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Voorwoord 
 
Beste leden, 
 
Zoals wellicht weinigen is ontgaan is het bestuur al enige tijd doende een duurzame oplossing te 
vinden voor onze bibliotheek en archief. En hoewel ons van her en der positieve berichten 
bereiken is het tot op heden niet gelukt een toezegging te krijgen waarmee de sectie bibliotheek en 
archief verder kan. De gesprekken met de verschillende politieke partijen, uitgenodigd in de 
kelders van Op de Boor zijn inmiddels in prima sfeer gevoerd en hebben in ieder geval tot 
uitwisseling van kennis en ervaringen geleid. Het was prettig te ervaren dat er in ieder geval veel 
waardering is voor de vereniging en begrip voor de nijpende situatie van de bieb. Ook is door onze 
voorzitter gebruik gemaakt van de gelegenheid om bij de raadscommissie cultuur in te spreken 
 
Het goede nieuws – Sectie-lid Wim Dumont heeft al wel nieuwe tweedehands boekenrekken 
bemachtigd en deze mogen van wethouder Hodinius zolang worden opgeslagen in kantoorruimtes 
in Op de Boor. We hebben letterlijk de weg naar boven gevonden! 
 
Ander goed nieuws – Het uit te geven boek van Guus Herbergs, een toegankelijke geschiedenis 
van Bocholtz aan de hand van drie wandelingen langs de plaatselijke wegkruisen, nadert zijn 
voltooiing.  Evenals de digitale en bijgewerkte versie van de ‘ZumBo Diksjoneer’.  
Twee uitgaven waar ik me nu al op verheug. 

 
Zoals u van mij gewend bent blik ik ook nog even terug op 
afgelopen activiteiten. Woensdag 17 januari hadden we de 
lezing van René Haustermans over de geschiedenis en 
oorsprong van de carnavalsviering. Het leek ons, zo vlak voor 
de carnaval  een geheide hit maar de opkomst viel, zeker 
gezien de hoge verwachtingen toch wat tegen. Jammer, want 
René had zijn research goed voor elkaar en schotelde het 
publiek vaak verrassende inzichten en zo nu en dan een liedje 
voor. Misschien dat de woensdag in plaats van de vertrouwde 
dinsdag verwarring wekte. 

 
Voor in de agenda:  
 
7 april – wandeling door Aken vanwege de zaligverklaring van Clara Fey, 
17 april - Discussie en Lezing over dialect, tweetaligheid en identiteit  door Leonie Cornips  
5 juni - Lezing over de schutterij van Luc Wolters. 
 
  
In dit nummer: o.a. interessante artikelen Van Jo van der Werf met een geslaagde poging tot 
geschiedenis van Limburg en Lucas Bruijn over de Preutersweg en de bron op de Bornhof. 
 
 
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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De Preutersweg  
 
Door: Lucas Bruijn.  
 
Komende uit Bocholtz dorp over de Stevensweg is de Preutersweg het eerste pad naar rechts, even 
voor het viaduct onder de A76/E314. Een paar meter verder naar links ligt de Tienbaan. 
Volgen wij de Preutersweg, dan komen wij na 140 meter op een splitsing waar we rechts 
aanhouden. De Preutersweg daalt nu kaarsrecht af naar Overhuizen: rechts een fraai uitzicht op het 
dorp, links een beboste heuvel en via de brug lopen we zo de poort van de hoeve binnen. 
 

 
Foto Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Fotograaf G. Th. Delemarre 1959, Obj. nr. 58.339 
 
Alleen het stuk voorbij de kruising behoort tot de oorspronkelijke Preutersweg. 
Voor de aanleg van 'Forum Avantis' en de vrachtwagenparkeerplaats 'Tienbaan' liepen de wegen in 
'Lang Veld' anders. 
 



4 
 

Stevensweg 
 
Voorbij het viaduct buigt de Stevensweg naar links, richting Forum Avantis. In vroegere tijden 
liep hij rechtdoor, passeerde het Hondenpension aan de andere kant, om bij de grenspaal No. 212 
en het wegkruis achter Solland Solar Cells over te gaan in de Bocholtzerweg, richting Horbach. 
 

  
Grenspaal 210B 
http://www.grenspalen.info/images/dldgp210bkl.jpg 
 
Preutersweg 
 
Komende vanaf de Paumstraat voor de brug van Overhuizen loopt de Preutersweg 500 meter in 
noordelijke richting. Het eerder genoemde laatste stukje van 140 meter Preutersweg naar de 
Stevensweg bestond vroeger niet. Bij de huidige bocht naar links sloeg hij rechtsaf om vrijwel 
evenwijdig aan de Stevensweg recht op grenspaal 210B af te lopen. Na 450 meter veranderde de 
weg van koers, maakte een bocht naar links, om bij grenspaal 211 op de Stevensweg uit te komen, 
die van daar af rechtdoor naar grenspaal 212 liep, met rechts Duitsland en links Nederland.i 
De totale lengte van de Preutersweg was 1 km. 
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De oorspronkelijke Preutersweg staat op de Kadastrale Kaart van 1822 aangegeven als Prutersweg  
 

 
 
Kadastrale Kaart 1822, blad A 2: Pruters weg 
http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/ 
Kies: Alle Afbeeldingen, vul in Bocholtz, klik op een afbeelding van de 'Oorspronkelijke aanwijzende tafels', klik 
onder 'gegevens' op 'Verzamelplan', klik op de kaart en vervolgens, onder gegevens, op 'minuutplans'. Kies daar Blad 
A2. 
 
Ook op de (niet) Vergeten kaart van Overhuizen (zie vorige nummer) is de Preutersweg vanaf de 
kruising met de Keulenderweg - eens de snelweg van Bocholtz naar Keulen -aan weerszijden 
beplant met bomen: een statige oprijlaan van Hoeve Overhuizen. 
 
