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Voorwoord 
 
De zomer is voorbij. De herfst begint. Je zou verwachten dat dan op heemkundig gebied niet zo 
veel mede te delen is. Maar niets is minder waar! Deze zomer is onze vereniging zeer actief 
geweest in het (mee)organiseren van evenementen en het vergroten van de naamsbekendheid. 
Want geloof het of niet, we komen nog steeds dorpsgenoten tegen die niet weten wie wij zijn of 
wat wij doen. En als ze dan horen dat we bijna 300 leden hebben staan ze meestal even met de 
mond vol tanden. 
 

 

De zomer is gestart met de midzomernachtwandeling op 
22 juni. Zoals gewoonlijk niet zo heel druk bezocht, maar wel 
steeds gezellig. Dit jaar hadden Ine en Hetty een plekje aan de 
Weiweg uitgezocht om dit feestje te vieren. Wist u eigenlijk al 
dat dit feest de tegenhanger is van het kerstfeest, wat 
oorspronkelijk – in de heidense variant – een zonnewende feest 
is. 
 
Een week later was heel Bocholtz uitgelopen voor de 
zomermarkt op 30 juni. De hele dag was het een drukte van 
belang in hartje Bocholtz. En natuurlijk waren ook wij 
vertegenwoordigd. We hebben veel mensen van informatie 
kunnen voorzien en natuurlijk ook boeken verkocht. 
 

 
Weer enkele weken laten was er het Romeinse festival 
Sempervivetum. Dit feest was georganiseerd door 
gemeente Simpelveld, maar ook onze vereniging (in 
persoon van Pascalle Hamers) heeft een grote bijdrage 
hieraan geleverd. 
 
Er was natuurlijk het festival zelf, dat ondanks de warmte 
zeer goed bezocht was. Maar er was en is nog meer. 
 
Zo staat Simpelveld/Bocholtz nu ook op de Romeinse 
kaart bij Via Belgica Digitalis. Dit is een website en 
app. voor mobiele telefoon die zeer veel informatie geeft 
over romeins zuid Limburg. U vind hier teksten, 
geluidfragmenten en films met uitleg over van alles en 
nog wat in het Romeins zuid Limburg. Pascalle Hamers 
en Ine Scholl hebben hiervoor heel wat informatie 
aangedragen waarmee de site gevuld kon worden. Bekijk 
het resultaat maar eens op ViaBelgicaDigitalis.nl. 
 

 
Foto genomen door de geheime dienst van 
de Eburonen, waar een Romeins kamp 
jonge mannen opleid tot krijgsheren. 

Tijdens het festival weekend waren ook door ons wandelingen met gids door de Romeinse 
Vallei Vlengendaal georganiseerd. Omdat vele dorpsgenoten echter naar de zon vertrokken 
waren (maar die was er bij ons ook in overvloed) kon niet iedereen hieraan kon deelnemen. Voor 
degene die nog niet in Vlengendaal waren met de gids hebben wij langs de blauwe tegelroute door 
Romeins Vlengendaal een aantal info palen geplaatst (gefinancierd door Gemeente Simpelveld). 
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Hierop is heel wat informatie te vinden over het ter 
plekke gevonden Romeinse erfgoed. Verwen u zelf 
en gaat u binnenkort eens de romeinse blauwe tegel 
route wandelen door Vlengendaal en kijk eens door 
de gaatjes om te zien waar het gebeurd is.  
 
Om het festival nog verder uit te dragen is door 
Pascalle Hamers in het Thermenmuseum in 
Heerlen een wisseltentoonstelling gemaakt. Deze is 
helemaal gewijd aan de opgraving van de romeinse 
villa Vlengendaal in 1911 en 1913 door het LGOG. 
Door deze expositie zou je gaan denken dat de 
Romeinen in Limburg alleen in Bocholtz gewoond 
hebben, want naast deze wisselexpositie is er 
natuurlijk ook de permanente tentoonstelling met een 
hele hal voor de askist van Bocholtz met als zijn 
schatten. Om onze leden in de gelegenheid te stellen 

 
Pascalle bij het  
eerste bord. 

deze expositie te bezoeken, heeft het Thermenmuseum alle leden gratis toegang aangeboden 
tot eind 2013. U kunt dan alle exposities in het thermenmuseum bezoeken. Geef hiervoor bij de 
kassa aan dat u lid bent. Dus doe er uw voordeel mee en bezoek nog deze herfst het 
Thermenmuseum.  
 
Zo nu even genoeg Romeinen. We hebben in ons dorp ook de ‘macht en pracht’ van de 
middeleeuwen gehad. Tijdens Open Monumenten Dag, op 15 september, was dit te zien op 
kasteel De Bongard. Familie Schnackers had hun hoeve en kasteel deze keer beschikbaar 
gesteld om dit te kunnen organiseren. Circa 1.500 personen hebben hiervan ook gebruik gemaakt 
en hebben een wandeling rond het kasteel gemaakt. Op de binnenplaats van de hoeve was een 
levendige markt georganiseerd waar van alles te zien en te doen was. Pascalle Hamers (ja, alweer 
dezelfde) heeft dit geweldige feest samen met de werkgroep Historische Panden georganiseerd 

namens gemeente Simpelveld.  
 

Naast al deze feestjes waren er ook mensen van onze 
vereniging gewoon aan het werk. Door de sectie wegkruisen 
is deze zomer het wegkruis aan de zeven linden voorzien 
van een nieuw houten- en zinken dak. Inmiddels is het kruis 
weer terug geplaatst en kan het er weer een heel lange tijd 
tegen. 
 
Na al deze informatie heb ik ook nog een verzoek aan u. 
Zoals hierboven al gezegd zijn er nog vele (oud)dorpsgenoten 
die ons nog steeds niet kennen of niet weten waar wij voor 
staan. Daarom wil ik u vragen om door mond op mond 
reclame meer bekendheid te geven aan onze vereniging en uw 
lidmaatschap en ons zo aan ons 300ste lid te helpen. 
 
Namens het bestuur, 

 
Armin Hamers 
telefoon 045-5445482    of email    DeBongard@hotmail.com  
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1948: Wilhelmina 50 jaar op de troon 
 
65 Jarigen, Proficiat!! 
  
Dit jaar 2013 is voor jullie een bijzonder jaar. 
  
Niet alleen bereiken jullie de pensioengerechtigde leeftijd en mogen jullie hopelijk gaan genieten 
van Drees, ook bestaat ons Koninkrijk nu 200 jaar, is het 65 jaar geleden dat Koningin Wilhelmina 
op 6 september 1948 haar 50 jarig kroningsjubileum vierde en tevens op die dag de troon aan haar 
dochter Juliana overdroeg. 
  
In het Augustus nummer van 1948 van "maandblad voor handwerken" vond ik een stukje waarin 
aandacht geschonken werd aan het op handen zijnde Jubileum van Hare Majesteit de Konigin. 
Het betreft patronen voor zakdoekhoekjes en een boekomslag als voorbereiding voor het grote 
feest. (zie foto's) 
  
Beste leden,  
  
Heeft iemand van jullie nog zo'n handwerkje of een ander aandenken van dit bijzonder Jubileum. 
Neem dan contact op met Ine Scholl-Vlieks 045-5445188 
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fiet jubileum van )t./M. Je f (cuinffin 
Wij ruimen gaarne een plaats 

in voor een aantal ol)twerpen, 
passende in het kader van het 
a.s. jubileum van onze vorstin. 
wetende hiermede tevens aan de 
wensen van zeer vele onzer leze
ressen tegemoet te komen. 

. Voorbereiding 
ook op handwerkgebied 

- , .~ .---:::::==:;:i 
·-- ~ 

Op deze pag. vi·ndt u een twee
tal zakdoekhoekjes, versierd met 
toepasselijke borduurmotieven en 
een Ópbergmapje, waarin alle 
foto's . knipsels enz., betrekking 
hebbend op het leven van de 
koningin, bewaard kunnen wor
den. 

De rand met takjes oranje
appeltjes is ook heel goed voor 
een boekomslag te gebruiken. 

Zakdoekje I 
bestaat uit 

Richelieuwerk. Het mooist is het. 
wanneer u linnen gebruikt en met 
wit D M C-garen borduurt. 

De nopjes worden in platsteek 
geborduurd. Het randje. ter vol
tooiing van het geheel. i·s schulp-
werk. ' 

Zakdoekje no. 2 ~ordt geheel 
in platsteek gewerkt. 

U kunt het geheel in wit op 
linnen bordure<n. Maar zijde of 
ander zacht materiaal ( wit of ge
kleurd) met kleurig bor,duursel 
versierd, zal ook heel goed vol-
doen. 

Hierbij is de zoomafwerking 
een festonneersteekje. 

Het opbergmapje 
Materiaal: jute of linnen :t:60x 

25 cm . ( zie tekening) . 
Gekleurde wol of borduurzijde. 

Voering van dezelfde grootte 
jute. . 

~ het borduren worden 
èi.liî.~ eide .lagen op elkaar 
~ gestikt. 

U
~, --fkr; ~DJ~~~~~f:;:}i:oi~ 

~l'lll"E '7J overhands 
w.: 

1 
À. ~ dichtge 

"'-...~ -~ naaid 

~·~j~\f> ' 
f///1/J>-"'- e ,~ 

242 

Tot slot worden 2 bandjes aan
genaaid. 

Voor het boekomslag knipt u 
eerst een lap van 51 cm. lang en 
28 cm. hoog (hierbij zijn de zomen 
inbegrepen) , welke u geheel om
naait. om daarna aan beide kanten 
{ dus onder- en bovenaan ) 5 Yi cm. 
af te m"èten. Deze strook wordt nu 
omgeslagen naar de binnenkant. 
zodat 1 op 1 komt. en aan boven
en onderkant vastgezet. 

Nadat het borduurmotief met 
behulp van carbonpapier op de 
stof is overgebracht. borduurt u in 
de aangegeven kleuren: 

,_ - - - -1'9- - - _ .. , ....ç' 

I i I 1 ' 
1 1 

: ~ i I 
:" BOEKOMSlAC. 1 , .. 
: ~ 1 
,< 
,z: ,,: 
I~ 

' i: 1 

:i 
:i 
:~ 
1 _, 

t 
l 
1 

1 

1 

J· 
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Appeltjes en letter: 
oranje. 
Blaadjes: licht- en 
donkergroen. 
Strik: bruin . 
Kroon: goudgeel. 
Cij fers: rood. wit. 
blauw en oranje. 
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Sempervivetum 
 
Op 20 en 21 juli 2013 is in het park tussen kasteel De Bongard en de Zandberg een Romeins 
festival gehouden. Zoals u in het voorwoord heeft kunnen lezen, heeft onze vereniging op diverse 
manieren meegewerkt aan het tot stand komen van het geheel. Er was namelijk meer dan alleen 
een feestje in het park. 
 
Zo is er door onze vereniging een speciale tijdelijke expositie gemaakt in het Thermenmuseum. 
Deze is gewijd aan de opgraving van villa Vlengendaal in 1911 en 1913. Hiervoor zijn vele 
originele keramische vondsten geleend van gemeente Maasticht (voorheen collectie Bonnefanten 
museum). Vele metalen vondsten zijn op foto’s te zien. Daarbij wordt natuurlijk uitleg geven over 
de villa en de opgraving zelf. 

 
           
 
 

Gratis toegang voor leden van 
Heemkundevereniging De Bongard  
 
Het Thermenmuseum in Heerlen wil 
graag dat al onze leden deze mooie 
tentoonstelling kunnen bekijken. Daarom 
biedt het Thermenmuseum onze leden 
een gratis bezoek aan. Deze aanbieding 
geldt tot en met 31 december 2013. 
Hierbij kunt u de vaste exposities van het 
museum bezoeken (o.a. over de askist 
van Bocholtz). 

Pascalle ontvangt tijdens de opening van de 
expositie een bedankje van Tom van Slooten 
(directeur Thermen museum). 
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Naast de expositie heeft onze vereniging gestreefd naar een blijvende herinnering aan dit festival. 
We hebben daarvoor de gemeente bereidt gevonden om langs de romeinse wandelroute door 
Vlengendaal informatie borden te plaatsen. De organisatie en invulling daarvan is door onze 
vereniging gebeurd. Zie www.DeBongard.nl voor de bijbehorende blauwe tegel route en de inhoud 
van de borden. 

 
Informatiebord aan de Helweg met informatie over villa Vlengendaal. 
 
Voor mensen die meer willen weten over romeins zuid Limburg is er de website 
www.ViaBelgicaDigitalis.nl. Via deze website, en de bijbehorende app voor onderweg, is 
informatie op te vragen over heel veel romeinse zaken langs de Via Belgica. Sinds 19 juli is ook 
informatie over vondsten en locaties in onze gemeente toegevoegd aan deze site.  Onze vereniging 
heeft hiervoor veel inhoudelijke informatie aangeleverd. 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Volleerde- en leerling-Romeinen 
geven demonstraties. 
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Het Romeinse legerkamp met kasteel  
De Bongard op de achtergrond. 

Veel dorpsgenoten hebben zich op de 
stand van onze vereniging nog eens 
laten uitleggen wat er allemaal was in 
het Romeinse Bocholtz.  
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De spoorlijn naar Vetschau was een smokkellijn. 
 
Door: Michel Dreuw. 
 
De internationale spoorverbinding met Vetschau is sinds april 2000 in de dienstregeling van de 
ZLSM opgenomen. De lijn heeft een boeiende historie van 150 jaar en veel wetenswaardigheden 
en geschiedschrijving is daarbij van belang om vermeld te worden.  
 

De eerste Wereldoorlog. 1914-1918. 
Voor het uitbreken van de eerste wereldoorlog 
was in alle landen de spanning voelbaar door de 
agressieve Duitse legers die een oorlog tegen 
Frankrijk en Engeland wilden ontketenen. Alle 
betrekkingen met Duitsland werden in begin 
1914 afgebroken. In de maand juli van dat zelfde 
jaar werden alle hoofdwegen van Simpelveld en 
Bocholtz naar de Duitse grens afgesloten met 
prikkeldraad en planken. Op diverse plaatsen 
werden boerenkarren gebruikt om de doorgangen 
te blokkeren. Wegwijzers werden weggehaald of 
onbruikbaar gemaakt. Waarschijnlijk ging men er 
van uit dat de Duitsers geen landkaarten of 
kompas bezaten. In Limburg werden alle 
feestelijkheden en zelfs carnaval en de kermis 
werden afgelast. Het treinverkeer van Maastricht 
met Aken werd stopgezet. Bij de grens werden de 
rails gedemonteerd en afgevoerd. De spoorweg-
overgang werd met ijzeren balken afgesloten. Op 
3 augustus 1914 verklaarde Duitsland de oorlog 
aan Frankrijk. Toen België de vrije doortocht 
voor de Duitse troepen weigerde werd dat land 
ook aangevallen. De Belgische bevolking was 
razend en kwam in verzet. Zodra ze de grens 
waren overgetrokken werden de Duitsers door 
Belgische ‘haagschutters’ onder vuur genomen. 
De Duitsers waren woedend en staken een groot 
aantal huizen in brand. Veel mensen werden 
opgepakt en zonder enige vorm van proces 
gefusilleerd. Rond een miljoen berooide Belgen 
vluchtten naar het neutrale Nederland. Maar dat 
was niet gemakkelijk. Langs de Belgische-Duitse 
grens werden elektrische geladen draden 
gespannen en. bewaakt door grenswachters die 
bij onraad direct met scherp schoten. Nederland 
bleef gelukkig buiten de oorlogshandelingen 
maar de wereldcrisis deed zich ook hier gelden. 
In onze streken heerste bittere armoede onder de 
bevolking. In 1915 was er weer beperkt 
grensverkeer met Duitsland mogelijk. Maar er 
werd een strenge paspoortencontrole ingevoerd 

voor alle grensoverschrijdingen. Er kwamen ook 
steeds meer grenscommiezen uit Noord 
Nederland naar Bocholtz en Simpelveld. In de 
krant stond een bericht dat door de grenspolitie 
intensievere controles worden uitgevoerd op de 
verkoop van petroleum. In Aken was petroleum 
nauwelijks te krijgen en de prijzen schoten 
omhoog. Dat bood verschillende Bocholtz-enaren 
de mogelijkheid om een paar gulden bij te 
verdienen en petroleum te smokkelen. 
Regelmatig probeerden ook Russische 
krijgsgevangenen naar Nederland te vluchten. 
Deze waren te werk gesteld bij de bouw van de 
Geulbrug in Moresnet. Door de Nederlandse 
grenswachters werden ze dan staande gehouden 
en na verhoor door de politiecommandant in 
Simpelveld op de trein naar Den Haag gezet. Na 
weken gevangenneming ze weer terug gestuurd 
naar Duitsland. In januari 1917 maakt de 
commandant van het veldleger bekend dat men 
weer per trein via Simpelveld-Bocholtz naar 
Aken kon reizen of via de grote weg met de 
grensovergang ‘De Locht’ Horbach en 
Laurensberg.  
 
