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Voorwoord 
 
Beste leden, 
 
Na de goed bezochte stand op de kerstmarkt  in Simpelveld en al het gefeest met kerst en oud en 
nieuw, zijn we het nieuwe jaar op 28 januari gestart met een lezing door pastoor F. Crutzen. De 
voormalig kapelaan van Simpelveld heeft 
ons meegenomen in de wereld van de zuid-
Limburgse brouwerijen . Besproken is 
vooral de periode vanaf de Franse tijd, hoe 
het brouwen in z’n werk ging, welke 
belastingen geheven werden en hoe de 
brouwerijen de industrialisatie overleefd 
hebben (of niet). Al met al een zeer 
boeiende en leerzame avond.  
Natuurlijk hebben we een exemplaar van 
het pas door pastoor Crutzen uitgegeven 
boek ‘Brouwers in Zuid-Limburg 1795-
1814 – een terrein verkenning’ beschikbaar 
in onze bibliotheek. 
 
Op 8 februari is een beperkt groepje, onder leiding van onze nieuwste auteur Jan Senden, naar 
Alden Biesen getrokken. De landcommanderij Alden Biesen was de hoofdzetel van een balije 
of provincie van de Duitse Orde in het land van Maas en Rijn. Omdat de St. Gillishoff eeuwen 
lang deel heeft uit gemaakt van de Duitse Orde, hebben wij daar twee exemplaren van het boek 
‘St. Gillishoff – Samerich; Speuren naar Sporen van 700 jaar hoeve-historie’ gebracht. 
Tijdens een uitgebreid ontvangst hebben wij deze exemplaren mogen aanbieden aan de directrice 
en diensthoofd van de historische, culturele en toeristische afdeling van Alden Biesen. Verderop 
vind u een artikel met meer details van dit bezoek. 
 
In de voorbereidingen voor carnaval zijn zowel in Bocholtz als ook in Simpelveld dialectmissen 
gehouden. Hieraan hebben de leden van de sectie dialect een bijdrage geleverd. Hopelijk heeft u 
ze niet gemist, het zijn namelijk steeds weer geweldige missen. 
 
Op 22 februari is bijna spontaan en buiten de reguliere verenigingsagenda om, een detectormiddag 
voor de jeugd gehouden. Verderop een uitgebreider verslag hiervan. Er is onder andere een 
musketkogel, een pistoletkogel en een bronzen gesp gevonden op een perceel bij de Baneheide. De 
kinderen hadden het helemaal naar de zin. Zeker toen er ook nog warme chocomel bleek te zijn. 
 
Op het moment dat dit stuk geschreven wordt staan nog de volgende zaken op de planning: 
LGOG dag ‘vrouwen in de archeologie’ waar onder andere Pascalle Hamers en Ine Scholl 
zullen presenteren wat zij binnen onze vereniging doen aan archeologie; excursie naar 
Stevenweert; dialectavonden in Bocholtz en Simpelveld; jaarvergadering met aansluitend een film; 
en natuurlijk de wegkruiswandeling op goede vrijdag in Simpelveld. 
 
Namens het bestuur, 
 
Armin Hamers,   telefoon 045-5445482    of email    DeBongard@hotmail.com  
 

Foto van de 86 bezoekers genomen door Rob Nieuwenhuis 
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Candide et recte 
 
Onbekend wapen aan pastorie niet van pastoor maar van abt 
 
door Luc Wolters 
 
In de gevel van de pastorie van Simpelveld zit een wapensteen gemetseld. Het zijn er meerdere 
overigens, maar juist deze ene bleef intrigeren. Immers de andere stenen herinnerden aan 
bouwwerkzaamheden door de pastoors, die dankzij inscripties aan bepaalde geestelijken waren toe 
te wijzen. Zoals aan de pastoors Faymonville (1683) en Sougnez (1771, 1773, 1778 en 1786). Dat 
was niet het geval bij de betreffende steen, waaraan dit artikel gewijd is. Er staat een fraai wapen 
op – met een boom in volle bloei – dat door de persoon in kwestie gevoerd werd, alsmede een 
wapenspreuk. Deze luidt “candide et recte”, Latijns voor “zuiver en oprecht”. Dat zijn waarachtige 
deugden. Dan nog de vraag: aan wie behoort dit wapen toe? 
 
Ambrosius Defresne 
Op die vraag die ik in het parochieboek van dik tien jaar geleden nog niet beantwoord had,1 kan ik 
u nu het antwoord laten weten. De steen verbeeldt namelijk het persoonlijke wapen van Ambrosius 
(of in ’t Frans Ambroise) Defresne (of Dufresne / Defraine). Hij voerde in zijn schild een flink in 
het loof zittende boom, staande op een opgehoogd stukje grond. Met daarbij de genoemde 
wapenspreuk “candide et recte”. 
 
Norbertijn uit Beaurepart 
Wie was nu deze Ambrosius Defresne? Welnu, hij was ingetreden in de orde der Norbertijnen, in 
het klooster Beaurepart te Luik. Dit is voor de parochie Simpelveld-Bocholtz een zeer bekend 
klooster. Het voorzag immers hier in de zielzorg, middels het zenden pastoors. Zo werd vanuit 
deze Luikse abdij onze parochie bediend gedurende de jaren van 1203 tot formeel 1794. 
Desondanks komen we Defresne niet tegen in de lange lijst van Simpelveldse pastoors, van wie er 
velen een Frans aandoende naam hadden, daar het Luikse klooster vooral in Waals gebied 
activiteiten ontplooide. Toch weten we het een en ander van hem. In 1657 neemt Defresne als 
prior van het klooster Beaurepart deel aan de verkiezing van de nieuwe abt. Twintig religieuzen 
hebben deel aan de stemming. Nieuwe abt wordt dan dr. Antonius Jamar,2 die voorheen pastoor 
van Simpelveld was geweest (1616-1641). Jamar vraagt als abt toestemming aan de paus om voor 
zichzelf en zijn opvolgers de mijter en het kruis te mogen dragen, hetgeen hem wordt toegestaan 
(1658). Op 21 december 1663 overlijdt Jamar. 
 
De nieuwe abt 
In het klooster moet dan wederom een abtverkiezing plaatsvinden. Dit gebeurt in januari 1664. 
Hieraan nemen 21 kloosterlingen deel, onder wie Jean Materni, de toenmalige pastoor van 
Simpelveld, en Gaspar Faymonville, diens opvolger. Nieuwe abt van Beaurepart wordt dan 
Ambrosius Defresne. Hij ontvangt nog in datzelfde jaar 1664 tegen een jaarlijkse rente de 
toestemming van de prins-bisschop van Luik om een overdekte brug te bouwen die de 
kloostergebouwen van de Norbertijnen in Luik zou verbinden met hun tuin. Na de realisatie 
hiervan kunnen de religieuzen in de eigen stadstuin rustig lopen en brevieren. De abt Defresne 
voert voorts een lang proces tegen graaf François Goberl d’Aspremont van Rekem. Dat gaat over 

                                                 
1 Luc Wolters, St.-Remigius te Simpelveld. Kerk en parochie gedurende meer dan acht eeuwen (Simpelveld 2003) 
fotokatern, pag. 4. 
2 Joseph Daris, ‘Notice historique sur l’abbaye de Beaurepart a Liége’, in: Bulletin de l’Institut Archéologique 
Liégeois. Tome IX (Luik 1868) 317-318. 
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het recht om de pastoor te benoemen in de parochie Rekem. Valt dat recht toe aan de graaf of aan 
de abt namens de abdij? Na een jarenlange juridische strijd, waarbij alle rechterlijke instanties 
doorlopen worden, verplicht de hoogste rechter de graaf in 1686 het klooster en diens representant 
in het bezit van de parochie te stellen. Abt Defresne overlijdt op 30 maart 1695.3 
 
Vereeuwigd met wapen 
Als abt is Ambrosius Defresne gerechtigd een wapen aan te nemen en dat is de hierboven 
beschreven boom. Conform het privilege dat zijn voorganger Jamar bij de paus had bedongen, 
draagt hij als abt op hoogtijdagen een mijter. Dit hoofddeksel krijgt met zijn staf als symbolen van 
de geestelijke macht ook een plaats achter zijn heraldisch wapen op de wapensteen, zoals die ook 
in Simpelveld in ingemetseld. Hiermee wordt direct duidelijk dat het om een geestelijk 
waardigheidsbekleder – zoals een abt – gaat en niet om een gewone priester – zoals een pastoor. 
Dit wapen van Ambrosius Defresne – of slechts zijn wapenspreuk – is overigens niet alleen in 
Simpelveld, maar is op meerdere plekken en voorwerpen bewaard gebleven, zoals: 

• De kerk van Soumagne, die evenals Simpelveld bediend werd door de Norbertijnen uit 
Luik, is beroemd om zijn plafondschilderingen met tal van wapens. Die werden enkele 
jaren later toegevoegd aan de kerk, toen die na een eerdere verwoesting door het leger van 
de Zonnekoning Lodewijk XIV in 1686 opnieuw werd opgebouwd. Onder abt Defresne 
werd de aanzet tot de kerktoren gegeven, die in 1708 gereed kwam. Aanvankelijk was zijn 
wapensteen met naam en wapenspreuk aangebracht aan de zuidelijke kerkmuur, maar deze 
werd bij het gereedkomen van de entree in de toren daarheen verplaatst. Zijn wapenblazoen 
– gedateerd in 1685 – kwam ook op de muur ter hoogte van het koor. Het figureert ook op 
een steen die in het toegangsportaal is geplaatst. Mogelijk kwam het abtwapen ook voor op 
het plafond, maar daarvan is een deel door brand in 1694 verloren gegaan, dus amper een 
paar jaar na ingebruikname van de nieuwe kerk.4 In Soumagne is abt Defresne evenwel 
goed gerepresenteerd. 

• In de kerk van Soumagne was voorts op een vergulde messing lessenaar uit het einde van 
de zeventiende eeuw, die diende ter ondersteuning van de preekstoel, het devies “Candide 
et recte” aangebracht. Het maakt thans deel uit van de inventaris van de kerk Sint-
Sebastiaan van Olne, waarmee de kerk van Soumagne in een parochiecluster verbonden is.5  

• Vervolgens is er nog een rond wapenschild van de abt bewaard gebleven. Het toont een 
bladverliezende boom op een schild dat bekroond wordt door staf en mijter, zonder 
datering. Het schild maakt deel uit van acht wapenschilden en acht schilderpanelen (uit 
diverse jaren, zoals 1592, 1593, 1623 1648 en 1685 en mogelijk 14e eeuwse stukken). Ze 
werden allemaal in 1876 verworven door de collectioneur Armand Nivet. Hij was de 
eigenaar van kasteel Nieul in het Franse departement Haute Vienne, regio Limosin. En in 
dat kasteel bevindt zich dus het genoemde wapenschild. Het heeft met de andere stukken 
een ereplaats in de grote zaal op de eerste verdieping. Gezien de abtsymbolen is het schild 
tussen 1664 en 1695 tot stand gekomen, toen Defresne Norbertijner abt was. Mogelijk 
hoort het bij het gedateerde stuk uit 1685: dat is een voorstelling van de Heilige Familie, 
vervaardigd door Joseph Krusdes.6 

• De vierde plek waar het wapen van de abt is terug te vinden, is op de muur, die de 
afscheiding vormt tussen de bisschoppelijke gebouwen in Luik en de straat. Dat is goed 

                                                 
3 Daris, ‘Beaurepart’, 318-319. 
4 Pierre Coste en Pierre Koemoth, L’eglise Sint-Lambert de Soumagne, ses caissons armoriés et essai de 
prosopographie. Bulletin de la Société royale des Archives verviétoises. Deel XXXII (2010-2011) (Olne 2012) 22-23 
en 34. 
5 Le patrimoine monumental de la Belgique: Wallonie. Province de Liege. Volume 12. Nr. 3 [Verviers-arr. M-S] (Luik 
1985) 957-958. 
6 Een overzicht van het cultureel erfgoed van Frankrijk ‘Monuments historiques’, wordt geboden op de website: 
www.inventaire.culture.gouv..fr. 
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verklaarbaar, daar het bisdom Luik thans zetelt in de gebouwen van het voormalige 
Norbertijnenklooster Beaurepart te Luik. Daar heeft Defresne als abt dus ook zijn sporen 
achtergelaten. Denk maar aan de brug die hij tussen klooster en tuin mocht aanleggen. 
Mogelijk is de wapensteen daar nog een restant van. 