Het terrein begrensd door de Preutersweg, Keulenderweg en de A76 was vanaf 1958 tot en met 
1987 een stortplaats voor huishoudelijk- en bedrijfsafval. Op het circa 7 hectare grote gebied 
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werden naar schatting 1 miljoen m3 afval gestort. In 1999 werd de stortplaats afgedekt met een 
laag van 2 meter grond, vrijgekomen bij de aanleg van Avantis. Het terrein werd deels beplant met 
boompjes en er werden enige voetpaden aangelegd.ii 
 
Behalve door wat avontuurlijke hondenbezitters wordt er weinig gebruik gemaakt van de 
wandelroute. Op de Keulenderweg tref je meer wandelaars aan - vooral vrachtwagenchaufeurs die 
de weg ontdekt hebben als de snelste verbinding tussen de parkeerplaats bij de grensovergang en 
de supermarkt in Bocholtz. 
 
De ouderdom van de Preutersweg 
 
De oudste kaart waarop de Preutersweg staat aangegeven is een kaart uit 1672: 
'Caerte der Bancke Simpelvelt 1672'. 
Een fragment van de kaart werd eerder gepubliceerd door drs. Luc Wolters in zijn boekje 'Hoeve 
Overhuizen', samengesteld ter gelegenheid van de opening van het 'Adviescentum Rabobank 
Centraal Zuid-Limburg' in 2015. 
De kaart is in het bezit van van de heer Fr. Aumann, notaris te Sint-Truiden. 
 

 
Foto: Bart Lommen. 
 
Op deze kaart is de Preutersweg later ingetekend. Hij loopt dwars door de 'Cevlenter (lees 
Keulenter) Wech'. Bovendien is met stippellijnen een alternatief tracé ingetekend, lopende van af 
de Keulenderweg naar de tweede knik in de gerealiseerde Preutersweg. Waarschijnlijk werd dit 
plan verworpen omdat de weg dan geen oprijlaan met uitzicht op Overhuizen zou zijn. 
 
Opvallend is, dat op de ruim 100 jaar jongere Ferraris kaart (1767-1768) de Preutersweg niet 
voorkomt, maar wel de weg die op de kaart uit 1672 gestippeld staat. 
Het is mogelijk dat de gestippelde weg de oorspronkelijke weg is en dat hij later verlegd werd om 
als oprijlaan te kunnen fungeren. De Ferraris kaart zou dan gebaseerd zijn op verouderde 
gegevens. 
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In 1876 Vervaardigde de gemeente Bocholtz voor de Provinciale Waterstaat een 'Staat der 
Buurtwegen en openbare Voetpaden'iii . 
De Preutersweg is daarin als volgt beschreven: 
'5, Preutersweg. Begint aan den Keulenderweg, loopt door het veld tot aan de Pruisische grens, 
Paal 212, in de rigting van Horbach' 
 
De kaart van 1672 geeft, evenals de 'Vergeten kaart van Overhuizen', het bij de hoeve Overhuizen 
behorende grondbezit weer, dat voor een groot deel overeen komt met het bezit van de Markies of 
Markgraaf 'Derodes'. De kaart zal ook na 1672 in gebruik zijn geweest bij de toenmalige eigenaar. 
Vanaf 22-10-1666 was dat Edmond Godfried baron van Bochholtz (1615-1690). 
Hij droeg Overhuizen, huis en goed, op 02-05-1668 over aan Otto Edmund Baron de Rochau 
1642/3?-1679), in 1677 gehuwd met Maria Francisca von Lamargelle (1646?-1736). 
Hun zoon Ferdinand Edmond de Rochau was de opvolger (1679-1753). iv 
 
Daar het poortgebouw dateert uit 1714 lijkt het waarschijnlijk dat de Preutersweg rond de zelfde 
tijd werd aangelegd. Dit was na de dood van baron Otto Edmond van Rochau in 1679. De poort 
moet zijn gebouwd door zijn zoon Ferdinand Edmond van Rochau en diens moeder, Maria 
Francesca, baronesse van 'Lamargelle zu Eysden, frau zu Oberhausen.'  
 
Hoe de weg aan zijn naam kwam is niet bekend. In de volksmond wordt hij de Pappenderweg 
genoemd. 
 
                                                 
i De eerste grenspaal op Nederlands grondgebied is No. 193 op het Drielandenpunt bij Vaals, No. 201 staat bij de 
hoeve Mamelis. 
ii http://www.bodemzorglimburg.nl/voormalige_stortplaatsen/bocholtz 
iii RCHL 06.21 Provinciale Waterstaat, Inv. nr. 430 Leggers van buurtwegen en voetpaden. 12, Bocholtz  
iv Bronnen: 
H.J.W. Dohmen: Oberhausen. In: de Antraciet 1962/1. pp. 7-9 
Drs. Huub Franssen. Hoe kwam baron de Rochau op Overhuizen terecht. In: De Bongard, jaargang 12, No. 2. juni 
2000 
J. Habets. Notes sur Simpelveldt et Bocholtz (voyez p. 161 et VIIp. 333). In: Publications de la Société historique et 
archéologique dans le Limbourg, Tome VIII, 1871. p. 441 
L. Wolters. Hoeve Overhuizen. Verleden ontmoet toekomst. Samengesteld ter gelegenheid van de opening van het 
'Adviescentum Rabobank Centraal Zuid-Limburg' in 2015. 
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De provincie Limburg. Een poging tot geschiedenis 
(deel 2) 

Door: Jo Van der Werf 

Vervolg. 
 