Miljoenen slachtoffers. 
Op 1 februari 1917 werd door Duitsland een 
onbeperkte duikbootoorlog afgekondigd, waarbij 
Duitse duikboten alle ‘vreemde schepen’ konden 
aanvallen. Daarmee raakten ook de Verenigde 
Staten van Amerika bij de oorlog betrokken. 
Door het grote potentiaal aan mensen en 
materiaal werd de strijd aan het ‘Westelijk front’ 
nu nog heftiger. Miljoenen soldaten werden in de 
dood gedreven door machtswellustige generaals, 
die niets en niemand ontzagen. Door de enorme 
verliezen aan beide zijden moest er een eind 
komen aan deze verschrikking. De soldaten 
waren de oorlog en het bloedvergieten moe. In 
oktober 1918 braken muiterijen uit bij de Duitse 
vloot in Willemshaven en Kiel. De vrouwen in de 
wapenfabrieken werden ook ontevreden en 
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legden het werk neer. Het volk had genoeg van 
de oorlog en kwam massaal in opstand tegen de 
keizer.  
 

 
De Duitse Keizer met zijn officieren op perron 
Eijsden. 
 
Na het einde van de gruwelijke loopgraven-
oorlog in Vlaanderen vluchtte de Duitse Keizer 
Wilhelm- II van het slagveld in België via 
Eijsden naar Nederland. Koningin Wilhelmina 
verleende hem asiel in Amerongen. Op 28 
november 1918 deed de keizer afstand van de 
troon. Al zijn kostbare bezittingen werden per 
extra trein naar ‘Huize Doorn’ gebracht voor de 
inrichting van zijn ballingsoord. (De keizer is 
echter nooit meer teruggekeerd naar Duitsland en 
is in 1942 overleden). Met dit gebaar mochten 
ook de gewonden van de Belgische slagvelden 
terug via Maastricht naar Duitsland. Onder druk 
van Koningin Wilhelmina had de regering 
toestemming verleend om hiervoor gebruik te 
maken via de spoorweg Maastricht–Aken.  
 
Grensstation Simpelveld. 
Grensstation Simpelveld was stopplaats voor de 
aansluiting met Duitsland. Tijdens het oponthoud 
op het emplacement werden de arme stakkers, die 
in de overvolle lazarettreinen lagen door de 
plaatselijke bevolking verzorgd met koffie, 
boterhammen en fruit. Nu de keizer was afgezet 
werd na veel interne spanningen in Duitsland de 
republiek uitgeroepen. Ze kreeg de naam Weimar 
republiek. Het Rijnland en het Saargebied 
werden door Belgische en Franse militairen 
bezet. Duitsland diende voor het ontstaan van de 
wereldoorlog miljoenen aan herstelbetalingen te 
betalen. Door deze maatregel werd de Duitse 
grens gesloten en het personenvervoer op de 
‘Pruisenlijn’ kwam tot stilstand. Aan de grens 
stonden nu Franse en Belgische soldaten op 
wacht. In 1921 werd de doorgang weer geopend 
voor personen en goederenverkeer. Er reden vier 

treinen per dag van Aken naar Maastricht. Maar 
voor de bevolking waren het verschrikkelijke 
jaren. Er ontstond grote werkeloosheid met de 
bijkomen-de inflatie. Vooral in de Duitse steden 
werd honger geleden en waren de meeste mensen 
aangewezen op de ‘gaarkeukens’. De sociale 
toestanden waren destijds hemeltergend.  
 

 
Armoede in de jaren 1920. 
 
In de volgepakte ‘huurkazernes’ hadden de 
mensen nauwelijks een menswaardig bestaan. 
Daardoor werd de weg vrijgemaakt voor diverse 
extremistische politieke parijen, zoals in 
Duitsland de NSDAP van Adolf Hitler die 
beloofden dat het met hun politiek beter zou 
worden. Voor Nederland en de grensstreek-
bewoners van Limburg was dat eveneens een 
beroerde tijd. De werkeloosheid steeg naar 
ongekende hoogte. De steenkolenmijnen zaten 
met bergen onverkochtte kolen. De lonen werden 
drastisch verlaagd en er werd maar 3 dagen per 
week gewerkt.  
In de mijnen werden de arbeiders gedreven met 
hogere prestaties door een mensonwaardig 
jaagsysteem. In Nederland werden steenkolen 
met rijkssubsidie ingevoerd uit Engeland, terwijl 
de Limburgse mijnwerkers met tientallen werden 
ontslagen. Velen waren op zoek naar allerlei 
werkgelegenheid. Maar de regering waakte dat de 
werkzoekenden naast hun karige uitkering geen 
‘zwart werk’ konden aannemen. Ze moesten 
iedere dag op een ander tijdstip in de rij staan 
voor het gemeentehuis en kregen als 
presentiemelding een stempel in hun 
werklozenkaart.Was je zonder werk dan moest je 
stempelen…. 
 
Werkverschaffing. 
Werkelozen werden gedwongen werk te 
aanvaarden in de z.g.werkeloosheidsprojecten die 
door de toenmalige regering werden opgezet. De 
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aanleg van diverse werken in Limburg zoals het 
Julianakanaal en de Miljoenenlijn zijn destijds 
uitgevoerd. Nieuwe wegen werden aangelegd en 
heidevelden werden omgezet in dennenbossen. 
Het dennenhout diende als stempels voor de 
ondersteuning in de mijnbouw. In Noord 
Limburg en Brabant spreekt men nog heden over 
de ‘bloedbossen’ waar destijds honderden arme 
sloebers waren ondergebracht in grote werkketen. 
Een keer per maand hadden ze vrij vervoer naar 
huis.  
 

 
Het gewraakte Fietsplaatje. 
 
In 1924 werd door de regering de rijwiel-
belasting ingevoerd. De kosten bedroegen 5 
gulden voor één jaar. Vrijgesteld waren 
ambtenaren, politie, militairen en kinder- en 
invalidenwagens. De controle geschiedde door 
een rijwielplaatje dat zichtbaar aan de fiets moest 
worden gevestigd. Werkelozen en armlastigen 
kregen een plaatje gratis er was dan wel een gat 
in geponst. Met het fietsplaatje was je tevens 
gemerkt als werkloze. Voor velen gold dat als 
een vernedering en overal waren er protesten. De 
regering besloot met algemene stemmen: het gat 
in het plaatje te verkleinen tot 11 mm…De 
Nijswillerweg en de Bocholtzer-weg kregen 
destijds de bijnaam ‘bloedweg’. De commiezen 
lagen soms in een hinderlaag en sprongen te 
voorschijn als ze dachten ‘bloed te ruiken’  
 
De Valutatijd. 
De geldontwaarding had in Duitsland absurde 
hoogten aangenomen. In het begin van 1923 telde 
men met billioenen, dit is duizend x miljard of 
een 1 met 12 nullen. Zelfs miljard is duizend 
maal miljoen dateerde al van 1871. Voor die tijd 
waren dit astronomische bedragen. Op 22 
september 1923 staakten de havenwerkers in 
Hamburg en eisten een loosverhoging van 
300.000 DM per dag. Een pond boter kostte toen 
50.000.000 Mark Na veertien dagen was de prijs 
al gestegen naar 130.000.000. Mark. 
 
Een lijst met voor ons absurde bedragen: 
 

• 1 ei 10.000.000 Mark  
• 1 pond margarine 51.000.000 Mark 
• 1 haring 5.000.000 Mark  
• 1 pond koffie 250.000.000 Mark 
• 1 sigaar 12.000.000 Mark  
• 1 pond rundvlees 80.000.000 Mark 
• 1 sigaret 300.000 Mark  
• 1 pond varkensvlees 100.000.000 Mark 
• 1 kilo aardappelen 10.000.000 Mark 

 

 
 
De mensen uit de Nederlandse grensstreek waren 
destijds zo rijk als koningen. Met een kwak geld 
dat men ontving voor één gulden was in 
Duitsland letterlijk alles te koop. Er werd vertelt 
dat men in een restaurant met een biljet van een 
biljoen mark een sigaret aanmaakte. Voor één 
Nederlandse gulden kreeg men een hele 
boodschappentas met Duitse marken. Met het 
waardeloze geld werden soms hele kamers 
behangen. Het papiergeld was immers goedkoper 
dan behang. In de Fransstraße bij het 
Haubtbahnhof in Aken is nu nog een winkeltje 
voor verzamelaars van munten, ansichtkaarten en 
postzegels waar het plafond en de wanden 
behangen zijn met ‘geldscheinen’ uit de 
Valutatijd. In die tijd was het papier van de 
bankbiljetten meer waard dan het bedrag wat er 
op stond.  
 
Smokkelaar van beroep… 
In die beroerde tijd kwamen door honger 
gedreven Duitse kinderen naar hun familie over 
de grens om hier eens goed te eten. Als ze terug 
gingen waren ze gepakt en gezakt met 
levensmiddelen. De grenscommiezen aan beide 
kanten deden wel een oogje dicht. Maar het leek 
wel of heel de grensstreek plotseling 
familiebanden had over de grens. Er werd op 
grote schaal gesmokkeld en de Zöllner werden 
steeds strenger. Door ‘beroepssmokkelaars’ 
werden koffie, boter, levensmiddelen, 
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rookartikelen en gebruiksgoederen over de grens 
gebracht. Het was een levensgevaarlijke 
onderneming die iedere nacht in het geniep werd 
uitgevoerd. 
 

  
Smokkelen met de kinderwagen…. 
 
Maar aan beide kanten werd grof geld verdiend 
met de nachtelijke onderneming. Het is 
voorgekomen dat er bij schotenwisseling diverse 
dodelijke slachtoffers te betreuren waren. Zelfs 
vrouwen smokkelden waren in de dubbele bodem 
van de kinderwagen.  
Veel van het ‘kat en muisspel’ van destijds is 
uitvoerig te zien in het Zollmuseum bij de 
grensovergang aan De Locht. Over de tijd van 
het smokkelen deden ook sterke verhalen de 
ronde. Zo was er geregeld een man die met een 
kruiwagen mest de grens passeerde. De 
dienstdoende Zöllner vroeg : “Niets aan te 
geven?” “Nee” was het antwoord en vervolgens 
porde de beambte in de stinkende kruiwagen. “In 
orde doorlopen maar”. De volgende dag kwam de 
man met de mestkar weer. Toen deze wel tien 
keer gepasseerd was vond de Zöllner dit maar 
vreemd en vroeg wat hij deed met dat stinkende 
goedje. “Die mest is voor de tuin van mijn broer 
en in Duitsland is daar moeilijk aan te komen” 
Na onderzoek bleek dat de man kruiwagens 
smokkelde.. 
Een andere anekdote werd verteld door de 
parochianen van Schmidt. Hun kerkje was door 
oorlogsgeweld vernield en om het benodigde 
kapitaal voor de restauratie bijeen te brengen 
werd ‘Chat Noir’ (een koffiemerk) gesmokkeld. 
Op de preekstoel zei de pastoor: “Ik bid iedere 
dag dat jullie met je smokkelwaar gezond en wel 
de grens passeren. Opdat we spoedig voldoende 
geld hebben voor onze kerk” Hoe de 
patroonheilige van de kerk heet weten we niet, 

maar sindsdien werd de kerk van Schmidt “ 
Sankt Mokka” genoemd.  
 
Maar de tijd bleef niet stilstaan… 
Ter verdediging van de Heimat worden vanaf 
1933 grote verdedigingswerken de 
z.g."Westwall" aangelegd langs de gehele 
Westgrens van het Duitse rijk. Deze linie van 
tankgrachten, drakentanden, bunkers en 
draadversperringen is honderden kilometers lang. 
Ze loopt van Nederland langs de Belgische-
Luxemburgse en Franse grens tot Zwitserland. 
Duizenden jonge mannen worden daarvoor 
verplicht te werk gesteld in de z.g. Arbeidsdienst. 
Dag en nacht waren de ratelende betonmolens te 
horen in Bocholtz. Niemand mocht ook maar in 
de buurt komen of ze werden door Nederlandse 
grenscommiezen weg gestuurd. Nederland wilde 
koste wat kost neutraal blijven in het dreigende 
conflict tussen Duitsland en Frankrijk. Na drie 
jaar bouwen was in 1936 de linie klaar. Door de 
werkgelegenheid en familiebanden waren veel 
mensen uit Bocholtz verbonden met hun naasten 
aan de overzijde. Om de grens te passeren had 
men bij het paspoort speciale grenspapieren 
nodig van zowel de Nederlandse Marechaussee 
als ook van de Deutsche Zöllner. Naar mate de 
oorlogstoestand dreigde werd dat echter steeds 
moeilijker. Vanaf 1939 werd de grens en de 
Westwall extra bewaakt door de ‘Grensschutz’. 
Dat waren speciale eenheden van de SS 
bewakingscorpsen. Er werden tussen de betonnen 
drakentanden (De Höckerlinie op Duits) 
draadversperringen gespannen die elektrisch 
geladen waren. Het werk werd uitgevoerd door 
de "Organiation Todt" genoemd naar Generaal 
Inspektor Frits Todt welke later werd opgevolgd 
door Hitlers architect Albert Speer.  
 
De 2e wereldoorlog. 
Op 9 mei 1940 de dag voor de aanval op 
Nederland, was in Bocholtz duidelijk het 
motorgeronk te horen van de vele tanks aan de 
andere kant van de grens. Bij de overweg aan de 
Heiweg en de Simpelvelderweg werden de daar 
opgestelde wegversperringen gesloten. In allerijl 
werden nog mergelblokken aangevoerd om de 
verdediging sterker te maken. Op vrijdagmorgen 
10 mei 3.45 uur rijden de Duitse tanks door de 
Westwall en via de Akerweg Bocholtz binnen. 
De 2e wereldoorlog was begonnen. Nadat 
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Nederland bezet was werd de grens hermetisch 
afgegrendeld. Op een afstand van 500 meter 
mocht zich niemand bevinden. Na het eerste halt 
commando werd direkt met scherp geschoten. In 
1942 passeerde blijkbaar een speciale trein want 
de hele spoorlijn werd bewaakt door militairen. 
In de lucht circuleerden vliegtuigen en op 
stations waren Duitse spoorbeambten die alle 
handelingen controleerden. Ver voor de 
belangrijke trein kwam een Nederlandse 
stoomtrein om de lijn te controleren op 
explosieven. Dan een gepanzerde trein met kleine 
raampjes die in vol tempo passeerde. Achteraf 
bleek dat Hitler met zijn gevolg op weg was naar 
Frankrijk.Gedurende de oorlogsjaren is de 
spoorlijn gebruikt voor troepentransporten en 
oorlogsmateriaal naar Frankrijk. Niet lang na de 
aanval op het Westen werd in Aken luchtalarm 
gegeven.De stad werd gebombardeerd door de 
geallieerden. Voor de bescherming van de 
bevolking  
werden in de stad diverse bunkers bebouwd. Dat 
zou ook nodig zijn want gedurende de oorlog en 
na 1943 werd de stad meerdere malen 
aangevallen. Bij zo’n luchtaanval werden door de 
geallieerde vliegtuigen fosforbommen gebruikt 
nadat eerst z.g. ‘Kerstbomen’ uitgezet werden die 
de omgeving in een fel licht zette. Op 14 juli ’43 
was Aken één grote vlammenzee. De hitte van de 
vele branden in de stad was zo groot dat 
brandend papier met de wind werd mee gevoerd 
en in Bocholtz neer dwarrelde.De Akense 
brandweer werd zelf ook slachtoffer van de 
‘Feuersturm’ Na de invasie op 6 juni 1944 kwam 
er een voorlopig einde aan de luchtaanvallen. Het 
was echter een stilte voor de storm…. 
 

 
Duitse Schienenbus vertrekt naar Aken. 
Foto L. Meijer. 
 
De tijd van de butterfahrten 1954. 
De Nederlandse economie herstelde zich na de 
oorlog sneller dan die in het platgebombardeerde 

Duitsland. Daardoor kwam de ook vroegere 
smokkelhandel weer op gang. Een kilo koffie 
kostte 60 mark en voor sigaretten die men in 
Nederland voor 4 pfennige per stuk inkocht, 
betaalde men in Duitsland het dubbele. Het heeft 
geduurd tot 1954 voor de grens weer open ging 
voor het personenvervoer op de spoorweg. Het 
was de tijd van de ‘Butterfahrten nach Holland’ 
De eerste Schienenbus liep van Keulen over 
Aken naar Maastricht. In Simpelveld grensstation 
stapten de meeste reizigers uit om inkopen te 
doen. Het waren destijds gouden tijden voor de 
Simpelveldse middenstand. Aan het station 
speelden zich soms lachwekkende taferelen af. 
De ene kruidenier was nog hoffelijker dan de 
ander voor de ‘Deutsche Kunden’ Ze reden 
elkaar soms letterlijk in de wielen. In de 
visitatiezaal keken de schuddebuikende douaniers 
van achter de ramen naar de lachwekkende 
taferelen. Er werd natuurlijk gesmokkeld bij het 
leven. Levensmiddelen, koffie, tabakswaren en 
vooral ‘Gute butter aus Holland’. Margarine was 
‘Zollfrei’ in te voeren. In de winkel werd daarom 
de echte boter in margarinepapier gewikkeld. 
Maar weldra was er geen ‘margarinepapier’ 
meer. Toen kwam men op het idee om de 
margarinewikkels keurig schoongemaakt en 
netjes gestreken mee terug te nemen. De Duitse 
Zöllner waren ook uitgestapt en liepen 
sigarenrokend door Simpelveld. Café Vincken 
tegenover het station deed goede zaken. ‘Kaffe 
und Kuchen’ nodigden uit voor een rustpauze. De 
Duitse douaniers waren niet verlegen voor een 
praatje en speelden met de vaste klanten een 
partijtje biljart. Er ontstond langzaam een goede 
band tussen beide en geregeld trakteerden zij de 
beambten op een extra consumptie daarbij 
hopend dat ze wat milder waren bij de controle. 
Langzaam werd het oorlogsleed overwonnen en 
dank zij het ‘Duitse Wirtschaftswunder’ 
krabbelde Duitsland er weer bovenop. De Duitse 
Schienenbus van de ZLSM is daarmee een stukje 
historie in de geschiedenis van de 
grensoverschrijdende spoorweg. Maar er hoeft nu 
gelukkig niet meer gesmokkeld te worden. 
 
