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Voorwoord
Onderscheidingen
Ik wil er maar een goede gewoonte van maken om te beginnen met het goede nieuws. En dit is dan
gelijk een goed begin want er is genoeg goed nieuws te melden.
Allereerst mogen we onze voorzitter Luc Wolters
feliciteren met het ontvangen van de Gala-orde 2016 van
carnavalsvereniging Woeësj-Joepe te Zumpelvelt. Deze
onderscheiding gaat naar een persoon die zich
verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap op
sociaal, gemeenschappelijk of cultureel vlak.
Tevens heeft Luc Wolters een investituur als
schutbroeder mogen ontvangen bij het edele
eedbroederschap van de soevereine orde van de Rode
Leeuw van Limburg en de heilige Sebastianus! Ook hier
van harte gefeliciteerd, Luc!
Ander goed nieuws
Hans Brauers en Heike Xhonneux ondersteunen het bestuur inmiddels met het maken van
persberichten. De eersten heeft u als het goed is al onder ogen gehad.
Wellicht was de grote belangstelling voor de Lezing over 'Kalkovens en branderijen' door Jan
Nilissen op 23 februari, mede te danken aan het persbericht. En blijkbaar raken de kalkovens een
gevoelige snaar.
Ook de Lezing “religie in de Oudheid” door Koos Linders op 26 januari werd trouwens goed
bezocht. Deze lezing, die op onze website nog is te downloaden wierp een interessant licht op de
belangrijke verandering in de Romeinse tijd van een persoonlijk beleden religie met meerdere
goden naar het monotheïstische christendom als staatsgodsdienst en de politieke perikelen die
daarbij, ook toen al, een belangrijke rol speelden.
Butler Academie
Afgelopen 22 februari maakte een kleine afvaardiging van uw bestuur kennis met Robert
Wennekes, directeur van de internationale Butler Academie en de nieuwe eigenaar van het klooster
Damiaan. In een uitgebreide rondleiding door dhr. Wennekes werd al snel duidelijk dat bij het
opknappen van het klooster kosten nog moeite zijn gespaard. Veel ruimtes zijn al opgeknapt en als
alle plannen straks zijn uitgevoerd staat er een prachtig ingericht gebouw met een allure waar de
monniken van zouden opkijken. Als Heemkundevereniging zijn wij natuurlijk verheugd over deze
onverwachte bestemming voor Huize Damiaan. En even verheugd zijn we over de open opstelling
van dhr. Wennekes die meteen liet weten niet onwelwillend te staan tegenover samenwerking met
de Bongard, bijvoorbeeld in het kader van een Open monumentendag.
Programma voor de komende maanden, ook terug te vinden op onze website:
Dinsdag 15 maart: Algemene Jaarvergadering en na de pauze een film, 20.00 uur
Vrijdag 25 maart: Wegkruisenwandeling Simpelveld 20.00 uur
Vrijdag 8 april: Dialectavond, een speciale voorstelling Simpelveld 20.00 uur
Dinsdag 24 mei: Lezing over 'wijnbouw' door wijnbouwer Wim Gloerich Simpelveld 20.00 uur
Meer informatie over deze activiteiten vindt u op onze website: www.DeBongard.nl
Namens het bestuur: Rob Nieuwenhuizen

Contact: DeBongard@hotmail.com
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Twee wegkruisen in de hoofdrol.
Het verdwenen wegkruis en de herkomst van de spreuk op het andere.
Donné Jaegers

Bijvangst no 5
Staatsspoorwegen in haar aanvraag van een
vergunning voor de bouw van het huidige
station van Simpelveld van het maken van
een nieuw hoofdgebouw met bijkomende
werken te Simpelveld, als omschreven in
bijgaand bestek met tekeningen.
Al op 1 april 1909 verlenen namens B&W
van Simpelveld de heren L.H. Houbiers en J.
Meentz, gezien het advies van de
Gezondheidscommissie te Gulpen, de
gevraagde vergunning.
3

O

p de website van de ZuidLimburgse Stoomtrein Maatschappij staat het kort en bondig:
De oorsprong van de Miljoenenlijn voert
terug naar begin jaren twintig van de vorige
eeuw. Dan wordt voor meer den één miljoen
gulden
per
kilometer
een
spoorwegverbinding tussen Kerkrade en
Simpelveld aangelegd, die aansluiting geeft
op het kolenspoor van de Aachen-Maastricht
Eisenbahn en de rest van Nederland. Voor de
bouw van deze goederenspoorlijn was de NS
verantwoordelijk. De uitvoerder van het
werk, dat in 1925 begon, was de heer C. van
Herpen, medewerker van een van de
dochterondernemingen van de NS te Utrecht.
Het werk kwam gereed in 1934.

S

tation en spoor trokken niet alleen
mensen voor vervoer per trein aan,
maar ook grote bedrijven, die zich in
de directe omgeving van het station
vestigden. Een paar voorbeelden: Slangen,
export handelaar in aardappelen en fruit,
Berger had er samen met Schrijen-Tychon
een gelijksoortig bedrijf en Schrijen-Tychon
zelf bouwde er ook de graanhandel en molen.
Waar veel mensen komen, ontstaat ook
vertier en cafés. In Fotoboek Oad
Zumpelveld wordt van de horeca aan de
Baan met name genoemd Slangen, Koll, van
de Weijer, Abrahams en Lerschen.

De onbekende zuster van Huize Loreto
schreef in haar dagboek vaker over deze
spoorlijn en de grote betekenis er van tijdens
WO II voor de bevoorrading van de
geallieerde troepen. Een illustratieve passage
uit de vertaling van haar dagboek als
voorbeeld:
…en waar het vriendelijk stoomlocomotiefje
vroeger hoestend voorbij reed, stampen nu
geweldige
Amerikaanse
locomotieven
voorbij en fluiten en fluiten dat men overdag
aan de wijde steppen van het Wilde Westen
denkt en ’s nachts, als men plotseling
wakker schrikt, aan de bazuinen op de
Jongste Dag.1

Het belang van spoor en station werd eerder
uitvoerig uit de doeken gedaan door van
Wersch, door pastoor Delissen en Dreuw. Bij
van Wersch vindt men ook een foto van het
eerste stationscomplex, dat ongeveer 30
meter westelijk lag van het huidige complex.4

E

r bestond al vóór 1925 een
stationsgebouw
en
dat
was
oorspronkelijk uit 1853, maar werd
herhaaldelijk gewijzigd. Franssen schreef er
al over in De Bongard in 19982. Terecht
spreekt de Maatschappij tot Exploitatie van

3

Voor de verklaring van deze naam, zie noot 5.
Het belang van het spoor voor Simpelveld, H. van
Wersch, De Bongard, 1988, no 4, pag. 20 en pastoor
Delissen in Bocholtzer Kerkberichten, 1966-1976. Zie
ook diverse artikelen in De Bongard van M. Dreuw,
o.a.: 1997 jaargang 9, pagina’s 34, 41 en 54; 2011,
jaargang 23, pagina 37.

4

1

Echo uit Huize Loreto, D.M.H. Jaegers mmv L.
Wolters, De Bongard 2014, pag. 137.
2
135 Jaar Simpelveld en Spoorwegen, H. Franssen,
De Bongard 1988, no 4, pag. 10 e.v.
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De aanleg van een nieuw station met
bijgebouwen en de uitbouw van het
goederenspoor naar Kerkrade verliepen
volgens planning. Er deed zich echter een
incident voor, waarvan de sporen vandaag
de dag nog zichtbaar zijn. En over dat
incident gaat deze bijdrage.
Kort voordat de goederenspoorlijn gereed
was, riepen burgers van de Waalbroek de
hulp in van burgemeester Houbiers van
Simpelveld. Uit de nog beschikbare delen
van de correspondentie tussen de
burgemeester en wat toen nog heette Staats
Spoorwegen daarover blijkt dat er iets
verdwenen was en is ook de nasleep van het
incident in eerste instantie goed te volgen.
Hierna zal echter blijken dat er verschillend
gedacht kan worden over de vraag of wat
toen verdween nog wel ooit boven water is
gekomen. Zelfs blijkt twijfel mogelijk over
de vraag of er wel iets verdween. Hoe dan
ook verwarrend, dus, eerst maar eens de
vaststaande feiten.