5. Einde Franse tijd. 1812-1814. 
Napoleon wilde de Russische tsaar Alexander 
op zijn nummer zetten om iedere handel met 
Engeland tegen te houden. Bijna alle landen 
in Europa waren gedwongen hieraan mee te 
werken; van Portugal tot Zweden. De Russen 
wilden er niet meer aan meedoen vanwege 
hun handelsbelangen. Dus organiseerde 
Napoleon een leger van 600.000 man en trok 
naar Rusland; door Duitsland en Polen naar 
Moskou. Het bleek een ramp te worden. De 
“grande armee” bereikte inderdaad Moskou 
na enkele zware veldslagen, maar de tsaar 
weigerde te buigen. De stad ging in vlammen 
op en Napoleon moest terug naar Polen en 
Duitsland. De winter begon vroeg dat jaar, de 
soldaten bevroren in de kou en werden 
belaagd door Kozakken en honger. Ongeveer 
60.000 man overleefde de tocht.  
De vijanden van Napoleon zagen hun kans 
schoon en vielen aan. De Russen, Pruisen en 
Oostenrijkers voelden zich vernederd door de 
Franse keizer en namen wraak. In 1813 
volgde een enorme veldslag in de buurt van 
Leipzig, de Volkerenslag. De Franse legers 
werden verslagen en trokken zich vechtend 
terug naar Parijs. Op 30 mei 1814 werd 
Napoleon afgezet en overgebracht naar het 
eiland Elba. 
De bevolking van Zuid- en Noord-Nederland 
had duizenden jonge mannen moeten leveren 
voor Napoleons Europese droom. De Franse 
overheersing was steeds dwingender 
geworden in de loop van de jaren. 
Langzamerhand was men de Fransen gaan 
haten. 
Toen de Russische Kozakkenlegers eind 
1813 de oostgrens van Nederland bereikten, 
raakten de Franse bestuurders in paniek en 
ook de Franse militairen verlieten de 
Nederlandse steden, als laatste Maastricht. 
De Russische militairen stonden onder 
leiding van generaal von Winzigerode.  

 
Kozakken 
 
Nu kregen de “bevrijde” gebieden met de 
Kozakken te maken. Die hielden er nogal 
grove gewoonten op na; zuipen, vee vorderen 
en opeten. De boeren in onze streek hielden 
vooral hun huwbare dochters zoveel mogelijk 
binnen. Armin Hamers heeft er een verhaal 
over geschreven in zijn boek over “de Hof” 
in Bocholtz. 
Het gebied van Nedermaas werd beschouwd 
als veroverd land. Men had zich immers niet 
zelf bevrijd van de Fransen. Dat betekende 
dus plunderingen en vorderingen van vee en 
landbouwproducten. De voorlopige 
bestuurder was een Duitser met de titel 
gouverneur-generaal, generaal Sachs. Toch 
bleef de inrichting van het departement 
Nedermaas zoals het geweest was:de drie 
arrondissementen, de kantons en de 
communes/gemeenten. 
Maar wat zou de toekomst brengen? 
 
6 Het Verenigd Koninkrijk onder 
Willem I. 
In mei 1814 werd dus de vrede van Parijs 
gesloten. De 4 grote mogendheden (Rusland, 
Pruisen, Oostenrijk en Engeland) zetten 
Napoleon af en verbanden hem naar Elba. 
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Maar hoe zou Europa eruit gaan zien ná 
Napoleon? Vooral de Engels diplomaat 
Castlereagh had tevoren het een en ander 
geregeld, bijvoorbeeld dat Willem van 
Oranje (de zoon van de laatste stadhouder) 
koning zou worden van een sterk koninkrijk. 
De oude Oostenrijkse Nederlanden zouden 
bij het noorden gevoegd worden. Waarom 
eigenlijk? De bevolking vroeg daar niet om, 
maar dat was in die tijd nog een brug te ver. 
Vooral de Engelsen waren heilig van plan te 
voorkomen dat Frankrijk ooit nog zou 
proberen buiten zijn oude grenzen te komen. 
Vandaar dat Nederland sterk moest zijn, 
evenals Spanje en ook Savoja in noord-Italië. 
Bovenal mocht Frankrijk nooit Antwerpen in 
handen krijgen. Een oude zegswijze zei 
immers dat Antwerpen een pistool op de 
borst van Engeland was. 
Dus……………….het Verenigd Koninkrijk 
onder leiding van de Oranjes. De zoon van de 
Erfprins Willem V werd de Engelse favoriet. 
Zijn zoon was beloofd aan de Engelse prinses 
Charlotte. Uiteindelijk ging dit huwelijk niet 
door, want de prinses wilde absoluut niet. 
Daarna is hij getrouwd met de Russische 
tsarendochter Anna Paulowna, maar dat 
terzijde. 
Maar hoe moesten de grenzen van het nieuwe 
Nederland worden vastgesteld? Vooral die in 
het oosten. 
 
7 De nieuwe provincie Limburg.  
 
Engeland stelde voor het Verenigd 
Koninkrijk uit te breiden tot aan de Rijn. Tot 
Keulen aan toe. Hoe groter het was, des te 
beter kon het Frankrijk in toom houden. Daar 
had de Pruisische koning heel andere ideeën 
over. Het Koninkrijk Pruisen was er in de 
voorbije tijden al in geslaagd zijn 
grondgebied te vergroten tot ver over de Rijn 
en zag nu zijn kans schoon daar het een en 
ander aan toe te voegen. Een voorbeeld: 
Venlo is een tijdlang een Pruisische stad 
geweest. Met andere woorden, Pruisen kwam 
al tot aan de Maas. 
Tegen die machtsuitbreiding hadden 
Oostenrijk en Engeland ernstige bezwaren. 
Pruisen zou te machtig worden. Het was nu 
juist de bedoeling van de vier grootmachten 

de rolverdeling in Europa in evenwicht te 
brengen. Dus……….de noordelijken en 
zuidelijken zouden samensmelten. Hoe de 
bevolking daarover dacht was minder 
belangrijk. Noord en zuid waren in de loop 
van jaren erg van elkaar vervreemd. 
Overigens zag men dat probleem wel. De 
Engelse onderhandelaar Castlereagh heeft 
Willem I ervoor gewaarschuwd dat de 
bevolking van het zuiden niet enthousiast zou 
zijn over het feit dat men “toegevoegd” werd 
aan de “Hollandse Arrogantie”. Enkele van 
de voorwaarden voor de samenvoeging was 
dan ook de absolute vrijheid van godsdienst 
en economie en een volledige 
samensmelting. Maar dat terzijde 

