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Voorwoord 
 
Beste leden, 
 
Omdat onze lezingen vaak verrassen en niet iedereen altijd aanwezig kan zijn werp ik graag nog 
eens licht op de activiteiten van de afgelopen tijd. 
 
Lezing NSB-gouverneur, Max de Marchant et d’Ansembourg. Lou Heynens had een mooie 
titel bedacht voor zijn lezing maar nog mooier waren de observaties van de adel die hij als vriend 
en ingewijde jarenlang van binnenuit kon doen. Dat leverde tegen de geschiedkundige setting van 
onder andere de tweede wereldoorlog ook vele vermakelijke anekdoten op. 
  
Alg. Jaarvergadering met film. De voorjaars jaarvergadering bracht ons buiten het verslag van 
de secretaris en de verantwoording van onze penningmeester (hij werd weer geprezen door de 
kascommissie en mag dus voorlopig blijven) ook vier jubilarissen; zij zijn dit jaar 25 jaar lid van 
onze vereniging: mevr. Kohl-Hitz, Ine Scholl-Vlieks, Hub van Loo en Rob Scholl. Na de pauze 
was er een gefilmde presentatie van de ontwerper van het Heerlense Maankwartier Michel 
Huisman. Een bevlogen kunstenaar die onderhoudend uitlegt waarom dit voor de inwoners van 
Heerlen en heel Parkstad zo’n belangrijk project is. Wie de film nog eens terug wil zien: 
https://www.youtube.com/watch?v=w63KFtjSk0c 
 
Duitse Orde. De lezing van Guido von Büren over de 
Duitse orde was in het Duits maar dit bleek voor de 
aanwezigen geen probleem. Na een introductie over het 
ontstaan van de orde en een beschrijving van de vroegste 
geschiedenis vertelde dhr. Van Büren  over de grote 
invloed die de Duitse orde, ook voor onze streken heeft 
gehad. Het laatste deel van de lezing werd besteed aan 
de typische bouwwerken die nog in onze tijd, onder 
andere in Alden Biesen zijn terug te vinden. 
 
We kijken ook vast vooruit: op 14 mei organiseren we 
een Excursie naar Haus Heyden in Horbach,  
 
Wat kunt u nog meer in dit nummer lezen? Zij zijn 
groot.... NS versus inwoners van Simpelveld. Een een 
vermakelijk artikel van Donné Jaegers over de stukken die hij in het archief vond van de zakelijke 
afspraken tussen de Nederlandse Spoorwegen en -Simpelveldse- burgers. Waarbij de burgers het 
vaak moesten afleggen tegen de grote Spoorwegen. Het mooiste stuk bewaart hij voor het eind, 
een brief van een Maastrichtse notaris die op subtiele wijze van zich af bijt… 
 
Verder o.a. bijdragen van H. Hermans en Landschaftsverband Rheinland. 
En nieuws van Armin Hamers over een nieuw boek ‘Geschichte von Orsbach und Lemiers’, 
door de Ingeborg Lü tke en Rosemarie Hö hnen.  
 
Programma voor de komende maanden, en meer informatie over de activiteiten van De Bongard 
zijn terug te vinden op onze website: www.debongard.nl 
 
Namens het bestuur: Rob Nieuwenhuizen     
Contact: DeBongard@hotmail.com 
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Zij zijn groot….  
NS versus inwoners van Simpelveld 

 
 Donné Jaegers 
 
De titel van deze bijdrage was de lijfspreuk 
van Calimero, een tekenfilmfiguur. Die 
bestaat uit een klein zwart kippenkuiken in 
een gezin met verder allemaal gele kuikens. 
Op zijn kop draagt hij een halve eierdop met 
een barst. Hij voelt zich altijd de mindere of 
wordt ook achtergesteld. Dat drukt het 
kuiken dan uit met het gezegde: Zij zijn groot 
en ik ben klein, dat is niet eerlijk.1 

 
Ik moest aan 
Calimero en zijn 
ongelijke strijd 
denken toen ik in 
een archief van de 
NS door bepaalde 
mappen bladerde. 
Voor de aanleg 
van het 
Miljoenenlijntje 
moest de NS ook 
in Simpelveld 
veel gronden 

aankopen. Dat ging vaak in goed opverleg, 
maar ook vaak via de weg van gedwongen 
onteigening. Zo viel me op dat bijv. alle 
aankopen van de gemeente Simpelveld zelf 
via gedwongen onteigening tot stand 
kwamen. 
 

aar ook in andere gevallen moest 
de rechter er aan te pas komen, 
omdat partijen het niet over prijs 

eens konden worden. 
Bij een aantal aankopen van inwoners van 
Simpelveld lieten die zich bijstaan door een 
advocaat of gemachtigde van andere 
professie. Ook kwam ik aankopen tegen, 
waarbij de verkoper zonder hulp van derden 
met de NS tot zaken kwam. In een aantal van 
die gevallen leidt dat achteraf tot 

                                                 
1 Tegenwoordig kunt u een Nederlandstalige versie 
zien op NPO 2 bij Z@ppelin. 

hartverscheurende correspondentie door 
bewoners met de NS, waarin de verkoper 
probeert de NS achteraf te bewegen hem nog 
ergens tegemoet te komen. Bijna zonder 
uitzondering leiden die brieven tot niets en 
daarom dacht ik toen aan de kleine Calimero. 
De verkopende inwoner van Simpelveld, die 
zonder professionele bijstand met de NS 
onderhandelde, bood meestal geen gelijke 
partij aan de kopende NS. 
 