• De vijfde locatie, waar het abtwapen de eeuwen der tijd heeft doorstaan, is tot slot op de 
pastorie in Simpelveld, de enige van deze abdij in Nederland. 

 
Betekenis abtwapen 
Rest ons een woord te wijden aan de betekenis van het abtwapen aan de pastorie van Simpelveld. 
Het is bewaard gebleven op een prominente plek, namelijk bij de ingang van de toegangsdeur op 
het binnenplein. Hieruit blijkt dat niet alleen de pastoor destijds in Simpelveld bouwde. Toenmalig 
pastoor Gaspar Faymonville herbouwde in 1682-1683 de pastorie. Volgens zijn eigen gevelsteen 
met wapen en chronogram heeft deze pastoor de pastorie van de grond af opgebouwd (1683).7 Uit 
het abtwapen nu blijkt dat het Norbertijnenklooster de bouwpastoor Faymonville ondersteunde bij 
zijn zware taak. Misschien niet letterlijk, maar in ieder geval figuurlijk. Want niet alleen de lokale 
pastoor werd middels een gevelsteen in de pastorie vereeuwigd, maar ook de abt. Dat gebeurde 
evenzo bij de nieuwbouw van de eveneens door deze kloosterorde bediende kerk van Soumagne, 
waar het wapenblazoen van de toenmalige abt eveneens werd aangebracht. De betrokkenheid van 
de Luikse Norbertijnen bij hun medebroeder in Simpelveld werd bekroond doordat dus ook de abt 
Defresne hier zijn wapensteen liet plaatsen. Die mogen we dus ook anno 1683 dateren. De nieuwe 
pastorie was daarom niet de inspanning van een enkeling maar het resultaat van eendrachtig 
optreden van de kloosterorde, die voor het geestelijk heil van Simpelveld en Bocholtz moest 
zorgen. 
 

 
Rechts van de ingangsdeur van de Simpelveldse pastorie zit een intrigerende wapensteen. 
Foto: collectie parochieboek 2003. 
 

                                                 
7 Wolters, St.-Remigius te Simpelveld, pag. 160. 
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Wapensteen met chronogram van pastoor Faymonville, die de pastorie te Simpelveld in 1683 
geheel nieuw opbouwde.  
Foto: collectie parochieboek 2003. 
 

 
De Norbertijnen van Beaurepart te Luik verzorgden eeuwenlang de zielzorg in Simpelveld-
Bocholtz. 
Illustratie: DBNL, Klederdracht van de religieuze orden in de Nederlanden (Luik, 
Universiteitsbibliotheek). 
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De kerk te Soumagne bevat bij de entree onder de toren en in de kerk het wapenblazoen van abt 
Defresne (1685-1686). 
Foto: ansichtkaart 
 

 
In de lessenaar, die eertijds in de kerk van Soumagne stond, was eveneens het wapen van de abt 
aan te treffen. 
Foto: ansichtkaart 
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Wapensteen in de ommuring van de bisdomgebouwen in Luik. Het is het wapen met de spreuk 
‘Candide et recte’ van abt Ambrosius Defresne. 
Foto: auteur 
 

 
De wapensteen in de pastorie van Simpelveld is toe te wijzen aan de Luikse Norbertijnenabt 
Ambrosius Defresne (1683).  
Foto: collectie parochieboek 2003. 
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Soldaten in Franse dienst. 
 
De Franse tijd in onze streek 
 
Door: Jo van der Werf 
 
Laten we beginnen met de tijd vóór de komst van de Fransen. Sinds de periode van pastoor 
Dydden (rond 1600) was er in onze streek het een en ander veranderd. Na de 80-jarige Oorlog 
(1648) werd het noorden van de Nederlanden de onafhankelijke Republiek der 7 Provinciën. 
De Landen van Overmaas (Valkenburg, s-Hertogenrade en Dalhem) waren gekoppeld aan het 
hertogdom Limburg. De oorlogvoerende partijen hebben de landjes onder elkaar verdeeld en 
in 1661 kregen Den Haag en Brussel ieder een stuk van de drie landjes. Min of meer toevallig 
bleef Simpelveld (+Bocholtz) onder het gezag van de Spaanse koning, maar Heerlen viel toe 
aan de Republiek evenals Gulpen en Vaals. Dat wilde zeggen: daar was de protestantse 
godsdienst de baas. Bij ons dus niet, bij ons bleven de pastoors zitten, want de heerlijkheid 
Simpelveld was katholiek. Alles bleef hier onveranderd. De pastoor maakte de dienst uit 
samen met de heren en dames van Overhuizen.  
 

Kaart Overmaas 
 
In 1713 werden de Spanjaarden vervangen door de Oostenrijkers. Verder veranderde er niets, 
de besluiten kwamen nog steeds uit Brussel. Alleen was het nu de keizer in Wenen die de 
baas was. 
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Tot 1780 ging alles z’n gangetje. Toen 
probeerde keizer Jozef II  zijn landen te 
moderniseren. Ook de Zuidelijke 
Nederlanden moesten eraan geloven. Hij 
wilde de geestelijkheid en de adel 
aanpakken. De rechtspraak en het onderwijs 
moesten verbeteren, de kloosters moesten óf 
praktisch werk doen óf sluiten. Hevig verzet 
van de hoge adel en vooral van de 
geestelijkheid was het gevolg. Men keerde 
zich massaal tegen iedere verandering. 
Uiteindelijk moest ook de enthousiaste 
keizer “terug naar de werkelijkheid”. 
Gelukkig voor de protestzangers bleef hij 
niet lang aan de macht. In 1790 stierf hij 
onverwacht en werd opgevolgd door zijn 
broer Leopold II. Die stopte de 

hervormingen en de rust keerde terug in de Oostenrijkse Nederlanden. Alles bleef zoals het 
hoorde. 
 
Hebben onze streken iets meegekregen van al deze commotie? Waarschijnlijk niet. Ze lagen 
immers in een uithoek van de Zuidelijke Nederlanden, aan de andere kant van de Maas. In 
Simpelveld en Bocholtz hield men zich vooral bezig met de ruzie tussen pastoor Sougnez en 
de douairière Von Rochow van Overhuizen. Zij weigerde immers bij te dragen aan het herstel 
van de parochiekerk in Simpelveld en hield dat vol tot de hoogste rechtbank in Brussel.  
En toen kwamen de Franse legers. Eerst in 1792/3, maar na enkele successen werden ze door 
de Oostenrijkers verdreven. In 1794 bleek het verse Franse volksleger toch te sterk voor het  
Oostenrijkse beroepsleger.  Generaal Jourdan veroverde de Zuidelijke Nederlanden, ook het 
Prinsbisdom Luik en rondde af met de verovering van Maastricht.   
 
Zoals gebruikelijk werd er geplunderd en geroofd. Het was de soldaten verboden met de 
bevolking te “fraterniser”. Zelfs werd hun 
door Parijs ingescherpt het land uit te buiten, 
het te “dépouller de substances, de cheveaux, 
de cuirs, de draps, de tout ce qui peut être 
utile a notre consommation”.Dat schijnt erbij 
te horen en is waarschijnlijk van alle tijden. In 
het begin deden de Franse officieren pogingen 
om de plunderingen tegen te gaan, maar de 
“sansculottes” lieten zich niet commanderen. 
De mensen hier hebben nooit iets anders 
meegemaakt in de loop van de tijden en er zijn 
nogal wat legers door het gebied getrokken. 
 
Een extra probleem ontstond door de 
gewoonte van de Fransen om “te leven van het 
land”. De oudere legers voerden meestal 
wagenladingen voedsel met zich mee, maar de 
Fransen niet. Dus werden er “leveranties” 
gevraagd, zeg maar geëist, om het 



11 
 

bezettingsleger te voeden. 

 
Op 1 oktober 1795 ofwel 9 vendémiaire de l’an IV besloot de regering in Parijs , dat de 
veroverde gebieden geannexeerd zouden worden. Alle Zuidelijke Nederlanden werden 
onderdeel van de grote Franse republiek. De Oostenrijkse en de Staatse Landen van Overmaas 
kwamen dus binnen de Franse grenzen. Daarna moest ook gereorganiseerd worden. Het hele 
zuiden werd opgedeeld in 9 departementen. Een daarvan was Nedermaas of Meuse Inférieure. 
Het departement van Nedermaas lijkt een beetje op de beide provincies Limburg (B+N) van 
nu, maar zonder het hertogdom Limburg.  
Dat werd bij Luik gevoegd. Kort tevoren (16 
mei) was vrede gesloten met de Republiek der 7 
Provinciën, die officieel afstand deed van de 
Staatse Landen van Overmaas. De Fransen 
doorkruisten dus alle bestaande oude grenzen. 
Ze Maakten een einde aan alle oude 
voorechten. De adel werd afgeschaft, de 
geestelijken werden zwaar onder druk gezet een 
eed te zweren van afkeer tegen koningen en van 
trouw aan de Franse staat. Zo niet, konden ze 
vertrekken of onderduiken. Maar sowieso 
verloren ze hun inkomsten, o.a. de tienden. 
Kerken, pastorieën en kloosters werden 
geplunderd en als paardenstallen gebruikt of 
verhuurd. De abdij van Beaurepart kreeg een 
andere bestemming en werd een seminarie. 
Waar zijn de kanunniken gebleven? 
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Pastoor Sougnez was gevlucht naar het Rijnland bij de nadering van de Franse legers. Dat 
lijkt niet erg heldhaftig, maar bijna alle geestelijken en veel edelen waren hem voorgegaan. 
Na een jaar kwam hij terug in Simpelveld om te ontdekken dat de pastorie uitbesteed was, dat 
Bocholtz een eigen gemeente en parochie had gevormd en dat hij bijna alle inkomsten kwijt 
was. Toch bleef hij en legde de eed van afkeer en trouw af evenals de nieuwe pastoor J. 
Dautzenberg in Bocholtz. Ondanks dat de Franse republiek een gloeiende hekel had aan kerk 
en godsdienst mochten ze beiden blijven. Tot 1803 heeft Sougnez getracht de nieuwe 
parochie Bocholtz tegen te houden. Vergeefs. 
 
