DE BONGARD
Tijdschrift

JAARGANG 29

NUMMER 3 Derde kwartaal 2017

Foto op de voorzijde van de omslag:

waterzuivering Verdygo
(Foto: P. Hamers)

Dit periodiek is een kwartaaluitgave van Heemkundevereniging “De Bongard”.
© 2017 Heemkundevereniging “De Bongard”
www.debongard.nl

Gedrukt door: TM Design te Simpelveld

DE BONGARD
TIJDSCHRIFT VAN HEEMKUNDEVERENIGING
“DE BONGARD”
SIMPELVELD – BOCHOLTZ
JAARGANG 29

NUMMER 3

Derde Kwartaal 2017

INHOUDSOPGAVE

COLOFON
Eindredactie en
vormgeving:
O.A. Reitz
Adres voor kopij en
reacties:
Postbus 21009
6369 ZG Simpelveld

ISSN 1383 – 9896
E-Mail:
debongard@hotmail.com

Thema
Inhoudsopgave
Voorwoord
Een dilemma voor burgemeester Rhoen
Generatie Oorlogskinderen (3)
Mondelinge geschiedenis of oral history
Jaarprogramma 2017
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Onze kasteelheren: het geslacht Von dem Bongard
De excursie op 8 september naar de waterzuivering
Verdygo en Oude Molen in Simpelveld
Op bezoek bij Waterschapsbedrijf Limburg
Bokkenrijders believen België (36)

Auteur
Pag.
49
R. Nieuwenhuizen
50
D. Jaegers
51
A. Weijers
55
T. Hoogers
59
H. Backbier
63
H. Backbier
64
L. Wolters
65
P. Hamers
67
H. Hermans
H. Hermans

SLUITINGSDATUM
KOPIJ VOLGENDE
PERIODIEK:
01 Juni 2017

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het artikel ligt bij de auteur(s).
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, via
magnetische media of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.
Dit tijdschrift verschijnt vier maal per jaar en is gratis voor leden van “De Bongard”. De kosten voor het
lidmaatschap van “De Bongard” bedragen € 14,= per jaar.
Aanmelden voor een abonnement (lidmaatschap) kan op ons adres:
Secretariaat De Bongard, Postbus 21009, 6369 ZG Simpelveld of via onze website www.debongard.nl
Bankrek.: Rabobank nr. NL89RABO0115103406.

49

70
73

Voorwoord
Beste leden,
Soms vinden wij tussen reclame, aanbiedingen en administratieve mededelingen ineens een
opmerkelijke enveloppe in de brievenbus. Zo lag er 26 september jl. Een enveloppe met tekst en
inhoud op de deurmat: “Voor onderhoud wegkruisen in Bocholtz € 25,-“, A.Vliegen uit Gulpen
(oud Bocholtzenaar). Dat zijn natuurlijk leuke verrassingen voor onze postontvanger! En voor de
rest van het bestuur dat hiervan natuurlijk meteen op de hoogte werd gesteld. Uiteraard is het niet
mijn bedoeling langs deze weg slinks te bedelen naar giften voor onze vereniging. Wij zijn
gelukkig financieel gezond en deze gift zal worden besteed volgens de wens van de gulle gever;
aan het onderhoud van de wegkruisen in Bocholtz.
Niet bedelen dus maar dit smaakt toch naar meer. Toen ik afgelopen week te gast was in het
verenigingsgebouw van Heemkundekring Sankt-Tolbert te Vaals en hoorde dat zij die prachtige
ruimte in eigendom hebben vroeg ik verbaasd hoe dat mogelijk was. Onze vereniging houdt
archief en bibliotheek, noodgedwongen, in een vochtige
kelderruimte van Op de Boor. In de zomer moet er
dagelijks een emmer water uit de ruimte worden
afgevoerd.
Wat dat voor het beheer van een deels papieren en deels
digitaal archief betekent hoef ik denk ik niet uit te leggen.
Het prachtige verenigingsgebouw in Vaals was SanktTolbert als schenking ten deel gevallen! Omdat het ons
tot op heden niet is gelukt een geschikte locatie voor ons
culturele en historische archief te vinden hoop ik nu toch
stiekem weer op een klein wondertje.
En dat hoeft heus niet in de vorm van een schenking hoor.
Met een goede tip of alternatieve aanbieding van de
gemeente ben ik al heel tevreden.
Excursie incl. rondleiding aan de waterzuivering in Simpelveld en de 'Oude Molen'. Ik zal het
kort houden, elders in het periodiek wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze succesvolle en
interessante excursie. Ik hou het hier bij een woord van dank aan de organisatie, Pascalle Hamers
en Sophia Stams.
Wat kunt u in dit nummer lezen? Uiteraard uitgebreide verslagen van de excursie naar de
waterzuivering en de oude molen in Simpelveld door Pascalle Hamers en Hans Hermans, die ook
tekent voor deel 36 van ‘Bokkenrijders Believen België’.
Verder boeiende artikelen van Donné Jaegers, Theo Hoogers en André Weijers over oude en
nieuwere geschiedenis.
Voor in de agenda: Jubileumsavond/vrijwilligersavond met lezing, 10 oktober 2017.
Dinsdag 14 November Jaarvergadering met lezing van Jac Jetten over het geslacht van de
Bongard.
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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Een dilemma voor burgemeester Rhoen
Door: Donné Jaegers

H

De volgende afrekening legt burgemeester J. H.
Rhoen af en die gaat over het jaar 1753. Daarna
legt dezelfde burgemeester over de jaren 1754 1757 samen in één keer verantwoording af.
Op 6 maart 1758 controleren schout en schepenen
deze verantwoording over vier jaren tegelijk.
Rhoen is ook in die tijd al een bekende naam en
kind van een familie van notabelen in Simpelveld
en Bocholtz. Het verbaast dan ook niet echt, dat uit
de stukken blijkt, dat ook over de periode 1758 1760 andermaal Rhoen de burgemeester is, die
over al deze jaren samen in één keer
verantwoording aflegt over de ontvangen
weidebelastingen.1
Over de volgende vijf jaren legt niet Rhoen maar
een andere burgemeester van Simpelveld de
verantwoording
af
over
de
ontvangen
weidebelasting op gronden van de gemeente. De
burgemeester in de periode 1761 – 1765 is Mathijs
Vaessen. Die wordt door Nicolaes Brouwers als
burgemeester opgevolgd. Hij is burgemeester in de
periode 1766 – 1776.

et is in de tijd dat in Simpelveld net als in
vele andere dorpen het bestuur en beheer in
handen van adellijke families liggen. Die
zorgen met schout en schepenen voor rust en orde
in het gebied waar ze jurisdictie hebben. Van een
burgemeester had men nog niet gehoord.
Tenminste, dat dacht ik altijd tot ik om een andere
reden delen van het archief van de Schepenbank
Simpelveld bekeek.
Daar vind ik eerst bewijs, dat er in de periode 1751
– 1782 zowel in Simpelveld als ook in Bocholtz
een burgemeester in functie was. Verder zoeken
maakt duidelijk dat de functie van burgemeester
zowel voor als na die periode bestaat. Maar is de
burgemeester in die tijden wel vergelijkbaar met de
latere functionaris? En bestaat er een lijst met
namen van burgemeesters in de tijd vóór 1795?
Vermoedelijk, zo liet Luc Wolters me bij navraag
weten, was vóór 1795 de burgemeester een persoon
die aanspreekpunt was voor iedereen van hoog tot
laag voor praktische zaken die de gemeenschap
aangingen. Hij vermoedt ook dat de functie
misschien wel periodiek door een andere persoon
wordt bekleed in die tijd.
Hij verwacht niet dat ik een lijst vind met namen
de burgemeesters van Simpelveld in de periode
waar het mij om gaat. Misschien geven de
dorpsrekeningen uitsluitsel over namen van
burgemeesters, want die afrekeningen tekenen was
een van hun taken.

V

an burgemeester Rhoen is bekend, dat zich
al in het begin van zijn ambtsperiode een
bijzonder incident heeft voorgedaan.
Midden februari 1755, Rhoen was dus net enkele
maanden herbenoemd, krijgt hij een brief van zijn
advocaat J.N. De Beelen uit Aken.
De Beelen is niet zo maar een van de vele
advocaten in Aken, maar zoals hij zelf schrijft:
advocaet en Procureur Generael van Haerer
Koninglyeker Majestät over die Landen van
Limborg ende overmaese.
Uit zijn brief blijkt, dat Rhoen hem advies heeft
gevraagd. Zoals een goed adviseur betaamt,
herhaalt De Beelen eerst letterlijk de vraag, die
hem om advies is voorgelegd door Rhoen:
(…) ofte den tegenwoordigen Borgermeister der
Heerelyekhydt Simpelvelt in obligatie is te doen
ofte beginnen ende vervolgen den dienste
dependerende van het officie van Kerkmeester
waartoe hij soude syn gekosen door den Heere
pastoor ende twee Schepenen.

Zijn laatste tip is een schot in de roos. Ik vind in
archieven bij het RHCL in Maastricht diverse
afrekeningen over de periode 1751 -1782. Daarin
leggen
de
fungerende
burgemeesters
verantwoording af over de ontvangen belasting op
het weiden van paarden en hoornvee op
eigendommen van de gemeente in Bocholtz en in
Simpelveld. Een begin van een lijst van
burgemeesters vóór de Franse tijd kan ik daarmee
alvast maken.
De eerste burgemeester is Willem Hendrik
Brouwers. Hij legt over 1751 verantwoording af
van deze inkomsten. Uit een bijlage blijkt, dat
schout en schepenen op 5 november zijn
afrekening ook gecontroleerd hebben.

1

Voor veel over de familie Rhoen zie Kroniek en genealogie
van het geslacht Rhoen, delen 1 t/m. 4, (wijlen) H. van
Wersch in De Bongard.
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Van alles ontdaan luidt de vraag in gewoon
Nederlands, denk ik: Is de burgemeester van
Simpelveld verplicht de functie van kerkmeester te
accepteren en de verplichten na te komen, die
daarmee samenhangen?

gedaan hadden, de gemeente om een vergoeding
vroeg van schade, die hij in die oorlogsperiode had
geleden. De majesteit Maria-Theresia had de
vergoeding van buitengewone onkosten al
afgeschaft in 1750, dus lag een afwijzing door de
gemeente van het te late verzoek van de pastoor
voor de hand. Bekend is, dat het verzoek van de
pastoor te laat is gedaan, dus moet het na 1750
ingediend zijn.