De verdwenen grens 
Zo is er het geval van de grensstenen2 die bij 
opmeting door de NS van het verkochte, niet 
aanwezig bleken. De grens tussen het 
verkochte en de grond die niet verkocht was 
en eigendom van verkoper bleef, werd door 
dergelijke nieuwe metingen vastgesteld. In 
die situatie kwam de verkoper Dautzenberg 
uit de Schiffelderstraat3 terecht. Hij wijst de 
NS er eerst op, dat hij niet verantwoordelijk 
zou zijn voor het ontbreken van grensstenen 
en dat dit zeker geen reden is van hem te 
eisen dat hij honderde meters voor niets moet 
geven.  
 

ijn ander argument snijdt meer hout, 
in ieder geval op het eerste gezicht: 
waar de grens tussen het verkochte en 

niet verkochte deel van het gehele perceel 
ook getrokken wordt, de NS heeft maar 520 
m² gekocht en betaald en door de nieuwe 
grens houdt hij minder oppervlakte over dan 
de oorspronkelijke grootte minus 520 m². Dat 
betekent toch dat hij meer vierkante meter 
levert dan de NS betaalt?  
 
De redenering lijkt logisch, maar gaat uit van 
een grootte van het gehele perceel, die niet 
juist blijkt te zijn na nieuwe metingen. De NS 
wijst hem er dan ook per kerende post op dat 
juist die oorspronkelijke grootte het probleem 

                                                 
2 In zijn weerwoord spreekt de verkoper L. 
Dautzenberg in een eigenhandig geschreven brief van 
25 maart 1923 aan de NS over een grens lein die er 
niet meer was; die lijn werd meestal aan de hand van 
grensstenen bepaald. 
3 De boerderij in kwestie lag aan de linkerkant van de 
Schiffelderstraat als men vanuit de Kloosterstraat de 
Schiffelderstraat in liep. 
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bij nader inzien is. Maar toch…het argument 
was goed bedacht door de verkopert. 
 
Die doet tenslotte in een volgende brief een 
appel op het gemoed van de NS met de 
woorden U weet dat ik toch al genoeg 
moeide heb om door de wereldt te komen met 
die grote hart en hersenziekte. 
Wie strijkt niet over zijn hart als hij dat leest? 
De NS niet, dus. 
 
Het station als bank 
Uit meerdere brieven blijkt, dat de NS 
bepaald geen boter bij de vis leverde als ze 
grond kochten, maar verkopers achteraf zelfs 
nog in meerdere brieven naar de dag van de 
betaling moesten vragen.  
Tegenwoordig zou dit onbestaanbaar zijn, 
want een transportakte wordt niet getekend 
als de koopsom niet op de derdenrekening 
van de notaris staat op de dag van het 
transport. Die werkwijze garandeert altijd de 
betaling van de koopsom aan verkoper 
binnen enkele dagen nadat de transportakte 
getekend is. 
Uit weer andere brieven blijkt dat de NS op 
bepaalde dagen zitting hield op het station te 
Simpelveld en dan de in het recente verleden 
gedane aankopen in groepen financieel 
werden afgewikkeld. De koopsommen voor 
de verschillende percelen werden op die 
zittingsdagen namens de NS contant 
uitbetaald na aftrek van zaken die verrekend 
moesten worden zoals grondlasten of 
opstanden die -al of niet tijdelijk- aan de 
verkoper verbleven.4 
 

ussen de diverse brieven zag ik er ook 
een, waaruit blijkt dat die 
afrekeningen niet altijd vlekkeloos 

verliepen. Volgens die brief vergat de NS 
zelfs eens een transactie af te wikkelen en 
                                                 
4 Dat het station in Simpelveld plaats van handeling 
was voor afwikkeling van financieel transacties, ligt in 
de lijn van een verhaal van mijn vader. Hij heeft me 
een en andermaal verteld, dat er een tijd geweest is dat 
het normaal was dat in Simpelveld in de winkels met 
Duitse marken werd betaald. Alleen als er belasting 
betaald moest worden, gebeurde dat in guldens en om 
die te kopen gingen de bewoners van Simpelveld dan 
naar een bepaald loket in het station. 

alweer betrof dat een aankoop van diezelfde 
Dautzenberg uit de Schiffelderstraat. 
Hij schreef op 16 november 1926 aan de NS 
de vrijheid te nemen te vragen hoe het uit ziet 
met mijne uitkeering van het oneigende land 
en de perceel weiland, met dat alle menschen 
al het geld hebben, wist ik eens graag hoe het 
met het mijne zit, en om rede dat ik het op het 
ogenblik groot noodig hat(…). 
 

n daarmee is alle ellende voor hem 
nog niet voorbij, want uit een brief 
van enkele maanden later5 blijkt dat 

hij bij de verkoop van een stuk land aan de 
NS afgesproken heeft dat hij bomen, die op 
het weiland staan en toch gekapt worden, 
mocht houden. De werkelijkheid blijkt 
redelijk anders te liggen volgens de NS: hij 
mag de bomen hebben, moet ze zelf rooien 
en de NS er ook nog een bepaald bedrag voor 
betalen.  
Slim gedaan van de NS: je laat verkoper 
betalen voor bomen die je na de aankoop in 
de weg staan en verplicht de verkoper 
tegelijkertijd die bomen op zijn kosten te 
verwijderen. Of maakte de NS-
onderhandelaar misbruik van omstandigheid, 
dat Dautzenberg liet blijken die bomen wel te 
kunnen gebruiken? 
 