Voor de gewone mensen moet de nieuwe toestand erg verwarrend geweest zijn. Nieuw 
bestuur, nieuwe “maires”(burgemeesters), in Bocholtz J. Daniels, in Simpelveld J. Scheilen, 
gekozen gemeenteraad (voor de welgestelden), nieuwe regels allemaal in het Frans. De 
wereld stond op zijn kop. 
 
In 1798 kwam er iets nieuws bij en dat was niet alleen vreemd, maar ook ongehoord. De 
Franse regering kondigde op 5 september 1798 de conscriptiewet af. Dat wilde zeggen 
dienstplicht voor alle ongehuwde jongemannen tussen 20 en 25 jaar. Ongehoord omdat tot die 
tijd alle legers huur-/beroeps legers waren geweest. Voor de conscriptie moesten lijsten 
worden gemaakt. Een burgerlijke stand werd nog opgezet en alleen pastoors en dominees 
hadden kerkelijke lijsten (doop, huwelijk, sterfte). De geestelijken moesten de lijsten dus 
inleveren en het is te begrijpen dat ze niet erg met de genade meewerkten. Grote vertragingen. 
Veel jongelui probeerden te vluchten of onder te duiken. Daar werd dan weer tegen 
opgetreden door de familie te bestraffen. 
 
Op 4 november 1798 schrijft burger Offergelt van het kanton s-Hertogenrade aan burger 
Girard van het departement Nedermaas:  
 
 

“ Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat de inwoners van mijn kanton de 
wet op de militaire diensplicht niet willen eerbiedigen; ze dreigen tegen de 
Republiek in opstand te komen…………………Er zijn veel personen die 
rondlopen met plannen om zich te verzamelen om de agenten (ambtenaren) 
te vermoorden, omdat deze de wetten omtrent de militaire dienstplicht 
aangeplakt en afgekondigd hebben. In enkele gemeenten dreigen de 
inwoners openlijk de gezagsdragers te mishandelen en hun bezittingen te 
vernielen en te verwoesten……………..bijna geen  enkele agent wil deze 
wetten nog afkondigen omdat hij dan blootstaat aan 
mishandeling………………. Niemand heeft zich nog gemeld om  zich te laten 
inschrijven in de betreffende jaarklasse en volgens  het gerucht dat overal 
de ronde doet, zal niemand gevolg geven aan de wet”.   
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Toch zijn er in totaal heel wat jongelui uit Nedermaas en later uit alle Nederlandse gebieden 
in Franse dienst geweest. In de beruchte tocht naar Rusland (1812) zijn duizenden 
Nederlandse soldaten omgekomen. Van sommige zijn brieven bewaard gebleven. Zoals deze 
van Peter Josef van Wersch uit Simpelveld: 
 

Bayonnen le 4 Juni 1810 
Mein hertzallerliepster Vatter bruder und schwester, Ich schreibe euch das ich noch 
immer gesont bin so ich hoffe hetselbigen mit euch zu seyn so het anders waere het 
solte mich van hertzen leid seyn. Ich schreibe euch das wir jetz nach Spanien 
eintrecken en wir sind onder die gendarme. Aber ich kan nicht wissen ob ich zu fus 
oder zu pferd drunter komme en auf die reis war het dur reizen. Wir haben het pont 
brod  8 sou bezalt aber wir haben alle dagen 32 sous en ein halfen getrocken en ein 
pont brod en ein half. Wir konnen ganz wol leben. Den win mussen wir 5 sou bezalen 
hier trinken wir win als zu haus bir. Ich bin auch ganz content ich habe het besser als 
zu haus…………Ich hoffe das ich  euch noch einstens sehe is es dan in das zeitlich 
nicht  dan is het in das ewige. Mein lieber Vatter trauret doch nicht om mich den ich 
habe besser als ihr. Jetz mache ich den Schlus mit den tausendfaltigen grus an euch 
mein Vater bruder und schwester en unserige ganzen familigen, lebet wohl en bleibt 
gesont. Ich verbleibe euren getreuster Sohn bis in der dod  Peter Joseph van Wersch.   
 

Toevallig kreeg ik via Pierre Schnackers 13 brieven in handen van 2 jongemannen uit 
Beertsenhoven bij Wylre  (Alexander en Christiaan Jansen). De brieven komen uit de plaats 
Vannes in Bretagne en lopen van 1813 tot 1830. Beide jongelui zijn op zeker ogenblik in het 
Franse leger terecht gekomen en gebleven. De eerste twee brieven voeg ik hierbij, een uit 
1813, de tweede uit 1816. De eerste speelt nog in de tijd van Napoleon. De tweede na 
Waterloo, wanneer Napoleon plaats heeft gemaakt voor de oude Bourbons: Lodewijk XVIII.  
 



 
 

Monsieur Pierre Jansen. 
Zu bertzenhoven der parochie Wijlre. 
Canton de Galoppe Departement de la Meuse 
Inferieure Á Maastricht. 
Infanterie Légere  4e des Carabiniers 
2me Regiment  3 Compagnie  5 Bataillon 
 
Le 18 julij 1813 
 
Liebster Vater 
Eirer brief von 2 julij datiert, hab ich im guten 
gezontheit ontfangen. Es war mich angenemh das 
sie lieber Vater, und meine Brüder und Zwestrern 
auch nog gezont und bij leben waren. 
Den Brieff im Spanjen mit 5 couronnen hab ich in 
dem monatt mai 1811 onfangen—heut schreib ich 
auch an meinen bruder Christian und  ich du im 
zu wissen, das zie im vor Etlige monathen ein 
brief geschrieben haben, aber gein antwort 
bekommen_in dieser brief bid ich im das wenn er 
nog zu Vannes is, mich gleich antwort zol 
schikken, aber es kan wol möchlig sein, das er 
schon vor der zeit nach den arme is hingeschikt 
zo bald wenn ich aber antwort bekomme werde 
ich zie lieber Vater gleich zu wissen doen ich bin 
aus Spanje zu Paris gekommen den 21e april 
1813, bin blessird am die linker hand. Gleich 
haben sie mich neue kleider gegeben, das ich 
wieder nach Rusland zolte marchieren, aber bij 
dem revue, hat mich der general ausgeslosen, 
und nich gewolt das ich marchiren zolte nach der 
armee, und zo bald ich nun wieder revue passiren 
mus da werd ich aufgeschrieben, und in der Zeit 
von 3 monatt nach dem, werd ich wol mein 
abscheid bekomme_und dan darf  ich hofnen das 
ich zie meinen liebe Vater  im gezuntheit zol 
antreffen. seie a[---] dog zo güdig schicke zie  
mich 10 couronnes dieses geld kan mich in meine 
umstende behülflig sein. Lieber Vater ich kusse 
mit meinen hertse und auch meine Brüder und 
Zwestern, schicke zie mich doch gleich antwort  
Alexander Jansen 
Gij hebt mij eens geschreven of Sparla zijn 4 
kronen ontfangen hat, er hat zie ontfangen vor 2 
jahr aber nachdem hab ich im nich mehr 
gesprochen weis nich ob er dott oder gefangen is. 
Adres:Monsieur A. Jansen  
Carabinier 3me compe   
5 Battn 2me Regiment 
Trouppes Legere,  
Caserne Babijlone a Paris. 

 

De heer Pierre Jansen 
Te Bertzenhoven in de parochie Wylre 
Kanton Gulpen, departement van de Nedermaas 
Te Maastricht. 
Lichte infanterie nr. 4 van de Carabiniers 
2e Regiment, 3e Compagnie, 5e Bataljon. 
 
18 juli 1813. 
 
Liefste vader, 
Uw brief d.d. 2 juli heb ik in goede gezondheid 
ontvangen. Ik was blij dat u, lieve vader en mijn 
broers en zussen, ook gezond en in leven waren. 
De brief in Spanje met 5 kronen heb ik in de 
maand mei 1811 ontvangen. Nu schrijf ik ook aan 
mijn broer Christiaan, en ik laat hem weten dat u 
enkele maanden geleden een brief hebt 
geschreven, maar geen antwoord hebt gekregen. 
In deze brief vraag ik of hij, wanneer hij nog in 
Vannes is, meteen antwoord wil sturen; maar het 
is goed mogelijk dat hij al voor die tijd naar het 
leger is gestuurd; zo snel ik echter antwoord 
krijg, zal ik het u, lieve vader, meteen laten 
weten. 
Ik ben uit Spanje op 21 april 1813 naar Parijs 
gekomen, gewond aan mijn linkerhand. Meteen 
heeft men mij nieuwe kleren gegeven, zodat ik 
weer naar Rusland zou marcheren, maar bij het 
appel heeft de generaal mij eruit gehaald en niet 
gewild dat ik naar het leger zou marcheren; en zo 
snel als ik nu weer op appel zal staan, zal ik 
genoteerd worden en in de tijd van 3 maanden 
daarna zal ik wel ontslagen worden en dan mag ik 
hopen dat ik u, lieve vader, gezond zal aantreffen. 
Wees toch aardig en stuur mij 10 kronen. Dit geld 
kan mij in mijn toestand behulpzaam zijn.  
Lieve vader, ik kus u van ganser harte en ook 
mijn broers en zussen. Stuur mij toch zo spoedig 
mogelijk antwoord. 
Alexander Jansen. 
U hebt mij eens geschreven of Sparla zijn 4 
kronen ontvangen heeft. Hij heeft ze twee jaar 
geleden gekregen, maar daarna heb ik hem niet 
meer gesproken; ik weet niet of hij dood is of 
gevangen. 
 
Adres: 
De heer A.Jansen 
Carabinier, 3e Compagnie, 5e Bataljon, 2e 
Regiment  
Lichte troepen, kazerne Babijlon te Parijs
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A Monsieur Pierre Janssen, Wijlre, canton de 
Galoppe, Departement de la Meuse 
Inférieure, passant à Maestricht Passant à 
Maestricht  à Wijlre pres de Galoup 
 
Vannes den 17. November 1816 
 
Lieber Vatter 
Ich kan nich unter lassen an euch zu 
schreiben und ich hoffen dass dieses mein 
schreiben euch in der bester gesundheit 
antreffen wirt, was mich und meine frau und 
meine beijde kinder an ged sein wir noch alle 
frisch und gesund. 
Ich wundere mich sehr das ich binnen dreij 
jahr keine neuigkeiten von euch erhalten 
haben, ich hoffe doch das ihr von der güden 
meuchte sein, und wenn es möglich ist 
geleich andwort zu schreiben, so hoffe ich 
das ich doch einige neuigkeiten erfarren 
werte, denn ich weis nich ob ihr noch beij 
leben seijd oder nich, ich möss euch zu 
wissen dun das ich noch ihmmer gendarme 
zu pert seie. 
Jetz möss ich euch auch zu wissen dun das 
hir in diesem Land alles deuer ist und alle 
dach noch deuer werd, das brod kost 5 sous 
das b[----] pont  und solche sachen seind alle 
deuer, als der apelwein ist nich deuer, die 
flasch kost zwaij bis dreij sous, weider weiss 
ich auch keine neuigkeiten, denn ich bin nich 
gewis das meinen brief an kommb oder nich, 
denn ich habe euch schon oft mal 
geschreiben und ei mal andword erhalten, 
Also beschlisen ich mein schreiben und ich 
und meine frau und meine beijde kinder, 
grüsen euch alle Vatter, Brüder und 
Schwestern viel dausend mal, ich seie und 
verbleiben euer getreuer sohn biss in den dot. 
Jansen 
 
Meine adresse  
A monsieur Mer   
Jansen Gendarme a Cheval 
a Vannes departement du Morbihan 
6em  Legion  11em Escadron a Vannes 

Aan de heer Pierre Jansen, Wijlre, kanton 
Gulpen, departement van de Nedermaas, via 
Maastricht. Via Maastricht, te Wijlre bij 
Gulpen. 
 
