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Voorwoord 
 
Beste leden, 
 
Der Vunfentswantsigste Pluk 
Zoals u inmiddels van mij gewend bent begin ik 
het voorwoord met goed nieuws en positieve 
berichten. Laat ik dan beginnen met de 25-ste –en 
helaas laatste- editie van de dialectavond, 
derVunfentswantsigste Pluk’. Voor deze laatste 
pluk was het publiek massaal opgekomen, de zaal 
was te klein. Letterlijk en figuurlijk. Wat een 
succes voor de sectie dialect die met deze 
voorstelling daadwerkelijk op het hoogtepunt is 
gestopt. Bedankt allen namens het bestuur! 
 
De worsteling van de wijnboer 
We mogen trouwens sowieso niet klagen over de belangstelling voor onze activiteiten. Ook de 
lezing van Wim Gloerich over wijnbouw in Limburg trok een volle zaal. En zij die er waren 
hadden gelijk! Met behulp van een Powerpointpresentatie wist Wim de zaal te boeien met zijn 
verhaal van de wijnboer die strijdt tegen vijanden als valse meeldauw en zeker zo vals vliegend 
gebroed. En dan moest het wijn maken nog beginnen! Na afloop was voor iedereen te proeven wat 
dan uiteindelijk het resultaat is van alle inspanningen. Voor mij smaakte het naar meer. Dus fijn 
dat we ook een excursie hebben naar de wijngaard van Wim waar hij ons op 10 juli zal ontvangen 
met champagne en een uitgebreidere proeverij met stokbrood en kaas. Meer informatie over deze 
excursie op onze vernieuwde website debongard.nl. 
 
Ik loop gelijk ook even vooruit op een andere interessante excursie: Braunkohletagebau 
Garzweiler op 18 september 2016. Vlak over de grens vindt  een kolossale ingreep in het sociale 
en fysieke landschap plaats: Hele dorpen moeten wijken voor de winning, huizen, 
bejaardentehuizen en kerken worden met de grond gelijk gemaakt, wegen verdwijnen en zelfs 
kerkhoven worden verplaatst. Meer hierover verderop in dit periodiek.  
 
Wat kunt u nog meer in dit nummer verwachten? Alvast een voorzetje voor open 
monumentendag, dit jaar op 11 september door Pascalle Hamers en haar verslag van de 
boerderijenroute van verleden jaar met Coen Eggers die een bijzonder boek schreef over 
traditioneel vakwerk en later dit jaar bij ons een lezing zal verzorgen. Verder zeer lezenswaardige 
bijdragen van Luc Wolters, Hans Hermans en Donné Jaegers. En een stuk van Finy Wierts over 
haar en ‘onze’ Werner als koelpiet. 
 
Programma voor de komende maanden, ook terug te vinden op onze website:  
Zondag  28 augustus Mei-i-vaare streekmarkt, Heiweg 
Zondag 11 september: Open Monumentendag Simpelveld 
Zondag 18 september: Excursie naar bruinkoolafbouw  
Dinsdag 18 oktober: Lezing over vakwerk door Coen Eggen  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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Multiculti Simpelveld  
Hoe gastvrij was Simpelveld vóór WO II eigenlijk? 

 
Donné Jaegers                 Bijvangst no 6 

oen Simpelveld net bevrijd was, 
dreigden voor burgers met de Duitse 
nationaliteit om die reden internering. 

Ook voor diverse bewoonsters van klooster 
Huize Loreto waren dat daarom spannende 
tijden zoals ik in het Tagebuch von Haus 
Loreto August 1944 – Mai 1945 las.1  
De Amerikanen was al snel duidelijk dat men 
van de zusters ook politiek niets te vrezen 
had en op 20 oktober 1944 deelde men de 
zusters dan ook mee dat ze niet voor 
internering hoefden te vrezen.2  
 
Waren zusters in Huize Loreto of paters van 
de Plaar de enige bewoners van Simpelveld 
met een andere dan de Nederlandse 
nationaliteit toen op 10 mei 1940 Duitsland 
Nederland binnen viel? Hoe gastvrij was 
Simpelveld toen en kort daarvoor eigenlijk? 
Een multiculti dorp nog voor dat begrip was 
uitgevonden? 
Ook die vragen kwamen op mijn lijstje van 
onderwerpen, die ik toevallig tegenkwam bij  
onderzoek voor het boek Echo uit Huize 
Loreto. Nader onderzoek later gaf een 
dermate verrassende uitkomst, dat de vraag 
tot deze Bijvangst uitgroeide. 
 

 

                                                 
1 Pag. 101 Echo uit Huize Loreto, D.M.H. Jaegers 
m.m.v. L. Wolters, Heemkundevereniging De 
Bongard Simpelveld-Bocholtz, 2014. 
2 Het zou overigens tot begin maart 1946 duren 
voordat alle zusters met Duitse nationaliteit een 
permanente verblijfsvergunning kregen van de 
Nederlandse overheid. 

Volgens opgave vanwege de gemeente 
Simpelveld3 wonen begin maart 2015 in de 
gemeente Simpelveld 496 personen met een 
andere dan de Nederlandse nationaliteit: 
Duitsers, Belgen, Spanjaarden, Portugezen, 
Turken, Syriërs, Thai, Amerikanen, 
Zweden, Polen Roemenen en Zwitsers 
Van die 12 andere nationaliteiten zijn er: 436 
burger van de Bondsrepubliek, 33 Belgen, 6 
Spanjaarden, 1 Portugees, 1 Turk, 6 Syriërs, 
6 Thai, 6 Amerikanen, 1 Zweed, 4 Polen, 1 
Roemeen en tenslotte 1 Zwitser. Op een 
totale bevolking van 10.881 inwoners (1 mei 
2014, bron: CBS) vertegenwoordigen zij dus 
ruim 4,5 %.  
 

s dat meer of minder dan vlak voor of 
direkt na het uitbreken van WO II? De 
gemeente Simpelveld bestond toen 

volgens gegevens van het CBS uit ongeveer 
4100 inwoners. Bocholtz was tot 1982 een 
zelfstandige gemeente en telde 3216 
inwoners.4 Het aantal inwoners van beide 
gemeenten samen is 7316 en dat getal wordt 
vergeleken met het inwoneraantal van de 
gemeente Simpelveld per mei 2015.5 
 
Er bestaan opgaven van mensen met andere 
nationaliteit, die in Simpelveld woonden per 
oktober 1940.6 In totaal worden daarin 10 
andere nationaliteiten vermeld.  
Ook bestaat nog een aparte opgave van 15 
leerplichtige kinderen van andere 
nationaliteit, daarvan uit Huize Loreto al 7 

                                                 
3 Opgave d.d. 9 maart 2015, met hartelijk dank aan 
Mevr. Aaltje Budie-van Goinga voor deze en de vele 
andere keren dat ze me telkens weer behulpzaam was. 
4 Bron: gegevens CBS 
5 De vergelijking gaat ook dan nog mank, want er 
wordt geen rekening gehouden met inwoners in 
Bocholtz met een andere nationaliteit begin 1940. 
6 Lijsten van vreemdelingen verblijvende te 
Simpelveld per 19 juni 1940 en 16 oktober van dat 
jaar, Rijckheyt, T 102, inv. nr. 1187. 
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kinderen met Duitse nationaliteit7 en 3 met 
de Belgische nationaliteit.  
Volwassen inwoners met Duitse nationaliteit 
waren er 287, veelal kloosterzuster, priester 
of broeder. Daar kwamen nog enkele 
inwoners bij uit het lekenpersoneel van de 
beide kloosters en een aantal mensen met of 
zonder beroep.  
Tel daar nog bij 2 inwoners met de Franse 
nationaliteit, 5 met de Hongaarse 
nationaliteit, 1 Italiaan en 2 inwoners met 
Joegoslavische nationaliteit, dan zijn dat nog 
eens 10 inwoners van Simpelveld, die geen 
Nederlandse nationaliteit bezitten. Verder 
nog 11 personen met de Letse nationaliteit, 2 
met de Luxemburgse en 16 inwoners van 
Simpelveld uit Tsjecho-Slowakije, die samen 
met 2 inwoners met Zwitserse nationaliteit, 
samen nog eens 31 bewoners vormen, die 
niet van Nederlandse nationaliteit zijn.  
Als ik 2 personen van wie de nationaliteit 
niet bekend is samen met 22 personen die 
stateloos zijn en ook in Simpelveld verbleven 
in oktober 1940 niet meetel, kom ik in totaal 
op 328 bewoners van Simpelveld met een 
nadere nationaliteit dan de Nederlandse. Op 
een totaal van 7316 inwoners is dat dus net 
geen 4,5%.  
 
Het aantal van 10 andere nationaliteiten in 
oktober 1940 is ook minder dan de huidige 
12. 
Conclusie: Simpelveld is zowel qua veelheid 
van nationaliteiten als qua aantallen inwoners 
met een andere nationaliteit tussen 1940 en 
nu nauwelijks multicultureler geworden. 
  

iervoren is meerdere malen geput uit 
lijsten met gegevens over bepaalde 
personen woonachtig in Simpelveld 

begin 1940, die niet de Nederlandse 
nationaliteit bezaten op dat moment. Op die 
lijsten werden naast alle gebruikelijke 
persoonsgegevens ook het beroep en de 
godsdienst van al die inwoners opgenomen. 
Later had de bezetter snel door, dat de 
bevolkingsregisters in Nederland perfect 
ingericht waren en ook gegevens over joodse 
                                                 
7 Lijst van leerplichtige kinderen van andere 
nationaliteit, augustus 1940, idem inv. nr. 1186. 

bewoners bevatten. Volgens deze lijsten had 
ieder van die inwoners van Simpelveld met 
een andere dan de Nederlandse nationaliteit 
een bepaalde religie en was niemand Joods.  
 

et een beruchte brief van 16 
augustus 19418 aan alle 
schoolbesturen werden die  

verplicht per school een nominatieve opgave 
te zenden van de leerlingen, die van 
Joodschen bloede zijn of als zodanig worden 
beschouwd, met opgave van geboortedatum 
en adres. Negatieve opgaven moeten zoowel 
aan mijn Departement als aan de 
Gemeentebesturen wel worden aangeboden. 
In de laatste regel van die brief wordt gesteld 
dat men naar een dusdanig oplossing streeft, 
dat de joodse kinderen hetzelfde onderwijs 
als ze nu hebben kunnen blijven volgen zij 
het in een andere omgeving. 
Met de wetenschap van nu is een meer 
macabere tekst niet denkbaar. 
 
Deze brief wordt negen dagen later al 
gevolgd door een andere. Daarin wordt 
zonder omwegen gezegd, dat alle joodse 
leerlingen per 1 september 1941 van de 
lagere school verwijderd moeten zijn.9  
Ook de schoolbesturen in Simpelveld 
ontvangen deze brieven, waarover de 
gemeente gelijktijdig wordt geïnformeerd. 
Burgemeester en secretaris schrijven al op 28 
augustus 1941 alle scholen over deze 
verplichte verwijdering per 1 september aan. 
 
Het bestuur van de R.K. Jongensschool te 
Simpelveld laat bijna per kerende post 
schriftelijk10 via haar voorzitter Gulpen en 
secretaris Leerssen aan de gemeente weten, 
dat ze een dag eerder het ministerie hebben 

                                                 
8 Brief d.d. 16 augustus 1941 van J van Dam, 
Secretaris-generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming. 
Direkt onder het briefhoofd staat over de volle 
breedte: NIET VOOR PUBLIKATIE IN WELKEN 
VORM OOK BESTEMD. Prof. Dr. J. van Dam was 
een fervent NSB’er en werd op 27 november 1940 
door rijkscommissaris A. Seyss-Inquart beëdigd tot 
secretaris-generaal. 
9 Brief idem d.d. 25 augustus 1941. 
10 Brief d.d. 5 september 1941. 
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geschreven, dat er geen joodse leerlingen 
staan ingeschreven bij deze school.  
Het bestuur van het R.K. Meisjesschool te 
Simpelveld meldt bij brief van 9 september 
1941 hetzelfde. De tekst van deze brief 
bestaat slechts uit een enkele zin. De 

woordkeuze is echter dusdanig knap en 
doordacht dat die voor de bezetter niet 
aanstoot gevend is en tegelijk zonder 
misverstand uit de tekst blijkt, dat deze brief 
en het daarin genoemde onderzoek bepaald 
geen initiatief van de zusters is. Oordeel zelf: 

 
 

it andere stukken blijkt dat vijf jaar 
eerder de joodse afkomst van twee 
personen wel degelijk tenminste voor 

de Burgemeester11 een opmerkelijke rol 
gespeeld heeft bij de behandeling van hun 

                                                 
11 J.W.H. Houbiers, ambtsperiode 1923-1958. 

verzoeken tot  vestiging in Simpelveld. Wat 
was de kwestie? 
 
In 1935 vragen op dezelfde dag Walter 
Schoemann uit Trier en Berthold Seiferheld 
uit Keulen toestemming zich met een 
wijnhandel in Simpelveld te mogen 

U 
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vestigen.12 De Burgemeester13 van 
Simpelveld vraagt aan de minster van 
Justitie14 om advies wat men moet of mag 
doen met deze verzoeken. Opvallend is het 
onderwerp dat de Burgemeester kiest voor 
zijn brief om advies naar aanleiding van deze 
aanvragen voor een verblijfsvergunning: 
Vestiging van Duitsche Joden.15 
 

e Minister van Sociale zaken laat op 
28 november 1935 zijn collega van 
Justitie weten, dat de Directeur-

generaal van Handel en Nijverheid met het 
oog op de belangen van gevestigde zaken16 
negatief over de voorgenomen oprichting van 
een wijnhandel adviseert. Hij besluit zijn 
brief met het advies toelating niet te 
bevorderen. 
De minster van Justitie was destijds van 
Schaik17, die tot 1938 een restrictief 
toelatingsbeleid voerde als reactie op de vele 
verzoeken tot vestiging in Nederland van 
Duitsers en joden uit Duitsland. In zijn 
reactie van 11 december 1935 aan de 
Burgemeester gaat hij niet in op wat die het 
onderwerp van zijn brief noemt Vestiging 
van Duitsche Joden. De Minister kiest als 
onderwerp van zijn brief: betreffende verzoek 
om toelating hier te lande van de Duitschers 
Walter Schoemann en Berthold Seiferheld.  