. 
Koning Willem I 
 
En de grenzen van de nieuwe provincie, met 
name aan de oostkant? 
Uiteindelijk heeft men de zaak 
uitonderhandeld. In 1816 werd het Verdrag 
van Aken gesloten met Pruisen. Willem I 
kreeg de Maas in handen en wat meer was: 
oostelijk van de Maas een stuk land op een 
kanonschot afstand. Sittard was Guliks 
geweest en werd nu Nederlands. De Landen 
van Overmaas bleven Nederlands als 
achterland van de vestingstad Maastricht. 
Veranderingen voor onze streek: 
Hertogenrade en een stuk van Kerkrade 
rechts van de weg Aken- Geilenkirchen 
werden Pruisisch (Herzogenrath); Bocholtz 
kreeg een stukje van Richterich en de 
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pastorie van Vaals schoof naar Nederland. De 
hele provincie bestond voortaan uit het 
Franse departement Nedermaas aangevuld 
met een stuk van het departement Roer 
(Venlo en meer naar het noorden). Een 
behoorlijk grote provincie dus met een 
vreemde uitstulping richting Nijmegen.   
Al met al een vreemde provincie, bestaande 
uit de stad Maastricht, de landen van 
Overmaas, Sittard en omgeving, Roermond 
en Venlo tot aan Gennep, het oude 
graafschap Loon (Hasselt) en het graafschap  

Horn + Weert. Het waren stukken land met 
eigen verledens en eigen 
coutumes/gewoonten. De Franse inrichting 
van het departement Meuse Inferieure  had 
20 jaar geduurd. Kennelijk lang genoeg om 
niet terug te willen naar de tijd van de 
versnippering. 
De koning had als namen o.a. Maastricht in 
gedachten, maar koos voor de naam  
Limburg, omdat hij de naam van het oude 
hertogdom niet verloren wilde laten gaan. 
Dat viel nu onder Luik. Ook de oude 
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hoofdstad Limbourg aan de Vesdre. 
Maastricht kreeg de naam hoofdstad ondanks 
de vreemde ligging. Het was tegen het zere 
been van Roermond dat betere papieren dacht 
hebben. Aan het hoofd stond als gouverneur 
Charles de Brouckère (tot 1828). 
 Zo werd de provincie Limburg een 
onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, dwz 
binnen de zuidelijke helft. Even als 
aanvulling: het groothertogdom Luxemburg 
werd beschouwd als persoonlijk bezit van 
koning Willem I en was lid van de Duitse 
Bond. Waarvan acte.  
 

 
Het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg 
 
8 De provincie Limburg 1815-1830. 
De bevolking in de nieuwe provincie was 
dun: 300.000 personen; 135.000 in de latere 
Belgische provincie en 155.000 in het 
Nederlandse deel. Er was weinig 
verstedelijking: Maastricht 18.000, St-
Truiden 7000, Hasselt 6000, Venlo 5000,  
enz. 
Men kon overigens wel profiteren van de 
industriële ontwikkelingen in de andere 
zuidelijke gebieden. Met name Luik kende 
een sterke economische opleving in de 
staalindustrie. Toch was het voor de nieuwe 
koning niet eenvoudig aan de voorwaarden te 
voldoen die het congres van Wenen gesteld 
had, nl dat de aaneenvoeging “evenwichtig 
en totaal” zou moeten zijn. De noordelijke 
belangen (handel) waren duidelijk anders dan 
die van het zuiden. Het noorden wilde 

vrijhandel, het zuiden protectie, bescherming 
tegen de scherpe concurrentie van de 
omliggende landen en vooral Engeland. 
Behalve economische tegenstellingen was er 
ook de godsdienstige. Het noorden was 
overheersend protestant, het zuiden 
katholiek. De taalpolitiek (Nederlands 
verplicht in de oude Nederlands sprekende 
gebieden) beviel de Frans sprekende 
bovenlaag helemaal niet.  
Globaal genomen waren er in het zuiden 3 
politieke stromingen: een ultraklerikaal 
(bisschop de Broglie), een redelijk 
conservatief (vnl de adel) en een antiklerikaal 
(ontwikkelde en vrijdenkende burgerij). 
Willem I slaagde erin ze alle drie tegen zich 
in het harnas te jagen. De katholieken door de 
oprichting van een verplicht staatsseminarie; 
de liberalen door strengen krantencensuur. 
Uiteindelijk sloten de Ultra`s en de 
antiklerikalen een verbond. Ze noemden zich 
de Unionisten. 
Het wachten was dus op de Franse 
Julirevolutie in 1830. De Bourbons werden 
verjaagd in Parijs. Op 25 augustus in dat jaar 
sloeg de vlam in de pan. De Belgische 
opstand begon in Brussel na de opera “La 
muette de Portici” met een aria ” l`amour de 
la patrie” , sloeg over naar Luik, maar 
veroorzaakte pas in september onrust in de 
provincie Limburg. Tongeren, Sint-truiden, 
Hasselt, Maaseik, Sittard, Weert en 
Roermond kozen voor het nieuwe België en 
in november ook Venlo. Alleen Maastricht 
deed niet mee, niet omdat de bevolking pro-
nederlands was, maar omdat de 
vestingcommandant generaal Dibbets 
resoluut weigerde. Hij had een garnizoen van 
5000 man onder zich. 
 
9 De jaren 1830-1839. 
Er ontstond nu een vreemde toestand. De 
hele provincie Limburg werd bestuurd vanuit 
Brussel met uitzondering van Maastricht. Dat 
betekende dat Maastricht niet langer de 
hoofdstad was van de provincie en ook niet 
van het arrondissement Maastricht, waar de 
oostelijke gebieden onder vielen. Hasselt 
nam de taken van Maastricht over als 
hoofdstad van het arrondissement. Er zijn 
pogingen geweest om Maastricht naar de 
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kant van Brussel te krijgen, maar Dibbets 
weigerde vierkant. Hij was dan ook niet 
populair bij de Maastrichtenaren. Later, toen 
hij begraven moest worden, kon men 
eigenlijk geen plaats voor hem vinden en 
zeker geen monument. 