Uit dezelfde brief van Dautzenberg blijkt dat 
de NS niet alleen sluw heeft onderhandeld 
met iemand die onvoldoende partij kon 
bieden. Ook wordt regelrecht misbruik van 
die omstandigheid gemaakt. Dautzenberg 
beschrijft in zijn brief namelijk haarfijn in 
eigen woorden wat er gebeurd is: 
ja ik heb wel getekend en genoegen er mee 
genomen om de boomen zoo maar te 
houwden, maar dat heb ik gedaan zonder het 
duidelijk te begrijpen(…) die boomen zijn 
lang gene 30 gulden waard, wat U Heeren ze 
getakseert hadden voor brandhout, maar wel 
als ze konden blijven staan en door 
wassen(…). 
 
Bij de verkoop van het weiland zijn de 
daarop staande en te rooien fruitbomen dus 

                                                 
5Brief van 14 januari 1927. 
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niet getaxeerd als brandhout, maar is de prijs 
gehanteerd voor wat de bomen toen nog 
waren: fruitbomen. Als de NS aan 
Dautzenberg voor de fruitbomen in zijn 
weiland wel die hoge waarde vergoedden, 
maar hem vervolgens voor brandhout 
diezelfde prijs laten betalen, krijgt 
Dautzenberg per saldo een vergoeding van 
nul gulden voor de fruitbomen op het 
verkochte weiland.  
Waarom zouden we moeten aannemen, dat 
de toenmalige onderhandelaar, die namens de 
NS met Dautzenberg deze kwestie regelde, 
dat sommetje niet gemaakt heeft? 
 

autzenberg vraagt vervolgens het 
verschil tussen de verrekende waarde 
van 30 gulden en de 

brandhoutwaarde van 18 gulden alsnog aan 
hem te vergoeden en  per postwissel stuuren 
met af  houden van de porto.(!)  
Zoveel eerlijkheid moet je toch bij het lezen 
van zijn brief het schaamrood op de kaken 
jagen. 
Uit een brief van enkele weken later (b)lijkt 
dan ook dat de NS de redelijkheid van het 
verzoek van Dautzenberg inzien en bereid 
zijn aan het verzoek tegemoet te komen. 
Toch gaat ook dat weer niet zonder slag of 
stoot. Dautzenberg schrijft namelijk aan de 
NS (…) ik heb gezien dat de zaak in orde is 
met de boomen als U maar de 520 m² van de 
perceel no 714 krijgt (…).  
 
Helaas blijkt uit de bewaarde stukken niet 
hoe dit afloopt, maar er zijn te veel 
aanwijzingen dat gevreesd moet worden dat 
Dautzenberg voor de gerooide bomen 
uiteindelijk wel de lagere brandhoutprijs 
heeft betaald, maar minder grond heeft over 
gehouden dan de oorspronkelijke grootte van 
het geheel minus de 520 m² die hij aan de NS 
verkocht had.  
 
Notaris versus NS 
Niet alleen de kleine man was vaak geen 
partij voor de grote NS, dat was ook het 
geval bij beroepsgroepen waar ik dat minder 
van verwachtte. Tussen de stukken zit 
correspondentie van een notaris te Maastricht 

aan de NS over een declaratie van die notaris. 
De NS betwist die declaratie omdat ze te 
hoog zou zijn en weigert ze daarom ook te 
betalen.  
 
De notaris lijkt bakzeil te halen, maar doet in 
mijn ogen een geweldige zet met een brief, 
die van de ene kant van een hoog Calimero-
gehalte is en juist daardoor anderzijds even 
tactisch als vilein is. 
De NS neemt vervolgens haar verlies. Dat 
laatste blijkt uit twee aantekeningen in 
potlood op die brief in het dossier. De ene is 
van 28 februari 1927 en geeft met de 
woorden Graag schikken aan wat moet 
gebeuren n.a.v. de brief van de notaris en de 
tweede aantekening is van 1 maart daarna en 
meldt: geschikt. 
 
Ook hierbij gaat de besluitvorming bij de NS 
weer niet zonder slag of stoot, want gewoon 
de redelijkheid van de rekening inzien is er 
niet bij. In plaats van betalen noemt men het 
schikken, waarmee op zijn minst de illusie 
wordt gewekt, dat niet het volle bedrag van 
de rekening van notaris werd voldaan.  
 

oegeven dat een burger gewoon gelijk 
heeft, was blijkbaar ook toen al iets 
wat de overheid6 niet altijd 

gemakkelijk af ging. 
 
