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Voorwoord 
 
Beste leden, 
 
Voor ‘de Bongard’ zijn de zomermaanden altijd relatief rustig. Veel mensen zijn op vakantie of 
anderszins dagjes weg en wij doen het op verenigingsniveau rustig aan. De activiteiten voor de 
herfst staan in de steigers en we kijken terug op de activiteiten van de afgelopen maanden. 
 
Het past misschien niet helemaal in dit voorwoord maar ik wil er toch graag enkele woorden aan 
wijden: 7 en 8 juli was in het Bongerdpark het groots opgezette Romeins festival 
‘Sempervivetum’. Ik bezocht het dit jaar voor het eerst en kon niet anders dan concluderen dat dit 
festival een groter publiek verdient dan ik -op zaterdag- aantrof. Er was veel te zien, te beleven en 
voor liefhebbers ook veel te leren. Een compliment voor de gemeente en de organisatie die een 
attractief en inhoudelijk sterk evenement hebben neergezet. 
 
Zumbo Diksiejoneer.  We zijn, op veler verzoek, bezig met een digitale online uitgave van de 
bekende ‘Zumbo’. Het is nog even uitzoeken hoe we dit in een mooie en handige vorm kunnen 
gieten maar we zijn er mee bezig en al een goed eind onderweg!  

 
Optocht historisch festival in Eys. Vanwege historische en 
persoonlijke banden met de Schutterij van Eys was uw bestuur 
nadrukkelijk uitgenodigd deel te nemen aan de historische markt 
ter plaatse en wel verkleed als 16 de eeuwse zakkendragers. 
Nadat enige lichte druk was uitgeoefend ging ook 
ondergetekende overstag. Gestoken in de ruim zittende 
winterkloffie van een late middeleeuwer beleefden we zo’n beetje 
de warmste dag van het jaar. Verder was het natuurlijk best 
gezellig. Voor de 50 kilo zware zakken stond gelukkig een oude 
kar ter beschikking. 
 

Excursie naar Haus Heyden in Horbach. Zondag 14 mei waren we met een flinke groep te gast 
op Haus Heyden. Het was heerlijk weer en de huidige –private- eigenaren van het landgoed 
leidden ons rond over dit prachtig gerestaureerde stuk erfgoed. De sfeer deed middeleeuws aan, 
wat bijzonder is dat toch, ietwat vergelijkbaar met de hof van Hoeve Overhuizen, voor de 
verbouwing. Na deze bezichtiging volgde nog een kleine excursie met deskundige uitleg door ons 
buurdorp Horbach.   
 
Wat kunt u in dit nummer lezen? Uiteraard een uitgebreider verslag van de feestelijkheden in het 
kader van 500(!) jaar Schutterij Eys door Pascalle Hamers, en een stuk over de verdeling van 
onze regio na de 80-jarige oorlog door Jo Van der Werf. 
 
Verder o.a. deel 35 van ‘Bokkenrijders Believen België’ van Hans Hermans. 
Voor in de agenda: Jubileumsavond/vrijwilligersavond, 10 oktober 2017. U merkt er misschien 
niet zo veel van, maar op de achtergrond zijn velen actief om de historische kennis en bronnen van 
ons heem te bewaren, veilig te stellen en beschikbaar te maken en te houden. 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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Het Partagetractaat 1661/ 1662. 
 
Hebt u enig idee waardoor er vroeger  protestante kerken waren in Heerlen, Vaals en Gulpen en 
niet in Kerkrade, Schaesberg en Simpelveld/Bocholtz? De oorzaak was het Partagetractaat of 
Verdelingsverdrag. 
 
Na de 80-jarige oorlog (1648) moesten de vechtende partijen uitmaken wat er moest gebeuren met 
de gebieden die nog nergens bij hoorden of die telkens van eigenaar/bezetter gewisseld waren.  
 

  
 
Tekst van de vrede van Munster 1648 
 
Een van de stukken was het hertogdom Limburg en daarbij hoorden de drie landen van Overmaas. 
(zie kaartje). Overmaas betekent aan de overkant van de Maas vanuit Brussel gezien. Het waren de 
Landen van Valkenburg, Rode en Dalhem 
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Nu was het vroeger zo dat het bezit van de hoofdstad beschouwd werd als het bezit van het hele 
gebied. En “toevallig” hadden de “Staatsen” (de noordelijken) de steden Valkenburg,s-
Hertogenrade en Dalhem in handen, de hoofdsteden van de drie Landen. De stad Limbourg (bij 
Dolhain) was vast in handen van de Spaanse koning. 
 
Nu zou je denken: eenvoudig toch! De drie Landen van Overmaas naar het Noorden en het 
Hertogdom Limburg naar het Zuiden. Maar zo eenvoudig bleek het niet te gaan. De besturen van 
de drie Landen van Overmaas weigerden zich naar de Republiek te voegen, al was het alleen 
vanwege het geloof. Ze beweerden dus dat ze een onderdeel van het hertogdom vormden en dus 
bij het Zuiden hoorden. Dwz ze wilden perse katholiek blijven.  
 