Vannes 17 november 1816. 
 
Lieve vader, 
Ik kan het niet nalaten aan u te schrijven en 
ik hoop dat deze brief u in de beste 
gezondheid zal aantreffen. Wat mij en mijn 
vrouw en mijn beide kinderen betreft, wij 
zijn allemaal levendig en gezond. 
Het verwondert mij dat ik in drie jaar tijd 
geen nieuws van u heb gekregen. Ik hoop 
echter dat het u goed gaat en als het voor u 
mogelijk is meteen per brief te antwoorden, 
hoop ik toch enkele nieuwigheidjes te 
ervaren, want ik weet niet of u nog in leven 
bent of niet. Ik wil u laten weten dat ik nog 
steeds gendarme te paard ben. 
Nu wil ik u ook laten weten dat hier in dit 
land alles duur is en per nog duurder wordt: 
een brood kost 5 stuivers, het [……] pond en 
dergelijke zaken zijn allemaal duur; alleen de 
cider is niet duur, per fles kost hij twee tot 
drie stuiver. Verder weet ik ook geen nieuws, 
want ik weet niet zeker of mijn brief al of 
niet aankomt; want ik heb u al vaak 
geschreven en een keer antwoord gekregen. 
Dus besluit ik mijn brief en ik en mijn vrouw 
en mijn beide kinderen groeten u allen, vader, 
broers en zussen duizend keer. Ik ben en blijf 
uw trouwe zoon tot in de dood. 
Jansen. 
 
Mijn adres: 
Aan de heer Jansen, gendarme te paard te 
Vannes, 
Departement Morbihan, 6e leger, 11e 
eskadron, te Vannes. 
 
 
 
 

  
Gebruikte boeken: 
L.Wolters, St-Remigius te Simpelveld, 2003 
P.Ubags e.a. Ongewilde Revolutie, in Publications 1994 
l. Augustus e.a. Heil en Broederschap in het kanton ’s-Hertogenrade 1794-1800  Fontes Rodenses 4, 2001 
L.J. Rogier e.a., Limburg in de Franse tijd, in: Limburgs verleden dl II, z.j.  
L. van Wersch, Simpelveld en Bocholtz in de Franse tijd, Land van Herle, jrg. 3.3 1953. 
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Jaarprogramma 2014 ( o.v. ) 
 
 
 

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 Pavlovic.  
   

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  
 
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. 16 oktober  Taxatie op locatiein de Klimboom van 13.00 uur tot 17.00 uur 
 
zon. onbekend  Kerstmarkt te Bocholtz/ Simpelveld 
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De Bongard bezoekt vestingstadje Stevensweert 

 
Op zondag 23 maart a.s. brengt heemkundevereniging De Bongard een bezoek aan het 
multireligieuze vestingstadje Stevensweert. Dit staat open voor leden en niet-leden.  
 

 
 
De plaats die bekend staat om zijn vestingwerken, vormt een beschermd dorpsgezicht. Met Ohé en 
Laak ligt Stevensweert op een eiland in de Maas, omsloten door twee Maasarmen. Op grond van 
die strategische ligging begonnen de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog met de aanleg van 
vestingwerken. Dit werd vervolmaakt toen de Republiek der Nederlanden in 1713 eigenaar werd. 
Dit was ook het moment waarop de protestantse godsdienst officieel werd beleden. Daarom telt 
Stevensweert een katholieke en een protestantse kerk. De plaats werd in stervorm opnieuw 
aangelegd, omringd met bastions en ravelijnen; in het centrum stond het inmiddels verdwenen 
kasteel. Al met al genoeg interessants voor een dagtocht.  
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We verzamelen om 9.15u op de Markt voor het gemeentehuis te Simpelveld om al carpoolend te 
vertrekken. In Stevensweert wacht ons een wandeling van 1,5 uur o.l.v. een VVV-gids, die ons 
door de kern zal voeren. Hierna vindt er – op eigen gelegenheid – een lunch plaats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
’s Middags bezoeken we het Streekmuseum (gratis entree met de Museumkaart). Hierna lopen we 
langs de vestingwerken en het kanon.  
 
De tocht is via de huis-aan-huis bladen en digitaal aangekondigd en al volgeboekt.  
 
Groet, 
 

Heemkundevereniging De Bongard 

Armin Hamers 
 

 

voor meer info zie ook www.DeBongard.nl 
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          maart 2014  
Secretariaat: Postbus 21.009  
6369  ZG Simpelveld   
 
 
Geachte lid, 
 
Bij deze nodigen wij U uit voor de Algemene Jaarvergadering op dinsdag 15 
april 2014 om 20.00 uur in de zaal van Partycentrum “Oud Simpelveld”, 
Irmstraat 23 te Simpelveld.  
 
Het Jaarverslag 2013 van de penningmeester met de bijbehorende bescheiden 
zal vanaf 19.30 uur tot 20.00 uur (voor de jaarvergadering) voor 
geïnteresseerden ter inzage liggen. 
 
Agenda:  
 
  1. Opening en mededelingen door voorzitter Luc Wolters. 
  2. Verslag ALV van dinsdag 19 november 2013. 
  3. Kort jaarverslag van secretaris Werner Wierts over 2013. 
  4. Kort jaarverslag van penningmeester Armin Hamers over 2013. 
  5. Verslag van de kascontrolecommissie 2013. 
  6. Decharge bestuur en penningmeester. 
  7. Kiezen kascontrolecommissie 2014. 
  8. (Her)Benoeming bestuurders. Er is nog een vacature in het bestuur. 
      Kandidaat bestuursleden kunnen zich schriftelijk opgeven bij het secretariaat of  
      tijdens de vergadering. 
      Aftredend en herkiesbaar: Ine Scholl-Vlieks en Werner Wierts. 
  9. Toelichting op het beleid van het lopende jaar door voorzitter Luc Wolters. 
10. Rondvraag. 
11. Eren 25 jarige jubilarissen (1989-2014). 
12.Sluiting. 
 
Rond 21:00 uur zal na een korte pauze een film over Karel de Grote getoond worden.   
 
Het Bestuur Heemkundevereniging “ De Bongard “ 
Simpelveld-Bocholtz 



20 

 

Jubilarissen Jubilarissen Jubilarissen Jubilarissen     

25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar     

1989198919891989----2014201420142014    

Brorens A.   Hagenstraat 12  6225 ER  Maastricht 
 

Brorens-Maassen  Hagenstraat 12  6225 ER  Maastricht  
 

Godschalk J.J.  Stampstraat 85  6369 BB  Simpelveld 
 

Jorissen-Bisschops B. Kloosterplein 28  6369 AW  Simpelveld   
 

Lenzen J.J.P.  Schilterstraat 44  6369 TT  Simpelveld 

 

Muyrers-Horbach M.M . Kommerstraat 49 K 6351 ES  Bocholtz 
 

Schleck A.   Markt 7 F   6369  HA  Simpelveld 
 

Schleck-Lommen T. Markt 7 F   6369 H A  Simpelveld  
  

Vliex-Meens J.E.  Puntelstraat 6  6369 TC  Simpelveld 
 

Weijers W.P.J.  Bocholtzerweg 35  6369 TH  Simpelveld 
 

Zegers N.   Julianastraat 23  6351 GA  Bocholtz 
 
 
 

Hartelijk bedanktHartelijk bedanktHartelijk bedanktHartelijk bedankt    

voor jullievoor jullievoor jullievoor jullie    25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar     

lidmaatschaplidmaatschaplidmaatschaplidmaatschap    
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DIALEKOAVEND ‘’DER DREIENTSWANTSIGSTE PLUK’’ 

                                                        Simpelveld    

                            Vrijdag 11 april in Partycentrum ,,Oud Simpelveld” 20.00 uur.   

                             Zaal open 19.00 uur. Entree € 5,00. Heemkundeleden € 2,50.” 

 

                                                                  Bocholtz 

                                  Vrijdag 25 april in ,,De Harmoniezaal” 20.00 uur.                                                                                                                                       

                          Zaal open 19.00 uur. Entree € 5,00. Heemkundeleden € 2,50.” 

 

 
De dialectgroep van Heemkundevereniging De Bongard presenteert op bovenstaande 
data een gevarieerde avond met gedichten en korte toneelstukjes. 
 
Twee jonge dames, Jisse Vliegen en Larissa Erens zullen ons verrassen met totaal verschillende 
onderwerpen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
 
Ook voor de muzikale inbreng in ons programma doen wij een beroep op jeugdig talent. 
 
 
Sectie dialect Simpelveld – Bocholtz 
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Lezing Karolingische opgravingen in Aken 
 
Door: Hetty Backbier 
 
Wie Aken zegt, zegt Karel de Grote. Dit jaar zijn er ter gelegenheid van zijn overlijdensjaar 814 
verschillende activiteiten gepland in en rond Aken. Voor ons was dit een aanleiding om een van de 
twee stadsarcheologen van Aken, Markus Pavlovic, uit te nodigen voor een lezing. 

De Karolingische periode in Aken begon in 765, toen Pepijn de jongere een tijd lang in Aken 
verbleef. Zijn zoon Karel de Grote bouwde er een Pals. Daarvan staat nog steeds de Granusturm 
overeind. Rondom de Pals ontstond een grotere nederzetting. 

In de laatste jaren werd er structureel archeologisch  onderzoek verricht. Dat betekent enerzijds dat 
bepaalde langlopende kwesties worden onderzocht. Twee belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld: 
Werd Karel de Grote werkelijk in de catacomben van de Dom begraven? Bleef er een nederzetting 
bestaan in Aken tussen het vertrek van de Romeinen en de komst van de Karolingen. Op beide 
vragen heeft men een voorlopig antwoord kunnen geven. In januari 2014 werd na lang onderzoek 
bevestigd dat er in de Karlsschrein een skelet van een lange man ligt. Resten van laatromeinse en 
Merovingische  bebouwing werden op vele 
plekken in de stad gevonden.  

Anderzijds wordt er bij alle 
graafwerkzaamheden in de stad, voor 
bijvoorbeeld onderhoud aan het riool, ook 
archeologisch onderzoek verricht. Daardoor 
zijn we veel meer te weten gekomen over de 
geschiedenis van de stad. Zo zijn er in het 
Barbarossapark (kruising Templergraben en 
Pontstrasse) en in de Elisengarten resten van 
Karolingische bebouwing gevonden. 
Recentelijk werden bij werkzaamheden bij 
Hof skeletten van 3 volwassenen uit de tijd 
van Karel de Grote gevonden. Momenteel 
worden de skeletten nader onderzocht. De 
mensen zijn namelijk wel officieel begraven, 
maar op een ongebruikelijke plek en manier. 
Zo levert structureel archeologisch onderzoek ons telkens weer nieuwe informatie en nieuwe 
vragen op. 

