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Voorwoord
Hallo leden,
Ondank dat dit een normaal verenigingsjaar is hebben wij toch veel activiteiten voor de zomer
gehad. Ik zal ze voor u nog even de revue laten passeren.
Zo was er op 19 maart een lezing
door dr. D. Habermehl over
Romeinse Villa’s. Voor deze
avond was een overweldigende
hoeveelheid publiek gekomen.
Alle stoelen hebben we kunnen
aanschuiven. Ruim 120 personen
vonden maar net een plekje in de
zaal.
Tijdens deze lezing heeft onze
vereniging van Harrie Merx
een cilinderhoed gekregen. Zelfs de originele verpakking van Schunck
zat erbij. Het was zo’n mooi stuk dat dit meteen als bruikleen is gebruikt
in een expositie over het warenhuis Schunck in het Glaspaleis in Heerlen,
die nog tot 4 augustus 2013 te bekijken is. We willen Harrie bedanken
voor dit mooie museumstuk.
Op goede vrijdag 29 maart hebben zo’n 60 personen meegelopen met de
door de sectie wegkruisen georganiseerd wegkruiswandeling.
Hierbij werd nog even stil gestaan bij de renovatie rond het kruis in
Vlengendaal en de donatie uit de offergang voor C.J. Smeets voor het
onderhoud van wegkruisen. Zoals altijd een succes, waarvoor wij deze
sectie hartelijk danken.

Net voor de laatste Koninginnedag is op 26
april onze secretaris Werner Wierts
gedecoreerd. Werner heeft zijn sporen dik
verdient bij carnavalsvereniging de
Woeësjjoepe, zijn buurtvereniging en onze
heemkunde-vereniging. Werner en Fien, van
harte gefeliciteerd!

48

Maar ondanks alle feestelijkheden kon Werner
niet stil zitten. Op 12 mei is namelijk in de
Rode Beuk te Simpelveld de door hem
opgezette expositie van glasnegatieven
geopend. Met toespraken door vice voorzitter
Hetty Backbier en beschermheer Wiel Weijers
zijn nu alle door Werner gescande negatieven
in de de Rode Beuk te zien. En zoals in het
vorige periodiek reeds genoemd, zijn ze ook
via de website te zien. Werner bedankt
hiervoor.

Op 25 mei heeft Ine Scholl een excursie
georganiseerd naar Meerssen.
Meerssen?
Natuurlijk, Meerssen. Een groot deel
van de West-Europese middeleeuwse
geschiedenis heeft zich daar afgespeeld.
Onder leiding van een specialist in
Meessense heemkunde bezochten we
het dorp en de basiliek, met af en toe
een stop voor koffie met vlaai of een
soepje. Ine bedankt voor de perfecte
organisatie.
Tegen de tijd dat u dit leest hebben wij elkaar misschien ontmoet op de verenigingsmarkt in
Bocholtz op 30 juni. Hier staan wij met een stand om onze naamsbekendheid binnen het dorp nog
meer te vergroten.
Daarna vind op 20 en 21 juli het romeins festival Sempervivetum plaats in het park tussen
Zandberg/St. Gillishof en Bongerdplein te Bocholtz. Ook hier heeft Pascalle Hamers (sectieleidster
exposities) een flinke bijdrage geleverd in de organisatie. Evenals voor de komende open
monumentendag. Die wordt op 15 september georganiseerd op kasteel de Bongard met het
landelijke thema ‘macht en pracht’. Verslagen van deze aankomende evenementen vinden we
waarschijnlijk in het volgende periodiek.

Namens het bestuur,
Armin Hamers
telefoon 045-5445482

of email

DeBongard@hotmail.com
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Koningslinde en Hertogeik
Door: Luc Wolters
Op 30 april mocht ons land een bijzondere gebeurtenis beleven met de inhuldiging van Koning
Willem Alexander. Dit historische moment van de troonswisseling werd nadien met een enorm
spektakel gestalte gegeven. Dit vond uiteraard ook zijn weerslag tot in de uithoeken van het
Koninkrijk. Zo namen vele gemeenten de gelegenheid te baat om een boom te planten ter
herinnering aan dit memorabele feit. Ook de gemeente Simpelveld wilde deze bijzondere
gebeurtenis voor de monarchie en haar inwoners niet ongemerkt voorbij laten gaan en liet een
Koningslinde planten op het plantsoen aan de Schoolstraat in Bocholtz. Op de verjaardag van
Willem Alexander, zaterdag 27 april, werd de al eerder geplante Koningslinde ‘onthuld’ en werd
er een plaquette bij geplaatst, die herinnert aan het aantreden van een nieuwe vorst. Bij de
bijeenkomst, die werd opgeluisterd door fanfare St.-Cecilia, sprak burgemeester De Boer enige
woorden, waarna hij de onthulling verrichtte samen met de decorandi, die in het afgelopen jaar een
Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen, onder wie De Bongardsecretaris Werner Wierts.
Een van de vele titels die Willem Alexander krijgt met het aanvaarden van het koningschap, is die
van hertog van Limburg. Die titel refereert aan het voormalige hertogdom Limburg, genoemd naar
de stamburcht in Limbourg aan de Vesdre. De hier zetelende graven verkregen aanvang twaalfde
eeuw van de Duitse keizer het recht zich hertog van Neder-Lotharingen te noemen, een titel die ze
prompt voor hun graafschap Limburg overnamen. Sindsdien is er dus sprake van een hertogdom,
dat overigens in 1288 aan Brabant toeviel en nadien telkens onder andere heersers viel. In 1815
besloot koning Willem I dat de naam van het hertogdom in het nieuwe staatsbestel niet verloren
mocht gaan en hij gaf de huidige provincies Nederlands en Belgisch Limburg deze naam.
Overigens is in Kerkrade werk
gemaakt van die oude band met
de oude hertogen van Limburg
(Herzogenrath is genoemd naar
de ontginning [rade/rode] van de
hertogen). Middels een recent
gerealiseerd langeafstandspad is
Limbourg aan de Vesdre
verbonden met
Herzogenrath/Kloosterrade
(Rolduc). Dit is het ‘Hertog
Limburg pad’.

Met de eedaflegging en inhuldiging werd Willem Alexander niet
alleen Koning van Nederland maar ook Hertog van Limburg.
Foto: Koninklijk Huis
Die nieuwe titel ‘Hertog van Limburg’ voor Willem Alexander inspireerde De Bongardlid en
heemkenner Hans Hermans. Zo suggereerde hij een aantal gemeenten, die grenzen aan het Hertog
Limburg pad, om niet alleen een Koningslinde maar ook een Hertogeik te planten. Vaals en
Simpelveld voelden hier niet voor, Kerkrade wel. Daar werd op Koninginnedag 30 april in de
nabijheid van Rolduc de Hertogeik geplant, waarvoor Hans als initiator werd uitgenodigd. Die

50

boom op die locatie is overigens zeer toepasselijk daar in die abdijkerk hertog Walram III van
Limburg zijn laatste rustplaats heeft gevonden (+ 1226).

In Simpelveld werd bij gelegenheid van de
troonsbestijging een Koningslinde geplant.
Burgemeester De Boer houdt een toespraak. Op de
achtergrond fanfare St.-Cecilia Bocholtz.
Foto: Facebook

Toch zou een Hertogeik evenmin in Simpelveld hebben misstaan. Immers het dorp heeft – als een
van de weinige plaatsen in de huidige provincie – een rechtstreekse band met het oude hertogdom.
Het viel destijds onder de prins-bisschop van Luik, die zich in 1213 door Brabant in het nauw
voelde gedreven en onder meer zijn hof van Simpelveld in leen gaf aan hertog Walram van
Limburg. Die leenverhouding duurde tot 1288, toen Brabant de Limburgse erfenis via een oorlog
inpalmde. De hertog van Brabant hield vervolgens Simpelveld van de Luikse prins-bisschop in
leen. Alleen al om die reden zou naast een Koningslinde een Hertogeik hier best op z’n plaats zijn
geweest.

De hoogteburcht van Limbourg aan de Vesdre vormde de stamburcht van het graafschap en latere
hertogdom Limburg.
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Rolduc heeft – evenals Simpelveld – een relatie tot het oude hertogdom Limburg.
Foto: website Rolduc

In 2010 bezocht kroonprins Willem Alexander
Rolduc. Bij die gelegenheid werd hij
rondgeleid door bisschop Mgr. Fr. Wiertz en
Frits Sprokel (r.), die hem het graf van
Walram III, hertog van Limburg toonden, een
verre voorvader van de huidige Koning.
Foto: bisdom Roermond
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Simpelveld tussen Limbourg en Hertogenrade
Door: Hans Hermans
We weten dat Simpelveld, Bocholtz, Gulpen en Vaals lange tijd tot het Land van Rode behoorden.
Het was niet altijd koek en ei in dit gebied want Limburg wilde zijn areaal uitbreiden.
afgepaald werden. In Aken wordt nog wel
eens geschreven over hun Limburgse buren,
maar als we weten dat het oude graafschap
reeds in 1288 aan Brabant viel, dan was
Brabant uiteraard de soevereine buur.
Volgens de literatuur stelde keizer Lodewijk
IV (1282-1328-1347) op 10 mei 1336
duidelijk dat de om Aken gelegen dorpen
samen binnen het rijk, dus zoals van oudsher
onder Aken vallen.3
Bekend is de Slag van Baesweiler bij
Alsdorf, op 22 augustus 1371, waar
Wenceslaus I van Luxemburg, echtgenoot
van Johanna hertogin van Brabant, het
onderspit moest delven. Wenceslaus was aan
de winnende hand, maar toen Willem II
hertog van Gulik zich verzekerde van de
medewerking van troepen van zijn zwager
Eduard hertog van Gelre, ging het slecht met
Brabant. De hertog van Gelre sneuvelde op
het slagveld.4

Toen Hendrik II van Limburg in 1137
trouwde met Mathilde van Saffenberg, was
de vader van Mathilde dolgelukkig en schonk
Rode aan het jonge stel. Helaas, het geslacht
Limburg stierf uit in 1283 en nog datzelfde
jaar werd de streek geteisterd door een
Brabants leger, onder bevel van Winnemar
van Gymenich. De Brabanders eisten voedsel
voor manschappen en paarden, zodat er onder
de bevolking hongersnood heerste. Tijdens
een schermutseling werd de aanvoerder van
de Brabanders, door een pijl, dodelijk
getroffen en het leger raakte in paniek. In
Herzogenrath is nu een straat die ‘Schützvon-Rode-Straße’ genoemd wordt.1
Door de Successie-Oorlog en in het bijzonder
de Slag bij Woeringen op 5 juni 1288, kwam
Rode bij Brabant. Tijdens die oorlog werden
veel donjons en burchten in het Land van
Rode verwoest. Aan de kant van Brabant
vochten toen: Berg, Gulik, Kleef, Holland en
de burgers van Keulen en Aken. Aan de kant
van Reinoud van Gelre stonden: Luxemburg,
Vlaanderen, Adolf van Nassau en de
aartsbisschop van Keulen..
Hertog Jan I van Brabant (ca.1253-12671294) was oppermachtig en trok zich weinig
of niets aan van de zwakke macht van de
Duitse keizer. Dat was ook het geval bij Jan
II (1275-1294-1312), Jan III (1300-13121355) en bovendien toen hertogin Johanna
van Brabant (1322-1355-1406) aan de macht
kwam.2 Zij ontving in 1356 van keizer Karel
IV (1316-1355-1378), de ‘Gouden Bul’
hetgeen betekende dat de inwoners van het
Land van Overmaaze, waartoe Rode
behoorde, niet door de keizer van het Heilig
Roomse Rijk der Duitse Natie gevangen
genomen of veroordeeld mochten worden. .
In een oorkonde met datum 25 maart 1322 is
er voor het eerst sprake van ‘dem Riche um
Oeghen’ (het Akense rijk). We weten niet of
toen reeds de grenzen tussen Aken en Rode

In de buurt van Rolduc werd op 30 april een
Hertogeik geplant.
Wenceslaus (1337-1356-1383), sinds 1356
hertog van Luxemburg, tevens eega van
Johanna hertogin van Brabant, wilde de
Brabantse macht weer tot gelding laten
komen en daarbij vormde Maastricht een
steunpunt in het Land van Overmaaze,
waartoe ook Rode behoorde. Tot Rode
behoorden toen ook de schepenbanken van
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Hertogenrade, Gulpen/Margraten,
Simpelveld/Bocholtz, Ubach en Ubach over
Worms, Holset/Vaals en Vijlen.
In 1381 kon Johanna hertogin van Brabant
haar heerlijke rechten van Gulik terugkopen.
De kinderloze Johanna (1322-1406) schonk
op 15 februari 1387 het graafschap Limburg,
inclusief het Land van Rode, aan haar
aangetrouwde neef aan de Bourgondiër Filips
de Stoute. Filips ontving het gebied onder
voorwaarde dat hij de enorme schuldenlast
zou aflossen. Op 26 mei 1387 was het zover
en werd Filips pandheer van Limburg.5
Wij mogen veronderstellen dat er in de
Limburgse- en Brabantse periode een
verbindingsweg was tussen Limbourg sur
Vesdre en Hertogenrade. In (op) Baneheide is
de straatnaam Hartjensweg (afgeleid van
Hertogweg) bewaard gebleven en daar is
zelfs een straatnaambordje. In Vaals werd
ruim een eeuw geleden de naam van de
Hertoghenweg veranderd in Bosstraat (in
Vaals Busjjaas). Ook bevindt zich in Vaals
de Weg op Rath (de weg naar Rade), maar
helaas zonder bordje.

van Limburg. Sinds 30 april 2013 is koning
Willem-Alexander de nieuwe hertog van
Limburg. In Kerkrade werd de inhuldiging
luister bijbezet door er een Hertogeik te
planten.

Bij de Hertogeik werd ook een bordje
geplaatst.
Literatuur:
1
Toeristische informatie uit Herzogenrath
2013.
2
Adolph Vaessen: Vaalser Weekblad,
23.08.1985.
3
Bernhard Poll: Geschichte Aachens in
Daten, blz. 47, Aachen 2003.
4
H.P.H.Jansen: Kalendarium, blz. 52 en 56,
Utrecht 1979.
5
L.Augustus: Rolrekeningen van het Land
van ’s-Hertogenrade, Kerkrade 1991.