W

aarom vraagt burgemeester Rhoen
advies hierover aan een rechtsgeleerde
van hoge rang? Dat een advocaat uit
Aken wordt bezocht is minder vreemd, want de
familie Rhoen heeft ook wortels in die stad.
Uit het advies blijkt niet waarom deze kwestie
onderwerp van juridisch advies werd. Wel vallen
een paar dingen in de brief op. Op de eerste plaats
rept de vraagstelling over een kerkmeesterschap
waartoe de burgemeester door pastoor en twee
schepenen gekozen zou zijn. Blijkt uit die
formulering, dat de burgemeester vóór zijn
verkiezing niet geraadpleegd is?
Is een dergelijke gang van zaken de burgervader
misschien zodanig in het verkeerde keelgat
geschoten, dat hij een juridisch argument zoekt om
op elegante wijze van die ongevraagde benoeming
tot kerkmeester af te komen?
Of is er iets anders aan de hand geweest, dat de
burgemeester doet besluiten ogenschijnlijk
objectieve argumenten te zoeken om van die
benoeming af te komen? Schemert in de aarzeling
van de burgemeester voor het kerkmeesterschap
een persoonlijk conflict door met een of enkele van
de personen, die hem tot kerkmeester benoemen?
In dat geval verklaren misschien de namen van de
pastoor en de twee schepenen, die de burgemeester
benoemd hebben, waarom de burgemeester zijn
benoeming niet zonder slag of stoot aanneemt.

De persoon van pastoor Bancx lijkt met dit alles
wel af te vallen. Was zijn te laat ingediende
aanvraag misschien nog in behandeling toen Rhoen
in 1753 voor het eerst burgemeester werd? En
vreesde Rhoen dat beide functies bekleden tot
belangenverstrengeling zouden leiden of kon hij als
burgemeester enerzijds en kerkmeester anderzijds
te maken krijgen met tegenstrijdige belangen?
Enige aanwijzing dat ik het in die richting moet
zoeken vind ik niet.
Als het probleem niet in de persoon van de pastoor
ligt, blijven nog twee andere personen over. De
advocaat schrijft immers, dat twee schepenen
samen met de pastoor de burgemeester tot
kerkmeester benoemd hebben.
In het Gemeentearchief Kerkrade wordt het archief
van de parochie St. Remigius te Simpelveld
bewaard. Daar vind ik een register van
kerkmeesters, aangelegd in 1617. In dat register
geeft elke pastoor aan wie tijdens zijn pastoraat tot
kerkmeester of Kerkmombar is benoemd. Zo doet
ook Pastoor Bancx dat vanaf 1736:

I

n 1755 is Gilbert Eugenius Bancx pastoor van
Simpelveld. Hij is daar pastoor geweest van
1735 tot 1759. In dat laatste jaar overleed hij
ongeveer midden mei te Simpelveld aan koorts.2
De grote verdiensten van deze pastoor voor dorp en
zijn
bewoners
tijdens
de
Oostenrijkse
Successieoorlog, staan vast. Maar ook is bekend,
dat er later nogal wat mensen geweest moeten zijn,
die dat vergeten waren, met achterklap en jaloezie
als gevolg.
Zo viste Pastoor Bancx achter het net toen hij
uiteindelijk net als veel dorpsbewoners voor hem al

En vanaf 1760 is zijn opvolger pastoor Augustinus
Gillet verantwoordelijk voor de benoemingen.

2

Wie meer over hem wil lezen, verwijs ik graag naar St.
Remigius te Simpelveld. Kerk en parochie gedurende meer
dan acht eeuwen, Luc Wolters, 2003, pag. 188 e.v., waar ik
hierna ook nog uit put.
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H

et valt op dat pastoor Bancx meldt dat
de benoemingen onder zijn pastoraat
gedaan zijn in aanwezigheid van de
pastoor én de schepenen. Zijn opvolger Gillet
vermeldt alleen dat er tijdens zijn pastoraat
benoemingen plaatsvinden en wie benoemd
worden.
Zowel pastoor Bancx als Gillet doen iets nieuws
in hun registratie: zij vermelden redelijk
consequent waar ieder die tijdens hun pastoraat
benoemd wordt op dat moment woont. Daarom
weten we bijvoorbeeld, dat Joannes Frösch in
1750 in den Lindenlauf woont en zij die
benoemd worden in 1751 op de Klein

Wahlbrouck wonen, terwijl in 1753 Godefridus
van de Weijer en Hubertus Knops worden
benoemd, die ieder dan wonen in villa de
Wahlbrouck.
Van de eersten die door pastoor Gillet worden
benoemd woont in 1760 Wilhelmus Wouben in
Nieremstras3 en Henricus Wouben auf die Hulz;
in 1762 worden benoemd de heren Laurentius
en Leonardus Brouwers pro villa de Schweijer.
3

Oude benaming voor: Irmstraat. Zie voor meer De
Irmstraat, (wijlen) Bert Sluijsmans in De Bongard,
dec.1999, pag. 76 e.v.
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D

ijn advocaat begint inhoudelijk zijn
advies met de stelling dat geen enkele
ingezetene verplicht is twee publieke
functies tegelijk te bedienen. De
burgemeester voldoet volgens de advocaat
volledig aan wat zijn plicht hem gebiedt als hij
zich beperkt tot het ambt van burgemeester.
Pastoor noch schepenen, zo redeneert de
advocaat dan verder, hebben voorafgaande aan
die benoeming tot kerkmeester de burgemeester
naar zijn mening over die voorgenomen
benoeming gevraagd, noch of Rhoen met het
idee instemt.
Daarom bindt hun besluit de burgemeester niet,
is hij bevoegd er tegen te protesteren en dat alles
zonder schadeplichtigheid aan de kant van de
burgemeester. De pastoor en de twee schepenen
kunnen het daarmee doen, maar de advocaat is
op dreef. Hij besluit zijn advies aan de
burgemeester met een even ongevraagd als ook
veelzeggend advies, waarvan inhoudelijk
eigenlijk
pastoor
en
schepenen
de
geadresseerden zijn, hoewel we mogen
aannemen dat Rhoen zo verstandig is geweest
aan geen van hen een compleet afschrift van de
brief van advocaat De Beelen te geven. Diens
advies is:
Bemoeit u als burgemeester hier niet mee, maar
laat pastoor en schepenen iemand anders uit het
dorp benoemen op de manier zoals dat in de
andere plaatsen van de provincie Limburg de
gewoonte is en waar niemand zonder zijn
voorafgaand consent wordt gekozen.
Genoeg munitie voor Rhoen lijkt me om pastoor
en schepenen niet voor het hoofd te stoten en ze
toch duidelijk te maken, dat hun burgervader
moet passen voor de functie van kerkmeester en
hoe ze wel met succes in de vacature van
kerkmeester kunnen voorzien.
Blijkbaar heeft burgemeester Rhoen pastoor
Bancx en de twee schepenen kunnen overtuigen
op hun schreden terug te keren en iemand
anders in zijn plaats te benoemen. Zo worden in
1755 tot kerkmeester in Simpelveld benoemd in
plaats
van
burgemeester
Rhoen:

it register van kerkmeesters noemt
zelden het beroep van iemand die als
zodanig wordt benoemd. Daarom valt
des te meer op dat dit wel gebeurt bij een
benoeming in 1754.
De brief van advocaat De Beelen aan
Burgemeester Rhoen is van midden februari
1755. Uit het register van Kerkmeesters blijkt,
dat een jaar daarvoor, 1754 dus, tot kerkmeester
Electi sunt Hubertus Vlicks et Joannes Vaesen,
scabini. Beide heren zijn dus van beroep
schepen.
Uit niets blijkt vervolgens dat zij samen met de
pastoor een jaar later in 1755 Burgemeester
Rhoen tot kerkmeester benoemen. Gedurende
het gehele pastoraat van pastoor Bancx maakt
het register van kerkmeesters nergens melding
van de benoeming van iemand die Rhoen heet.
De brief van de advocaat De Beelen uit Aken
spreekt duidelijk over een benoeming en niet
van een voorgenomen benoeming. Die
benoeming is volgens de advocaat zelfs zonder
vooroverleg met Rhoen gebeurd.

Z

In het register van kerkmeesters komt maar één
doorhaling voor, maar de twee namen die
doorgehaald zijn, kan ik voldoende ontcijferen
om te weten dat er niet Rhoen staat. Gelet op al
die feiten en omstandigheden lijkt het me het
meest voor de hand te liggen dat burgemeester
Rhoen niet omwille van de persoon van de
pastoor of een van de schepenen geen zin had in
de functie van kerkmeester. Het ligt meer voor
de hand dat Rhoen heeft voorzien, dat die
functie zich op dat moment niet verdroeg met
die van burgemeester, die met anderen nog
moest beslissen over een verzoek aan de
gemeente tot schadevergoeding ingediend door
de voorzitter van het kerkbestuur waar hij als
kerkmeester deel van uit zou maken.
Als ervaren bestuurder laat Rhoen zich niet in
zo´n onmogelijke positie manoeuvreren en
zoekt hij een uitweg, waarmee hij kerk noch
gemeente in verlegenheid brengt. Een
koninklijke uitweg dus.