                                                 
12 Beide verzoeken worden in afzonderlijke brieven 
gedaan, iedere brief is van 23 september 1935 en heeft 
geheel identieke tekst. Alleen de naam van de 
verzoeker en zijn leeftijd verschillen. Voor deze en 
alle andere stukken zie Rijckheyt, T 102 Gemeente 
Simpelveld, inv. nr. 1184. 
13 Uit de ondertekening van deze brief blijkt al dat de 
Burgemeester deze kwestie naar zich toe getrokken 
heeft: bij de ondertekening staat dit: De Burgemeester 
van SIMPELVELD, De Secretaris. 
14 Brief d.d. 30 oktober 1935 aan de Minister van 
Justitie, Rijckheyt, T 102, inv, nr. 1184, waar ook alle 
andere correspondentie die hier aan de orde komt, in 
kopie te vinden is. 
15 In de aanvraag wordt met geen woord gerept over 
het feit dat de aanvragers joods zijn. 
16 Bestond er in 1935 dan inderdaad al een wijnhandel 
in Simpelveld, die beschermd kon worden? 
17 Minister van Justitie in de kabinetten Colijn II en 
III. Een katholiek politicus, die als minister van 
Justitie in het Kabinet-Colijn II te maken kreeg met 
problemen rond de instroom van Duitse- en deels ook 
joodse vluchtelingen. 

Zag of wilde het ministerie niet zien, dat de 
Burgemeester geen advies vroeg over een 
vestigingsverzoek van twee willekeurige 
Duitsers, maar dat het ging om verzoeken 
van twee Joodse inwoners van Duitsland? 
Bij eerste lezing van de brief van Justitie lijkt 
dat zo. Dan valt op dat de Minister de brief 
van Sociale Zaken in kopie bijvoegt, maar 
zelf hun advies toelating niet te bevorderen 
niet herhaalt. Justitie beperkt zich tot 
verwijzing naar de wettelijke vereisten om 
toegelaten te worden: geldig paspoort en 
voldoende eigen middelen van bestaan 
hebben. 
De Minister beperkte zich met betrekking tot 
de vraag van de Burgemeester hoe te 
beslissen op de toelatingsverzoeken tot de 
opmerking: dat de overheid (…) tot al of niet 
vestiging hier te lande (…) geen advies kan 
geven (…).  
 

e Burgemeester is met die 
antwoorden weer terug bij af, toch 
houdt hij vol en kiest niet voor de 

korte route zoals die tenminste door één van 
de departementen wordt geadviseerd: niet 
meewerken aan vestiging.  
In plaats daarvan schrijft hij op dezelfde dag, 
16 december 1935, zowel de Procureur-
generaal van het Hof in den Bosch, die 
tevens (waarnemend) direkteur van Politie is, 
als ook Schoemann en Seiferheld. In zijn 
brief aan deze P.-G. meldt de Burgemeester 
dat hij die dag Schoemann en Seiferheld 
heeft laten weten dat ze moeten aantonen 
over voldoende middelen van bestaan te 
beschikken. Weer is het onderwerp van de 
brief van de Burgemeester: Vestiging van 
Duitsche Joden. 
De burgemeester vraagt dezelfde dag de 
heren Schoemann en Seiferheld de middelen 
van hun bestaan nader aan te tonen.18 Het 
onderwerp van die brieven is dan heel 
zakelijk: Vestiging van vreemdelingen.  
 
Schaakt de Burgemeester op twee borden om 
zijn doel te bereiken en stapt hij over op het 
andere bord, nu de departementale 
                                                 
18 Brief 16 december 1935 van de Burgemeester van 
Simpelveld aan elk van beide verzoekers. 
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briefwisselingen hem geen concreet advies 
opleverden? Er gebeurt nog iets wat niet past 
in het advies de vestiging niet te bevorderen. 
Nog voordat verzoekers nadere duidelijkheid 
hebben gegeven over hun middelen van 
bestaan, vindt een bespreking plaats tussen 
de Burgemeester en Schoemann op het 
gemeente huis op 17 januari 1936.19 
Op wiens initiatief dit gesprek plaatsvond, 
blijkt niet uit de stukken. De Burgemeester 
heeft er hoe dan ook in bewilligt.  
Van dat gesprek heb ik geen andere 
aantekeningen kunnen vinden dan dat het 
plaatsvond op die dag. De vraag is zelfs of 
ooit meer dan dat van dit gesprek is 
opgetekend door de burgemeester.20 Kan het 
gesprek over iets anders zijn gegaan dan de 
vraag hoe kunnen wij voldoen aan de nader 
gewenste duidelijkheid over onze middelen 
van bestaan? Als Schoemann informeel 
geïnformeerd zou zijn in dat gesprek over het 
Departementaal advies niet aan vestiging 
mee te werken, zou hij zich dan ruim 14 
dagen na dat gesprek nog zo in detail hebben 
uitgelaten over zijn (te verwachten) 
inkomen? 
 

choemann verduidelijkt en motiveert 
voor hem en de heer Seiferheld samen 
in een brief van 14 februari 1936 op 

basis van exportbedragen van wijn uit 
Duitsland naar Nederland over de jaren 
1932-1935 zijn daaruit te verwachten 
middelen van bestaan. Die brief bereikt de 
Burgemeester pas op 25 februari 1936. Op 
die brief van Schoemann is, helaas zonder 
vermelding van een datum, in potlood de 
aantekening gemaakt:  
Zekerheid bestaansmogelijkheid onvoldoende 
aangetoond; vestiging niet bevorderd.  
 
Kon de burgemeester geen andere kant op 
met die financiële gegevens van het bedrijf 
van de vader van Walter Schoemann uit 

                                                 
19 Wijst de afwezigheid van Seiferheld bij dit gesprek 
er op dat niet hij maar Schoemann de bedenker van 
het idee was naar Simpelveld te emigreren? 
20 Uitgebreide aantekeningen zouden nog geen vier 
jaar later in verkeerde handen kunnen komen en dan in 
een heel andere context geplaatsts kunnen worden. 

voorgaande jaren als motivering voor een 
positief vestigingsbesluit? We zullen het 
vermoedelijk nooit meer te weten komen. 
Ook niet waarom de Burgemeester drie 
weken na de datum van het negatieve advies 
van het Ministerie van Sociale Zaken zich 
daarvan niets aantrekt en de heren 
Schoemann en Seiferheld toch nog 
schriftelijk uitnodigt hun middelen van 
bestaan nader te preciseren.  
Wat deze feitelijke gang van zaken in ieder 
geval zien, is dat de conclusie van van Rens 
over de afwikkeling van de verzoeken door 
de Burgemeester bepaald te kort door de 
bocht lijkt.21 

 
 

nkele maanden voordat de Nazi´s over 
ons land walsten, blijkt overduidelijk 
de betrokkenheid van deze  

                                                 
21 Hij meent dat de Burgemeester het verzoek afwees 
na negatief advies van het Ministerie van Handel en 
Nijverheid, De vervolging van joden en Sinti tijdens 
de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse provincie 
Limburg, H.A.J. van Rens, PhD thesis, Instituut. voor 
Cultuur en Geschiedenis UvA, 2012, pag. 35. 
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Burgemeester als het gaat om hulp bij het 
verkrijgen van verblijfsvergunningen.  
Deze keer doet Huize Loreto een beroep op 
hem in de persoon van Zuster Cyrenia Maria, 
destijds overste van het klooster Huize 
Loreto van de zusters van het arme Kind 
Jezus te Simpelveld. 

In haar brief van 18 januari 1940 aan de 
Burgemeester refereert deze overste aan een 
eerdere toezegging van de Burgemeester te 
zullen helpen bij het verkrijgen van 
verblijfsvergunningen voor 28 zusters van 
dat klooster, hoewel geen van hen een pas 
heeft! Schoemann en Seiferheld hadden die 
wel zoals uit de stukken blijkt. 

 
 
Een lijst met de namen en andere personalia van die zusters zit bij die brief om hulp. Hoewel 
ik daarover geen enkel stuk vond, mag ik vermoeden dat aan deze zusters eerst een tijdelijke 
verblijfsvergunning is gegeven. Uit andere stukken blijkt immers dat een permanente 
verblijfsvergunning aan alle zusters met een Duitse nationaliteit in Haus Loreto pas in 1946 is 
verleend. 
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oe zou het de heren Schoemann en Seiferheld in de daarop volgende jaren onder het 
alsmaar sterker opkomend naziregime met steeds meer en verdergaande vervolging 
van joodse inwoners in Duitsland zijn vergaan?22 De vraag liet me niet los, ik ging op 

onderzoek uit en naarmate ik meer te weten kwam, werden de details gruwelijker.  

 
                                                 
22 I.t.t. wat van Rens, oc  in noot 110 opmerkt, is (intussen) wel bekend wat met Seiferheld is gebeurd. Ik kom 
daar hierna op terug. 
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alter Schoemann is niet bij de 
pakken gaan neerzitten toen hij en 
Seiferheld bericht kregen dat hun 

verzoek zich in Simpelveld te mogen 
vestigen en daar een wijnhandel te mogen 
beginnen, was afgewezen.  
Dat blijkt overduidelijk uit de resultaten van 
mijn onderzoek. Walter Schoemann, in 
andere stukken ook wel geschreven als: 
Schömann. Hij en zijn broer Gerhard waren 
de twee kinderen van het echtpaar Sally 
Schoemann en Julianne Israel. Vader Sally 
was geboren op 15 januari 1884 te Kröv 
(gemeente Traben-Trarbach) en komt uit een 
familie van wijnhandelaren en wijnboeren.23 
Moeder Julianne komt uit Trier, waar ze op 2 
september 1887 werd geboren. Zoon Walter 
werd op 27 december 1909 in Traben-
Trarbach geboren en zijn broer Gerhard in 
dezelfde plaats in 1920. Zoon Gerhard zal in 
zijn geboorteplaats overlijden in 1927, net 6 
jaar oud. 
 

n 1929 koopt vader Schoemann in Trier 
het huis Hornstrasse 12 waar hij zijn 
wijnhandel vestigt. 

Op dit ouderlijk adres in Trier staat Walter 
Schoemann tot 7 oktober 1936 ook 
ingeschreven. Op die dag volgt zijn 
uitschrijving als inwoner van Trier en 
inschrijving als inwoner van de gemeente 
Nuth. In hetzelfde jaar dat de poging zich in 
Simpelveld te vestigen mislukte, slaagt 
Walter daar in Nuth wel in. Uit het feit dat hij 
in Trier officieel als afgemeld te boek staat, 
leid ik af, dat zijn verblijf in Nuth legaal was. 
en niet clandestien. Mijn pogingen op andere 
wijze nog een bevestiging van de tijdelijke 
vestiging in Nuth te krijgen, werden met 

                                                 
23 De huidige burgemeester van Traben-Trarbach zegt 
over zijn stadje o.a. dit: Ende des 19. bis ins 20. 
Jahrhundert hinein erlebte Traben-Trarbach eine 
Blütezeit des Weinbaus und Weinhandels und war 
damals nach Bordeaux der bedeutendste 
Weinhandelsplatz der Welt. Aus dieser Zeit resultieren 
noch viele Jugendstilbauten, die bis heute zu 
bewundern sind. 

groot enthousiasme gesteund door wel drie 
heemkunde verenigingen.24  
Een lid van een van die HKV-en bezocht 
zelfs andermaal het echtpaar Hermans aan de 
Valkenburgerweg te Nuth. Man en vrouw 
geboren, getogen en getrouwd te Nuth en 
voor hun gevoel met een goed beeld van 
Nuth in de jaren ’30. Helaas bracht de naam 
Schoemann bij hun niet de herinnering naar 
boven waarop ik hoopte.  
Of vertellen ze, juist wel over Walter 
Schoemann (met zijn vrouw?) als ze 
vertellen over iemand, waarvan ze de naam 
niet kennen, maar die boven hotel Kroon 
woonde, een Joods meisje trouwde en die ze 
later nooit meer teruggezien hebben?25 Een 
andere bron bevestigt mijn vermoeden, dat 
degene die boven hotel de Kroon, 
Stationsstraat 65 te Nuth woonde, inderdaad 
Walter Schoemann is geweest.26 
De wijnhandel van vader Sally Schoemann in 
Trier wordt in 1938 gesloten, vermoedelijk 
niet vrijwillig, maar gedwongen door de anti-
joodse wet- en regelgeving, die het joden in 
Duitsland op alle mogelijke manieren 
onmogelijk maakte te leven als alle andere 
niet joodse burgers.27  
 

ader en Moeder Schoemann-Israel 
volgen drie jaar later28 het voorbeeld 
van zoon Walter en vertrekken ook 

naar Nederland waar ze  in januari 1939 
aankomen en eerst in Scheveningen wonen.29  

                                                 
24 Veel dank aan met name Specialisten van 
Waubach-Rimburg van HKV Landgraaf en de 
secretarissen van respectievelijk Vrienden van HKV 
Wijnandsrade en HKV Hoensbroek. 
25 Dank aan de heer W. Dabekaussen, die concreet al 
deze moeite voor me deed. 
26 Ben Schut, Een onbestemd gevoel bij Burgemeester 
Waszinkstraat 73, Heerlen, 2015, pag.16-17. 
27 De Kristalnacht vond plaats in de nacht van 9 op 10 
november 1938. In heel Duitsland werden Joden 
aangevallen en volgens recent onderzoek werden er 
1.000 tot 2.000 synagogen in brand gestoken en 
ongeveer 7500 winkels en bedrijven van Joden 
vernield. 
28 Schut, tap, pag. 15-16, meent dat Walter samen met 
zijn ouders in 1938 naar Nederland vluchtte. 
29 Volgens gegevens in het Stadtarchiv Trier zijn de 
ouders Schoemann-Israel op 27 januari 1939 eerst in 
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Samen met zijn ouders heeft Walter 
Schoemann al in 1939 een huis aan de 
Broekhuizenstraat 43 in Ubach over Worms 
betrokken. Walter kocht dat huis vervolgens 
nog in datzelfde jaar van de verhuurder.30 
  
Ze lijken daar de eerste jaren ogenschijnlijk 
veilig, maar in 1942 wordt Walter samen met 
zijn vader en moeder via Maastricht naar 
Westerbork gedeporteerd.31 Van daar worden 
Sally Schoemann en zijn vrouw Julianne 
Israel samen op 4 mei 1943 op transport 
gezet naar Sobibor waar ze al bij aankomst 
op 7 mei 1943 door vergassing worden 
vermoord. Hun zoon Walter gaat op 18 mei 
1943 naar Sobibor en wordt daar op 21 mei 
1943 ook door vergassing om het leven 
gebracht. 
 