 
De nieuwe provincie Limburg 
 
De meeste steden kozen de kant van België, 
maar niet allemaal. In Heerlen, bij voorbeeld, 
bestond een grote tegenstelling tussen 
protestanten en katholieken. Een enkele keer 
werd de ruzie op de vuist uitgevochten. 
Heerlen kende natuurlijk een protestante 
bestuurlijke elite, want in 1662 waren grote 
delen van het oude land van Valkenburg 
zoals Heerlen toegewezen aan de Republiek 
van de Verenigde Nederlanden. 
Waarom waren de meeste Limburgers zo dol 
op België? Op de eerste plaats hadden de 
mensen in de zuidelijke provincies de 
ervaring gehad door het noorden hooghartig 
behandeld te worden. Willem I had ook meer 
noordelijke ambtenaren in het zuiden 
aangesteld. Vaak waren dat protestanten, 
terwijl in het zuiden de katholieken heel 
duidelijk ver in de meerderheid waren. 
Bovendien bleek dat de Belgische staat 
democratischer was dan het Verenigd 
Koninkrijk. Bijvoorbeeld het gemeentelijk 
kiesrecht. In België bestond het 
censuskiesrecht. Natuurlijk gold dat alleen 
voor de welgestelden, maar in het noorden 
werden de leden van de gemeenteraden 
benoemd door de commissaris. Je kunt je 

afvragen of het voor de “gewone man” veel 
uitmaakte, maar toch…………. 
Waarom duurde het van 1830 tot 1839 
voordat alles definitief was? 
Om te beginnen werd de nieuwe rebelse staat 
door de grote mogendheden erkend. Rusland, 
Oostenrijk, Pruisen, Engeland en zelfs 
Frankrijk stonden achter de Belgen. Tot grote 
teleurstelling van Willem I. Men had immers 
de grote Nederlandse staat niet voor niets in 
het leven geroepen. Of toch? Willem I 
besloot militair in te grijpen. 
In de zomer van 1831 vond de tiendaagse 
veldtocht plaats. De Belgische legertjes 
werden snel verslagen, maar de Fransen 
grepen in. Het Verdrag van Londen (15 
november 1831) stelde de nieuwe grenzen 
vast: de oostelijke delen van de provincie 
Limburg en ook van Luxemburg zouden 
onder Willem I blijven, de rest naar België. 
De Belgen gingen akkoord, maar Willem I 
weigerde. Hij wilde een groter stuk van 
Limburg en ook compensatie voor het verlies 
van de helft van Luxemburg. De patstelling 
bleef tot 1839 en kostte Willem handenvol 
geld, omdat hij legers onder de wapenen 
hield. In 1839 gaf hij toe. Het Eindverdrag 
van Londen werd vastgesteld. Zowel de 
koning als de Belgen moesten zich erbij 
neerleggen. Ook de Limburgers in het 
oostelijke deel (het tegenwoordige 
Nederlands Limburg) waren gedwongen zich 
te voegen naar de besluiten van de grote 
mogendheden en onderdanen van Nederland 
te worden. Soms met flinke tegenzin. 
 
10 1840-1867. Limburg en de Duitse 
Bond. 
Er was wel een probleem. Napoleon had 
vreselijk huis gehouden onder de ruim 200 
Duitse staten en vooral staatjes. Uiteindelijk 
waren er ongeveer 30 overgebleven. Na het 
Congres van Wenen was een Duitse Bond 
opgericht onder leiding van Oostenrijk en 
Pruisen. Willem I was lid van de Bond als 
groothertog van Luxemburg. In 1839 werd de 
westelijke helft van Luxemburg naar België 
geschoven. Als vergoeding moest Willem nu 
het hertogdom Limburg (de oostelijke helft) 
lid maken van de Duitse Bond. 
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Op 12 juni 1839 wordt Willem I soeverein 
over het “Herzoghthum Limburg” en deelt hij 
het mee aan de Duitse Bondsvergadering, 
waarvan hij immers al lid was. In de 
Nederlandse grondwet van 1840 eindigt de 
opsomming van de provincies met: 
“Groningen en Drenthe, mitsgaders het 
hertogdom Limburg, behoudens de 
betrekkingen van dat 
hertogdom…………..tot de Duitse Bond, 
uitgezonderd Maastricht en Venlo en hun 
kringen”. 
Een rare constructie. Limburg (oost) was nu 
een provincie van Nederland en tegelijk lid 
van de Duitse Bond. Het hertogdom kreeg nu 
zelfs een eigen legertje binnen de Bond. Een 
deel ervan waren de “Limburgse Jagers”. 
Het kon in de praktijk best ingewikkeld en 
riskant worden, zoals bleek in 1848 en vooral 
in !866/7. 
Onder Limburgers bestond ongenoegen over 
de gedwongen scheiding van westelijk 
Limburg en het loslaten van België. 
Uiteindelijk was er in de Franse tijd een band 
ontstaan en die had geduurd tot 1839. 
Bovendien moesten de “nieuwe” 
Nederlanders behoorlijk zware belastingen 
ophoesten vanwege de gestegen Nederlandse 
staatsschuld. Dan waren er ook nog 
protestantse ambtenaren in het hertogdom 
gestationeerd. 
Vanaf 1844 gingen enkele separatisten actief 
worden en toen in 1848 revoluties uitbraken 
in de Duitse landen en er een 
“voorparlement” bijeenkwam in Frankfurt 
met de bedoeling een verenigd Duitsland te 
vormen, wilden de separatisten aansluiting 
van Limburg totaal bij de nieuwe Duitse 
staat. De plannen mislukten, onder andere 
omdat “Frankfurt”  totaal de mist inging door 
onderling gekissebis en ingrijpen van 
Pruisische troepen. Opvallend was wel dat op 
veel plaatsen in Limburg de kreet “los van 
Holland” had geklonken. 
Toen kwamen de jaren 1866 en 1867. Een 
klein verhaal om de kwestie achtergrond te 
geven. Oostenrijk en Pruisen waren de 
grootmachten in de Duitse Bond. Met name 
de Pruisische kanselier Otto von Bismarck 
was erop uit Oostenrijk uit te schakelen en 
zelf de macht in de Duitse landen over te 

nemen. Hij forceerde een oorlog, die door het 
Pruisische leger overtuigend werd gewonnen. 
De Duitse Bond werd opgeheven en daarvoor 
in de plaats kwam een Noordduitse Bond 
onder Pruisische controle. 

  
Kanzler Bismarck 
 
Willem III probeerde Limburg uit die bond te 
houden, maar kreeg van Bismarck te horen 
dat hij dat niet zou accepteren. 