1755 Electi sunt Wilhelmus Henricus Browers et Henricus Prickarts
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Generatie Oorlogskinderen (3)
Door André Weijers
Wilde Jaren.
Geboren eind 1943 in Bocholtz, waren de jaren vijftig en de woelige jaren zestig voor mijn
generatie, ook wel de babyboom generatie genoemd, een periode van kansen en ambitie op weg
naar volwassenheid in vredestijd. Het lag voor de hand dat wij, kleine boefjes, hevig met de
toekomst bezig waren. Als zoon van een mijnwerker hebben we niet gebaad in weelde, maar vanaf
de puberteit lonkte ‘de hoorn des overvloeds.’ De periode van wederopbouw en armoede was
voorbij, nu brak de tijd aan waarin de vruchten werden geplukt van de snel groeiende welvaart, de
voortschrijdende techniek, de grotere sociale zekerheid en de almaar toenemende vrije tijd. Banen
lagen voor het oprapen, de welvaart groeide, elk jaar bood nieuwe mogelijkheden, wij waren
vooral leergierig. De opkomst van de platenspeler opende ongekende mogelijkheden tot vertier en
vermaak. 1953 vormde wat dit betreft een breekpunt en een nieuw fenomeen: de rock-‘n-roll. In
dat jaar verscheen Bill Haley, de eerste rock-‘n-roll superster op de tv met de rockabillyhit Crazy
Man, Crazy. Een jaar later volgde Rock Around the Clock, het eerste rocknummer met een
wereldwijde impact en de heraut van een fenomeen dat bekend werd als een nieuwe’
jeugdcultuur’. In de jaren die volgden werden zangers als Little Richard, Chuck Berry en Elvis
Presley onze grote idolen. Zijn Heartbreak Hotel stond maanden boven aan de hitlijsten. We
kregen niet genoeg van het swingende en sexy dansritme. Een woord als ‘sexy’ kende wij toen
niet, seksuele voorlichting bestond nog niet, er werd thuis of op school nooit over gesproken. Wat
wisten wij toen überhaupt van het leven? Onwetendheid was het wapen waarmee we in toom
werden gehouden. Het leven van jongens en meisjes was nog op vele terreinen strikt gescheiden.

Afbeelding: Geheugen van Nederland
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Vooralsnog gruwden onze ouders en opvoeders, vooral
toen ze op televisie of films zagen hoe Elvis met zijn
bekken draaide en vooral meisjes tot gillende hysterie
bracht. Het was de eerste opstand tegen ‘rok en rol’, tegen
de ‘goddeloze bastaard -muziek’ en de Hollywoodfilms
vol verwarrende erotische prikkels uit Amerika. De
colacultuur deed haar intrede, samen met de ‘onzedige’
spijkerbroek en voor de meisjes de petticoat. Een eerste
generatie- kwestie van verzet en opstand van jong tegen
oud diende zich aan. Van de ene op de andere dag
veranderde onze haardos in een vetkuif! In het straatbeeld
verscheen, als uit het niets, de zogenaamde Nozem, de
Duitse evenknie van de Halbstarke op stoere en
knetterende bromfietsen. Ik herinner me dat de steile
trappen van het gemeentehuis in Bocholtz toen een
geliefde plek was om de autoriteiten uit te dagen door te
stunten met fiets of brommer, trap op, trap af.
Thijs Feij als Vlissingse bromnozem, 1962
(collectie Henk Feij). Foto van internet.

Wereldkampioenen.
Dorpen als Simpelveld en Bocholtz waren toen gezegend met een rijk verenigingsleven waarin
voor elk wat wils te vinden was, turnverenigingen, duivensport, voetbal, schutterijen,
muziekverenigingen en vakverenigingen. De ‘wilde jaren’ waren toen nog nauwelijks speurbaar.
De naam van beide dorpen was vooral tot ver buiten de dorpsgrens synoniem met muziek. Het
waren de klanken van de befaamde muziekgezelschappen die telkens met de hoogste eer gingen
strijken op concoursen. Terugbladerend in oude kronieken, verslagen en feestgidsen, groeit mijn
overtuiging dat het leven van de fanfare of harmonie in de jaren vijftig en zestig ook het leven van
een dorp was. Met kenmerken als de hechte familiebanden en de onderlinge solidariteit. Beide
Limburgse dagbladen besteedde er toen nog veel aandacht aan, met pagina grote artikelen over de
‘merkwaardige muzikale cultuur in een gemeente van toen nauwelijks 3800 inwoners met sterk
overwegende mijnwerkers-gezinnen.’
‘Het galaconcert dat Zaterdagavond in de tot de uiterste hoeken gevulde zaal Havenith van
Bocholtz werd gegeven, betekent ongetwijfeld een historisch moment voor deze muzikale
mijngemeente. Ten bate van het Anjerfonds hebben de Philharmonie en de Fanfare St.
Cecilia – twee van Limburgs beste muziekverenigingen – gezamenlijk een concert gegeven
voor mr. dr. F. Houben, Commissaris der Koningin in Limburg.’ (citaat Limburgs
Dagblad, 1952)
Gelegen in een uithoek van Nederland, bijna als een schiereiland omringd door het grote
Duitsland, wist ons dorp steeds opnieuw de aandacht te trekken op velerlei terrein. De ambities
waren ongekend en resulteerden in nationale en internationale kampioenen.
We waren jonge realisten die bereid waren de schouders eronder te zetten, samen met de ouderen.
‘De jongeren rebelleren actief noch passief, ze betonen zich geen slampampers en geen
oproerkraaiers’ constateerde de socioloog J. Goudsblom in 1959, na een uitvoerige enquête onder
de Nederlandse jeugd. Onderwijl stonden de kranten en tijdschriften toen vol zorgelijke
beschouwingen over de ‘verwilderde jeugd’. Die verwildering viel in dorpen als Bocholtz nog
nauwelijks te bespeuren.
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1959, concert door Phil Harmonie Bocholtz in Kopenhagen

Integendeel. In de rijke kweekvijver van sport, kunst en volkscultuur zochten wij onze weg in het
verenigingsleven, waarin individuele personen toen boven zichzelf uit stegen. Uitblinkers als
nationaal turnkampioen Willy Jaegers, op accordeon nationaal kampioen Willy Bonné,
topwielrenner Jan Knops, dirigenten Sjo Weijers en Alois Frings of Jan Vaessen als organisator
van het roemruchte Crême de La Musique Festival begin jaren zeventig, alwaar een keur aan
vocalisten en ensembles uit de wereld van de opera en operette optrad.
Voor mijn generatie bood het lidmaatschap van een of meer verenigingen vele kansen tot eigen
ontwikkeling op de sociale en maatschappelijke ladder. Maar vooral een mogelijkheid om de
wereld te ontdekken middels concertreizen in binnen en buitenland. Voor de rest was het
dorpsleven in de jaren vijftig nog overzichtelijk, zonder televisie, telefoon, computer, handy of
auto. Wat wij toen wel hadden was een oude fiets en een huiskamerradio, wat nu anno 2017
nauwelijks nog is voor te stellen!
‘De Limburgse mens, het is reeds zo vaak gezegd, is een mens van buitengewone
muzikaliteit in de meest brede zin van het woord. Hij houdt van de versiering van het leven
niet alleen bij feestelijke gelegenheden, maar ook in de sfeer van elke dag. Vandaar, dat bij
hem de kunst in hoog aanzien staat en dat hij de kunstenaar als een onmisbare
persoonlijkheid in zijn gemeenschap waardeert’.
Het zijn de eerste vijf regels in de kunstkalender Palet van de Mijnstreek uit 1959, uitgegeven door
de Staatsmijnen. De goedbedoelde bedrijfspropaganda had weinig effect op de keus voor kunst
met de kleine ‘k’, veelal de keus van de mijnwerkers, tegenover de burgerlijke kunst met de grote
‘K’. Het was vooral de keus voor een eigen actief verenigingsleven met feestelijke en kleurrijke
optochten van schutterijen, turnverenigingen en muziekgezelschappen. Gezellige weidefeesten
werden in latere jaren grote tentfeesten, waarin elke vereniging haar eigen feest organiseert, tot op
de dag van vandaag.
Na de duffe spruitjes lucht in de jaren vijftig, waarin het naoorlogse West-Europa vooral bezig was
met de wederopbouw, vond in de ‘wilde’ jaren zestig een technologische en culturele
aardverschuiving plaats met de rebelse doorbraak van de rock ’n roll.
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Het eerste optreden van de Rolling Stones in Nederland
in 1964 is legendarisch. Al na een paar nummers
moesten de Stones hun concert in het Kurhaus in
Scheveningen staken, omdat het publiek met flessen
gooide en het podium op stormde. Minder ruig ging het
er aan toe in 1963 met het optreden van de toen
populaire 20-jarige zangeres Anneke Grönloh in
Bocholtz. In de bomvolle feesttent bij gelegenheid van
het zestigjarig bestaansfeest van de Fanfare St. Cecilia,
zong zij haar grote hits: Brandend Zand, Paradiso en
Soerabaja.
Anneke Grönloh

Schilderkunst.

Inmiddels is schilder/leraar Joseph Kerff (geboren in 1943) vooral buiten zijn geboortedorp
Bocholtz een alom gerespecteerd beeldend kunstenaar in Limburg en ver daarbuiten, met tientallen
exposities op zijn naam. Op de lagere school werd zijn tekentalent al onderkent door de leraren.
Reeds in 1964 is hem de prestigieuze Hustinxprijs toegekend. In 1994 verscheen een fraai ‘Kerffboek’, waarin breeduit de ‘chaotische’ leefwereld die Kerffs kunst bepaalt, wordt geschetst door
vrienden en collega’s. Naast de boeiende teksten is de monografie rijk geïllustreerd met
tekeningen en afbeeldingen uit zijn bijzonder oeuvre. Het boek werd in 1994 officieel
gepresenteerd door wijlen Thijs Wöltgens, bij de opening van de tentoonstelling met werk van
Joseph Kerff in kunstcentrum Het Domein te Sittard. Opgegroeid aan de Vlengendaal heeft hij zich
ontwikkeld tot een succesvol illustrator van gedichten en verhalen van niemand minder dan Gerrit
Komrij, Gerard Reve en de in Heerlen geboren dichter en schrijver Leo Herberghs. Ongetwijfeld
heeft zijn kunst er toe bijgedragen dat ik een actieve belangstelling heb gekregen voor de
schilderkunst, in het bijzonder de moderne kunst.
In de huidige gemeente Simpelveld, waartoe ook Bocholtz hoort, is het aantal beroepsschilders,
voor zover bekend, op één hand te tellen. In Simpelveld zijn dat Egidius Knops, Jan This en Al
Bolton. In Bocholtz zijn, naast Joseph Kerff die in Heerlen woont, de schilder/tekenaar Jo
Havenith, opgegroeid ‘aan d’r Banenberg’ en nu woonachtig te Elkenrade. In 2011 is het prachtige
boek Toscane in Limburg van hem verschenen. Hierin heeft Jo zijn liefde voor het landschap van
Toscane in relatie met het golvend landschap van ons mooie Limburg vast gelegd in pakkende
teksten en schetsen in het dialect. Toeval of niet, schilderes Magdalena Peltzer, die in Maastricht
woont, is net als Joseph Kerff opgegroeid aan de Vlengendaal te Bocholtz!