Het betekende onderhandelen. De “staatsen” wilden eigenlijk voornamelijk het Land van 
Valkenburg hebben, omdat het een achterland voor Maastricht vormde. Maastricht had Frederik 
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Hendrik in 1632 veroverd en daar lag een sterk garnizoen. De Spanjaarden wilden delen, van alles 
wat. Een hele serie verdelingsvoorstellen kwamen op tafel en na jaren puzzelen werd het Land van 
Valkenburg grotendeels “staats” en de Landen van Rode en Dalhem gedeeltelijk  Spaans. Maar 
niet helemaal. Dat kwam ook omdat er verschillende grote spelers meespeelden. Zo waren er het 
klooster Val Dieu bij Dalhem, Kloosterrade bij ‘sHertogenrade en St. Gerlach bij Valkenburg. Ook 
de heren van Hoensbroek en Schaesberg zetten alles op alles om Spaans te blijven. 
Uiteindelijk werd het een ratjetoe: het Land van Valkenburg (Heerlen inbegrepen) werd 
grotendeels staats. Het Land van Rode viel uit elkaar: Kerkrade, ‘sHertogenrade plus 
Simpelveld/Bocholtz Spaans, Gulpen en Vaals staats. Dat wilde dus ook zeggen dat de abdij van 
Kloosterrade/Rolduc Spaans bleef. 
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En dan de godsdiensten. De Republiek had voorgesteld een soort “vrijheid van godsdienst” toe te 
staan in de overmase gebieden, maar dan moest de Spaanse koning dat ook goedvinden in “zijn 
eigen” gebieden. Het feest ging niet door. Voor de koning van Spanje was het ondenkbaar dat in 
zijn stukken land protestanten hun godsdienst zouden mogen uitoefenen. 
 

                            
De onderhandelaars Johan de Wit en Don Esteban de Camarra 
 
 
Zo werden in Heerlen, Gulpen en Vaals de protestanten de baas en bij ons de katholieken. En wat 
vonden de mensen zelf ervan? Daar werd niet naar gevraagd. Dat moest wachten tot in 1918 na de 
1e Wereldoorlog. 
 
Wat betekende het Partagetractaat voor Simpelveld/ Bocholtz? Dat er niets veranderde! De pastoor 
bleef komen uit Luik. Hij was een “Witheer” of norbertijn. De parochianen betaalden de tienden 
evenals andere kosten. Het was zo vanzelfsprekend dat pastoor Sougnez nog in 1770 een precieze 
inkomstenlijst overschreef die pastoor Dydden had opgeschreven in 1600. Dezelfde problemen 
waren er met de plaatselijke adel. De Von Rochows in Overhuizen weigerden de kerk in 
Simpelveld te onderhouden. 
 
Maar……Simpelveld/ Bocholtz bleef katholiek en werd voortaan bestuurd vanuit Brussel, terwijl 
Heerlen, Gulpen en Vaals onder Den Haag vielen. 
 
Jo Van der Werf. 
Litt. Dr. J.A.K. Haas, De verdeling van de Landen van Overmaas 1644-1662. Van Gorcum- Assen, 1978 
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500 jaar schutterij Eys 
 
Door Pascalle Hamers 
Maandag 12 juni 
 
De dag erna; Een heerlijke morgen wakker worden, wetend dat je 
huis één grote puinhoop is. Geen pijn maar wel nog rood van de 
zon die de hele dag brand, zelfs al je de hele tijd bewust onder de 
kraam en in de schaduw bent blijven staan. Een schorre stem van 
het vele praten. Maar wat hebben we weer genoten. 

Een groep bestaand uit 
enthousiastelingen die verkleed in 
oude kleren de historische optocht 
gelopen hebben en zo het zak dragen 
in Eys hebben gepromoot. Sterke 
mannen werden gezocht. En op het 
feestterrein was de mogelijkheid om 
te laten zien of ze dit ook in 
wedstrijd verband konden. Het was 
een succes en er was een 
Bocholtzernaar als winnaar. Hoe fijn 
kun je het hebben.  

 
Kyara en ikzelf stonden op de historische ambachtenmarkt en probeerden de boeken aan de man te 
brengen. Logisch deze keer was het jubileumboek van de Schutterij Eys de runner, maar we 
hebben zelfs nog een blauw boek van de Keiridders een nieuwe boekenkast kunnen bieden. 
Maar die schorre stem die kreeg ik door het vragen en proberen om achter de verhalen te komen 

die als geschiedenis in Eys leven, voornamelijk het 
“koel” verleden. Om dit thema iets meer kracht bij te 
zetten had ik het Nederlands Mijnmuseum gevraagd voor 
ondersteuning. Ook zij hebben meegelopen in de optocht 
en naast ons een stand bemand.  
 
De schuilkelders in de Boerenberg en de Kromhaag 
waren niet bij iedereen bekend. Terwijl hier net 
“Koempels” hun best voor hadden gedaan en zo de lokale 
bevolking bescherming hebben geboden tijdens de 
bevrijding.  