Daarin reageert die burgemeester op een
brief van 10 dagen eerder van de NS aan
hem. In zijn brief dient de burgemeester de
NS op niet mis te verstane wijze van repliek.
In zijn eerdere brief van 10 februari 1933
schrijft deze ingenieur vanuit zijn Directiekeet aan de burgemeester o.a. dat zowel voor
de vergunning om een kruisbeeld op
spoorterrein te zetten eenmalig betaald moet
worden en dat er ook elk jaar opnieuw een
bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn.

D

e Burgemeester schiet die formele
reactie van de NS in deze kwestie
duidelijk in het verkeerde keelgat,
want in zijn brief legt hij aan de NS fijntjes
uit hoe de feiten werkelijk liggen:
De heer Coenraad Hensgens, landbouwer
Waalbroek alhier e.a. verzochten mijne
bemiddeling voor het mogen plaatsen van
een kruisbeeld in den teen van den talud van
den weg Simpelveld-Bocholtz.
Dit kruisbeeld zou vervangen het door U bij
de ombouw van dien weg in verband met den

Begin 1933 kreeg De Heer Ingenieur der
N.S., Directie-keet, HEERLEN van de
Burgemeester van Simpelveld een brief.5

Staatsspoorwegen samen met de Hollandsche IJzeren
Spoorweg-Maatschappij de belangenmaatschap
Nederlandse Spoorwegen (NS) opgericht. Dat leidde
op 1 januari 1933 tot een fusie en tot de oprichting van
de N.V. Nederlandsche Spoorwegen

5

Brief d.d. 20 februari 1933. De vermelding van N.S.
in de adressering is juist: Pas in 1917 richtte de

4

aanleg der spoorlijn Simpelveld-Kerkrade
weggeruimde kruisbeeld.
Het weggeruimde kruisbeeld heeft gestaan
op ongeveer dezelfde plaats waar men thans
het nieuwe wil plaatsen, als op bijgaande
situatieteekening met X aangegeven.
Door het wegruimen van dat kruisbeeld en
het niet herplaatsen ervan acht de bevolking
dier buurt hun”geloofsgevoel”zeer gekwetst.
(…).
artverwarmend en voor veel huidige
bestuurders in het publieke domein
een voorbeeld dat navolging
verdient, is het betrokken optreden van
burgemeester Houbiers voor Hensgens en de
andere burgers, die op eigen kosten hun
verdwenen kruis terug willen op terrein van
de NS. De burgemeester geeft ook blijk door
de eerste reactie van NS een gewaarschuwd
mens te zijn, die zich niet twee keer aan
dezelfde steen wenst te stoten. Hij bepleit de
gevraagde vergunning niet alleen zeer ernstig
in overweging te nemen maar beveelt die ook
dringend aan zonder de verplichting tot
betaling van een jaarlijkse recognitie enz.
(…) en met de verplichting van een slechts
zeer geringe jaarlijkse recognitie (…).
Mag ik U beleefd verzoeken wel te willen
bevorderen, dat de gewenschte vergunning
aan voornoemde Hensgens aldus verleend
wordt.6

spijt, komt ook uit dat archief geen nieuwe
correspondentie over deze kwestie boven
water.8

Z

ou de gemeente Simpelveld zelf
misschien voor een oplossing gezorgd
hebben en is dat de reden dat er geen
stukken te vinden zijn waaruit de afloop
blijkt, en zo ja, wat was dan die oplossing?
Die theorie past in ieder geval bij de
getoonde betrokkenheid en daadwerkelijke
hulp van de lokale overheid bij realisering
van de vraag van Hensgens c.s. Ook blijkt uit
verder onderzoek9 dat daadwerkelijke hulp
van de gemeente voor een plek om een
wegkruis te plaatsen, kennelijk vast beleid is
geweest in de jaren vijftig en zestig van de
vorige eeuw.

H

Na enkele mails en telefoontjes met de
voormalige voorzitter10 van de sectie
Wegkruisen, weet ik dat deze sectie eerder
uitgebreid onderzoek deed naar het
oorspronkelijk kruis in het talud van (deze
zijweg van) de Bocholtzerweg. Uit de
toelichting een situatiebeschrijving die Piet
Janssen voor me maakte, blijkt dat hij van
mening is dat dit kruis niet verloren is gegaan
in 1933.

overvloedige documentatie over grondzaken m.b.t. de
spoorwegen; (…) maar het kruisbeeld lijkt
systematisch buiten de archiefvorming gebleven te
zijn, helaas.
8
Het Utrechts archief, Nederlandse spoorwegen:
contracten en overeenkomsten, inv. nr. 610: no 1.66
Simpelveld grens-Simpelveld 1847-1997 en inv. nr. 11934 no 387 inz. de ombouw en openstelling van de
mijnspoorlijn Simpelveld-Kerkrade-Heerlen.
9
Bouwvergunningen aan Buurtvereniging
“Schiffelderstraat”voor wegkruis aan
Kerstboompjesweg (1951) en aankoop van grond van
PLEM op hoek Bulkemstraat en St. Nicolaasbergweg
voor plaatsen wegkruis door Buurtvereniging “Om het
Kruis”(1960), Gemeente Simpelveld, Rijckheyt, T
104, inv. nrs. 92-bv en 338.
10
P.H.J. (Piet) Janssen, mijn oude buurjongen in de
Irmstraat, die me ook op het spoor zette van een nicht
van de Heer Coenraad Hensgens, namelijk Mevr.
M.G.H. Vliex-Hensgens. Beiden dank ik hartelijk
voor hun hulp en geduld bij mijn vele vragen over
feitelijkheden en dat ze bereid waren het concept van
deze bijdrage kritisch door te lezen.

Ondanks al die steun van de hoogste lokale
autoriteit van Simpelveld, is er in het archief
van deze gemeente geen brief te vinden,
waarin de NS reageert op de laatste brief van
burgemeester Houbiers.
Zouden de archieven van de NS zelf
misschien wel de stukken bevatten, waaruit
de afloop van deze zaak blijkt? De
enthousiaste medewerking en hulp van de
Spoorwegexpert7 bij Het Utrechts archief ten
6

In die tijd gold artikel 167 in de Grondwet nog,
waardoor ‘openbare godsdienstoefening buiten
gebouwen en besloten plaatsen’ in het algemeen
verboden waren (kort gezegd: het z.g.
processieverbod). Dat verbod verdween pas in 1983
uit de grondwet.
7
De expert in kwestie is de heer V. Lansink, die ik
graag dank voor zijn hulp en betrokkenheid: Het is
wel jammer dat we niets kunnen vinden. Er is

5

De situatietekening waar burgemeester Houbiers in zijn brief van 20 februari 1933 aan de NS
te Heerlen naar verwijst, is bewaard. 11

11

Straatnaam en richtingpijl door mij toegevoegd. De plaats waar het verdwenen kruis herplaatst kon worden, is
origineel. Helaas ontbreekt een aanwijzing van de plaats waar oorspronkelijk het kruis stond.

6

In de visie van Piet Janssen zou dit wegkruis
in 1933 verplaatst zijn naar het punt zoals
aangegeven op de kaart bij de brief van de
burgemeester aan de NS.
Nadat dit herplaatste oude kruis in de jaren
1940-1950 beschadigd en/of verdwenen is,
spant de buurt zich in voor een nieuw kruis,
dat een blauw kruis werd, dat er ook nu nog
staat.12

de teen van talud van een zijstraatje van de
Bocholtzerweg,
direkt
achter
het
spoorwegviaduct, maar over het kruis op de
hoek Waalbroekweg/Bocholtzerweg, want
daar woonden Hensgens c.s. destijds? (De
verwijzing naar een kruis in de teen van het
talud aan de Bocholtzerweg is dan mogelijk
de oorzaak dat die brief van de burgemeester
ooit per abuis in het dossier over het kruis
aan die weg opgeborgen werd.)