Afbeelding van Jo Havenith op www.parochie-Eys.nl

Het valt toe te juichen dat de Rabobank in het adviescentrum te Bocholtz, dat gehuisvest is in de
monumentale hoeve Overhuizen, werk van kunstenaars uit de regio regelmatig exposeert. Hoe
mooi zou het zijn als er in de gemeente Simpelveld een verzameltentoonstelling zou komen van
alle professionele kunstenaars? Immers, onbekend maakt onbemind … en dát hebben deze
gerenommeerde kunstenaars uit Bocholtz en Simpelveld niet verdiend.
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Mondelinge geschiedenis of oral history
aanvulling op geschiedschrijving
Door: Theo Hoogers
Mondelinge geschiedenis of oral history zijn in het Nederlands taalgebied gebruikelijke begrippen
voor een methode van wetenschappelijk onderzoek naar het verleden op basis van mondelinge
overlevering. Daarbij gaat het om het systematisch verzamelen en vastleggen van individuele
herinneringen door middel van reeksen vraaggesprekken. Oral history-methoden kunnen delen van
het verleden naar boven halen die in de collectieve herinnering of gangbare geschiedschrijving zijn
verdrongen, over het hoofd gezien, of bewust buiten de boeken gehouden.
Ook in de gemeente Simpelveld is in het verleden een poging ondernomen om samen met de
heemkundevereniging en Rijckheyt orale geschiedenis tot leven te wekken. Doel van het project
was om via de mondelinge overlevering herinneringen aan gebeurtenissen en omstandigheden van
vroeger vast te leggen met beeld en geluid. Vier personen werden geïnterviewd. Hierbij is een
grote hoeveelheid uniek filmmateriaal ontstaan. In de omgeving Simpelveld zijn geïnterviewd
mevr. A. Hamers-Dautzenberg van de Huls en dhr. Sjeng Schrijvers (ook wel bekend als Agricola)
uit Bosschenhuizen. In Bocholtz is gesproken met dhr. Guus Herbergs en mevr. Tilla SchleckLommen. Het was niet alleen buitengewoon fascinerend om de inhoud van de interviews te
beluisteren, maar vooral ook de wijze van vertellen door de deelnemers. Op deze wijze blijven niet
alleen de verhalen bewaard maar ook de uitspraak van het eigen “dialect” en de verschillen in dit
geval tussen Bocholtz en Simpelveld. Belangrijk om voor de toekomst te bewaren omdat de
oorspronkelijke uitspraken steeds meer vervuild raken. * bron de bongerd jaargang 20 nr 2 2008
Om een voorbeeld te geven hoe orale geschiedenis een aanvulling kan vormen op de
geschiedschrijving in algemene zin neem ik het volgende voorbeeld. In de geschiedschrijving tref
ik het volgende stukje aan over het station in Simpelveld:

een bouwwerk van 15 m lang, en had een houten buitenwerk, en
aan de binnenkant houten regelwerk met steenvulling. Het werd
herhaaldelijk gewijzigd, het laatst in 1903, toen de totale
lengte 78 meter werd. In 1908 werd een nieuw station gebouwd,
voor f 82.500, dat in 1910 in gebruik genomen werd. De lengte
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van het geheel was 100 meter. Sinds de afbraak van een gedeelte
bedraagt de lengte nog 38 meter.
Het spoor is van groot belang geweest voor Simpelveld. Er was
de vestiging van het douanekantoor, er was het kolenvervoer
van Domaniale en Willem-Sophie, en er was de noodzaak tot
verbetering van wegen naar naburige plaatsen als Gulpen en
Heerlen, die voor goederen- en personenvervoer aangewezen
waren op het station te Simpelveld. Zo ontstonden bode- en
diligencediensten, b.v. tussen Heerlen en Simpelveld.
*bron Sociaal historisch Centrum deel 20 1975; van spoorwegexploitatie tot
mijnexploitatie
Ik loop tegen een opgetekend interview aan met dhr Jaegers uit 1979 met de volgende aanvulling
op het bovenstaande verhaal:
Het station- de baan- was vroeger het uitgaancentrum van Simpelveld er waren verschillende grote
zaken die afzetgebieden hadden in zowel binnen als buitenland. Ik kan mij herinneren dat de trein
aanvankelijk alleen een vervoermiddel was voor de meer gegoeden. Zoals b.v Pluymakers van
Kevemig, die liet zich met de dog-car naar de trein rijden, hij was een grote boer, de knecht kreeg
dan ook wel eens de gelegenheid om de trein van binnen te zien. Ook kwamen hier mensen aan die
naar Spekholzerheide of naar Heerlen hun tocht vanaf het station te voet voortzetten. De grote
firma’s die aan de Baan lagen waren; Slangen aardappelen en fruit voor export, Van de Weyer die
samen met Cornel Berger ook fruithandel voor de export exploiteerde, graanhandel Schrijen Tychon regio en zelfs tot in Duitsland.
Doordat zoveel mensen aan de Baan kwamen, die reisden of hun goederen kwamen afhalen of
brachten aan het station waren er ook de nodige cafés; Slangen, Kroll, Vinken, v.d. Weyer,
Abrahams en Lerschen, die dus profiteerden van de drukte en de commerce. Een rol hierbij
speelde natuurlijk ook dat Simpelveld een douanestation was. De douanes en spoormensen die van
elders kwamen brachten hun eigen leefwijze en gewoontes mee evenals het druk bezette
politieapparaat met de blauwe en de grijze waarmee de uniformen werden aangegeven die zij
droegen. Veel van de import mensen waren ondergebracht in kosthuizen (meestal cafés)
waaronder vooral het hotel van Piet Lerschen met zijn vrouw algemeen de “tant” genoemd, dit
hotel ligt er nu nog(1979) op de hoek van de Kloosterstraat-Schiffelderstraat. Hier waren ook een
20-tal mensen ondergebracht die hielpen bij de bouw van de Plaar.
Een hele opschudding was de zelfmoord van een hoge spoorwegbeambte. Hij mocht hier niet
kerkelijk begraven worden, men wilde hem een laatste rustplaats geven op de Klingeleberg, daar
men hem verdacht van vrijmetselarij. Tenslotte werd hij echter in Gulpen op het protestantse
kerkhof.
Dhr Sjir Houben over hetzelfde zegt;
Ja, de baan had vroeger veel te bieden. Er waren veel cafés en de zakenmensen die hun waar
gingen ophalen op de losplaats van het station gingen er met hun knechten een biertje drinken.
Naast Schrijen de grote graanhandel woonde de gebroeders Camps- vandaar de naam Campsbergzij waren smeden en hadden hun zaak in de Irmstraat, er liep n.l. een voetpad langs hun huis naar
de Irmstraat. De Campsberg is thans afgegraven.
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Mej Els Schrijen vult het verhaal weer aan op geheel eigen wijze;
De oude heer Schrijen had een graanhandel van allure op de baan. Hij was een äusgewanderte”
Duitser en kwam oorspronkelijk van de buurt Hünshofen-Geilenkirchen. Met karrevrachten
bespannen met 3 paarden bracht hij gerst naar de mouterij in Hünshofen. De gerst werd hier
gemout en weer teruggebracht naar Simpelveld om verhandeld te worden bij de brouwerijen.
Vooral bierbrouwer Meens in Simpelveld was een goede afnemer, maar ook brouwerijen elders tot
in de Selfkant waren goede klanten. Toen de elektrische stroom zijn intrede deed begon Schrijen
met een graanmaalderij. Hij kocht het graan gros in op de graanbeurs en het arriveerde met
wagonladingen per spoor. Er was zelfs een spoorverbinding van de losplaats der N.S. naar het
magazijn van Schrijen toe. Met de N.S. liep een overeenkomst dat bij meer dan 200 wagons graan
per jaar Schrijen reductie kreeg. (dit om een indruk te geven hoe belangrijk Schrijen was in het
Simpelveld van toen). Verder wordt door mej. ook nog toegevoegd dat in Wereldoorlog 2 Hitler
per spoor door Simpelveld is gekomen (meerdere mensen beweren dit). De baan zegt zij werd door
Duitse soldaten aangezegd, dat alle huizen dicht moesten zijn, de ramen dicht, gordijnen dicht als
de trein passeerde.
Simpelveld was meer op Aken gericht . Reizigers die van Duitsland kwamen moesten hier op
order van de douanecontroleurs uitstappen en in de visitatiezaal hun koffers en pakken openen en
tonen. Er waren geregeld 3 controleurs. Uit het Valkenburgse en het Maastrichtse maakten veel
mijnwerkers gebruik van de trein tot Simpelveld en gingen dan te voet verder naar de mijnen. Men
noemde ze de “Pieren” en men sprak dan ook van de pierentrein. Er waren aparte huizen voor de
douaniers. Die liggen nog steeds in de St. Nicolaasstraat. Dit was ook het geval met de huizen voor
het spoorwegpersoneel die nu nog in de oude gaas liggen(1979)
De baan is nu vergane glorie. Zeker Simpelveld is nog douanestation maar heeft weinig meer te
betekenen. (inmiddels is de lijn opgeheven).
Zo ziet men dat de verteller van de ene in de andere herinnering rolt en daarmee de jus giet over de
geschiedenis en dat de een de ander weer aanvult, zodoende krijgt men een steeds vollediger beeld
van in dit geval het station en omgeving.
In het verloop van het gesprek met de bovengenoemde personen gaat het al snel over de manier
waarop men de kost placht te verdienen. Het boerenleven staat hier centraal Ook dit geeft weer een
goed beeld van het dagelijks bestaan. Even een kort stukje uit een algemene geschiedschrijving:
Tot voor ongeveer 75 jaar geleden gemengde bedrijven. Dat wil zeggen: de boer doet aan
landbouw en aan veeteelt. De producten van de landbouw gebruikt hij als eten voor zijn
gezin en zijn dieren. Wat overblijft, wordt verkocht of verder bewerkt. Op de grotere
boerderijen werken behalve de gezinsleden (vanaf ongeveer zes jaar) ook knechten en
meiden. Dit personeel woont vaak ook op de boerderij.
Om graan te verbouwen, moet de boer de grond eerst bewerken door te mesten en te
ploegen. Hij wordt hierbij geholpen door zijn paard(en). Daarna zaait de boer al
wandelend de graankorrels met de hand. Een vogelverschrikker zorgt ervoor dat vogels de
korrels niet opeten. In juli wordt het graan geoogst. Het wordt dan met een zeis gemaaid en
in bosjes bij elkaar gebonden. Daarna brengt de boer het met paard en wagen naar de
boerderij. Op de boerderij haalt men de graankorrels uit de aren. De graankorrels worden
gebruikt als grondstof voor brood of bier, of als veevoer.
Het graan werd opgemeten met de vrucht in het vat, afgestreken vol. Zo’n geijkt vat woog
20kg rogge en voor haver en tarwe iets minder. Men gebruikte een soort dorsmachine de
manége, dit was een door het paard aan een disselboom in beweging gehouden apparaat.
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Mest was er voor 1900 alleen in de vorm van stalmest. Zo rond 1900 - 1910 kwam chili,
kanniet en soms ook thomasslakken(een uit fijngemalen ijzerslakken vervaardigde
fosforzure kunstmeststof) als mest voor. Een verdere luxe was na wereldoorlog 1 de
graanmaaimachine b.v. de “zigmasjien”dit tweewielig apparaat werd door een paard
getrokken en had een op-zij een maaibalk waarmee de boer de garven, door een
voetbeweging kon laten vallen op de akker. Enkele grotere boeren hadden ook al een
zelfbinder. Zo rond 1930 precies is dit niet meer na te trekken kwam de eerste tractor in
deze omgeving. . Eveneens kwamen toen ook de eerste dorsmachines. De meeste granen
gebruikte de boeren voor zichzelf de rest ging naar de Muëlender in gen Muële
.
We laten ook over dit onderwerp dhr. Jaegers aan het woord;
Toen ik van school kwam moest ik direct bij de boeren gaan werken, flatten spreiden, aardappels
rooien, schoven binden en melken. Ik weet nog goed dat waren 6 koeien en ik had wat aan mijn
arm, de dokter zei toen dat ik niet kon melken maar dat ik het wel met 3 koeien mocht proberen,
dat was niet zoals nu - meteen de ziektewet in. Daarna ben ik gaan werken bij Bertholet aan de
Locht. (al snel werd boerenknecht ingeruild) Hier werd ik vrachtrijder en moest vrachten kolen
brengen naar de brikkewerken. Vervolgens ben ik naar de mijn gegaan maar hier was ik niet graag.
Dhr Sjir Houben zegt over het boerenleven het volgende;
In het boerenleven moest je met 12-13 jaar al werken. Ik was bij een boer op Bossenhuizen
uitbesteed en dat ging toujours travailler van de vroege morgen tot de late avond en dat voor 6
mark per maand en de kost. Iedere avond wilde de boerin dat de rozenkrans gebeden werd en als je
vermoeid van het dagelijkse werk in slaap dreigde te vallen onder het bidden kreeg je wel een
oorvijg die je wakker hield. Bij dat rozenkrans bidden werden alle heiligen aangehaald van hier tot
Kerkrade. Ja die boerin was er een van “die woar nit van gen oareme” een onbekende uitdrukking
wel werd gebruikt “die woar nit oane”
Ik ging met de boerin altijd naar ken met boter, eieren en fruit. Wij stonden altijd aan de Klatsjhof.
Ik herinner mij goed een van de eerste klanten was een vrouw die vroeg “wat kosse de beare?”Ik
woog af en schudde ze in de schoot. Naderhand kwam de vrouw schelden terug en zei dat ik peren
te weinig had gegeven, maar Marjen, dat was de boerin zei toen: ”doe zal ze wal vreasse han” De
vrouwen kregen herrie en het ontaarde in een heel repertoire maatwiever scheldwoorden en
tenslotte werd het een handgemeen, wat had ik toen floep………
Boeren zelf hadden vaak pachtgrond, gewoonlijk was je van half maart tot half maart gepacht en
als je ging vertrekken dan kwamen de mensen van je nieuwe bestemming je helpen en met paard
en kar werden meubels, vee in met bellen versierde wagens naar je nieuwe boerderij gebracht men
noemde dit ook wel bageren. In de zomer zaten de mensen veelal buiten op een bank of op de
stoeper werd meestal gezongen vaak duitse liedjes zoals: Guten abend Wilhelmina, Es war ein
mädel weiss wie schnee, dona clara, unter im tale wo der ostwind weht enz. Recht uit het leven
gegrepen en geeft een aardig aanvullend beeld vanuit de optiek van een jonge jongen
Helaas het is een moeilijke zaak om een constant vervolg te geven aan het optekenen van
herinneringen van inwoners van onze gemeente. De oude mensen ontvallen ons op een bepaald
moment en daarmee ook de herinneringen . Binnen onze vereniging is een kleine groep leden al
bezig met het optekenen van verhalen van onze inwoners, zij zijn nog steeds op zoek naar mensen
die hun verhaal willen vertellen over het recente verleden van ons mooie dorp en een aanvulling
willen geven op de geschiedenis vanuit hun oogpunt.
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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, in het kader van de maand van de geschiedenis.