De notaris verdient het dan ook dat na bijna 
90 jaar de tekst van zijn geweldige brief tot 
lering en (leed)vermaak in extenso voor 
iedereen leesbaar is.7  
Misschien kan zijn aanpak vandaag de dag 
nog iemand op een idee brengen, die een 
kwestie met de overheid heeft en op het punt 
staat het vaantje van verzet te strijken. De 
notaris laat zien hoe je van je zwakte ook 
soms je sterke punt kunt maken. Niet 
opgeven, maar soms heeft het onverbloemd 
etaleren van uw underdog-positie zelfs bij 
een overheidsbedrijf tot gevolg, dat daar het 
knopje van behoorlijk bestuur automatisch 
naar de juiste stand verschuift. 

                                                 
6 De NS was in die tijd nog een volledig staatsbedrijf. 
7 De tekst van de brief is omwille van de leesbaarheid 
opnieuw getypt door mij.  

D 
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Station Simpelveld ca. 1900 
 

 
Wellicht zal het betwiste stukje grond nog ietsje richting oosten gelegen hebben vanaf de plek 
waar deze foto genomen is.  
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Boek ‘Geschichte von Orsbach und Lemiers’ 
 

Door: Armin Hamers 

Vrijdag 31 maart is in de Burgt te Orsbach het boek gepresenteerd ‘Geschichte von Orsbach und 
Lemiers’ geschreven door de auteurs Ingeborg Lütke en Rosemarie Höhnen. 

Dit is het eerste overzichtswerk over de geschiedenis van ons buurdorp Orsbach. Een aanrader 
voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van onze regio. 

Het boek is uitgevoerd in liggend A4 met zachte kaft en telt 202 pagina’s met talloze foto’s en 
landkaarten. 

Om het u gemakkelijk te maken is dit boek nu ook verkrijgbaar bij het boekenwinkeltje van onze 
vereniging:  

  familie Hamers 

  De Baan 52 

  Bocholtz. 

 

Wilt u zeker zijn dat iemand thuis is? Bel dan even voordat u komt 045-5445482. 

Het boek kost €25,- 

  

 
Foto: Andreas Herrmann 
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  Jaarprogramma 2017 
 

Di. 28 maart Lezing over de Duitse Orde door Guido van Bueren 
 

Ma. 3 april Bestuursvergadering 20.00 uur 
 

Di. 7 april De avond van het dialect 'klankvol sjproach' door Pierre Schnackers 
20.00 uur  
 

Vrij. 14 april Goede vrijdag, wegkruisenwandeling in Bocholtz 20.00 uur  
 

Zo. 16 april Pasen 
 

Zo. 14 mei Excursie naar Haus Heyden in Horbach 
 

Don. 25 mei Hemelvaartsdag 
 

Zon. 4/5 juni Pinksteren 
 

Ma. 5 juni Bestuursvergadering 20.00 uur en activiteitencommissie 
 

 Juli/augustus Vakantie 
 

Ma. 
 
Vr. 

4 september 
 
8 september 

Bestuursvergadering 20.00 uur 
 
Excursie waterzuivering en oude molen in Simpelveld 
 

Za./Zo. 9-10 
september 

Open Monumentendag Simpelveld 2017, boeren, burgers, buitenlui.  
 
  

Ma. 2 oktober Bestuursvergadering 20.00 uur en activiteitencommissie 
 

 In oktober Vrijwilligersavond 
 

Ma. 6 november Bestuursvergadering 20.00 uur 
 

Di. 14 november Jaarvergadering met lezing over het geslacht de Bongard door Jac Jetten 
 

Ma. 4 december Bestuursvergadering 
 

 December Kerstmarkt 
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Actieve auteurs 
Door: Miriam Hermans-Mevissen 

Tussen Kerst en Nieuwjaar valt het laatste nummer van 2016 in de bus. Door Ortwin goed 
verzorgd met veel boeiende artikelen.     

Na het lezen van het laatste 
nummer van ons tijdschrift vroeg ik 
aan Hans of hij enig idee heeft 
hoeveel bijdragen hij voor ons 
orgaan geschreven heeft.  

Om daar achter te komen hebben 
we samen alle nummers doorgespit 
en balans opgemaakt van auteurs en 
het aantal bijdragen. 

Hier het resultaat;  Hans schreef 73 
artikelen, gevolgd door Werner 
Wierts (50), Pascalle Hamers (47), 
Armin Hamers (41), Hubert van 
Wersch ( 37), Michel Dreuw (35) 
en Huub Franssen (32). Actief 
waren ook: G. van der Werf (22), P. Schnackers (21), O. Reitz (20), D. Jaegers (17), M. Klinkers 
(15), L. Kohl (14), A. Franssen (14) H. Backbier (14). Het zou te ver voeren om de vele namen te 
vermelden van Bongardiers die iets minder artikelen schreven maar anderzijds actief waren. 

Kijken we nog even in de 1e jaargang (1987/88) die precies 100 pagina’s telt en waarin 
geschreven werd door de volgende 14 personen: H. Baggen, H. Beckers, H. Bogman, L. Crouzen, 
H. Franssen, C. van Gool, M. Horbach,  J. Nijsten, E. Puts, Sj. Schrijvers,  H. Thissen, J. v.d. 
Werf, H. van Wersch en M. van Wersch. 