3 mei 2013
Op Baneheide werd de Hertogweg later
Hartjensweg genoemd
De relatie met de historie van onze hertogen
dreigde verloren te gaan en de naam Limburg
werd steeds minder gebruikt. Aan koning
Willem I hebben wij te danken dat we ons
‘Limburggevoel’ konden cultiveren. In 1815
was men van plan om onze provincie OpperGelderland of Oost-Brabant of Nedermaas of
Maastricht te noemen. Willem I vond er niets
aan en gaf de voorkeur aan een hertogdom
met de naam Limburg. Op 16 maart 1815
werd hij dus niet alleen koning van de
Verenigde Nederlanden, maar tevens hertog
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Het wegkruis op de Molsberg
Door R.Scholl
Dertig jaar geleden hebben mijn vrijersvoeten gezorgd dat ik op de Molsberg ben beland waar ik
na wat omzwervingen samen met mijn echtgenoot schuin tegenover een wegkruis ben gaan
wonen.
Iedereen die bij het wandelen het gehucht Molsberg passeert zal ongetwijfeld dit wegkruis op de
kruising Molsberg /Bouwerweg (naar de Huls) hebben zien staan.
Het staat nu hoog in het talud omzoomd met een taxushaag en voorzien een rozenboog en
winterjasmijn met halverwege het talud een stalen hekwerkje.
Dhr W. Heuts van ons gehucht voorziet en verzorgd geheel op vrijwillige basis al tientallen jaren
het stukje grond met prachtige bloemen en struiken, en ook het kruis is bij hem in goede handen.

Op het onderste deel van het kruis is een Ø125 mm koper plaatje in de vorm van een hart
gemonteerd. Hierop is tekst ingedreven waarvan de letters nog maar slecht te zien zijn.
Deze tekst is zover ik weet al eens eerder gepubliceerd en wel in het wegkruisen boekje van de
HKV de Bongard. Onder de tekst staat een jaartal 1862.
De tekst zal ooit beter leesbaar zijn geweest. Maar
waarschijnlijk door het vierjaarlijks glimmend oppoetsen
van het koperen plaatje ter ere van “der Brônk”, en het feit
dat het al 150 jaar in weer en wind buiten staat, zijn de
letters steeds meer vervaagd.
Om de tekst toch leesbaar te maken en deze te kunnen
scannen heb ik
met behulp van papier en een zachte potlood een afdruk
gemaakt.

Ik heb hieruit de volgende tekst kunnen reconstrueren.
Waarbij de letters een exact kopie zijn van de ingedreven
letters.
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Het leek mij een kant en klare tekst, maar waar vandaan?
Gelukkig en bij toeval heb ik dhr J. Theunissen leren kennen hij is net als ik geïnteresseerd in
lokale geschiedenis en in zijn geval was dat o.a. de Heerlerbaan zo heeft hij in 1987 al een artikel
geschreven over een wegkruis bij de Euren een gehucht aan de Noord-Oostzijde van het
Imstenraderbos. Dat is hemelbreed 1 km van de Molsberg.
Zijn verhaal heeft nog al wat aanrakingspunten met ons wegkruis op de Molsberg en daarom wil ik
met goedkeuring van de schrijver zijn verhaal in dit artikel nog eens publiceren.
Het blijft voor mij een uitdaging om het hoe en waarom van dit kruis te weten te komen misschien
kan ik ooit nog eens een artikel in dit blad zetten waarin ik kan vertellen waarom en door wie dit
kruis is geplaatst.

Aansluitend de Tekst v/d dhr J. Theunissen
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GESCHIEDENIS
VAN DE
'' KRUISKAPEL DE EUREN , ,
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Geschiedenis_van_de_Kruiskapel _~~~ -Q~- ~~r~~~

Om een overzicht te verkrijgen van de geschiedenis
van de kape l Aan De Euren werden o.a. de archivalia
van de geme e nte Heer len en de St. Joseph-parochie
geraadpleegd .
Een andere bron waaruit overigens veel informatie
werd geput was de mondelin~e overdracht der buurtbe woners en zij

die met de situatie ter plaatse bekend

waren , waarbij moet worden aangetekend dat vooral de
vage informatie u it de vroegste periode moeilijk controleerbaar is.
Zo werd bekend dat omstreeks 1840 enkele bewoners van
het gehucht Aan De Euren h et initiati ef namen een
kruis te plaatsen dat zou moeten dienen tot uitbanning van duivelse krachten en de buurtschap moest
vrijwaren van ongelukken.
Gezien de wetenschap dat onze h eidense voorvaderen
- dachten áa-t --er--op w-e gl<ruis ihgeri gevaar dré i gde doorbo ze geesten, suggereerde de kerk de mensen om kruisen
t e plaatsen om zo dit bijgeloof tegen te gaan.
Een oud latijnse tekst in vertaling zegt :
In het Kruis is Heil, in het Kruis is er bescherming
t egen vijand en .
Het is dan ook niet vreemd dat voor de plaatsing van
.
het kruis Aan De Euren gekozen werd voor een samenloop
van wegen, n.l. de voor ons tegenwoordig bekende Bul dersweg, Bremersweg, Kleekampsweg en De Euren .
Geplaatst op een 50 cm ho ge hardstenen sokk e l en naar
drie zijde n door ijzeren schoren gesteund verkreeg het
125 c m hoge smeedijzeren kruis voldo ende stevigheid om
voor vele d ecenni a bestand te blijven tegen invloeden
van buitenaf.
De kunstig;tot een gestyleerde bloem uitgesmede balkeinden, waarvan het motief bekend staat als dat van de
Franse lelie, gaven h et kruis extra sier .
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Dwars in de bovenbalk bevond zich een rechthoeki ge
ruimte waarin met losse letters de kruis t itel ,, INR I ' '
was aang~brach~ _· -Verdeeld _vanui!- de kruis hoeken omsloot een stralenkrans het centrum waarin het gesloten
gietijzeren corpus was ge~laatst.
Het was gebruikelijk dat wegkruisen werden beschreven,
zodat ze ook vaak werden gelezen. Zo ook was de
schacht van het kruis Aan De Euren voorzien van een
halvemaanvormige ijzeren plaat en bevatte een Duitse
tekst. Duits taalgebruik en zelf betaalmiddel was voor
onze regio in die tijd een normale zaak, gezien al het
handelsverkeer met Aken.
De oorspronkelijke tekst luidde als volgt:
,,ICH HABE DEINE SCHULD GETRAGEN
NAHM DEINE KRANKHEIT AUF MICH
BOSER SOLST DU DICH VERSAGEN
MEINE WUNDEN HEILEN DICH''
Taalkundige afwijkingen kunnen het gevolg z i jn van een
letterlijke verwoording ·- vanui-t - o-Rs àia-lect, - zo-a"1-s-- he;t
werd uitgesproken zo werd het ook vaak n eergeschreven.
Deze tekst gaat terug op het bijbelboek J esaja 53 vers 4
e n 5, welke o.a. wordt voorge lezen op de wo e n sdag in de
goede week en tracht de voorbijganger er op te wijzen dat
Jezus van Nazaret moest lijden omwille van wa t wij in.
doen en laten fout laten gaan in de wereld.
Opmerkelijk is een nagenoeg identiek we gkru is in de nabij gelegen buurtschap Molsberg waarbij de t eks t nog aan~evuld werd met het jaa rtal 1862. Het zou niet onmogelijk
zi jn dat beide

kruisen indertijd door de zel fde sm id wer-

d e n vervaardigd.
Om het kruis enige beschutting te geven tegen weersinvloeden werden no g aan de achterkant drie dennebomen aangeplant waarna de plaatsing was voltoo~d.
Vele tientallenjar e n later, omstreeks 19 20 , nam een in1 nieuwe
.
zich b rei. d ene
d generatie
.
mi. dd es
envu1t
Aan De E-uren het
initiatief een kapel te bouwen.
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De kapel zou gep l aatst worden r ondom het wegkruis dat
reeds vele jaren de buurtschap verrijkte en kon zo een
betere bescherming tegemoet zien.
Om te kunnen voldoen aan de bouwkosten collecteerden de
meisjes van De Eur en met regelmaat in de woongemeenschap.
Aannemer Lintjes nam de bouw t er hand e n een opzicht er h ield
namens de gemeent e Heerlen het toezicht op .de uitvoering.
Bij de voltooing van h e t uit ringovensteen gemetselde gebouwtje, bedekt met dakpannen en voorzien van ee n smeedijzeren hekwerk (kosten 95 gulden) werd het in aanwezigheid
van vele belangstellenden volgens kerkelijke ·:tridit±e ingezegend door pastoor H. Erens.
Tegen de voorgevel prijkte een met bloemenkrans omgeven
bord waarop met sierli jke letters een tekst was aangebracht
welke uitdrukking gaf aan het gebeurde. De tekst luidde:
,,DE CHRISTUS HING ZO ARM VERLATEN
EN BOMEN SCHERMDEN SLECHTS ZIJN KRUIS
MAAR GOD WIJ TOONDEN U ONS LIEFDE
- - B-N - -BGYW-DE-N U --&EN K-1..-EIN- DOCH -ENlG -HUJS''. De inmiddels tot,, sjrankele ' ' geworden drie dennebomen
hadden voor de bouw van het gebeds hui sje reeds het veld
moeten ruimen en ter verdere verfraaing werden links en
r echts nog hortensia~s aangeplant.
Voor de kapel werd in de meimaand de rozenkrans gebeden .
Zo ook bij ziekte of sterfgeval van een buurtbewoner .
In de loop der jaren zijn die gebruiken verzwakt en heeft
de Euren veel verandering ondergaan, o.a. een betere verbinding met de de Heerlerb aan, bij de aanl eg van een weg
rondom de vroedvrouwenschool omstreeks 1924 . Nog veel later werd de autoweg Heerlen - Aken aangelegd waardoor ve l e n gedwongen werden naar elders te verhuizen. Zo b l even
nog maar enkele bewone r s achte r. De onderhoudstoest and
van de eens zo goed verzorgde kapel liep de l aatste jaren
vanwege mijnschade achteruit en een grondige opkn apbeurt
was nood zakelijk.
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Wederom herhaalde zich in augustus 1986 de geschiedenis toen een derde generatie van de Euren het
aanzien van de kapel trachtte te verbeteren.
De kapel werd tot de grond toe afge~roken en verrees
weer in een identieke uitvoering op een stevig fundament.
Ook het kruis diende een opknapbeurt te ondergaan. Tengevolge van een uiterst agressieve methode, gebruikt
om verfresten te verwijderen, is het kruis ·in een zuurbad onherstelbaar beschadigd en in vele stukken achtergebleven hetgeen een domper zette op de werksfeer.
Menigeen zal dit verlies met pijn blijven ervaren echter
het corpus heeft qeze behandeling gelukkig niet ondergaan en is weer gerestureerd en aangebracht op een nieuw
vervaardigd smeed.ijzeren kruis : waarvan werd getracht
de oude vormen zoveel mogelijk te handhaven.
De afwezigh~id van het kruis gedurende de bouw bleef
niet onopgemerkt. Zo werd door een onbekende in de kapel
een' bcird geplaats~ met het opschrift:
,, HEER, WAARUM HEBT GIJ ONS VERLATEN'', hetgeen toch
weer getuigde van medeleven.
De kapel staat er inmiddels weer goed verzorgd bij dankzij
de gezame.lijke inzet van de buurt, die zich verantwoordelijk. blijft voelen voor het noodzakelijk onderhoud en het
sieren met bloemen nu en in de toekomst.
Onlangs werd de kapel eigendom van een in het leven geroepen stichting, n.l. ,, KRUISKAPEL DE EUREN ''; die
vertegenwoordigd wordt door een afvaardiging van de buurtschap met de doelstelling de kapel voor het nageslacht en
onze kultuur te bewaren.
Pas toor v.d. Borg werd inmiddels gevraagd dit bidhuisje
opnieuw in te zegenen hetgeen zal gebeuren pp 25 sep t ember
1987.
Hiermee is en blijft ; , DE KRUISKAPEL DE EUREN ''voorde
buurtbewoners no g steeds e en ,,E(U)RENZAAK ' '