 
Bij de ingang in de boerenberg is een 
Lourdesgrot gemaakt en die wordt nog 
steeds met liefde verzorgd. Ook dit is 
een blijk van historisch erfgoed in stand 
houden en daarvoor heb ik graag mijn 
waardering laten blijken. In verband 
met het kapeltje op de boerenberg vond 
men het jammer dat het weggehaald is.   
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Wij mochten een oud schilderij 
presenteren waarop het oude huisje 
van Joep Cromberger stond. Maar 
helaas konden me weinigen hierover 
vertellen.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De dames heb ik gevraagd of ze met het broodmes nog zelf een snee brood konden snijden want er 
moesten boterhammen gesmeerd worden voor de “Koelpungel”. Mijn man moest naar het werk en 
de boterhammen moesten klaar. Ook hier gaven weinigen gehoor maar wilden wel graag een 
voorgesmeerde boterham met zeem proeven.  
Daarbij kwamen dan wel de herinneringen los over hoe dit vroeger gedaan werd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het kruis bij het begin aan het snijden moest natuurlijk niet vergeten worden. Ook marketentsters 
vonden dit weer een opsteker en wilden dit toch graag eens meenemen in hun volgende actie. 
Als voorbereiding op een historische dag in Eys heb ik de boeken van De Markante Dorpsfiguren 
van Jef Bonten nog een keer helemaal doorgelezen, op zoek naar aanknopingspunten tussen Eys en 
Koelpieten in de ruimste zin van het woord. Daarbij had ik dan een aanknopingspunt nodig 
waarover ik met de bezoekers in gesprek kon komen. Maar ook de algemene geschiedenis van Eys 
moest ik me eigen maken, zoals het genoemde schilderij van Joep Cromberger.  
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De verhalen van; 
• Het schuiven van de kerk dat lukte ivm het verdwijnen van de jassen.  
• De grootste kerkschat van Eys is het stralenmonstrans uit zilver en goud, in 1672 door 

koning Lodewijk XIV geschonken aan de parochie als eerherstel voor een heilig 
schendende inbraak in de oude kerk door soldaten van zijn leger. 

• De Graaf van Plettenberg koopt in 1723 de heerlijkheid Eys   
• Mr. Dr. W.F.J. Frowein werd in 1908 benoemd tot president directeur van de driehoofdige 

directie van de Staatsmijnen in Limburg. Als hij iemand tegenkwam in het dorp die hij 
capabel achtte voor het werk in de mijn, adviseerde hij hem graag om zich te melden op de 
Staatsmijnen. En natuurlijk het Landgoed Goedenraad met zijn mooie Engelse tuin met 
drie cirkels hagen en het graf van Frowein in het Hellingbos. Zo kon hij nog steeds naar de 
mijnen kijken? 

• De door mijnwerkers gebouwde schuilkelders 1944 in Eys en Over-Eys met materialen uit 
de Staatsmijnen beschikbaar gesteld en de mijnwerkers zelf zijn uit de diverse boeken te 
halen. Gelukkig had ik ook nog hulp voor nog wat persoonlijke verhalen en konden Wiel 
Olischlager en Jo Maasen mij bijspijkeren over het Koempel verleden uit Eys. Daarvoor 
nog hartelijk dank. 

• De tweede wereldoorlog is dan ook nog een puntje dat meegenomen kan worden, waarbij 
ik het verhaal mis in Eys van het overlijden van Pastoor Thomas uit Bocholtz na de 
bevrijding. 

 
Hieronder een korte samenvatting uit de boeken van de Markante Dorpsfiguren. Misschien heeft 
iemand voor mij nog een aanvulling of een nieuw weetje. 

Koelpieten uit Eys, uit Markante Dorpsfiguren van Jef Bonten 

• Na een blauwe maandag aan het kolenfront geschiedenis te hebben geschreven (een 
dag!) werkte Antoon Conraads 23 jaar op de staatsmijn Emma in Hoensbroek. 

 
• Tijdens de tijd van zijn wilde, avontuurlijke jaren wachtten de kasteleins in Eys hem 

vaak genoeg op de dag van de grote uitbetaling bij de mijnbus op, maar al doende 
leerde d’r Kuüb dat het dan voordeliger was in Terwinselen helemaal niet in te 
stappen of de tocht in Simpelveld te onderbreken… 

• Geld had voor hem alleen waarde van het moment, dat hij met zoveel mogelijk zielen 
in gezelligheid en onbegrijpelijke verkwisting over de balk gooide. Het is menigmaal 
voorgekomen dat hij al op de dag van de ‘oesgank’, de uitbetaling op de Wilhelmina, 
op zwart zaad zat en dat zijn schare vrienden dubbeltjes spendeerden om een pakje 
sigaretten voor hun milde gever te bemachtigen.  

• Op zekere dag wendde hij voor in een mijnwagentje geen beweging te krijgen. Een 
opzichter wond zich daar zo over op, dat hij energiek het goede voorbeeld gaf. Kuüb 
repliceerde gevat en laconiek met: ‘Ja, dat zal wel, met grof geweld, hé?!”  

• Ook humoristisch was het voorval met de mijnpalen. Iedereen droeg vijf á zes palen, 
behalve der Kuüb. Die beperkte zich telkens tot slechts één exemplaar. Het kon niet 
uitblijven dat de opzichter hem daarover aansprak. Kuúb had zijn reactie paraat; “Die 
zunt te voel um zes kieër te goa!”  