Tijdens de lezing zal de heer Pavlovic ons meer vertellen over de opgravingen van de afgelopen 
jaren en over de nieuwe kennis die dit ons heeft opgeleverd. Uiteraard is er een mogelijkheid tot 
vragen stellen. In de zomer zal er als vervolg op de lezing een excursie met gids georganiseerd 
worden. Op het programma staan dan een bezoek aan recente archeologisch vindplaatsen en aan de 
grote Karel-de-Grotetentoonstelling.    

Datum en tijdstip lezing: 20 mei, om 20.00 uur in café Oud Simpelveld. 

Datum en tijdstip excursie worden op een later tijdstip nog bekend gemaakt. 

 

Bron foto: www.archaeologie-aachen.de 

                         RWTH Aachen, GNU FDL 1.2 
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Jan Senden in Alden Biesen 
 

Door Kitty Bastin 
 
Het speuren naar sporen in de geschiedenis van Sint 
Gillishoff door Jan Senden blijkt ook in de voormalige 
landcommanderij Alden Biesen op waarde te worden 
geschat. Immers, een van Jan’s “sporen” blijkt de 
eigenaar te zijn geweest van de Sint Gillishoff. Namelijk 
de commanderij van de Duitse Ridderorde Sint Gillis in 
Aken, een van de twaalf commanderijen van Alden 
Biesen in Bilzen, nu België.  
 
Hier waren ze dan ook blij verrast dat Jan hun het 
resultaat van dit speuren, het boek Sint Gillishoff, zelf 
kwam overhandigen. De waardering van directrice Lies 
Kerkhofs en de heer Hugo Simoens blijkt uit hun 
ontvangst van Jan en Mia Senden, hun dochters; Myriam 
en Susanne en drie afgevaardigden in naam van de 
Heemkunde met champagne-, amuses-, soep-, broodjes, 
quiche en nog meer lekkers.  
 

 

Voor aleer Jan hun twee boeken doneerde, kreeg hij volop tijd om het waarom en waardoor van 
zijn onderzoek toe te lichten. Mevrouw Kerkhofs stelde hierna voor deze overhandiging door Jan 
buiten te laten plaatsvinden en dit op foto vast te leggen. Om ons gezamenlijk op de foto te 
krijgen, werd er speciaal hulp uit de keuken geroepen.  
 

 

Een van de boeken is bestemd voor het 
archief van Alden Biesen en het andere 

voor de Kölner Gymnasional und 
Stiftungsfonds als tegenprestatie voor het 

copyright voor het plaatsen van de foto 
van het schilderij van Von 

Reusschenberg. Deze stichting is in 1573 
op initiatief van von Reusschenberg 
ontstaan en had tot doel om via het 

beschikbaar stellen van 12 studiebeurzen; 
3 voor studenten uit adellijke families, 3 
voor studenten uit burgerlijke kringen en 

6 beurzen voor studenten van arme 
families, het mogelijk te maken dat 

talentvolle gymnasiasten hun studie ter 
voorbereiding van universitaire studies 
konden verwezenlijken. Een hele mond 

vol. De stichting bestaat dus nog.  
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Nadien werd ons door de mevrouw Kerkhofs uitgebreid verteld over haar werk in Alden Biesen, 
vroeger en nu. Voor ons allemaal heel interessant en informatief. Ook werd ons gewezen op 
diverse historische personen die op Alden Biesen verbleven, o.a. de landcommandeur Eduard 
Bernhard Freiherr von und zu Bocholtz. Voor Armin reden om te vermelden dat deze persoon ook 
in de geschiedenis van Bocholtz bekend is en een belangrijke rol speelde. Onze gastgevers vonden 
dit leuk om te horen en ze gaven toe dat ze nog geen link tussen Von Bocholtz en Bocholtz hadden 
gelegd.  
 

 
Detail uit het portret van Von Bocholtz 

Na dit gezellig samenzijn kregen wij een korte 
rondleiding door het diensthoofd van de historische, 
culturele en toeristische afdeling, de heer Simoens, in een 
van de expositieruimten. Verder mochten wij op eigen 
gelegenheid de overige ruimten bezichtigen, maar dit 
alleen met vilten instappers over onze schoenen. Hier 
konden wij onder anderen schilderijen met Von Bocholtz 
en Von Reusschenberg bewonderen.  
 
Hierbij eindigde voor Jan en familie dit bezoek aan de 
gewezen landcommanderij. Ik denk dat ook zij, net als 
Armin, Ine en ik er een warme herinnering bij hebben.  
Naast de wapensteen van Von Bocholtz, heeft Alden 
Biesen nu ook een prachtig historisch boek van Jan 
Senden in de collectie. 
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Bijzondere WOII-collectie in Kerkrade 
 
Door: Luc Wolters 
 
Op uitnodiging van dhr. H.J. Schetters, die eerder een lezing verzorgde voor onze vereniging over 
Kerkrade tijdens de evacuatie, mochten we een kijkje nemen in zijn privéverzameling. Het is een 
bijzondere collectie over de Tweede Wereldoorlog. De accenten die hierin vooral aan bod komen, 
is Kerkrade tijdens oorlog en de bevrijding, maar ook hoe de oorlogvoering zich in die periode de 
lucht heeft ontwikkeld. Vele originele voorwerpen en documenten hebben hun weg naar deze 
collectie gevonden.  
 
Los van de vele plaatsgebonden voorwerpen en verhalen toont Hub Schetters zich bij uitstek een 
groot verzamelaar van alles was met de luchtmacht in deze periode te maken heeft. Die heeft een 
grote rol gespeeld, bijvoorbeeld bij het op de knieën dwingen van Nederland tijdens de Duitse 
inval in 1940, maar ook met de vele bombardementen op Duitse steden evenals Londen en 
evenzeer bij de bevrijding, waarbij destijds het grote belang van luchtsteun en luchtlandingen 
bleek. De kledij van piloten, de uitrusting van de vliegbemanning, compleet met parachutes en 
communicatiemiddelen worden tot in de finesses op fraaie paspoppen getoond. In de vitrines 
prijken voorts talloze op schaal nagebouwde vliegtuigen, zowel van Duitse als van geallieerde 
zijde.  
 
Op een paar vierkante meter – want het rijkelijk gevulde museumpje beperkt zich enorm in ruimte 
– wordt een goed beeld geschetst van het verloop van de Tweede Wereldoorlog. Zeker een 
aanrader! De privécollectie is op afspraak toegankelijk. Omwille van de ruimte zijn maximaal vijf 
personen per keer welkom.  
 
Contact: 
H.J. Schetters, Chevremontstraat 53, Kerkrade  
tel. 045-5353283 of via e-mail: schmitz.schetters@ziggo.nl. 
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De detectormiddag 22 februari 2014 
 
Door: Pascalle Hamers 
 
Tijdens een kopje koffie is het idee ontstaan dat we met dit mooie weer toch nog eens een rondje 
kunnen lopen over het veld. Hans gaat op onderzoek uit op welk veld we samen met de kinderen 
zouden kunnen detectorlopen. Boer Cremers van de Bulkum gaat ermee akkoord dat  de 
Heemkunde over zijn veld aan de Baneheide mag lopen. Nu nog een datum prikken en hopen op 
goed weer. 
 
Het regent ’s morgens vroeg maar we hebben nog met de scouts snoeien in de buffer op de agenda 
staan en van een paar druppels laten wij ons niet uit het veld slaan. De broodjes zijn al voor ons 
gesmeerd en na een mooi resultaat in de buffer rijden we snel naar de waterput aan de Baneheide. 
We verzamelen ons om 13:00 om gezamenlijk naar het veld te lopen. Het zonnetje begroet ons en 
na enige uitleg over het lopen op het veld en de indeling van de groepjes, zodat iedereen eens met 
een detector kan lopen, wordt het veld onderzocht. De boer had ook nog pas geploegd en het had 
natuurlijk wel nog geregend dus het was heerlijk ploeteren. Hub had al snel de eerste musketkogel 
gevonden maar ook een pistoletkogel, munten, schroeven, gesp, 5 ponds kogel en natuurlijk nog 
een heleboel rode scherven hebben we meegenomen in onze schatkist om nader te bekijken. Na 
een welverdiende warme chocolademelk en een lekkere wafel hebben Hans en Hub hun heerlijke 
chocolaatjes nog met ons gedeeld. Hans en Hub nogmaals bedankt om dit samen met ons 
te delen. We hebben weer genoten van een gezellige middag en keren moe  maar voldaan 
huiswaarts. Waar de wasmachine goed gevuld zal worden met onze kleren ☺ 
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BOKKENRIJDERS  BELIEVEN  BELGIË   (30)  
Door: Hans Hermans    

Hoofdstuk XXVII  Agropastoraal 
 
De vorige keer kwamen we aan de weet, dat niet alleen bosbouw maar ook houtgeest tot de 
agropastorale bedrijvigheden behoorden. Bij het stoken van alcohol i.c. de bereiding van 
wijngeest (ethanol) ontstond soms houtgeest (methanol), een gevaarlijk goedje dat de dood 
kan veroorzaken. We schreven over eëpelpiek (aardappeljenever) en ander wauwelwasser. 
Wij zouden haast vergeten dat in de agropastorale tijd in iedere plaats bier gebrouwen werd. 
We hebben het dan niet over het pilsje van nu maar over het bovengistend bier van weleer. 
 
27.05.  Bier 
27.05.01. Inleiding 
Het is niet te geloven dat in de bijbel het 
begrip wijn of gegist druivensap 95 keer 
gebruikt wordt en het woord bier daar 
onbekend is. Dat zou de indruk kunnen 
wekken, dat bier in die tijd niet bestond. 
Niets is minder waar, want daar waar in de 
bijbel sprake is van ‘jajin’  wordt druivenwijn 
en waar sprake is van ‘sjéhár’ wordt 
gerstewijn (bier) bedoeld. De bijbel heeft het 
meestal over een benevelende drank en het 
product staat niet zelden in een slecht 
daglicht. In het boek der boeken is er 31 maal 
sprake van wijnconsumptie en 64 maal van 
een plengoffer (drankoffer).01 