Ma.

6 november

Bestuursvergadering 20.00 uur

Di.

14 november

Jaarvergadering met lezing over het geslacht de Bongard door Jac
Jetten, aanvang 19.30 uur.

Ma.

4 december

Bestuursvergadering
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
dinsdag 14 november 2017, 19.30 uur Party Centrum Oad
Zumpelveld
Door middel van dit convocaat nodigen we al onze leden uit om de algemene
najaarsledenvergadering bij te wonen. We beginnen om 19.30 uur.
Agenda:
1. Opening en mededelingen door onze voorzitter Luc Wolters
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 6 maart 2017
3. Begroting door penningmeester Armin Hamers
4. Nieuws van secties en activiteiten
5. Vooruitblik 2018
6. Rondvraag
7. Sluiting (20.00 uur)
NB: de stukken liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Na deze korte vergadering zal mr. Jack Jetten een lezing verzorgen met als thema:
Het geslacht Van dem Bongard
Hetty Backbier
Secretaris
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Onze kasteelheren: het geslacht Von dem Bongard
Inleiding over het geslacht Von dem Bongard van de late Middeleeuwen tot
heden, toegespitst op de takken Heijden en Wijnandsrade-Paffendorf.
door mr. Jack Jetten uit Wijnandsrade
op dinsdag 14 november 2017, in Partycentrum Oud Zumpelveld, Irmstraat 23 te Simpelveld

Links: het kasteel De Bongard te Bocholtz. Rechts: spreker Jack Jetten.

Het geslacht Von dem Bongard is zo oud als de riddertijd, in elk geval wordt het genoemd in de
late Middeleeuwen. Het stamgebied is het Rijnland, gebieden die behoorden tot de
Rijksridderschap van Munster, Kleve, Gulik, Keulen en de Nederrijn. Waar de oorsprong lag, is
lange tijd troebel gebleven, waarschijnlijk door de naam. Een bongerd (boomgaard) was bij elke
Hof (=hoeve) aanwezig en het is aannemelijk dat het geslacht daaraan de naam ontleend heeft.
Ook kwam wel de gelatiniseerde naam De Pomerio, naar pomerium (=boomgaard) voor. Zo was er
een Hof Bongarden in Weisweiler, een Hof met die naam nabij Bonn, de Bongertshof bij
Rommerskirchen, een Hof Bongart in Alrath bij Aken en een Hof Bongard in Bocholtz bij
Simpelveld. Uiteindelijk bleef de discussie hangen tussen Weisweiler, Bonn en Bocholtz, waarbij
men er tegenwoordig vanuit gaat dat sommige stammen door uitsterven of huwelijk bij elkaar zijn
gekomen. Vast staat, dat uit de stam die op Huize de Bongard in Bocholtz woonde, de stam
Heijden en de stam Wijnandsrade-Paffendorf is voortgekomen.
In de inleiding worden hoogtepunten en dieptepunten uit de geschiedenis van dit geslacht
toegelicht. Door vererving en huwelijken verwierven de Von dem Bongards vele bezittingen en
ambten, terwijl zij door de keizer werden verheven tot Freiherren. Eeuwenlang vanaf 1331 waren
zij erfkamerheer van de hertogen van Gulik, een ambt waaraan belangrijke inkomsten waren
verbonden. Hun invloed was aanzienlijk, zowel door diplomatieke posten als ook door
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krijgsdiensten. Pas in de tweede helft van de 19e eeuw nam deze af en stierf in feite het geslacht uit
door de dood van de kinderloze Ludwig von dem Bongart in 1878. Maar de titels en naam gingen
over op een aangetrouwd familielid van de graven Von Walderdorf. Afstammelingen van Freiherr
Pius Wilderich von dem Bongard bevinden zich thans in China, Canada en Zuid-Afrika, maar
dragen nog steeds fier de adellijke naam en voeren het heraldische wapen met de keper.

Het wapen van de familie Von dem Bongard.