• Meer dan eens is het voorgekomen dat zijn vader, Juup Bonten zijn fiets miste, als hij 
naar de mijn Willem-Sophia te Spekholzerheide wilde vertrekken. Kuüb gaf meestal 
braaf toe, dat hij het vehikel in geldnood verkocht had….  

• Maar op zekere dag had hij de fiets tussen de hoge bonenstruiken geparkeerd, zeker in 
afwachting van een gunstig ogenblik. Vader Juup stapte drie dagen te voet naar de 
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mijn…. 
• Kuüb Bonten 

 
• Sjir Hambuckers werd als genezen slachtoffer en overwinningstrofee bovenop tanks 

en vrachtauto’s overal meegevoerd. Zowel naar de verbindingsdienst radarpost op 
Eyserheide, als een paar keer per week de douchegelegenheid op de staatsmijn 
Wilhelmina te Terwinselen, maar ook de strooptochten naar Aken en omgeving. 

 
• Ook Peter Lauvenberg moest direct na zijn lagere schooltijd zoals de meeste Eyser 

jongens ondergronds. Hij beëindigde zijn loopbaan als schiethouwer( en met, zoals 
later bleek, stoflongen) op de Staatsmijn Wilhelmina te Terwinselen. 

 
• Na jaren helpen op de diverse boerenhoeves liet Johan Blezer  zich in de aarde 

zakken, eerst op de Staatsmijn Wilhelmina ter Terwinselen, vervolgens als houwer op 
de Hoensbroekse Emma waar hij in 1941 als ondergronds mijnwerker werd afgekeurd 
om tenslotte opnieuw de Wilhelmina in 1956 zijn “Glück auf” pensioen te halen.  

• Hij hield van zijn tuin en had de stenen eigenhandig verzameld en de Lourdes grot 
gemaakt. ‘De vogelverschrikker is gekleed in mijn werkjas’. Verstoken van een 
rijbewijs wandelde en fietste hij menig kilometer. Naar de Wilhelmina, in de strenge 
winter 1941-42 met zijn fiets op zijn nek door de velden aan de Wijnstraat nabij 
Ubachsberg-Huls. 

• De silicose eiste haar tol bij de hoge pieken van het volkslied van Eyserheide, maar 
‘d’r Joehan’ slaat zich dapper door de vocale opdracht. Johan Blezer 

• Gebruikelijk was in die tijdloze maar o zo heerlijke tijd dat de mijnwerkers van elders 
op hun doortocht per fiets van een pauze en een gezellig praatje gebruik maakten bij 
Thei Gustin om er weer op hun zondags uit te zien.  

• Daar Thei Gustin bestuursleden van schutterij St. Sebastianus naar oud gebruik als 
eerste klanten ooit ‘onder het vaandel’ geschoren had en vervolgens op een borrel had 
getrakteerd, werd d’r Thei tot erelid van deze folklorische vereniging benoemd. 

 
• Niemand keek er meer van op. Het paard keerde vaker alleen terug. D’r Gries kende 

de weg naar Eys instinctief, naar de binnenplaats achter het kerkhof aan de 
Eyserhofweg, waar voerman Giel Weusten met zijn zus Mai woonde. De kolen en 
slik van de Staatsmijn Wilhelmina werden dan noodgedwongen wegens urgente 
persoonlijke redenen wat later bij de opdrachtgevers bezorgd. Liftend, per bus of te 
voet arriveerde Giel dan met glazige oogjes op een tijdstip dat van te voren nooit was 
te voorspellen. Waarom moest een man, een zorgeloze vrijgezel, ook opeens zo’n 
dorst krijgen. Zijn vader Sjan bezat in die dagen als enige een officiële vergunning 
om met paard en wagen brandstof te vervoeren.  

 
• Op 30 maart 1939 zocht de familie Heinen-Stoffels, bestaande uit vader Harie, 

moeder Maria en hun vier kinderen, een onderkomen in het waterwinningsgebied de 
Piepert. Vanuit het huis met de bronnen, eenzaam en in alle rust achter het 
dominerende plateau van het spoortracé, trok de wegens bronchitis na zestien jaar op 
de Staatsmijn Wilhelmina afgekeurde ex-mijnwerker er dagelijks op uit om met een 
oude knol en platte ventkar een gedeelte van de route Eys, Partij, Wahlwiller, 
Nijswiller en Wittem te bestrijken.  

 
• Wiel Odekerken j zette 41 jaar koers naar respectievelijk de mijnen Willem Sophia, 

Wilhelmina, Hendrik en tenslotte als schiethouwer naar de Emma.  
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• De vele mooie en snelle duiven die geweldige prijzen hebben binnengehaald. Mede 

dankzij de ontdekking van een goed duivenras bij een inmiddels overleden ex-
mijnwerker Paul de Poot in Oss of de mooie rode doffer van Joep Muyrers uit 
Simpelveld. Maar aan alles komt een eind en ook aan dit hoofdstuk. Wiel Odekerken  