 (Opmerking H5:  Het begrip jajin werd in 
het Mokums dialect, als Jiddisch synoniem 
voor jenever, overgenomen als ‘jajem’ Op de 
melodie van ‘Funiculi funiculá, zingt men in 
Amsterdam: ‘Jajem, jajem, jajem moet er 
zijn, we nemen er een, we nemen er twee, we 
nemen er drie, we nemen er vier en als dan 
geen jajem is dan drinken we maar bier.)  
Onderzoekers kwamen door historische 
kleitegels aan de weet dat bier ouder is dan 
de bijbel, want zo’n 5000 jaar geleden 
brouwden de Sumeriërs (Mesopotamië) een 
drankje dat we bier zouden kunnen noemen, 
maar niet te vergelijken is met het pilsje van 
nu. In die tijd bakte men tarwebrood en loste 
het gebak op in water om het spontaan te 
laten gisten. Voor de smaak werden soms 
kruiden toegevoegd.  
Ruim 3000 jaar geleden namen Egyptenaren 
de brouwkunst van de Sumeriërs over en het 
was hun God Osiris die de beste adviezen 

gaf. Osiris was niet de minste onder de 
goden, want hij was de zoon van Geb, god 
van de aarde en diens zuster Noet, godin van 
de hemel. Het was een hechte familie want 
Isis was zijn zuster en tevens zijn vrouw. 
Volgens de Egyptische mythologie kwam 
Osiris naar de aarde en werd de eerste farao 
(koning) van Egypte. Een geluk voor de 
Egyptenaren dat hun koning de brouwkunst 
machtig was en in die dagen sprak men niet 
over bier maar over zythod een equivalent 
voor gerstewijn. Om hun zythod op smaak te 
brengen liet men dadels meegisten. We weten 
het omdat op de wanden van grafkamers 
afbeeldingen gevonden werden. Bier was een 
godendrank en medicinaal. Vanuit Egypte 
verplaatste de brouwkunst zich naar 
Griekenland, een land dat thans bekend staat 
om zijn genoeglijke wijnen. Wellicht was het 
verschil tussen het gisten van graan of 
druiven niet groot.  
De Germanen vonden het niet nodig om eerst 
brood te bakken om het te laten gisten, zij 
gebruikten granen die ze lieten ontkiemen om 
er bier van te maken. Dat weten wij van de 
bekende Romeinse schrijver Plinius, die 
noteerde dat in onze omgeving ferevisia  
geproduceerd werd. Germaanse stammen 
beschouwden Cambrinus als God en 
uitvinder van het bier. Geen wonder dat hij 
door een aantal brouwerijen als 
schutspatroons beschouwd wordt. Dat in 
Duitsland Karel de Grote een dikke vinger in 
het gerstenat had is logisch. Hij was de 
sterkste, braafste en meest erudiete persoon 
uit die tijd…  Nu weten we wel beter.02 
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27.05.02 Spontane gisting 
In de late middeleeuwen was frisdrank niet 
bekend, om van Coca-Cola, cacao, koffie en 
thee maar te zwijgen. ‘Water deugt niet in de 
klompen en nog minder in de buik!’- was 
toen een bekend gezegde, zodat de burgers 
liever bier dan water dronken. Niet het 
kristalhelder ondergistend bier van 
tegenwoordig, maar bovengistend bier dat 
spontaan geïnfecteerd werd door de in de 
lucht aanwezige schimmelsporen. Het bier 
was troebel en niet lang houdbaar, maar 
smaakte beter dan water. In dorpen en kleine 
plaatsen waar vrijwel iedereen over een eigen 
put of bron beschikte was het water 
drinkbaar. Daarentegen was het 
grachtenwater in Amsterdam van dubieuze 
kwaliteit. In dergelijke plaatsen werd bier 
ook door kinderen gedronken, niet zo 
tragisch als we bedenken dat het 
alcoholgehalte slechts 2% bedroeg. In het 
Eindhoven Museum wordt zo nu en dan 
bovengistend bier gebrouwen, volgens een 
middeleeuw recept.03 

De grootste bloei bereikte de bierproductie in 
de 16e eeuw, toen in kloosters die over 
kristalhelder bronwater en granen beschikten, 
bovengistend bier gebrouwen werd. 
Aanvankelijk werd aan het brouwsel een 
kruidenmengsel (gruit) toegevoerd om het 
bier een pittige smaak te geven. Later werd 
gruit vervangen door Hop.  
 
27.05.03 Accijns en reinheid 
Accijns berekenen naar aanleiding van de 
geproduceerde liters was te moeilijk, zodat de 
relevante belastingen op gruit geheven 
werden. De bierpaters, die botanisch 
geschoold waren, hadden ieder hun eigen 
recepten en gruitmengsels. Nog steeds staan 
Belgische abdijen bekend om hun bijzondere 
biersoorten, zelfs als die op de huidige dag, 
door gebrek aan monniken, kloosterbier in 
private brouwerijen geïmiteerd wordt. 
Terwijl in Duitsland in verband met het 
Reinheitsgebot alleen Hop toegevoegd mag 
worden, is het in België de gewoonste zaak 
van de wereld dat ook Duizendblad, Laurier, 
Rozemarijn en Salie deel uitmaken van het 
brouwsel. Het bekende Duitse Reinheitsgebot 
werd reeds in 1516 door hertog Wilhelm von 

Bayern op schrift gezet en in het begin van de 
20e eeuw in heel Duitsland wettelijk 
geaccepteerd.04 Het Reinheitsgebot kan er 
ook niets aan veranderen dat de lucht in een 
historisch panhuis niet gezond was. Tijdens 
het natuurlijk brouwproces van bovengistend 
bier ontstaat veel koolzuur (H2CO3) dat 
buiten de ketel tot ontleding overgaat. 
Daarbij ontstaat water (H2O) dat 
ongevaarlijk is zo lang het niet te hoog 
staat… Maar er ontstaat ook koolzuurgas of 
kooldioxide (CO2) dat weliswaar gezond is 
voor groene planten maar minder goed is 
voor de mens. In de dampkring bedraagt het 
gehalte slechts 0,06%, maar door diverse 
oorzaken wordt het aandeel groter en draagt 
daardoor bij tot het zgn. broeikaseffect.05 
 
27.05.04 Gruit of Hop 
Kloosterbrouwerijen op schrale bodem 
maakten veelal gebruik van Gagel, terwijl de 
monniken in nitraatrijke gebieden de 
voorkeur gaven aan Hop. Het gebruik van 
Hop had vier voordelen: Bovengistend bier 
dat aan bederf onderhevig is kon/kan door 
gebruik te maken van Hop beter 
geconserveerd worden, Hop gaf/geeft het bier 
een pittige smaak en draagt bij tot een 
schuimig manchet. Is het waar dat Hop bij de 
monniken sensuele gevoelens moest 
temperen? Waarschijnlijk ook een mythe. Of 
was het een hypothese van Luther die het 
kloosterleven als een onnatuurlijke 
samenleving beschouwde. Niet alleen in het 
verre Egypte maar ook in onze 
kloosterbrouwerijen werd uitsluitend 
bovengistend (obergärig) bier gemaakt. Het 
betekent dat men gebruik maakte van 
spontane gisting die veroorzaakt werd door 
plaatselijke schimmelsporen. Meestal werd er 
geen extra schimmel of gist toegevoegd. In 
1364 werd in het Heilig Roomse Rijk der 
Duitse Natie de Novus modus fermentandi 
cervisiam ingevoerd, hetgeen betekent dat de 
brouwmethode gereglementeerd werd. In 
plaats van gruit (kruidenmengsel) moest er 
Hop toegevoegd worden.07 

 
27.05.05. Meer bier, meer plas… 
We weten dat tegenwoordig op ieder kantoor, 
in iedere wachtkamer en bij iedere 
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grootgrutter een koffieautomaat staat. Koffie 
staat als volksdrank ongetwijfeld boven aan 
de lijst. Dat was vroeger anders, koffie was 
een koloniaal product en vrij duur, zodat er 
meestal bier gedronken werd.05 

Nog steeds wordt in de zuidelijke provincies 
van ons land meer bier gedronken dan boven 
de grote rivieren, want tijdens een Oud 
Limburgs Schuttersfeest (OLS), worden zo’n 
50.000 liter bier geconsumeerd.06 

Dat lijkt veel, maar vergelijken wij het met 
de bierconsumptie in München tijdens hun 
Oktoberfest, dan valt Limburg in het niet. Op 
de bekende Theresienwiese werd vorig jaar 
tijdens dat twee weken durend 
bierfestijn, zo’n zeven miljoen 
liter bier gedronken. Omdat wij 
ons geen beeld kunnen vormen 
van dat biermeer, zouden wij een 
normaal voetbalveld (100 m x 
70m) een meter onder bier 
moeten zetten. Of we zouden een 
70 meter hoge toren van 10 x 10 
meter, tot aan de rand met bier 
moeten vullen. Mogen we ons 
‘en passant’ ook afvragen, hoe de 
rioleringsbuizen en 
zuiveringsinstallaties die 
gigantische plas-plas verwerken?  
Er is niet alleen een verschil tussen de 
kwantiteit van de Zuid-Duitse en Zuid-
Nederlandse bierpoel, maar ook de kwaliteit 
is anders. Terwijl in München het water arm 
aan mineralen is, hebben we in ons 
Mergelland meer kalkzouten in het water dan 
ons lief is. Over smaak valt (niet) te twisten. 
De meeste Nederlandse en Duitse bieren 
hebben tegenwoordige gemeen, dat ze 
ondergistend zijn. Het betekent dat die 
biertjes volgens de Pilsener methode 
gebouwen worden. Het bier wordt genoemd 
naar de stad Plzen (Pilsen) in Tsjechië, waar 
in 1842voor het eerst de schimmel 
Saccharomyces eubayanus met succes 
gebruikt werd. Of dat lekker pilsje toen ook 
al ‘Pilsener Urquell’ genoemd werd is niet 
bekend.05  
 
27.05.06 Hoge of bovengisting 
Zowel bij ons alsook in de aanpalende landen 
werd bovengistend bier bij voorkeur uit tarwe 

gemaakt. Omdat tarwe in Duitsland Weizen 
en in het grensgebied Wees genoemd wordt, 
heeft het klassieke bier veel namen: tarwe- of 
witbier, maar ook weizen- of weissbier. Het 
blonde en troebele bier had vroeger 
hoogstens 3% alcohol maar tegenwoordig 
wel 5%. Nadat deze biersoort van hoge 
gisting lange tijd uit de gratie was, komt zij 
nu weer in de mode. In België is het 
Hoegaarden die in 1966 begon met het 
brouwen van witbier. In dat land wordt 
tarwebier gebrouwen met ongemoute tarwe 
en worden er kruiden aan toegevoegd. 
Anders in Duitsland waar men de voorkeur 

geeft aan gemoute tarwe en 
volgens hun Reinheitsgebot geen 
kruiden toegevoegd mogen 
worden. Tegenwoordig word ook 
weer donker tarwebier gebouwen 
en dat wordt in Duitsland 
Weissbier-Dunkel genoemd.  
We weten inmiddels dat 
bovengisting plaats kan vinden 
door spontane schimmels, maar 
soms werd/wordt er bewust 
gebruik gemaakt van de 
schimmel Saccharomyces 
cerevisiae. Bij spontane (hoge) 
gisting wordt het brouwsel 

geïnfecteerd door wilde schimmelsporen die 
zich bij een temperatuur tussen 15o en 20o 
vlug vermeerderen en schimmelkolonies aan 
de oppervlakte vormen. Gist is 
smaakbepalend en het betekent dat bier uit de 
plaats A, anders kan smaken dan het 
brouwsel uit plaats B. Bij het brouwproces 
van ouderwetse bovengistende biersoorten 
spelen nog andere aspecten een rol, want 
bovengistende schimmels zijn actief bij een 
behaaglijke kamertemperatuur. Onze 
voorouders die de ondergistende schimmel 
niet kenden waren natuurlijk verbaasd dat zij 
alleen bier in de warme maanden konden 
brouwen, want in de winter lukte het niet. In 
sommige brouwerijen werd schuim van een 
eerder brouwsel toegevoegd aan het nieuwe 
brouwsel, zodat de vergisting beter op gang 
kon komen en ook om een gelijkblijvende 
kwaliteit te garanderen. Bij de 
schimmelsporen die zich toevallig in de lucht 
bevinden, weet je het maar nooit… 
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Bekende klassieke bovengistende biersoorten 
zijn: tarwebier (synoniemen: witbier, 
weissbier, weizenbier), Kölsch (bier uit 
Keulen), Alt (bier uit Düsseldorf). 07 

Natuurlijk ook het ooit zo bekende Aajt oet 
Mestreech. Ook de meeste Belgische 
‘kloosterbieren’ zijn bovengistend. 
 