Heerlen 30-08-1987
J. Theuniss e n.
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~m m,ttmod) in bet ~armod)e.
· ~-;....... mir peil aumege unb meine Cfifersglut, biefe marb mir 6tüte. Unb id) 3ertrat bie
=er in meinem <f>rimme unb matf il)re .straft au ~oben. !>er Cfrbarmungen bes .f>erm
.,tU id) gebenten, ben .f>errn pteifen wegen alles befîen, was bet ,f)err, unfet ffiott, uns
atfpenbet.
.
3meite 2dtion aus bem ~ropijeten 3faias 53, 1~ 12.
~n jenen '.ragen fpracf) 3faias : m3er glaubte unferet mertünbigung? Unb bet ~tm
lltt perm. mem iît et offenóat gemorben? Cft fteigt empor mie ein 9îeis not if)m unb
a,it einc Wur3el aus bürjtenbem i!anbe; nid)t iît if)m ffieîtalt unb nid)t 6d)mud; mir
fa~cn i~n unb es mar fein ~nólid, fo ba[J mir m3of)lgefallen · an iljm fänben, bem ~er=
od)teten unb Sllinbejten ber Sllenfd)en, bem fillanne ber 6d)mer3en, bet .stranfl)eit erfaf}rcn;
unb fein mntnti mar mie uerl)üllt unt> nerad)td, mesf)alb wit fein nid)t ad)teten. fflaf)r,
lidJ er l)at unfere Qeiben getragen unb unfere 6d)mer3en {)at · et auf fid) genommen. Unb
1t1ir' l)ielten il)n für einen ~usfä~igen, einen non ffiott fficfd)fogenen unb füebeugtcn. <fr
at,er ijt uermunbet morben urn unfeter areuel millen, 3e1fd)lagen um unferer lliliîîetaten
1t1illtn · .bie 3üd)tigung liegt unferes <Jiiebens megen auf iljm unb burd) îeine Wunben
pn'b U:ir gel)eilt morben. Wit alle gingen in bie ~rre mie 6d)afe, ein jcbet micf) ab
auf feincm Weg; unb k>er .f>err f)at auf iljn unfer aller 9Jlifîctat gelegt. Efr mnrb ge=
opfcrt, meil er Jelbit mo~te, ~nb er öffnete î!inen fillunb nid)t_; mie ein 6d)af .Pur 6d)~ad)::
tung gefül)rt nmb unb mte ~!" E~mm oot femem Ed)~ret ner11ummt, unb er offnet îen~en
!Jlunb nid)t. mus bet 58ebrangms unb aus bem ffiend)te wad> .er meggetafft; met mtrb
(tin ©efd)ltd}t ~rUärcn? ~en~ et marl, lJ!nm~ggerifîen aus bem Ean~e bet Qebenb~!l· u!"
brr 6ünbe memes ~oltes mtllen f)aóe td) tf)n gefd)lagrn ! Cft mtth ffiottloje fut \em
O'>rab unb ben 9îeid)en für î~inen '.tob geben, meil er tein Unred)t getan nod) in feinem
!Jlunbe '.!:tug mar. Unb bem ,f)errn gefid es, itn hurcf) i!efäen 0u dermalmcn ; menn er
ftin i!eben 0um 6d)ulboµfet f)ingegeben, mirb er langbauernbe 9îad)fommenîcf)aft id)auen
unb ber ~fan bes .f)errn mirb burd) feine ~an'!> ausgejiif)d metben. !>ajilr, ba5 feine
6rde IDlütJîal litt, mirb et fd)auen unb jid) edaben ; burd) feine .stenntnis mirb mein
grnd)ter 5\nrd)t niele gerecf)t mad)en unb tf)re 9Jl1fîdaten mirb et tragen. !>amm teik
id) it}m fef)r uicfo au unb bie 58eute ·ber 6tarfen mirb er teilen, bafür, ba[J et feine 6eele
in ben '.rob l)ingab unb fid) unter bie übeltiitet red)nen lieä unh bie 6iinben oieler trug
unb für bie Übedtetet aütbitte einlegte.
<fuangdium bes ijtiligen 2ufas 22 unb 23, 1- 53.
<fs na{)te af>er bas 3eît ber ungeiänerten mrote, mdd)es Oitern, genannt
mirb. Unb bie f)o{)enprieftet unb 6d)rijtgele{)den trad)teten, mie fie 3eîus töten
möd)ten; fie fürd)teten ieboc{) bas motf. ~a .fu~r ber 6atan in 3ubas, meld)er
~jfariot genannt murbe unb einer non ben 3mölf mar. Unb er ging l)in unb
· rebete mit ~en .f>ol)e--nprieftern unb -ben mefe{)fol)abe-rn" mie et ifJnen benjelben über~
licfem mollte. Unb fie freuten ficfJ unb murben mit i[)m eines, il)m füelb 0u geben.
llnb er fagte 3u unb îud)te eine füelegengeit, i[)n ogne mottsaurlauf au überliefern.
is fam ober ber lag bet ungefäuerten ~rote, an. meld)em bas Ojterfomm ge::
l~lad)tct merben mu5te. !>a fanbte er ~etrus unb 3o{Jannes unb fprad): füef)et
~·~ unb beteitet uns bas Ojterlamm, bah mir es eijen. 6ie aber fprad)en: mo
mtllît !>u, bafi mir es óereiten? Unb er îprad) . 0u ignen: EiefJe, menn if)r in bie
6tabt ~ineinfommt, mirb eud) ein fillenîdJ begegnen, ber einen Wafîerfrug trägt;
folget tl)!!l in bas f)aus, in melcf)es er l).ineingel)t, unb faget 0u bcm .f)ausf)erm:
'.D!r 9RetJter läfit bit faoen : Wo ijt bas füemad), mo id) mit meinen 3üngern bas
01tcrlaptm efîen fann? Unb berîelbe mitb eu~ einen groäen eingericf)teten 6peife~
faal 3e19en; bafelbit bereitct es! Eie af>er gin oen {)in unb·· fanben es, mie er ifJnen
e,efogt ~atte, unb bereiteten bas Ojtermaf)I. Unb als bie Etunbe gefommen mar,_
t•tte ~r Jid) au !ijcf)e unb bie 3mölf ~poitel. mit if)m. Unb er fprad) 0u i[)nen:
~ebnh~1t l)at micfJ uedangt, biefes Djtermagl mit eud) 0u eifen, el)ebem id) leibe.
~entt td) fage eud) : ~cfJ merbe es non nun an nid)t me{)r cffen, bis es feine (fa::
~llung er_l)ält im ~ei~ mottes. Unb et na{)m eirten steld}; banfte un~ îprad):
~t.ef}met {)m unb tetlet 1l)n untcr eucf) ! ~enn ·id) îage eud): 3d) merbe md)t mel)r
tnnfen non bem (tqeugnifîe bes fileinftocfs, bis _bas ~ eidJ füottes fommt. Unb et
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Drie nieuwe plaquettes voor bijzondere
Simpelveldenaren / Bocholtzenaren
Op vrijdag 22 maart j.l. is een drietal plaquettes onthuld ter herinnering aan enkele bijzondere
inwoners, die de gemeente Simpelveld heeft gekend.
Dit gebeurde nadat de gemeente het zinvol achtte om personen met buitengewone kwaliteiten die
reeds overleden zijn, maar in hun werkzame leven op cultureel, wetenschappelijk of
maatschappelijk gebied op uitzonderlijke wijze hun sporen hebben nagelaten, op een gepaste wijze
eren. De gemeentelijke ‘plaquettecommissie’ realiseerde een jaar geleden de eerste onthulling van
een viertal plaquettes, te weten voor hoogleraar Jacques van Boom, moeder-overste Clara Fey,
burgemeester Hubert Rhoen en dirigent Sjo Weijers. Bij gelegenheid van het heemkundejubileum
werd vervolgens een plaquette aan de pastorie onthuld ter nagedachtenis aan de legendarische
pastoor Arnold Dydden, wiens Memorieboek door De Bongard werd gepresenteerd. Sinds maart
2013 is de gemeente een drietal memorieschildjes rijker.
Bij de onthulling waren familieleden en vrienden of kennissen present. Wethouder Joep van der
Aa gaf van elke persoon een korte levensschets. Samen met een lid van de familie vond de
onthulling van het bordje plaats. De plaquettecommissie bestaat behalve de cultuurwethouder uit
Johan Schnackers, Jack Schrijvers en Luc Wolters. Voor de volgende drie personen werden
plaquettes gepresenteerd.

Vader Jo en zoon Jos Vaessen onthulden aan Overhuizen de plaquette voor Edmond Godfried von
Bocholtz. De familie Vaessen heeft de hoeve decennialang als boerenbedrijf geëxploiteerd.
Edmond Godfried von Bocholtz
De plaquette ter ere van Edmond Godfried baron von Bocholtz (1657-1690) werd aangebracht
tegen hoeve Overhuizen. Hij was het namelijk die deze hoeve in 1666 aankocht. Edmond Godfried
von Bocholtz was als landcommandeur van de balie Alden Biesen binnen de Duitse Ridderorde
een zeer invloedrijk man. Hij had plannen met de hoeve, die hij onderbracht in een zogenaamde
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bekeerlingenstichting. Hiermee beoogde hij een adellijk persoon gedurende een bepaalde tijd te
ondersteunen die het protestantisme vaarwel zou zeggen om katholiek te worden. Deze bekeerling
werd Edmond Otto baron von Rochau (+ 1679), in wiens familie Overhuizen zou vererven. Met
zijn aankoop en plannen voor Overhuizen zou Edmond Godfried von Bocholtz de navolgende
geschiedenis van deze belangrijke Bocholtzer hoeve voor een groot deel bepalen.
Locatie: Overhuizenstraat

Johan Werner Brand
Een volgende monumentale hoeve, die in beeld kwam voor een plaquette, was de hoeve Bulkem.
Op deze boerderij woonde en stierf Johan Werner Brand (1791-1878), die een welhaast
legendarische burgemeester van Simpelveld was geweest. Hij vervulde die functie maar liefst 56
jaar lang, van het jaar van zijn aanstelling in 1817 tot 1873. Hij maakte in die hoedanigheid diverse
vorsten mee, startte zijn burgmeesterschap onder Nederlands bewind, maakte de periode mee dat
Limburg negen jaar Belgisch was (1830-1839), om vervolgens weer onder het Koninkrijk
Nederland geschaard te worden, na als provinciaal hertogdom tevens deel te hebben uitgemaakt
van de Duitse Bond. Het maakte voor de burgemeester, die dit tegen geringe vergoeding en aan
huis deed, niet zoveel uit. Hij vierde zijn gouden jubileum als burgemeester in 1867 op grootse
wijze en werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Eikenkroon. Maar hij bleef toch nog zes jaar
in functie. Tevens was hij lid van het kerkbestuur. Zijn zoon Frederik Edmond Brand startte in
Wijlre met de exploitatie van de gelijknamige bierbrouwerij.

De plaquette ter ere van Johan Werner Brand werd onthuld door dhr. Kremer, die de boerderij
Bulkem exploiteert, samen met Thijs Brand, nazaat en oud-directeur van de Brand’s Bierbrouwerij
in Wijlre.

Christiaan Joseph Otten
In het gehucht Bosschenhuizen – aan de gevel van de laatste boerderij links richting Trintelen, het
voormalige huis Kicken-Schrijvers, waar Sjeng Schrijvers (Agricola) gewoond heeft – kwam de
plaquette voor Christiaan Joseph Otten (1852-1926). Deze was in het naburige Trintelen geboren,
maar groeide op te Bosschenhuizen. Van daaruit zou hij aardig wat omzwervingen tegemoet gaan.
Joseph kreeg de mogelijkheid te studeren aan het conservatorium te Luik. Nadien emigreerde hij in
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1873 naar Canada, waar hij als componist, dirigent en organist veel aanzien verwierf. Hij bleef
studeren en vestigde zich later in de Verenigde Staten, waar hij in St.-Louis het Symfonie Orkest
leidde. Nadien was hij dirigent van het mannenkoor en het jongenskoor alsmede organist in
Pittsburgh aan de St. Pauls Kathedraal. De katholieke muziekkenner, connaisseur van het
Gregoriaans, viel in 1924 de eer te beurt benoemd te worden tot dr. honoris causa aan de
universiteit van Pittsburgh.

Joseph Otten werd geëerd met een plaquette aan het huis waar hij opgroeide. Onthulling
geschiedde door wethouder Van der Aa en commissielid Schrijvers.

Dankzij de plaquettes wordt voorkomen dat deze bijzondere mensen in vergetelheid zouden raken.
Ze komen te hangen op het geboortehuis of de plek waar deze mensen hebben gewoond of
gewerkt. Hun unieke bijdrage staat in het kort vermeld op de plaquette, maar is uitgebreider na te
lezen op de website van de gemeente: www.simpelveld.nl. Daar is over deze illustere personen
enige informatie verzameld.
Tekst / foto’s: Luc Wolters
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Jaarprogramma 2013 (o.v.)

di.

9 april

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

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
Bocholtz.

Midzomernachtwandeling 20.00 uur in

zat. 20 juli
zon. 21 juli

Romeins festival in Bocholtz
Romeins festival in Bocholtz

juli/augustus

Vakantie.

zon. 8 september

Open Monumentendag 2013.

zat. 12 oktober

Excursie naar Moresnet

di.