 
Michel Dreuw. 
 
Fotos: Coll. Michel Dreuw. 
 Louis Meijer 
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Limburgs Dagblad donderdag, 12 september 
 

Verrassende momenten 
door Kim Noach 
  
Macht & Pracht is het thema van de Open 
Monumentendagen dit weekeinde. 
 
Behalve kerken, kastelen en kloosters, kunnen 
bezoekers ook een aantal pareltjes in Parkstad 
bezoeken. 
 
Gedurende de zes jaar die ik in de regio Parkstad 
werk, probeer ik binnen te komen in het 
prachtige (de buitenkant tenminste) kasteel de 
Bongard in Bocholtz. Simpelveld en Bocholtz 
hebben buitengewoon mooie plekjes. Velen 
daarvan heb ik als ‘verslaggeefster Simpelveld’ 
gezien, maar kasteel de Bongard? Dat bleef 
buiten bereik. 
 
BOCHOLTZ 
Tot aanstaande zondag! Vrijwilligers van 
Heemkundevereniging De Bongard en de 
werkgroep Historische Panden Simpelveld 
‘openen’ kasteel de Bongard voor publiek. Of 
liever gezegd: maken het erf van de hoeve van 
de Bongard tot centraal punt van de Open 
Monumentendag. Tussen 11 en 17 uur zijn er 
diverse activiteiten in en rondom het kasteel 
zoals rondleidingen en een tentoonstelling over 
de geschiedenis van de Bongard. Eens kijken 
hoeveel macht de heersers in de oude 
‘heerlijkheid Simpelveld’ hadden. 
 

 
 

 
   Kim Noah komt persoonlijk kijken op De Bongard. 

 

Luisterend naar onze gastheer 
Mathieu Schnackers, die 
benadrukt hoe mooi het wonen 
is op het kasteel de Bongard, 
maar er ook bij vertelt dat als er 
iets gemaakt moet worden men 
niet bang moet zijn een ladder te 
beklimmen en de klus te klaren. 
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Een groepsfoto gemaakt na de opening 
met  onze gastheer en vrouw, beide 
wethouders, Roy Jorissen namens de 
werkgroep Historische Panden,  Luc 
Wolters voorzitter van onze Heem-
kundevereniging  en ondergetekende.  
 
Een opening waarbij Roy Jorissen 
voornamelijk dankjewel mocht 
zeggen. Dankjewel aan onze gastheer 
en vrouw voor het mogen gebruiken 
van deze geweldige locatie. Waarbij 
we nogmaals dankjewel willen zeggen 
voor het vele extra  werk dat ze 
ondanks alles nog verzet hebben om 
het kasteel er extra mooi en prachtig 
bij te hebben liggen voor deze 
gelegenheid. Maar dat het er eigenlijk 
altijd prachtig bij ligt.  
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Op deze en de volgende pagina’s verschillende foto’s om de 
sfeer weer te geven. Het oud kinderspeelgoed bracht jong en 
oud op de been.  
Henk Gijsen heeft wel zes keer het rondje gelopen om het 
kasteel en steeds waren er velen met een luisterend oor. Een 
lekker weertje om een ommetje te maken.  
We hebben de worst niet naar Wittem gebracht maar ons eigen 
Julianus altaar opgebouwd bij de Open Monumenten Dag 
marktstand. Schijnbaar zijn onze gebeden verhoord of het ook de 
voorvaderen van De Bongard geholpen heeft is ons op dit 
moment nog niet bekend. We weten dat er een Julianus altaar 
gesticht is als straf voor de moord op Jan van Gronsveld en dat 
er voor zover we nu weten geen kapel bij het kasteel zelf 
aanwezig is geweest. Die kapel was gesticht bij het gasthuis dat 
later weer uitgroeide tot de huidige kerk van Bocholtz. 



110 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Ook de marktstandhouders hebben 
genoten van de heerlijke 
ambiance. Ook hen willen we 
bedanken voor hun aanwezigheid 
waardoor de boerenmarkt tot 
stand heeft kunnen komen. 
 
Het is onvoorstelbaar dat zoveel 
mensen eigenlijk niet weten dat 
we zo’n mooi kasteeltje binnen 
onze gemeente hebben. Het was 
daarom extra leuk om dit aan onze 
gemeenschap, met dank aan de 
gemeente, mee te kunnen geven. 
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En natuurlijk willen we graag onze gymnastiek 
vereniging Wilhelmina bedanken die voor ons op 
zo’n voortreffelijke wijze de horeca verzorgd 
hebben en ook nog twee geweldige optredens van 
de Acro-gym groep hebben laten zien. 
 
Natuurlijk hebben wij ons ook na het opruimen en 
het afbreken van alle marktkramen bedankt bij onze 
gastheer en vrouw en afscheid genomen van deze 

mooie dag. Maar ook gaat mijn dank uit naar mijn medeheemkundigen die toch maar weer voor mij 
klaarstaan en een hele zondag opofferen om samen met mij onze vereniging te kunnen promoten en 
deze dag mogelijk te maken. Daarom wil ik graag nogmaals danke zeggen voor alle steun en speciaal 
aan Kitty Bastin die voor mij de geschiedenis heeft uitgeplozen en de Open Monument Dag 
marktstand samen met mij heeft bemand waardoor ik meer tijd had om ook de organisatorische zaken 
te regelen. 
 
 

 

 
2014 
 
Voor volgend jaar is Open Monumenten Dag 
gepland op 14 september met als Thema “op reis”. 
Wie graag met ons mee wilt doen kan zich bij 
onderstaande aanmelden en samen met ons een 
gezellige dag ervan  maken.  
Ps de locatie is natuurlijk in Simpelveld. 
 
Pascalle Hamers 045-5445482 
DeBongard@hotmail.com 
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De Katharen komen naar Nederland 

 

Beste geïnteresseerden,  

Charles Rutten en Albert Heemeijer organiseren, onder supervisie van het studiecentrum ALS Catars, 
op zaterdag 9 november 2013 een speciale dag in Nederland. We nodigen mensen uit met een 
passie voor de middeleeuwse geschiedenis in het algemeen en de middeleeuwse ‘ketterijen’ in het 
bijzonder, maar ook voor de Languedoc, de Pyreneeën en de Occitaanse taal en cultuur. Sprekers zijn 
de bekende schrijvers over deze onderwerpen. Voor meer informatie zie www.katharen.be 
 
Programma zaterdag 9 november 2013 

09.30 uur inloop met infostands over Als Catars en de Languedoc 

10.00 uur opening door de voorzitter van Als Catars  

10.15 uur Willy Vanderzeypen : 
               Over ‘katharen’ en hun gelovigen in het Westen van de 12de eeuw 

11.30 uur Bram Moerland:  
               Waarom de katharen onze aandacht waard zijn 

12.30 uur lunch 

13.30 uur Yves Van Buyten:  
               Aspecten van de kruistochten tegen de Albigenzen     1209 – 1229 

14.30 uur Rechtszaak tegen  ketters 

15.30 uur Nabespreking / Als Catars / Informele afsluiting  

 

Locatie                            Prijs  

'Oud-Zumpelveld'              €25,- inclusief lunch 
Irmstraat 23                        €20,- voor leden 
6369 VL Simpelveld 
T 045 - 544 14 95 

www.oud-zumpelveld.nl 

Aanmelden bij jwcrutten@gmail.com 
Informatie? 0031 (0)6 - 10 37 40 17 
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Willy Vanderzeypen: Over ‘katharen’ en hun gelovigen in het Westen van de 12de eeuw. 
 
In een eerste luik wil Willy u vertrouwd maken met het middeleeuwse kathaarse denken, zoals 
neergelegd in hun eigen geschriften. Hun inspiratie en idealen, hun topics, wat theologie en moraal, 
hun kerkelijke structuur, zoals ze dat zelf beschrijven. Enerzijds eigentijds en dus vertrouwd voor 
hun medemens, en anderzijds zo anders dan de toenmalige leer van het theocratische paapse 
kerkinstituut, waaraan de katharen totaal ongehoorzaam waren en daarom in de ogen van de Kerk de 
ergste ketters van allemaal. En toch konden ze tijdens de renaissance van de 12de eeuw hun religieus 
engagement openlijk beleven in bepaalde streken in West-Europa, waaronder niet in het minst het 
Maas- en Rijnland. 
 
Vervolgens gaat hij in de bronnen kritisch op zoek naar signalementen van andersdenkende groepen 
van het kathaarse type in het Maas- en Rijnland zoals te Luik, Keulen en Bonn. Een gewiekste 
vijandige propaganda van de Heilige Stoel leidde echter tot een systematische diabolisering, 
uitsluiting, inquisitoriale vervolging en brandstapels. Het was zelfs de aanleiding tot de kruistocht 
tegen de katharen 
Na tien jaar van onderzoek, onder andere gesteund door het Studiecentrum Als Catars en mede-
auteur Yves Van Buyten komt Willy tot de conclusie dat het historische katharisme als resultaat van 
geschiedkundig vakwerk boeiender is dan welke imaginaire reconstructie achteraf ook. Hun van 
pseudo-historische ruis gezuiverde spirituele boodschap over het goede en het kwade in onze 
materiële wereld bezit nog steeds spankracht tot bezinning. 
 
Bram Moerland: Waarom de katharen onze aandacht waard zijn  

Wie waren de katharen en waarom is het zinvol om ons nu nog met hun bezig te houden 
De kerk van Rome heeft ons het beeld overgeleverd van de katharen als een sekte, en hun bestaan als 
een eenmalige gebeurtenis, ergens in de middeleeuwen. Dat beeld is ingrijpend gewijzigd door 
zorgvuldig historisch onderzoek en door de vondst van gnostische teksten uit de begintijd van het 
christendom. Maar nog steeds waren er allerlei misverstanden over de katharen rond. Wie waren de 
katharen werkelijk? En wat is hun betekenis? En waarom is het zinvol om ons nu nog met de 
katharen bezig te houden? 
 
Aspecten van de kruistochten tegen de Albigenzen 1209 - 1229 
 
Van 1209 tot 1244 woedde een oorlog waartoe de Heilige Stoel had opgeroepen om de kathaarse 
ketterij uit te roeien. Deze oorlog met zijn bezettingen, gevechten in regel, heuse veldslagen, massale 
moordpartijen, ophangingen, brandstapels, vernietigingen en afpersingen, heeft zijn oorspronkelijke 
doel niet bereikt en is uitgegroeid tot een simpele veroveringsoorlog ten voordele van de Franse 
kroon. 
Het eerste noemenswaardige wapenfeit was de plundering van Béziers op zaterdag 22 juli 1209, een 
datum die algemeen aanvaard wordt als het officiële begin van de eerste kruistocht tegen de katharen. 
Op die bewuste zaterdag speelde er zich een wrede moordpartij af en de beruchte uitroep van de 
leider van de kruistocht, de pauselijke legaat Arnaud Amaury, “Tuez les tous, Dieu reconnaîtra les 
Siens (Doodt ze allen, God zal de zijnen herkennen)” heeft geleid tot allerlei commentaren van 
historici doorheen de eeuwen, die balanceren tussen verontwaardiging en verlegenheid.  
Er volgen nog drie kruistochten tegen de katharen/Albigenzen. De vierde kruistocht zal de veste van 
Montségur in 1244 definitief op de knieën krijgen. 
Deze lezing heeft niet het relaas van deze kruistochten als onderwerp. Ze belicht veeleer een aantal 
specifieke aspecten van de kruistochten, de bronnen, de deelnemers, de gevolgen van de kruistochten 
voor de bevolking en de politieke overwegingen. 
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Secretariaat: 
Postbus 21.009 
6369  ZG Simpelveld         
          oktober 2013 
 
 
Geachte leden, 
 
 

Bij deze nodigen wij U uit voor de Algemene Ledenvergadering op 
dinsdag 19 november 2013 om 19.30 uur  

in de zaal van Partycentrum “ Oud Simpelveld “, Irmstraat 23 te Simpelveld. 
 
Agenda:  
 
1. Opening en mededelingen door voorzitter Luc Wolters; 
 
2. Verslag Alg. Jaarvergadering van dinsdag 9 april 2013. 
 
3. Begroting 2014 penningmeester Armin Hamers. 
 
4. Nieuws van secties en activiteiten.  
 
5. Vooruitblik 2014. 
 
6. Rondvraag.. 
 
7. Sluiting. 
           
 
Het programma na de pauze rond 20.15 uur is een lezing met als thema 1e Wereldoorlog. 
 
De entree van de lezing voor niet-leden bedraagt € 2,-. 
 
Verder treft u meer informatie in dit periodiek aan over deze lezing. 
 
Het Bestuur Heemkundevereniging “ De Bongard “ 
Simpelveld-Bocholtz 
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De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) 
 

Limburg tussen twee oorlogvoerende naties, geïsoleerd en ‘neutraal frontgebied’ 
 

door dr. G.J.B. Verbeet 
 

dinsdag 19 november 2013 
om 20.15 uur in de zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld, 

Irmstraat 23 te Simpelveld 
 

 
Op uitnodiging van Heemkundevereniging De Bongard verzorgt de historicus G.J.B. Verbeet 
een lezing over de Eerste Wereldoorlog en de betekenis daarvan voor deze omgeving. 
Dit vindt plaats op dinsdag 19 november 2013 om 20.15 uur in de zaal van Partycentrum Oud 
Zumpelveld, Irmstraat 23.  
 
Bijzondere aanleiding om dit thema onder de aandacht te brengen is het feit dat volgend jaar 
de start van deze betekenisvolle oorlog honderd jaar geleden is. 
 

 
 
Het werd rond 1910 meer en meer duidelijk in de beide Limburgen dat tussen Venlo, 
Roermond, Maastricht en Luik in de nabije toekomst strategisch een gevaarlijke tijd te 
wachten stond.  
Generaal Alfred von Schlieffen maakte immers in opdracht van keizer Wilhelm II van 
Duitsland uitgebreide studies over de militaire plannen van zijn rijk. Tegelijkertijd zorgden 
zeer reëel ingerichte manoeuvres voor een internationaal gevreesd beeld van de Duitse 
legermacht.  
De gewone man in Limburg hoopte op vrede en verwachtte dat de sedert 1839 voor België en 
Nederland internationaal gegarandeerde neutraliteit zou blijven gelden.  
 
In augustus 1914 liep het desastreus anders voor België. Vanaf het begin was Nederlands 
Limburg humanitair solidair met de getroffen Belgische buren.  
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Voor Belgisch Limburg was de tijd tussen 4 augustus en 9 oktober een bijzondere. Geruime 
tijd was men met een deel van de Kempen nog onbezet gebied tot aan de val van de vesting 
Antwerpen. Men bleef toen nog in contact met het Belgische hoofdkwartier. Pas daarna werd 
men een door Duitsers bezet gebied.  
 

 
 
Maastricht en omgeving kregen door de gruwelijke gebeurtenissen in Visé, Moelingen en 
Berneau al vanaf 4 augustus te maken met de gevolgen voor de burgerbevolking op korte 
afstand in België.  
Ook na 1914 zou Maastricht naast enkele andere Nederlandse steden de plaats zijn waar 
allerlei vormen van hulp aan België werd geboden. Niets te veel wordt gezegd als men stelt 
dat Limburg en Maastricht in de jaren 1914 tot 1918 de functie vervulden van Belgisch 
frontgebied op neutraal terrein. Op allerlei wijzen werd de Belgische omgeving geholpen en 
toonden de Limburgers zich solidair met hun buren in het zuiden en westen.  
Aan dat facet wil deze lezing aandacht besteden.  
 

 

 
 
Voor leden is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro. 
 

• Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz 
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Jaarprogramma 2014 ( o.v. ) 
 
 

di. ? febr.   Lezing carnaval  om 20.00 uur door Jean Meyntz 
  
zo. 22 febr.    Dialectmis in Zumpelveld om 11.00 uur 
 
zat. 1 maart .  Dialectmis in Bocholtz 18.30 uur. 
 