Stumm und sprachlos was ik toen ik deze 
informatie kreeg.32  
Wat Jodenvervolging concreet betekent, 
komt dan opeens heel kort bij. En toen moest 
mijn onderzoek naar Berthold Seiferheld, die 
samen met Walter Schoemann om een 
verblijfsvergunning in Simpelveld vroeg in 
1935, nog beginnen… 
 

ijn zoektocht naar Berthold 
Seiferheld begon ik al vanaf het 
eerste moment met een bang 

voorgevoel. In het NS-Dokumentatiecentrum 
van de stad Keulen vond ik namelijk vrij snel 
de namen van Lili Seiferheld en haar moeder 

                                                                           
Scheveningen aangekomen. Schut, tap, meldt een stuk 
waaruit blijkt dat het gezin zich op 25 januari 1939 in 
Ubach over Worms vestigde. 
30 Voor meer details zie F. van Hoorne De joden van 
Landgraaf, 2012, pag. 223-227. Voor uitgebreide 
bijzonderheden over de diverse handelsactiviteiten van 
Walter, zie het genoemde boek van Ben Schut, die met 
een beroep op de kadastrale tenaamstelling meent dat 
niet Walter maar zijn ouders de eigenaren waren van 
dit pand, tap, pag. 31. 
31 De ene bron noemt als datum van aankomst in 
Westerbork 26 augustus 1942 (zo ook Schut, oc, pag. 
42), de andere 30 oktober 1942. Voor al deze 
gegevens dank ik de afdeling Een naam en een gezicht 
van Kamp Westerbork. 
32 Bijzonder grote dank aan de Heer Peter Szemere 
van Die Jüdische Gemeinde in Trier, die met deze 
uitspraak zijn mail over Walter aan mij besluit. 

Mathilde Seiferheld. Beiden woonden op 
hetzelfde adres dat Berthold Seiferheld als 
zijn woonadres noemt in zijn brief aan de 
gemeente Simpelveld als hij om een 
verblijfsvergunning vraagt: Lindenstrasse 17 
te Keulen. Familie of alleen naamgenoten? 
 
Moeder Seiferheld blijkt vervolgens als 
Mathilde Schoemann in Kröv (Mosel) te zijn 
geboren.33 Zij trouwt met Milian Seiferheld 
uit Langenselbold.34 Het echtpaar krijgt vier 
kinderen: Berthold (1906), Erich (1908), 
Richard (1908) en Lili (1912).  
Daarmee wordt meteen duidelijk hoe het 
komt het dat een Schoemann uit Keulen en 
een Seiferheld uit Trier samen een bijna 
woordelijk gelijkluidend verzoek voor een 
verblijfsvergunning indienen in Simpelveld: 
Walter Schoemann en Berthold Seiferheld 
zijn familie van elkaar van moederskant en 
wel volle neven.35 
 

an Berthold Seiferheld leek vanaf 
dan elk spoor dood te lopen. Dat 
werd pas anders met deze lijst: 

 

 

                                                 
33 Op 20 april 1880. 
34 Geboren daar op 30 januari 1881. 
35 Tot die conclusie komt ook Schut, tap, pag.18. 
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Berthold studeert rechten in Keulen, maar 
wordt als zo vele andere joodse studenten 
door de Nazi’s in 1934 gedwongen zijn 
rechtenstudie af te breken.36  
 

erthold Seiferheld trouwt met Anneli 
Weyl (1912) en vlucht met zijn 
vrouw van de Lindenstrasse 17 in 

Keulen al in 1935 naar Luxemburg, 
vervolgens naar Frankrijk en tenslotte 
bereiken ze Paraguay. Het lukte vader Milian 
Seiferheld vermoedelijk nog toestemming te 
krijgen zijn voorraden van de hand te doen, 
maar zeker is dat niet.  
 
De Nazi´s waren hem, zijn vrouw en dochter 
Lili sindsdien definitief op het spoor. Ze 
werden uiteindelijk samen op 22 oktober 
1941 door de Nazi’s gedeporteerd naar het 
beruchte concentratiekamp in Litzmannstad, 
of Lodz. Daar werden vader Milian en 
moeder Mathilde in september 194237 in het 
concentratiekamp Kulmhof door vergassing 
vermoord.38 Uit de processtukken blijkt, dat 
een voormalige vertegenwoordiger van vader 
Milian Seiferheld hem in Litzmannstad kort 
voor zijn dood nog heeft gezien.39  

                                                 
36 Uit een verklaring van 8 april 1955 van W. Wilke, 
Justizoberinspektor bij de gemeente Keulen blijkt dat 
Berthold destijds aan de universiteit van Keulen 
rechten studeerde. Zie: Bundesamt fùr zentrale 
Dienste und offene Vermögensfragen, Berlijn, map nr. 
16295, met dossier van een procedure tot 
schadevergoeding bij het Wiedergutmachungsamt van 
het Landgericht van Keulen, aangespannen door de 
erven van het echtpaar Milian Seiferheld en Mathilde 
Seiferheld-Schoemann. 
37 Een andere bron noemt 16 oktober 1942. 
38 Kulmhof was een zuiver vernietigingskamp van de 
nazi's in Polen. Het lag ongeveer zeventig kilometer 
buiten Łódź, bij de stad Chełmno nad Nerem 
(Kulmhof an der Nehr). Memorial Book:  Victims of 
the Persecution of Jews under the National Socialist 
Tyranny in Germany 1933-1945, 
www.bundesarchiv.de 
39 Een van de vertegenwoordigers (op provisiebasis) 
van de wijnhandel Firma Seiferheld was de heer H. 
Profitlich (!), die op 67 jarige leeftijd als getuige 
optreedt in de procedure om schadevergoeding. Uit 
zijn verklaring blijkt dat hij als militaire dienst heeft 
gedaan in uitgerekend het concentratiekamp (dat hij 
trouwens ghetto noemt in zijn verklaring) in 
Litzmannstad. Uit de verklaring blijkt niet welk werk 
Profitlich daar gedaan heeft, maar wel verklaart hij 

Lili werd tenslotte van Lodz op 27 september 
1944 eerst nog naar Auschwitz gedeporteerd 
en uiteindelijk op 14 december 1944 in het 
concentratiekamp Stutthof vermoord 
 

n de ondertitel van deze bijdrage vroeg ik 
me af hoe gastvrij Simpelveld vóór WO 
II eigenlijk wel was geweest. In de 

gemeentelijke archieven vond ik over die 
gastvrijheid alleen maar de brief van de 
toenmalige overste van Huize Loreto om 
hulp bij het verkrijgen van een 
verblijfsvergunning voor 28 Duitse zusters 
zonder pas en de stukken naar aanleiding van 
de twee officiële aanvragen voor een 
vestigingsvergunning van Berthold 
Seiferheld en Walter Schoemann. 
Met de verblijfsvergunningen voor de zusters 
is het in orde gekomen. Wat er van de 
verzoeken van Berthold en Walter geworden 
is en hoe het hun en hun familie daarna 
vergaan is, is samen met andere details in het 
boek van Ben Schut, nu redelijk volledig in 
kaart gebracht. 
 
Hierboven concludeerde ik al dat ik uit deze 
stukken opmaakte, dat de toenmalige 
burgemeester van Simpelveld tegen het 
regeringsbeleid van destijds in, onderzocht 
heeft of niet toch welwillend op de verzoeken 
beslist kon worden. Zou het de Burgemeester 
geholpen hebben als hij de details over het 
bedrijf van vader Seiferheld geweten had of 
details van zijn bepaald, en zeker voor die 
tijd, aanzienlijke privévermogenspositie 
zoals die blijkt uit de processtukken, die 
uiteindelijk leidde tot het vonnis van 24 april 
1963 in de procedure van Erich en Berthold 
Seiferheld tegen de Duitse Staat en waarin 
tenslotte een schadevergoeding wordt 
toegekend voor een bedrag dat nog geen 
fractie is van de vordering?40  

                                                                           
uitdrukkelijk dat hij daar ook vader Seiferheld nog 
heeft gezien en herkend…. 
40 Gevorderd werd meer dan M 200.000, -. De details 
in de opgave van de goederen die door de Gestapo de 
dag nadat vader, moeder en Lilli Seiferheld afgevoerd 
waren, al werden geroofd uit het appartement van 9 
kamers aan de Lindenstrasse 17 te Keulen, laten 
daardoor ook de grote welstand van de familie 
Seiferheld-Schoemann op dat moment evident zien. 
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ouden er niet wel degelijk joden of andere door de Nazi’s vervolgden buiten dat 
officiële gemeentelijke circuit om illegaal gastvrij opgenomen zijn vlak voor en tijdens 
WO II door particulieren in Simpelveld of Bocholtz? En heeft de leiding van de 

parochies in de beide dorpen direkt of indirect via haar kerkelijke instellingen daarbij een rol 
gespeeld?  
 
In de jaargangen van De Bongard telde ik naast de twee Themanummers over WO II in 2010 
en 2011 nog 6 artikelen over oorlogsslachtoffers en recent nog een uitgebreid artikel over het 
verraad van Wittem.41 Fragmentarisch is verder wel iets bekend over de rol in het verzet van 
een kapelaan in Simpelveld en van een andere in Bocholtz tijdens de bezetting en hun hulp 
aan onderduikers.  
Ook daarin lees ik niets met zoveel woorden over joodse onderduikers. Of waren die er 
inderdaad iet en zijn alle beschikbare bronnen van dit deel van de geschiedenis van 
Simpelveld en Bocholtz hiermee systematisch onderzocht en in hun onderlinge samenhang 
beschreven? 
 
De vraag is ook, hoe nu nog achter mogelijk beschikbare feiten van ooggetuigen te komen. 
Stukken zullen er vermoedelijk niet zijn, want wie verstandig was schreef daarover in die 
jaren niets op. En wie wil en kan daarover nu nog spreken?  
Is er bijvoorbeeld een (nog) gesloten archief hierover bij de gemeente Simpelveld of de 
parochie? 
 
Ook dat deel van de geschiedenis van Simpelveld en Bocholtz voor en tijdens WO II  moet 
onderzocht en beschreven worden zoals dat ook in 2014 terecht gebeurde met een belangrijk 
hoofdstuk uit het verzet: het z.g. verraad van Wittem. Haast is wel geboden, want de tijd een 
mens gegeven is eindig. Zo zullen er steeds minder mensen nog in leven zijn, die er uit eigen 
wetenschap over kunnen vertellen en zo helpen die geschiedenis vast te leggen en daarmee 
ook door te geven. 
 

                                                 
41 De Bongard 1999, no 1, pag. 16/21 Oorlogsslachtoffers in Bocholtz en Simpelveld en Kapelaan H.J. Nolis, 
idem 2000, no 1, pag 11 e.v..De oorlogsslachtoffers van Bocholtz en Simpelveld, Een aanvulling;idem 2007, no 
4, pag 118-119 De geschiedenis van de radio in WO II in Limburg; idem 2008, no 4, pag.14-17 Nasleep van de 
2e Wereldoorlog in ons dorp; idem 2009, no 3, pag 80-86 Johan Rothkrans; idem 2009 no 4, pag 142 e.v. 
Oorlogsslachtoffers WO II; idem 2014 no 3, pag. 96-99 Zeventig jaar na “de klap van Wittem’ 
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Werner als Koelpiet 
 
Geschreven door: Finy Wierts-Bindels 
 
Verhaal over het mijn-verleden van mijn overleden man Werner Wierts  
 

Werner moest in de mijn gaan werken, omdat 
zijn vader op hele jonge leeftijd overleed. 
Werner was de oudste van 5 kinderen en hij zat 
in de vierde klas van de HBS. Doordat zijn vader 
gestorven was, ging het niet zo goed met hem op 
school. Hij stopte met school en ging in de mijn 
werken. Thuis was er weinig geld en op deze 
manier kon Werner voor extra inkomsten 
zorgen.  
Op 12-11-1962, als 17 jarige, ging hij naar de 
Oranje Nassau 2. Werner (links onder op de 
foto) werkte daar met veel Marokkaanse 
arbeiders als houwer. Zijn baas wilde graag dat 
hij opzichter werd, maar Werner wilde dit niet. 
Hij zei “de mijnen gaan toch dicht, daar heb ik 
niks aan”. 
 
Van 1971 tot 1974 heeft hij bij Oranje Nassau 1 
gewerkt. Als hij daar tot de sluiting van de 
mijnen zou werken, dan zou hij een 
overheidsfunctie krijgen. Dit vond Werner een 
goed voorstel. Wegens problemen aan de 
meniscus heeft hij de laatste maanden 
bovengronds gewerkt. Daarna werd hij getest. 

Werner was een pientere jongen, had 4 jaar HBS heel goed doorlopen en mede daardoor had hij 
deze test heel goed doorstaan en kreeg hij een baan bij de Belastingdienst. Daar heeft hij 36 jaar 
met heel veel plezier gewerkt.  
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Op 19 jarig leeftijd werd Werner uitverkoren om de provincie Limburg te vertegenwoordigen bij 
de opening van Jeugd ontmoetingscentrum de Hunneschans, tijdens het 25 jarig huwelijksfeest van 
Koningin Juliana en prins Bernard. Dit was een hele eer. Wie mocht dat nu? Als 19 jarig jongen de 
Koningin ontmoeten? Minder leuk was het feit dat hij voor dergelijk exceptioneel geval geen 
bijzonder verlof kreeg. Werner ontving een uitnodiging van de koningin, maar moest er wel een 
dag verlof, zonder behoud van loon, voor inleveren. Het huis oranje Nassau nodigt je uit, maar de 
mijn Oranje Nassau laat je ervoor betalen! Deze bijzondere uitnodiging had Werner te danken aan 
Riet Eussen – Mertens. Riet had in 1961-1962 in Simpelveld een Aktie voor jongeren: N.O.V.I.B 
(Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand) opgezet. Dit was een anti-honger actie. Zo 
leerde Riet Ank van Ruiten kennen. Zij was secretaris van deze organisatie. Zij werkte ook aan het 
huwelijksfeest van koningin Juliana en prins Bernhard. Zij zocht een jonge mijnwerker die de 
provincie Limburg kon vertegenwoordigen voor radio/tv/pers. Riet zag in Werner de juiste 
kandidaat.  
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Op onderstaande foto zit Werner links naast de paal. 