Inmiddels zijn alle kastelen uit het familiebezit in andere handen overgegaan. In Bocholtz trad
Anna Margaretha van de Bongard in 1630 in het huwelijk met Hans Caspar von und zu der Leyen
zu Hohengerolsegg en kwam het kasteel De Bongard, dat al sinds de 14e eeuw in het bezit van de
familie was, in handen van de familie Van der Leyen. De Burg Bergerhausen, die sinds het
huwelijk van erfdochter Nella von Bergerhausen in 1442 met Statz von dem Bongart bezit was,
verdween door huwelijk met Clemens August Waldbott von Bassenheim-Bornheim in 1830 uit de
familie. Het eens trotse Huis Heijden dat vanaf 1337 van Von dem Bongard was, is nog slechts een
ruïne. Kasteel Paffendorf is eeuwenlang Wohnsitz van de familie geweest, maar is in 1958
verkocht aan Die Rheinbraun. En de Luxemburgse bezittingen gingen in de 18e eeuw verloren.
Herinneringen aan de Von dem Bongarts zijn thans nog te vinden in de parochiekerken van hun
bezittingen door de vele schenkingen, die zijn gedaan. Het fraaie grafmonument van Willem von
dem Bongart, die in 1637 bij Leipzig sneuvelde tijdens de Dertigjarige oorlog, bevindt zich in de
kerk van Wijnandsrade, maar ook op het kerkhof in Paffendorf zijn nog grafkruisen en -stenen
waaraan kleurrijke verhalen vastzitten. In de trouwzaal Schloss Ehreshoven in Engelskirchen
hebben wij de Ahnengalerie teruggevonden, een reeks statieportretten van de Von dem Bongarts,
die nog nadere bestudering behoeft. Het is curieus dat er nog steeds geen uitgebreide publicatie
over deze familie is uitgekomen, die het allesomvattende verhaal vertelt, ofschoon daartoe in het
verleden wel diverse pogingen zijn gedaan.
Voor leden is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro.
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De excursie op 8 september naar de waterzuivering
Verdygo en Oude Molen in Simpelveld
Door: Pascalle Hamers
Voor deze excursie kwam het initiatief van
Sophia Stam. Zij had gezien dat Japanners
kwamen kijken naar de Simpelveldse
waterzuivering. Ze vond het daarom vanzelf
sprekend dat wij als heemkunde dus ook eens
een kijkje gingen nemen. Met het thema
water en op een steenworp afstand de Oude
Molen was de combi snel gemaakt. De
familie Sterck was zeer vereerd dat we aan de
Oude Molen dachten en waren bereid om
voor deze dag alles aan kant te maken en een
bijbehorend verhaal te vertellen. Zo gezegd
zo gedaan.

We verstuurden het convocaat met weinig
informatie omdat we niet zeker wisten of er wel
interesse zou zijn in ons idee. Nu, dat hebben we
geweten. Voordat we er erg in hadden waren de
eerste zestig aanmeldingen al binnen. Dan maar
met waterschap Limburg in de onderhandeling
of het mogelijk was twee groepen op één morgen
te laten passeren. Daarbij bleek dat we eigenlijk
ons maximum al ver gepasseerd waren.
Het waterschap heeft geen eigen presentatie
ruimte in Simpelveld en moest daarom uitwijken
naar de Brasserie van ZLSM.
Dit was voor ons geen enkel probleem. We
hebben genoten van de ambiance en de koffie.
Evelien heeft ons het verschil tussen het
Waterschap, het Waterschapsbedrijf Limburg en
WML uitgelegd en ons voorbereid op de nieuwe
indeling van de waterzuivering.
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Na het verhaal in de Brasserie werd snel naar
de waterzuivering vertrokken, waarbij we
ontvangen werden door Wouter die ons de
hele structuur van de oude en nieuwe stappen
van het afvalwater zuiveren liet zien. Het
aantrekken van de speciale schoenen
vergrootte wel de hilariteit.
Trapje op, trapje af, container in of erlangs.
Het was indrukwekkend om te zien.

Na op gepaste wijze afscheid te hebben genomen Hier werden we ontvangen door mevrouw
vertrokken we helaas in de regen naar de Oude
Sterck met haar verhaal van haar ouderlijk
Molen.
huis.
Tekst gebruikt tijdens excursie 8 september 2017 door mevrouw Sterck – Houben

Hubert Houben en Catharina Wierst
De molen is een rijksmonument en hoort bij de
oudste gebouwen van onze gemeente
Simpelveld. Het is gebouwd in kunradersteen.
Voor het precieze jaartal wordt het jaar 1784
genomen, maar volgens zeggen zou dat helemaal
niet kloppen. Het zou heel goed kunnen dat het
van rond 1684 is.
Hubert Houben heeft het gekocht van een Duitse
familie Jeha. Hij was gehuwd met Catharina
Wierst. In 1917 betrokken zij de molen. Hun
gezin bestond uit zes zonen en twee dochters.
Helaas was het voor de ouders Houben maar een
korte tijd en slechts een half jaar later overleden
beide ouders op zeer korte tijd achter elkaar. De
kinderen Houben stonden er alleen voor, met de
oudste negentien en de jongste acht jaar. Sjir
Houben nam als oudste van de kinderen de taak
van zijn vader over, want er moest brood op de
plank komen. Zo runde de familie menig jaar de
molen en de
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Sjir Houben
landbouw, totdat ieder zijn eigen weg had
gekozen. De watermolen werd met het water
aangedreven tot ongeveer 1960. Toen werd
door de uitbreiding van het dorp en de bouw
van de flats, het molenrecht afgekocht en
moest er op stroom worden overgegaan. Tien
/ twaalf jaar later (1970-72) hield de molen
op met haar bestaan aangezien de leeftijd van
de molenaar.

De watermolen werd met het water
aangedreven door de aftakking van de
“Eyserbeek”. Maar om de hoeveelheid en de
druk te verkrijgen, werd het water eerst
opgestuwd door middel van het sluiten van
sluizen in de erken. Hierdoor kon het water niet
weg en werd er in de huidige wei tussen de oude
molen en de sterflat een vijver gevormd.
Via een stroompje liep het water dan onder een
bruggetje (nu niet meer aanwezig) door naar de
nog huidig bestaande betonnen watergoot waar
het water op het waterrad viel (middenslag). Dit
waterrad was ook van de zijkant buiten
bereikbaar maar vanwege de veiligheid voor de
kinderen is hier een groene houten bekisting
geplaatst.
De kinderen kwamen graag in de zomer in de
watergoot pootje baden. Dan was het een
spektakel van jewelste.

Gemalen werd er ongeveer één tot anderhalf
uur. ’s Avonds gingen dan weer de erken en
schuiven dicht zodat het water kon stuwen
waarna het ’s morgens weer gemalen kon
worden. De molen heeft twee molenstenen.
Nadat het graan in het kaaf werd geschud,
werd de molen aangedreven en zo het meel
gemalen. De molenstenen moesten twee keer
per jaar gehamerd worden. Dit betekent
schoonmaken van achtergebleven meelresten.
De overkant met de grote schuur is naar de
jongste broer gedeeld. Hierin is een steen
waarop helaas het jaartal niet meer te lezen is.

Buiten aan de overkant is ook nog een
waterput/pomp inclusief huisje. Het is onlangs
nog opgeknapt nadat het tijdens een
aanrijding beschadigd raakte. Hier werd tot
ongeveer 1950-55 water gehaald, want toen
werden ze pas voorzien van de waterleiding.

Rest mij nog iedereen te bedanken voor de gezellige dag en tot de volgende keer. Mochten er nog
ideeën of voorstellen zijn, laat het ons weten.

29 oktober 2017 is er tevens een Opendag bij de waterzuivering waar ik graag jullie
aandacht nog op wil vestigen. Verdere info volgt via de media.

69

Op bezoek bij Waterschapsbedrijf Limburg
Door: Hans Hermans
Onze steeds bezige Pascalle en Sophia nodigden ons uit om op 8 september aan een gezellige
excursie van het Waterschapsbedrijf Limburg deel te nemen. Achteraf mogen we stellen,
dat door de gedegen medewerking van Evelien Nijssen, die in de stationsrestauratie in
Simpelveld de inleidende presentatie verzorgde en Wouter Kattenbeld op het bedrijfsterrein
in Simpelveld, er sprake was van een gezellige en bovendien educatieve happening.
Onderwerp was het, niet alleen nationaal maar ook mondiaal, baanbrekend werk van
Waterschapsbedrijf Limburg. Tijdens de inleiding en rondleiding verhaalden de
gemotiveerde sprekers over het innovatieve systeem tevens primeur VERDYGO © .
Daarbij wordt ons afvalwater niet in bunkers maar in bovengrondse installaties op zodanige
wijze gezuiverd dat ingenieurs uit alle delen van de wereld naar Simpelveld komen om met
het duurzame en modulaire systeem kennis te maken.

Het begrip duurzaam kennen we ondertussen wel, maar wat is modulair? VERDYGO © is de
door Waterschapsbedrijf Limburg ontwikkelde ontwerp- en bouwtechniek voor een innovatieve,
modulaire en duurzame rioolwaterzuiveringsinstallatie. De uitgangspunten zijn rioolwater zuiveren
op maat, tegen zo laag mogelijke kosten OM tegelijkertijd flexibel in te kunnen spelen op
technologische, demografische of klimatologische ontwikkelingen. De kern van VERDYGO © is
de modulaire manier van ontwerpen en bouwen met behulp van bestaande en nieuwe
technologieën. Bijzonder is dat door bovengronds, modulair en gestandaardiseerd te bouwen, de
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kosten ten opzichte van traditionele bouw met ruim 20% verlaagd kunnen worden en de bouwtijd
met een derde van de tijd wordt verkort. Voorts kan op het onderhoud jaarlijks een besparing van
20% worden gerealiseerd, hetgeen uiteraard óók in het belang van de burger is. De consument
betaalt tenslotte belasting voor de zuivering van het rioolwater.

Door nauw samen te werken met een aantal marktpartijen is het Waterschap in staat gebleken een
innovatieve en prestigieuze ontwerp- en bouwtechniek neer te zetten. Bij de
rioolwaterzuiveringsinstallatie Simpelveld is in 2016 de biologische zuivering, inclusief de
slibindikking vervangen volgens de opzet van het VERDYGO © -concept. Bij de
rioolwaterzuiveringsinstallatie Roermond is de complete aanvoerinstallatie, bestaande uit
opvoergemaal en vuilroosters vervangen. Samen vormen de projecten een blauwdruk van een
complete nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie volgens het VERDYGO © -concept. De kosten
bedroegen 10,7 miljoen euro. Met VERDYGO © wordt geen afvalwater gezuiverd, maar
gezuiverd afvalwater geproduceerd. Door decentrale zuiveringen dichtbij gebruikers te plaatsen,
wordt hergebruik van gezuiverd water gestimuleerd. Ook is het VERDYGO © -concept interessant
voor landen waar nog geen afvalwaterinfrastructuur aanwezig is. Het is geschikt voor
rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van 10.000 tot 100.000 Inwonersequivalenten.
Om het VERDYGO © -concept effectief vorm te kunnen geven heeft Waterschapsbedrijf Limburg
ervoor gekozen om de eigen rioolwaterzuiveringsinstallaties geleidelijk te vervangen. Daarbij is
uitgangspunt dat de bouw verzorgd wordt door externe marktpartijen; onderhoud en beheer liggen
bij Waterschapsbedrijf Limburg. In maart 2015 is VERDYGO BV opgericht; een zelfstandig
werkbedrijf van Waterschapsbedrijf Limburg voor kennisexploratie en kennisuitwisseling met
private partijen in binnen- en buitenland. Een bijzonder principe zodat de belastingbetaler geen
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risico loopt. VERDYGO BV zal samen met partners in de markt het concept zowel nationaal als
internationaal op de markt brengen.