I

n die visie op de gebeurtenissen is het
ook logisch dat ik geen reactie kan
vinden van de NS op de brief van
burgemeester Houbiers namens Hensgens
c.s.
Die opvattingen en conclusies komen van
bepaald gezaghebbende zijde, want Piet
Janssen was tot voor enkele jaren geleden
nog voorzitter van sectie Wegkruisen. Toch
blijft er voor mij iets wringen, want de
opvatting van de Sectie wegkruisen op de
gebeurtenissen roept een paar vragen op. De
belangrijkste zijn deze:
1e Heeft burgemeester Houbiers zich dus
vergist toen hij namens Coenraad Hensgens
c.s. aan de NS schreef over de verdwijning
van een kruisbeeld in den teen van den talud
van den weg Simpelveld-Bocholtz? (Dat moet
dan wel als het wegkruis nooit echt
verdwenen is geweest);
2e Is het kruis op de tekening bij de brief van
burgemeester Houbiers ook op een verkeerde
plaats gezet? De nieuwe plek voor de
vervanger van het verdwenen kruis ligt
namelijk duidelijk in de V-splitsing waar een
deel van het spoor naar Kerkrade gaat en het
andere naar Duitsland. (Op de nieuwe
situatietekening, die ik kreeg, staat diezelfde
plek bij een punt met cijfer 2 en dat is aan de
Kerstboompjesweg en daarmee buiten die Vsplitsing van het spoor.)
3e Vergist de burgemeester zich nog meer en
gaat zijn brief helemaal niet over het kruis in

V

eel indringende vragen, waar ik geen
antwoorden op vond, waarmee al die
vraagtekens weer
pasten in de
vaststaande feiten.
Verder staat voor mij intussen om een andere
reden voldoende vast, dat het wegkruis hoek
Waalbroekerweg/Bocholtzerweg er altijd
heeft gestaan en nooit is weg geweest. Ik
kom tot die overtuiging door de verklaringen
van twee bewoners, ieder geboren en getogen
zijn in de Waalbroek.13 Zij kunnen zich sinds
hun kindertijd niet anders herinneren, dan dat
het wegkruis op de hoek van de
Waalbroekerweg/Bocholtzerweg er altijd
heeft gestaan.
Met hun stellige uitspraken kan ik niet rijmen
dat in 1933 bewoners van diezelfde
Waalbroek onder aanvoering Coenraad
Hensgens de hulp van de burgemeester
zouden hebben ingeroepen, omdat hun kruis
aan de Waalbroekerweg opeens verdwenen
zou zijn door toedoen van de NS.
Verder lijkt me van belang, dat
spoorwegwerkzaamheden in de buurt van een
wegkruis zich toen niet afspeelden op de
hoogte van dit kruis aan de Waalbroek, maar
direkt achter het spoorwegviaduct op de kop
van de overgang van Schiffelderstraat naar
Bocholtzerweg. Een oude foto van rond 1930
laat zien dat daar het wegkruis in de teen van
een talud aan de Bocholtzerweg stond, waar
de Burgemeester namens Hensgens c.s. over
schrijft aan de NS.

12

Dit kruis werd rond 1977 eigendom van de
gemeente Simpelveld, nadat de gemeente de
vergunning voor de bouw er van introk en er geen
rechtverkrijgende van de buurtvereniging
Schiffelderstraat aan wie het college in 1951
vergunning voor de bouw en oprichting verstrekte,
aangewezen kon worden.

Zouden de feiten en gebeurtenissen daarom
misschien niet (eerder) zo kunnen zijn
geweest:
13

Mevr. M. Vliexs-Hensgens voornoemd en haar
enkele jaren oudere broer.

7

-

het wegkruis in de teen van het talud
van de Bocholtzerweg blijkt tegen het
eind van de NS-werkzaamheden
begin 1933 opeens weg;

-

bewoners van de Waalbroek, die er
geregeld voorbij komen op weg naar
het dorp zien dat (ook) en roepen de
hulp van de burgemeester in;

-

die bemiddelt en vraagt plaats op NS
terrein voor herplaatsing van een
nieuw kruis en geeft daarbij op een
situatietekening concreet een plek aan
op diezelfde Bocholtzerweg;

-

de NS zit met het verzoek redelijk in
de maag, want een plek toekennen
zoals de burgemeester eigenlijk eist,
kan als schuld erkennen gezien
worden; dus rekt men de afhandeling
van het verzoek of reageert
anderszins dusdanig dat het verzoek
tenslotte in een bureaulade verdwijnt;

-

in 1951 “herinnert” zich een actieve
Buurtvereniging Schiffelderstraat dat
er ooit een wegkruis stond in het talud
van een zijweg van de Bocholtzerweg
vrij kort nadat men het viaduct van
het Miljoenenlijntje gepasseerd was.
Namens deze vereniging vraagt Th.
van Papenhoven bouwvergunning aan
voor het oprichten van een wegkruis
aan een weg in de buurt van de oude
weg, nu de Kerstboompjesweg.
Bewijs leveren van mijn theorie met kopie
van
de
correspondentie
tussen
de
burgemeester en de NS of andere
documenten, kan ik niet. Lijkt hij echter niet
meer voor de hand liggend, omdat er geen
aannamen nodig zijn, die zich meer of
minder niet met wel gedocumenteerde feiten
verdragen en van welke documenten niet
bewezen kan worden dat er vergissingen bij
de redactie er van zijn gemaakt?
Voorlopig ga ik daarom van de feitelijke
gang van zaken volgens mijn theorie uit.

I

n 1933 werd dan geen nieuw wegkruis
geplaatst op een door de burgemeester
aan de NS voorgestelde plaats. Pas in
1951 is het door toedoen van de NS in 1933

verdwenen kruis vervangen door een ander
en dat staat er nu nog aan de Kerstboompjesweg.

8

H

et wegkruis aan de Waalbroekerweg
heeft er daarentegen altijd gestaan
en is nooit ten prooi gevallen aan een
opruimwoede van medewerkers van het
spoor.
Met hulp van de gemeente Simpelveld kom
ik er achter dat de grond waar dit wegkruis
op
staat
op
de
hoek
van
de
Waalbroekweg/Bocholtzerweg eigendom is
van ENECO.14 Om hun bedrijfsgebouwtje
heen staat een hek en het kruis staat buiten
dat hek. Afhankelijk van de duur van die
situatie kan men met succes beweren dat de
grond waar het kruis op staat door verjaring
eigendom van de gemeente Simpelveld is
geworden. Die grond is door wat toen nog
LIMAGAS heette in 1968 gekocht van twee
leden van de erven Pelzer. Die twee
familieleden Pelzer kregen deze grond bij
een scheiding en deling vijf jaar eerder.
De (voor)ouders Pelzer hebben in de jaren
vóór 1963 deze en andere gronden bij stukje
en beetje door vererving en aankoop
verkregen. Familie Hensgens noch de
gemeente Simpelveld behoren tot de
voorgaande verkrijgers van deze grond
voorzover ik kon nagaan.

vandaan, staat zij op naam van iemand en is
ze al eerder dan 1846 ergens in gebruik?

e zoektocht naar de herkomst van de
spreuk op het bordje15 onder het
corpus op het kruis bracht me eerst
naar Laax in het Zwitserse kanton
Graubünden, vervolgens naar Asten en van
daaruit naar Gescher in Noordrijn-Westfalen.
Tenslotte kwam ik via Aken in Fulda uit.

D

LAAX Op de z.g. Othmars Glocke van de
parochiekerk van St. Othmar en Gallus in
Laax staat in de rand exact diezelfde spreuk
O Sünder sieh wie Jezus für dich stirbt, und
dir durch seinen Tod das Heil erwirbt.
Het kerkbestuur was alweer bijzonder
behulpzaam, maar wist de afkomst van de
spreuk niet. Men kon mij wel over de
klokkengieter informeren, Dat was Franz
Theus te Felsberg16 geweest en hij had hun
klok in 1840 gemaakt. Daarmee staat vast dat
deze spreuk al zes jaar eerder bekend was
dan het jaartal op het schild op het wegkruis
hoek Waalbroekerweg/Bocholtzerweg.