 
 
Naast mijn man Werner, heeft ook mijn opa , Paul Hubert Vanwersch, in de mijn gewerkt. Hij is in 
de mijn verongelukt op 27-11-1921. Mijn oma was toen in verwachting van de jongste zus van 
mijn moeder. Mijn moeder was toen 4 jaar oud. De naam van mijn opa staat gegraveerd op de 
gedenksteen van de Barbara kapel in Terwinselen. 
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Bizar verleden van ‘zinkstaatje’ Neutraal-Moresnet 
 

« inge d’r Molly maache » 
Uitdrukking gebaseerd op dr. Molly, Moresnet. 

 
door Luc Wolters 
 
MORESNET / KELMIS – Het ministaatje Neutraal-Moresnet heeft dik honderd jaar bestaan 
(1816-1919/920). De reden van het ontstaan is al bijzonder, terwijl het staatje in de eeuw van zijn 
bestaan bovendien nog om diverse redenen van zich deed spreken. Dit strookje land, dat zelfs een 
rol speelde bij de promotie van de universele taal het Esperanto, staat momenteel weer volop in de 
belangstelling door twee boeken die daarover zijn verschenen.1 Lees hieronder ook waaraan we 
de uitdrukking « inge d’r Molly maache » vandaan komt. 
 
Gesteggel bij onderhandelingen 
In Europa bestaat een klein aantal dwergstaatjes, als Monaco, Liechtenstein en Vaticaanstad. Vlak 
over de grens bij Vaals heeft ook een dwergstaatje bestaan, namelijk Neutraal-Moresnet. Het was 
een ministaatje in de vorm van een driehoek, gelegen tussen België en Duitsland. Formeel mogen 
we het geen separaat staatje of landje noemen, maar in de volksmond zijn deze begrippen om 
Neutraal-Moresnet aan te duiden, volledig ingeburgerd. Op grond daarvan heette het huidige 
drielandenpunt bij Vaals vóór 1919 zelfs een vierlandenpunt te zijn. Dit was het geval ná het 
ontstaan van de Belgische staat in 1830, maar dat terzijde.  
Neutraal-Moresnet was in 1816 tot stand gekomen toen na de nederlaag van Napoleon de 
Europese kaart herschikt werd. Bij het Congres van Wenen konden Nederland en Pruisen het toen 
maar niet eens worden over het gebied bij de dorpen Moresnet en Kelmis. De reden daarvoor was 
dat in dit territorium de grootste zinkmijn van Europa lag. Enkel om de vrije export van zink te 
garanderen zou een vreemdsoortig en onduidelijk staatsrechtelijk gedrocht geschapen worden, dat 
evenwel uitnodigend amicaal, overzichtelijk en rustig aandeed. 
 
Neutraal-Moresnet 
Er werd een jaar lang over onderhandeld, waarna in 1817 in Aken met het ‘Verdrag der Grenzen’ 
werd overeengekomen dat het dorp Moresnet naar Nederland ging, terwijl Neu-Moresnet aan 
Pruisen kwam. Daartussen lag het eigenlijke gebied van de mijn – met het dorp Kelmis (la 
Calamine) – dat slechts 344 hectare groot was. Dit werd niet aan één van de twee kemphanen 
toegewezen maar zou als Neutraal-Moresnet een ‘zelfstandig’ bestaan gaan leiden. Het gebied met 
de status aparte kreeg de vorm van een scherp gesneden (‘Hollands’) vlaaipuntje, waarvan de 
willekeurig aandoende grenzen lijnrecht op de kaart waren geprojecteerd. Aan de zuidoostelijke 
zijde vormde de grote doorgaande Lütticherstrasse door Kelmis de grens. De bewoners daarvan 
woonden aan deze en gene zijde in twee verschillende ‘staten’. Een echte regering kreeg het staatje 
overigens niet – in feite mogen we niet van een staat spreken. De souvereiniteit ervan werd 
namelijk gedeeld op grond waarvan het gebied gezamenlijk werd bestuurd door twee 
commissarissen, een namens Nederland en een namens Pruisen (een zogenaamd condominium).2 
Na de afscheiding van Belgïe (1830-1831) werd deze nieuwe staat in plaats van Nederland 
medebewindvoerder van Neutraal-Moresnet; bij de andere medebestuurder vond een wijziging 
plaats toen Pruisen in 1870 verenigd werd in het Duitse keizerrijk. Maar hoezeer de machthebbers 

                                                 
1 Philip Dröge, Moresnet. Opkomst en ondergang van een vergeten buurlandje (Unieboek, Het Spectrum, 2016); 
David van Reybroek, Zink. Boekenweekessay (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek / De 
Bezige Bij, 2016). 
2 Cleo Heyen, ‘De kwestie Moresnet vanaf het Congres van Wenen (1815) tot aan het Grensverdrag van Aken (1816)’, 
in: Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. Jaarboek (1998) 205-220. 



48 
 

in de omliggende en besturende landen zich ook afwisselden, eigenlijk fungeerden de 
burgemeester en het gemeentebestuur als lokaal gezag voor Neutraal-Moresnet. De directie van de 
mijn, die hierna aan bod komt, speelde daarbij een grote rol in het lokale bestuur. Meermaals was 
een van de directieleden van de fabriek tevens burgemeester, terwijl de gemeente doorgaans 
domicilie had in de directieburelen van de mijn. Die halfslachtige bestuurlijke regelingen leidden 
tot een gebrek aan regels of naleving daarvan. Neutraal-Moresnet bood daartoe veel 
mogelijkheden aan inwoners en bezoekers. Er was een casino (Spielbank Altenberg) en circa 
zestig à zeventig cafés, er werd volop drank gestookt en er werd veel gesmokkeld. Dat wil zeggen: 
er kon tolvrij vanuit de omringende landen worden ingevoerd, de route vice versa met 
accijnsbezwaarde goederen was evenwel illegaal. Het meeste werd gesmokkeld naar Nederland. 
Neutraal-Moresnet kende voorts geen dienstplicht; van deze gang van zaken ging een 
aanlokkelijke werking uit. Hiervan werd ook door buitenlanders gebruik gemaakt die overwogen 
in de mijn te gaan werken. Ze hoefden als emigranten naar Neutraal-Moresnet in eigen land niet in 
militaire dienst en konden bovendien als mijnwerker goed geld verdienen. Die vrijheden vervielen 
in de loop van de negentiende eeuw voor de niet oorspronkelijk ingezetenen. Die ogenschijnlijke 
wetteloosheid en losbandigheid was de commissarissen een doorn in het oog, maar de wil om er 
iets aan te veranderen verloor het telkens van de bereidheid om daarvoor concessies te doen. Er 
was – zoals dat zo treffend wordt uitgedrukt – sprake van ‘bevroren onenigheid’.3 
 
Zinkmijn 
Omdat het gebied rijk aan de ertsen zink en lood was, was er al vroeg sprake van mijnbouw.  
Slechts enkele jaren vóór de onderhandelingen te Wenen, namelijk in 1806, was de concessie voor 
de mijn van Moresnet-Kelmis verleend aan de Luikse chemicus Dony. Deze had het procédé van 
de Luikse zinkoven uitgevonden, waarmee hij zinkerts kon omzetten in walsbaar metaalzink. 
Zakelijk ging het hem niet zozeer voor de wind. De mijn moest worden verkocht en werd sinds 
1837 geëxploiteerd onder de naam Société des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille Montagne, 
kortweg genaamd Vieille Montagne (‘oude berg’, Altenberg). De mijnbouw draaide op volle 
toeren en er werd dusdanig intensief erts gewonnen dat de mijn binnen een halve eeuw volledig 
uitgeput was.  
Economisch ging het Neutraal-Moresnet in die gloriejaren enorm voor de wind. De mijn was er 
veel aan gelegen om goede arbeidskrachten aan te trekken. Ze betaalde behoorlijke lonen en er 
waren goede sociale voorzieningen. De mijn zorgde voor goede medische bijstand, was onder 
meer de financier van de bouw van de dorpsschool en bood de werknemers voordelige leningen.4 
Daarom groeide het inwonertal binnen een aantal decennia van een paar honderd naar enkele 
duizenden personen. Dat het mijnbedrijf goed voor de mijnwerkers zorgde, bleek voorts uit het 
vermaak dat geboden werd. Zo was de Vieille Montagne initiator van enkele verenigingen die 
ontspanning gingen bieden. Het heeft ertoe geleid dat Kelmis nog steeds een immens rijk 
verenigingsleven telt, met muziekverenigingen, carnavalsgezelschappen en schutterijen. 
 
De mijn stimuleert het verenigingsleven 
Dat Kelmis vandaag de dag nog rijk is aan verenigingen, kan niemand ontkennen. Het vroegste 
verenigingsleven is door het mijnbedrijf in het leven geroepen. In 1879 was met ‘ULK’ een van de 
vroegste carnavalsverenigingen gesticht, terwijl dik twee decennia eerder al in 1853 een 
harmoniegezelschap in het leven werd geroepen.5 Eerste in de rij van door de Vieille Montagne 
gestarte verenigingen was evenwel een schutterij, de St.-Barbara Schützengesellschaft, gesticht in 
1852. De keuze voor patroonheilige Barbara mag geen verbazing wekken; zij is patrones van de 
mijnwerkers. Het lidmaatschap van een culturele ontspanningsvereniging werd door de 

                                                 
3 Paul van der Steen, ‘Bevroren onenigheid. De curieuze geschiedenis van Moresnet, Nederlands derde buurland’, in: 
Trouw. Letter & Geest, 12.03.2016, 34-35. 
4 Zie: www.moresnet.nl/nederlands/geschiedenis.htm (geraadpleegd 31.06.2016). 
5 Website Göhltalmuseum, Kelmis. 
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mijndirectie als het ware opgelegd, het lidmaatschapsgeld van het loon ingehouden. Daarmee werd 
onder meer het grote schutterslokaal gerealiseerd, waarbij een muziekpaviljoen werd gebouwd, 
waar de bevolking vaak op concerten werd getrakteerd. De nieuwe schutterij had als taak de 
processie te begeleiden. Ze kreeg uniformen die in het schutterslokaal werden bewaard om op 
hoogtijdagen uitgereikt te worden. Met het dusdanig enthousiasmeren van het verenigingsleven 
wilde de mijndirectie de werknemers zinvol vermaak bieden, mede om te voorkomen dat de 
tientallen cafés al te vaak gefrequenteerd zouden worden. Na Sint-Barbara zouden tussen 1862 en 
1929 nog zes schutterijen in Moresnet en Kelmis het levenslicht zien.6 Het verenigingsleven is nog 
steeds uitbundig en hecht. 
 
Gevierde en onderscheiden dokter Molly 
 
Bij het mijnbedrijf fungeerde de Duitse arts dr. G.H.F. (Wilhelm) 
Molly (Wetzlar 1838 – Moresnet 1919) als bedrijfsarts. Hij had zich 
twee jaar na zijn promotie tot doctor in de medicijnen te Berlijn in 
1863 als huisarts in Neutraal-Moresnet gevestigd. Daar verwierf hij 
grote populariteit onder de bevolking door coulante tarieven en door 
het afwenden van een choleraepidemie. Op grond hiervan werd hij bij 
de Vieille Montagne aangesteld als bedrijfsarts.  
De getalenteerde Molly had niet voldoende emplooi aan zijn 
artsenpraktijk; hij toonde zich op tal van andere terreinen actief. Zo 
nam hij zitting in het plaatselijk bestuur op grond waarvan hij sinds 
1881 optrad als plaatsvervangend burgemeester. Voorts was hij de 
oprichter van de lokale vereniging voor vreemdelingenverkeer (hier: 
VVV), waarmee Moresnet de ramen naar de buitenwereld opende. 
Molly trok er journalisten mee aan die het ministaatje in hun armen 
sloten, dat geen leger had, lage belastingen kende en waarvan de 
overheid afwezig leek. De veldwachter maakte zijn ronde en de 
burgemeester zag dat het goed was. De buurlanden zagen de 
populariteit van de fungerend bestuurder Molly met enige argwaan 
aan maar probeerden hem met onderscheidingen te paaien. Zo werd Molly door het Koninkrijk 
België onderscheiden met het Croix Civique, terwijl hij door Pruisen werd benoemd tot Geheimer 
Sanitätsrat en als Kroonordedrager werd opgenomen Orde van de Rode Adelaar.  
 
Dr. Molly waagt zich aan postzegels 
Molly liet zich dan wel onderscheiden maar niet inpalmen. De vvv zette namelijk onder leiding 
van hem een importante volgende stap door uit naam van Neutraal-Moresnet postzegels uit te 
geven (1867). Dat was zo vreemd nog niet, Neutraal-Moresnet was weliswaar niet onafhankelijk, 
maar had wel een status aparte. In het gebied waren rond het midden van de negentiende eeuw de 
muntsoorten van België en Pruisen gangbaar, terwijl daar omstreeks het Europese revolutiejaar 
1848 een eigen Neutraal-Moresnetter munt aan toegevoegd werd, in een variatie met als 
beeldenaar de portretten van de Pruisische en Belgische vorst in een Januskop verenigd. De 
munten zijn een curiositeit, de door Molly uitgegeven postzegels zijn dit evenzeer. Evenals op de 
munten werden de heraldische wapens van de leeuw van België en Pruisische adelaar 
gecombineerd. In het internationale verkeer hielden ze echter niet lang stand hielden. De door de 
burgemeester ingelichte commissarissen die namens België en Duitsland het bestuur over 
Neutraal-Moresnet vormden, konden dit postzegelinitiatief van dr. Molly en de zijnen niet 
waarderen. De commissarissen deden na ruggespraak met hun eigen landen alle moeite een 

                                                 
6 Albert Janclaes, Schützen in Ostbelgien. Neue Erkenntnisse zum Schützenwesen in Ostbelgien (Walhorn 1984) ; Luc 
Wolters, ‘Moresnet: neutrale staat met rijk schuttersleven’, in: Limburgs Schutterstijdschrift, nr. 111 (juni 2016) 18-
19. 