27.05.07. Lage of ondergisting 
Ondergistend bier werd meestal in de koude 
maanden gebrouwen, want die schimmelvlok 
floreert bij voorkeur als de 
omgevingstemperatuur tussen 4o en 9o ligt. In 
een ‘pils-brouwerij’ is het dus kouder, maar 
dat heeft ook een voordeel, want verkeerde 
schimmels of bacteriën kunnen het product 
niet verknoeien. Een ander voordeel is, dat 
ondergistend bier veel langer houdbaar is. 
Toen in 1876 de koelmachine uitgevonden 
werd, kon het hele jaar door ondergistend 
bier gemaakt worden. Ondergistend zijn alle 
pilsener bieren, alle lagerbieren en ook de zes 
bekende Münchener biersoorten. De bieren 
zijn van ‘lage’ gisting, maar ‘lager’ betekent 
hier dat het bier na het brouwen nog vier 
maanden in een grot of gekoeld lager moet 
rijpen om op smaak te komen. In Nederland 
is 95% van alle bier ondergistend en in 
Duitsland zelfs 99%.07 
 
27.06.  Banheren en panhuizen 
27.06.01. Jurisdictie en bier  
Een verhaal over bier is niet compleet zonder 
een paar details over de historische 
brouwerij, die vroeger ook wel panhuis 
genoemd werd. Bocholtz had voor de Franse 
tijd een aantal brouwerijen, maar een pand 
met de naam Panhuis  is er helaas niet 
bewaard gebleven. In Simpelveld bevindt 
zich wel een pand met de naam Panhuis, het 
bevindt zich in de Dorpsstraat, tegenover 
goudsmid Kicken. Thans is het een 
woonhuis, maar er was vele jaren een café, 
dat uitgebaat werd door families met de 
namen: Vliegen, Hameleers, Reinders en 
Janssen. Tussen 1950 en 1960 was er een 
café van wethouder Hamers.08 

Hier bevindt zich een doorgang naar een naar 
achteren gelegen woning. Het is opmerkelijk 
dat er een halve grafsteen ligt die 
waarschijnlijk toebehoorde aan een adellijk 

persoon. De herkomst van die steen is niet 
bekend.09 

In het Mergelland bevinden zich een aantal 
historische panhuizen, zoals in Mechelen, 
Vijlen en Holset. Het Panhuis van Mechelen 
(Hoofdstraat 9-17) werd gebouwd naar een 
ontwerp van de Akense stadsbouwmeester 
Mefferdatis (1677-1748) en was in bezit van 
de heren van Wittem. In 1786 werd bij dit 
panhuis een gevangenis (banhuis) gebouwd. 
Het lijkt een beetje banaal, maar vroeger 
kwam het wel vaker voor dat bannelingen 
vanuit het banhuis (soms ook panhuis) naar 
het bitseel (galg) gevoerd werden. Het 
panhuis had meerdere functies en het is 
bekend dat de plaatselijke schepenbank van 
Mechelen daar haar zittingen had. In Vijlen 
bevond het pannes (panhuis) zich naast de 
munnikhuf (monnikenhof), dat was vroeger 
niet ongewoon. Reeds in 1323 was dit 
panhuis als schepenbank in gebruik. Het is 
ook bekend dat in het gebouw jurisdictie 
plaats vond in naam van de abdis van 
Burtscheid. In Holset (huisnr. 42) bevindt 
zich een panhuis binnen een complex van 
losse gebouwen bestaande uit vakwerkbouw, 
breuk- en baksteengebouwen. Het is 
verrassend dat de aspecten: ban 
(rechtsgebied), banheer (bestuurder), 
pandhuis (kredietbank) en panhuis 
(brouwerij) in één adem genoemd kunnen 
worden. Werden ooit de diverse taken en 
diensten in één huis verricht? Het is best 
mogelijk want in Wylré was sprake van het 
‘Banpanhuisrecht’. Het ‘Cleerbuch dess 
Gerichts – und Freiherlichkeit Wyler’ is uit 
de 15e eeuw en beschrijft de rechten en 
plichten van de heer van de heerlijkheid 
Wylré. In dat historisch boek wordt ook het 
‘Banpanhuisrecht’ duidelijk omschreven. De 
woorden ‘ban’ en ’pan’ werden in dit geval 
gecombineerd en het begrip ‘ban’ hield in dat 
de banheer decreteerde dat er in zijn 
heerlijkheid (ban) slechts één brouwerij 
(panhuis) mocht produceren. De brouwer 
moest door de schepenen aangesteld worden 
en de bestuurderen controleerden ook dat er 
geen bier uit omliggende plaatsen ingevoerd 
werd. Op 23 december 1871 kwam de 
brouwerij in handen van Frederik Brand.10 
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27.06.02. Pannesheide 
Op de Duitse grens in de buurt van Kerkrade 
ligt bij grenspaal 229 het plaatsje 
Pannesheide. Etymologisch afgeleid van de 
heide bij het Panhuis. Die brouwerij werd 
meerdere malen genoemd in verhalen rond de 
vermeende bende van de Bokkenrijders. De 
benaming Panhuis zorgt nog wel eens voor 
verwarring, want 
heemkundigen hebben er vier etymologische 
hypotheses aan verbonden: Het is natuurlijk 
een mythe dat panhuizen van dakpannen 
voorzien waren, terwijl de daken van andere 
huizen toen met roggestro gedekt werden. Bij 

de tweede variant zou panhuis afgeleid 
kunnen zijn van ‘pandhuis’. Dat was vroeger 
een bank of kredietinstelling waar men tegen 
hoge rente geld kon lenen. Het waren vooral 
dieven die een pandhuis bezochten, want daar 
konden zij op een gemakkelijke manier het 
gestolen goed witwassen, want legitimeren 
was daar niet nodig. Kan een panhuis ook een 
banhuis zijn? Dat is de derde variant en die 
combinatie is inderdaad mogelijk. Vroeger 
werd niet alleen het huis van een landvoogd 
‘banhuis’ genoemd, maar was ‘ban’ 
(banheer) een persoonlijke titel. De ‘banne’ 
was het rechtsgebied van een gemeente en 
‘verbanning’ was een zware straf, want de 
banneling moest elders in ballingschap leven. 
Volgens de vierde hypothese heeft een 
panhuis iets te maken met een brouwketel die 
voor het brouwen van bier gebruikt werd en 
meestal eigendom was van een banheer, 
landvoogd of andere bestuurder. Toen 

Germanen door Romeinen gecultiveerd 
werden, maakte de regio ook kennis met het 
woord ‘patina’, dat later veranderde in ‘pan’. 
In het soldatenlatijn (vulgaris) sprak men 
over ‘panna’.11 

 
27.06.03.   Pastoor Crutzen vertelt  
Op 28 januari 2014 hield pastoor Frans 
Crutzen in Partycentrum Oud Zumpelveld. 
een lezing voor onze heemkundevereniging, 
over historische brouwerijen en de betekenis 
daarvan voor onze omgeving. De lezing was 
bijzonder geslaagd, de zaal was prima bezet 
en de presentatie van pastoor Crutzen was 

heel mooi, deskundig, goed 
onderbouwd en met veel 
humor. De pastoor en 
wetenschapper, verrichte 
een diepgaand onderzoek 
naar brouwerijen in Zuid-
Limburg in de 18e eeuw. 
Volgens de pastoor waren 
hier in de Franse Tijd 
(1795-1814) zo’n 225 
brouwerijen. In die tijd werd 
er uitsluitend bovengistend 
bier gemaakt, dus bier dat 
op spontane gisting berust 
met een laag alcoholgehalte. 
De pastoor maakte gebruik 
van oude bevolkingslijsten, 

accijnsregisters en andere relevante 
documenten.12  Dat men vroeger liever bier 
dan bronwater dronk is vrij logisch. Net zoals 
tegenwoordig in Beieren, was bier ook bij 
ons geen genotmiddel maar een volksdrank. 
Om aan de vraag te voldoen had iedere dorp 
zijn eigen brouwerij en in een stad waren 
meerdere brouwerijen. In de krant werd de 
spreker ‘Bierpastoor’ genoemd en dat is 
natuurlijk niet degenererend bedoeld, want de 
onderzoeker bevindt zich in goed gezelschap. 
Is het toch onze monarch die in zijn 
studententijd ‘Prins Pils’ genoemd werd. De 
voorzitter van branchevereniging 
Nederlandse Brouwers had toen al veel 
vertrouwen in de koning der Nederlanden.13 
Volgens de pastoor heeft de Franse regering 
een onuitwisbaar stempel gedrukt op de 
Limburgse bierbrouwerijen. Voor de Franse 
tijd had men hier te doen met drie soorten 
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bierbrouwers: Bedrijfsmatige brouwerijen in 
plaatsen met een stedelijke functie. Men 
brouwde bier op grote schaal want er was 
veel vraag. In kleinere plaatsen waren er 
brouwers die bier brouwden voor hun eigen 
kroeg. Tenslotte waren er nog boeren die bier 
brouwden voor eigen gebruik en eventueel 
voor de noabere (buurschap). Het verbaast 
niet dat er in die tijd hier zo’n 600 
bierbrouwers waren en per 550 inwoners was 
er een brouwerij. Maastricht met zijn ca. 
18.000 inwoners beschikte over 35 
brouwerijen en de stad stond bekend om zijn 
Mestreechs Aajt. Terwijl brouwers 
tegenwoordig de voorkeur geven aan gerst, 
werden vroeger alle mogelijk graansoorten 
gebruikt zoals: haver, rogge en tarwe. Bier uit 
gerst was zoet van smaak, roggebier was 
kruidig en tarwebier was zurig. Door een 
melange te maken konden er bieren met 
diverse smaken gebrouwen worden. 
Vòòr de Franse Tijd werd door de landsheer 
belasting geheven op de kwantiteit van het 
bier. Iemand die veel produceerde moest ook 
veel accijns betalen. Maar na 1795 werd door 
de Fransen een zogenaamde Patentbelasting 
geheven en dat betekende dat voor een 
brouwketelinhoud 20 franken betaald moest 
worden. Voor brouwers die weinig brouwden 
was dat de doodsteek. In 1797 kwam er een 
verbetering in die zin dat brouwers die voor 
eigen gebruik brouwden vrijgesteld waren 
van patentbelasting.14 
 
27.07.  Streekbieren 
27.07.01. Pilsener bij ons 
Het duurde een hele tijd voordat het 
ondergistend bier uit het Tsjechische Pilsen 
een volksdrank in Nederland werd. Door de 
grote afstand drukte de transportkosten op het 
‘pilsje’ en het kan niet anders dan dat ook bij 
ons getalenteerde brouwers besloten om ook 
ondergistend bier te brouwen. Bierbrouwerij 
Brand is uit 1340 en wordt niet alleen als de 
oudste brouwerij in Nederland beschouwd, 
maar ook als eerste pand waar laaggistend 
(ondergistend) bier geproduceerd werd. Rond 
1700 verhuisde een zekere J.Rutten vanuit 
Eijsden naar Maastricht om er in 1871 
ondergistend bier te brouwen. In 1893 
noemde de brouwerij zich Rutten’s 