2, 3 en 4 maart   Carnaval 
. 
zon.  23 maart  Excursie naar Stevensweert 
 
vr. 11 april   Dialectavond Partycentrum Oad Zumpelveld 20.00 uur 
. 
di. 15 april  Alg. Jaarvergadering 20.00 uur en na de pauze film over Karel de  

Grote  
 

vrij. 18 april  Goede Vrijdag, wegkruisenwandeling in Simpelveld 20.00 uur. 
 
zon. 20 april   Pasen. 

 
vr. 25 april   Dialectavond in Harmoniezaal Bocholtz 20.00 uur. 
 
di. 20 mei    Lezing over Karolingische opgravingen in Aken door Schaub  
   

don. 29 mei   Hemelvaartsdag. 
 
zon. 8 juni   Pinksteren. 
 
zat.  21 juni   Midzomernachtwandeling 20.00 uur in Simpelveld (Molsberg)  

 
juli/augustus   Vakantie. 
 
zon. 14 september  Open Monumentendag 2014 en Taxatie op Locatie  
 
zon. 12 oktober   Excursie naar Wahlwiller (kerk) en Lemiers (kapel) met  

kunstenaarslezing (Hans Truyen en Aad de Haas).  
 

di. 18 november  Najaars-Alg. Ledenverg. 19.30 en 20.00 uur lezing duivensport  
(ook in historisch perspectief) 
  

zon. 30 november  Kerstmarkt te Bocholtz . 
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Simpelveldse Maria Congregatie 1911 
 
Door: Ine Scholl Vlieks 
 
Beste mensen, 
 
op de middenpagina is een foto geplaatst uit het jaar 1911. Deze foto is ons 
tijdelijk ter beschikking gesteld door dhr B. Sluisman, waarvoor onze dank! 
 
Op de foto staan waarschijnlijk alle leden van de Maria congregatie van 
Simpelveld op dat moment. Alle deelnemers dragen een medaille zoals wij 
die enkele jaren geleden al in De Bongard gepubliceerd hebben. Onder de 
foto staat de volgende tekst “Marianische jungfrauen congregation 
Simpelveld 1911”. De vrouwen op deze foto zullen allen niet meer in leven 
zijn, het jongste lid zou in dat geval nu ten minste 110 jaar oud zijn.  
 
Een Heemkunde vereniging is geen Heemkunde vereniging als zij niet 
probeert de namen achter de portretten te achterhalen. Daarom deze oproep 
aan alle lezers, herkend hij of zij een of meerdere personen op deze foto ? 
En wie heeft verder nog info over deze Simpelveldse Maria Congregatie ? 
 
Een vijftal kopieën van bidprentjes met de vermelding dat de gestorvene lid 
was van deze Maria congregatie zijn in ons bezit. Zijn er nog meer en staan 
deze personen ook op deze foto? 
 
Ook is bij ons bekend een boekje met Geestelijke liederen in 1934 gedrukt 
door drukkerij Coenen met de titel “Salve Regina Geestelijke liederen ten 
gebruike der Maria – Congregatie Simpelveld”  
 
U kunt Uw informatie doorgeven aan: 
 
Ine Scholl Vlieks 045-5445188  
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Midzomernachtwandeling 2013 
door Hetty Backbier 

Op een van de laatste regenachtige zomeravonden van 2013 verzamelde zich op 22 juni een klein 
groepje wandelaars voor de midzomernachtwandeling. Dit jaar werd de wandeling in Bocholtz 
georganiseerd. De groep verzamelde zich bij de kerk en liep vanaf daar richting de Broek. Bij de 
tunnel onder de doorgaande weg naar Simpelveld vond er een kleine roofoverval plaats. Gelukkig 
wilden de struikrovers ons geen kwaad doen en kon de wandeling al snel doorgaan. 

   

Op de Prickart zijn we bij een bron stil blijven staan. Het water van deze bron stroomt in de 
Eyserbeek. Vervolgens ging de wandeling verder via de Weiweg. De regenwolken waren 
weggetrokken en het was mogelijk om van het mooie uitzicht over Bocholtz te genieten. 
Uiteindelijk eindigde de wandeling bij een weiland op de Broek. Daar werd het grote vuur 
ontstoken en gingen de lampjes aan. Terwijl de zon achter de grijze wolken onderging, genoot het 
gezelschap van het kampvuur, de gezelligheid en wat versnaperingen. Om 22.00 kwam er een eind 
aan een fijne avond.  

 

Volgend jaar zal de wandeling rond Simpelveld gelopen worden en hopelijk vergezeld gaan van 
beter weer en een mooie zichtbare zonsondergang.  
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Thei Stenzel 
 
Op de vroag ‘Thei  kanste mich 
ins opsjrieve van dieng ervaringe  
oes dieng bócheser tsiet’? woar 
ich verrasjt  wie heë inge mond 
sjpiëder dit verhoal vuurleëzet. 
 
D’r Thei Stenzel woar va ’62 
bis’64 kaploan beij ós i Bóches 
tsesame met en letste collega van 
kaploan Bindels. Zie woare de 
kaplöans in de tsiet dat d’r 
pastoër Frank krank woëd en in 
d’r kouwe wingter va ’63 
jesjtorve en bejrave is. 
 
Kaploan Stenzel in die tsiet woar 
d’r kaploan deë ’t hats hou liege 
bei de de joegend. 
 
Met zieng gitaar onger jen erm 
trok heë noa ‚t paternaat of anger 
plaatsje en maachet heë jezellig-
heet, sfeer en d’r durpel neerder 
vuur zoewaal  de jong luuj es  
hemzelf vuur met ee kontak tse 
kriege en aa opvank tse doë. 
 
Ezoë begeisterd woar heë  
ongerweëgs dat pastoër Abels , 
jet krenkelich en van inge angere 
sjlaag, zich bei d’r kuster 
aafvroaget of deë klinge duks bei 
ee orkes woar. 
 
De bócheser joegend droog d’r  
zie kaplöntje op jen heng, evvel 
’t verjil i dinke tusje hem en d’r 
nuie pastoër hou hem aa-jeroane 
vuur zich i Remung noa ing nuij 
parochie tse vroage. 

 

 
 
 
Kaploan Stenzel is doe noa 
Sanderbout uvverjeplaatsjt woa 
heë is bleëve bis heë zienge toog 
vuur joot hat oesjedoa.  
 
Noeh is heë ongertusje opa, past 
jeregeld op zieng klingkinger, 
mé is ooch inge kunsteneer op ’t 
sjriefvlak. Is  evvel ee besonger 
moment,da kan ’t zie dat d’r Thei 
zieng lidjere nog ins liët huëre en 
doabei va hatse zieng gitaar 
sjtriëlt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
pierre schnackers 14.09..2013 
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BOKKENRIJDERS BELIEVEN BELGIË  (29)  
  

Door: Hans Hermans 

Hoofdstuk XXVII Agropastoraal 
 
De agropastorale bedrijvigheid was in de tijd van Karel V en de late middeleeuwen anders 
dan we vermoeden. Stormhout dat, in de bossen van nu, voor het oprapen ligt was in die 
vermeend ‘goede oude’ tijd pure luxe. De burgemeester persoonlijk beschikte over het lot 
van een dorre boom, nog voordat insecten en schimmels de kans kregen hun destructief werk 
te doen. Melk werd gebruikt om er makei, roomboter en Limburger van te maken. Oud en 
beurs fruit, eventueel aardappelen, waren geschikt om te distilleren. Een dood dier werd aan 
de ‘nijverheid’ van de sjinner (afdekker of vilder) overgelaten. De huid werd vakkundig 
jejerbt (gelooid) en uiteraard konden de sjinke (hammen) verzilverd worden.  
 
27.01.  Agrarische heemkunde 
27.01.01. Haanappels en hekwerken 
Oudere mensen, kunnen zich nog goed 
herinneren dat het melkvee met de hand 
gemolken werd. De elektrische melkmachine 
was onbekend en dat gold al evenzeer voor 
de thans algemeen toegepaste 
schrikdraadafrastering. Tuunhagen 
(omtuining bestaande uit verticaal geplaatste 
staken en stokken) zien wij niet meer. Tussen 
die ‘tuun’ lieten vogels een strontje vallen en 
niet zelden zat er een zaadje tussen. 
 

 
Koeien achter deurboom 
 
Mettertijd veranderde de tuun in een levende 
haag bestaande uit meidoorn, gelderse roos, 
kornoelje, hondsroos, egelantier, sporkehout 
en andere heesters. Eekhoorntjes verstopten 
hazelnoten en eikels bij de tuun, zodat ook 
grotere struiken en bomen tot ontwikkeling 
konden komen. In de tuun overheerste 
meestal de eenstijlige meidoorn en waarom 

de tweestijlige veel zeldzamer is, is een open 
vraag. De döäne haag, (meidoorn) wordt in 
Duitsland ‘Weissdorn’, en de sleedoorn 
‘Schwarzdorn’ genoemd. In het dialect 
spreken wij respectievelijk over hane-äppel 
en sjlieë. Plaatselijk is er ook sprake van 
hanekulle’(hanenklootjes) en krieekele. In de 
Voerstreek worden de wrange pruimpjes 
gebruikt om er een smakelijk Voerdröpke van 
te maken. De sleedoornbessen worden echter 
niet gedistilleerd zodat een Voerdröpke dus 
geen ‘jonge klare’ is. We komen er later 
uitvoerig op terug.  
 

 
Heggen 
 
Af en toe groeide de haag uit tot een heg en 
dan hoorde men wel eens het gezegde: ‘Zaag 
de heg boven weg, dan wordt ze laag en heet 
ze haag!’ boeren vertellen dat na een royale 
haanappelherfst een pittige winter volgt. 
Soms waren de heggen zo indrukwekkend 
dat er over houtwal gesproken werd en het 
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was niemand minder dan Julius Caesar die 
het in zijn boek ‘De Bello Gallico’ heeft over 
de haast ondoordringbare houtwallen van 
Kelten en Germanen.We moeten ermee leren 
leven dat dit patrimonium verdwijnt en wat er 
voor in de plaats komt, moeten we 
afwachten. Onder invloed van 
ruilverkaveling, schaalvergroting en 
mechanisatie in de landbouw zijn duizenden 
kilometers levende afscheiding verdwenen en 
toen een paar jaar geleden bacterievuur 
(perenvuur) uitbrak, werd opnieuw een 
aanslag gepleegd.1  
 

 
Snaphaan of bijthaan 
 
Om vee en landbouwwerktuigen toegang te 
verschaffen bevonden zich tussen de 
houtwallen diverse soorten hekwerken en 
poorten. Stakèt is een Waalse of Picardische 
uitdrukking die bij ons mettertijd veranderde 
in sjtanketsel. Hier werden ook 
dörebomen/deurbomen gebruikt, dat was een 
poortwerk met een horizontale dorre 
boomstam, die aan de ene kant op een ‘bok’ 
(stompe paal) en aan de andere kant op een 
‘haan’ (gevorkte paal) rustte. Het zware 
wortelgedeelte van de deurboom diende als 
contragewicht. Later werd ook de grendel 
van een deurboom haan of snaphaan 
genoemd en in Duits-Lemiers bevindt zich 
het toponiem A je ne Haan. Vroeger bevond 
zich hier een slag- of deurboom. Soms werd 
een straat naar een grendel/grindel of haan 
genoemd.2 

 

 
Hahnstrasse 
 
27.01.02. Weide en heide 
Omheiningen in de vorm van levende 
houtwallen, werden vooral gebruikt om 
koeien binnen een perceel te houden. We 
spreken dan over de gebieden waar het 
verboden was koeien, varkens en schapen 
naar de haardgronden (ook heerd en hort) te 
drijven.  
 

 
Boshaard 
 
Door die primitieve haardeconomie 
veranderden weidebossen in bosweiden en 
degenereerden verder tot kale heide. In de 
literatuur lezen wij nog wel eens dat 
heidegebieden tot de natuurlandschappen 
behoren, maar dat is fictie. Weide en heide 
zijn antropogene landschappen en door de 
mens in stand gehouden worden. Meestal 
bevonden de goede gronden zich in en om 
het centrum van een dorp en de 
heidegebieden in de periferie, waar ze 
grensden aan de heide van de ‘buren’. Niet 
zelden ontstond er ruzie, want ook 
gedegenereerde gronden hadden waarde. 
Denken we aan het geschil over de verdeling 
van heide tussen Heerlen, Brunssum en 
Schaesberg. In 1786 kwamen de Republiek 
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(Staten-Generaal) en de regering van de 
Oostenrijkse Nederlanden in Aken tot een 
akkoord 
Wij mogen de multibotanische weilanden van 
vroeger niet vergelijken met de 
raaigrasgroene weilanden van nu, waar 
‘gewasbescherming’ een einde heeft gemaakt 
aan de veelkleurige flora van weleer. Al naar 
gelang de samenstelling van de bodem 
groeiden in het voorjaar tussen het gras 
pinksterbloemen, sleutelbloemen en de gele 
dotter. Die flora werd gevolgd door 
paardebloemen, boterbloemen en margrieten. 
Niet zelden kwamen ook orchideeën en 
kievitsbloemen tot ontwikkeling. 
 

 
Weidebos werd bosweide 
 
Het was niet alleen de verschraling of 
degeneratie die aan de gevarieerde vegetatie 
een einde maakte, maar de veelvuldige 
toepassing van kunstmest en selectieve 
gewasbescherming. Veel weidebloemen 
bloeien bij de gratie van de schraalheid, maar 
we weten dat gras goed groeit als door een 
ingewikkeld chemisch proces, 
stikstofbindende bacteriën veel meer stikstof 
binden dan voor hun eigen groei nodig is. Het 
overschot staat dan ter beschikking van het 
weiland. Toen er nog geen kunstmest bestond 
was er meestal gebrek aan stikstof, maar op 
de een of andere manier hadden boeren 
ontdekt dat door het zaaien van klaver, 
stikstof in wortelknolletjes van de plant 
opgeslagen kon worden. De bacteriën die na 
enige tijd de knolletjes verlaten, verrijken de 
grond met stikstof. Volgens de 
landbouwhogeschool van Wageningen 
kunnen klaver en luzerne op die manier een 
hectare grond verrijken met 300 kg stikstof. 
Dat is vooral interessant in ons Mergelland, 

want door de kalkrijkdom worden de 
bacteriën gestimuleerd en ontstaan nog meer 
voedingsstoffen. Door alle eeuwen heen was 
en is de koe een betrouwbare leverancier van 
melk, waaruit natuurlijk ook roomboter en 
tientallen soorten kaas gemaakt 
konden/kunnen worden. Maar om zoveel 
waardevolle producten te kunnen produceren 
moest de koe veel energie aan de boshaard 
onttrekken. Een koe bestaat immers niet 
alleen uit witte producten, maar ook uit vlees 
en huid. Huiden werden gebruikt om er 
perkament, leer of kleding van te maken. 
De gemiddelde veestapel schommelde 
vroeger tussen drie en zes koeien. 
Keuterboertjes hadden een tot twee koeien. In 
die tijd gaf een koe hoogstens 900 liter melk 
per jaar. Er is veel veranderd als we weten 
dat een goede melkkoe thans meer dan 9000 
liter per jaar produceert. Vroeger werden 
koeien op oudere leeftijd geslacht en als het 
vlees iets te taai was, werd het twee etmalen 
in een marinade van azijn, water en kruiden 
gezet. Dat vlees met de typerende naam 
zoeërvleesj geniet in Limburg en het 
aanpalend Rijnland ook nu nog grote 
bekendheid. 
 
27.01.03. Schapenteelt 
Niet alleen bij de autochtone bevolking, ook 
bij landverhuizers waren de dalgronden zeer 
in trek. Het ligt voor de hand dat de eerste 
agropastorale bedrijvigheid in de buurt van 
beekjes tot ontwikkeling kwam. In Lemiers, 
Nijswiller en Wahlwiller langs de Selzerbeek 
en in Vijlen langs de Lombergbeek. Niet te 
verwarren met het thans hooggelegen Vijlen, 
waar ook de kerk staat. In het dal was plaats 
voor kleine boerderijen, schuren en tuinen. 
De putten en drenken bevonden zich in de 
buurt van de bewaarplaatsen voor het vee. 
Echte graslanden of weilanden bestonden 
niet, de koeien en varkens werden naar een 
boshaard (heerd of hort) gedreven. De 
hooggelen minder vruchtbare bosgronden 
konden zich niet herstellen en mettertijd 
groeiden er uitsluitend heideplanten, 
waarmee duidelijk gesteld kan worden dat 
heidevegetatie op agropastorale gronden 
groeit, vergeten we niet dat de schaapsherder 
toen ook wel pastor genoemd werd. De 
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schapenteelt was een lonende bezigheid, 
want naast het vlees was er ook een 
afzetgebied voor de wol.  
 

 
Heide 
 
Schapenpoep was ook belangrijk en werd 
door de mensen verzameld om hun tuinen 
van energie te voorzien. Omdat de wol van 
het bekende Mergellandschaap van minder 
goede kwaliteit was en de wolverwerkende 
industrieën behoefte hadden aan wol van 
hoge kwaliteit, werden vanuit Spanje, 
Merinoschapen ingevoerd. Omdat de dieren 
het winterse Mergellandklimaat niet konden 
verdragen, werden Merinorammen gekruist 
met Mergellandooien en zo ontstond een wol 
van redelijk goede kwaliteit. Maar kwaliteit 
heeft haar prijs en de wol was tien keer zo 
duur dan schapenwol uit de Kempen.  
 