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

19 november

zon. 15 december

Kerstmarkt te Simpelveld.
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Kort Jaarverslag secretaris 2012
Het jaar 2012 was ons jubileumjaar en bestond onze vereniging 25 jaar.
Dit verslag zal kort zijn; een uitgebreid verslag zal in het komend periodiek te lezen zijn.
Van zes leden hebben wij dit jaar afscheid moeten nemen: te weten van Corry Herbergs-Lucas
overleden op 19 maart 2012 op 83 jarige leeftijd, van Frans Voncken overleden op 1 april 2012 op
85 jarige leeftijd, van Annemie Bastin-Schütt overleden op 5 juni 2012 op 55 jarige leeftijd, van
Frans Hamers overleden op 18 november 2012 op 82 jarige leeftijd en van Henk Zieltjens
overleden op 10 december 2012 op 67 jarige leeftijd. Aan hen zijn wij grote dank verschuldigd
voor wat zij voor onze vereniging betekend hebben.
Het jaar 2012 zijn we begonnen met het bezoeken van de Nieuwjaarsreceptie op het
gemeentehuis. Met de carnaval was er zoals altijd de dialectmis in beide kerkdorpen.
Op woensdag 11 en donderdag 12 januari was onze gouverneur te gast in Simpelveld en onze
voorzitter Luc had namens onze vereniging met de gouverneur mogen ontbijten.
Van de gift op de afscheidsreceptie van onze oud-burgemeester Hub Bogman hebben wij op 10
januari 2012 op het gemeentehuis een bedrag van € 1.900,-mogen ontvangen.
We kunnen in ons jubileumjaar terugkijken op fraaie en enkele extra activiteiten.
In de maanden februari en maart was er een dialectwedstrijd waar wij geen winnaar voor hebben
kunnen aanwijzen.
Op dinsdag 28 februari was een lezing over de 80 jarige oorlog door de heer Jean Knoors. Op
deze lezing waren 67 aanwezigen waarvan 20 betalende.
Op zijn begrafenis in mei 2012 wilde de heer Jo Smeets (geen lid van onze vereniging ) geen
bloemen maar een gift voor onze heemkundevereniging voor het onderhoud aan de wegkruisen
waar wij als vereniging zeer dankbaar voor waren.
Na de Algemene jaarvergadering van 20 maart hebben wij 3 korte films vertoond over het
kloosterleven.
Op zondag 1 april was op de Scholtissenhof in Bocholtz een prachtige opening van ons museum
over de 16e eeuw van pastoor Dydden. Een dankwoord voor de sectie Dialect en hun sectieleider
Pascalle Hamers voor het vele werk aan deze expositie.
Op 6 april, “Goede Vrijdag”, was in Simpelveld de wegkruisenwandeling, georganiseerd door onze sectie
Wegkruisen.
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Op zaterdag 14 april hebben wij de derde en laatste rondleiding door het klooster huize Loreto
georganiseerd. Ons tweede periodiek dit jaar was een themanummer over” Huize Loreto”. Dit in
verband met het vertrek van de zusters uit Simpelveld na 134 jaar.
Er was wel in dit jubileumjaar een minpunt. Wij hebben ons museum moeten sluiten omdat fam.
Simons deze ruimte nodig had voor de exploitatie van hun horecazaak. De sectie Museum met hun
sectieleider Pascalle Hamers is bedankt voor de mooie tentoonstellingen waar zij zorg voor hebben
gedragen op Scholtissenhof.
In dit jubileumjaar hebben wij in beide kerkdorpen een dialectavond verzorgd die alle twee goed
bezocht werden. Wij bedanken de sectie dialect met hun sectieleider Annie Franssen voor hun
werk aan deze avonden.
Op dinsdag 8 mei was onze jubileumavond. Deze avond werd begonnen met een H.Mis voor
onze overleden en levende leden. Hierna werd aan de pastorie de plaquette van pastoor Dydden
onthuld waarna de ontvangst met koffie en vlaai in Partycentrum Oad Zumpelveld was. De
huldiging van de jubilarissen met daarna de presentatie van het Dyddenboek waaraan van het
begin af van het bestaan van onze vereniging was aan gewerkt, was de volgende activiteit die
plaatsvond. Een lezing door Jo van de Werf en het bedanken van allen die aan de totstandkoming
van het Dyddenboek hun medewerking en Jo van der Werf met zijn echtgenote in het bijzonder,
hadden gegeven was het laatste punt van het jubileumprogramma deze avond. De presentatie van
deze avond was in handen van onze beschermheer
Wiel Weijers Voor de jubilarissen was er een presentje in de vorm van een heruitgave van een
historisch artikel van drs. Hub Franssen en een sleutelhanger met het De Bongard-logo.
Op zaterdag 12 mei was op de Scholtissenhof de 23e Heemkundecontactdag 2012 van de
heemkundeverenigingen uit Parkstad en het Heuvelland. Hier werd voor deze verenigingsbesturen
het Dyddenboek gepresenteerd en Jo van der Werf hield een lezing over dit boek. Ook werd nog
ons Museum met als thema de 16e eeuw bezocht door deze verenigingen.
Op zondag 3 juni werd in huize Loreto ” Taxatie op Locatie” in samenwerking met “Kunstig
Spektakel”georganiseerd. De belangstelling voor deze activiteit was geweldig.
Op zaterdag 23 juni hebben wij de midzomernachtwandeling gehouden in Simpelveld.
In de maand september hadden wij een etalagewedstrijd georganiseerd in het
kader van ons jubileum. Helaas was er geen winnaar aan te wijzen.
Op de Open Monumenten Dag 2012 van zondag 9 september heeft onze vereniging ook weer
haar steentje bijgedragen en waren foto’s van de glasnegatieven van Huize Damiaan daar te zien.
Het thema van deze dag was : Het groen van toen.
De vereniging werd op deze dag vertegenwoordigd door Pascalle Hamers en Bert Havenith.
Op 13 oktober is onze vereniging op excursie naar Luik geweest
Op zondag 11 november was de presentatie van het boek De Hof geschreven door onze
penningmeester Armin Hamers op hoeve De Hof. Na de boekpresentatie werd de Mariakapel door
pastoor Pierik ingezegend waarna nog een korte wandeling om de hoeve was. De gastvrouw
Yvonne Frissen met haar man worden voor de zeer mooie ontvangst hartelijk bedankt.
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Na onze ledenvergadering van 13 november was er een prachtige lezing over kloosternijverheid
door mevrouw E.H.M.( Betsy) Geelen. Van te voren was ook nog de presentatie van het boek “De
Hof” voor de leden geweest.
De Kerstmarkten in Bocholtz en Simpelveld vonden geen doorgang dit jaar.
Van Soriënto mochten we wel nog gebruik maken van een stand op hun kerstmarkt in De Kroon,
waar Soriënto hartelijk voor wordt bedankt.
Met deze activiteiten en de uitgifte van twee boeken ( de Hof en het Dyddenboek) en een
themanummer over “Huize Loreto” is dit alles zeer passend in dit jubileumjaar. Iedereen die
hieraan heeft medegewerkt is hiervoor bedankt.
Verder wilt het bestuur iedereen nog bedanken die bijgedragen heeft om onze naam “de Bongard”
in binnen- en buitenland hoogte houden.
Dit was het verslag van ons jubileumjaar 2012.

zat. 31 maart 2013
Werner Wierts
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‘Paters Portretteren Personen’ uit Simpelveld e.o.
Tentoonstelling portretfotografie uit Huize Damiaan, WOII
De heemkundevereniging De Bongard heeft bij hun vertrek uit
Simpelveld in 1991 een groot aantal glasnegatieven van de paters der
Heilige Harten uit Simpelveld mogen ontvangen. Deze foto’s zijn nu
dankzij een grote inspanning van De Bongard-secretaris Werner Wierts
gedigitaliseerd en hiervan zijn afdrukken gemaakt. Het betreft onder
meer een groot aantal portretfoto’s die mensen tijdens de bezettingstijd
nodig hadden voor hun persoonsbewijzen. Daarmee is dit een
tijdsdocument uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. Het zijn niet
alleen foto’s van mensen uit Simpelveld, maar uit de omtrek. Voorts
fungeerden de paters ook als hoffotograaf bij feestelijke aangelegenheden
zoals huwelijk of Eerste H. Communie.
Met deze expositie ‘Paters Portretteren Personen’ wordt beoogd om
eenieder kennis te laten maken met het belangrijke fotografische werk
van de Simpelveldse paters van de Plaar en om deze circa zeventig jaar
oude foto’s te kunnen identificeren. Op deze wijze is het de bedoeling om
achter de naam en eventuele overige gegevens te komen van de
geportretteerde personen.
Er worden telkens dertig fotoafdrukken in lijsten getoond. Deze zullen
tijdens de looptijd van de expositie twee keer gewisseld worden, zodat de
bezoeker telkens nieuwe portretten ziet. Echter het aantal foto’s dat de
paters van het Damianeum gemaakt heeft, is vele malen omvangrijker.
Daarom worden de overige afdrukken in klappers aan het publiek
getoond. Eenieder heeft dan de mogelijkheid om de juiste naam en
eventuele aanvullende gegevens te schrijven bij de foto’s in de expositie
of in de klappers.
De opening van deze tentoonstelling vond plaats op zondag 12 mei 2013.
Om 14.00 uur die dag werd de start verzorgd door beschermheer Wiel
Weijers van heemkundevereniging De Bongard, waarbij tevens twee
oude projectoren van glasnegatieven getoond werden, beschikbaar
gesteld door Foto Kaldenbach, waarvan een herkomstig was van de
paters van de Plaar. Bij de opening werd grote dank uitgesproken aan
Werner Wierts, die de glasnegatieven gedigitaliseerd heeft en de initiator
van deze expositie is.
De tentoonstelling vindt plaats in het ontmoetingscentrum van de Rode Beuk
(Kloosterstraat 59 in Simpelveld) en loopt van 12 mei 2013 tot en met 9 augustus 2013.
De openingstijden: Maandag t/m vrijdag: van 09.30u tot 19.00u.
Zaterdag: gesloten.
Zondag: van 11.00u tot 16.00u.
De Bongard hoopt dat velen deze tentoonstelling zullen bezoeken en voorts dat veel personen
herkend worden, zodat zij aan de vergetelheid onttrokken worden. We nodigen u van harte uit om
te kijken en helpen te identificeren.
Luc Wolters en Werner Wierts
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Romeins festival
Zaterdag 20 juli en Zondag 21 juli 2013
in het Park Zandberg, St.Gillishof te Bocholtz
door: Pascalle Hamers
De voorbereidingen zijn in volle gang. Via Katleen Vandenbranden zijn we gevraagd mee te
helpen met het organiseren van dit evenement in opdracht van de gemeente Simpelveld. Ik probeer
Katleen te helpen met de middelen en de tijd die mij ter beschikking staat.
Ondertussen maak ik ook nog een kleine wisseltentoonstelling voor het Thermenmuseum, zodat
ten tijde van het Romeins festival meer aandacht voor de villa Vlengendaal wordt gegeven. Deze
villa is nu 100 jaar geleden opgegraven. Hierover heeft Luc Wolters onlangs een artikel
geschreven. Helaas hebben we hier de afgelopen jaren weinig onderzoek in gedaan en daarom is
het een opsomming van de reeds gepubliceerde boeken zoals Buren, Burgers, Buitenlui, Van
Fleckendaal naar Vlengendaal. Maar het is leuk om eraan te mogen werken en dat ik van het
Thermenmuseum de gelegenheid krijg om dit te doen.
Maar ik heb niet alle informatie kompleet. Helaas heb ik de IXEA tentoonstelling niet zelf gezien
en heb daardoor niet de voorwerpen en muurschilderingen kunnen zien die het Limburgs museum
en het Oudheidkundig museum te Leiden samen hebben gevoegd. Maar misschien is er iemand die
wel is geweest en hiervan nog foto’s heeft. Deze zou ik graag willen scannen en als aanvulling op
mijn collectie willen gebruiken. Misschien haal ik het nog wel om ze in de tentoonstelling te
gebruiken.

Iuno
Aanligbed van eikenhout, met ten dele rode stoffen bekleding, exclusief matras en
bekleding 218 bij 74 cm. Hoogte is 83 cm. Gemaakt naar een gebeeldhouwd reliëf
aan de binnenzijde van de Romeinse askist van Simpelveld Wilt u Romeinse
meubels bestellen.www.limburgsmuseum.nl
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Verder met het festival. Via de website www.sempervivetum.nl zijn de groepen te zien die dit
weekend ondersteuning bieden met de levende geschiedenis die hier in het park en de Zandberg/
St.Gillishof in Bocholtz wordt gehouden. Zelf ben ik ook van de partij en hoop ook anderen te
kunnen laten zien dat wij als Heemkunde-vereniging
zeker bij zulke evenement betrokken willen zijn en een
goed team vormen om mee samen te werken. Mocht je
zin hebben om als Romein of vrijwilliger te willen
helpen, meld je dan aan bij mij (045-5445482 of
debongard@hotmail.com).
Verder komt er nog een echte Romeinse kar die dienst
doet als pendel tussen het evenementen terrein en het
dorp. In het dorp zijn we zelf ook bezig om Romeinse
voorwerpen te laten zien. Diverse winkeliers en de
Bibliotheek hebben ons hun raam ter beschikking gesteld
om deze naar thema te kunnen aankleden. Ook enkele
horecazaken denken met ons mee hoe zij er een Romeins tintje aan kunnen geven.
Natuurlijk kunnen we onze Romeinse vallei niet overslaan en we
proberen dmv gidsen deze route onder de aandacht van de bezoekers
te brengen. Zij zullen onderweg hun verhaal vertellen over de
Romeinse opgravingen waardoor we weten wat er onder de grond
ligt of lag.Maar ook over vermoedens en suggesties over Romeinse
vondsten waar we nog niet alles van weten.
De Romeinse route is natuurlijk ook zelf te lopen met het vertrouwde
boekje van onze gemeente.
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Romeins festival
Zaterdag 20 juli en Zondag 21 juli 2013
in het Park Zandberg, St.Gillishof te Bocholtz
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de pomerio

woa ins hei in
de moldau aue
de oerös lepe de
sjiëper hun kuj
oprepe de sjoël
de kinger hujde
en de keëls d’r
foesbal weide
weëd jebouwd
net nuëdig of
vol iërbid
hoes-aa-hoes
aan-ee-jekoppelt
wie kettekroet
noe wiër nog zitst
bóches met inge
vreëme naam mè
hòfe aa-neumer
en jemingde op
feste appel-vlaam

pierre schnackers 20.03.2013
foto: ortwin reitz

oesleg
google.
de pomerio
kadastersite. watwaswaar.

74

Open Monumenten Dag
15 september 2013
Macht & Pracht
Kasteel De Bongard te Bocholtz
Door: Pascalle Hamers

In uw mooiste kleren, met oude allure,
wordt u uitgenodigd deel te nemen aan het
verblijf van de Familie. Het vindt plaats op
ons prachtige kasteel achter die grootse
allee met grote schaduwrijke bomen.
Gunt u ons het genoegen van uw
aanwezigheid om samen te genieten van
de rust en bedrijvigheid, want er moet toch
gewerkt worden tijdens dit grote feest,
maar u als gast mag komen kijken hoe ons
mooie kasteel staat te pronken tegen het
schitterende park op de achtergrond in ons
mooie dorp.
Wederom zal de kleine markt iedere jongeling bekoren om zelf de handen uit de mouwen te steken
en mogen de ouderen genietend van een hapje en drankje, geserveerd door Bocholtzer
gymnasten, sterke verhalen aan den jongsten van het gezelschap vertellen. Terwijl u geniet van
vertier en vermaak van de heemkundigen en de muzikanten.
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Beelde va Heij en Heierum
11 JULI 1958
In d’r tsiet va huj en de duks oëg temperatoere is
zich dat jaar nim-mie vuur tse sjtelledat doe
weëchelank 27˚es uvverextreem ervare woëd.
Op jen sjoel houe v’r troperuëster. Um 3u de
sjoël oes. Met oeszongering va ’59 dat extreem
hees. De janse 60er joare en 70er woëd dis hoëg
temperatoer net mie jehoald.
Bouw
d’r janse juni woar ’t sjwese in de klas. D’r 11e juli
mein Jott wat bruiëd ‘t. Doa woar ‘t net va vlek
tse kome, en winste sjtil sjtongs da ploensjte de
vus va sjwees, i jen sjong. Evvel es sjoëljonge
houwste toch die werk. De kuj moëte in , de
kòver moëte verzurgd en de eier nog ins jeraafd.
De mansluj lanete, vuur deë daag op jen sjuur d’r
letste waan vruuëd t aaf, en de sjwestere met
d’r auto jraat tseruk va Mastrich wie ’t ongerins
sjwats, duuster en frisj woëd. ’t Vong aa tse
blikseme en wie. ‘t Kraget in volle jewald
druugëweg aan ee sjtuk durch zicher ing hoaf
sjond lank. Doe vong ‘t aa tse sjtorme en tse
hagele. Ing klotsende hagelsjoel sjoaf
zandsjtroaleend uvver landsjap, have en en jot.
Nog dusterder woëd ’t wie op jene samerich
böëm uvver de sjtroomdröad hin vole en hoaf