 
• Peter Hubert Jozef (Juup) Senden werd op 07-02-1912 aan de Kerkstraat 71 te 

Ubachsberg geboren. Acht jaar werkte hij als knecht bij boer Snijders en vervolgens 
34 jaar ondergronds op de Staatsmijnen Emma en het laatste in de functie als 
schiethouwer op de Wilhelmina. Op 55-jarige leeftijd kon hij van zijn pensioen 
genieten. Zijn eeuwige ‘middagsjiech’ was toen voltooid verleden tijd. Met genoegen 
herinnert hij zich dol dwaze scènes in de mijn bus van de firma Janssen van de Huls, 
met Kuüb Bonten en Wiel Lennartz o.a. als gangmakers. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interessante websites om te bekijken: 
www.limburgsemijnen.nl/Bidprentjes 
www.demijnen.nl 
www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Eys 
www.vanschaikstichting.nl 
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Fotoimpressie door H. Backbier 
 

 
 

 



39 
 

 
 

 



 

40 

 

  Jaarprogramma 2017 
 

 Juli/augustus Vakantie 
 

Ma. 4 september Bestuursvergadering 20.00 uur activiteitencommissie 
 

Ma. 2 oktober Bestuursvergadering 20.00 uur  
 

 10 oktober Vrijwilligersavond gevolgd door een lezing door Peer Boselie over de 
Vroedvrouwenschool 
 

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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Aankondiging 
 

Vrijwilligersavond  
 

Dit jaar bestaat onze vereniging 30 jaar. Ter gelegenheid van dit lustrumfeest nodigt het bestuur 
alle leden uit voor een mooie avond.  

Een vereniging heeft leden nodig om te kunnen bestaan en gelukkig zijn we een grote vereniging. 
Dankzij alle leden die ook nog als vrijwilligers actief zijn, kunnen we ook veel organiseren. Onze 
dank aan al die leden die zich in hun vrije tijd voor de vereniging inzetten en onze plaatselijke 
grote en kleine historie vastleggen en ondersteunen.  

Het jubileum zal op 10 oktober beginnen met een gezellig samenzijn onder het genot van koffie en 
vlaai. Daarna volgt het openbare stuk van de avond met een lezing. Voor de lezing hebben we Peer 
Boselie uitgenodigd. De lezing is een gezamenlijke organisatie van HKV de Bongard en de 
Historische Kring ‘Het Land van Herle’ in het kader van de maand van de geschiedenis. Het thema 
zal “het geluk in het gezin” zijn, waarbij de verhalen rondom de Vroedvrouwenschool centraal 
staan. Peer Boselie is mede-auteur van het geschiedenisboek over deze instelling. De lezing wordt 
afgewisseld met een fotopresentatie over de Vroedvrouwenschool door medewerkers van het 
Sociaal Historisch Centrum Limburg. Verder zullen bekende en wellicht wat minder bekende 
wiegeliedjes ten gehore gebracht worden.  

We beginnen om 19.00 met koffie en vlaai om 20.00 zal de lezing beginnen.  

Vanwege de organisatie vragen we u dat u zich van te voren aanmeldt (voor 3 oktober): 

debongard@hotmail.com, of telefonisch bij Hetty Backbier 5443863. 

Alvast tot ziens op 10 oktober 

 

Het Bestuur. 
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BOKKENRIJDERS  BELIEVEN  BELGIË   (35)  
  
Hans Hermans 
 
 
Hoofdstuk   XXX 
 
Wat gebeurde er in het begin van de 18e eeuw? In sommige landen werd op 30 februari 1712 
een extra schrikkeldag ingelast omdat men overschakelde van de juliaanse naar de 
gregoriaanse kalender. Op 19 mei 1712 verplaatste tsaar Peter de Grote zijn hoofdstad van 
Moskou naar het door Nederlanders gebouwde Sint-Petersburg. In steden bij ons in de buurt 
werd de brandgevaarlijke vakwerkbouw vervangen door steenvakwerk;  Naamse steen 
(devoon of carboonsteen) voor de welgestelden en mergelsteen (krijtzandsteen) voor de 
minder draagkrachtigen. Mogen we ook vermelden dat Holland niet blij was met joden uit 
Duitsland, zodoende werd immigratie verboden. De ‘Verlichting’, ontstaan in Frankrijk, 
begon de kop op te steken. “LG” in het wapen van Luik betekent niet Liège, maar ‘Libertas 
Gentis’ een synoniem voor ‘Liberté du peuple’(Vrijheid voor het volk). 
 
 
30.01.  Op weg naar Luik 
30.01.01. Drieherensteen 
Bocholtz beschikte van 1661 tot 1795 in het 
Langveld over een Drielandenpunt en 
behoorde tot 1713 bij Spanje, Aken behoorde 
tot het Duitse Rijk en Horbach-Richterich 
was een aspect van het hertogdom Gulik. De 
Drieherensteen die aanvankelijk onvindbaar 
was, werd gevonden 15 april 2000 omstreeks 
17 uur tussen puin en afval. De uitzonderlijke 
driehoekige vorm wettigt de indruk dat het 
hier om de Drieherensteen gaat, want de 
overige nog bestaande 19 ‘Adelaarstenen’ 
hebben een vierkante vorm. Het toeval wil 
dat in die tijd werkzaamheden op het 
Avantisterrein uitgevoerd werden. Aangezien 
er van Duitse zijde weinig belangstelling was 
werd de bijzondere steen op 17 april 2000 
door het Avantismanagement veilig gesteld. 
Op 18 april stelde de vinder alle relevante 
instituten en heemkundeverenigingen van de 
in veiligheidstelling op de hoogte. Op 26 
april 2000 werd de grenssteen gestald bij het 
Archeologisch Bodemdepot van de Provincie 
Limburg en op 21 mei 2003 werd de steen, 
met enig vertoon, in de buurt van de politieke 
grensteen met nummer 212 geplaatst. Hierbij 
moet opgemerkt worden dat de historische 
Drieherensteen oorspronkelijk in de buurt 
stond van de thans officiële grensteen met 
nummer 213. Helaas werd inmiddels de 
politieke bilaterale steen met nummer 213 