27.01.04. Sterbach of Sternbach 
Bekend om de teelt van Merinosschapen in 
het Mergelland, was rond 1800 baron Von 
Sternbach. Hij importeerde Merinoschapen 
uit Spanje en was eigenaar van 150 rasechte 
dieren en een paar duizend bastaarden, die hij 
in Limburg en op de Hoge Venen liet grazen. 
Die vochtige onvruchtbare hoogvlakte ligt 
ten zuiden van Eupen. Toevallig ontdekte ik 
in Vaals bij de ingang van het markante huis 
‘Der Bau’ een informatiebordje. Bouwheer 
van ‘Der Bau’ was fabrikant en vrijmetselaar 
Jakob Kuhnen, die het huis rond 1777 door 
een onbekende architect liet bouwen. Kuhnen 
ging helaas failliet, stierf rond 1779 en zijn 
bezittingen gingen over op de familie De 
Sterbach. Senior George Louis de Sterbach 
kwam in 1776 vanuit Namur naar Vaals. Hier 

werd in 1800 een zoontje geboren, dat 
Lodewijk Willem von Sternbach genoemd 
werd. Het verbaast dat bij deze adellijke 
familie de namen De Sterbach en Von 
Sternbach door elkaar gebruikt worden.3  
In het Nederlandse Nijverdal-Hellendoorn 
werd in 2008 een laan naar baron Johannes 
Jozephus van Sternbach vernoemd. De baron 
stierf daar op 2 mei 1835, maar m.b.t. zijn 
geboortejaar (1778, 1780 of 1800) heerst er 
onduidelijkheid. Als geboorteplaats noemt de 
informant drie plaatsen: Vaals, Heerlen en 
het in Noord-Brabant gelegen Aaken.4 
Het gekke is dat in Noord-Brabant geen 
plaats ligt die Aaken heet en hier wordt 
waarschijnlijk Aachen in Duitsland bedoeld. 
De burgerlijke stand blijkt niet in orde, 
misschien omdat Heerlen en Vaals in 1835 
tot het koninkrijk der Belgen behoorden. 
Nijverdal behoorde bij Nederland. 
Rechercheren in Aken sorteert geen effect, 
omdat de stad in 1778 nog niet over een 
‘Burgerlijke Stand’ beschikte.  
 
27.01.05. Kotten en köter  
Dagloners die ook köter of koters genoemd 
werden, woonden in een kot. Op een later 
moment werden die boertjes ook wel keuters 
of keuterboertjes genoemd. Soms bevond 
zich onder het kothuis een pothuis, dat vanuit 
het kot toegankelijk was. Dat was een koele 
ruimte waar zich de baare, (Keulse potten) 
bevonden. Het was een koele ruimte die soms 
ook gebruikt werd om een ambacht uit te 
oefenen.Voor een keuterboer was het niet 
gemakkelijk om de eindjes aan elkaar te 
knopen. Van een of twee koeien kon hij niet 
leven, zodat hij als dagloner, met allerhande 
klusjes zijn kost bij elkaar moest scharrelen. 
Ook toen waren er handige jongens, die een 
bedrijfje op poten zetten. De een deed iets 
met hout en specialiseerde zich als 
wagenmaker, bouwvakker, schrijnwerker of 
kuiper. Een ander deed iets met metaal en 
verdiende geld als smid, koperslager of 
wapenmaker. Als de nederzetting groter 
werd, was er behoefte aan een broodbakker, 
vleeshouwer, leerlooier, dakdekker, 
pottenbakker, kaarsenmaker enz. Later 
kwamen er ook wevers, molenaars, brouwers 
en kasteleins. Barbiers en kwakzalvers, 
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wijsvrouwen en chirurgijnen, zullen zich daar 
ongetwijfeld op een gegeven moment ook 
gevestigd hebben. (Opmerking: Door deze 
nieuwe beroepen ontstonden ook interessante 
uitdrukkingen: Bij de smid: Het ijzer smeden 
als het heet is! Bij de pottenbakker: De kruik 
viel aan diggelen! Bij de kuiper: Alles viel in 
duigen! Bij de schoenmaker: Blijf bij je leest! 
Waarschijnlijk bestaan nog veel meer 
beroepsgerelateerde zegswijzen. Sommige 
mensen hadden een boeiend alter ego. 
Vanwege ‘dat andere ik’ was de koster tevens 
onderwijzer, de kaasvrouw verkocht ook 
grutterswaren, de timmerman produceerde 
ook klompen, de smid was tevens hoefsmid, 
de barbier noemde zich ook chirurgijn, de 
vroedvrouw was wijsvrouw en wist alles over 
kruiden.5  
 
27.01.06. Gehuften, hufters, naobere 
We merken dat sommige begrippen in de 
loop van de tijd aan waardevermindering 
onderhevig waren, want de benamingen 
keuter en hufter gebruiken we nu niet meer. 
Het was vroeger geen schande om een hufter 
te zijn, was hij toch de eigenaar van een 
gehuft of hof. Over de grens werd ook wel 
het synoniem höfner gebruikt en in de buurt 
van Maastricht de benaming huveneer. 
Meestal bezaten hufters meer bos- en 
houtrechten dan köter/keuters. Over 
zogenaamde ‘markenrechten’ 
(gebruiksrechten) in de bossen van 
Simpelveld en Bocholtz is niet veel bekend, 
doch aan de overkant van de grens, dus in 
Orsbach, bestaan de markenrechten nog 
steeds. Ook een gedeelte van het Holsetter 
bos is, nog steeds, eigendom van de hufters 
uit die plaats, die tegenwoordig 
‘bosgerechtigden’ genoemd worden.Volgens 
het Staatsbosbeheer is dit het oudste 
markenbos in Limburg. Sinds de 
middeleeuwen is er een streng 
gemeenschappelijk bosreglement. Hufters die 
zich niet aan de regels hielden verloren hun 
gebruiksrecht. Een zware straf in een tijd 
toen hout de enige brandstof was. In die 
haardbossen lieten de boeren ook hun koeien 
grazen en we zouden heden ten dage haast 
vergeten dat een koe een dier is dat van 
schaduw houdt. De hufters van Holset mogen 

van geluk spreken, want de markenbossen 
van Vijlen werden in 1940 door de overheid 
onteigend en zijn nu eigendom van de Staat. 
In Vijlen gold tot 1940 voor de naobere 
(buren) het gebruiksrecht voor iedere 
parochiaan m.u.v. de köter en hufters van 
Lemiers, die weliswaar tot de parochie Vijlen 
behoorden, maar niet tot de naobere 
gerekend werden. Er is veel veranderd in de 
laatste jaren: Het Vaalser Preusbos behoort 
tot het Vijlenerbos, maar toen de 
boswachterij Vijlen rond 1995 opgeheven 
werd kwam alles onder boswachterij 
Gerendal.6 

(Opmerking: Op 7 februari 2013 werd ook in 
Vijlen een heemkundekring opgericht en 
kreeg de zeer toepasselijke naam: De 
Noabere van Viele.)   
 
27.02.  Zuivelproducten   
27.02.01. Bóttermilch werd karnemelk 
De uitgestrekte haardbossen in het 
Mergelland en in het Land van Herve, waren 
ideale weidegebieden voor runderen en 
vanwege de kruiden was de melk van hoge 
kwaliteit. Melkproducten zoals bóttermilch 
(karnemelk), fleutekieës of makeij (kwark), 
sjtinkkieës (Herver) en jow bótter 
(roomboter), genoten vermaardheid op alle 
markten, tussen Aken en Maastricht. Omdat 
vrijwel ieder gezin over een koebeest en dus 
over melk kon beschikken, waren de eigen 
melkproducten goedkoper dan brood. Als wij 
vroeger na 16 uur uit school kwamen, stond 
steevast een ketel griesmeelpap, 
havermoutpap of rijstebrij op tafel. Rijstebrij 
en karnemelkse pap met gort of bloem, 
werden verwarmd en als smaakmaker werd 
hieraan een lepel stroop toegevoegd. Om heel 
eerlijk te zijn, ik had een hekel aan die witte 
producten en ken maar weinig mensen die het 
echt lekker vonden. Onverwacht hoorden we 
het adagium ‘Melk is goed voor elk!’niet 
meer en ook de ‘Witte motor’ sloeg 
plotseling af. Melk is gezond als moedermelk 
voor kalfjes en uitstekend geschikt om er 
heerlijke kaassoorten van te maken. Een 
echte Limburger kan van een ‘Limburger’ 
(kaasje), lucullisch genieten.  
Blijven we nog even bij de bóttermilch, het is 
feitelijk de vloeibare afgeroomde melk, als 
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uit de room van de melk de boter gewonnen 
is. Op een plaatselijke, statige 
kasteelboerderij werd voor en ook tijdens de 
Tweede Oorlog van koemelk boter gemaakt. 
Daaraan kwam een einde toen de 
botercentrifuge verzegeld werd. Het 
bijproduct, de bóttermilch (karnemelk) 
afkomstig uit de Mélotte-centrifuge, werd 
door middel van zeefblikken ingedikt tot 
wiesse kieës (fleutekieës of kwark) De magere 
melk die over bleef was een lekkernij voor 
kalveren.7 
Ook uit Vaals ontving ik boeiende gegevens: 
Jouw bótter, synoniem: roombótter 
[rō·m.bo·t.er]. Bij de oude(re) Vaalsenaren 
hoort men het woord slechts een enkele keer 
en bij de jongere generatie heeft de informant 
in alle gevallen roomboter geturfd. Bótter 
sjtoekke [bo·t.er štu·k.e] boter stuiten of 
karnen gebeurde vroeger veel meer dan nu. 
De room werd van de melk geschept en in 
een afsluitbaar glas bewaard. Als het glas 
driekwart vol was werd de room tot boter 
gestuit, wat overbleef was bóttermilsj 
(karnemelk). De informant schrijft: ‘Ik 
herinner mij dat moeder mij voor dat sjtoekke 
naar een koele plek verwees, het ging dan 
sneller; soms vroeg zij: ‘Is ze noch nit an ’t 
kienzele? (Stremt de boter nog niet?)8 
Over de (lichte) verteerbaarheid lopen de 
meningen nogal uiteen: In Nederland schrijft 
men dat karnemelk zeer voedzaam en licht 
verteerbaar is. Het drankje bevat de 
eiwitstoffen caseïne en albumine, verder 
lactose (melksuiker), alifaat (melkzuur) en 
mineralen. Maar in Aken hoorde ik wel eens: 
‘Dat liet miesj óp d’r maarg wie 
bóttermilsj!’, waaruit we de conclusie mogen 
trekken, dat het spul nogal zwaar op de maag 
ligt. Zijn daarom de Walen niet gek op hun 
båråtte.9 
 
27.02.02. Fleutekieës is kwark 
Het waren rondtrekkende nomaden, die ruim 
5000 jaar geleden toevallig tot de ontdekking 
kwamen, hoe gemakkelijk het is om 
fleutekieës te bereiden.Het rondtrekkend volk 
transporteerde melk in zakken gemaakt van 
rundermagen en omdat tijdens het vervoer de 
melk voortdurend in beweging was, konden 
de bacteriën, die van nature in een maag 

zitten, de melk veranderen in wrongel (vast) 
en wei (vloeibaar). Julius Caesar schreef 
reeds in 57 v. Chr. in zijn boek ‘De bello 
Gallico’, dat in de lage landen caseus, (kaas) 
gegeten wordt. Voor deze Romein waren 
volksaard en volkskarakter een gevolg van 
het leefpatroon. De genetische eigenschappen 
waren ook bedingt door klimaat, bodem en 
producten. Het wekt herinneringen aan ‘Blut 
und Boden!’; waanideeën van ariër Adolf en 
zijn verknipt Romeins vriendje Mussolini.  
Een keuterboer met drie koeien had een paar 
eeuwen geleden de beschikking over een 
wekelijkse melkgave van circa 60 liter. De 
boerin gebruikte een deel om er makeij, 
kwark, witte kaas of platte kaas) van te 
maken. In Aken werden de begrippen 
flötekieës, klatschkieës en makai gebruikt. 
Makeij is feitelijk een Waals woord dat in de 
loop der eeuwen via een ‘doorgeefluik’ in 
onze dialecten terecht gekomen is. Maar 
vraag tegenwoordig niet meer naar makeij, 
want er zijn nauwelijks mensen die het 
begrijpen. Tegen iemand die er bleekjes 
uitzag zei men in Vaals: ‘Doe has e jezisj wie 
klatsjkieës!’ Helaas gaan deze uitdrukkingen 
mettertijd verloren. Ook in Wallonië spreekt 
men nu minder over makêye en meer over 
fromage blanc et mou. Soms ook over 
fromage frais. Waarschijnlijk komt er later 
een Engelse uitdrukking voor in de plaats. 
Fleutekieës (kwark) is verse kaas waarbij 
melk van 29 graden aangezuurd wordt met 
melkzuurbacteriën en tot gisting overgaat. 
Van de zo ontstane zure melk wordt dan 
wrongel gemaakt, door er vocht aan te 
onttrekken. De substantie komt in een 
kwarkzak om verder uit te lekken. Na het 
uitlekken blijft er ongeveer een/derde van de 
beginhoeveelheid over. Het product wordt in 
Holland kwark, in Duitsland flötert (quark) 
en bij ons fleutert genoemd. In Holland wordt 
de wrongel afgeschept en komt in een 
kaasvorm. De kaas wordt enige keren 
geperst, wordt vaster van structuur en is reeds 
na een etmaal, met de naam platte kaas, 
geschikt voor consumptie. In Holland sprak 
men vroeger over meikaas, maar het product 
is niet aan een bepaalde maand gebonden. 
Wel was mei de voorkeursmaand omdat 
zuivelproducten uit kruidige voorjaarsweiden 



130 
 

lekkerder waren. Met onze Mergellandse 
fleutert gaat het vlugger; de bijna vloeibare 
wrongel kan al meteen gelepeld worden, 
maar wordt ook als broodbeleg gebruikt.  
Uit Bocholtz vernam ik dat bóttermilch 
(karnemelk), gebruikt werd om er makeij 
(kwark) van te maken. Maar de kieësweij 
(wei) werd aan kalveren en varkens gevoerd. 
In de oorlogsjaren stonden in de vroege 
ochtend mensen in de rij om er de lekkere 
makeij te kopen. Volgens de toenmalige 
boekhouding bestond die kwark niet en werd 
als karnemelk aan het vee gevoerd… Er was 
trouwens een heel bijzondere verdeelsleutel: 
voorafgaande aan de verdeling werden de 
klanten geteld zodat iedereen evenveel, tegen 
de gewoonlijke doorsneeprijs, mee naar huis 
kon nemen.10 

Soms wordt ook de uitdrukking hangop 
gebruikt. Hangop wordt van karnemelk 
gemaakt en ik kan me herinneren dat het spul 
niet industrieel gefabriceerd werd, maar de 
huisvrouwen, met behulp van wasknijpers 
een theedoek losjes boven een emmer 
spanden. De karnemelk deponeerde men op 
de theedoek en men liet het een nacht 
uitlekken. De volgende morgen was het 
ingedikte product klaar en kon geconsumeerd 
worden. Abusievelijk wordt hier ook wel 
eens de naam Jan in de zak gebruikt, maar 
dat is geen melkgerecht.  
 
27.02.03. Limburger of Rommedoe  
Als wij rommedoe eten merken we, dat een 
kaasje met een geurtje heerlijk kan zijn. 
Eeuwenlang was Limburger vanwege zijn 
aromatisch bouquet een geliefde delicatesse, 
maar de Nederlandse overheid heeft de 
werkzame oranjerode bacterie met de naam 
Brevibacterium linens verbannen. De 
overheid is van mening dat de bacterie die op 
onze huid en bij voorkeur op onze voeten 
leeft, ongeschikt is voor supersteriele 
Nederlandse kaaskelders.11 

Inderdaad, Limburger is een kaassoort met 
een luchtje en daar houden ambtenaren niet 
van… Heel anders in België, waar de 
Hervekaas nog steeds geproduceerd wordt en 
in Frankrijk waar 15 verschillende 
roodschimmelkazen gemaakt worden, 
waarvan zes met het keurmerk L’appellation 

d’orgine contrôllée. Dat betekent dat naam en 
product beschermd zijn. In het zuiden van 
Limburg was het vroeger gebruikelijk, dat 
boeren die veel koeien hadden, zich bezig 
hielden met de productie van sjtinke kieës die 
ook wel rommedoe genoemd wordt. In 
Frankrijk heet ie remoudou en in Duitsland 
romadur. Het Franse remoudou is afgeleid 
van het werkwoord remoudre en betekent 
‘opnieuw melken’ of ‘namelken’. Soms 
horen we dat rommedoe afgeleid zou zijn van 
‘romig-mild’. Het prefix betekent ‘room’ en 
het suffix ‘doux’. Maar dat is een mythe, 
want echtr Fromage de Herve is niet mild 
maar penetrantgeurig-pikantdelicaat. 
 