Boches oane lit zoos. Tsoem sjloes woëd d’r
hagel reën en woar ’t jraad esof de wolk ’t zelf
nit mie kroog opjehotte. Duks hant ver, op de
Bonged hoëg wasser met-jemaat. En minnigmoal
is ooch snaats de poats van d’r hof, met jroëse
prèsbuëde tsowjezats, evvel dismoal woar
nurjens ee houe aa. Vanoes jen durp en d’r
jrungeweg koam inge hoëge sjtroom wasser op
jen hoes aa. De janse baachdèl breed woar ’t
inge sjtroom wasser mit doa midde drin de
Bonged es ‘Wasserkastiël’.
Wie ’t wasser voettrok , bloof 10cm pratsj
hinger. De bladsjtengele van de kroëte sjtooche
naksj de loëd in en de vruëte, die de eldere d’r
zondig ieder noa de hoëmes zich voldoa bekiekt
houe, loge platjesjlage en jedrosje langs jen eëd.
Kloar woar ’t al, ’t s’angerdaagsmörjes, vuurdat
sjtroom werm doa woar en de kuj jemolke koëte
weëde.
De tsiedong òëpende met lettere eëve sjwats
wie de loët van d’r ovvend van tse vuëre:

‘ WOLKBREUK TIJSTERDE BOCHOLTZ’

Beekdal bij rustig weer
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Dialectavond 2013
Wat een geweldige dialectavonden, zowel in Simpelveld als in Bocholtz.
Volle zalen, een feest voor oud en jong, echt “Van alles g(j)et”

Jisse, Larissa en Juulke
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Hoe Simpelveld Oranje kleurde
Door: Hans Hermans, Heerlen
Simpelveld heeft een Oranjeplein, maar op de vraag of de gemeente onverveeld gelukkig was
toen in 1813 het oranjezonnetje over de einder gluurde, moeten we in de historie duiken.
Bij het Partagetraktaat van 1661 viel het gebied Simpelveld-Bocholtz, de facto, aan Spanje
en ontstond er in het Langveld een Drielandenpunt tussen de Spaanse Nederlanden, de Vrije
Rijksstad Aken en het hertogdom Gulik. Bij de Vrede van Utrecht in 1713 vielen we onder
het Oostenrijk-Habsburgse Huis en in 1794 hadden wij de Fransen voor de deur staan.
Onder hun knoet behoorden wij van 1795 tot 1806 tot de Bataafse Republiek, van 1806 tot
1813 tot het Koninkrijk Holland, van 1815 tot 1830 tot het (Verenigd) Koninkrijk der
Nederlanden en van 1830 tot 1839 bij het Koninkrijk der Belgen. Vanaf 1839 mogen wij
Nederland opnieuw ons Vaderland noemen. Minister Talma ontwierp in 1912 de
Steenhouwerwet.1 Als wingewest heeft de Limburgse mijnstreek onnoemelijk veel
bijgedragen aan de welvaart van Nederland.
een divisie, maar moest in Jena op 15 oktober
1806 met meer dan 10.000 man capituleren.
In 1809 was hij generaal in het Oostenrijks
leger en raakte gewond.4
Willem trok naar Engeland en na
voorbereidingen door Gijsbert Karel van
Hogendorp, Leopold, graaf van LimburgStirum, Hendrik de Perponcher en Jacob
Fagel, werd hij op 30 november 1813, door
The Warrior, een Engels fregat, op het strand
van Scheveningen aan land gezet en met
vreugde ingehaald. De felbegeerde bevrijding
was een feit en er was geen 'bijltjesdag', want
Oranjegezinde burgers en patriotten werkten
nauw samen om de soevereiniteit van land en
vorst te herstellen en van bloedige
burgertwisten was hier geen sprake.
Natuurlijk had Willem (1772-1843) er geen
behoefte aan oude koeien uit de sloot te
halen, omdat ook hij niet brandschoon uit de
strijd kwam. Hij schreef immers vleiende en
kruiperige brieven aan Napoleon, met het
verzoek om in 1810, na de Bataafse
Republiek, koning van Holland te mogen
worden, maar Napoleon vond het niet de
moeite waard om de brieven te
beantwoorden. Het Koninkrijk Holland onder
het gezag van Lodewijk Napoleon, een broer
van de keizer, duurde slechts tot 1813 en het
gebied viel alweer aan Frankrijk. Het ging
niet goed met de Corsicaanse keizer en
Willem stond in Engeland te popelen. Reeds

Prinses (toen nog Koningin) Beatrix
In haar recente troonrede zei de toenmalige
koningin Beatrix o.a.: 'Na een uiterst
turbulente periode in ons land en elders in
Europa, werden vanaf 1813 de grondslagen
gelegd voor een nieuw staatsbestel.' (...) 'Op
beslissende momenten in onze geschiedenis
heeft Nederland de veerkracht getoond
waarover al bij het ontstaan van het
Koninkrijk in 1813 werd gesproken.' (...)2
Het Limburgs Dagblad schreef toen: 'De
overeenkomsten met 1813 zijn vergezocht. In
1813 bevond Nederland zich in een
gewelddadige regimewisseling waarvan de
uitkomst zeer onzeker was.' (...)3 De
opvattingen in de MGL-pers staan haaks op
alles wat wij over Nederland geleerd hebben.
Na de Franse inval vertoefde Willem immers
in Berlijn en vanaf 1799 in Lingen. Hij was
een Pruisische generaal en commandant van
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Het transport was zeer primitief en
honderden soldaten overleden. De eigenaar
van kasteel Limbricht, Michiels van
Kessenich, kon het niet mee aanzien en bood
zijn kasteel aan als lazaret. De sociale en
deels logistieke leiding (denk aan voedsel,
water en beddengoed) stond onder leiding
van de pas benoemde burgemeester (maire)
Wemans van Sittard. De geestelijke leiding
en verzorging werd verricht door
(ex)kanunnik Wemans, een broer van de
burgemeester en door pastoor Page van
Limbricht. Daarnaast werden er voor
verzorging ook mensen uit het dorp
ingeschakeld.Vanaf 14 november 1813 tot en
met 15 januari 1814 werden dagelijks circa
200 soldaten verpleegd. Zij die genezen
werden trokken verder richting Frankrijk, om
zich voor te bereiden op de volgende
veldslag. (Waterloo ?). Maar sommigen
waren daartoe niet meer in staat en waren een
leven lang invalide. Het was buitengewoon
dramatisch dat er toen ook nog een
besmettelijke ziekte uitbrak.Het betrof hier
waarschijnlijk de zeer besmettelijke
dysenterie, de ‘nieuwe pest’ van 18e en begin
19e eeuw. Naar schatting 10.000 soldaten
gingen via het lazaret van Limbricht naar
Frankrijk, 683 soldaten overleden in het
kasteel en werden in een weiland begraven.
Het register waarin hun namen werden
opgetekend bestaat niet meer. Wellicht is het
nog te vinden in de archiefdepots van de
Armée de Terre, het Franse leger, dat zich
nabij Parijs in het Château de Vincennes
bevindt.De ziekte eiste niet alleen tol onder
de soldaten, hier stierven ook 73 burgers.5A

op 6 december 1813 werd hij, de facto, vorst
van Nederland. Op 31 juli 1814 nam Willem
het bestuur in de Zuidelijke Nederlanden van
de geallieerden over, waardoor Nederland
vergroot werd met de vroegere Oostenrijkse
Nederlanden en het bisdom Luik.5 We lezen
wel eens dat toen bij Vaals een
Drielandenpunt ontstond, maar dat is een
verzinsel.

Hospitalen en lazaretten
Kijken we ook even naar Aken. Daar kwam
op 17 januari 1814 een einde aan het Franse
bewind en rond het middaguur werd de stad
door Kozakken bevrijd. Drie dagen later
arriveerden nog een aantal Russische
regimenten, die verder trokken naar
Luik.Volgens het gemeentelijke archief van
Vaals, legerden er de eerste dagen van
januari 1814 veel Kozakken. Maar die datum
lijkt ietwat voorbarig, want in het nabije
Aken kwam pas een einde aan het Franse
bewind op 17 januari 1814.
De Kozakken hadden geen haast, want in
februari 1814 bivakkeerden meer dan 1300
soldaten en circa 175 paarden in de omgeving
van Vaals.
Aan deze ‘Slavische’ invasie ging van 17 tot
19 oktober 1813 de zogenaamde
Volkerenslag van Leipzig vooraf. Een
geallieerd leger van Rusland, Oostenrijk,
Pruisen en Zweden zorgde dat Napoleons
leger het onderspit moest delven. Het was het
begin van de ondergang voor Napoleon én
zijn leger. De enkele honderdduizenden nog
resterende manschappen vluchtten naar
veiliger oorden. In dit leger bevonden zich
mannen uit ongeveer alle landen van Europa.
Het waren deels jongens, want Napoleon had
al eerder de dienstplicht ingesteld.
Zijn leger was over het algemeen goed
georganiseerd en er werd ook aan de
verzorging van gewonden gedacht. Aken was
de hoofdstad van het Roerdepartement en
daar bevond zich het centrale hospitaal,
terwijl zich in Maastricht en Sittard
dependances bevonden. Vanaf 13 oktober tot
15 november 1813 reden tientallen
boerenkarren tussen Aken en Sittard,
volgeladen met gewonde en zieke soldaten.

Kasteel Limbricht waarin een lazaret
gevestigd was.
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konden zij iets anders dan hun eigen dialect
niet eens verstaan. Willem I realiseerde zich
niet dat hij te maken had met een zeer
krachtige oppositie en weigerde tegemoet te
komen aan de wensen van zijn volk.7A
In België broeide het al lang en na een operauitvoering kwam het in Brussel tot een
uitbarsting. Ter ere van de 58e verjaardag van
koning Willem I, werd een dag later, op 25
augustus 1830, in de Muntschouwburg de
opera De Stomme van Portici opgevoerd. De
vlam sloeg in de pan toen een aria gezongen
werd met de volgende inhoud:
“Heilige liefde voor het land, geef ons de
moed en trots.

De Stomme van Portici
Tot 1795 behoorden ook Simpelveld en
Bocholtz bij Oostenrijk en de Drieherensteen
bij de politieke grenssteen nummer 212
herinnert daaraan. De historische
Drieherensteen werd op 15 april 2000 tussen
puin gevonden en op 21 mei 2003 in de buurt
van grenssteen nr. 212 geplaatst.6
Op 16 maart 1815 werd Willem I koning der
Verenigde Nederlanden en op 21 september
1815 werd hij te Brussel door de StatenGeneraal, de facto, ingehuldigd als koning
der Verenigde Nederlanden. Maar om eerlijk
te zijn, de onderdanen vonden Willem I, op
zijn zachtst gezegd, een onhandige koning
met een surplus aan eigenrichting.
Onaanvaardbaar voor vrijgevochten
Hollanders, zodat Willem bijna alle
bevolkingsgroepen tegen zich in het harnas
jaagde. Het werd hem niet in dank
afgenomen dat hij de republiek Nederland
aan Napoleon wilde verkwanselen voor de
lieve som van vijf miljoen gulden. De
Oranjes zouden dan van de macht afzien en
Willem zou het geld in zijn zak steken. We
zouden haast vergeten dat vijf miljoen gulden
van toen, thans 74.273.130 euro waard zijn.7
Toen Napoleon weigerde en Willem I koning
der (Verenigde) Nederlanden werd, zag hij
zich dus geconfronteerd met een groeiende
groep onderling zeer verdeelde tegenstanders,
die elkaar vonden in hun streven naar meer
vrijheid en voor de ‘Zuidelijken’ een eigen
land. De oppositie kende twee
hoofdstromingen: De liberale katholieken die
streefden naar behoud van de oude elitaire
feodale structuren en de katholieke liberalen
die suprematie van de Kerk eisten binnen een
maatschappij die de verdere economische
ontwikkeling wilde handhaven. Zij vonden
elkaar in de ‘Unie’. De rooms-katholieke
Kerk zou een machtigste factor in het land
moeten blijven, maar daarmee was Willem I
het niet eens. De Unie bestuurd door adel en
clerus verzamelde miljoenen handtekeningen,
ook van ongeletterde mensen. Zij vroegen
vrijheid van drukpers, terwijl zij de
lees/schrijfkunst niet machtig waren. Zij
eisten vrijheid van onderwijs terwijl ze geen
geld hadden om hun kinderen naar school te
sturen. Zij eisten vrijheid van taal, ook al

Aan mijn land dank ik mijn leven. Ik wil
vrijheid!”
Aanvankelijk waren er opstanden in Brussel
een paar dagen later in het hele land. De
Belgen wilden met Holland (lees:
Noordelijke Nederlanden) niets meer te
maken hebben. Voor koning Willem I was
dat moeilijk te verteren zodat hij zijn
schoonvader, Friedrich Wilhelm II (koning
van Pruisen), vriendelijk verzocht om België
en Frankrijk aan te vallen, maar de Pruisische
Wilhelm dankte stichtelijk voor de eer.
Inmenging paste niet in de Pruisische
politiek. Nederland had ook nog iets met de
kleindochter van de wulpse Catharina de
Grote van Rusland. Haar kleindochter, Anna
Paulowna (1795-1865), huwde immers met
onze kroonprins Willem (II). Grootvorstin
Anna Paulowna, koningin der Nederlanden,
schreef brief na brief aan haar lievelingsbroer
‘Nikki’, tsaar Nicolaas (1796-1855) van
Rusland, met het verzoek Nederland te hulp
te schieten. Maar ook hij weigerde pertinent.8