Tot slot kijken we ook even in 28e jaargang (2016) die 160 pagina’s telt en waarin geschreven 
werd door de volgende 17 personen: F. Abrahams, H. Backbier, M. Dreuw, R. Nieuwenhuizen, C. 
Eggen, A. Franssen, P. Hamers, D. Jaegers, B. Havenith, H. Hermans, L. Heijnens, Pollmann-
Tessel, O. Reitz, H. Schaakxs, I. Scholl, F. Wierts-Bindels en L. Wolters. 

Wat wij zien is een stijgende lijn; meer schrijvers en meer 
volume. We zien helaas geen naam uit 1987/88 terug in 
de 28e jaargang  van 2016 en het is nog maar de vraag 
welke namen we vinden in de 56e jaargang. Die dan leeft, 
die dan telt! 

13 januari 2017 
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Dialectavond 2017: Klankvol Sproach 
 
Door: H. Backbier 
 
Vorig jaar deze tijd moesten we met de vijfentwintigste pluk afscheid nemen van de dialectgroep 
onder leiding van Annie Franssen. Deze groep heeft gedurende 25 jaar de dialectavond 
vormgegeven met muziek, gedichten, cabaret en onvergetelijke sketches. Iedereen heeft wel 
minstens een gedicht of sketch waaraan hij een goede herinnering heeft.  

 
Dit jaar bood Pierre Schnackers aan een waardige opvolger voor deze avond te organiseren:  
 
Klankvol Sproach. 
 
Op 7 april vond de dialectavond in een nieuw jasje gestoken, plaats. Pierre had meerdere 
dialectschrijvers uitgenodigd om samen met hem korte verhalen, gedichten, cabaret en muziek op 
de planken te brengen. Theo Schoonbrood (bekend van de oude dialectgroep) bracht cabaret over 
herkenbare jeugdherinneringen, Wim Heijmans uit Kerkrade en Hub Beckers uit Heerlen brachten 
korte verhalen, Anita Seo-Dornbach en Pierre Schnackers droegen mooie gedichten voor uit eigen 
werk.  Laur Rutten uit St. Geertruid zong Limburgse liedjes die iedereen kent en liedjes van hem 
zelf. Hij praatte de liedjes aan elkaar met vrolijke verhalen over communicantjes van vroeger en 
nu. Al met al waren meerdere dialecten uit Zuid-Limburg vertegenwoordigd.  
 
Het was al met al een zeer afwisselende avond. De gedichten waren rustige momenten tussen de 
mooie verhalen en de humorvolle sketches en de muziek. Bij de muziek kon natuurlijk de hele zaal 
meezingen.  
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Met dank, namens het Bestuur, nog eens 
aan de artiesten en aan Pierre. Hopelijk 
vindt de avond volgend jaar weer 
navolging, zodat we opnieuw kunnen 
genieten van geschreven en gesproken 
dialect.  
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Bokkenrijders believen België (34)  
  
Door: Hans Hermans 

Hoofdstuk XXVIV        Slagvelden                                 

  
Heerste er bij de vermeende Bokkenrijders een groot verlangen naar ‘Verlichting’ of is het 
een epos gelieerd aan een scabreuze epoche? De literatuur doet kond van perversies die te 
vunzig zijn om in een fantasierijk brein tot leven te komen. Voor de gevestigde orde (of 
wanorde!) was verlichting (democratie) een hersenspinsel dat in de praktijk niet uitvoerbaar 
bleek. Kerk en overheid wisten haast zeker dat de bokkenrijdersbende een verbond met de 
duivel gesloten had. De waarheid gebiedt te schrijven dat aan het bokkenrijderstijdvak pas 
een einde kwam toen de Fransen ‘Verlichting’ brachten.  

  
29.01.  Despoten 

29.01.01 Huis Habsburg  

We houden ons bezig met de tijdsgeest 
tijdens de overgang van de 17e naar de 18e 
eeuw. Het is bekend dat twee decennia 
geleden de gegoede Romeinen, een decennia 
geleden Karel de Grote en thans ook het 
gemene volk de waarde van het Akense 
thermale, tevens minerale, bronwater weet te 
waarderen.  
 

 
Karel de Grote 
 

 
Doch in 1702 verbiedt de stadsraad het 
exporteren van thermaal water. Aken is in die 
tijd een neutrale rijksstad en dat feit wordt in 
1702 door de Habsburger Leopold I (1640-
1657-1705) bevestigd. Kijken wij naar de 
data dan zien we dat Leopold I bijna een have 
eeuw regeerde als Rooms-Duitse keizer, 
koning van Hongarije en Bohemen. Hij werd 
kroonprins in 1654 en keizer in 1657; zijn 
macht werd gekenmerkt door militaire 
successen tegen de Turken met hulp van de 
bekende generaal Eugenius van Savoye. 
Vergeten we niet dat moslims ook toen al de 
westerse wereld onder de voet wilden lopen. 
[01] 
  

29.01.02. Oostenrijks Habsburg    

Bij de Habsburgers zien we veel incestueuze 
huwelijken, waardoor negatieve genetische 
kenmerken bij iedere generatie versterkt 
worden. De grootouders van Leopold I langs 
moederskant waren Filips III van Spanje en 
Margaretha van Oostenrijk. Hij was een volle 
neef van zijn rivaal Lodewijk XIV van 
Frankrijk. Na de dood van Leopold I in 1705 
kwam Josef, zijn oudste zoon, op de troon. 
Josef I (1678-1690-1705-1711) werd niet in 
Aken maar vreemd genoeg in 1690 in 
Augsburg tot koning gekroond en werd 
keizer van het Heilige Roomse rijk. Hij was 
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zoon van keizer Leopold I en zijn derde eega 
Eleonora. [02] 
 