Dokter Wilhelm Molly 
zette Neutraal-
Moresnet op de kaart, 
bijvoorbeeld door zelf 
postzegels uit te geven 
en het tot een 
Esperantostaatje uit te 
roepen. Website 
Göhltalmuseum. 
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rechtsgrond te vinden om de postzegels te verbieden. Hiervoor werd zelfs teruggegrepen op de 
Franse wetgeving, de Code Civil, die nog stamde uit de tijd rond 1800 dat de hele regio ten westen 
van de Rijn onder Frans bewind viel. De facto viel Moresnet nog onder deze wetgeving, omdat 
daar niets anders voor in de plaats was gekomen, zo werd geredeneerd. Op grond hiervan was de 
postdienst als staatsmonopolie aangemerkt en werden de zegels van Neutraal-Moresnet in het 
internationale postverkeer snel ongeldig verklaard.7 
 
Esperantostaat Amikeo uitgeroepen 
Door het uit de roulatie nemen van de postzegels liet de populaire vrijdenker Molly zich geenszins 
uit het veld slaan. Hij zocht nieuwe wegen om het blazoen van postzegelstaat Neutraal-Moresnet 
op te poetsen. Bekend werd Molly namelijk vooral als voorvechter van het Esperanto. Dit was een 
universele taal, los van land of natie. Het was een vondst van een Poolse vakgenoot van Molly, 
Lejzer Zamenhof. Deze filosofeerde over een gezamenlijke taal, door iedereen te spreken, met een 
eenvoudige grammatica en meende dat als alle mensen dezelfde taal zouden spreken de wereld een 
heel stuk harmonieuzer moest kunnen worden. Die nieuwe kunstmatige taal, het Esperanto, wekte 
interesse bij wetenschappers, taalgeleerden en journalisten. Binnen een aantal jaren ontstond groot 
enthousiasme voor dit gedachtegoed. Er kwamen Esperantoverenigingen, terwijl ook kranten en 
tijdschriften in die nieuwe taal het levenslicht zagen.  
Bedrijfsarts Molly was enorm gecharmeerd van die universele taal, die het 
pacifisme zou bevorderen. Waar beter dan in het neutrale Moresnet zou 
zo’n vredelievende taal beter tot zijn recht komen, meende hij samen met de 
Fransman Gustave Roy. In het grote en ruime lokaal van de schutterij riep 
de populaire Molly in 1908 een grootse propagandabijeenkomst op. De hele 
bevolking werd aangespoord aanwezig te zijn in de met guirlandes en 
beschilderde tekstbordjes versierde zaal. Ook het gratis bier bracht de 
inwoners op de been. Tijdens die manifestatie maakte Molly zijn plannen 
bekend om van Neutraal-Moresnet een Esperantostaat te maken. Er werden 
gloedvolle toespraken gehouden om de inwoners warm te maken voor dit 
experiment. Tijdens de bijeenkomst werd door het muziekgezelschap van 
de mijnwerkers de door Willy Huppermann gecomponeerde ‘Amikejo-
mars’ gespeeld, die direct als volkslied dienst zou doen. Omdat het staatje ‘geleid’ werd door een 
amper corrigerende overheid had de fervente Esperantist Molly vrij spel. De initiatieven die in het 
schutterslokaal werden verkondigd, kregen vervolgens een officieel karakter. Aan Neutraal-
Moresnet werd een nieuwe naam toegekend; het werd omgedoopt in ‘Amikejo’, Esperanto voor 
‘plaats van grote vriendschap’.8 
 
Molly tart de commissarissen 
Het Esperantostaatje kreeg zijn eigen vlag, wapen en volkslied. Deze ontwikkelingen kregen 
internationaal veel aandacht van de pers. Op een Esperanto-congres werd besloten de zetel van de 
Wereldcentrale van de nieuwe, furore makende taal in Amikejo te vestigen. De voorvechters van 
het Esperanto zagen er voor- en nadelen in. De taal kreeg op deze wijze veel aandacht, maar deze 
was eigenlijk bedoeld als neutraal conversatiemiddel, niet gebonden aan enige landstaal of welk 
land dan ook. Wat hem met de postzegels niet lukte, daarin slaagde dr. Molly wel met het 
uitroepen van Esperantostaatje Amikejo. Neutraal-Moresnet werd erdoor op de kaart gezet en 

                                                 
7 Alfred Bertha, ‘Notizen zur Postgeschichte von Neutral-Moresnet’, in: Im Göhltal, nr. 10 (dec. 1971) 17-27; 
‘Wilhelm Molly’, op Wikipedia (Duits); www.moresnet.nl/nederlands/geschiedenis.htm. 
8 Wim Meulenkamp, ‘Het vierde land, Neutraal Moresnet: vondeling van Europa’ (hoofdstuk 10), in: idem, Verloren 
land. Drie eeuwen non-conformisme (1996); Marianne van Exel en Sieger Verhart, ‘Het vergeten land Neutraal-
Moresnet’ (d.d. 20.12.2011), op: www.isgeschiedenis.nl; Jordi Vermeulen en Hasan Evrengün, ‘Esperanto’, Andere 
Tijden (NPO Geschiedenis). Zie ook het relaas van de Franse medestichter: Gustave Roy, Moresnet-Neutre Project 
Realisable en six mois d’un ÉTAT ESPÉRANTISTE INDÉPENDANT (Parijs 1908). 
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kreeg steeds meer allure, ook in staatsrechtelijk opzicht, athans volgens de vele journalistieke 
uitingen. Want hoewel de rol van het staatje na het uitgeput raken van de zinkmijn in 1885 feitelijk 
uitgespeeld was en een zelfstandige rol van Neutraal-Moresnet amper nog functioneel was – de 
onmin en afgunst over het zink was de reden om het mijnterritorium onverdeeld te laten en onder 
gezamenlijk bestuur te stellen – slaagde Molly erin de uitgedoofde kaars van het landje opnieuw te 
laten opvlammen. Het was de kers op het taartpunt-landje die dreigde verorberd te worden door de 
twee grote buren. De inwoners herwonnen hun trots dankzij de bravoureachtige daden van hun 
dokter. Dat dit met een taal – het Esperanto – gebeurde die de meeste inwoners vreemd was en zou 
blijven, deed niet zozeer ter zake.  
Wie dr. Molly in ieder geval met zijn initiatieven wist te tarten, waren de commissarissen namens 
Duitsland en België. Die landen stoorden zich al lange tijd aan de grenzeloze onwettigheid in 
Neutraal-Moresnet, waar cafés bij de vleet waren en gedronken, gegokt en gesmokkeld werd bij 
het leven. Tel daarbij de uitgifte van postzegels en het uitroepen van een Esperantostaat, dan mag 
duidelijk zijn dat dokter Molly met zijn sympathiek ogende maar staatsrechtelijk tenenkrommende 
daden zijn opponenten het bloed onder nagels vandaan haalde. Het tarten van de commissarissen 
en met hen de beide grote buurlanden is bewaard gebleven in de zegswijze «inge d’r Molly 
maache», bijvoorbeeld in de vorm «wilste mit mich d’r Molly maache?».9 Deze uitdrukking om te 
verwoorden hoe met iemand de kachel aangemaakt wordt, is met dit verhaal als achtergrond te 
mooi om verloren te laten gaan. 
 
Einde aan de idylle 
Hoe voorspoedig het Esperantostaatje in 1908 ook werd 
uitgeroepen en aangekleed werd met vlag, wapen en 
volkslied, een lang leven was het echter niet beschoren. 
Enkele jaren later, in 1914, brak de Eerste Wereldoorlog 
uit met desastreuze gevolgen voor de oorlogvoerende 
landen België en Duitsland. Eerder al waren Duitsland en 
België in onderhandeling getreden over het opdelen van 
Neutraal-Moresnet. Ondanks de plannen die de staten 
daarover hadden, werd op democratische wijze de 
bevolking geraadpleegd, die zich in grote meerderheid 
voor aansluiting bij België uitsprak. Kelmis en zijn 
inwoners waren zich bewust van de eindigheid van de 
status quo. Hoe dan ook, de Eerste Wereldoorlog luidde 
het definitieve einde van de zelfstandigheid van Neutraal-
Moresnet in. Met het uitbreken ervan werd het 
Esperantostaatje direct bezet door Duitsland, dat al langer 
een dergelijke stap op het oog had. Het bezette Belgische 
dorp Moresnet kreeg er in die periode met de bouw van 
de kilometer lange torenhoge spoorbrug een 
beeldbepalend element bij. Het getuigt van het militaire 
en economische belang dat de Duitsers aan een 
spoorwegverbinding naar de haven van Antwerpen 
hechtten. Na afloop van de oorlog werd Neutraal-
Moresnet annex Amikejo formeel opgeheven en op grond 
van het Verdrag van Versailles (1919) toegewezen aan 
België. Molly stierf datzelfde jaar. De overdracht aan 
België vond in 1920 plaats.  

                                                 
9 Zie ook: Hans Hermans, ‘Bokkerijders believen België (9)’, in: De Bongard, (2007) 27-43, m.n. 34. De uitdrukking 
komt onder meer voor in het Kerkraads dialect. ‘D’r mollie maache mit …’ wordt vertaald met ‘de draak steken met’, 
zie: www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Kerkraads (geraadpleegd 31.05.2016). 

Een taartpunt in het landschap. Het 
onverdeelde territorium van het 
gebied van de zinkmijn en het dorp 
Kelmis vormden Neutraal-Moresnet 
(1816-1919/1920). Website 
www.philipvanegmond.nl. 
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Er herinnert vandaag de dag niet veel meer aan de glorietijd van Neutraal-Moresnet en de 
bloeiende mijntijd. In Vaals wijst de ‘Viergrenzenweg’ naar het Drielandenpunt. Wel is Kelmis 
nog altijd rijk aan verenigingen, is er een straat genoemd naar ‘docteur Molly’ en eveneens in het 
voormalige Duitse – niet-neutrale deel – bevinden zich een ‘Casinostraße’, een ‘Friedensstraße’ en 
een ‘Neutralstraße’. Het meeste dat herinnert aan het fameuze Neutraal-Moresnet is evenwel 
verdwenen, althans enkel nog terug te vinden in het Göhltalmuseum. Een lieflijk restant van het 
gewonnen erts, waar het allemaal om te doen was, moet nog genoemd worden ; dat is het zeldzame 
zinkviooltje. 
 

Voor de Eerste 
Wereldoorlog lag er dankzij 
Neutraal-Moresnet op de 
Vaalserberg hoegenaamd 
geen drie- maar een 
vierlandenpunt. Hier de 
boerenbevolking uit de 
landen die hun rurale 
producten aanbieden. Links 
wordt een koffiesmokkelaar 
in de kraag gegrepen door 
een grenswacht. Let ook op 
de postzegels uit de vier 
landjes, tweede van links het 
illegale zegel uit Moresnet. 
 

 
Zicht op het 
mijnbedrijf van de 
Vieille Montagne. 
Overigens is op 
de voorgrond de 
schietstang van de 
schutterij te zien 
(links naast de 
vrouw op de 
voorgrond). 
Lithografie, 
vervaardigd door 
Maugendre, 
omstreeks 1850. 
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Mijnwerkers omstreeks 1870, album Saint-Paul de 
Sinçay, Neutraal-Moresnet. 
 

 
Leerboeken voor de universele taal, het Esperanto. 
Tussen het nationalisme, waarin de meeste landen zicht 
wentelden, bood de taalbeweging met pacifistische 
motieven een sympathieke indruk. 
 

 
De postzegels die door Molly uit naam van Neutraal-Moresnet 
werden uitgegeven, werden binnen de kortste keren op basis 
van oude, van stal gehaalde wetgeving verboden en uit 
roulatie gehaald. Website www.historien.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plakaat dat de vrede na afloop van de Eerste 
Wereldoorlog aankondigt. Het betekende het einde van 
Neutraal-Moresnet, dat bij België gevoegd werd. 
Website: www.moresnet.nl. 
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Het fraai aangeklede Schützenlokal, dat als gemeenschapsgebouw dienst deed, fungeerde in 1908 
als de plaats waar de Esperantostaat Amikejo werd uitgeroepen. 
 

 
De Esperantobeweging met dr. Molly zittend als 2e van links naast de automobiel. Neutraal-
Moresnet werd onder de naam Amikejo tot Esperantostaat uitgeroepen. Website: 
www.moresnet.nl. 
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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. 10 juli Excursie naar Wijnbouw  

 Juli/augustus Vakantie 

Ma. 5 september Bestuursvergadering 20.00 uur 

Zon. 11 september Open Monumentendag Simpelveld 2016: Thema Iconen en 
symbolen  

Zon. 18 september Excursie naar bruinkoolafbouw  

Di. 18 oktober Lezing vakwerk Coen Eggen 

Ma. 7 november Bestuursvergadering 20.00 uur 

Di 22 november Najaars-alg. ledenvergadering 19.30 uur en lezing Ine Scholl over 
het leven en goede werken van Franziska Schervier en andere 
welgestelde dames (zoals ook Clara Fey) in Aken  

Ma.  5 december Bestuursvergadering 20.00 uur 

Zon. 11 december Kerstmarkt in Simpelveld  
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Excursie Braunkohletagebau Garzweiler op  
18 september 2016 

 
Ooit in een kuil gestaan van 80 meter diep voor een graafmachine waarvan in elke schep een hele 
grote vrachtwagen kan herbergen? 
Op 18 september 2016 krijgt U de kans hiervoor! 
 
In Duitsland wordt de discussie over de winning van 
bruinkolen stevig gevoerd tussen voor en tegenstanders 
omdat elektriciteit uit bruinkolen zeer milieubelastend is. De 
bruinkolen worden in dagbouw afgegraven door enorme 
baggermolens en er ontstaan “ badkuipen” van soms 400 m 
lang, 300 m breed en 80 tot 100 m diep. 
 
Vanwege deze grootschalige ontginning dreigt er ook steeds gevaar voor het zakken van het 
grondwaterpeil met name in het mijnweggebied. Verdroging is hiervan het gevolg. Hele dorpen 
moeten wijken voor de winning, huizen, bejaardentehuizen en kerken worden met de grond gelijk 
gemaakt, wegen verdwijnen en zelfs kerkhoven worden verplaatst. 