Uit Duitse zicht…
De Belgische opstandelingen wensten
aanvankelijk geen algehele afscheiding, wel
werd van meet af aan aangedrongen op een
verdrag dat de Belgische eenheid zou
erkennen. De lezers van de Luikse Courrier
de la Meuse konden op 5 september 1830 een
paar zinnen lezen die het veralgemeende
gevoel van eigenheid weerspiegelden : ‘Laten
wij ons niet inspannen om een
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samensmelting tot stand te brengen van
elementen die elkaar bestrijden; laten wij niet
dromen van dit monsterachtig amalgaam, van
deze hersenschimmige centralisatie, van deze
tegennatuurlijke unie. Weest Hollanders, wij
zullen Belgen blijven’. (…) Het Vlaamse
Hasselt was gematigder: ‘Met de naam
Neerlandisme of Nederlandse gedachte
huldigen wij de opvatting van diegenen die
een toenadering tot Nederland eventueel op
prijs stellen en mag of moet leiden tot het
herstel van de staatkundige eenheid van de
oude Nederlanden, d.w.z. een herstel van het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van
1815-1830, met inbegrip van het
tegenwoordige Wallonië.’(…)9
Pruisen ondernam niets maar schreef
gewoontegetrouw een paar onbenullige en
sukkelige zinnen: ‘Die kurze Zeit (18151830) hat im belgischen Volk bei Wallonen
wie Flamen ein ungutes Gefühl hinterlassen.
Die autokratische (=dictatoriale) Herrschaft
der Holländer, ihre schnelle Eloquenz
(=welsprekendheid), raschere Replik
(=wederantwoord) und ihr so ganz und gar
nicht zimperlicher (bescheiden)
Geschäftssinn machten sie in Belgien
unbeliebt, ein Gefühl, das man noch heute
trotz der gemeinsamen flämisch –
niederländischen Sprache deutlich
wahrnimmt.(…) Auch die nördlichen
Niederlande hatten in den großen
Jahrhunderten Flanderns das Flämische als
mehr oder weniger gemeinsame Sprache zu
lasten des Friesischen und anderer Dialekte
übernommen. Nun nannte alle Welt diese
Sprache Niederländisch oder gar
Holländisch, wo die Flamen doch dachten, es
sei ihre, die flämische Sprache.’(…)10 en 10A
Duitse literatuur wekt niet zelden de indruk
dat Hollanders en Vlamingen elkaar niet
konden/kunnen verstaan. Dat is bare nonsens
want in Zeeuws-Vlaanderen en Vlaanderen
wordt dezelfde taal gesproken, dat geldt
natuurlijk ook voor bewoners van onze
provincie Noord-Brabant en de Belgische
provincie Brabant. Zo lezen wij in Duitsland,
dat de Vlamingen verplicht moesten worden
om de Nederlandse taal te leren: ‘Versuch
das in Holland gesprochene Niederländisch
gegenüber dem Flämischen landesweit als

führende und Amtssprache
durchzusetzen.’(…)11
Ondertussen stond het Franse leger paraat,
niet om België te helpen zoals de Walen
dachten, maar om het land voor de zoveelste
maal te bezetten. Zouden de koning van
Pruisen en de tsaar van Rusland zich
ingemengd hebben, dan zouden wij vandaag
wellicht tot Frankrijk of België behoren. Of
tot Duitsland?

Tiendaagse Veldtocht
Van 2 tot 12 augustus 1831ondernamen
Koning Willem I en opperbevelhebber
kroonprins Willem, de latere Willem II, een
militaire campagne tegen België, die als
Tiendaagse Veldtocht bekend staat. Met
wapengeweld poogden zij de Belgische
opstand te onderdrukken. De opzet slaagde
wonderwel, maar door een niet mis te
verstane dreiging van Frankrijk en iets later
door het Traktaat van Londen, verkreeg
België zijn soevereiniteit. Tussendoor
meende de kroonprins er goed aan te doen
een staatsgreep te plegen. Met veel bravour
maakte hij in Antwerpen bekend dat België
voortaan soeverein zou zijn en als klap op de
vuurpijl plaatste hij zich zelf aan het hoofd…
De prins zei: ‘Voor dit land ben ik bereid
mijn bloed te storten!’(…) Die brutaliteit was
zelfs de Belgen te veel en de kranten
schreven: ‘De toestand is niet alleen
hachelijk maar wordt ook belachelijk. (…)
België stuurde hem het land uit, maar om
begrijpelijke redenen was hij in Nederland
niet welkom, zodat de kroonprins naar
Engeland trok.12
Voor het gemak werd oostelijk Limburg, dus
het gebied waar wij wonen, van 1830 tot
1839 bij België gevoegd. De vestingen
Maastricht en Luxemburg werden bezet door
een Pruisisch en een Nederlands garnizoen en
behoorden niet tot België.
Ondertussen had er ook een volkstelling
plaatsgevonden waarbij Bocholtz op 1 januari
1836, 930 inwoners en Simpelveld op 14 juli
1836 precies 1100 inwoners had. Na de
scheiding tussen Nederland en België in 1830
duurde het tot 1839 voordat het definitieve
vredestraktaat geratificeerd werd, zodat wij,
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met uitzondering van Maastricht en St.Pieter,
negen jaar tot België behoorden. Na het
Verdrag van Londen (19 april 1839) werd
Limburg op 22 juni 1839 in de huidige
omvang door de Nederlandse koning Willem
I weer in bezit genomen. Na de opname van
Limburg als hertogdom in de Duitse Bond op
5 november 1840, werd de Nederlandse
Grondwet bij Koninklijk Besluit van 24
september 1840 voor Limburg van kracht
verklaard.12A en 12B

voeten in de aarde. Pas bij de Conventie van
Maastricht (8 augustus 1843), werd het
exacte grensbeloop definitief vastgesteld.
Van 5700 percelen grond was toen
vastgesteld of ze tot Nederland of tot België
zouden gaan behoren.14

IJzeren Rijn
Volgens het Verdrag van Londen (1839) zou
België het recht van ‘overpad’ krijgen en dat
betekende dat er in het noorden van Limburg
een spoorlijn van west naar oost gerealiseerd
zou worden. Vergeten we niet dat België
baanbrekend werk verrichtte en dat daar
reeds op 5 mei 1835 een trein tussen Brussel
en Mechelen reed. Dat was de eerste
spoorlijn op het vasteland van Europa. In dit
kader kreeg België in 1839 recht op de
IJzeren Rijn tussen Antwerpen en Duisburg,
maar Nederland hield zich niet aan de
afspraak, zodat de goederentreinen, ook thans
nog, een grote omweg moeten maken via
Montzen en de tunnel onder het Preusbos bij
Vaals. Engeland, Frankrijk, Oostenrijk,
Pruisen en Rusland garandeerde toen dat zij
zouden instaan voor de veiligheid en
neutraliteit van België, maar deden niets om
de IJzeren Rijn ‘roestvrij’ te houden. Nog
erger was de toestand in 1914 toen België
door Teutoonse horden onder de voet
gelopen werd en van de vijf landen alleen
Engeland het kleine België te hulp schoot.
Walenhaat was toen voor sommige
Vlamingen aanleiding de radicale VlaamsNationale Frontpartij in het leven te roepen,
die uit was op zelfbestuur.15
Toen op 22 juni 1839 het oostelijk deel van
Limburg weer bij Nederland gevoegd werd,
waren het vooral de gemeenten, die ooit tot
de Oostenrijkse Nederlanden behoorden, die
hartverscheurende brieven aan de koning van
België stuurden. Ook Provinciale Staten
schreef er een aan het Belgisch Koningshuis
Van Saksen-Coburg om bij België te mogen
blijven. Maar het mocht niet baten.16

Verdrag van Londen
Op 19 april 1839 werd het Verdrag van
Londen geratificeerd, dat ook bekend staat
als het Verdrag van XXIV artikelen. Hoe dan
ook, het betekende de definitieve erkenning
van de Belgische soevereiniteit door
Nederland. Het zou te ver voeren om alle 24
artikelen te vermelden. Maar opmerkelijk is
dat vooral Luxemburg, dat voorheen deel
uitmaakte van het (Verenigd) Koninkrijk der
Nederlanden, veren moest laten. Van het land
bleef minder dan een/derde over. De
oostelijke gebieden werden overgeheveld
naar het grijpgrage Pruisen en een westelijke
provincie kwam bij België. Het weinige dat
van Luxemburg over bleef werd geregeerd
door het Huis van Oranje dat in een personele
unie met Nederland verbonden was en helaas
deel moest uitmaken van de Duitse Bond.
Luxemburg werd in 1867 een soeverein
Groothertogdom en toen koning Willem III
in 1890, zonder mannelijke nakomeling,
overleed werd Adolf van Nassau
staatshoofd.13
Het oostelijk gedeelte van Limburg, dat van
1830 tot 1839 tot België behoorde, viel aan
Nederland, met dien verstande dat het tevens
een hertogdom werd binnen de Duitse Bond.
Reeds op 16 mei 1838 stuurde burgemeester
Rhoen van Bocholtz een Franstalig rekest aan
de Belgische koning. In die brief staat de
zinsnede: ‘Sire, uw vaderlijke bezorgdheid
voor alle Belgen moet ons zekerheid geven
dat wij de geliefde naam van Belgen zullen
blijven dragen. (…)
Maar het duurde nog een hele tijd voordat de
gietijzeren palen in de grond gezet konden
worden, want de procedure had heel wat
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Willem I die met Henriette trouwde.

Liefdesperikelen
Op 12 oktober 1837 overleed Wilhelmine
‘Mimi’ von Pruisen, de eega van Willem I.
Er wordt wel eens beweerd, dat Willem I
(1772-1843), na de dood van Mimi (17741837), zeer depressief was. Daarom maakte
de 66 jarige vorst er een gewoonte van om ‘s
namiddags een kopje thee te drinken, samen
met Mimi’s werkeloze hofdames. Het waren
Charlotte von Estdorff, Julie von der Goltz en
Henriëtte d'Oultremont. Ook de gouvernantes
Van Wassenaar, Van Stamfort en De
Constant Rebecque, dronken graag een kopje
thee met de weduwnaar, ervan overtuigd als
zij waren dat ze hem daarmee konden
opbeuren. Het waren vooral Julia von der
Goltz en Henriëtte d'Oultremont, die zijn
belangstelling trokken. Met Julia von der
Goltz was hij reeds bevriend toen Mimi nog
leefde, en met de 46 jarige gravin Henriëtte
d'Oultremont de Wégimont (1792-1864), die
door haar onberispelijk gedrag, goed humeur,
spraakzaamheid en intelligentie de aandacht
van de 66 jarige Willem trok, wilde hij nader
in contact treden. Zijn interesse voor
Henriëtte viel in Holland in slechte aarde.17

Henriette d'Oultremont,
de tweede eega van Willem I.
Henriëtte werd in de pers beledigd en de
hypocriete calvinisten die zich eerst zo
eensgezind rond de troon geschaard hadden,
waren er in geen geval toe bereid de eenzame
koning zijn keus te gunnen. Niet omdat zij
geen schoonheid was, niet omdat zij even
oud was als zijn zoon (kroonprins) Willem,
maar omdat de katholieke Henriëtte een
Belgische was, die door de Hollandse kranten
steevast Muiterswijf of Jetje Dondermond
genoemd werd. Volgens Duitse literatuur
moest Willem I om politieke redenen het land
verlaten, maar we merken duidelijk dat zijn
vertrek relationele en emotionele gronden
had. Het is bekend dat de ‘Oranjezonen’ in
het verleden heel vaak hooglopende ruzies
met hun vaders hadden. Het verbaast niet dat
Willem II (1792-1849) zijn oude vader de
laan uitstuurde en de macht in Nederland
over nam. Medio mei 1840 deed Willem het
huwelijksaanzoek maar Henriëtte vroeg
bedenktijd… Op 7 oktober 1840 trad hij af en
noemde zich voortaan graaf Willem-Frederik
van Nassau. Op 17 februari 1841 was het
eindelijk zo ver en traden Willem en
Henriëtte, tijdens een sobere plechtigheid, in
het morganatisch huwelijk en vestigden zich
in Berlijn, waar zij gravin Van Nassau
genoemd werd.17A
Vroeger was het gebruikelijk dat de morgen
volgend op de eerste huwelijksnacht, de bruid
van de bruidegom de ‘Morgengave’ in
ontvangst mocht nemen. Willem was niet

Jetje Dondermond
‘Het zal wel meevallen’ dacht de koning,
want kroonprins Willem, de latere koning
Willem II, was immers in 1816 met de
katholieke Anna Paulowna (1795-1865),
grootvorstin van Rusland, in het huwelijk
getreden. Maar toen het grote nieuws van
Willems verloving via buitenlandse kranten
ook in Nederland bekend werd, ontstond er
een ontstellende deining.
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krenterig en schonk zijn Henriette dertien
miljoen gulden. Bovendien zou zij ieder jaar
60.000 gulden ontvangen.18
Willem II had er vrede mee dat zijn vader
naar Berlijn verhuisd was en schreef in april
1842 in een brief over zijn ‘stiefmoeder’:
‘Une véritable soeur grise, le deuxieme
mariage est un vrai bonheur!. (…) Ook de
briefwisseling tussen Willem I en zijn
Henriette werden in het Frans gevoerd.18A
Op 12 december 1843, tijdens het schrijven
van een brief aan zijn dochter Marianne,
werd Willem plotseling onwel en
overleed.Hij werd pas op 2 januari 1844
bijgezet in de koninklijke grafkelder van de
Nieuwe Kerk te Delft. Dat zijn lichaam
tussendoor in een loods opgeslagen werd,
getuigt niet van normen en waarden.18A
Testamentair had hij ruim 200 miljoen
gulden te verdelen, hoeveel Henriette
daarvan ontvangen heeft is niet bekend.
Omdat Henriette lid was van een regerend
koningshuis hoefde zij geen belasting te
betalen.19

jarige gravin Henriëtte van Berlijn naar
kasteel Rahe en op 10 juli 1844 werd het huis
notarieel op haar naam geschreven. Door
aankoop van omliggende landerijen was er
sprake van een park van 256 morgen.19
Helaas was de ‘morgen’, zijnde een
oppervlaktemaat in de Pruisentijd, zeer
verwarrend. In Aken gaat men uit van de
Akense morgen van 0,815 ha en in dat geval
zou het park een oppervlakte van 208 ha
gehad hebben. Gezien de geïsoleerde ligging
van slot Rahe is dat zeer omvangrijk. Gaan
we echter uit van de Pruisische morgen en de
Nieuwe morgen, respectievelijk 0,255 ha en
0,25 ha, dan was het park circa 64 ha groot.
Henriette voerde op slot Rahe een grote
hofhouding en volgens Duitse literatuur werd
Peter Krout in 1839 haar rentmeester. Dat
kan feitelijk niet omdat slot Rahe tot 1842 in
bezit was van de familie Nellessen. Peter
Krout en zijn gezin woonde aanvankelijk in
Moelingen (Voerstreek), waar alle kinderen
geboren werden. Omdat de verbindingen
gebrekkig waren, verhuisde het gezin Krout
in 1854 naar Bocholtz. In Aken lezen we wel
eens dat ook kinderen geboren werden in
Bocholtz en Laurensberg, maar ook dat is een
abuis.