ontvreemd. Omdat met betrekking tot de 
‘Adelaarstenen’ in het algemeen en de 
‘Drieherensteen’ in het bijzonder, nogal 
afgunst, verwarring en reuring was verzocht 
het bestuur van De Bongard de vinder een 
dossiersupplement te schrijven, waarvan 
akte. [01] 
 

 
Hans Hermans bij de Drieherensteen 
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30.01.02. Tijdgeest 
Vier jaar na het Partagetraktaat stierf Filips 
IV (1605-1665). Bij leven en welzijn was hij 
van 1621 tot 1665 landheer van Luxemburg 
en de Zuidelijke Nederlanden. Toen Filips 
overleed was zijn gebrekkige zoon Karel pas 
drie jaar, maar kennelijk vormden de 
deformaties geen beletsel om hem tot koning 
van Spanje te designeren. [02] 
 

 
Filips IV 
 
Hij was impotent en mede daardoor de laatste 
der Spaanse Habsburgers. 
Karel II (1661-1700) was tevens heerser over 
uitgestrekte overzeese gebiedsdelen en zijn 
rijk besloeg ruim 12 miljoen vierkante 
kilometer. Het geslacht Habsburg staat 
bekend om zijn incestueuze huwelijken. 
‘Bloedschande’ is een groot woord, maar 
zeer nauw aan elkaar gelieerd waren de 
familieleden wel degelijk. Ook Karel 
vertoonde kenmerken: Zijn hoofd was groot, 
zijn onderkaak misvormd zodat hij zijn 
tanden niet op elkaar kon krijgen en zijn 
voedsel niet kon kauwen. Zijn tong zat hem 
in de weg zodat hij niet duidelijk kon praten. 
Bewegingen waren geforceerd, een eindje 
lopen was moeilijk en toen hij 35 jaar was 
raakte hij verlamd. Zijn psychische toestand 

was eveneens deerniswekkend, hij kon lezen 
noch schrijven. Regeren kon hij niet zodat 
zijn moeder als regentesse moest optreden. 
Aan het hof werd hij ‘El Hechizado’ (de 
behekste) genoemd zodat exorcisten uit alle 
hoeken van het Habsburgse rijk naar Spanje 
ontboden werden om de duivel uit te drijven. 
[03] 
 
30.01.03. Vrede van Aken 
In 1666 werd de bekende (toentertijd) 
Nederlandse vestingstad Charleroi (Waals 
Tchålerwé naar Karel II genoemd. Het toeval 
wil dat dit zwarte oord aan de Samber, met 
een half miljoen inwoners, de meest 
onaanzienlijke stad in België is. De Franse 
heerser Lodewijk XIV (1638-1715) die ook 
Lodewijk de Grote of Zonnekoning genoemd 
wordt, maakte in 1667 gebruik van het 
Spaans machtsvacuüm zodat de angstige 
regentesse (Maria Anna van Oostenrijk) de 
Verenigde Republiek, Engeland en Zweden 
te hulp riep. [04] 
 

 
Clemens IX 
 
Om verder onheil te voorkomen sloot Spanje 
bij de ‘Vrede van Aken’ (2 mei 1668) een 
akkoord waardoor gebieden van Vlaanderen 



44 
 

en Henegouwen aan Frankrijk vielen. Paus 
Clemens IX trad toen op als bemiddelaar.  
Deze humane paus had de gewoonte om 
iedere dag dertien arme sloebers uit te 
nodigen die hij van eten en drinken voorzag.  
In 1678 werd Maria Anna van Oostenrijk 
(1634-1696) door Juan II, een bastaardzoon 
van Filips IV, uit Spanje verdreven maar kon 
een jaar later terugkeren omdat de bastaard 
plotseling stierf… [05] 
 

 
Karel II 
 
Ofschoon Karel II invalide was, trouwde hij 
twee keer. In 1679 met een nicht van 
Zonnekoning Lodewijk XIV en de tweede 
keer met Maria Anna van Beieren. Het 
verbaast niet dat beide huwelijken kinderloos 
bleven. Aan het deerniswekkend leven van 
Karel II kwam in 1700 een einde en de 
toekomst van het Spaanse Rijk was zeer 
ongewis. Dat Karel 40 jaar zou worden had 
niemand verwacht. Op zijn sterfbed sprak ie 
de cryptische zin: ‘Ik geloof best en dat zijn 
de dingen die ik ervaar en waaronder ik lijd. 
Veel mensen zeggen dat ik behekst ben!’(…) 
Wist hij dat ie een slachtoffer was van het 
weloverwogen Habsburgse 
inteeltprogramma? Na de dood van Karel II 
brak de Spaanse Successieoorlog (1701-
1714) uit, die beslecht werd door de Vrede 

van Utrecht (1713) en de Vrede van Rastatt 
(1714). De Zuidelijke Nederlanden vielen 
vanaf die tijd aan de Oostenrijkse tak van het 
Huis Habsburg.  [06] 
 