 
RWE ( de delver van de bruinkolen) heeft in 
Bergheim een permanent informatiecentrum ingericht 
en wel in Schloss Paffendorf dat in vroeger tijd 
eigendom was van de fam. van de Bongard, die ook 
eigenaar was van “onze Bongard” . 
 
Op 18 september gaat de heemkundevereniging een 
bezoek brengen aan de bruinkoolwinning, bezoekt de 
permanente tentoonstelling in Paffendorf en gaat in 
een dorp kijken waarvan al bijna alle bewoners 

vertrokken zijn en waar al de helft van de woningen tegen de vlakte ligt. 
 
 Programma 

- Verzamelen om 09.00 uur op de markt in Simpelveld 
- We rijden per eigen auto (Carpoolen) naar Paffendorf en bezoeken daar het kasteel en de 

permanente tentoonstelling (hoe ontstaat bruinkool, hoe wordt het gewonnen en wat wordt er 
gedaan aan milieuverbetering, hoe wordt er uit bruinkolen elektriciteit opgewekt. Een gids 
van de gemeente zal iets vertellen over het gebouw en de relatie met de von Bongards. 

- Tussen de middag is gelegenheid om te lunchen op eigen kosten ( ik ben nog op zoek naar 
een mogelijkheid tot gezamenlijke lunch) 

- Daarna gaan we naar Tennishalle in Bedburg-Kaster en stappen over in de bussen van de 
RWE die naar de afgravingen in Garzweiler rijden alwaar een gids uitleg geeft over de 
afgravingen en de grote graafmachines 

- Op de terugweg naar huis stoppen we nog in Immerath , een dorp dat gesloopt wordt voor de 
ontginning en dat al voor een groot deel tegen de vlakte ligt. 

- Rond 17.00 uur zijn we weer terug in Simpelveld. 
 
De kosten voor deze excursie liggen nog niet vast maar zullen tussen € 8 en € 15 liggen.  
 
Meer informatie kunt U krijgen bij Bert Havenith 0646377043  
Of via debongard@hotmail.com waar U zich ook al kunt aanmelden voor de excursie 
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Boerderijen route samen met Coen Eggen 
 
Door Pascalle Hamers 
 
Voor monumenten en historische panden is reeds vaker interesse getoond. Om aan die wens 
tegemoet te komen, heeft de heemkundevereniging naar een geschikte persoon gezocht om ons 
hierover het nodige te vertellen, en wel ter plekke. Zo zijn we samen met Coen Eggen een paar 
boerderijen gaan bekijken met als interesse gebied de bouwhistorie. 
 

Voor 1 augustus 2015 hadden we de 
volgende planning gemaakt: 
11:45 uur aankomst hoeve St. Nicolaas. 
Nadat we hier rondgelopen hadden, 
wilden we bij elke hoeve een uurtje 
blijven, met als vervolgroute hoeve 
Bulkem, hoeve Molsberg, Waalbroek, 
Gillishoff, De Hof en Paumstraat. 
 

Vanwege de onderlinge afstanden en om 
de tijd zo goed mogelijk in te vullen, 
wilden we samen met de groep in auto’s 
van locatie naar locatie rijden.  

 
 
De route 

 
 
Het wegkruis tegenover de St. Nicolaas hoeve was onze verzamelplek. Na de uitleg van Coen 
Eggen over zijn achtergrond en kennis wordt gestart met de uitleg hetgeen er allemaal te zien is 
aan deze oude hoeve van Simpelveld.  
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Hoeve St. Nicolaas omvat 
de volgende adressen: 
Bulkemstraat 1 en 3 en 
tevens Oude Molenstraat 
2. Helaas is het laatste 
adres uit de monumenten-
wet onttrokken waardoor 
andere verbouwings-
plannen mogelijk waren. 
Mevrouw S. van Tongeren 
is sinds 2010 eigenaresse 
van het monumentale 
Bulkem gedeelte en 
bewoont zelf nummer 1.  
In 1663 is er een herberg 
geweest. Aan de 
buitenkant is het oude vakwerk met de dubbele toognagels goed zichtbaar. Bij de originele bouw is 
gebruik gemaakt van leem en stro vlechtwerk en waren er nog geen ramen. Deze zijn er naderhand 
op een mooie en passende manier in verwerkt maar liggen vanuit binnen gezien niet op normale 
hoogtes. Naderhand is het vlechtwerk vervangen door kalkbreuksteen.  
 

De 18e eeuwse vleugel 
aan de straatzijde 
(Bulkemstraat 3) is er 
naast de voordeur 
aangezet. 
  
De hoeve is – en dat is 
een grote bijzonderheid 
voor deze streken – een 
goed voorbeeld van 
Luiks vakwerk met 
opmerkelijke 
versieringen, zoals de 
hoofdjes op de eiken 
dakbalken. Er is vooral 
eikenhout gebruikt in het 
vakwerk.  
Het gebruik van 
eikenhout houdt rond 
1650 op, omdat dit in 
onze omgeving dan ver 
is opgebruikt. Later 

wordt vaak krom eikenhout of Olmenhout gebruikt voor het vakwerk. 
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Tevens is er op het binnenplein boven de deur een balk waarop “IHS 
ANNO 1659” staat, waardoor we over een precieze datering van 
(ver)bouwwerkzaamheden beschikken.  
Er is nog een grote restauratie geweest in 1962-63, waarvan de 
tekeningen beschikbaar zijn gekomen. Momenteel is Coen Eggen met 
een bouwhistorisch onderzoek bezig zodat mevrouw Van Tongeren 
verder kan met haar verbouwplannen.  
 
We hebben een strakke planning; als we alle boerderijen willen halen 
binnen een redelijke tijd. Dus na de vragen gaan we meteen door naar 
het volgende adres.  
 

 
 
Dit is de hoeve Bulkem aan de Bulkemstraat 41 met sinds 2010 als eigenaar dhr. H. Kremer. Deze 
heeft toentertijd de boerderij gekocht van het Bisschoppelijk Centrum Rolduc, die deze lange tijd 
in haar bezit had en verpachtte, samen met vele landerijen. Als we rechts binnen in de grote 
opslagschuur met mergelstenen muren een koel plekje hebben gezocht en hebben gekeken naar de 
immense hoge ruimte, heeft Coen even alles de revue kunnen laten passeren. Afgesproken is 
namelijk dat Coen Eggen zich niet op deze route zou voorbereiden. Hij gaat daarom, als we bij de 
hoeve aankomen, zelf even snel met de eigenaar een rondje maken. Ondertussen kijkt de groep al 
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de ogen uit naar al het moois dat ze zelf kunnen ontdekken en waar ze van kunnen genieten. Dan 
wordt het sein opletten gegeven en vertelt Coen ons hetgeen hij allemaal heeft kunnen herkennen 
en plaatsen.  
 
Hier, in de grote schuur, valt voornamelijk de grote hoogte van de muren op, waarbij de muren 
enkel bij elkaar worden gehouden door zes ijzeren spanten. In gesprek met dhr. Kremer komen we 
te weten dat er een grote brand is geweest in 1964, waarbij de haaks erop staande schuur helemaal 
is afgebrand en deze grote schuur zwaar is beschadigd. Dit is goed te herkennen aan de ruwe 
muren met door brand roze 
geschakeerde stenen. Toen bij 
herstel van de poort een deel van 
het mergelwerk is het ingestort, is 
het herstelwerk daarvan voor ons 
goed herkenbaar, omdat het er 
gewoon veel fraaier uitziet.  
Het mooier uitzien is evenzeer 
een thema, omdat de mooiere en 
beter afgewerkte kalkbreuksteen 
aan de voorkant en aan het erf 
van de boerderij gebruikt zijn en 
de iets mindere aan de achter- of 
binnenkant. Het is herkenbaar dat 
zeker enkele soorten van 
Simpelveldse kalkbreuk stenen zijn gebruikt, maar 
vanuit welke groeve die afkomstig waren, is niet 
zeker. Wat wel beredeneerd wordt, is dat men 
altijd geprobeerd heeft de afstand van vervoer van 
groeve naar bouwplaats zo kort mogelijk te 
houden. Vanuit Bulkem kun je dan kiezen uit de 
groeves van de Konijnenberg of de Martensgraaf.  
Bovendien moet voor een goede afwatering 
gevoegd worden met een kalkzand specie. De roze 
gekleurde stenen zijn diegene die zijn hergebruikt 
vanuit de brand. 
 
Simpelveldse mergel is te herkennen aan de dunne 
vuursteenbankjes die nog terug te vinden zijn in de 
stenen in het gebouw. Het verschil tussen mergel 
en ‘Kunrader steensoorten’ is dat mergel 
ondergronds gebroken wordt en liggend gebruikt 
moet worden. De Kunder steen wordt in dagbouw 
gewonnen en is een steen met zachter materiaal erom heen dat afgekapt moet worden. Vijlener en 

Gulpener mergel zijn witter en kunnen alleen inwendig 
gebruikt worden, bijvoorbeeld bij de afwerking of bij 
het plaatsen van kachels, en zo heeft elke steen zijn 
eigen bijzonderheden. Vijlener steen is niet 
weerbestendig, maar wel vuurvast en werd daardoor 
gebruikt in ovens. 
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Dan lopen we naar het binnenplein van hoeve Bulkem … ten minste de locatie hiervan, want het 
plein ligt er op dit moment niet, want het is ‘in de verbouw’. Hieronder zien we de carré boerderij 
en het blijkt dat de linker vleugel bij het woonhuis een stuk breder is dan de verdere zijkant met de 
stallen. Hetgeen weer duidt op een 
latere verbouwing want 
waarschijnlijk toont het smalle stuk de 
originele breedte en is daardoor 
ouder. Rondom de ramen is 
doormiddel van bakstenen een rechte 
zijkant gecreëerd voor de betere 
afwerking. Om de voordeur zit een 
mooie rechte Naamse steen. Deze 
afwerking duidt op een bouwperiode 
rond 1880.  
 

Een leuk detail is de katrol boven de deur met balkonnetje voor de 
zolder met veldvruchten uit de periode 1750-1770. Voorts wordt 
duidelijk dat de huidige achterkant van de boerderij vroeger de 

voorkant is geweest. Het 
woonhuis ligt doorgaans achter 
de stallen. De weg van Eys naar 
Simpelveld liep vroeger niet op 
de plek waar die nu ligt maar aan 
de andere zijde van hoeve 
Bulkem, korter bij de beek.  
 
Dan gaan we naar de schuur aan 
de tegenoverliggende zijde van 
de poort. Hier is inwendig wel 
iets van vakwerk te herkennen 
maar dit is met baksteen 
dichtgemetseld om de slaap-
plaatsen van de paardenknechten 
boven de paardenstal af te 
bakenen. Bij dit vakwerk is te 
zien dat met kromme olmen is 
gewerkt.  

 
 
Deze schuur is naderhand vergroot door 
middel van het ‘aanplakken’ van een 
soort poortgebouw en het ‘aanplakken’ 
van kalver stallen, waardoor de achterste 
buitenmuur nu een binnenmuur is 
geworden. Vakwerkbouw leent zich 
goed voor dergelijke uitbreidingen. 
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Na door de melkstal naar 
het gazon links van de 
hoeve te lopen, hebben we 
de hele boerderij gezien en 
toonde de eigenaar ons nog 
enkele oude digitale foto’s.  
 
 
 
 
 
 

Snel in de auto’s gesprongen en op naar het volgend adres: 
Molsberg 94/96. Hier vertellen Rob en Ine Scholl het verhaal. De 
nieuwe eigenaar, Danny van Duinen, loopt met ons mee en 
luistert naar alle verhalen.  
 
Mooi zijn de restanten van 
de oorspronkelijk los 
staande bakoven. Het is een 
logische plaats: los van het 
huis omwille van het 
brandgevaar maar toch ook 
gelijk aan het erf. De deur 
die toegang geeft tot deze 
ruimte is bij een eerdere 
verbouwing verplaatst van 
de kopse kant naar deze 
gevel. Het luikje rechts is 
wel nog origineel volgens 
Coen Eggen. Waarschijnlijk 
heeft aan de andere kant 
vanwege de doortocht ook 
een dergelijk luik gezeten. 
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Met de deur op de kopkant en een luikje aan elke 
zijkant kon tijdens het stoken ‘de trek’ geregeld 
worden, zodat het vuur optimaal werd 
aangewakkerd of afgezwakt al naar gelang het 
bakproces dit verlangde. De oven zelf is gesloopt 
waarbij het gat voor de oven nu dienst doet in de 
achterwand als kachelhaard. 
 
Het woonhuis (Molsberg 94) is een erg goed 
voorbeeld van een slechte restauratie van vakwerk 
in de 60er jaren, zo toont Coen Eggen ons. Het 
hout is er op meerdere plekken slecht aan toe. Dit 
komt doordat het hout zodanig is verwerkt dat het 
altijd nat blijft. Vroeger was de leem laag dikker 
en stak meer uit waardoor de houten balk beschermd werd. De huidige stenen vlakvulling steekt er 
niet voor uit, de oversteek van het dak is niet breed genoeg en de pengat verbindingen zijn niet zo 
gemaakt dat vocht altijd naar buiten loopt. Het gevolg is dat het hout gaat rotten en de stenen laten 
los. 
 

De grote schuur met corpus is weer een leuk 
verhaal. Het blijkt dat deze is geconstrueerd in een 
stijl zoals deze vaker in het gebied rond Mechelen 
wordt aangetroffen. Ook is te zien dat dit vakwerk 
niet meer op zijn originele plek staat en dus van 
elders naar Simpelveld verhuisd is. Het is 
ongeveer rond 1830 hier opnieuw opgebouwd. 
Waarschijnlijk is daarom dus ook de deur van de 
bakoven verplaatst naar de binnengevel van de nu 
ontstane hof, omdat deze schuur tegen de bakoven 
is aangezet.  