Bron: Met dank aan management Waterschapsbedrijf Limburg.
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(11-09-2017)

Bokkenrijders believen België (36)
Door: Hans Hermans
Hoofdstuk XXX

1711 kregen de mannen na vonnis de strop.
Onze voorouders hadden een ontzettende
hekel aan bokkenrijders, zigeuners en joden.
De in Bocholtz geboren kapelaan Alfons
Vaessen schrijft: ‘De inbrekers werden ter
dood veroordeeld en de brave burgers konden
drie dagen van het ‘feest’ genieten. Het is
bekend dat vrouwen hun kinderen en
breiwerk meenamen… Ledigheid is des
duivels oorkussen! Joden sloegen op de
vlucht naar Neuwied en gingen daar verder
met hun schandelijk werk. 01

We bevinden ons nog steeds in het begin
van 18e eeuw; een periode met veel
strubbelingen. Duizenden huursoldaten
deserteren of worden door gebrek aan
soldij naar huis gestuurd. Om te overleven
moeten ze bietsen en kaaien; zij worden
soms Bokkenrijders genoemd. We maken
ondertussen een flinke stap vooruit om
kennis te kunnen maken met diverse
dynastieën, want toen Heerlen door het
Staatse Nederland geregeerd werd, viel de
heerlijkheid Bocholtz-Simpelveld onder
Spanje.

30.02.07. Verdelingsverdrag
Simpelveld en Bocholtz vielen volgens het
Partageverdrag onder Spaans gezag. Het is
niet onwaarschijnlijk dat Maastricht toen een
stad was met een tweeherig bestuur. Immers
van 1204 tot 1794 is er sprake van een
condominium of tweezijdig bestuur, hetgeen
uiteraard niet betekent dat Maastricht een
neutrale status had. Voor alle duidelijkheid
stellen wij dat het Spaanse Rolduc
(Hertogenrade) nogmaals verdeeld werd en er
waarde aan hechtte om Spaans te blijven.

30.02.06 Bokkenrijders in kinderschoenen
Heemkundigen trekken in twijfel of hier in
het begin van de 18e eeuw Bokkenrijders
huisden. Op vrijdag 31 oktober 1710 rond 22
uur werd Hof Einrade (Holset) overvallen
door elf gedeserteerde Franse en twee
Nederlandse soldaten. De Holseter boeren
lieten zich niet onbetuigd en gaven de
vermeende Bokkenrijders er van langs.
Daarbij raakte boer Promper
dodelijk gewond maar gelukkig
konden alle bandieten gepakt
worden. In het gebouw met de
naam ‘Banquette’ bevond zich het
raadhuis van de gemeente Holset
waartoe ook Vaals en Vijlen
behoorden. Holset-Vaals behoort
sind 1661 (Partagetraktaat de facto
1663) tot de Republiek der
Nederlandse Staten Generaal en
volgens dat Verdelingsverdrag
zouden de criminelen door
Nederlandse politie ter berechting
naar Maastricht gebracht moeten
worden. Maar toen de ‘prinsemarij’
niet kwam opdagen brachten de
boeren het boeventuig op 1
november naar de ‘katsj’ (cachot)
in Maastricht waar de bende
opgesloten werd. Op 12, 17 en 20 januari

Landgraaf Bocholtz
73

bekende calvinistische ’s-Gravenhage. Maar
de heerlijkheid Bocholtz-Simpelveld vanuit
het katholieke Brussel. Wij lagen aan de
belangrijke verkeersader die Keulen via Aken
verbond met Leuven en Brussel. 05
Reeds op 1 augustus 1580 proberen
calvinisten en lutheranen in Haus Löwenstein
te Aken nader tot elkaar te komen. Volgens
de calvinisten is het niet uitgesloten dat de
aarde om de zon draait, maar lutheranen
houden zich aan de Bijbel en beweren dat de
zon om de aarde draait. Ook zijn de
lutheranen er fel op tegen dat men geld leent
tegen rente, terwijl calvinisten (en joden)
daar gemakkelijk mee omgaan, zodat het
calvinisme wel eens de vader van het
kapitalisme genoemd wordt. Acht
jaar later werd de Confederatie der
Zuidelijke Nederlanden opgericht en
wie nu denkt dat Vaals de meest
zuidelijke plaats in de Republiek is
heeft het mis. Bijna 40 km zuidelijk
van hier ligt in de buurt van Luik de
idyllische plaats Olne die net als
Heerlen en Vaals in 1661aan de
Staten-Generaal viel. Feitelijk was
het een Staatse exclave, zoals
Bocholtz-Simpelveld een Spaanse
exclave was. Volgens veeltalige
spreuken boven de ingang van Hof
Overhuizen waren er ook veranderingen in
1713 bij het Verdrag van Utrecht en in 1714
bij het Verdrag van Rastatt.

Dat lukte maar gedeeltelijk, Hertogenrade,
Rolduc, Simpelveld en Bocholtz bleven
weliswaar Spaans, maar Gulpen en Vaals
vielen aan de Staten Generaal. 02
Het is in die tijd dat rondom Aken een aantal
landweerringen en heerringen verbeterd
werden.
Landweerringen zijn 20 meter brede
defensieve greppels om ongewenste
vreemdelingen op afstand te houden;
heerringen zijn smalle greppels die verdedigd
worden door het ‘heer’ (leger). In Schinveld
herinnert de “heerring” aan zo’n oude
ringwal maar die wordt per abuis Heringsweg
genoemd. 03

Waarom veranderde Heerring in Hering?
De calvinistische Nederlanden moesten niets
hebben van Vastenavond, Kerkmis (kermis)
en andere festiviteiten; daarom was
christelijk vertier verboden. Vooral in Vaals
met zijn vier protestantse religies was dat
goed te merken. Vrijheid van godsdienst gold
in de Staatse gebieden voor iedereen met
uitzondering voor katholieken. Op Maastricht
met zijn meer dan 80% katholieken had ’sGravenhage weinig invloed. 04
30.02.08. Republiek Nederland
De koning van Spanje verbood het
protestantisme in zijn katholieke gebieden.
De vraag blijft: ‘Wie waren hier allochtonen
en wie immigranten?’ Vaals, Heerlen en
Gulpen werden bestuurd door Staatse
ambtenaren vanuit het verre nauwelijks

Calvijn
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in het huidige Belgische
Limburg veel straten naar
haar vernoemd werden. En in
ons Limburg? Van 1713 tot
1740 werd de heerlijkheid
Bocholtz-Simpelveld
geregeerd door keizer Karl
von Habsburg, van 1740 tot
1780 door keizerin Maria
Theresia, van 1780 tot 1790
door keizer Joseph II , van
1790 tot 1792 door keizer
Leopold II en van 1792 tot
1794 door keizer Frans II.
Onze laatste landvoogd was
van 1793 en 1794
aaartshertog Karel-Lodewijk van Oostenrijk.
In 1793 werden we overvallen door de
occupante Fransen. 07
Waarom die keizerlijke namen? Voor het
geval in Bocholtz of Simpelveld ooit een
nieuwe woonwijk uit de grond gestampt
wordt hebben we nu een voorraadje
beroemdheden die historisch gezien veel
interessanter zijn dan vermaledijde
bloemennamen zoals Asterstraat, Anjerstraat
enz. De regeerperiode van de Republiek was
een ratjetoe. Van 1650 tot 1672 was hier het
eerste stadhouderloze tijdperk, van 1672 tot
1702 regeerde stadhouder Willem III, van
1702 tot 1747 was er het tweede
stadhouderloze tijdperk, van 1747 tot 1750
regeerde er stadhouder Willem IV en van
1751 tot 1795 stadhouder Willem V die
schampend ‘Batavus’ genoemd werd. 08

Olne
30.02.09. Spaanse en Oostenrijkse joden
In de jaren 1713 en 1714 veranderde er niets
in het Staatse Vaals en Heerlen maar
Bocholtz-Simpelveld zou voortaan door
Oostenrijkers vanuit Wenen geregeerd
worden. In 1492 vaardigde de r.-k. koning
Ferdinand II van Aragón een edict uit zodat
joden stante pede Spanje moesten verlaten
tenzij zij zich tot het katholicisme zouden
bekeren. Tot die tijd heerste er in Amsterdam
vrijheid van religie doch nu kwam er een
massale uittocht op gang, zodat omstreeks
1714 in de hoofdstad meer dan 10.000 joden
woonden die de joods-sefardische religie
aanhingen. Nederland was voor hen een
diaspora; die joden spraken Ladino of joodsSpaans; een talenmelange bestaande uit
Hebreeuwse en Spaanse woorden. Het
Mokums Bargoens bevat ook nu nog
uitdrukkingen uit die tijd. Omdat de
sefardische joden vermogend waren, stonden
zij in hoger aanzien dan joodse vluchtelingen
uit Oost-Europa. Niet zelden kwamen zij in
Frankfurt am Main in een jodengetto terecht.
Sefarden hadden een belangrijk aandeel in de
Hollandse ‘Gouden Eeuw’. Zij vergaarden
rijkdom door ‘kippen en wippen’; zij ruilden
oude zilvermunten met een hoog
zilvergehalte tegen nieuwe munten. 06
30.02.10. Oostenrijkse dynastie
Keizerin Maria Theresia zorgde voor
politieke wijzigingen en het is bijzonder dat

Bij onze buren wordt Maria-Theresia in ere
gehouden.
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30.02.11. Oranje-Nassau dynastie
Hij was, zogenaamd, de zoon van stadhouder
Willem IV en diens eega Anna von
Hannover. Maar omdat Willem IV impotent
was en Anna een vleselijke verhouding had
met haar opperstalmeester Douwe van
Grovestins zou Willem V ‘Batavus’ als
bastaard beschouwd kunnen worden.
Stadhouder Willem V noemde zich admiraal
der Verenigde Nederlanden en trad op 4
oktober 1767 in het huwelijk met de 16 jarige
Frieda von Pruisen. 09 We merken het al, in
de loop van de eeuwen werd het OranjeNassau-Dietz-Dillenburgbloed royaal verrijkt
met DNA uit Hannover en Pruisen.