Kasteel Duras in de buurt van St. Truiden.
Marianne dochter van Willem I.

Slot Rahe ligt centraal
De voorkeur van gravin Henriette voor een
kasteel in de buurt van het Drielandenpunt
lag voor de hand, als we weten dat veel
familieleden in België woonden. Neem b.v.
kasteel Wégimont dat in het Land van Herve
ligt en kasteel Duras in de gelijknamige
plaats. Henriette bezat in Maastricht aan de
Bredestraat 26 een riante woning en aan de

Rentmeester woonde in Bocholtz
Volgens Duitse literatuur kwam kasteel Rahe
(Laurensberg) in 1842 in bezit van Pauline
d’Oultremont, een zus van Henriette. Zij
kocht het object van de erven Nellessen. Op
10 juli 1843 werd het huis overgeschreven op
Henriette. In maart 1844 verhuisde de 52
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overspelige kinderen geboren worden. In de
Weeshuiskolonie van Frederiksoord werden
wel eens baby’s afgeleverd met de
familienaam ‘Der Nederlanden’.
De AVRO straalde in het voorjaar van 2012
de zesdelige serie ‘De Troon’ uit over onze
drie koningen Willem I, II en III. ‘De Troon’
volgde de lijn en relaties van vaders en hun
zonen. Hun zucht naar macht en het
onderlinge wantrouwen, waaronder de
familiebanden te lijden hadden. De vaders
vertrouwden hun zonen niet en de zonen
vochten met hun vaders de bekende
generatiestrijd. Maar naar buiten toe moest de
schone schijn natuurlijk bewaard blijven. In
die serie suggereerde de zoon van Willem I,
dat zijn vader meerdere onwettige kinderen
verwekte. Dat werd sire niet kwalijk
genomen, veel schandelijker was dat
Marianne van Oranje (1810-1883), de jongste
dochter van koning Willem I, in februari
1849 in verwachting raakte van haar koetsier
Johannes van Rossum. Het kwam tot een
echtscheiding tussen Marianne en haar
wettige echtgenoot prins Albrecht von
Pruisen. Het lag voor de hand dat de koetsier
een bliksemcarrière zou maken. De geboorte
van het jongetje op 30 oktober 1849, vond
niet plaats op slot Rahe met hulp van de toen
39 jarige vroedvrouw Catharina KroutMahaux, maar in Cefalu in het verre Sicilië.
De boreling kreeg de naam Johannes Willem
van Reinartshausen en was letterlijk en
figuurlijk het kind van de rekening. Dat de
baby de doopnamen meekreeg van haar
minnaar en van haar vader neemt niet weg,
dat hij op kasteel Reinartshausen in Erbach
am Rhein bij Rüdesheim, ver van ’sGravenhage opgevoed werd en daar reeds in
1861 overleed. Marianne, die zich ook wel
gravin Von Seitenberg noemde, zei vaker dan
eens: ‘Mijn bestaan is gebroken, mijn
plichten zijn verward en ik weet niet waaraan
ik mij moet vastgrijpen. (…)21 en 21A
Van 1854 tot 1865 woonden Peter en
Catharina Krout in de wijk Steen te Bocholtz,
waar Catharina later een
levensmiddelenwinkel dreef. Na de dood van
Henriëtte in 1864, verhuisde de familie Krout
van Bocholtz naar kasteel Rahe en daar nam
in 1872 hun zoon Alphons (1843-1928) het

Platielstraat 15 een koetshuis. Het was een
interessant object, omdat de achtertuinen van
beide huizen aan elkaar grensden. Het veel
latere restaurant aan de Platielstraat 15 werd
La Patraque genoemd, omdat Henriette zich
een ‘wrak’ noemde. Gezien haar levensstijl
was dat heel zeker niet het geval. Als
herinnering aan haar overleden man liet
Henriette een prachtig (graf)monument uit
marmer vervaardigen door de Antwerpse
beeldhouwer Wil Geefs. Dat grafmonument
bevindt zich thans in de Nieuwe Kerk te
Delft, waar in de crypte vrijwel alle leden van
ons koninklijk huis bijgezet werden.19A

Kasteel Wégimont in het Land van Herve.

Catharina Krout was vroedvrouw
Henriette was mede door haar gulheid bij de
bevolking van Laurensberg zeer geliefd. Met
een twintighoofdige hofstaat kon zij op slot
Rahe gewoontegetrouw de Berlijnse stand op
peil houden en daarbij vervulde het echtpaar
Peter en Catharina Krout-Mahaux een
belangrijke rol. Peter Krout (1812-1872) was
rentmeester en zijn vrouw Catharina (18101887) was hofdame van Henriëtte. Waarom
Catharina een opleiding tot vroedvrouw
volgde weet geen mens, maar dat gaf wel
aanleiding tot rare geruchten.20 Behoorde
hofdame Krout tot, wat men in die tijd
noemde, de ‘geheime kraamuitleg’?
Koninklijke families beschikten over een
eigen vroedvrouw, zodat het in bijzondere
gevallen niet noodzakelijk was op zoek te
gaan naar een betrouwbare kraamhulp en
men niet overgeleverd was aan de nukken en
luimen van een hebzuchtige vroedvrouw of
wat daarvoor moest doorgaan. Het is van alle
tijden dat er onwettige en soms zelfs
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rentmeesterschap van zijn vader over, die op
17 juni 1872 overleden was.22
Reeds op 26 oktober 1864, hij woonde toen
nog in Bocholtz, kreeg de 21 jarige Alphons
een belangrijke opdracht. Bij leven en
welzijn had gravin Henriëtte het
uitdrukkelijke verlangen geuit om bijgezet te
worden in de grafkapel van de adellijke
familie d'Oultremont de Wégimont in het
land van Herve. Omdat men geen opzien
wilde baren en men een rijksgrens moest
passeren, wikkelde Alphons de wielen van
het rijtuig en de hoeven van de vier paarden
in dikke doeken. Zo geruisloos mogelijk
bracht hij in het holst van de nacht het
lichaam naar Wégimont.22 De Zeitschrift des
Aachener Geschichtsvereins publiceerde dat
de gravin in de kerk van Battice begraven
werd.22A Deze fout en veel andere abuizen
werden later kritiekloos in andere boeken
overgenomen.
De nalatenschap van Henriette d’Oultremont
ging over op haar familie. Graaf Emanuel
d’Oultremont had drie dochters waarvan
dochter Henriette met graaf René de
Liedekerke trouwde. Omdat het echtpaar
geen kinderen had ging de erfenis naar haar
zusje Clémentine d’Oultremont die getrouwd
was met Edouard de Liedekerke. Het
echtpaar had twee zonen Bertrand en
Edouard de Liedekerke, die niet trouwden,
zodat de erfenis over ging aan graaf Ghislain
de Liedekerke die nog steeds op kasteel
Duras woont. Kasteel Duras werd in de
Tweede Wereldoorlog door een Duitse V2raket getroffen en werd later in de
oorspronkelijke classicistische stijl
herbouwd.22B

genoemd en in de vroegere DDR had men
voorafgaande aan de ‘Wende’ helemaal geen
oog voor de Potemkinse barok. Veel te veel
namen voor een bouwstijl die een einde
maakte aan de echte krullerige en wulpse
barokperiode.
In Aken is er nog een reden om de stijl van
kasteel Rahe neoclassicistisch te noemen.
Toen het slot in deze strakke bouwstijl
opgetrokken werd, had de barok in Aken, zijn
beste tijd gehad en het bekende
barokbouwmeestertrio Mefferdatis (16771748), Schlaun (1695-1773) en Couven
(1701-1763) leefden niet meer. Wij zouden
de architectuur van kasteel Rahe bij
benadering kunnen vergelijken met de
préneoclassicistische stijl van Moretti (17251793), die toen nog leefde en graag gebruik
maakte van pilasters en risalieten. Dat zijn
imitatiezuilen zonder dragende functie. Die
stijl werd bij voorkeur gebruikt door
gereformeerden, die wars zijn van barokke
krulletjes en wordt daarom ook wel
Protestantse Barok genoemd.23

In 1844 verhuisde Henriette naar slot Rahe.
In de Duitstalige bouwkundige literatuur van
b.v.Eduard, Philipp Arnold: Das Altaachener
Wohnhaus und Clemens Reiners: Die
Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, Band.
IX.II - Landkreis Aachen, wordt bij dit slot
niet uitdrukkelijk de bouwstijl vermeld, maar
spreekt men in het algemeen over ‘Barock’.
Maar voor huizen uit diezelfde periode
gebruikt Herr Arnold de stijlnaam Louis
Seize (Lodewijk XVI).24
Anders dan Nederland, refereerde Duitsland
de afgelopen eeuwen vijf keer aan het
classicisme en sprak na de baroktijd over
‘Barocker Klassizismus’ en wij over

Kasteel Rahe
Het viervleugelige waterslot werd in 1787 uit
baksteen gebouwd en daarna wit gekalkt. Het
huis is een typisch voorbeeld van vroeg
neoclassicisme of zoals onze zuiderburen
zeggen Louis XVI. De stijl wordt nog wel
eens postbarok genoemd, omdat in Duitsland
de grens tussen barok en neoclassicisme
minder duidelijk is dan bij ons. Door
katholieken wordt de architectuur ook wel
pseudo-barok of ‘protestantse barok’
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klassieke stijl. In de jaren 1765-1835 over
‘Klassizismus’, maar in de rest van Europa
sprak men neoclassicisme. In 1826 bracht
Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) een
bezoek aan Londen en raakte onder indruk
van de klassieke bouwstijl. Met het
‘Schinkel-classicisme’, dat hem beroemd zou
maken bouwde hij in Berlijn reeds eerder het
Schauspielhaus (1821) en later de
Bauakademie (1830). Tussendoor ontwierp
hij in Aken de Elisenbrunnen.25 In de jaren
1870-1885 was ‘Neoklassizismus’ zeer
gewild en in de jaren 1910-1935 bouwde men
in de stijl van ‘Zweiter Neoklassizismus’. In
de jaren 1935-1943 was Hitler de baas en
werd daar gebouwd in de stijl van het
nationaal-socialistisch classicisme van
generaalbouwinpecteur Albert Speer. Hij was
een bekend bouwmeester en de bouwstijl
verbonden aan de grootheidswaanzin van de
nazi’s, werd ook wel ‘gigantromaans’
genoemd.26, 26A en 26B Uitgaande van de
genoemde Duitse literatuur is het
onverklaarbaar, dat het in 1787 gebouwde
slot Rahe, in Aken tot de stijlrichting van de
barok gerekend wordt en men daar niet meer
weet wie de bouwmeester was. Interessant is
de uitspraak van de Duitser Sigfried Giedion
die ooit beweerde dat classicisme geen
bouwstijl is, maar een politieke ‘kleur’.27
Kasteel Rahe kwam geïsoleerd te liggen, toen
er in 1851 een hoge dam gebouwd werd voor
de aanleg van de spoorlijn van de AachenDüsseldorfer-Eisenbahn. In 1910 werd de
spoorlijn buiten gebruik gesteld.28

Van Duytschen bloet
Tot aan haar dood (26 oktober 1864), leefde
gravin Henriëtte van Nassau hier als
prominente persoonlijkheid. Gedurende die
tijd ontving zij wel eens bezoek van Albrecht
von Preussen (1809-1872), die tot 1849
gehuwd was met Marianne van Oranje, de
jongste dochter van Willem I. en diens vrouw
Wilhelmine von Preussen. Albrecht von
Preussen was een zoon van Friedrich
Wilhelm III, koning van Preussen. Door de
jaren heen waren er enge relaties tussen ons
koningshuis en Duitse dynastieën, want ook
onze Willem III (1817-1890), trouwde eerst
met prinses Sophia von Württemberg en later
met de veel jongere prinses Emma von
Waldeck-Pyrmont (1858-1934).29 Ook onze
gewezen vorstinnen Wilhelmina, Juliana en
Beatrix hadden een Duitse echtgenoot.
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Bocholtz was de poort......
Door: M. Dreuw
Bocholtz was de poort naar Nederland. Al het materiaal voor de in aanbouw zijnde
steenkolenmijnen en het bestelde materieel voor de Nederlandse Spoorwegen, kwam via de
spoorlijn Aken-Maastricht binnen.In 1885 kwam de Koningin van Groot Brittannië en Ierland met
haar gevolg aan op het station van Simpelveld op weg naar Darmstad.Adolf Hitler raasde in 1941
in sneltreinvaart voorbij.....