 
Keizer Josef I 
 
Als koning van Habsburg was Josef I tevens 
koning van Kroatië, Hongarije en Bohemen. 
Daar is nog steeds een smeltkroes van 
Slavische Tsjechen, Romaanse Roemenen, 
Hongaarse Magyaren en Duitstalige 
Oostenrijkers. De propere en kleurige huisjes 
van de Tsjechen in de Banaat (grondgebied 
van een Slavische landvoogd), staan in fel 
contrast met de verveloze woningen van de 
Roemeense medeburgers. Tsjechen praten 
niet over Roemenië maar geringschattend 
over Walachije. (Vergelijk: Het Wallonië van 
België.)  De historie van Walachije is 
feitelijk de geschiedenis van amalgama en 
synthese; etnologische stromingen uit diverse 
landen en contreien. [03] 
Keizer Josef I overleed in 1711 op 32 jarige 
leeftijd toen Oostenrijk geplaagd werd door 
een pokkenepidemie. Het overviel hem 
tijdens een plezierjacht in het Wienerwald en 
stierf korte tijd later in de Hofburg. Had hij 
‘Gewissensbisse’?  Op zijn sterfbed beloofde 
hij zijn eega alle maîtressen te verbannen als 
hij de pokken zou overleven. (…)  [04] 

Josef I was bij leven en welzijn een 
erotomane genotzoeker, reeds op 15jarige 
leeftijd had hij affaires met drie adellijke 
hofdames tegelijk… De mensen op straat 
spraken over een bedorven bengel en Josef 
dacht ‘Spero Invidiam’. De flierefluiter 
schepte genoegen in pronken en provoceren. 
Toen hij in het huwelijksbootje stapte drukte 
vader Leopold I het jonge bruidspaar subiet 
op het hart om de volgende dag op tijd uit de 
veren te stappen in verband met de Heilige 
Mis. (…) Doch de volgende dag moest de 
dienst naar 17 uur verschoven worden; het 
stel was niet uit het ledikant te branden... In 
die tijd kende de adel slechts drie secties: 
seks, jachtveld en slagveld; de meest 
behaaglijke bijzaak eventueel op een 
veldbed. Josef I maakte op de Habsburgse 
regel geen uitzondering, zijn kort leven lang 
was hij verzot op amoureuze variaties met 
hofdames en andere stoeipoezen. Door de 
dames weg te sturen probeerden de ouders 
aan zijn seksverslaving een einde te maken, 
maar er kwamen andere, nog jongere, voor in 
de plaats. Vooral Hongaarse courtisanes 
waren bij Josef in trek.  [05] 
  

29.01.03. Spaanse Habsburgers 

Op 2 mei 1668 werd tussen Spanje en 
Frankrijk de Vrede van Aken geratificeerd, 
waarbij paus Clemens IX (1600-1667-1669) 
optrad als intermediair. Een heel bijzondere 
paus omdat hij de gewoonte had om iedere 
dag dertien arme burgers uit te nodigen die 
hij dan persoonlijk van een maaltijd voorzag.  
 

 
Paus Clemens IX 
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Het Akens akkoord maakte een einde aan de 
Devolutieoorlog die een jaar eerder begonnen 
was. Het Verdrag betekende dat de 
Zonnekoning (Lodewijk XIV) de door 
Frankrijk veroverde gebieden in Vlaanderen 
en Henegouwen mocht behouden, maar dat 
Franche-Comté weer in handen kwam van de 
Spaanse kroon. [6] 
 
Een belangrijke Spaanse Habsburger uit die 
tijd is Karel II (1661-1665-1700), koning van 
Spanje, Sicilië, Napels en de Zuidelijke 
Nederlanden. Zijn ouders waren Filips IV en 
Anna van Oostenrijk. Zien wij ook hier de 
incestueuze relatie tussen de twee 
Habsburgse huizen met zeer nefaste 
gevolgen. Alle uiterlijke tekens die typisch 
waren voor de leden van het huis Habsburg 
waren in hem overdreven vertegenwoordigd. 
[07] 
 

 
Karel II 
 
Karel II leerde pas praten toen hij vier en 
lopen toen hij acht jaar oud was. Zijn hoofd 
was erg groot en zijn onderkaak stak zover 
uit, dat hij zijn tanden niet op elkaar kon 
krijgen. Zijn tong was zo groot, dat hij 
nauwelijks kon spreken. Op 35-jarige leeftijd 
raakte hij verlamd, tandeloos, slechtziend en 