 
Lekker kaasje 
 
Tijdens het namelken geeft de koe nog een 
beetje melk met een hoger vetgehalte, die 
voor de vervaardiging van superieure 
Hervekaas ideaal is. Maar bij de industriële 
fabricage van Fromage de Herve, wordt melk 
gebruikt die door tankauto’s aangevoerd 
wordt. Dat is de reden dat er drie soorten op 
de markt zijn. De superieure Hervekaas, 
manueel gemaakt uit rauwe melk, de 
industrieel gefabriceerde Hervekaas uit 
gepasteuriseerde melk en rommedoe die iets 
minder vettig en pikant is. Ik hoorde 
uitdrukking: ‘De laatste drop is de 
boterknop!’ Het betekent dat een gemolken 
koe na vijf minuten nog een restje melk geeft 
met een hoger vetgehalte. Toen de boeren 
overgingen op machinaal melken speelde de 
koe er handig op in en gaf bij handmatig 
namelken de scheut vette melk. Dat gebeurde 
uiteraard alleen in boerderijen waar die vette 
melk voor een speciaal product gebruikt kon 
worden, want op boerderijen waar alle melk 
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opgehaald wordt door een zuivelfabriek, 
sorteert namelken geen effect.7 

Van oudsher wordt voor de bereiding van 
Hervekaas koeienmelk gebruikt. In 
Fromagerie du Vieux Moulin te Battice, in 
het Land van Herve, gebruikt men rauwe 
koemelk met een hoog vetgehalte, terwijl in 
Luik, bij de industrieel geproduceerde 
rommedoe, de melk vooraf gepasteuriseerd 
wordt. Met behulp van stremsel wordt de 
substantie gescheiden in vaste klatsjkieës 
(wrongel) en waterige weij (wei). In 
Duitsland wordt weij meestal molke genoemd 
en het is beslist geen afvalproduct, want het 
is rijk aan mineralen. In Nederland wordt wei 
ook gebruikt bij de bereiding van ijs en 
frisdrankjes.12 

(Opmerking: Molke is een woord dat de 
Tweede Hoogduitse Klankverschuiving 
(THK) overleefd heeft. Tijdens die 
verschuiving, die in Nederland alleen 
Kerkrade, Simpelveld, Bocholtz, Vaals en 
Lemiers bereikt heeft, veranderde milk in 
milch, maar veranderde molke niet in molche. 
Het bekende werkwoord ‘maken’, veranderde 
tijdens de THK in machen. De 
maken/machen-isoglosse loopt van Eupen 
(België) tot aan de Poolse grens.)  
 
27.02.04. Land van Herve 
Vroeger bij ons en nu nog bij de artisanale 
kaasboerderijen in Herve, wordt de wrongel 
tussen planken lichtjes geperst en dan in 
vierkante blokjes gesneden. Die blokjes die 
vochtig zijn, worden na een korte 
droogperiode, tien dagen ondergedompeld in 
een pekelbad. Tijdens die periode moeten de 
kaasjes drie keer per dag gewassen en 
gewenteld worden. Het is van belang dat het 
minutieus gebeurt, niet alleen om aantasting 
met schadelijke schimmels te voorkomen, 
maar ook omdat bij juiste rijping, onder 
invloed van de Brevibacterium linens, de 
penetrante geur en typerende smaak ontstaan. 
De vierkante kaasjes worden in lange rekken 
geplaatst om verder te rijpen, want het duurt 
nog acht weken voordat ze verpakt worden. 
Echte genieters laten het kaasje thuis nog een 
beetje narijpen. Dat de oranjerode bacteriën 
in de koelvochtige rijpingskelders van het 
Land van Herve zo prachtig gedijen is een 

wonder. In de betegelde kaaskelders van 
Nederland zijn speciale kaasorganismen 
meestal niet levensvatbaar.13 

Wij mogen overtuigd zijn, dat de naar onze 
provincie genoemde Limburger niet alleen bij 
ons maar op alle continenten bekend is. 
Inwoners van Engeland, die niet weten waar 
Limburg ligt, kennen wel ‘Limburger 
Cheese’. De plaats Herve lag vanaf 1213 tot 
1830 in Limburg, een graafschap dat in de 
loop der eeuwen veel baasjes had. Van 1815 
tot 1830 behoorde Herve tot het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden en op 16 
augustus 1839 maakte koning Willem I van 
Nederlands Limburg een hertogdom.14 Aan 
de productie van onze sjtinke kieës kwam pas 
een einde in 1970, toen de Nederlandse 
Warenwet decreteerde dat kaas uitsluitend in 
betegelde ruimten gemaakt mag worden… 
Maar voor de fabricage van bijzondere 
kaassoorten, zoals rood- en 
blauwschimmelkazen is een koele donkere 
kelder beter dan een witbetegelde ruimte. Het 
is jammer dat onze overheid met die strenge 
regelgeving in Nederland, de Limburger de 
das heeft omgedaan. 
De Hervekaas wordt ook genoemd in de 
roman ‘De naam van de roos’ van de 
bekende auteur Umberto Eco. Het verhaal 
speelt vooral in een abdij van rijke 
benedictijnen zo rond 1327. Maar ook de 
franciscanen (arme minderbroeders) spelen 
een belangrijke rol. Volgens het boek is de 
kaas van Herve, die toentertijd in Clermont-
sur-Berwinne vervaardigd werd, vettig, 
lekker en gezond.30  
In de 15e eeuw werd in het Land van Herve, 
kaas gemaakt en men beweert, dat Karel V in 
de 16e eeuw de boeren verplichtte om meer 
veeteelt te bedrijven. De melk was toen niet 
voor de boeren maar voor de landeigenaren. 
De boeren waren zo sluw om de koeien niet 
‘leeg’ te melken, maar achteraf de meest 
vette melk voor eigen gebruik te bewaren en 
er ‘stinkkaasjes’ van te maken… Er is nog 
een andere hypothese: In de 16e eeuw werd 
Limburg bezet door Spaanse soldaten die de 
bereidingswijze doorgaven aan de boeren. 
Omdat in Spanje de kaas genoemd werd naar 
de plaats Randon, zou de benaming 
rommedoe daarvan afgeleid zijn. 
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We weten niet of er nog andere hypotheses 
zijn, maar we weten wel dat het Land van 
Herve al vijf eeuwen de hoogburcht is van de 
rommedoe is. Er bestaat een document uit de 
Franse tijd, waarin staat dat in het begin van 
de 19e eeuw in Herve een kaassoort gemaakt 
werd, die de beste van Europa is.15  
Voor de Tweede Wereldoorlog, werd in het 
Land van Herve op meer dan 500 boerderijen 
deze regionale kaassoort geproduceerd. 
Thans zijn er drie bedrijven overgebleven die 
samen ongeveer 700.000 kg Hervekaas per 
jaar fabriceren. De beste kaas heeft een 
vetpercentage van circa 50%, meer dan 
toentertijd in ons Mergelland, waar de kaas 
met 45% genoegen moest nemen. Vreemd is 
ook, dat de naam ‘Limburger’ nooit 
beschermd was en momenteel in het Duitse 
Allgäu nagebootst mag worden.  
 
27.02.05. Seigneurie du Remoudou 
De ‘Fromage de Herve’ draagt sinds oktober 
1996 een Europese beschermde 
oorsprongsbenaming en mag dus het AOP-
zegel voeren. AOP betekent ‘Appellation 
d’orgine protégée’ en de Hervekaas is de 
enige kaassoort in België die het AOP-
certificaat mag voeren. De Herver burger is 
trots op zijn kaas en hier zijn twee 
kaasgilden: ‘Seigneurie du Remoudou’ en 
‘Confrérie du Herve’. Vol trots dragen de 
leden tijdens hun zittingen een rode 
praalmantel uit fluweel, net zoals de 
notabelen die droegen in de tijd van Karel V. 
Alle mooie namen ten spijt, wordt bij ons het 
product nog wel eens roomkieës of erger 
sjtinke kieës genoemd. De oranjerode kleur 
wordt veroorzaakt door Brevibacterium 
linens ook wel Corynebacterium stationis 
genoemd. De bacterie is overal te vinden op 
de menselijke huid en de nare geur van 
transpirerende voeten wordt door 
brevibacterium veroorzaakt. De bacterie 
wordt niet alleen gebruikt bij de productie 
van Herver, maar ook voor; Miesbacher, 
Handkäse, Schlierbacher en Harzer Roller, 
allemaal stinkkaasjes uit Duitsland. De 
eveneens geurige Münsterkaas komt niet uit 
Duitsland maar uit Elzas in Frankrijk.16 
In mijn jeugd werd thuis de Limburger graag 
gegeten op een snee sjwatsbroeëd 

(koarebroeëd) met rinse zeem. (Voor de 
allochtoon: roggebrood met appelstroop).  
 

 
'Zeem'-stroop 
 
In de betere Waalse restaurants ontbreekt de 
Hervekaas niet op de menukaart en wordt 
daar geconsumeerd onder het genot van een 
donkerbruin abdijbiertje. Meer dan bij ons 
kent men in België het gastronomisch 
genoegen van een aromatische kaas die de 
papillen streelt .Samen met Camembert, 
Livarot en Pont l’eveque ontbreekt hij op 
geen kaasplank. Connaisseurs zijn van alle 
tijden… 
Het is toch raar dat deze kaassoort boven 
Sittard niet of nauwelijks bekend is. Als men 
geluk heeft vindt men een 
delicatessenwinkel, die het bijzondere 
product onder een glazen stolp bewaart. 
Anders in het Mergelland, waar vroeger in 
Noorbeek, Epen, Slenaken en Gulpen de 
rommedoe met passie gemaakt werd. Sluiten 
wij het delicieuze verhaal af met een waar 
gebeurd verhaal. ‘Een boer uit 
Bosschenhuizen nam in Simpelveld de 
stoomtrein naar Aken, om daar op de markt 
zijn koopwaar veil te bieden. In die tijd 
mocht in de trein gerookt worden en de man 
stopte zijn pijp randvol met Van Rossum’s 
Troost’. Dat was tegen de zin van een dame 
die een opmerking maakte: ‘Geer rookt wie 
eine sjoorsjtein!’(U rookt als een 
schoorsteen!’) De boer antwoordde: ‘Ich rook 
oet beleëfdheid zoedat geer de sjtinke kieës, 
deë ich bie mich hub, nit kint ruuke!’ (‘Het is 
uit beleefdheid dat ik rook, nu ruikt u 
tenminste niet de stinkkaas die ik bij me 
heb!’)30 
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27.02.06. Roomboter 
Boeren die over een grote veestapel 
beschikten konden zich toeleggen op de 
productie van roomboter, die bij ons steevast 
jow bótter genoemd wordt Roomboter is 
kostbaar, want om een kilogram roomboter te 
maken is 20 liter melk nodig. Feitelijk is 
roomboter de gekarnde room van melk en het 
product bestaat voor meer dan 80% uit 
melkvet. ‘Roomboter’ is een pleonasme, 
want boter kan uitsluitend uit room gemaakt 
worden. De wet verbiedt immers om 
margarine boter te noemen. Tegenwoordig 
horen we nog wel eens, dat roomboter 
minder goed is voor de gezondheid, omdat 
het smeersel te veel verzadigde vetzuren 
bevat. Bij het karnen wordt de substantie in 
beweging gebracht, waarbij de vetdeeltje 
samenklonteren. De vaste materie wordt 
roomboter en de vloeibare stof is magere 
melk die ook karnemelk genoemd wordt.Het 
was vroeger een arbeidsintensief karwei om 
de romige melk urenlang met een stootkarn 
in beweging te brengen. Op veel boerderijen 
werd een karnton gebruikt, die met een 
zwengel rondgedraaid kon worden.  
 

 
Karnton 

 
Een informant uit Bocholtz deelde mede dat 
een buurvrouw al urenlang aan het karnen 
was en er geen boter wilde ontstaan. Vader 
Schnackers maakte toen duidelijk dat dit aan 
de zogenaamde versgrasmelk in het voorjaar 
ligt en de aanzuring een beetje bijgestuurd 
moeten worden met een scheutje azijn.17 

Een molenaar had het gemakkelijker, hij 
‘wierp’ een riem over de reemsjieef (poelie) 
en kon daarmee de karnton in beweging 
zetten. Zuivelfabrieken maken tegenwoordig 
gebruik van geavanceerde centrifuges. 
Koeien die buiten grazen werken mee aan 
boter met een mooie goudgele kleur, maar 
tegenwoordig kan ook de witte winterboter 
met caroteen (kleurstof E160a) gekleurd 
worden.. Deze uit peentjes gemaakte 
kleurstof is niet schadelijk voor de 
gezondheid.12 

Iedere plaats van betekenis had een markt en 
steden beschikten over een veemarkt, 
graanmarkt, vismarkt en natuurlijk een 
botermarkt. Vroeger trokken boerinnen met 
de hondenkar naar de markt van Gulpen om 
roomboter aan de man te brengen. Het was 
toen een hele toer om bij warm weer de 
handel koel te houden. Om bij heet 
zomerweer de assen van de hondenkar niet 
overmatig met botervet te smeren, werd de 
boter in jemusblaar (bladeren van een 
koolplant) gewikkeld.18 

 

 
Botermarkt 
 
Het was vrijwel onmogelijk om bij het 
scheiden van de markt de overgebleven 
ponden in vaste toestand weer mee naar huis 
te nemen. Dat wisten de commerciële 
boterhandelaren natuurlijk ook en als 
aasgieren hielden zij het marktgebeuren in de 
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gaten. Voor een paar stuivers namen zij de 
resterende handel van de vrouwtjes over en 
na voorzien te zijn van een nieuwe wikkel 
werd het product als kwaliteitsboter naar 
Engeland verscheept. De Engelsen noemden 
die leveranciers steevast Dutch Uncle. Mijn 
informant uit Bocholtz informeerde verder bij 
een bejaarde boerin die ooit met de Mélotte-
melkcentrifuge boter maakte. In de centrifuge 
werd de melk (lees vetgehalte) ingedikt tot 
20% van het oorspronkelijk volume en 
vervolgens in het bóttervaas (karnton), 
gekarnd werd. Boeren die niet veel koeien 
hadden en niet over een centrifuge 
beschikten, maakten gebruik van de karnton, 
waarin de melk jesjtoekt werd met een 
karnstaaf waaraan zich een schijf bevond met 
gaten van drie cm doorsnede. Tijdens het 
sjtoeke moest de melk bij iedere op- en 
neergaande beweging, die gaten passeren.19 

(Opmerking: De commerciële 
groothandelaren, meestal inhalige profiteurs, 
stonden in Engeland bekend als Dutch Uncle. 
Hun manende wijsvinger gebruikten zij 
tevens om geld te tellen en met hun duim 
proefden zijn van de roomboter op de markt.) 
 
27.03.01. Sterven en slachten 
Geen wezen heeft het eeuwige leven, maar 
slachten en sterven is tweeërlei. Kan een koe 
die gestorven is alsnog geslacht worden? Een 
rund dat vroeger door het eten van te veel 
fruit aan koliek stierf, leed niet aan een 
besmettelijke ziekte en was volgens de toen 
heersende opvattingen geschikt voor 
consumptie. Het kon ook wel eens gebeuren 
dat een koe, door een ongelukkige val, een 
poot brak. Ook die tragiek werd gerangschikt 
onder de noemer ‘noodslachting’. 
Tegenwoordig hanteert de wetgever veel 
strengere eisen en daarom laten we onze 
informant uit Bocholtz aan het woord: Thans 
moet een dier levend goedgekeurd en dan pas 
in een erkend slachthuis geslacht worden. Het 
is ook verboden om een gezonde koe, die een 
been gebroken heeft, alsnog te slachten. Door 
een spuit wordt aan het leven van het dier een 
voortijdig einde gemaakt..Vroeger mocht er 
ook een noodslachting plaatsvinden als bij 
een koe door het eten van een dikke appel of 
biet, de slokdarm afgesloten werd. Dat werd 

toen ‘trommelzucht’ genoemd. Dan vond de 
noodslachting plaats door het dier de hals af 
te snijden. Het goedgekeurde vlees mocht op 
de boerderij vrijbank in kleine porties, voor 
eigen risico, verkocht worden. Het gebeurde 
wel eens dat een koe overleed door 
hartstilstand, maar het vlees van zo’n dier 
was niet geschikt voor consumptie omdat ze 
niet leeggebloed was. Er is veel veranderd en 
de laatste jaren kunnen alle dieren door 
middel van hun oormerk vanaf de geboorte 
tot aan hun dood gevolgd worden. Feitelijk 
nog eerder, want ook de kunstmatige 
inseminatie kan op deze wijze 
gedocumenteerd worden.20   
Tegenwoordig worden dode dieren 
gecremeerd en het vlees mag zelfs niet in 
hondenbrokken verwerkt worden. In 
Nederland trad in 1919 de Vleeskeuringwet in 
werking, maar het duurde nog tot 1938 
voordat de destructie in het hele land 
geregeld was. Het kon vroeger wel eens 
gebeuren dat ter plekke de huid van het dode 
dier verwijderd werd, want huiden waren 
waardevol. De verwerking van dierlijk 
restmateriaal in de EU is tegenwoordig 
gereglementeerd door een wet van 3 oktober 
2002.21 

Dat was vroeger heel anders. Dode koeien 
die door omstandigheden niet gevild konden 
worden, werden op een veld begraven of naar 
een krengerd (krenghaard) gebracht. Dat was 
een afgelegen bosje, waar de ontbindingsgeur 
geen rol speelde en vlees- en aaseters hun 
luilekkerland vonden. Wij vinden het 
misschien raar, maar ook tegenwoordig laat 
Staatsbosbeheer in het bekendste 
natuurreservaat van Nederland, de 
Oostvaardersplassen, de dode koeien en 
paarden liggen. In het laagst gelegen gedeelte 
van Zuid-Flevoland liet de mens de natuur in 
een moerasgebied haar gang gaan. Om te 
voorkomen dat struiken en bomen de 
overhand nemen heeft Staatsbosbeheer grote 
grazers, zoals konikspaarden, edelherten en 
heckrunderen naar het terrein gebracht. Hier 
heeft de natuur het voor het zeggen en dode 
dieren worden door de natuur opgeruimd. 
Staatsbosbeheer zegt dat in heel Europa geen 
vergelijkbaar natuurgebied te vinden is. 
Aanvankelijk was er veel tegenstand, want 
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daardoor zou miltvuur, een besmettelijke 
ziekte, zich kunnen verspreiden, maar 
klaarblijkelijk hebben vossen, roeken en 
diverse insectensoorten het pleit gewonnen.22 
In mijn jeugd stond in vrijwel ieder dorp een 
houten keet, waar de boeren hun dode dieren 
deponeerden. Als belhamels waren we 
nieuwsgierig en konden het niet nalaten om 
even naar binnen te kijken, maar we waren 
sneller buiten dan binnen… Terwijl we 
tegenwoordig alleen nog over kadaver 
spreken, waren er vroeger veel meer namen. 
Bij ons in de buurt sprak men over krak en 
priej, in andere plaatsen over aos, kreng en 
loeder. In Duitsland spreekt men nu nog over 
Schindluder, dus het loeder (kreng) dat door 
Schindler gevild of afgedekt werd. Er zijn 
een paar zegswijzen bewaard gebleven: Zoe 
kaot wie eng priej. (zo koud als een kreng). 
Doe bis e sjinaos! (jij bent een kreng). Heë is 
krakmager! (Hij is mager als een ziek (dood) 
dier.) 
 