 
Napoleon III  
 
Hij dreigde zelfs Limburg te annexeren. 
Willem III vroeg de Franse keizer om steun 
en bood Luxemburg te koop aan aan 
Napoleon III. De verkoop was al bijna rond, 
toen Bismarck vreselijk lawaai ging maken, 
want Luxemburg beschouwde hij als Duits 
gebied (er lag ook een Pruisisch garnizoen). 
De verkoop werd onmiddellijk afgezegd 
(scheelde 5 miljoen gulden). Op een 
conferentie in Londen (mei 1867) sprak men 
af dat Limburg en Luxemburg niet in de 
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Noordduitse Bond hoefden, dat Luxemburg 
definitief neutraal zou blijven en dat de 
vesting in Luxemburg –stad afgebroken zou 
worden. Daarmee zou Limburg alleen maar 
een Nederlandse provincie zijn. De 
Limburgers waren erg gelukkig met deze 
uitkomst, want men zei: “liever Turks dan 
Pruisisch”. De Pruisen zijn in Limburg nooit 
erg populair geweest. “De beste Pruus het 
nog e peerd gestole”. 

Verdrag van Londen 1867 
 
11 Wanneer werden de Limburgers 
echt Nederlanders?  
Het heeft lang geduurd voordat de 
Limburgers zich Nederlanders gingen voelen. 
Volgens velen bereikte men dat gevoel pas 
tegen de eeuwwisseling. 
Om te beginnen met de praktische 
hindernissen: de verbindingen met het 
noorden zijn heel lang heel slecht geweest. 
De regering was niet erg geïnteresseerd in de 
Limburgse infrastructuur, zeker voor 1867. 
Een behoorlijke weg Maastricht-Sittard-
Roermond-Venlo bestond nog niet vòòr 
1840. Een Hollandse toerist in 1841 schreef: 
“iets afschuwelijker dan deze weg kan men 
zich niet denken”. De wegen die er wel 
waren kwamen uit de Franse tijd, 
bijvoorbeeld de Napoleonsweg Maastricht –
Venlo, maar die liep voor een deel door later 
Belgisch gebied. Daarentegen bestonden wel 
de wegen Maastricht- Aken (1825) en 
Maastricht –Verviers (1829). Maar ja, de 
nieuwe grenzen na 1939!!!!!!! In 1840 werd 
de Steenweg (3e klasse) Sittard-Heerlen 
aangelegd; in 1844 Maastricht –Sittard, in 
1846 doorgetrokken tot Nijmegen. Op het 

platteland reden de diligences van 
Bonhomme (Maastricht), Haes (Sittard), 
Cremers (Heerlen), van Appeveen 
(Roermond) over stoffige wegen in de zomer 
en modderige in de winter. Tot het einde van 
de eeuw werden afstanden vaak aangegeven 
in “uren gaans”. 
De scheepvaart liep nog veel slechter. Het 
probleem was de totaal onberekenbare 
waterstand van de Maas. De regering was 
niet erg bezig met de kanalisatie van de Maas 
en het kanaal Maastricht- Luik raakte pas in 
de 20e eeuw in gebruik.  
Voor het spoorwegennet golden dezelfde 
toestanden. Eerst in 1865 kon een Zuid-
Limburger per spoor Venlo bereiken. 
Daarentegen waren er wel goede 
verbindingen per trein met Aken (1853), 
Hasselt (!856) en Luik (1861). Wilde men in 
het westen komen, per trein in 1866, via 
Eindhoven- Boxtel- Breda- Rotterdam. Geen 
wonder dat met name de Zuid-Limburgers 
heel sterk georiënteerd waren op Aken- 
Leuven- Luik- Parijs en Brussel. De schrijver 
Frans Erens zei dat de Limburgers uit die 
dagen gemakkelijker en met meer plezier een 
reisje naar Parijs maakten dan naar 
Amsterdam. 
Ook de taal maakte de integratie niet 
eenvoudig. “Hollands praten” werd moeilijk 
gevonden. Zo anders dan de talen die men 
gewend was te spreken. In de Franse tijd was 
Frans de officiële taal die iedere 
“representant” hoorde te gebruiken. Voor de 
gewone man/vrouw gold alleen het 
plaatselijke dialect, maar de “betere” standen 
werden opgevoed in het Frans. Hun kinderen 
gingen tot in de 20e eeuw naar kostscholen in 
België om Frans te leren. Vooral de meisjes. 
Heel wat jaren geleden kende ik een collega 
uit Maastricht. Hij vertelde me dat in zijn 
jeugd thuis alleen gesproken werd ofwel in 
het “Mestreechs” of het Frans. Nooit in het 
“Hollands”. Voor de inwoners van Oostelijk 
Zuid-Limburg bestond ook een vervreemding 
tegenover het “Hollands”. Taalkundig was 
men gericht op het Rijnlands zoals in Aken 
of Keulen. Voor Nederlanders boven de 
rivieren waren de Limburgse dialecten 
evengoed totaal onverstaanbaar en dat gold 
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ook, maar in mindere mate, voor de dialecten 
van Midden- en Zuid-Limburg. 
Toch ging op den duur het onderwijs een rol 
spelen. Kinderen leerden op school hoe dan 
ook ABN, zelfs als ze dat thuis niet spraken. 
Het officiële Nederlands was natuurlijk nodig 
bij het bestuur, de rechtbank en andere 
officiële gelegenheden. 
Politiek gezien waren er spanningen tussen 
Noord en Zuid. In het midden van de 19e 
eeuw keek men argwanend vanuit het 
Noorden naar de half Duitse Limburgers en 
zelfs na 1867 loste dit gevoel maar langzaam 
op. Natuurlijk speelde de godsdienst een rol. 
Tot 1840 hoorden delen van de provincie 
Limburg bij het bisdom Luik. Daarna gingen 
ze over naar het bisdom Roermond, eerst in 
1841 en later in 1853 definitief na het herstel 
van de bisschoppelijke hiërarchie in heel 
Nederland. 