In 1997 heeft de sectie Wegkruisen dit meer
dan 170 jaar oude wegkruis fraai
gerestaureerd en van het metalen bordje in
hartvorm onder het corpus een mooie replica
laten maken. Op dat metalenbordje staat de
volgende spreuk, die sinds de restauratie van
het kruis de sectie Wegkruisen en anderen
heeft bezig gehouden.
Ik ben dus niet de eerste, die zich over die
tekst buigt: ·
O Sünder sieh wie Jesus für dich stirbt und
dir durch seinen Tod das Heil erwirbt 1846.
Dit kruis dateert dus in ieder geval uit 1846
en is vandaag de dag dus bijna 170 jaar oud.
Of zijn er aanwijzingen dat het kruis nog
ouder kan zijn? Waar komt deze spreuk

15

Op gezag van Piet Janssen meld ik ook dat het
oude origineel bewaard wordt in de archieven van De
Bongard.
.16 Klokkengieter tussen 1817-1901 te Felsberg en
goot in totaal 226 klokken. Met dank aan Rainer
Schütte, conservator Klok bij museum Klok&Peel te
Asten.
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Dank voor hun spontane en effectieve hulp aan
wethouder M.J.J.M. Gulpen te Simpelveld en de heer
P. Schillings, gemeentesecretaris/algemeen direkteur
van die gemeente.
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ASTEN Zouden klokkengieters soms een
boekje met voorbeeld teksten voor inscripties
in klokken hanteren en zo ja, staat daar dan
ook de herkomst en andere gegevens van
elke spreuk in? Die vraag leg ik aan
Koninklijke Eijsbouts in Asten voor17.

En omdat vaststaat dat de spreuk ook op twee
klokken van de klokkengieter Theus uit
Graubünden voorkomt, adviseert Dr. Bund
me er bij mijn verder onderzoek rekening
mee te houden, dat de spreuk afkomstig is uit
een kerkelijk lied, dat destijds interregionaal
bekend was en gezongen werd.

Via hun bemiddeling kom ik met hulp van
het Museum Klok&Peel er achter dat voor
klokkengieter Theus deze spreuk een
gebruikelijke inscriptie is geweest. De spreuk
staat ook op een klok van Theus, die nu nog
in een toren in het kanton Luzern hangt.18

AKEN Voor het geval in Bocholtz of
Simpelveld
boeken
met
die
oude
kerkliederen niet meer beschikbaar zijn,
adviseert hij mij mijn licht op te steken bij
kerkarchieven, bisschoppelijke bibliotheken,
of te raden te gaan bij specialisten in
liturgiegeschiedenis aan priesterseminaries in
bijv. Aken, Keulen of Münster. Ik besluit te
kiezen voor een verzoek om hulp aan de
Diocesanebibliotheek te Aken.

Die conservator Klok, de heer Schütte wijst
me ook nog op een Duits aflatenboek uit
1845 Neues Jubiläums-Ablasz-Büchlein. Op
een van de pagina’s van dat boek staat de
bekende Golgotha-scene en daaronder de
spreuk zoals die staat op het bordje van het
kruis hoek Waalbroekerweg/Bocholtzerweg;

e keuze voor Aken bleek een gouden
greep. Ongeveer per kerende post liet
een van de medewerksters21 me
weten dat de spreuk vermoedelijk
ontleend was aan het kerkelijk lied Lass
mich deine Leiden singen….In de 6e strofe
van dat lied staat ondermeer deze tekst:
Sehet, wie der Gottmensch stirbt und im Tod
uns Heil erwirbt.

D

GESCHER Bijna gelijktijdig met de mail
naar Asten had ik om hulp bij mijn
speurtocht naar de herkomst van de spreuk
gevraagd
aan
het
Westfälische
Glockenmuseum Gescher. Dr. K. Bund van
het Deutsche Glockenmuseum19 verzekert me
tenslotte dat uit onderzoek blijkt dat de
spreuk niet voorkomt in het standaardwerk
voor opschriften op klokken20.
Hij verbindt daaraan de voor mijn zoektocht
later zo belangrijke conclusie, dat de spreuk
geen typisch opschrift voor klokken is. De
spreuk moet ik naar zijn mening eerder zien
als een citaat uit een populair kerklied(je).
dergelijke liederen moet ik kunnen vinden in
gebedsboeken van 1840 of later.

Dit lied staat vandaag de dag nog in een
kerkelijk zangboek met de titel Gotteslob.22
En die 6e strofe van dat lied luidt daarin (…)
Sehet wie der Gottmensch stirbt und im Tode
uns Heil erwirbt (…).
Veel belangrijker dan de kleine tekstuele
verschillen is, dat in het gezangboek
Gottesslob staat dat de tekstdichter van dit
lied Michael Denis is, hij de tekst gemaakt
heeft in 1774 en de melodie uit Franken
komt.

17

Koninklijke Eijsbouts in Asten, 's werelds grootste
klokkengieterij en fabriek van torenuurwerken. Sinds
1872.
18
Theus was klokkengieter tussen 1817-1901 te
Felsberg en zijn bedrijf goot in totaal 226 klokken.
Met dank aan Rainer Schütte, conservator Klok van
museum Klok&Peel te Asten.
19
De heer Dr. S. Sonntag, direkteur van het museum
te Gescher brengt mijn vraag naar de herkomst onder
de aandacht van het hoofd van de wetenschappelijke
staf van het Duitse Klokkenmuseum, de heer Dr. K.
Bund.
20
Glockenkunde, K. Walter, 1913, opschriften van
klokken in de periode 1810-1872.

.

21
Mevr. S. Knops, Katechetisches Institut des Bistums
Aachen, Diözesanbibliothek, die ik van harte dank
voor haar grote hulpvaardigheid, waardoor ik het
einddoel van mijn zoektocht naar de herkomst van de
spreuk met succes kon realiseren.
22
Katholisches Gebet- und Gesangbuch mit
erweiterten Diözesanteil Augsburg, 1999.
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Michael Denis was een jezuïet en hij heette
voluit Johann Nepomuk Cosmas Michael
Denis, geboren Schärding 27 september 1729
en overleden te Wenen 29 september 1800.23

die tekst vinden, die dateert rond het jaartal
1846 op het kruis of rond de tijd dat het lied
gemaakt werd.
FULDA In 1778 verscheen in het toenmalige
Fürstbistum Fulda24 een boek met kerkelijke
liederen genaamd: "Der nach dem Sinne der
katholischen Kirche singende Christ".
De bewerker van het grootste deel van
melodie en teksten was een benedictijner
monnik, Pater Augustin Erthel.25

De spreuk op het insigne onder de corpus van
het wegkruis hoek Waalbroekerweg en
Bocholtzerweg is dus afgeleid van een
bepaald tekstdeel in een kerkelijk lied dat in
1774 gemaakt werd door Michael Denis en
eind 20e eeuw nog steeds gebruikt werd in
Duitse kerken.
Het kruis Waalbroekerweg/Bocholtzerweg
draagt het jaartal 1846. De tekst op het kruis
moet dus ontleend zijn aan een oudere versie
van het lied Lass mich deine Leiden singen…
dan die van eind 20e eeuw, waar het
catechetisch instituut van Aken naar verwijst.
ls de tekst van de spreuk op het kruis
inderdaad is afgeleid van deze strofe
van dit lied, moet ik een versie van

In het tweede deel van het aanhangsel bij dit
boek staat als 4e lied onder het motto: Von
den Todesleiden des Herrn het lied: Lasz
mich deine Leiden singen…
Uiteindelijk vond ik dus in Fulda26 een versie
van het lied uit 1778.27

A

24

Dankzij Google.
Geboren 1714 in Wasserlosen en overleden in 1796
in Fulda.
26
Hochschul- und Landesbibliothek Fulda.
27
De 22e druk verschijnt daarvan al in 1834.
25

23

Denis was een Oostenrijker, jezuïet en dichter,
bibliograaf, bibliothecaris, vertaler en lepidopterist.
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O Sünder sieh wie Jezus für dich stirbt, und
dir durch seinen Tod das Heil erwirbt.
dan denk ik dat de spreuk op het kruis
inderdaad op de tekst van dit vers
geïnspireerd zal zijn.
Omdat de tekst uiteindelijk op een wegkruis
kwam te staan, heeft vermoedelijk de maker
van de plaat op het kruis de oorspronkelijke
tekst toegespitst op de lezer, die bij een
wegkruis uiteraard een voorbijganger is.
Voor mij is de waarschijnlijke herkomst van
de vermanende spreuk op de kleine plaquette
onder het corpus van het kruis uit 1846 op de
hoek van de Waalbroekerweg en de
Bocholtzerweg hiermee wel afdoende
aannemelijk geworden.
Het laatste woord daarover laat ik graag aan
de echte specialisten binnen De Bongard op
het gebied van wegkruisen. Ik ben blij dat
Piet Janssen zelf ingegaan is op de suggestie
zijn visie in een reactie in De Bongard op dit
artikel te geven.