Bierbrouwerij De Zwarte Ruiter N.V. Met het 
Beierse lagerbier als voorbeeld werd het 
pilsener bier van Rutten gelagerd in een 
mergelgroeve van de Sint Pietersberg 
zuidelijk van Maastricht. In Valkenburg werd 
in 1886 met kapitaal van de Aachener Export 
Brauerei Dittmann & Sauerländer een 
brouwerij gebouwd die later De Leeuw 
genoemd werd.15  We mogen stellen dat in 
die tijd het goedkope bovengistend bier door 
het gewone volk en het duurdere 
ondergistend bier door de maatschappelijke 
bovenlaag gedronken werd. 
In Heerlen bevond zich in de Akerstraat 51-
53 een bottelarij van een Akense brouwerij. 
Toen Maria Wiertz uit Aken trouwde met 
Cornelis de Bruyn, vestigden zij zich in het 
dubbele pand in de Akerstraat te Heerlen en 
openden er een banketbakkerij. 16 
 
27.07.02. Maastrichts bier 
In Maastricht is men ervan overtuigd dat hun 
Mestreechs Aajt een afstammeling is van het 
zgn. oerbier. Dat bovengistend bier ontstond 
door het in gesloten eikenhouten vaten te 
laten gisten, waarbij gebruik gemaakt werd 
van de aanwezige schimmelsporen. Na het 
gistingsproces werd het brouwsel gefilterd en 
op smaak gebracht door het te mengen met 
andere biersoorten. Als grondstof gebruikte 
men tarwe, het donkerbruine bier was 
troebel, bitter en rins (zuur) van smaak. Over 
het afzetgebied van Mestreechs Aajt lopen de 
meningen uiteen. Volgens de ene bron was er 
sprake van een mindere kwaliteit en kon het 
bier niet over grote afstand vervoerd worden, 
maar volgens een andere bron werd het bier 
naar Nederlands-Indië geëxporteerd, waar de 
voornaamste afnemers de militaire kantines 
waren.17 In Duitsland is deze donkere 
bierspecialiteit bekend met de naam Alt en 
vooral Düsseldorf is befaamd om zijn vele 
altbrouwerijen. In die stad heeft het bier een 
alcoholpercentage van bijna 5%.  
Maar nu terug naar Maastricht waar zich 
reeds in 1294 in de Begijnenstraat het 
Feylenpanhuys bevond. Het betekent dat zich 
daar de pannen (brouwketels) van de 
faliezusters bevonden. Het ambacht was door 
de jaren heen streng gereglementeerd. De 
brouwerijen mochten alleen in hun eigen huis 
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bier verkopen en hadden toestemming om 
twee maal per week te brouwen. De brouwers 
moesten d.m.v. een gevelbord vermelden 
welke biersoort gebrouwen werd. In 
Maastricht werd rond 1380 gruit 
(kruidenmengsel) vervangen door Hop, 
waardoor het bier pittiger en houdbaarder 
werd. De kapittelheren van Sint Servaas 
eisten, dat het voor hen gebrouwen bier van 
betere kwaliteit moest zijn. Brouwerij De 
Ridder in Wyck was in Maastricht de laatste 
nog producerende bierbrouwerij en werd in 
2002 overgenomen door Heineken. In Wyck 
bevond zich ook Stoombierbrouwerij De 
Keijzer die tot 1970 bier produceerde. Thans 
is het gebouw een industrieel-archeologisch 
monument.18 

 
27.07.03. Aken en Keulen 
Richten we nu onze blik naar het oosten, 
want ook Aken beschikte over een aantal 
brouwerijen. Maar het peil van Düsseldorf en 
Keulen met hun specifieke bieren, Alt 
respectievelijk Kölsch, kon Aken niet 
bereiken. In Keulen bevinden zich twintig 
brouwerijen waar Kölsch gebrouwen wordt. 
Het is een ouderwets bovengistend bier dat 
uit smalle glazen gedronken wordt. Het is 
licht van kleur, zacht van smaak en heeft een 
hoog koolzuurgehalte. De naam Kölsch is 
beschermd en het betekent dat dit bier alleen 
Keulen gebrouwen mag worden.16 
Het is vrijwel zeker dat in Aken al in de 
dertiende eeuw bier gemaakt werd, daar is 
bekend dat er rond 1420 een 
bierbrouwersgilde bestond en er in totaal 19 
ambachtsgilden waren. In 1428 kwamen 9 
gilden, waaronder het brouwersgilde, in 
opstand. Men weigerde pertinent de directe 
belastingen te betalen die door de stadsraad 
gevorderd werd en dat had tot gevolg dat de 
raad ‘kopflos’ (overstuur) raakte.19 
In de annalen komen we bier tegen in een 
document van 8 mei 1656 waarin vermeld 
staat dat het verboden is om levensmiddelen 
en bier duurder te verkopen dan de door de 
overheid vastgestelde prijs. We mogen niet 
vergeten dat in dat jaar (2 mei 1656) in Aken 
een verschrikkelijk stadbrand woedde, 
waarbij 4664 huizen prooi van de vlammen 
werden en 17 mensen om het leven kwamen. 

In een document van 7 oktober 1693 lezen 
wij dat de stadsraad van Aken wijn- en 
bierconsumptie in Burtscheid verbood. Op 14 
mei 1704 maakt de stadsraad bekend dat het 
verboden is om tijdens een kermisprocessie 
(de bronk) bruchpfefferkuchen (printen) te 
eten, dat tijdens de processie geen wijn of 
bier geschonken mag worden en dat er in de 
kerk niet gedanst mag worden.20 

Van de talrijke bouwerijen in Aken, had de 
Degraa-Brauerei de langste adem en sloot 
haar poorten in 1989. In Aken weet men dat 
de naam Degraa in de stad kwam toen 
koperslagers 
uit Dinant, het 
waren 
protestantse 
(Hugenoten), 
zich hier 
vestigden.20 
Iemand die 
vroeger wel 
eens in Aken 
een 
bovengistend 
biertje dronk 
kan zich 
bierviltjes 
herinneren met 
de tekst:  “Opa wurde 100 jährig, sein Leben 
trank er Degraa-Obergärig!” 
Sinds 2012 heeft Aken weer een klassieke en 
bovengistende biersoort met een passende 
naam. De naam Lennet Bier werd ontleend 
aan een symboolfiguur uit Aken met de naam 
Leonard van Kann. Iemand die wel eens de 
tv-uitzending ‘Wider den tierischen Ernst’ 
gezien heeft kan zich natuurlijk aan het lied 
‘Dat es dr Lennet’ herinneren. Lennetbier 
wordt gemaakt uit een mengsel van gerst en 
tarwe, het alcoholpercentage bedraagt 4,8%. 
Terwijl veel brouwers in het kader van ‘tijd-
is-geld’ hun brouwsel in vier weken 
‘klaarstomen’ doet Lennet er drie weken 
langer over. Natuurlijk is het Reinheitsgebot 
uit 1516, ook in de 21e eeuw onverminderd 
van toepassing. 21 
 
27.07.04.  Brouwerijen bij ons   
Natuurlijk bevonden zich voor de Franse tijd 
een aantal brouwerijen of panhuizen in 
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Simpelveld en Bocholtz. Daar waar het zgn. 
‘Grassèrepand’ te Simpelveld staat/stond, 
was ooit de brouwerij van een zekere firma 
Meens. Volgens oude archieven bevonden 
zich in 1639 in Bocholtz zes brouwerijen, 
daarvan waren er in 1770 nog twee over. In 
Bocholtz bevond zich I jen Sjtroas, een 
brouwerij in het ‘Kunningshoees’. Volgens 
oude Bocholtzenaren werd de straat ook 
Poatsesjtroas (Poortenstraat) genoemd, 
vanwege de vele poorten. De huidige naam, 
Minister Ruysstraat, maakte aan het 
agropastorale tijdperk een einde. Ook in de 
kasteelboerderij Ten Oaveres  (Overhuizen) 
was rond 1822 een brouwerij, waar tevens 
alcohol gestookt werd. Van ondermaatse 
alcohol kon er dan azijn gemaakt worden. De 
brouwerij was eigendom van Dominicus 
Deutz op Overhuijsen en zijn brouwketel 
beschikte over een inhoud van 19 vaten en 80 
kannen. Het was een grote brouwerij want er 
was een roerkuip met een inhoud van 22 
vaten en een koelbak met een inhoud van 19 
vaten en 40 kannen. We weten dat een kan 
gelijk stond aan twee liter, maar de inhoud 
van een vat was in iedere plaats anders. In 

Pruisen was de inhoud van een vat gelijk aan 
één hectoliter. De brouwknecht van 
Overhuizen verdiende in 1830, 96 cent per 
dag. Rekenen wij zijn loon om naar de tijd 
van nu, dan zou hij thans 8,55 euro per dag 
verdienen. We constateren dan, dat de 
loonkosten boven proportioneel gestegen 
zijn.  
Ook in Bocholtz deed de mythe de ronde dat 
er bier gedronken moest worden omdat het 
bronwater verontreinigd was.(…)  Echter, 
van bejaarde Bocholtzenaren hoorde ik dat de 
meeste mensen over een eigen waterput 
beschikten met kristalhelder water.(…) 
Waarschijnlijk was het een verkoopargument 
van de brouwer om zijn omzet te verhogen. 22 

 
Nawoord 
Genoeg over banheer en panhuis, over 
boven- en ondergistend bier, over historische 
brouwerijen in het agropastorale tijdperk. De 
volgende keer houden we ons bezig met het 
Elske; een Limburgs drankje bij uitstek, dat 
vroeger als het ware tot de ‘huisapotheek’ 
behoorde.  
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Uit de oude doos: Gevelsteen van de Pastorie 
 
Door: H. van Wersch 
 
In de oude doos hebben we nog een stukje gevonden uit het derde periodiek van 1988, dat ook 
over de gevelsteen van de pastorie gaat.  
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Inmiddels t1ebben wij het antwoord ontvangen van de heer 
H. van Wersch op de vraag: "Van wie is het wapen in de 
gevelsteen boven de deur van de pastorie ? " en tevens een 
vertaling van de tekst die eronder staat. 

De pastorie werd in 1683 hersteld. In de gevelsteen staat: 

R(everendus) D(ominus) GASPAR FAIMONVI L L E PASTOR 
PLENE EXSTRUXIT 
(vertaling: de eerwaarde heer Gaspar Faimonville heeft het 
van de grond af opgebouwd.) 

Als de Romeinse ci jfers opgeteld worden krijgt men het jaar 
van de bouw 1683. 
(MOLLLXXVVIII " 1683) 

Op de steen eronder staat de volgende tekst: 

R(everendus) D(ominus) A. SOU GNEZ NONU S POST IPSUM 
SU CCESSOR TALITER REPARAVIT 
(vertaling: de eerw. heer Sougnez heeft dit aldus hersteld) 

23 
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