30.01.04 Landje pik 
Aan wie zou de troon vallen? Aan de zoon 
van de Oostenrijkse keizer of aan Filips van 
Anjou, de kleinzoon van de Franse koning 
Lodewijk XIV? De paus, prominente 
kardinalen en hoge wereldlijke leiders 
vergaderen en intrigeren over de toekomst 
van het Huis Habsburg in Spanje. Filips van 
Anjou, voorvader van de huidige koning Juan 
Carlos, blijkt niet de wettige opvolger van de 
Spaanse koning te zijn. Het neemt niet weg 
dat Filips opvolger wordt en daardoor het 
eerste lid van het Huis Bourbon dat langer 
dan 45 jaar over Spanje heerste. 
Dat Filips ook heerser van Luxemburg was 
viel niet in de goede aarde bij Lodewijk XIV, 
hij claimde in 1681 de heerschappij over 
Luxemburg. Spanje had niet veel in de melk 
te brokkelen zodat in 1684 Luxemburg aan 
Frankrijk viel, maar dat was van korte duur, 
in 1688 was er alweer reuring zodat tijdens 
de Vrede van Rijswijk (1697) Luxemburg 
weer aan de Spaanse Nederlanden viel. [07] 
 
30.02.  Verlichting 
30.02.01. Parijs en Luik 
De ‘Verlichting’; een vanuit Frankrijk 
hierheen sluipende mentale beweging, wordt 
niet zelden vertaald met ‘Enlightenment’, in 
Duitsland schrijft men ‘Erleuchtung’ terwijl 
‘Aufklärung’ een beter synoniem is. Bekende 
Bokkenrijders zoals chirurgijn Kirchhoffs uit 
Hertogenrade en burgemeester Dion de Carlo 
van Maaseik hadden goede connecties met 
het Land van Luik, een bakermat van de 
Verlichting, een prinsbisdom dat meer op 
Parijs dan op Utrecht georiënteerd was. Tot 
op de huidige dag stellen de letter “LG” in 
het wapen van Luik duidelijk dat ‘Libertas 
Gentis’ een groot voorrecht is. Natuurlijk 
waren adel en kerk fel tegen ‘Liberté du 
peuple’ (Vrijheid voor het volk). De adel 
hield het gepeupel arm, de pastoor hield de 
mensen dom. Tijdens het 
Bokkenrijderstijdperk sloten zich veel 
ambachtslieden bij de ‘bende’ aan. De meeste 
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leden waren getrouwd en hadden een goed 
inkomen. Voor een overspelige relatie of 
voor het geld hoefden zij het dus niet te doen. 
Het neemt niet weg dat bij sommige bendes 
manke en gedeserteerde soldaten meededen 
om op een linke manier aan een korst brood 
te komen. Een fles goede (mis)-wijn was 
natuurlijk niet te versmaden. Voor de 
geletterden was het meer de drang naar een 
gematigd despotisme of naar een aftreksel 
van de ‘Verlichting’?  [08] 
 

 
Libertas Gentis 
 
Resumerend mogen we stellen dat de 
Bokkenrijders uit drie groepen bestonden: 
Invloedrijke mensen op zoek naar 
Verlichting, ambachtslieden op zoek naar een 
menswaardig bestaan en gedeserteerde 
soldaten naar een homp brood. Allemaal 
waren ze overtuigd dat zij de Waalse 
vrijheidsidealen ook in Limburg zouden 
kunnen verwezenlijken? Vergelijken wij het 
met de Nederlandse NSB die tijdens de 
laatste oorlog met de nazi’s collaboreerde, zo 
koketteerden de Bokkenrijders met Franse en 
Waalse idealen. Hun opzet was om in het 
Maas-, Geul- en Wormdal gewapende 
afdelingen op te richten zodat de 
occuperende Franse legers het later (1795)  
gemakkelijk zouden hebben. Het is een feit  
dat bendeleden dit tijdens de verhoren 
toegegeven hebben. Maar in die tijd werd op 
de pijnbank vaker iets toegegeven dat niet 

waar was. De rechterlijke macht was hier wel 
degelijk op de hoogte van de gang van zaken. 
De Bokkenrijders vormden geen 
moordzuchtige bende want er werd niemand 
met voorbedachten rade om het leven 
gebracht. De waarheid verplicht te schrijven 
dat er negen burgers uit noodweer gedood 
werden. Als wij echter bedenken dat hier 860 
Bokkenrijders ter dood veroordeeld werden, 
dan zijn de ethische verhoudingen ver te 
zoeken. [09] 
 