 
We gaan weer naar buiten en lopen rechts 
tegen de witte schuur met jaartal 1732. 
Hierbinnen is nog de lemen vloer, een oud 
trapje naar boven dat leid naar heel oud 
vlechtwerk, waarbij Coen Eggen denkt aan 
de oude knechtenkamer of voorraadkamer. Dit hoort bij het gedeelte van het woonhuis nummer 
96. Deze oude kopgevel is nog van voor 1732. Omdat het stucwerk er nog zo gaaf uitziet en bijna 
niet is verweerd vermoed Coen Eggen dat het oude woonhuis niet lang vrij gestaan heeft. 
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Na een korte pauze met een kleine versnapering gaan we naar Waalbroek 46 en 48. Op de 
binnenplaats van nr. 46 is linksachter het oudste deel te zien in mergel. De rest van de binnenplaats 
is waarschijnlijk in de negentiende eeuw gebouwd met gebakken stenen.  

Maar ook in het 
mergelstenen gebouw 
is een scheidslijn te 
zien op de plek waar 
een latere aanbouw 
heeft plaatsgevonden. 
Alle ramen en deuren 
zijn niet 
oorspronkelijk en zijn 
later gemaakt. Alleen 
de kelder opening is 
nog origineel. Boven 
de voordeur is nog 
een latei te zien van 
een originele opening 
(glas-in-lood raam 
voor wat licht in 
huis).  
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Dan naar nr. 48. De verwachtingen 
zijn hoog gespannen want dit is ‘onze’ 
tiendschuur, die al in de zestiende-
eeuwse geschriften van Dydden 
genoemd wordt en waar al in de 
Middeleeuwen de veldvruchten in 
natura als (kerkelijke) belasting 
werden opgeslagen. Helaas blijkt hier 
niet veel origineels meer terug te zien. 
Er zijn nog enkele oude balken 
aanwezig uit de periode 1780-1800. 
Het geheel is reeds op veel plekken 
versterkt en gestut omdat eerder veel 
veranderingen zijn aangebracht in de 
constructie die de stevigheid vaak niet 
ten goede kwamen. De gevels zijn 
gesloten geweest. Het woonhuis nr. 48 
is rond 1880 gebouwd en het schuurtje 
daarnaast is uit de achttiende eeuw. 
Wel staan hier mooi de merktekens 
vermeld, namelijk “XIII”. Die 
merktekens hebben ermee te maken 
dat de constructie voor een 
vakwerkpand  

vaak elders werd gemaakt. Omdat het allemaal maatwerk 
is, werden de balken genummerd. Dit stelde de 
vakwerkbouwers in staat om bij opbouw ter plekke, waar 
de schuur of het huis moest komen te staan, de balken op 
de juiste plek te plaatsen. 
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Bij de hoeve St. Gillishoff is eigenaar Jan Senden aan de beurt 
om Coen Eggen alle moois te laten zien van de hoeve Zandberg 

(Samerich) waarover 
hij recent een boek 
heeft geschreven. 
Helaas was het niet 
mogelijk de 
constructie inwendig 
beter te bekijken 
omdat de tot vakantie-
woningen verbouwde 
stallen in het zomer-
seizoen allen verhuurd 
waren. Aan de buitenzijde vielen wel enkele zaken op. 
Zo is de kopgevel van het gebouw naast de poort 
vroeger van vakwerk geweest, zo kon Coen Eggen 
herkennen. De onderzijde is namelijk van mergel en op 
de hoeken staan nog balken, die de aanzet vormen van 
het vakwerkgebinte dat er eertijds gestaan moet hebben.  
Ook de eiken deur naar het erf achterom is goed 
bekeken. Vooral de grote hoeveelheid nagels valt 
hieraan op. Verder is er op de binnenplaats een raam 
met een zeer merkwaardige hardstenen omlijsting. Dit 
blijken hergebruikte stenen te zijn uit een deuropening. 

 
 

 
Na de koffie met wafels, die dochter Kyara voor ons gebakken 
heeft, gaan we verder naar hoeve De Hof aan de Hofstraat. 
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Armin Hamers, die hier mede gewoond heeft, heeft enige tijd geleden hier een boek over 
geschreven. 
Hier lopen we onder de poort door, met als decoratie de leeuwenkop met een ring in de bek, 
hetgeen volgens Coen een geliefd zeventiende-eeuwse decoratie is en wat overeenkomt met het 
jaartal naast de leeuwenkop (1679). In de voormalige paardenstal hebben we een dichtgemetselde 
deur gezien, met hierboven een wapenschild versierd met een kroon. Ook dit wordt door Coen 
gedateerd als zeventiende-eeuws. 
 
Als we in de grote schuur komen, aanschouwt Coen Eggen een bijzondere en gave, oude 
vakwerkschuur waarvan het vakwerk boven de poort en het eerste spant waarschijnlijk rond 1600 
gemaakt zijn. De overige spanten zijn jonger. De schuur is wel als verlenging ergens tegenaan 
gebouwd, zo concludeert Coen, omdat de schragen in de langs richting ontbreken. De kap is een 
jonger deel: aan het hout is te zien dat het mooi recht is. Coen complimenteert de 

vakwerkconstructeurs die dit zo mooi gemaakt hebben. Wij 
moeten ons voorstellen dat de balken die hier zijn gebruikt, 
een kwart van de boom zijn geweest, immens qua gewicht 
dus. Helaas constateert Coen ook hier dat de Bocholtzer 
steen minder hard is. Deze is hier veelvuldig gebruikt en 
heeft in de loop der tijd te lijden gehad. We lopen nog even 
naar huisnummer 7 en bekijken het pleisterwerk. Hier kan 
Coen Eggen verder niet veel mee: pleisterwerk is aardig 
verhullend en Armin heeft hierover al het nodige in zijn 
boek staan. 

 
 
Ondertussen hebben we al helaas van enkele deelnemers eerder afscheid moeten nemen vanwege 
andere afspraken en de uitloop van het programma. De rest gaat nog door naar de volgende en 
laatste geplande boerderij. Nu net even niet doorgelopen naar Overhuizen, hetgeen me zeker niet 
in dank werd afgenomen, maar daar gaan we naderhand nog wel even kijken.  
 



68 
 

Paumstraat nummer 10 is opvallend met zijn rustiek op liggende voeg die bij het bakstenen perceel 
is onderbroken, hetgeen zou duiden op het latere aanbouwen van dit stuk. Dit is vermoedelijk rond 
1920 gebeurd. Deze gehele boerderij is in meerdere delen opgedeeld en er zijn daarom diverse 
ingangen gecreëerd. Een oude toegangspoort is vervangen door twee deuren (zie bovenstaande 
foto). De houten poort daar achter geeft weer toegang tot het volgende huis waar we zo gaan 
kijken: nummer 16, de tweede punt gevel die zichtbaar is. De laatste schuur daarachter, langs de 
weg is weer het volgende en laatste huis. Dit is helemaal wit gestuct. 

 
Huisnummer 16 heeft aan de achterzijde een authentiek 
achttiende-eeuws luikje. Ook is er sprake van een 
‘varken’, om maar eens een vakterm uit het metselwerk te 
gebruiken. Dit betekent dat er gebruik is gemaakt van een 
richel metselwerk dat in hoogte kan verschillen om zo 
weer een rechte, horizontale voeg te krijgen. De muren 
van huisnummer 16 wijzen op een bouwtijd die lijkt 
overeen te stemmen met het jaartal boven de poort: 1763. 
Ook de klopper, met gravure 1855, trok de aandacht in 
verband met zijn mooi sluitmechaniek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rest mij nog eenieder die nog aanwezig was 
en deze lange dag samen tot een goed eind 
wist te brengen, hartelijk te bedanken en 
hopelijk snel een gezellig weerzien te 
wensen.  
 
Coen Eggen werd hartelijk dank gezegd voor de uitleg en de vele herstel adviezen aan de 
eigenaren. 
Ik wil nogmaals benadrukken dat ik van iedereen lovende woorden heb gehoord en het zeker als 
een geslaagde middag beschouwd kan worden. Coen Eggen heeft inmiddels een heruitgave van 
zijn standaardwerk over vakwerk uitgebracht. Op 18 oktober 2016 zal hij in Simpelveld aanwezig 
zijn en een lezing geven over vakwerk. Waarbij hij hopelijk nog iets meer vertelt over de 
boerderijen die in Simpelveld en Bocholtz staan. 
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We konden het toch niet laten en zijn aansluitend natuurlijk nog even een rondje Overhuizen 
gelopen. Daar is altijd iets over te vertellen! 
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BOKKENRIJDERS  BELIEVEN  BELGIË   (32)  
  

Hans Hermans 

Hoofdstuk XXVII  Agropastoraal 
 
Door middel van diverse bijdragen kwamen we aan de weet dat granen in het algemeen, 
gerst en tarwe in het bijzonder, buitengewoon geschikt zijn om er bier en andere geestrijke 
drankjes van te maken. In geval van nood werden ook aardappelen gebruikt om er ‘knolly 
brandy’ van te branden. Daardoor werden er op de markt minder piepers aangevoerd. Er 
wordt beweerd dat  bokkenrijders’ bij gebrek aan beter in de kerken van de miswijn. Wij 
zouden haast vergeten dat rogge, gerst en tarwe buitengewoon geschikt zijn om er brood van 
te bakken…  ‘Haver is  jót  v’r  ’t peëd!’   
 
27.12.  Dagelijkse besognes 

27.12.01.  Bulster en sjoof 

De ‘bokkenrijders’ die hun neus vol hadden 
van stadhouders, staatse machten en van de 
dorpspastoor trokken in de Zuidelijke 
Nederlanden van het ene machtsgebied naar 
het andere. Hier waren meer dan een dozijn 
verschillende landjes en heerlijkheden, het 
risico dat je als bokkenrijder door Jülich 
(Gulik) uitgeleverd werd aan Habsburg 
(Oostenrijk) of door de Republiek aan de 
vrije rijksstad Aken, was vrij klein. 
Bokkenrijders behoorden tot de zogenaamde 
‘Vierde Stand’ en hadden niets te verliezen. 
Zij woonden in een kot, werden hier ‘köter’ 
en elders keuterboertjes genoemd. Die 
mensen sliepen halfzittend op een bulster 
(strozak of peluw), dat was een zak gevuld 
met stro of varens. In bed kruipen deed je pas 
als je doodziek was en zelfs een dode werd 
niet in bed maar op d’r sjoof (schoof, bundel, 
garf) gelegd, zodat sijpelend lichaamsvocht 
opgevangen kon worden. Als ex-misdienaar 
kan ik me herinneren dat vroeger in Lemiers 
de overledene naar het kerkhof gebracht werd 
en pas daarna de exequiën 
(uitvaartplechtigheid in de kerk) plaats 
vonden. Het hoe en waarom is duidelijk.    

27.12.02. Vuurtje stoken 

Het kot was het woonverblijf waar gegeten 
en geslapen werd, de haard was de naam voor 
een bosperceel waar levensbehoeften gehaald 

werden. Weilanden bestonden niet of 
nauwelijks. In Bocholtz kennen wij de 
Reinert (Reenhaard) en de Drievert 
(Drifthaard), in Simpelveld de Kyffeert 
(Kievit?), in Harles de Kappert (Kaphaard) in 
Vaalsbroek de Knappert (Knaphaard) en in 
Oirsbeek-Doenrade de Kakkert (Kakhaard). 
Bij Sippenaeken ligt Kakert en in 
Laurensberg (Aken) ligt de Kackertstraße. 

Hier bevindt zich een dealer van Ford en de 
directie vindt het maar niks dat hun 
nobelwerk in een straat met een banale naam 
gevestigd is. Zij richtte een verzoek aan 
burgemeester Linden om de straat voortaan 
Henri-Ford-Straße te noemen. Maar de 
burgemeester, die gelukkig iets met 
heemkunde heeft en vloeiend Akener tongval 
spreekt, denkt daar anders over. [01] 
Bij primitieve haardeconomie denken we niet 
alleen aan gerief- en brandhout, maar ook aan 
de koeien en varkens, die in de haard hun 
buik vol konden eten. In die tijd leefde het 
huisvee niet alleen van gras maar meer nog 
van botanische kruiden. Dat vlees en melk 
vroeger beter smaakten dan nu hoeft geen 
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betoog. Iemand die in die tijd van huis en 
haard verdreven werd, was niet alleen zijn 
stulp kwijt. We mogen de haard niet 
verwisselen met de bekende warmtebron die 
meestal kachel of fornuis genoemd werd. Ik 
kan me herinneren dat ik voor het naar bed 
gaan de inhoud van het ‘ovvendsjaos’ 
(ovenlade) naar de tuin bracht. Volgens mijn 
vader zaten er tussen as en sintels nuttige 
mineralen…   Vuur ontsteken was vroeger 
niet gemakkelijk, want de fosforlucifer werd 
pas in 1831 uitgevonden. Voor die tijd waren 
er twee mogelijkheden: vuur opwekken door 
wrijving of door vuursteen met vuurslag.  
Aan vuursteen (silex) hadden onze 
voorouders geen gebrek en de vuurslag was 
uit ijzer of pyriet. [02] [03] 
 

De vrouw des huizes probeerde, ook in de 
zomer, het ovenvuur brandend te houden. 
Was ze onhandig met de vuurslag en moest 
ze  noodgedwongen ‘vuur’ bij de buurvrouw 
halen, dan was dat gespreksstof voor het hele 
dorp.  (’t Lies is’t vuur oes-jejaange!) [04]   
 
 

27.12.03.  Kontje werd hartje … 

De gewone mens at roggebrood (koare- of 
sjwatsbroeëd) dat in de eigen oven met 
sjansehoots en krichelskoale (takkenbossen 
en houtskool) gebakken werd. Waarschijnlijk 
was het bakprocedé in de bokkenrijderstijd 
niet veel anders dan bij onze ouders. Mijn 
moeder (1904-2005) afkomstig uit Vijlen kon 
zich op haar honderdste verjaardag nog 
herinneren dat één dag per week, meestal 
zaterdag, bakdag was. Haar vader Mathias 
Werker (1856-1927), hij was bedrijfsleider 
op de Vijlener Portland-Cementfabriek, 
waste op bakdag zijn voeten intensief met 
zeep en soda, want er waren sterke 
mannenbenen nodig om de deegmassa te 
kneden. Voor alle duidelijkheid, opa had vier 
kinderen uit het eerste huwelijk en veertien 
(14) uit het tweede: de broodconsumptie was 
navenant. Bakkes, sjop en sjanes (bakhuis en 
stalletje voor takkenbossen) bevonden zich in 
de tuin, dat gold ook voor het boerentoilet dat 
in die tijd meer namen dan papier had. 
Denken we in de volgorde, van mooi naar 
zooi, aan de volgende namen: gemak, toilet, 
wc, closet,  plee (plaît-il), pardon, 
bestekamer, privaat, plezant, doos, 00, 
nummer honderd, oh-oh, secreet, latrine,  
hüs-je , kakhüske), kakkes, abé (abtritt/abort) 
en sjieeshoees. Natuurlijk kent ieder lemma 
zijn eigen etymologische oorsprong, maar dat 
triviale onderwerp valt buiten dit bestek. In 
de deur bevond zich meestal een 
ventilatieopening in de vorm van twee billen, 
waarvan later uit overwegingen van 
opgekookte pseudomoraal, meer nog uit 
overdreven preutsheid, een ‘hartje’ gemaakt 
werd… [05] 
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27.12.04. Bakken met Pierre  