  
mgr. Paredis,bisschop van Roermond 
 
Maar toch duurde het nog jaren voordat in 
het protestante Noorden de katholieke  
Limburgers normaal werden gevonden. 
Eind 19e, begin 20e eeuw, begon de integratie 
te groeien. Zelfs koning Willem III kon bij 
zijn bezoek aan  de provincie in de jaren ’80 
de handen op elkaar krijgen. Een belangrijke 
ontwikkeling was de belangstelling van de 
regering voor de Staatsmijnen. Limburg 
bleek dus heel nuttig voor de landelijke 

economie. Voor Limburg zelf betekende de 
mijnindustrie een enorme toevloed van 
migranten. 
Bij het uitbreken van de 1e Wereldoorlog 
waren er nauwelijks Limburgers te vinden 
die het lot van de Belgen wilden delen en 
toen de Belgen in 1918 Limburg opeisten, 
kregen ze nul op rekwest, ook van de 
Limburgers hier. 
Dus…………….ondanks alles is Limburg 
Nederlands geworden. Gelukkig met behoud 
van veel eigenheden. 
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De bron op de Bornhof 
 
Door: Lucas Bruijn 
 
 
Op 9 november 2017 hechtte de gemeenteraad van Simpelveld haar goedkeuring aan een 'Integraal 
Dorpsontwikkelingsplan (I-DOP)' in de vorm van een 'Visiedocument en Uitvoeringsprogramma'. 
In het kader daarvan werd een 'stedenbouwkundig plan' opgesteld voor de dorpskern van Bocholtz. 
Tijdens de 'Inloopmiddag en avond' van 4 januari j.l., waar informatie gegeven werd over dit 'Plan 
dorpshart Bocholtz ', gaf ir. Barry Kerckhoffs van bureau Verbeek een toelichting op het plan. Hij 
besteedde daarbij ruim aandacht aan het planonderdeel 'het weer terug brengen van water in de 
Wilhelminastraat'. Hij vertelde dat hij daartoe twee bronnen van de Bocholtzerbeek had 
geïnspecteerd en bevonden had dat deze droog stonden: De bron in de kelder van Overhuizen en 
de bron in de kelder van 'op de Boor', het voormalige gemeentehuis van Bocholtz. 
 
Uw verslaggever van historisch nieuws spoedde zich gewapend met gereedschap en camera naar 
'op de Boor', verwijderde het betonnen deksel dat de put afsluit en nam enige foto's. 
[Met dank voor de welwillende medewerking van de dame en heren van de houtsculptuur club die 
daar aan het werk was].  
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Conclusie 
 
De put lijkt droog te staan, maar is in feite alleen maar dichtgeslibt. Het rechthoekige gat, op de 
bovenste foto links, is de aanvoer van de put. Steek je er de hand in dan voel je meteen nattigheid. 
De ronde PVC buis rechts is de afvoer. Het vierkante gat achterin verklaart waarom het zo vochtig 
is in de 'bieb'. 
Op de website van 'De Bongard' staat te lezen: 
 
'Onze huidige biebruimte in de kelder van Op de boor in Bocholtz is eigenlijk ongeschikt voor dit 
doel. Het is er vochtig, wat het papier aantast en het is te klein voor de hele collectie en het 
bijhouden ervan. De huidige ruimte wordt met subsidie gehuurd van de gemeente. Wie heeft er een 
tip voor een betere plek voor onze unieke en regelmatig geraadpleegde collectie?’ 
 
De heer Kerckhoffs heeft het mis dat deze bron ooit een bron van de Bocholtzer beek was. Het 
betreft, evenals op Overhuizen, een welbron. 
 
Een welbron is een door de mens gegraven, (vaak) inpandige, ondiepe put die tot in het 
grondwater reikt. 
 
Op de kadasterkaart van 1822 is zichtbaar dat deze bron niet in verbinding stond met de tak van de 
Bocholtzerbeek die ooit door de Wilhelminastraat richting Veeweide stroomde en thans gerioleerd 
is. 
 

 
Kad. Krt. 1822. Nos. 884,885 

 
Huis en tuin Hendrik Rhoen, burgemeester [vanaf 1830] 
 
Toen was het nog de al door Pastoor Dydden vermelde 'Bornhoff' of 'hoeff van den Born'. 
En 'born' = 'bron'. 
 
Huize 'op de Boor' was van 1836 tot 1923 het gemeentehuis. 
Het latere gemeentehuis, ontworpen door Anton Bartels, was in gebruik als gemeentehuis van 
1923 tot 1982. De huisput bleef behouden. 
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Dorpsstraat met Raadhuis, 13-07-1932. Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 
 
Achter de kerk lag No. 876, in bezit van Jan Willem Meelkop, landbouwer: Poel in gebruik als 
schaapsweide. 
 

 
 
Het grondwater zat in de omgeving van de Bornhof dus niet erg diep. 
Het peil van het grondwater in de gemeente is in recente tijden gedaald. 
 
Dorpsputten 
 
Bij de Pastorie stond ooit een waterput met pomp: 
Zie: Guus Herbergs. Van Vleckendael tot Vlengendaal. H.K.V De Bongard. 2000. bldz. 146: 
 
"In 1868 stond er al een pomp op de waterput bij de pastorie, wat indertijd zeer modern was. 
Bovendien waren er nog twee andere putten. De eerste op de Veeweide ongeveer tegenover de 
rijwielzaak Willems, en de andere op de Bocholtzerheide.” 
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Voor burgemeester H. Rhoen zie: 
H. van Wersch. Kroniek en Genealogie van het geslacht Rhoen. De Bongard: 
Deel 2. Jaarg. 14, No. 2. Juni 2002 
Deel 5. Jaarg. 15, No. 1. Maart 2003 
 
Voor de geschiedenis van 'op de Boor' of 'Bornhof' zie: 
H. Franssen. De Bornhof te Bocholtz. De Bongard, jrg. 5, Nr. 2. 1993. p. 18 e.v. 
 
Voor de bron op Overhuizen zie: 
Jos Crott, Jo Hoen. Oôs durrep va vruger en noe 2e deel. Keiridders van Bocholtz. 1979? 
p. 115: De voedingsbron van de Eyserbeek ontspringt in de kelder van hoeve Overhuizen [sic.]. 
 