30.02.02. Knevelaers 
Niemand die het in die tijd waagde een 
positief bericht over de Bokkenrijders te 
schrijven. Toen later wel over de ‘bende’ 
geschreven mocht worden, putten de auteurs 
uit de ‘vergiftige’ bronnen van die tijd, 
bijvoorbeeld uit het boek  “Ontdekkingen van 
een goddeloze bezworene bende nachtdieven 
en knevelaers”  (1779), dat geschreven werd 
door pastoor A. Daniels, die zijn boek scheef 
met het pseudoniem ‘Sleinada’(zijn naam in 
omgekeerde lettervolgorde). Willen wij die 
literatuur begrijpen, dan moeten we ons 
verplaatsen naar de mens van de 18e eeuw. 
Geweld via de ‘buis’ bestond nog niet en de 
eenvoudge man van toen genoot van dit soort 
lectuur voor zover hij de leeskunst machtig 
was. Uiteraard genoot hij ook van de 
terechtstellingen, die brachten een beetje 
afwisseling in zijn saai leven.  Voor justitie 
was het de gewoonste zaak van de wereld om 
ongehoorzame vrouwen te degenitaliseren en 
mannen te castreren. Met andere woorden: 
tepels en labia werden met een gloeiend 
gereedschap weggeschroeid en bij mannen 
werden teelballen en genitaliën afgesneden. 
Dan pas werden de arme stakkers 
gevierendeeld of geradbraakt. Het marteltuig 
en het ontzielde lichaam bleven ‘ter leringhe 
ende vermaeck’ nog een week staan… 
Veroordeelden die kort voor het judicium 
(vonnis) zelfmoord pleegden werden aan één 
been aan de galg gehangen en hingen daar zo 
lang totdat ze vanzelf op de grond vielen. 
Dan werden ze door een vilder (afdekker of 
koudslachter) ter plekke begraven. Zo te zien 
was het justitiële apparaat een grotere bende 
dan de ‘bende’.  Een bekende auteur, Pieter 
Ecrevisse, schreef laatdunkend en 
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ongeloofwaardig over Bokkenrijders en 
Teuten. Volgens hem waren het vreemde 
bendes en gauwdieven, maar wij weten dat 
Teuten (Tüöten of Tjötten) eerbare 
handelslieden uit Westfalen waren met 
bekende namen zoals Brenninckmeijer, 
Dreesmann, Lampe en Vroom. [10] 
 
30.02.03. Klatergoud in Limburg 
Het valt op dat in Holland nauwelijks een 
frase aan Bokkenrijders en Teuten besteed 
wordt, voor de Verenigde Republiek was dat 
een ‘ver-van-mijn-bed-show’; zij 
koketteerden met hun gerede ‘Gouden Eeuw’ 
(1588-1702) die voor Limburg minder 
betekenis had dan glittergoud. [11] 
De bijdetijdse ‘rechercheur’ Pater Sangers 
stelde in woord en schrift duidelijk dat de 
Bokkenrijders vrijheidsstrijders waren. Toen 
op een zomerse avond de klokken van de 
kerk van Susteren onverwacht begonnen te 
luiden wisten de parochianen niet wat ze 
hoorden. Hier bleek dat de priesters Sangers 
en Simonis de schatkamer van de 
klokkentoren uitgebreid onderzochten en in 
hun enthousiasme de sluitingstijd vergeten 
hadden. Door het luiden werd de koster attent 
gemaakt… Of het hier de latere kardinaal 
Simonis betreft kon ik nog niet aan de weet 
komen. 
 
30.02.04. Vrijheid 
Wat wenste de Verlichting? 
Splitsing van Staat en Kerk! 
Overtuiging in plaats van geloof! 
Echte bronnen in plaats van autoriteitsbabbel! 
Vrije gedachten in woord en beeld! 
Vrijheid van religie en atheïsme!  [12] 
 
De Staat was laaiend, de Kerk was woedend. 
Wat verbeeldde de ‘Derde Stand’ zich wel. 
Voor de Kerk was de toestand ongemakkelijk 
want zij had zo pas een nederlaag geleden bij 
de behandeling van de natuurkundige 
conclusies van Galileo Galilei. Hier was werk 
aan de winkel voor de Kerkelijke Rechtbank 
(inquisitie) en Galilei kreeg een ernstige 
waarschuwing toen hij kon aantonen dat de 
zon niet om de aarde draait, maar de aarde 
om de zon. De ‘rechtbank’ bracht al eerder 

tien correcties aan in een boek van 
Copernicus die net als Galilei overtuigd was 
van de kringloop van de planeten. [13] 
 
30.02.05. Zonnekoning 
Onder de heerschappij van de Zonnekoning 
ontwikkelde Frankrijk zich tot de sterkste 
militaire mogendheid van het continent 
hetgeen voor dat land aanleiding was om 
expansie te bedrijven en veroveringsoorlogen 
te voeren. De Republiek der Zeven 
Verenigde Provinciën beschouwde de 
Spaanse Nederlanden als een onmisbare 
buffer tegen Frankrijk. Bovendien 
wantrouwden de meeste Europese vorsten en 
politici Lodewijks ambities en vreesden zij 
dat een te machtig Frankrijk het hele 
continent zou gaan beheersen. De veiligheid 
van de Republiek en de algehele 
machtsbalans in Europa waren erbij gebaat 
dat de Spaanse Nederlanden Spaans zouden 
blijven en dat de Spaanse kroon in geen geval 
in Franse handen mocht vallen.  [14] 
 
 

 
De Zonnekoning
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