Nawoord

Het raadsel van de wandelende
kruisen.

De 6e strofe van het lied Lasz mich deine
Leiden singen….., ziet in 1778 er zo uit:

P.H.J. Janssen (voormalig sectieleider Sectie
Wegkruisen)
Toen in 1988 de Sectie Wegkruisen werd
opgericht hadden we de volgende
doelstellingen:
- het verzamelen en vastleggen van
historische gegevens over onze wegkruisen in
Bocholtz en Simpelveld
- een wakend oog te houden op de
onderhoudstoestand ervan
- en waar deze niet door particulieren of
gemeente
onderhouden
worden
dit
onderhoud -indien mogelijk zelf ter hand te
nemen.

Seh’ ich, wie ein Gottmensch stirbt,
Und den Sündern Heil erwirbt.

Vergelijk ik dat met de spreuk op het
wegkruis op de hoek Waalbroekerweg en
Bocholtzerweg:
12

graafwerkzaamheden
verrichtte
en
geparkeerd
in
de
naburige
constructiewerkplaats
van
de
firma
Leunissen. Hier werd het op enig moment
gezandstraald waardoor de tekst op het
plaatje vervaagde, waarna men het na een
nieuw verfje terugplaatste. In 1997 werd het
door de leden Frans van Can en Guus
Herbergs van de Sectie Wegkruisen opnieuw
onderhanden genomen en het tekstplaatje
nauwkeurig gekopieerd en vervangen. Het
originele plaatje bevindt zich in de
archiefruimte van “De Bongard”.

Wat de laatste twee punten betreft menen wij
in onze opzet redelijk geslaagd te zijn. Een
wandeling langs de wegkruisen in en rond
onze dorpskernen kan u, hoop ik, daarvan
overtuigen.
Het eerste punt echter is achtergebleven. Het
verzamelen van relevante historische
informatie is moeilijk omdat slechts
brokstukken bewaard zijn gebleven voor
zover ze vastgelegd zijn.
Meestal beperkt de informatie zich tot “oral
history” en die wordt steeds vager naarmate
we verder teruggaan in de tijd.
De vragen waarop we antwoorden zoeken
zijn altijd:
- waarom staat dat kruis op die plaats?
- heeft het daar altijd gestaan?
- wie heeft het gemaakt en met welke
intentie?

Dhr. Jaegers heeft met een knap stukje
detectivewerk de herkomst van de tekst
kunnen
achterhalen.
Maar
de
OORSPRONKELIJKE standplaats van de
kruisen en meer nog WIE de tekst
ingraveerde en WAAROM de kruisen
DAAR stonden zal voor altijd een mysterie
blijven...

In een enkel geval duiken er wegkruisen op
in de gemeentearchieven. En dan nog is het
de vraag of de gegevens juist zijn en met
elkaar in verband staan. Soms worden bij de
inventarisatie van een archief stukken die
qua onderwerp op elkaar lijken of iets
gemeen hebben, samen in een map gestopt.
Ik vrees dat dit in het door dhr.Jaegers
beschreven geval gebeurd is. We hebben ons
ook in deze materie verdiept en zijn met de
summiere gegevens tot de volgende
redenering gekomen:
hier is sprake van twee kruisen.
Kruis 1 wandelt van plek A naar plek B en
kruis 2 doet hetzelfde van plek C naar plek
D.
In ons geval zijn de plekken B: hoek
Bocholtzerweg en Kersboompjesweg en D:
hoek Bocholtzerweg en Waalbroekerweg
bekend. De plekken A en C blijven
voorshands onbekend en zullen dat ook
blijven. Feit is dat deze kruisen al zeker 80
jaar op deze plekken staan. De enige
avonturen die ze nog beleven zijn min of
meer kleine gedaanteveranderingen. Kruis 1
wordt in de jaren vijftig vervangen dooreen
groot kruis op een gemetselde sokkel, en
kruis 2 krijgt af en toe een nieuw verfje.
Tussendoor is het even weggeweest omdat de
elektriciteitsmaatschappij
er
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Jaarprogramma 2016
Ma.

4 januari

Bestuursvergadering 20.00 uur

Di.

26 januari

Lezing Religie in de oudheid 20.00 uur

Zo.

31 januari

Dialectmis in Simpelveld

Ma.

1 februari

Bestuursvergadering 20.00 uur

Zo.

6 februari

Dialectmis in Bocholtz om 18.30 uur

7, 8, 9 februari

Carnaval

Di

23 februari

Lezing kalkovens 20.00 uur

Ma

7 maart

Bestuursvergadering 20.00 uur

Di

15 maart

Alg. Jaarvergadering 20.00, film Bronsgroen en anders zwart

Zon.

25 maart

Goede vrijdag, wegkruisenwandeling in Simpelveld 20.00 uur

Vrij.

27 maart

Pasen

Vrij.

8 april

Dialectavond Partycentrum Oad Zumpelveld om 20.00 uur

Ma.

2 mei

Bestuursvergadering 20.00 uur

Don.

5 mei

Hemelvaartsdag

Zon.

15 mei

Pinksteren

Di.

24 mei

Lezing over wijnbouw door wijnbouwer Wim Gloerich

Ma.

6 juni

Bestuursvergadering 20.00 uur en activiteitencommissie

Zon.

5 juni

Excursie naar bruinkoolafbouw voorlopige datum

Zon.

10 juli

Excursie naar Wijnbouw

Juli/augustus

Vakantie

Ma.

5 september

Bestuursvergadering 20.00 uur

Zon.

11 september

Ma.

3 oktober

Open Monumentendag Simpelveld 2016: Thema Iconen en
symbolen
Bestuursvergadering 20.00 uur en activiteitencommissie

Di.

18 oktober

Lezing vakwerk Coen Eggen voorlopige datum
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DIALEKOAVEND
ee zilvere jubileum
“DER VUNF en TSWANTSIGSTE PLUK"
VRIEDDIG 8 APRIL 2016
20.00 oer - zaal óp 19.00 oer
In Partycentrum "Oad Zumpelveld" Irmsjtroas 23 Zumpelveld
Oes ’t leëve g(j)egrèfe: “Van alles g(j)et” mit vuurdrachte en sketches weëd
üch inge blik g(j)egeëve van alles wat kan passeere in 't leëve

’t Wirke mit:
ACCORDION+DIALEK ZENGER
BENNY SHALLOW
DE NAATSBRACKELEARE
PAULINE LECLAIR
LARISSA ERENS
JISSE VLIEGEN
VANJA BRAUERS

DIALEKG(J)ROEP HEEMKUNDEVEREIN DE BONGARD.
ZUMPELVELD – BÓCHES.
Der entree is € 6,00. Heemkundelede € 3,00.