 
Dakspanen 
 
27.03.02. Sjinner en sjinder 
Tegenwoordig wordt het handwerk van een 
sjinner (vilder of afdekker) nog wel eens 
verwisseld met dat van een sjinder 
(dakdekker). Het is zeer verwarrend want in 

Duitsland wordt de sjinner ‘Sjinder’ of 
‘Abdecker’ genoemd, terwijl de sjinder 
meestel ´Schindler’ of ‘Dachdecker’ 
genoemd wordt. 
De twee archaïse ambachten bestaan niet 
meer en het was voor de dakdekker niet 
prettig om vilder genoemd te worden. De 
sjinder had een speciaal beroep, want de man 
werkte uitsluitend met dakplankjes die ook 
wel tengels of dakspanen genoemd werden. 
Bij de vernieuwing van de toren van het 
kerkje van Oud Lemiers, een paar jaar 
geleden, werden uitsluitend houten 
dakspanen gebruikt. De sjinder had een 
eerzaam beroep, anders dan de sjinner die in 
het laagste segment van de maatschappelijke 
ladder gerangschikt was. Die lage sociale 
plaats was ingrijpender dan we vermoeden, 
want uit een glaasje waaraan een sjinner 
gedronken had, dronk niemand meer. Dat 
glaasje moest dus vernietigd worden en de 
kastelein maakte dat duidelijk door het pootje 
van het jeneverglaasje af te breken. Omdat de 
sjinnersibbe een slechte naam had en het 
afdekken met stank verbonden was, woonde 
de koudslachter of vilder meestal buiten het 
dorp. Het was geen genoegen om met een 
sjinnerdoater (dochter van een vilder) thuis 
te komen, zodat die meisjes min of meer 
gedwongen waren met iemand uit de eigen 
sibbe te trouwen. Omdat ze ook met hun 
vader in de sponde kropen, werd het 
probleem alleen maar groter en de gevolgen 
van inteelt waren niet te overzien. Voor de 
goegemeente was de sjinner het hulpje van de 
scherprechter (beul) en ook de aangewezen 
persoon om de aan het bitseel geknoopte 
bandieten op het galgenveld te begraven. 
In die vermeend goede oude tijd, liet men ‘ter 
leringe ende vermaeck’ de tot de galg 
veroordeelde medemensen een tijd aan het 
bitseel bungelen. Ze hingen niemand in de 
weg en voor vreemde snuiters was het niet 
aanmoedigend een plaats te bezoeken waar 
men eventueel opgeknoopt zou kunnen 
worden. Maar als raven en roeken de beste 
stukjes verorberd hadden en het lijk niet van 
alleen op de grond viel, was het tijd om de 
hulp van de sjinner in te roepen… De vilder 
en zijn zoon kregen een fles sjabau (sjnaps) 
in hun handen gestopt en dan konden ze aan 
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een smerig karwij beginnen. Veel gesleept en 
gesjouwd werd er niet, meestal werd onder 
de galg een kuil gegraven en het lijk, of 
hetgeen er nog van over was, viel na het 
doorsnijden van het bitseel, in de kuil. Voor 
de sjinner gold soms het gezegde: ‘Wie een 
kuil graaft voor een ander…!’15 

Wie kent het niet, het verhaal van Sjinder-
Hannes? In de tijd dat bij ons de vermeende 
Bokkenrijders actief waren, was Hannes, 
zoon van een sjinner, roverhoofdman in het 
Duitse Rijnland. Aanvankelijk was hij 
assistent van de scherprechter, maar hij vond 
het spannender een eigen bende op te richten 
en te leiden. Dat werd hem kwalijk genomen, 
zodat hij op 21 november 1803 een kopje 
kleiner gemaakt werd.23  
(Opmerking: Er zijn weinig plaatsen in 
Nederland, waar de familienaam aan de 
roepnaam vooraf gaat. Vroeger was het 
overal gebruikelijk dat een zoon van de smid 
‘Smids Jan’ genoemd werd. In Bocholtz was 
vroeger het etablissement van d’r Jansse 
Piet’ een begrip. De genitieve naamvorming 
bestaat nog in Bocholtz en in een aantal 
plaatsen in de Eifel en bij Eupen. 
Wij weten dat de vermeende Bokkenrijders 
lang op zoek waren naar het prenatale België, 
waar zij vrij zouden kunnen leven. In 
relevante lectuur wordt nog wel eens 
geschreven dat het ‘Bokkenrijdersgilde’ 
voornamelijk uit vilders bestond, maar dat 
moet met klem tegengesproken worden. Van 
de 221, hier veroordeelde, Bokkenrijders 
waren 44 vilders. Dat is nogal veel, maar niet 
bovenproportioneel. Er waren 65 wevers en 
die mensen hadden een beroep uit het 
bovenste segment van de toenmalige sociale 
‘kastestructuur’. Omdat de goederen van 
Bokkenrijders door de overheid 
geconfisqueerd werden, was diezelfde 
overheid minder geïnteresseerd in arme 
sloebers, dan wel in mensen die een beetje 
vermogen hadden.24 

We weten dat het een taak voor een sjinner 
was om een aan het bitseel opgeknoopte 
bandiet op het galgenveld te begraven. Na het 
gesjin (sjinne = inspanning) van de smerige 
klus stopte de gerechtsbode de vilder een fles 
sjabau (jenever) in de eeltige knuisten. Daar 

wist de sjinner wel raad mee, want als hij bij 
zijn sibbe terugkeerde was het kruikje leeg… 
 
27.04.01. Sjnaps en andere jenever 
’’Het stoken van alcohol en het bereiden van 
alcoholische dranken is een van de oudste 
vormen van huisvlijt. Door moderne 
industriële processen dreigt de kennis van dat 
ambacht verloren te gaan.’’ 25 Alcohol 
branden was eertijds de gewoonste zaak van 
de wereld, doch mettertijd werd ‘stoken’ een 
clandestiene hobby die in Nederland 
verboden werd. De overheid deed kond dat 
het gevaar van houtgeest of methylalcohol 
door de ‘stokers’ onderschat werd. Maar de 
wetgever is niet erg duidelijk. Reeds op 10 
oktober 1986 verordende de EG, dat in alle 
lidstaten het stoken of distilleren van alcohol 
voor eigen gebruik, legaal is. In 1993 
decreteerde de Nederlandse overheid dat 
n.a.v. de Europese accijnswetgeving het 
bereiden van accijnsgoederen, mits bestemd 
voor eigen gebruik, volledig vrijgesteld is. 
Dat zou ook voor Nederland gelden.26 
Op een aantaal boerderijen in het Belgische 
Gemmenich werd tot in de Tweede 
Wereldoorlog gedistilleerd. In de buurt van 
het Drielandenpunt, let wel op Belgisch 
grondgebied, stond vroeger een vrouw die 
sjpriet aan de man bracht.  
 

 
Sprit 
 
Meestal werd het sterke drankje van overrijp 
fruit gemaakt, want traatsj (rijp fruit en 
uitschot), is rijk aan suiker. Het zou ook 
kunnen dat de EU-wetten door de 
afzonderlijke lidstaten anders geïnterpreteerd 
worden. Wijnboeren in Italië en Kroatië 
maken van hun traatsj (druivenafval, 
wijnmoer, droesem, drab) een verrukkelijke 
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grappa. Winzer in Duitsland maken trester, 
die in Oostenrijk maken treber, in 
Griekenland raki, in Zwitserland trasch en in 
Frankrijk maakt men ‘Marc de Bourgogne’ 
die kostelijk en kostbaar is. Limburgse 
wijnboeren hebben dus de keus, maar kiezen 
liever niet de oorspronkelijke benaming 
’traatsj’. Onze wijnboeren weten dat 
buitenlandse benamingen hier niet verboden 
zijn.30  
(Opmerking: In Engeland heeft men traatsj 
vertaald met ‘drapp’ en onze jenever is 
enigszins vergelijkbaar met hun ginnever die 
nu overal ‘gin’ genoemd wordt. De 
hedendaagse gin wordt van granen gemaakt 
en op smaak gebracht met jeneverbes, 
korianderzaad, liswortel en andere 
ingrediënten.)  
 

 
GIN-ever 
 
Voor het geestrijke vocht gebruiken we in 
deze bijdrage een aantal dialectbenamingen 
omdat sommige archaïse termen nog zelden 
gebruikt worden of, wat nog erger is, 
helemaal verdwenen zijn. Op de meeste 
plaatsen was sjnaps een naam voor een 

agropastorale borrel en een ‘ver-snap-ering’ 
voor de werkman. Over de kwaliteit was er 
verschil van mening, maar de dagloner kon 
ook met mindere kwaliteit zijn zorgen aan de 
kant zetten. Mannen die wel vaker dronken 
waren, werden: pieknaas (jeneverneus), 
sjprietbroor (borrelbroer) of sjnapsmolber 
(zuiplap) genoemd. In de letterlijke betekenis 
is een molber een ‘knikker’ en we zouden 
een dronkaard ook ‘borrelknikker’ kunnen 
noemen… De eertijds gebruikte benamingen 
geven ons een indruk van de eigenschappen: 
sjnaps, joonge en piek voor de betere jenever, 
sjabau, foezel en sjpriet voor de mindere 
kwaliteiten. Voor de aardigheid een beetje 
etymologie: sjnaps komt via het 
oudgermaanse ‘snappen’ waaraan Duitsland 
het drankje en Nederland de ‘versnapering’ 
ontleend heeft. Joonge is ‘jonge 
jenever’.Soms was er sprake van joonge 
klaore en auwe klaore. Piek werd afgeleid 
van het Franse ‘péquet’ of het Waalse ‘peûs 
d’pèkèt’ en niet te verwarren met pikète, 
want dat is slechte wijn. Sjabau kennen we 
via een Latijns en een Waals doorgeefluik en 
werd afgeleid van vinum sabaudum (Savoyse 
wijn). De Walen spreken over tchabaw. De 
naam fussel of foezel wordt hier sinds de 
Oostenrijkse tijd (1713) gebruikt en die 
minderwaardige borrel werd gemaakt van 
beurs fruit en steenvruchten (pitten). 
Vergelijk: (fussel >fusiel >flint >steen 
>steenvrucht)27 In Duitsland denkt men dat 
foezel afgeleid werd van furz en dat banale 
woord verwijst naar een veest of een stinkend 
windje. Men spreekt ook van foezel als 
tijdens het distilleren de vergiftige houtgeest 
(methanol of methylalcohol) verdampt en 
condenseert. In Wallonië worden naast pêke, 
ook de benamingen: hèna (nap of napf), p’tit 
cou (kontje), buveur (drankje), jandâr 
(letterlijk gendarme. In Luik was een 
gendarme feitelijk ine grande pêke, een grote 
borrel. In betere kringen spreekt men over 
eau-de-vie (letterlijk levenswater) en over 
geniêvre. In Luik wordt ook over chnap 
gesproken. (Opmerking: Aan chnap kunnen 
we zien dat het doorgeefluik in twee 
richtingen werkt. De Luikenaren hebben van 
ons ook het begrip dè brand-vin 
overgenomen. Het Nederlandse fooi wordt in 
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Franstalige landen meestal pourboire 
genoemd, maar in Luik gebruikt men ook de 
term dringuèle (drinkgeld). Het zou te ver 
voeren om te onderzoeken hoe een 
Batavisme, nog wel een ongeliefd woord, in 
het Lîdjwès Patwès (Luiks dialect) terecht 
gekomen is).28 In Luik bestaan natuurlijk ook 
uitdrukkingen die een beetje banaal zijn. 
Neem bijvoorbeeld: ‘Ça y-èst télmint boun 
qué vos dîrîz què l’pètit Jézu piche dins vos 
bouche!’ (Het is zo lekker dat je denkt dat 
Jezeke in je mond pist.) 29 Is het dan toch 
waar dat Nijswiller een archaïse Waalse 
exclave in het Mergelland is? Daar dronk een 
oud baasje zijn borrel in één teug leeg en zei 
voldaan: ‘Dat is get alsof dich e engelke óp 
de tong pist!’30 Wij weten inmiddels dat 
alcohol het zenuwstelsel activeert maar 
overmatig gebruik delirium tremens 
(roesslaap of rillingen) tot gevolg heeft.  
 
27.04.02. Eëpelpiek is wauwelwasser 
In ons Ripuarisch leefgebied horen we nog 
wel eens de uitdrukking sjpriet of sprit. Het 
woord werd afgeleid van het Latijnse 
‘spiritus’ en betekent ‘geest’(i.c. geestrijk 
vocht). Abusievelijk lezen we nog wel eens, 
dat sjpriet toen een synoniem voor benzine 
was, maar in die ‘goeje ouwe’ tijd wisten de 
mensen niet wat zij met autobrandstof 
moesten aanvangen.31 
Van mijn vader hoorde ik, dat in de 
omgeving van Aken holzgeist (spiritus), nog 
een keer gebrand werd, waarbij brandewijn 
van slechte kwaliteit ontstond. Geen wonder 
dat er een paar aardige zegswijzen 
ontstonden: ‘Dem zienge doezel, köömt va d’r 
foezel!’ (Zijn duizeligheid is een gevolg van 
het drinken van foezel.) Dat foezel en sjabau 
aan a-sociale elementen gelieerd werden 
merken wij aan het volgende; ‘Doa sjut ziesj 
deë jeminge krau, at vrusj des morjens voll 
sjabau!’ (De gewone dronklappen laten zich 
reeds in de vroege ochtenduren vollopen met 
sterke drank.) 
Onder invloed verkeren veroorzaakte soms 
grote ruzie en dat zou Nandes, een Akens 
stadsfiguur zich ter harte moeten nemen: 
‘Nandes, Nandes, mit alle lüj has’te sjtriet, 
Nandes, Nandes, drink nit ezzoee veul va deë 

sjpriet!’ (Nandes met alle mensen zoek je 
ruzie, drink niet zoveel alcohol).32 
In Holland wordt de borrel meestal ‘neut’ 
genoemd, want vroeger werd aan de borrel 
een beetje nootmuskaat toegevoegd. De 
caféhouder nam dan besjoat en de 
besjoatraspel (muskaatrasp) en raspte verse 
nootmuskaat in de borrel. Het is bijna niet te 
geloven dat in Nederland zo’n 750 
verschillende namen voor ‘borrel’ bestaan. 
Soms ook een beetje ondeugend: knuffelolie, 
likeur de canaille en scheet. ‘Zonder 
knuffelolie wilde het voorspel soms niet 
opschieten…’ Ook de term skeet (scheet) was 
een synoniem voor borrel.De term scheet 
hoeven we niet te definiëren want de 
Engelsen maakten er een gezegde van: 
‘Drunk as a rolling fart!’ Reeds in de 15e 
eeuw werd in Vlaanderen een borrel een 
‘kwakske’ genoemd en een dronkaard was 
een kwakneus. Blijkbaar zijn de vorm en de 
kleur van de neus kenmerkend voor de 
capaciteiten van de alcoholist. Onze lokale 
synoniemen zijn heel wat ingetogener en 
wauwelwasser mag ook hardop gezegd 
worden.33 
Alcohol produceren is een kunst die reeds in 
de 14e eeuw vanuit Turkije overwaaide. 
Waren het brave kruisvaarders die het recept 
en de systemen dankbaar in ontvangst 
namen? Hoe dan ook, het branden was in 
onze contreien tegen het einde van de 15e 
eeuw zeer populair. Het is haast 
vanzelfsprekend dat Karel V, toen hij in 1520 
hier vertoefde, een borrel gedronken heeft. 
Voor de boeren was ‘stoken’ een leuke 
tijdspassering tijdens de lange 
wintermaanden, als buiten niet veel te doen 
was. Op plaatsen waar voldoende graan 
groeide, werd jenever uit: kaore (rogge), 
wees of weit (tarwe) en jeësj (gerst) gemaakt. 
Als fruit- of zetmeelhoudende producten te 
schaars, respectievelijk te duur waren, 
werden traatsj (overrijp fruit) en aardappelen 
‘gestookt’. Eëpelpiek (aardappeljenever) was 
weliswaar minder lekker, maar in Duitsland 
werd kartoffelschnaps graag gedronken. Uit 
Aken vernam ik dat mijn informant nog erg 
jong was, toen zijn vader rond 1946 op een 
boerderij te Göttingen, kartoffelschnaps 
maakte, die daar voor de aardigheid ‘Knölli-
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Brandy’ genoemd werd. Grootvader was 
ingenieur en had de beschikking over een 
werkplaats, zodat vader gebruik maakte van 
werktuigen en zodoende geavanceerde 
apparaten kan ontwikkelen. Er werd daar een 
uitstekend product gedistilleerd, zodat de 
mensen uit de omgeving in de rij stonden. De 
informant was acht jaar, toen hij voor het 
eerst een borrel dronk, uiteraard zeer tegen de 
zin van zijn vader.34 
Als bij ons de boerenjongens ouder dan 
twaalf waren en zoals men wel een zei: 
‘jepokt en jemazelt’ waren mochten ze 
meenippen. Soms werd speciaal voor hen een 
drankje gemaakt met de naam 
’Boerenjongens’, dat was brandewijn met 
ingelegde rozijnen. Om de dames niet teleur 
te stellen werden pruimpjes of abrikoosjes in 
brandewijn gelegd en dat koppig drankje 
werd/wordt ‘Boerenmeisjes’ genoemd. Als 
het waar is dat alcohol inspireert, motiveert 
en activeert,dan was het vroeger een 
gezellige boel… (Opmerking: Als de jeugd 
de pokken en de mazelen had gehad, werd de 
grens naar de volwassenheid overschreden en 
mocht je met de ‘groten’ meedoen, maar 
soms werd ook al op jonge leeftijd de kiem 
gelegd voor wat later een echte sjprietmolber 
zou worden.  
 