doof. Ook zijn psychische toestand was 
deerniswekkend; hij bleef lang onbenullig en 
kon lezen noch schrijven. In Spanje werd hij 
‘El Hechizado’ (de behekste) genoemd. 
Duiveluitdrijvers uit alle mogelijke 
landstreken kwamen om hun invloed aan te 
wenden. Karel II had een bizarre hobby, of 
was het een ziekelijk performance? Hij liet 
op het kerkhof lijken opgraven, ook van zijn 
vrouw Marie-Louise, om ze te adoreren.  [08] 
Omdat zijn vader Filips IV niet vies was van 
buitenechtelijke relaties, had Karel II een 
aantal halfbroers die best de troon, die aan 
een zijden draadje hing, wilden overnemen. 
Karel trad twee keer in het huwelijk maar hij 
was impotent en de relaties bleven 
kinderloos. Alle Europese vorstenhuizen 
waren overtuigd dat Karel nooit een 
troonopvolger zou kunnen verwekken en 
daarom was het al lang voor zijn dood de 
vraag wie zijn opvolger zou worden. Op zijn 
sterfbed zei hij: ‘De mensen zeggen dat ik 
behekst ben en ik geloof het best, dat zijn 
dingen die ik ervaar en waaronder ik lijd!’ 
Hij stierf kinderloos in 1700 en omdat Filips 
van Anjou in het land niet geliefd was, leidde 
dit tot de Spaanse Successieoorlog. Wie er na 
zijn dood besloot een schouw op het lichaam 
uit te laten voeren is niet bekend. Bekend is 
wel dat volgens de patholoog-anatoom, 
Karels hart erg klein was, het hoofd vol water 
zat en hij slechts één teelbal had die zwart 
was als kool. (…)  [04] 
Tijdens de Spaanse Successieoorlog was 
Gent een belangrijke Spaanse vesting. Of de 
burgers van de vesting Charleroi er trots op 
zijn dat hun mooie stad naar Karel II 
genoemd werd is nog maar de vraag... [09] 
Karel II bestemde Filips V (1683-1746) van 
Anjou en graaf van Vlaanderen tot 
troonopvolger. Maar ook de Franse  
Zonnekoning (Lodewijk XIV) en de 
Oostenrijkse Habsburger (Leopold I) vonden 
dat zij recht op de Spaanse troon hadden. De 
Vrede van Utrecht maakte een einde aan die 
oorlog. De Oostenrijkse Habsburgers 
heersten voortaan over de Spaanse 
Nederlanden. Door de Vrede van Utrecht in 
1713 werd de graaf van Vlaanderen, Filips V 
van Anjou, de rechtmatige opvolger van 
Karel II in Spanje. Hier werd duidelijk 
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gesteld dat de nakomelingen van Filips V 
nooit en te nimmer aanspraak zouden mogen 
maken op de Franse troon. Ook moest Spanje 
in 1713 afstand doen van eerder verworven 
gebieden, zodat diverse domeinen bij ons in 
de buurt nu tot de Oostenrijkse Nederlanden 
gaan behoren. Filips V liet de leiding van de 
Zuidelijke Nederlanden over aan zijn 
grootvader de Zonnekoning. Dat betekent dat 
officiële documenten voortaan in de Franse 
taal geschreven moesten worden. We 
proeven het al:  De annexatie door Frankrijk 
is nabij. Lodewijk XIV gebruikte de 
wrijvingen tussen Spaanse- en Oostenrijkse 
Habsburgers om het Franse rijk uit te 
breiden. [10] 

29.01.04. Grote alliantie   

In 1702, een jaar na het uitbreken van de 
Spaanse Successieoorlog, sloot Josef I zich 
aan bij het leger van generaal Lodewijk von 
Baden-Baden die reeds op 52 jarige leeftijd 
in 1707 in Rastatt overleed.  In die tijd werd 
Josef I geconfronteerd met het 
vrijheidsstreven van de inwoners van 
Hermannstadt in het kader van de gewenste 
autonomie van Siebenbürgen (thans in 
Roemenië).  
 

 
 

Hun leider was Ferenc II Rákóczi, prins van 
Transsylvanië. Door zijn functie als leider 
van de Zevenburgers tegen de Habsburgers is 
hij in Hongarije nog steeds een nationale 
held. Reeds in de 17e eeuw kon de 
Habsburgse grootmacht een groot deel van 
Hongarije en Transsylvanië annexeren.  
 
 
 
De Spaanse Successie-Oorlog was een 
simpele ‘wereldoorlog’ tussen de Grote 
Alliantie enerzijds en Frankrijk/Spanje 
anderzijds. De Geallieerden konden 
verhinderen dat Lodewijk XIV (1638-1715) 
van Frankrijk oppermachtig werd.  
Religieuze motieven speelden vrijwel geen 
rol. [04]   In 1708 bevonden zich in Aken 
30.000 soldaten die zich onder prins 
Eugenius van Savoye (1663-1736) 
voorbereiden op een mars naar Brabant. Niet 
het huidige (kleine) Brabant maar Brabant 
met de hoofdstad Brussel. [6]  Het Franse 
leger stond paraat om de Zuidelijke 
Nederlanden binnen te vallen; in het 
Brabantse niemandsland verzamelden zich 
legers uit zes verschillende landen. De 
bewoners van het bestuursloze Brabant 
hadden veel te lijden onder het schrikbewind 
van karakterloze soldaten die verkrachtend, 

plunderend en 
brandschattend door de 
streek trokken. De 
Successie-Oorlog duurde 
van 1701 tot 1713 en werd 
afgesloten met de Vrede 
van Utrecht (1713) en de 
Vrede van Rastatt (1714). 
(Opmerking H5-Grens: In 
de vorige aflevering werd 
ruimschoots aandacht 
geschonken aan die 
jaartallen gelieerd aan 
spreuken boven de 
ingangspoort van Hof Ten 
Oaveres, chapiter 
28.01.03.) 
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29.01.05. Willem III van Oranje 