30.02.13 Primeur in zuiden van Limburg
Reeds in 1767 had Pruisen in Aken een
vinger in de pap. Op aandringen van Berlijn
mochten in Aken de karrensporen niet breder
zijn dan 5 Rijnlandse voet, dus 5 x 31,3 cm =
157 cm. Het karrensporenbeleid had Pruisen
afgekeken bij de Romeinen, waar ooit de
karrensporen niet breder waren dan 143,5
cm. Het is heel bijzonder dat in Engeland, in
1825, toen daar de eerste trein onder stoom
gezet werd als ideale spoorwijdte het oude
karrenspoor van 143,5 cm opnieuw gebruikt
werd. Zuid-Limburg was Holland ver
vooruit, want de spoorwijdte die gebruikt
werd toen in oktober 1853 de eerste trein van
Aken naar Maastricht reed was (en is) 143,5
cm). De ‘Pruisenlijn’ was niet alleen de
eerste internationale spoorweg in Nederland,
maar tevens de eerste spoorweg met
normspoor. Pas in 1855 werd elders in
Nederland de spoorwijdte aangepast.10 De
Pruisen zijn een consciëntieus en minutieus
volkje, jammer dat hun humor net als hun
vlag (zwart-wit) is. Op scholen heerst soms
verwarring; de afstammelingen van mensen
uit het oosten van Duitsland (Pruisen) die in
1945 naar het Rheinland vluchtten
beschouwen Pruisen als hun ‘Heimat’. Het
infobord bij de Duitse grens in
Vaalserquartier werd ontelbare malen
vernield. 11
In keizerstijden werd aan de zwart-witte vlag
de rode baan van Brandenburg toegevoegd,
maar na de laatste oorlog had men genoeg
van het zwart-wit-rode banier en werd
vervangen door de zwart-rood-gouden vlag
van het nieuwe Duitsland. De oude vlag is nu
in trek bij neonazi’s.

30.02.12. Pruisen is geen taboe
In Limburg heeft ‘Holland’ een bijsmaak, we
voelen ons eerder Nederlander dan
Hollander. Dat geldt voor onze buren - de
‘Rheinländer’ - die zich meer Duits dan
Pruisisch voelen. Niet zelden wordt ‘Pruus’
als scheldnaam ervaren terwijl de uitdrukking
voor de Tweede Wereldoorlog normaal
gebruikelijk was. Vaag kan ik mij herinneren
dat in Lemiers, aan de overkant van de
Selzerbeek, ‘Pruusesj’ Lemiers lag en daar
borden stonden met de plaatsnaam
‘Preussisch Lemiers’. Dat was de favoriete
benaming en geen mens die er toen aanstoot
aan nam. Het waren immers de lutherse
Pruisen die de dom van Keulen voltooid
hebben toen de bouw vijf eeuwen stil lag.
Begonnen in 1248 en kon de dom pas in 1880
voltooid worden. Naar aanleiding van het
Weense Congres van 1815 werden o.a. Aken
en Keulen bij Pruisen gevoegd.

30.02.14. Was Batavus een sufferd?
Batavus, de vader van de latere koning
Willem I, had geen goede start. Eerst stond
hij onder regentschap van zijn moeder en
hertog Ludwig von BraunschweigWolfenbüttel. Dat was mede de oorzaak dat
hij weinig initiatief en als soeverein potentaat
te weinig wilskracht toonde. Hij had niet de
gave om de vele in scene gezette intriges in
‘s-Gravenhage te doorzien. Hij had niet in de
gaten dat het noodzaak was om door middel

Luther
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van tucht en discipline aan het Haags
oligarchisch systeem een einde te maken.

verwantschappen is uitgesloten. Dat daarvoor
redenen bestaan is duidelijk.13
30.02.15. Stadhouder Willem wordt vorst
In Nederland maakte de Franse inval een
einde aan het Oranje tijdperk. Op 8 juli 1810
werd het ‘koninkrijk’ Holland bij Frankrijk
ingelijfd, maar na de nederlaag van Napoleon
werd stadhouder Willem VI tot erfprins,
soeverein vorst met de naam koning Willem
I, op 2 december 1813 ingehuldigd.
Stadhouder Willem VI mag van geluk
spreken dat hij vanuit Engeland in
Scheveningen aan land mocht komen om
koning Willem I der Nederlanden te
worden.14
30.02.16. Staatse exclave Olne
Na dit dynastiek intermezzo keren we terug
naar Partagetraktaat. In 1661 werd Olne, een
dorp in Waals België met 3500 inwoners, bij
Nederland gevoegd. Parkeren wij de auto bij
de kerk om kennis te maken met een van
‘Les plus beaux Villages de Wallonie’.
Vroeger was Olne een plaats in het
graafschap Dalhem voordat het in 1661 aan
de Republiek der Verenigde Nederlanden viel
die er een kerk liet bouwen voor de
calvinistische gezindte.
Op 8 november 1785, bij het (ruil)-Verdrag
van Fontainebleau, viel de plaats aan de
Oostenrijkse Nederlanden. In de buurt van de
Vesder bevinden zich kalksteengroeven
(carboonkalk) waar bouwmateriaal gedolven
werd, maar meer bekendheid genoot Olne
door zijn spijkersmeden. Natuurlijk zijn de
meeste oude huizen uit kalksteen en kunnen
we er genieten van ‘steenvakwerk’ uit de tijd
van de renaissance. In het buurtschap SaintHadelin staat naast het kerkje een
spijkerlinde; bij kleine kwaaltjes en diepe
droefenis spijkeren de inwoners een briefje
op de stam want aan de boom worden
helende krachten toegekend.15
Bij het Verdrag van Fontainebleau (1785)
kwam een groot part van het graafschap
Dalhem, waaronder Olne, bij de Oostenrijkse
Nederlanden, maar Cadier en Oost bleven tot
1789 Oostenrijks en vielen toen aan
Hertogenrade.

Batavus 'vader' van koning Willem I
Bij Batavus ontbrak zelfs de onvermijdelijke
capaciteit om belangrijke en onbelangrijke
zaken van elkaar te scheiden. Kort en bondig:
Batavus was waardeloos. In 1785 werd hij
geschorst als kapitein-generaal van het
Nederlands leger en begin 1794 vluchtte hij
naar Engeland. Hij stierf op 9 april 1806 te
Braunschweig in ballingschap en werd daar
begraven omdat zijn lichaam in Nederland
niet welkom was. 150 jaar later werd
overwogen om de vader van onze eerste
koning bij te zetten in de koninklijke
grafkelder te Delft, hetgeen op 29 april 1958
gebeurde. Ook een zilveren vaas met het hart
van de man kwam in Delft terecht, maar de
urnen met de ingewanden van Batavus
bleven in Braunschweig.
Ex-koningin Wilhelmina weigerde met de
overtuiging: “Ik heb geen behoefte om achter
de kist van een sufferd aan te lopen!” de
bijzetting bij te wonen. 12 In de grafkelder
werd voor Batavus een plek gevonden tussen
George Belgicus von Nassau en Pauline van
Oranje-Nassau: een dochter van koning
Willem I. De grafkelder mag in geen enkel
geval door particulieren bezocht worden en
DNA-onderzoek naar dynastieke
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01 Alphons Vaessen: Geschichte von Vaals, Vaalser Anzeiger,
1923/25
02 H.J.H. Schurgers: Waar de brede stroom der Maas.
Valkenburg, 1972
03 Hans Hermans: Archief Grens-H5
04 Met dank aan Pierre Ubachs. Uit: 2000 jaar Maastricht. 2006
05 Schrijverscollectief: Een geschiedenis 1500 tot 1800.
Maastricht, 2015
06 Nachum Gidal: Die Juden in Deutchland. Keulen, 1997
07 Huub Jansen: Geschiedenis van de Lage Landen. Utrecht, 1979
08 Edwin van Meerkerk: Willem V en Wilhelmina van Pruisen.
Amsterdam, 2009
09 Hans-Jürgen Piets-Krehahn: Die Prinzen von Oranien.
Dillenberg, 1978
10 Hans Hermans Jesjpoort & Jesjtivvelt
11 Met dank aan Louis Korthout. Waalwijk, 1981
12 Thijs Booy: De levensavond van koningin Wilhelmina.
Amsterdam, 1965
13 Dank aan Hervormde Gemeente in Delft, 2007
14 J. Woldring: Vaderlandse Geschiedenis. Rotterdam, 1981
15 Met dank aan Chancèle van de Toeristenorganisatie. Olne, 2017
16 Met dank aan Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis. (vraag@iisg.nl)

Burcht Rode
Het is vrij logisch dat de ‘Limburgers’ van
toen wel een moedertaal maar geen vaderland
hadden. Olne ligt weliswaar ver van Den
Haag maar vergeten we niet dat Suriname en
Curaçao, waar door de republiek ijverig
slavenhandel bedreven werd, nog veel verder
liggen. Het waren geen bokkenrijders maar
Franse kapers die in 1712 de eilanden
overvielen. De Franse zeeschuimers dreigden
plantages plat te branden maar Nederland
kon dat voorkomen door gekleurde slaven ter
waarde van 680.000 gulden aan te bieden…
Omgerekend naar de koopkracht van nu is
dat meer dan zeven miljoen euro.16
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Onze supersponsoren

Van der Linden Adviesgroep.
Patersplein 1, Postbus 20017 6350 AA
Bocholtz. Tel. 045-5688100.
www.vdlinden.nl

Taxibedrijf Van Meurs,
Waalbroek 5, 6369 TE Simpelveld.
Telefoon 045-5442776.

Vervoer op maat, Groepsvervoer,
Verzekeringen en financiële diensten, financiële Rolstoelvervoer, Individueel vervoer, Touringcar
planning, arbeidsvoorwaarden advies.
vervoer.

Onze Hoofdsponsoren

Reinert 11, 6351 HK Bocholtz
Tel. 045 544 1440

Onze Sponsoren

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

GOUDSMEDERIJ OLGA
Oranjeplein 15a
6369VD Simpelveld
045-5445443
Dr. Nolensstraat 25, Bocholtz
tel. 045-5441425
“90 jaar kwaliteit”

olgavijgen@gmail.com
www.olinkastyle.nl