27.04.03. Houtgeest en wijngeest 
In Tirol worden suikerbieten gebruikt om er 
geestrijke drank van te maken. Op veel 
andere plaatsen in Duitsland is alcohol uit de 
aardpeer (Helianthus tuberosus) een gewild 
product. De plant wordt daar ook wel 
Topinambur en het drankje Topi genoemd.  
 
 

 
Aardpeer 

De aardpeer is feitelijk bij ons een exoot, 
maar in de zomermaanden kleuren de oevers 
van de Grensmaas, tussen Nederland en 
België, geel van de mooie bloemen die op 
kleine zonnebloemen lijken. Of dorstige 
Grensmaasbewoners in hun schuurtje een 
distilleerketel hebben is niet bekend. Het is 
inmiddels duidelijk dat alcohol gemaakt kan 
worden uit vrijwel alle suikerhoudende 
producten. Bij voorkeur uit granen en fruit, 
maar ook uit aardappelen, aardpeer, 
suikerriet, suikerbieten en traatsj (beurs fruit, 
wijnmoer of droesem). Het distilleren gebeurt 
bij een constante temperatuur van 78 graden. 
Bij de eerste of ruwe distillatie verdampt 
hootssjpriet (houtgeest of methanol) reeds bij 
een temperatuur tussen 50 en 60 graden. Het 
alcoholgehalte is slechts 30% en deze 
minderwaardige methanol is voor consumptie 
ongeschikt. Bij het verder stoken, ook wel 
fijne distillatie genoemd, ontstaat de voor 
consumptie geschikte wieensjpriet 
(wijngeest, brandewijn of ethanol). Voor de 
stoker is het dus zaak om deze twee 
alcoholsoorten goed te (onder)scheiden. Een 
surplus aan houtgeest ontstaat, als bij het 
branden van alcohol ook pitten, schillen en 
steeltjes van fruit gebruikt worden. Methanol 
is een gif dat het zenuwstelsel kan aantasten, 
blindheid en zelfs de dood kan veroorzaken. 
Met een alcoholpercentage van zo’n 70% is 
de alcohol van de fijne stook te sterk voor 
consumptie en moet met gedestilleerd water 
verdund worden. Soms wordt verder 
gedistilleerd, waarbij alcohol van maximum 
96,6% ontstaat.35 Voor consumptie is jenever 
van 96,6% te sterk en wordt één-op-één met 
gedestilleerd water vermengd. Door het hoge 
percentage heeft deze jenever geen aroma en 
is vrijwel smaakloos. Reden om hoogstens 
twee keer te distilleren en als we een kruikje 
kopen is het percentage zelden hoger dan 
40%. Wijze mannen van de EU hebben 
besloten dat het alcoholpercentage van 
jenever niet lager mag zijn dan 37,5 %, zodat 
de bekende Bols uit Holland en Steinhäger 
uit Westfalen 38% alcohol in hun kruiken 
‘stoppen’. In het Belgische Hasselt is hun 
witteke (jenever) met 40% alcohol iets 
sterker.36 
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In België spreekt men over graanjenever, als 
ten minste 10% graan in het stooksel zit. In 
Holland spreekt men ook over genever, 
Fransen hebben er genièvre en de Engelsen 
ginnever (gin) van gemaakt. Volgens oude 
documenten werd reeds in het begin van de 
13e eeuw in Hasselt (Belgisch Limburg) het 
ook nu nog geliefde witteke geproduceerd, 
waarbij vanwege de smaak ook gebruikt 
gemaakt werd/wordt van jeneverbessen. De 
benaming ‘jenever’ werd afgeleid van 
Juniperus’, want dat is de wetenschappelijke 
naam voor de naaldboom met de kostbare 
bessen. Ook in de Duitse Steinhäger is de 
smaak van wacholder (jeneverbes) 
nadrukkelijk aanwezig. In het zuiden van 
Limburg groeide in de 19e eeuw de 
jeneverbesstruik op 53 plekken en daarvan is 
thans nog slechts één plek overgebleven in de 
buurt van Geulhem.37 
In het Wachelderbos van Gulpen en in de 
omgeving van Ubachsberg, stonden ooit 
duizenden naaldboompjes en in het 
Mergelland had de jeneverbes diverse 
dialectnamen: krammet, wachelder en 
machangel. (Opmerking: de krammetvoegel 
(kramsvogel), die tuk op jeneverbessen is, 
kennen wij allemaal. Jammer dat hier geen 
instanties zijn, die heraanplant overwegen, 
temeer onze wachelder een inheemse plant is 
die ook met minder goede grond tevreden is.) 
 
27.04.04. Brandewijn en cognac 
In het kader van het agropastorale tijdperk 
dat vanwege regionale en dimensionale 
nostalgie, hier en daar kunstmatig 
geprolongeerd wordt, kunnen we uitvoerig 
berichten over de consumptieve elementen 
van alcohol, zoals het brouwen van bier, het 
bereiden van wijn en het branden van 
alcohol. Maar waarom lezen we zo weinig 
over een andere hoogwaardige brandewijn, 
die cognac genoemd wordt. Cognac mag bij 
ons niet gemaakt worden, want het is een 
Europese beschermde oorsprongsbenaming, 
die het AOP-certificaat mag voeren. AOP 
betekent ‘Appellation d’orgine protégée’ en 
omdat ‘Cognac’ de naam van een stad en een 
regio is, mag cognac uitsluitend daar 
gefabriceerd worden. Cognac is wel 
brandewijn, maar niet alle brandewijn is 

cognac…Zoals we eerder konden lezen, kan 
brandewijn uit vrijwel alle fruit, vruchten en 
granen gedistilleerd worden, maar cognac 
mag uitsluitend uit druiven gebrand worden. 
Daar komt nog bij dat wijnboeren niet gek 
zijn en hun goede en dure wijnen ‘stoken’ om 
er brandewijn van te maken. Er zijn vijf 
flessen wijn nodig om een kruikje brandewijn 
te maken. Wijn kan na korte tijd verkocht 
worden, maar kwalitatieve brandewijn moet 
35 tot 50 jaar in eikenhouten vaten rijpen. 
Daarom is het van belang om goede wijn van 
een goede druif te maken, want goede cognac 
kan ook van minder kostbare druivensoorten 
gemaakt worden. Is het toeval of opzet dat in 
de regio Cognac, in de buurt van het Centraal 
Massief in Frankrijk, het druivenras met de 
naam ´Ugni blanc’ groeit, dat vanwege zijn 
karakter en de zure smaak, niet goed genoeg 
is voor de wijnproductie maar wel geschikt is 
om er cognac van te maken. Het stoken moet 
zorgvuldig gebeuren zodat het karakter van 
de druif niet verloren gaat. Ook hier geldt dat 
le brouilli, dat is het product van het eerste 
distillaat, slechts 30% alcohol bevat. Bij het 
tweede distillaat ontstaat brandewijn met 
72% alcohol en eventueel zou men door 
verder te distilleren het maximale percentage 
van 96,6% kunnen bereiken. Maar de smaak 
wordt dan te neutraal. Met andere woorden: 
Het karakter van de typische druivensmaak 
gaat dan verloren. Net als bij Obstler 
(fruitbrandewijn), moet na het stoken de 
smaak van abrikozen, perziken, peren of 
frambozen behouden blijven. 
Natuurlijk heeft ook bij dit metier de 
Europese Unie een dikke vinger in de 
alcohol. Het eindproduct cognac mag 86% 
wijngeest en niet meer dan 0,2% houtgeest 
bevatten. Houtgeest is vergif, maar een klein 
beetje van dat venijnige spul verleent aroma. 
In brandewijn zitten meer dan 300 chemische 
elementen maar dat is te weinig voor goede 
cognac, zodat het edele drankje nog 35 tot 50 
jaar in eikenhouten vaten gelagerd moet 
worden. Hierbij ontstaat de goudgele kleur 
die mede veroorzaakt wordt door het 
toevoegen van karamel… Van cognac met 
72% alcohol blijft na vijftig jaar nog slechts 
40% alcoholgehalte over. Het is duidelijk dat 
cognac die minder dan vijftig jaar gelagerd 
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wordt, verdund moet worden. Dat gebeurt 
niet met plenzen, maar door iedere maand 
een scheutje gedestilleerd water toe te 
voegen. Goede cognac is duur en de 
bereiding navenant.38  
(Opmerking: Sommige stokers spreken over 
distilleren als zij met de alcoholbereiding 
bezig zijn, maar over destilleren als zij 
gekookt en gecondenseerd water nodig 
hebben om te verdunnen.)  
 
27.04.05. I Oad Zumpelveld en elders 
Hoe bestelden onze grootvaders een borrel in 
hun tijd: Vroeger werd café Oad Zumpelveld 
door de familie Lenzen geëxploiteerd en Jan 
kan zich herinneren dat iemand die een borrel 
wilde drinken om een sjnaps vroeg, soms ook 
om een joonge. Wilde men een bier en een 
jenever dan vroeg men een kuppeltje. 39 In 
Bocholtz was het een beetje anders: Iemand 
die sjnaps bestelde kreeg een ‘cognac’, maar 
iemand die een borrel wenste vroeg naar een 
auwe of jonge kloare.40  
Mijn vader geboren te Vaals, sprak over e 
drupsje en moeder die uit Vijlen kwam over 
e drupke. In mijn geboortedorp Lemiers werd 
over drupje gesproken. Zo constateren wij 
dat in ieder van de vijf bij elkaar liggende 
dorpen het geestrijke vocht een andere 
benaming had.  
Sluiten we het verhaal af met een ‘noodsein’ 
uit een historische encyclopedie: ’Het 
misbruik van deezen geestrijken drank, 
voornamelijk onder den gemeenen man, 
oefent zulk een verderflijken invloed op de 
zedelijkheid, dat het wenschelijk ware dat 
men ook zelfs het gebruik onder de geringere 
volksklassen kon verbannen’. (…)41 
 
 
NOTEN 
01  Hans Hermans: Jesjpoort en Jesjtivvelt, 
blz. 116, Bocholtz-Simpelveld 2004. 
02 Hans Hermans: Reacties op Bokkenrijders 
believen België. De Bongard 2013/1.  

03 Dank aan Peter Bertram voor digitale 
informatie, Vaals, 16.08.2008.  
04 Dank aan Jan Meijerink, afd.Burgerzaken 
en Belastingen, Hellendoorn, 19.08.2008. 
05 Geert Mak: Het huis van orde en papier, 
blz. 125 e.v., Rotterdam, 2010. 

06 Dank aan Carla Hanssen (Staatsbosbeheer) 
voor digitale informatie 30 juli 2013. 
07 Dank aan Pierre Schnackers voor digitale 
informatie, Bocholtz, 23 juli 2013. 
08 Dank aan Hans Jussen voor digitale 
informatie, Vaals, 25 juli 2013. 
09 Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek, aangevuld met 
heemkundige  
   aspecten.  
10 Dank aan Pierre Schnackers voor digitale 
informatie, Bocholtz, 28 juli 2013. 
11 Bernard Dixon: Kaas, tenen en muggen, 
British Medical Journal, 27 april 1996. 
12 Dank aan Zuivel Online voor diverse 
digitale informaties. 
13 Dank aan Fromagerie du Vieux Moulin, 
Rue sur la Commune 14, B-4651 Battice. In 
het bedrijf  
   is iedere zaterdag om 14.30 h een 
rondleiding met degustatie.  
14 Dank aan Directeur van het Koninklijk 
Huisarchief, Noordeinde, ’s-Gravenhage 9 
juli 2013. 
15 Aachener Nachrichten (Bericht/hk), Käse-
Festival für anspruchsvolle Gaumen, 
6.10.1996. 
16 Michaele Scherenberg: Handkäs mit 
Musik, Geschichten rund um den Stinker, 
Frankfurt 2004. 
17 Dank aan Pierre Schnackers voor digitale 
informatie, Bocholtz, 28 juli 2013. 
18 Dank aan Pierre Schnackers voor digitale 
informatie, Bocholtz, 12 maart 2013. 
19 Dank aan Pierre Schnackers voor digitale 
informatie, Bocholtz, 28 juli 2013. 
20 Dank aan Pierre Schnackers voor digitale 
informatie, Bocholtz, 1 augustus 2013. 
21 Verordening 1774/2002 van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot 
   vaststelling van gezondheidsvoorschriften 
inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde  
   dierlijke bijproducten. EU (oktober 2002)  
22 Dank aan Staatsbosbeheer 26 juli 2013.  
23 Brockhaus Lexikon: Vierzehnter Band, blz. 
463, Leipzig 1898. 
24 Anton Blok: De Bokkerijders, blz. 441, 
Rotterdam 1995. 



142 
 

25 Adagium van prof. J.W. Brouwer in zijn 
artikel over ‘Zelf distilleren’, Lubbershuizen, 
1991.  
26 Dank aan afdeling Accijnzen van het 
Douanedistrict Venlo. 13 januari 2012. 
27 J.de Vries: Etymologisch Woordenboek, 
Utrecht 1991. 
28 Jean Haust: Le dialecte wallon de Liège, 
Liège 1948.  
29 Guy Fontaine: Le Wallon sans interdits, 
blz 49. Brussek 2002. 
30 Archief: Heemkundige Historie Hans 
Hermans Heerlen, 2013.  
31 Roger Janssen: Vaals en het 
Drielandenpunt, blz. 14, Zaltbommel, 2007. 
32 Will Hermanns: Aachener Sprachschatz, 
blz. 484, Aachen, 1970. 
33  Ewoud Sanders: Borrelwoordenboek, blz. 
110, 141 en 182, Zutphen 1997. 

34 Dank aan Dietmar Kottmann voor digitale 
informatie, d.d. Aken 26 juli 2013. 

35 Brockhaus Lexikon: Neunter Band, blz. 
313, Berlin, 1898. 
36ADank aan Sabine Palmans, Nationaal 
Jenevermuseum Hasselt, 26 juli 2013.  
36B Dank aan Rene Christiaen, Nationaal 
Jenevermuseum Hasselt, 3 augustus 2013. 
37 E.N. Blink: Atlas van de Zuid-Limburgse 
Flora, blz. 152, Maastricht, 1997. 
38 Wolfgang Kissel: Cognac à la Lindt (Alles 
über Cognac), Bern, 1988. 

39 Dank aan Jan Lenzen voor digitale 
informatie, Simpelveld, 25 juli 2013. 
40 Dank aan Leo Franzen voor digitale 
informatie, Bocholtz, 27 juli 2013. 
41 Diederichs: Woordenboek der 
Zamenleving, blz. 225, Amsterdam, 1833. 
 
17 augustus 2013 
53705T/9999W

 
Gratis Tijdschrift 
 
Afgelopen week viel, voor de derde keer dit jaar, 
het tijdschrift van de rijksdienst voor cultureel 
erfgoed in de bus. Een prachtig verzorgde 
brochure van de dienst wat vroeger 
monumentenzorg heette. Een aanrader. 
 
Zo ook is een bezoek aan de site van cultureel 
erfgoed aan te raden, zeer zeker bv de fotobank. 
 
Pierre Schnackers. 

 