Ons heemkundelid Pierre Schnackers kan 
zich nog goed herinneren hoe vroeger, thuis 
op kasteelboerderij ‘De Bongard’ korenbrood 
gebakken werd. Volgens Pierre bestond het 
ideale mengsel uit (een zak) koaremeël 
(roggemeel) en een kwart zak terf of wees 
(tarwe of weit). Tarwemeel werd toegevoegd 
om het te bakken koarebroeëd/sjwatsbroeëd 
luchtiger te maken. Het meel werd in de 
deegmolt (mulde) gedeponeerd en met een 
schopje werd alles gemengd. Daarna werd er 
lauw water en dessem (zuurdesem) aan 
toegevoegd en nogmaals werd er alles goed 
gemengd. [06] [07] 
 

27.12.05. Chemie in brood 

In hoeverre baksoda gezond of ongezond is 
kan ik niet beoordelen. Wel is het 
raadselachtig dat op vrijwel iedere 
verpakking een andere naam gebruikt wordt. 
Naast baksoda worden ook de synoniemen: 
baking soda, bakzout, dubbelkoolzure soda, 
zuiveringszout, vlugzout en 
natriumbicarbonaat gebruikt. Zo komen wij 

aan de weet wat zich allemaal achter E500 
verbergt. [08]  
Sommige bakkers geven bij dun gebak de 
voorkeur aan hertshoornzout of 
ammoniumbicarbonaat met nummer E503i.  
Is het baksel dik, dan kan het ammoniakgas 
niet uitwasemen. Soms wordt bakpoeder uit 
wijnsteen toegevoegd dat ook wel 
kaliumwaterstoftartraat  E336 genoemd 
wordt. Een minder bekend rijsmiddel heet 
calciumfosfaat E341. [09] 
Wat rijsmiddelen zoals aluminium-
ammoniumsulfaat E523, 
magnesiumcarbonaat E504 en 
natriumaluminium-fosfaat E541 in ons 
lichaam uitspoken weet geen mens.  
 

27.12.06. Kneden, kneden, kneden 

Voor de goede gang van zaken en natuurlijk 
ook voor het ‘gemak’ gaan wij terug naar het 
‘Bakkes van Schnackers’, daar werd om het 
rijzen te ondersteunen zoeërbroeëd 
(zuurdesem) en later ook heffe (biergist) 
gebruikt. [10] 
Was het deeg in optimale toestand, dan trok 
pa Schnackers de schoenen en sokken uit, 
rolde de pijpen van de pantalon en de lange 
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onderbroek naar boven. Ondertussen had 
moeder een teiltje warm water klaar gezet en 
werden met zeep en borstel zijn voeten stevig 
geschrobd. Met schone en afgedroogde 
voeten stapte hij dan in de mulde voor het 
noodzakelijke kneedwerk. In de mólt of 
mulde werden meel, reuzel, lauwwarme 
melk, gist en zout gemengd. Naarmate er 
minder zemelen en kiemen in de deeg zaten 
was het luxer. De kleie (zemelen) werden 
vroeger gebruikt als paardenvoer, 
tegenwoordig weten we dat zemelen voor het 
‘gemak’, een gezonde stoelgang, 
noodzakelijk zijn. Pa Schnackers plaatste het 
beslag op een tochtvrije niet te koele plek en 
daar kon het de hele nacht rijzen. [11] 
 

27.12.07.  Sjwatsbroeëd, wiesbroeëd en 
wegk 

Na het rijzen moest het beslag tot rust komen 
en dan sneed ma Schnackers op een grote 
tafel de deegbrokken in langwerpige stukken. 
Handig maakte zij excentrische 
draaibewegingen waarna zij met beide 
handen het deeg in de broodvorm sloeg. De 
voor de bakoven bestemde sjanse (stookhout, 
(rijshout, mutsaards of slieten) bevonden zich 
droog opgeslagen in het sjansesjop 
(houtschuurtje). Terwijl ma bezig was met 
het deeg stookte pa de bakoven totdat die 
witheet zag. Dan werd het vuur uit de oven 
gehaald en met een natte jutezak schoon 
geveegd. De bakvolgorde werd strikt in het 
oog gehouden. Eerst kwam het sjwatsbroeëd 
(korenbrood of roggebrood) aan de beurt, dan 
het wiesbroeëd (tarwebrood of witbrood). 
Soms werd er ook wegk of mik gebakken; 
een edel tarwebrood waarbij jow bótter 
(roomboter) en in plaats van water melk 
gebruikt werd. Soms werden aan het beslag 
rozijnen en suikerklontjes toegevoegd. 
Meestal werd het meel dat bestemd was voor 
de superwitte tarwebroden vooraf jebült 
(gezeefd) om zemelen achter te houden. [12] 
In Holland werd oma’s wittebrood, ook 
Zweeds wittebrood genoemd. In Limburg 
hoorde ik de synoniemen platz of plats en het 
brood was vroeger vooral bekend als 

begrafenisgebak. Bakkerij Notermans in 
Vijlen bakt het nog steeds. [13] 
 

27.12.08. Ööfvlaam is ooftvlaai 

Omdat een goede stenen bakoven over 
voldoende restwarmte beschikt werden er 
ook vlaaien gebakken. Koel- en vrieskasten 
bestonden er vroeger niet en daarom werden 
de vleëm (vlaaien) in de loop van de 
volgende dagen met smaak geconsumeerd. 
Net als plats was ööfvlaam (ooftvlaai) een 
karakteristiek begrafenisgebak. De meeste 
mensen denken dan aan zwarte pruimenvlaai, 
maar ööf bestaat uit in de wind, gedroogde 
schijven van zure appels. De donkere kleur 
ontstaat door oxidatie en heeft gelukkig niets 
met E-nummers te maken. Ondertussen werd 
het brood naar de broodkelder gebracht en 
kon daar wel twee weken bewaard worden. 
Als in de zomer de luchtvochtigheid iets te 
hoog was kon het wel eens gebeuren dat er 
een groene schimmel ontstond. Met een 
grove borstel werd de ‘penicilline’ 
verwijderd en was er verder niets aan de 
hand. De resterende krichele of krichelskoale 
(houtskool) werden niet weggegooid, maar 
de volgende keer opnieuw gebruikt om de 
oven op te starten. [12] 
 

 

27.13.  Graan en pseudograan 

27.13.01. Koare (rogge) 

Voor sommige boeren was terf, weit of wees 
(tarwe) te luxurieus om het zelf te 
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consumeren zodat men de graansoort naar de 
markt bracht om het voor goed geld te 
verkopen. Voor dat bedrag kocht de boer het 
tienvoudige aan koren (rogge); het arme-
mensen-graan, om er zwartbrood van te 
maken. Vergeten we niet dat vroeger in de 
meeste gezinnen op werkdagen uitsluitend 
korenbrood (zwartbrood of roggebrood) op 
tafel kwam. In Limburg was rogge het 
algemene graanproduct, tarwe werd geteeld 
voor de markt. Als etenswaar kende men ook 
gerst, haver, boekweit, erwten  bonen en 
aardappelen.  Door een grote hongersnood in 
de winter 1816/17 kwam de aardappel meer 
in de belangstelling zodat de knol 
volksvoedsel nummer 1 werd en koren 
(rogge) op de tweede plaats kwam. [14] 
Op veel plaatsen werd ’s-middags warm 
gegeten en moeder de vrouw zorgde wel dat 
er voldoende over was, zodat  ’s-avonds 
nogmaals warm eten op tafel kwam. Het is 
vrij logisch dat er toen meer aardappelen dan 
broden geconsumeerd werden. ’s-Morgens at 
men zwartbrood (korenbrood), koarepap 
(roggepap), havermoutpap of bóchespap met 
pseudograan. Het laatste werd met karnemelk 
bereid. 
  
 

27.13.02 Kneuter  (boekweit)  

Boekweit is geen graansoort maar een plant 
uit de duizendknoopfamilie, daarom spreken 
we niet over graan maar pseudograan. De 
volksnaam ‘kneuter’ wordt nauwelijks 
gebruikt en het is nog maar de vraag of 

Hagenezen weten waar etymologisch gezien 
hun Kneuterdijk vandaan komt. [15] 
Boekweit geeft de voorkeur aan arme 
zandgrond, zodat de plant op onze vruchtbare 
lössgrond nauwelijks te zien is. Soms zien we 
een enkele plant in een schrale berm, in 
Frankrijk zag ik grote velden vol met deze 
eenjarige planten. Op onze met nitraten 
overbemeste gronden voelt boekweit zich 
niet op zijn gemak. De bloemetjes bevatten 
veel nectar zodat op de boerenmarkt heerlijke 
boekweithoning te koop is.  Voor het bakken 
van brood is boekweit minder geschikt omdat 
het niet goed rijst, maar voor mensen die 
glutenvrij moeten eten is bócheskóch  
(boekweitkoek) een uitkomst omdat het 
gebak kalium, fosfor en magnesium bevat. 
[16] Tegenwoordig wordt boekweit gebruikt 
voor de bereiding van pap of brei. Soms 
worden er kneuterkoeken (pannenkoeken) 
mee gebakken en de naam bócheskóch heeft 
natuurlijk niets te maken met de plaats 
Bocholtz. 
 

Epiloog 

Heeft het gedateerde Hollandse begrip 
‘kneuterigheid’ (mopperen) iets te maken met 
bócheskóch, kneuterkoek of mopperkoek? 
Natuurlijk niet. Maar dat de laatste 
bokkenrijder, genaamd Bolle Pelzer, die in 
1794 aan het bitseel geknoopt werd fors 
gekneuterd heeft is logisch. De laatste 
bokkenrijdersprocessen vonden plaats tussen 
1789 en 1794. [17] 
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Open Monumenten Dag Simpelveld 
 

11 september 2016 
 

Thema: Iconen en symbolen 
 
Door: Pascalle Hamers 
 
Voor de komende tijd gaan we er weer stevig tegenaan om ook dit jaar weer een leuke Open 
Monumenten Dag klaar te zetten. Namens de Gemeente Simpelveld gaan we ook dit jaar weer 
deze uitdaging aan. Na vorig jaar in Bocholtz bij het oude gemeentehuis te zijn geweest en genoten 
te hebben van het mooie glas en lood werk en de diverse oude en nieuwe ambachten, is dit jaar 
Simpelveld aan de beurt. Nu is met het thema Iconen en Symbolen een mooie gelegenheid om ook 
hier een leuke locatie te zoeken. Een Icoon dat van binnen en van buiten te bekijken is Ik heb zo 
mijn ideeën en maar wil het dit jaar zeker niet alleen aanpakken. We hebben vanuit het bestuur 
reeds meerdere keren aangegeven dat we zaken willen oppakken en aanreiken en ik wil ook vaak 
de kar trekken en graag vanalles regelen. Maar ik vind het leuker om samen dingen te doen en heb 
zeer zeker ook de inbreng en ideeën van anderen nodig om plannetjes beter te smeden, informatie 
mooier te plaatsen, met anderen te overleggen, kijken waar mogelijkheden zijn, misschien kan er 
nog een beetje meer bij? Ik weet het niet zeker…. 
 
Maar er is altijd die deadline dat het klaar moet zijn en er keuzes gemaakt moeten worden. En we 
willen best bergen verzetten, staan voor alles open, maar het wordt ook gewaardeerd als daar een 
leuk bezoek, die extra foto of dat ene verhaal  tegenover staat waar we de volgende keer weer net 
dat beetje meer cachet mee kunnen geven of dat vergeten verhaal weer mee tot leven kunnen 
wekken. Dat verhaal dat op een stapel ligt te wachten totdat iemand tijd heeft om er naar te kijken 
en er verder mee gaat. Ik hoor ze graag. 
 
Symbolen;  
Onze klok, onze tijd, onze drukke agenda, onze gezelligheid! 
Terug naar rust, reinheid en regelmaat! 
Icoon? 
 

Wie wil helpen? 
 
Bel me: 045-5445482 
Of email: DeBongard@hotmail.com 

 
Oproep Mei-i-vare 
 
op 28 augustus 2016 wordt in het kader van het Mei -i-vare een markt georganiseerd waar wij een 
stand hebben. 
 
Gevraagd worden mensen die willen helpen in de stand 
 
Meer informatie kunt U krijgen bij Bert Havenith 0646377043  
Of via DeBongard@hotmail.com waar U zich ook al kunt aanmelden voor onze stand 



Onze supersponsoren 
 

 

 
 

 
 
Van der Linden Adviesgroep.  
Patersplein 1, Postbus 20017 6350 AA 
Bocholtz. Tel. 045-5688100.  
 
www.vdlinden.nl  
 
Verzekeringen en financiële diensten, financiële 
planning, arbeidsvoorwaarden advies. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Taxibedrijf Van Meurs,  
 
Waalbroek 5, 6369 TE Simpelveld.  
 
Telefoon 045-5442776.  
 
Vervoer op maat, Groepsvervoer, 
Rolstoelvervoer, Individueel vervoer, Touringcar 
vervoer. 
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Tel. 045 544 1440 

 
 

 
 

 
      

 

Onze Sponsoren 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Poelsplein 3, 6369 AT Simpelveld. 045-5441471 
Huishoudelijke-, hobby- en schijfartikelen, kleine 

lederwaren, groot assortiment speelgoed 
 

 
 

Dr. Nolensstraat 25, Bocholtz 
tel. 045-5441425 

 

“90 jaar kwaliteit” 

 

 

 
 

 