Een terugblik in het verleden.
Het is bekend dat de grensspoorlijn Aken -Maastricht op 23 okt 1853 werd geopend. Simpelveld
had toen al een station voor goederen inklaring en passencontrole. Deze controle werd uitgevoerd
door de Kon. Marechaussee, welke brigade haar kazerne had aan de Schiffelderstraat.Deze
manschappen hadden als taak ook de grens te bewaken rond Bocholtz. In Bocholtz was alleen een
klein douanekantoor voor aangifte van persoonlijke goederen. Dit bureau lag aan de Akerweg
destijds de enige weg naar Vetschau-Laurensberg en Aken. De mensen gingen dan ook te voet
wilde men niet terug tot Simpelveld lopen, om op de trein te stappen. ( Van mijn buurman z.g. heb
ik gehoord,dat hij toen hij negen jaar oud was s,morgens tegen vier uur, samen met zijn moeder in
het ijskoude water van de bronnen bij Eijs kruiden ging plukken om deze te verkopen op de markt
in Aken.Samen gingen ze dan vanuit Eijs via de Zwartebrug richting Baneheide naar Vetschau en
Laurensberg. Hier stapte zijn moeder dan op de "Kleinbahn" Duitse tram naar Aken. Hij moest het
hele stuk een afstand van 9 km weer terug naar Eijs om op tijd op school te zijn. Een werkelijk
zware opgave voor een jongen van negen jaar. Dat er door deze "groene grens" gesmokkeld werd
was dan ook geen geheim. Tabak en koffie waren de meest gevraagde goederen op de markt.Veel
mensen hielden zich dan ook bezig met deze"volkssport" om zodoende wat bij te verdienen. Maar
de controle aan beide zijden van de grens was onverbiddelijk. Naast het verbeurt verklaren van de
goederen, kreeg men een geldboete, die bij herhaling flink omhoog ging. Naast de grensbewaking
door genoemde Mareschaussee was er nog de "veldwachter" in dienst van de gemeente. Deze
zorgde destijds voor de openbare orde in opdracht van de burgemeester. Tevens was hij
gemeentebode en soms werkte hij ook nog voor halve dagen in de steengroeve. De meeste wegen
waren immers nog grindwegen.
" In maart 1885 wordt via een schrijven aan de burgemeester van Simpelveld, Lodewijk v.Wersch
medegedeeld, dat deze in opdracht van de Commissaris des Konings, zorg moet dragen voor de
beveiliging van de Koninklijke trein met daarin de Koningin van Groot Brittannië en Ierland met
haar gevolg die zich op weg naar Darmstad begeven" In 1896 krijgt Bocholtz eindelijk een halte
aan de spoorlijn. Voor velen in Bocholtz is daarmee een poort opengegaan... De meesten kunnen
nu per trein naar Aken voor hun werk als stukadoor en metselaar. Veel meisjes bieden zich aan als
dienstbode voor dag en nacht bij "Herschaften". Als rond 1895 de eerste boringen naar steenkolen
rond Spekholzerheide succesvol zijn, moeten er vele materialen uit Duitland aangevoerd worden
voor het afdiepen van de mijnschachten. Deze komen per spoor aan in Simpelveld en worden dan
met paard en wagen naar de Willem-Sophie gebracht. (Het Miljoenenlijntje is er nog niet) Voor
het transport van de grote stoomketels bestaat er bijzondere belangstelling. Getrokken door 15
paarden begeeft zich dit enorme gevaarte door de straten....
Iedere dag zijn er nu transporten vanaf het Simpelveldse station naar de in aanbouw zijnde mijnen.
Simpelveld wordt daardoor een belangrijk grensstation. Via Bocholtz is dit de enige
spoorverbinding met het buitenland. ( De spoorweg van Antwerpen via Luik-Aken-naar Keulen is
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reeds in 1841 in bedrijf) Toch was men in Bocholtz niet zo gelukkig met deze nieuwe
ontwikkelingen.De gemeenteraad die hoofdzakelijk uit boeren bestond,was bevreesd dat als
de"Poort naar de grote wereld"openging en op het station meer aktiviteiten plaats zouden vinden,
dit een aantasting van geloof en zeden voor de bevolking zou zijn. Ook het dorpse karakter zou
onder de moderne vooruitgang te lijden hebben, zo werd gedacht.Gedurende de eerste
wereldoorlog 1914-1918 werd de grens gesloten. Ook in 1914 lag in Servië de lont aan het
kruitvat. De Oostenrijkse kroonprins Frans Ferdinand en zijn vrouw werden op 28 juni 1914 in
Sarajewo door een Serviër vermoord. Daarop verklaarden Oostenrijk en Duitsland Servië de
oorlog.
Duitsland hoopte dat België en Nederland de zijde van Duitsland zouden kiezen, maar België koos
voor de geallieerden Frankrijk en Engeland. Nederland bleef neutraal en buiten de oorlog. Op 4
aug 1914 marcheerden de Duitse troepen België binnen om van daaruit Frankrijk en Engeland aan
te vallen. Maar de aanval zou in Vlaanderen tot staan gebracht worden.....
Doordat Nederland buiten de oorlog bleef, betekende dat, dat de spoorverbinding AkenMaastricht-Hasselt-Antwerpen niet gebruikt kon worden voor de bevoorrading van de troepen aan
het "Westfront". De "IJzeren Rijn" de spoorweg uit 1879 Mönchen-Gladbach-Vlodrop-WeertHerentals -Antwerpen was evenmin te gebruiken. De Duitse Generale staf geeft dan aan Generaal
der genie Groener opdracht om een spoorlijn aan te leggen van Aken naar Luik de z.g.
"Montzenlijn" met o.a. het grote indrukwekkende viaduct bij Moresnet. Als de strijd eindelijk
wordt gestaakt vlucht de Duitse Keizer Wilhelm op 10 nov 1918 van zijn hoofdkwartier in Spa
naar Eijsden. Aan de grens wordt hij echter aangehouden. Na beraad met de toenmalige
Nederlandse regering mocht hij zich als "asielzoeker" gaan vestigen op landgoed Amerongen op
Huize Doorn. Hij is nooit meer teruggekeerd naar Duitsland.... In 1942 is hij hier overleden.
Tevens gaf onze koningin Wilhelmina toestemming dat de gewonde soldaten van de slagvelden
via Nederland naar hun vaderland mochten terugkeren. Op het grensstation Simpelveld kwamen
toen iedere dag overvolle treinen aan met arme stakkers, die de gruwelijke strijd hadden overleefd.
De Simpelveldse bevolking verzorgde ze met boterhammen en fruit. Daar de grens was gesloten
en er voor de mensen geen werk meer was in Duitsland, gingen velen uit Bocholtz naar de
steenkolenmijnen Willem-Sophie en de Domaniale. In de jaren dertig is het personenvervoer dan
ook minimaal... Als door de algemene crisis die dan volgt en in 1933 een "nieuwe orde' ontstaat,
wordt de "groene grens"met prikkeldraad en draketanden versterkt. Op 1 sept 1939 breekt de 2e
Wereldoorlog uit en vallen de Duitse legers Polen binnen. Op 10 mei 1940 komen de Duitsers via
de Akerweg en de spoorlijn Aken-Maastricht Nederland binnen op weg naar België....
Een ontspoorde goederentrein in Simpelveld zorgt voor "dagen oponthoud"... Na de capitulatie van
onze strijdkrachten wordt er dagelijks oorlogsmateriaal aangevoerd. Dat gaat de hele oorlogsjaren
door. Veel 'verlofgangerstreinen' stoppen in Simpelveld voor de aansluiting op Aachen West.
Deze verbinding wordt gebruikt als"nevenspoor" naast de hoofdverbinding Keulen-Aken-LuikParijs. De transporten voor de Wehrmacht moeten geheim blijven en alle handelingen van de
spoormensen worden gecontroleerd door de Duitsers. Pas op 10 maart 1941 wordt het
personenvervoer van en naar Aachen West met dagelijks één trein hervat. Op 4 mei 1942 komt er
nog een tweede trein bij en dat blijft zo tot sept. 1944.
In 1941 worden de draaischijf en het tweede spoor van de Miljoenenlijn opgebroken en afgevoerd
naar Duitsland. De oorlog neemt nu een andere wending aan. Geallieerde bommenwerpers
bestoken nu geregeld spoorwegknooppunten en bruggen om de Duitse oorlogsindustrie lam te
leggen. Zo wordt de geallieerde invasie voorbereid. Op 6 juni 1944 komen meer 5000 schepen met
landingstroepen aan op de Normandische kust en daarmee is de bevrijding van Europa begonnen.
In september 1944 breekt de grote spoorwegstaking uit. Alle NS, ers leggen het werk neer.Velen
moeten gedwongen onderduiken. Het treinverkeer in geheel
Nederland ligt stil...
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De terugtrekkende Duitsers laten spoorbruggen springen en steken diverse stations in brand voor
de aanstormende Amerikanen. Op de ON I mijn in Heerlen wordt de electrische centrale met
dynamiet opgeblazen. Meer dan 80% van alle energie is verloren. Zo wachten we op de bevrijding.
Als we in deze streken op 17 sept 1944 bevrijd worden, nemen de Amerikanen van het US
Military Railway Corps het treinverkeer weer op. Dagelijks rijden er nu treinen met
oorlogsmateriaal richting Duitsland. Via Maastricht rijden de treinen over Valkenburg en Schin op
Geul naar Wijlre en Simpelveld. Vandaar verder naar het front in Duitsland. De treinen rijden dan
via Herzogenrath en Heerlen weer terug naar Maastricht. De rollen zijn nu omgedraaid. In 1945
wordt eindelijk de strijd gestaakt en is de oorlog afgelopen. Op 15 mei 1949 wordt het
personenvervoer op de Miljoenenlijn gestart zo weten we. Maar het zal nog tot 23 mei 1954 duren
alvorens het personenvervoer met Duitsland een feit is. Met "Schienenbussen" type VT 137 wordt
de dienst tussen Keulen-Aken en Maastricht onderhouden. Voor de Simpelveldse middenstand
breken nu "gouden tijden" aan. Veel Oosterburen komen hier hun inkopen doen. Duitse
douanebeambten wandelen, sigaren rokend, door Simpelveld wachtend op de trein uit Maastricht
die weer richting Aken terug gaat.
Deze z.g. "Butterfahrten" brengen veel geld in het laadje. De diverse cafe,s 'A gen Baan' hebben
weer klanten. "Kaffee und Kuchen" staan klaar. Goederentreinen rangeren op het emplacement.
Botsende wagons zorgen weer voor leven op de spoorbaan. De Nederlandse Spoorwegen bestellen
nieuwe treinstellen en wagons bij Machinefabriek Talbot in Aken. Al dit materieel komt via de
"Poort van Bocholtz" weer binnen. Maar het station Bocholtz wordt niet meer in de dienstregeling
opgenomen.Sedert 1947 is het buiten bedrijf gesteld. In 1965 zal het onder de slopershamer vallen.
Er komen betere tijden en de economie gaat met sprongen vooruit.
Voor velen bestaat nu de gelegenheid om een auto aan te schaffen. De mijnwerkers rijden met de
eigen auto naar de mijn, wat vroeger alleen was voorbehouden aan de direkteur. De eerste
vacantiereizen naar het buitenland worden ondernomen. Maar al deze moderne ontwikkelingen
werken negatief voor de spoorwegen en het personenvervoer. De NS besluiten dan ook om
onrendabele spoorlijnen te sluiten. In de jaren zeventig wordt een gedeelte van het statige station
Simpelveld afgebroken. In 1988 wordt het personenvervoer Valkenburg-Simpelveld-Kerkrade uit
de dienst genomen. De plaatskaarten-verkoop op het station is verleden tijd en de treinenloop naar
Aken wordt geregeld vanaf post II. Als de nieuwe verbinding Heerlen-Herzogenrath-Aken in
1992 in bedrijf gaat, vertrekt de laatste trein op de oude spoorweg uit 1853....

Bocholtz.
Bij de overweg "A jen baan" stonden vroeger maar enkele huizen. Hier woonden de families
Baumgartner en Franken. Deze laatsten hadden een eigen waterput. De mensen uit de nabijgelegen
straten konden hier tegen betaling ook komen 'waterputten' In het 'Banehuusje' de wachtpost 3
woonden achtereenvolgens de families Vliex, Berix,Timmermans,Verwijmeren en Vermeeren. De
heer Verwijmeren, die uit Tilburg kwam, ging geregeld per fiets naar zijn familie in Brabant.
Hierbij maakte hij dan gebruik van het fietspad langs de spoorlijn. Dit was voor het NS personeel
schijnbaar regel in die tijd. Voor de NS was dit geen bezwaar,want zo werd ook nog de spoorbaan
gecontroleerd....
De laatste overwegwachters bij de" Poort in Bocholtz" waren de heer en mevr. Vermeeren
De heer Vermeeren geboren op 1-10-1909 te Slenaken kwam op 3 aug 1942 als wegwerker in
dienst van de Nederlandse Spoorwegen. Op 16 juli 1943 werd hij in vaste dienst aangesteld.
Gedurende de 2e wereldoorlog werd de NS verplicht om personeel "te leveren" voor werk in de
Duitse fabrieken. Zo ook de heer Vermeeren die vanaf 1943-1945 via NS in Duitsland te werk
werd gesteld. Na de oorlog werkte hij op verschilende standplaatsen. Na Maastricht, Gronsveld,
Geleen en Gulpen kwam hij op 29 jan 1948 naar Bocholtz. Hier werd hij aangesteld als
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overwegwachter van Wachtpost 3 aan de lijn Maastricht-Aken. Op 1 juli 1948 werd zijn vrouw
Martha Vermeeren-Plettenberg, na een NS opleiding te Utrecht, als wachteres van genoemde post
aangesteld. Samen hebben ze jarenlang bij toerbeurt en met veel plichtsbetrachting de overweg 'A
jen Baan' bediend. Als de spoorwegen de overweg gaan beveiligen met bel-en lichtsignalen is de
handmatige bediening niet meer nodig. Bocholtz was als stopplaats na 1945 niet meer in de dienst
opgenomen. Op 4 mei 1947 wordt de "halte Bocholtz" gesloten. De fam.Vermeeren woont dan
nog in het kleine huisje van de wachtpost maar voor hoe lang? In 1965 werden de gebouwen van
het stationnetje afgebroken. De fam. Vermeeren wilde in Bocholtz blijven en kreeg in okt. 1965
een woning aan de Beatrixstraat 32 te Bocholtz. Daarna is de wachtpost 3 "A jen Baan" onder de
slopershamer verdwenen. De heer Vermeeren van de afd. NS Weg en Werken kreeg standplaats
Heerlen en Simpelveld. Op 3 aug. 1967 vierde hij zijn 25 jarig dienstjubileum bij de NS te midden
van zijn gezin en vele collega,s. Op 18 juni 1970 werd door de Nederlandse Spoorwegen aan de
Heer en Mevr.Vermeeren eervol ontslag verleend. De "Poort van Bocholtz" was daarmee definitief
gesloten.
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