Ook Nederland deed met 120.000 soldaten 
van zich spreken. Sinds 1672 bestuurde 
stadhouder Willem III van Oranje (1650-
1672-1702) de gebieden Holland, Zeeland en 
Utrecht. Door het voeren van een aantal 
oorlogen wist hij ook, onrechtmatig, Limburg 
in te palmen. Doch niet als onderdeel van zijn 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
maar als zogenaamd Generaliteitsland. 
Willem III bestuurde vanaf 1696 de 
Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. Nederlandse bezittingen in 
Limburg, Brabant en  Zeeuws Vlaanderen die 
tot het grondgebied van de confederatie 
behoorden werden dus Generaliteitslanden en 
werden door Nederland niet als volwaardig 
beschouwd. Tot in het begin van de 18e eeuw 
regeerde hij ook over Engeland en Ierland. 
Daar staat ie nog steeds bekend met de naam 
‘King Billy’; na de dood van Willem III in 
1702 werd de Republiek gescheiden van 
Engeland. In onze buurt vielen reeds in 1661 
de volgende ‘Overmaasse’ dorpen aan de 
Staten-Generaal: Cadier (zonder Keer), 
Eijsden (zonder Navagne), Gulpen, Heerlen, 
Holset, Hulsberg, Margraten, Meerssen, 
Nieuwenhagen, Oost, Sint-Geertruid, Vaals, 
Valkenburg (zonder Sint Gerlach), Vijlen en 
Voerendaal. Zuidelijk van ons bevonden zich 
toen redemptiedorpen zoals Dalhem, 
Bolbeek, Feneur, Trembleur en Olne die 
onder het gezag stonden van de Staten-
Generaal en waar redemptie (actie) zou 
moeten plaatsvinden. Later, tijdens het 
Verdrag van Fontainebleau (1785), moest 
Nederland de stad Dalhem en de 
redemptiedorpen Bolbeek (nu Bombaye), 
Feneur, Trembleur en Olne afstaan aan 
Oostenrijk. Het bleef een lappendeken want 
Oost en Cadier bleven onder Staats bestuur, 
terwijl de Oostenrijkse enclave Schaesberg in 
Staatse handen viel. Zowel de 
generaliteitslanden alsook de daaraan 
gelieerde redemptiedorpen werden door 
Nederland als wingewesten beschouwd en als 
zodanig uitgebuit d.m.v. belastingen. [11] 
  

 
Willem III 

29.01.06. Willem IV van Oranje-
Nassau 

Bloedlijnen tussen Oranje-Nassau (Huis 
Nassau Dietz) en onze huidige dynastie 
bestaan sinds 1544 niet meer. In 1739 stierf 
ook Huis Nassau-Dillenburg uit en erfde 
Willem IV (1711-1751) alle titels en noemde 
zich voortaan Willem IV prins van Oranje, 
Dietz en Nassau… (Opmerking H5-Grens: 
Het is duidelijk waarom wij in onze nationale 
hymne zingen dat wij van ‘Dietsen bloedt’ 
zijn?   In Nederland wordt Diets soms 
vertaald met ‘Duits’ en in België schrijft men 
Diets als men de (plat)-Nederduitse cultuur 
en taal bedoelt. Diets was ooit een synoniem 
voor Platduits (Nederduits). Denken we hier 
ook aan Alberdingk Thijm die in 1855 het 
RK-litteraire tijdschrift Dietsche Warande 
oprichtte. In het begin van de 20e eeuw was 
dit het belangrijkste litteraire tijdschrift in 
Vlaanderen en het zuiden van Nederland. 
Helaas, door Verdinaso, (Verbond van 
Dietsch-Nationaal-Solidaristen) kreeg rond 
1931 het begrip Diets een negatieve lading. 
Zuid-Nederlanders en Vlamingen hadden 
plannen om tot een herenigd land, de 
zogenaamde Dietse Volksstaat te komen.) 
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29.01.07. Epiloog 

‘Loslopende’ soldijloze huurlingen maken na 
1710 de contreien onveilig. Zijn het 
voorlopers van armoedige Bokkenrijders die 
al evenmin weten hoe ze de draadje aan 
elkaar moeten knopen? De eerste boerderij 
waar actie ondernomen wordt is Hof Einrade 
in Holset. Op 31 oktober 1710 wordt er 
ingebroken door elf Franse soldaten en twee 
Hollandse deserteurs, zij rekenden niet op de 
weerbaarheid van boeren uit Holset. Het is 
tragisch is dat tijdens een vuurgevecht 
landbouwer Promper dodelijk getroffen 
wordt. Op 1 november worden de bandieten 
door boeren overgebracht naar het katsj 
(cachot) in Maastricht, waar zij op 12, 17 en 
20 januari 1711 door middel van de strop 
gevonnist werden. Voor de bewoners van 
Maastricht was het een kaan van de bovenste 
plank; uit documenten is bekend dat zij 
kinderen en breiwerk meebrachten… [12] 
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