DIALEKOAVEND

Jaar van de Mijnen 2015
Door Hetty Backbier en Pascalle Hamers
Fotos: Luc Wolters
2015 was het jaar van de Mijnen. Dit was voor ons de aanleiding om een aantal activiteiten
rondom dit thema te organiseren. In 2015 waren dit de excursie naar Blegny en Cheratte in
september en de Barbaradag met Pop-up mijnmuseum in december.
Excursie naar Cheratte en Blegny
Op een prachtige dag in september bezochten we
’s morgens het mijnwerkersdorp Cheratte onder
de rook van Luik en ’s middags de mijnen van
Blegny. Cheratte is een dorp met een lange
geschiedenis, maar beleefde zijn bloeitijd door de
mijnbouw. Uit de geschiedenis van de mijn bleek
dat mijnbouw geen eenvoudige onderneming was
in de 18de en 19de eeuw. De mijnbouw werd
gestart door een baron Sarolea, maar andere
ondernemingen namen dit in de loop van de
eeuwen over. De ondernemers stootten op
verschillende problemen: Financiële problemen,
kleinere, maar ook zeer grote ongelukken en de
introductie van vernieuwingen. In 1870 vond een
zwaar ongeluk plaats, waardoor de mijn meerdere
jaren gesloten bleef. Pas in 1905 was er weer een
herstart en werden de bekende schachten en de
belle-fleur boven op de berg gebouwd. De
schachten werden gebouwd naar de
architectonische trends van die tijd: de neoGothiek, betonbouw en metaalbouw. Daarnaast
werden vele bijgebouwen gebouwd:
kantoorgebouwen, wasserij, ziekenboeg, maar ook barakken voor de alleenstaande mijnwerkers uit
Oost-Europa. De mijn sloot in 1977.
Als je langs het terrein van de mijn verder naar het zuiden loopt, kom je aan de rand van het dorp
uit bij het kasteel van baron Sarolea. Net als de mijn is dit gebouw in verre staat van verval. Door
de ramen en via de foto’s op Internet van urbanfotografen kun je nog een glimps krijgen van wat
ooit een prachtig kasteeltje, met grote tuinen moet zijn geweest. De tuinen waren classicistisch
aangelegd met een fontein met beelden van Juno en Jupiter, meerdere terrassen, een boomgaard en
een manege (deze lag aan de Maas). Tot het begin van de 20ste eeuw werd het kasteel bewoond
door de nazaten van de baron (hij was gezegend met een zeer kinderrijk gezin). In de 19de eeuw
waren leden van de familie intussen belangrijke industriëlen in Luik.
Van de grondstukken van het kasteel werd een groot stuk herbestemd en in 1925 werd een groot
mijnwerkersdorp gebouwd met zo’n 200 huizen, geordend langs kleinere en grotere groene lanen.
De huizen hebben allemaal een voor- en achtertuin. De ene tuin was bedoeld als siertuin, de andere
als groentetuin. In het midden van het dorp ligt een vierkant grasveld, met daarom heen de grootste
huizen en enkele winkels. Via een loopbrug over het spoor liepen de mijnwerkers vanaf daar naar
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hun werkplek. Aan de andere kant van het grasveld ligt een kleine voormalige binnenhaven. Daar
werd de steenkool vroeger op schepen geladen en over het water vervoerd.
Aan een kant van het dorp staat een bijzonder gebouw. In Cheratte staat een van de weinige nog
bestaande phalanstères (phalanstrium). Dit is een groter gebouw met twee vleugels, verbonden
door een centrale hal. Kenmerkend voor een phalanstère was ook de inrichting van het gebouw
met privé slaapvertrekken op de eerste verdieping van de twee vleugels en eetzalen, bibiliotheek
en studeerruimtes op de begane grond. In dit gebouw werden alle ongehuwde mijnwerkers
ondergebracht.
Het tuindorp is enige jaren geleden gerenoveerd en een mooie groene wijk geworden.

Het phalanstère in Cheratte
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’s Middags ging de excursie verder naar Belgny.
In Blegny leidde de voormalige mijnwerker José
ons rond. José was als tiener met zijn vader
vanuit Spanje naar België gekomen om te
werken in de mijnen. In geuren en kleuren
vertelde hij ons over alle werkzaamheden in de
mijn, over de cultuur en kameraadschap van de
kumpels onderling. Een rondleiding van 1 uur
liep uit tot 2,5 uur spannende verhalen en veel
informatie. Hij toonde ons het materiaal van de
mijnwerkers en hoe het werkte.

De pneumatische boor mocht ook door enkele
bezoeksters uit ons gezelschap uitgeprobeerd
worden. Hij liet zien hoe de mijnwerkers langs
de helling, in zeer lage gangen moesten werken,
hoe andere mijnwerkers de wagentjes vulden en
terug naar de schacht vervoerden. Daarna liet hij
ons nog zien, hoe de kolen gewassen en
gesorteerd werden.
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Barbaradag en Pop-upmuseum op 6 december
Door Hetty Backbier en Pascalle Hamers
Op 6 december hadden we een tweede activiteit georganiseerd. Vanuit de organisatie “het jaar van
de Mijnen” konden we het Mijn PopUp museum lenen. Daarnaast hadden we een lezing over
Barbara en toonden enkele verzamelaars hun collectie van voorwerpen en foto’s.
Tijdens de lezing vertelde de heer Miseré de geschiedenis van Barbara, waardoor ze heilig
verklaard werd. Verder vertelde hij over hoe Barbara de beschermheilige van de mijnwerkers werd
en hoe ze vereerd werd. Op Terwinselen is bijvoorbeeld de alom bekende Barbarakapel, waar
verongelukte mijnwerkers nog steeds herinnerd worden.

Verschillende verzamelaars hadden ook hun collectie voorwerpen meegebracht: veel foto’s, veel
voorwerpen die tijdens het werken gebruikt werden.
Het Mijn PopUp Museum was op de eerste plaats een fototentoonstelling. Verschillende thema’s
werden belicht. Ten eerste waren er foto’s van alle mijnen, zowel particulier als staats-, met voor
elke mijn een korte beschrijving van hun geschiedenis. Vervolgens waren er foto-collages van het
dagelijkse mijnbedrijf en van alle grote tuindorpen.
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Ten slotte wilden we ook graag verhalen van voormalig mijnwerkers verzamelen. Helaas was het
een regenachtige dag, maar toch waren enkele oud-mijnwerkers naar de tentoonstelling gekomen
met een goed verhaal. Ze kwamen met verhalen over hun dagelijkse belevenissen en indrukken.
Deze interessante verhalen komen in het volgende nummer van de Bongard. Als u zelf ook kleine
of grotere herinneringen hebt uit die tijd, dan zouden we het heel fijn zijn als u deze aan ons stuurt.
We komen ook graag naar u toe om uw verhaal op te schrijven. De herinneringen kunnen van alles
zijn: de opleiding tot mijnwerker, hoe kwam u naar het werk, wat betekende het schichtsysteem
voor de huisvrouw thuis, voor de kinderen thuis, hoe werd verteld dat de mijn dicht ging, wat ging
u na de mijnsluiting doen. Via ons email-adres kunt u ons bereiken.

20

Barbara en Passart
door Hans Hermans
De kop allitereert zo lekker, maar de begrippen hebben slechts zijdelings met elkaar te
maken. Aanleiding tot deze bijdrage is het ‘Mijnjaar 2015’ in het algemeen en de
Barbaralezing op 6 december 2015 door Wiel Miseré in het bijzonder. Tot 1970 was de
feestdag van Sinte Barbara voor duizenden mijnwerkers een vrije dag. De inwoners van de
Mijnstreek waren over het algemeen katholiek en op de naamdag van Barbara werd de
patrones van de koempels in de bloemetjes gezet. Het begrip koempel is afkomstig uit het
kolenbekken van de Borinage en wordt daar compaign genoemd. Dit ter lering en vermaak.
Feitelijk betekent het woord: de kompaan met wie je jouw brood deelt. Vergeten we ook niet
het MIJN pop-up Museum in Partycentrum Oud Zumpelveld waar veel attributen getuigden
van ons mijnverleden. Het waren zonder uitzondering zeer geslaagde activiteiten waaraan de
bezoekers graag terugdenken.
Op de tekstborden las ik uitvoerige informaties over Passart; het zwarte hart van de oostelijke
mijnstreek. De auteur van dit alles vraagt zich af: “Waar komt die plaatsnaam vandaan?!”
Wanneer het toponiem voor het eerst gedocumenteerd werd weten we niet, wij weten wel dat de
Michelsbergcultuur, als onderdeel van het Neolithisch tijdperk, hier zo’n 4000 jaar geleden actief
was. Of het ook de mensen zijn die ooit de ‘Heerring’ of Landgraaf op de Brunssummerheide
gegraven hebben is nog niet bekend. Wel weten wij dat de Heerring (heer = leger) thans Hering
genoemd wordt en er gezinnen
wonen die Hering als
familienaam hebben. De
gemeente Landgraaf ontleent
haar naam aan die historische
verdedigingswal. Het gebied was
voor steentijdmensen een
geliefde woonplek en zij
cremeerden de overledenen om
de as in urnen te begraven. Dat
de buurtschappen/straten met de
naam Op den Hering en Heerweg
daarvan afgeleid zijn ligt voor
hand. Vergeten wij niet dat ook
belangrijke Romeinse wegen,
heerbaan genoemd werden. Om nog even bij plaatselijke historische toponiemen te blijven, zowel
de naam Schaesberg alsook Schelsberg hebben iets met hoofd te maken: Schaesberg werd afgeleid
van doodshoofd (denk aan een sjaas; een mond zonder tanden). Schelsberg werd afgeleid van
schedelberg, waarna we gevoeglijk de conclusie mogen trekken dat zich hier in de buurt twee
galgenbergen bevonden. Met bitseel of strop ging men vroeger gretig om, denken we aan
buurtnamen zoals: Schilsberg en Schulberg. Ook de Molsberg bij ons en de Moorberg in Vaals
herinneren ons daaraan. Dat bij Molsberg (Moresberg) de letter ‘r’ in een ‘l’ veranderde wordt
rotacisme genoemd en komt vaak voor.
Voordat de bewoners zich in steenkool verdiepten staan wij nog even stil bij een andere
ambachtelijke bezigheid. In de elfde eeuw waren er veel pottenbakkerijen. Klei van uitmuntende
kwaliteit en mensen met keramische vaardigheden produceerden een hoogwaardig product.
Natuurlijk werd er ook landbouw bedreven; op zeer bescheiden wijze door keuterboertjes en op
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grote schaal door adellijke grootgrondbezitters. Namen zoals hof Carisborgh en kasteel Passart
herinneren daaraan.
Passart en andere haarden
De eerste lettergreep ‘pas’ zegt iets over een lager gelegen doorgang, object of grondstuk tussen
twee heuvels. In de middeleeuwen was het gebruikelijk dat landzoekende migranten, niet zelden
uit Wallonië, op zoek waren naar laag gelegen percelen. Daar is immers voldoende water voor
mens en dier en de bodem is vruchtbaar. Niet zelden wordt in plaats van ‘bergpas’ het Waalse
equivalent ‘col’ gebruikt. Denken we aan Colmont in Vaals en Ubachsberg. De weg van ‘col’ naar
de ‘mont’ was/is meestal steil. De tweede lettergreep ‘sart’ is het Waalse synoniem voor ‘haard’,
waarbij wij niet mogen denken aan kachel of fornuis, maar aan een open plek in een natuurbos
waar het rundvee kon grazen. In het Mergelland erodeerde het Waalse desårt tot ‘hort’ en wij
horen wel eens: ‘Hij is de hort op!’ In Luik en omgeving wordt veel gebruik gemaakt van de
letter ‘å’ die bij ons als ‘ao’ uitgesproken wordt. Een koebeest wordt in Luik ‘li håhå’ genoemd.
Het is daar een geluidnabootsend subjectief.
Weilanden zoals wij die nu
kennen bestonden er toen niet.
Onder leiding van een haarder,
häärder of herder werden koeien
vanuit het dal (pas of col) naar de
haard, heerd of hort gedreven.
Als boer Driekes de hort op was
hield hij daar zijn vee in de
gaten, waarbij eerlijkheidshalve
vermeld moet worden dat dit
feitelijk het werk was voor een
van zijn jongere zonen.
Schoolplicht bestond immers niet
en dat er toen veel analfabeten
waren hoeft geen betoog.
Allengs veranderde het oerbos in een weidebos en nog later in een bosweide. Toen eeuwen later de
bosweiden overbeweid werden met verschraling tot gevolg ontstond er heideland. Dat was niet
alleen het geval in Passart maar ook in Bocholtz. De pasweg werd ‘Drievert’ (drijfhaard of drift)
genoemd; in Bocholtz was het een veedrift vanuit het centrum naar de hoogte nabij Orsbach. De
namen Bocholtzer- en Baanheide herinneren ons aan lokale verschraling. In de gemeente
Simpelveld zijn nog meer haardvlekjes die door het suffix: ‘art’ en ‘ert’ herkenbaar zijn. Denken
we aan: Prickart, Bombart, Reinert, Kiefert en Klinkert. Soms is naast suffix ook het prefix goed
herkenbaar. Denken we aan Vaals waar in de buurt van
Vaalsbroek de vlek Kappert (Kaphaard) ligt en
Valkenburg met zijn Plenkert. Klaarblijkelijk is het begrip
haard ook buiten onze grenzen bekend, want in Duitsland
kennen wij de Harz en de Spessart. In de Hoge Venen
bevinden zich een dozijn bosgebieden die het
achtervoegsel ‘hart’ hebben. Een paar voorbeelden:
Birkhard, Farnischhart, Hargard, Kutenhard en Petithardt.
Aan die toponiemen kunnen we duidelijk zien, dat we ons
in een Duits/Waals overgangsgebied bevinden.
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Drievert en andere veedriften
Tegen de avond werd het vee via
de veedrift naar de meent
(algemene stalling) gedreven die
zich bij de nederzetting bevond.
Daar kon het vee ook gedrenkt
worden. In Duitsland wordt de
meent niet zelden almende of
anger genoemd en in het
Mergelland en het aanpalende
buitenland kennen wij een dozijn
synoniemen. Bekend zijn driesj,
dresj, biees, bist en bisse. Minder
bekend: bek, brand, kamp,
kempke, geer, keer, klieë,
kokkelert en hanenhaard. In Lemiers is de naam Dukesjdresj in het dal van de Hermansbeek
bewaard gebleven. Von Stücker was kasteelheer van Jen Hoes die voor het gemak zijn dresj bij
een waterloop had. In die plaats werd de meent ‘jemingde’ genoemd en in 1901 werd op de
jemingde de parochiekerk gebouwd. In Vaals bevindt zich nog steeds de Pastoesjwej. Die weide is
natuurlijk niet van de pastoor maar herinnert ons aan het agro-pastorale verleden. We weten dat
zich in Bocholtz een veedrift met de naam Drievert bevindt. Een feit is, dat zich in vrijwel alle
Mergellandse plaatsen veedriften met de meest uiteenlopende namen bevinden. In Lemiers de
Ringerjats (rundersteeg), in Mamelis de Kelderweg (kettel/catle), in Vaals ’t Sjtroonksbergs-je, in
Eys de Misweg. De Misweg is een verhaal op zich. Oorspronkelijk was het een mestweg, maar
omdat mest en Heilige Mis hetzelfde uitgesproken worden, kwam op naambordjes de naam
'Misweg’ terecht. Het is prettiger aan een Misweg dan aan een Mestweg te wonen….
Epiloog
Nog even terug naar Passart. Het was een
streek met bewoners die tot aan het einde van
19e eeuw een karig bestaan leidden. De
toestand veranderde plotsklaps toen Passart in
het centrum van een Nederlands wingewest
kwam te liggen, met een grote rijkdom aan
zilverzand, bruinkool en steenkool. Mensen en
objecten werden onder de speciale
bescherming van hun patrones Sinte Barbara
gesteld, waarmee de cirkel weer rond is.
Bronvermelding:
L. Augustus: Ontgonnen Verleden. 1996
H. Hermans: Waalse sporen in het
Mergelland. 1988
H. Janssen: Staatsmijnen in Limburg. 1937
H. Loontjes: Geschiedenis en ontwikkeling
van de mijnbouw. 1960
P. Rademakers: Delfstoffen in Limburg.
1990
Dank aan de heren: Marcel Krutzen, Bas Waanders
1250 w 21.02.2016
23

Reactie uit Rome
Door: Hans Hermans
Naar aanleiding van het themanummer ”Missie” uit het 2e kwartaal van 2015 stuurde ik een
exemplaar van dit periodiek aan de generaliteit van de Picpussen in Rome. Getuige hun respons
werd dat zeer op prijs gesteld. Graag deel ik deze reactie met onze lezers.
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De ‘Vlengendalerbrug’ in Bocholtz.
Door Michel Dreuw.
Eind November 1944 stopte bij de ‘Pleibruk’ een Amerikaanse jeep met vier soldaten en een
luchtcompressor om de brug op te blazen…..
De spoorlijn Aken -Maastricht aangelegd in 1854 en aangemerkt als een van de oudste van
Nederland, speelde een belangrijke rol tijdens de tweede wereldoorlog 1940-1945.
Deze lijn verschafte de Duitsers een vlugge verbinding naar België en Frankrijk voor personen- en
goederenvervoer. In mei 1940 direct na de inval in Nederland en België werd de lijn gebruikt om
Belgische en Franse krijgsgevangenen met goederenwagons af te voeren naar kampen in
Duitsland. Vanaf juni 1940 was er weer personenvervoer voor degenen die voorheen in Aken
werkten. De trein stopte op de stations Simpelveld en Bocholtz. Buiten dit personenvervoer werd
de lijn gebruikt door de Duitse Weermacht voor vervoer van troepen in beide richtingen.
Gedurende de oorlog reden er lange treinen beladen met tanks, geschut, vrachtwagens, munitie en
soldaten. De treinen waren soms zó lang dat er twee stoomloks nodig waren. Er stond dan ook
steevast een derde stoomlok klaar op het Simpelveldse station om assistentie te verlenen. Kwam de
trein in de ‘helling’ naar Bocholtz tot stilstand dan waarschuwde de machinist door middel van de
stoomfluit de stationschef in Simpelveld, waarna de gereedstaande duwlocomotief richting
Bocholtz vertrok. Gebeurde dit gefluit overdag dan viel het nogal mee. Maar ook ‘s nachts als de
trein stilstond ging dit geraas van de stoomfluit door, zodat iedereen in Bocholtz geen oog meer
dicht deed.
Hitler per trein naar Frankrijk.
Op 22 oktober 1941 maakte
Adolf Hitler gebruik van deze
spoorlijn om op bezoek te gaan
naar Generaal Franco aan de
Frans-Spaanse grens. Normaal
werd de lijn geregeld bewaakt
door ongewapende burgers, die
heen en weer patrouilleerden
tussen Simpelveld en de grens.
Om een beter zicht te hebben op
de spoorbaan waren de bomen in
het talud gekapt. Enige dagen
voor dat Hitler voorbij zou
komen werd de bewaking
overgenomen door de soldaten
van de Weermacht. Het gonsde van de berichten maar niemand wist precies wat er gaande was. Op
22 oktober '41 was het zover. De hele dag was er al een bedrijvigheid op en rond de spoorbaan.
Niemand mocht in de buurt van het spoor komen. Op alle stations werden de handelingen van de
dienstdoende spoormensen gecontroleerd door Duitse beambten. Pas in de namiddag tegen vier
uur kwam er een stoomlocomotief vanuit Duitsland richting Simpelveld. Dit om de baan nogmaals
te controleren op sabotage. Tien minuten later kwam de bewuste trein voorbij, getrokken door een
gepantserde stoomlocomotief. De trein had drie eveneens gepantserde rijtuigen voorzien van
kleine raampjes. Achter de rijtuigen was weer een stoomlocomotief gekoppeld. Zowel voorop als
ook aan het eind was een bordes waar een vierloops luchtdoelgeschut stond opgesteld bemand met
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vier soldaten. In een flits was de trein voorbij. Vier dagen later op 26 okt 1941 is Hitler weer terug
gekeerd over de zelfde spoorlijn.

Bevrijding.
Op 16 sept 1944 wordt Bocholtz bevrijd door de 125e Cavalerie groep (Red Horse) van het
XIXe Amerikaanse legercorps. De Amerikanen rukken op tot de ‘Westwall’ en blijven dan
wachten op verdere versterking, voor de aanval en de omsingeling van Aken. Op 22 oktober was
na hevige bombardementen en beschietingen de slag om Aken afgelopen. De eerste grote Duitse
stad gaf zich over en werd bezet door de geallieerden. Het oorlogsgevaar in onze streken was
hiermee geweken. De Amerikanen trokken nu verder landinwaarts en naar de Rijn. Enkele weken
later begonnen de Amerikanen de spoorlijn weer te gebruiken voor materiaal en troepenaanvoer
naar het front. De spoorlijnen vanaf België naar Aken hadden veel te lijden gehad onder de hevige
bombardementen. In november stoomden de eerste stoomtreinen van het Amerikaanse leger weer
op de spoorbaan. Nu waren de rollen omgedraaid. Er werden Duitse krijgsgevangenen afgevoerd
richting Maastricht. De spoorlijn Maastricht-Aken was weer belangrijk geworden.
Pseudo Amerikanen.
Op een goeie dag na de
bevrijding in September
1944 stopte er een
Amerikaanse jeep bemand
met vier soldaten met een
lucht- compressor bij de
‘Pleibruk’
(Vlengendalerbrug) Deze
begonnen direct gaten te
boren in de zijwanden van
de brug. De bewoners
vonden dat maar uiterst raar.
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Waarom zouden de Amerikanen de brug gaan opblazen en werden de bewoners niet
gewaarschuwd? Om hier tegen te protesteren togen enkelen naar het gemeentehuis waar de
Amerikaanse commandant aanwezig was. Ze vertelden hem het voorval maar deze wist ook
helemaal niets van Amerikanen bij de brug. Direct commandeerde hij twee jeeps met bewapende
MP soldaten naar de brug.
De ‘Amerikanen’ die nog bezig waren met boren werden totaal verrast. Ze konden niet aangeven
van wie dit bevel afkomstig was. Ze werden gevangen genomen en ontmaskerd als Duitse SS
soldaten in Amerikaanse uniformen. Door de Militaire Politie zijn ze afgevoerd via Maastricht
naar Parijs. Voor hun spionnagedaden zijn ze daar gefusilleerd......
Door waakzame bewoners is toen in Bocholtz gelukkig veel onheil voorkomen.
Door de Nederlandse Spoorwegen zijn de boorgaten pas in 1992 gedicht.
Enige weken nadien is de treinverbinding Aken-Maastricht op deze internationale spoorlijn
opgeheven.
© Tekst Michel Dreuw.
Foto Jo Essers.
Met dank aan Gus Herbergs.
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Oproep (Oud-) Gemeenteambtenaren
Door: Mevr. Dr. Tessel Pollmann
Beste lezer
Ik heb een verzoek. Mijn naam is Tessel Pollmann en ik zou graag een boek schrijven over het
leven van (oud-) gemeenteambtenaren. Hoe ervaren en ervoeren zij hun werk, hun leven en hun
plaats in de samenleving? Natuurlijk is daar wel over geschreven in personeelsbladen en
vakbondsbladen, in gedenk- en jubileumpublicaties, maar dat zijn een beetje officiële publicaties.
Die lees ik met aandacht, maar ik ben ook op zoek naar wat informeler verhalen en memoires en
interviews. Misschien heeft u zelf al heel veel opgeschreven en misschien is mijn oproep juist het
laatste duwtje om het te doen. En als u graag over uw werk, leven en maatschappelijk aanzien
schrijft, en nog aan het werk bent, is dat ook heel welkom. En ik telefooneer ook heel graag met u.
Ik ben geassocieerd onderzoeker van het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie),
maar dat deel ik alleen mee om u ervan te verzekeren dat uw geschrift in goede handen valt. Ook
verzeker ik u discretie. Als uw naam niet genoemd mag worden, gebeurt dat ook niet. U denk
wellicht, vanwege Oorlogsdocumentatie, dat ik schrijf over 19401-9145, maar dat is niet zo. Mijn
boek bestrijkt de periode vanaf 1940 tot nu. U kunt meer over mij vinden op mijn website
tesselpollmannnonderzoek.nl. Mijn mailadres is tessel.pollmann@ziggo.nl. Mijn telefoonnummer
is 30/2720657
Ik ben u zeer erkentelijk als u over mijn vraag even wil nadenken. En als u inspreekt, bel ik terug.
Met vriendelijke groet, Tessel Pollmann
Tessel Pollmann (mevr. dr)
Ornsteinsingel 12
3571HT Utrecht
0302720657
tesselpollmannonderzoek.nl

Nog een plaatje in het kader van mijnbouw in België.
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