 
Foto omstreeks 1950 
 
Bocholtz januari 2018 
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Hondenbelasting in Simpelveld 
Koninklijk Besluit van den 31 Maart 1870 enz. enz. enz… 
 

Door: Hans Hermans 
 
Volgens kynologen bestaan er meer dan 850 hondenrassen. Een Sint Bernhardhond kan wel 
170 kg op de weegschaal brengen doch een Chihuahua nauwelijks drie pondjes. Ter 
geruststelling, wij houden ons vandaag niet bezig met maxiblaffers en minikeffers maar met 
heemkundige aspecten van hondenkarren en beveiligingshonden. Mijn bedoeling was om bij 
Rijckheyt, ons Centrum voor regionale geschiedenis, iets verder te vorsen maar de 
Belastingen op de honden werden bij Besluit van den Gemeenteraad van Simpelveld pas 17 
februari 1870 ingevoerd en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van den 31 Maart 1870.  
 

 
Belgische karabiniers met mitrailleurkar getrokken door twee Belgische Mastiffhonden 
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Besluiten Hondenbelasting 
 
Hierover vinden we in het archief een aantal stukken omtrent hondenbelasting: 
 
  
HERTOGDOM LIMBURG GEMEENTE Simpelveld     Dienstjaar 1872 
  
Rol voor de belastingen op HONDEN ingevoerd bij Besluit van den Gemeenteraad van 
Simpelveld van den 17 Februari 1870 goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van den 31 Maart 1870 
No. 13 en afgekondigd den 18 April 1870 
  
Gemeenteraad van Simpelveld. Dienstjaar 1872 [2] 
  
Het vorenstaande KOHIER VOOR DE BELASTING OP DE HONDEN voorlopig vastgesteld 
door Burgemeester en Wethouders. Te Simpelveld den 14. Maart 1872 
  
DE SECRETARIS L. Van Wersch 
  
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS W. Brand 
  
  
DE GEMEENTERAAD Simpelveld stelt het vorenstaande Kohier definitief vast op /: f 34,50 : /. 
  
Te Simpelveld den 29 Maart 1872 
  
DE SECRETARIS L. Van Wersch 
  
DE VOORZITTER W. Brand 
 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Simpelveld verklaren dat op KOHIER,  
telkens na openbare kennisgeving ter Gemeente-Secretarie voor een ieder ter lezing heeft 
nedergelegen, eerst gedurende veertien dagen na de voorlopige vaststelling en vervolgens 
gedurende acht dagen na de definitieve vaststelling.  
Te samen den 6 April 1872 
  
DE SECRETARIS L. Van Wersch 
  
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS W. Brand 
  
Gezien en goedgekeurd tot een bedrag van vierendertig gulden vijftig cent /: f 34,0 : /.  
  
Maastricht, den 12 April 1872 [3] 
  
De Gedeputeerde Staten van het Hertogdom Limburg 
  
De Griffier 
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Besluit tot Heffing eener Belasting op de Honden. 
  
De Raad der gemeente Simpelveld 
Gelet op de artt. 240 litt. d en 253 der Gemeentewet;  
  
BESLUIT: 
  
Onder intrekking van zijn besluit van 17. Februari 1870, te bepalen als volgt: 
  
Artikel 1. 
Er wordt geheven eene belasting op de honden, in de gemeente gehouden wordende. 
  
Artikel 2. 
De belasting is verschuldigd door de houders der honden, wanneer zij in de gemeente hun 
hoofdverblijf of meer dan drie maanden verblijf hebben. 
Als houder en mitsdien als belastingschuldige wordt aangemerkt het hoofd van het gezin, waarin 
de hond gehouden wordt, onverschillig of die hond meer bijzonder aan een der leden van het gezin 
toebehoort. 
Personen, op zich zelven bij andere inwonende, zijn persoonlijk de belasting verschuldigd. 
 
Artikel 3. 
 De belasting bedraagt ’s jaars:  
a. voor elken hond uitsluitend gehouden wordende ten dienste van den landbouw of eenig bedrijf 
van nijverheid, of ter bewaking van gebouwen of erven een gulden;  
b. voor elken anderen hond niet begrepen onder litt. a drie gulden. 
  
Artikel 4. 
Het belastingjaar vangt aan met den eersten Januari. 
De belasting is verschuldigd ten volle voor den hond, in de eerste helft van het jaar verkregen, en 
voor de helft bij latere verkrijging. 
  
Artikel 5. 
Van deze belasting zijn vrijgesteld:  
a. de honden beneden den leeftijd van drie maanden, en 
b. de honden dienende tot het begeleiden van blinden, voor zooverre zij buiten dienst zijnde, steeds 
vastliggen. 
  
Artikel 6. 
Dit besluit treedt in werking nadat de Koninklijke goedkeuring daarop zal zijn verkregen. 
  
Vastgesteld in de openbare vergadering van den Raad der Gemeente 
  
Simpelveld op heden den 31. October 1907. [4] 
  
De Gemeenteraad voornoemd:  
  
De Wethouder,   De Voorzitter, 
  
Jos Meentz.    L.H. Houbiers 
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Wij hebben de eer U hierbij te doen toekomen een afschrift van Harer Majesteits besluit, dd. 9 
Januari jl., no. 1. en van den daarbij behoorenden staat, waarbij is goedgekeurd de heffing,  
overeenkomstig het kopijelijk hierbijgevoegde raadsbesluit, van de in  
margine bedoelde belasting. Zodra de afkondiging van dat besluit zal hebben plaats gehad, zullen 
wij een bericht deswege van U tegemoet zien.  
  
  De Gedeputeerde Staten van Limburg,  
  
  De Griffier, 
  
Aan Burgemeester en Wethouders te Simpelveld. 17 januari 1908. [5] 
  
  
1e AFDEELING 
LITT. 388/221 
  
Miss. Burgemeester en Wethouders 
dd. 4 November 1907. No. 542 
betreffende de heffing van hondenbelasting 
  
Maastricht, den 17 Januari 1908 
J. 23 Januari 1908 N: 23 
Afgekondigd 26. Januari 1908 [6] 
  
 
Trekhondenwet 1910. Koninklijk Besluit 6-2-1911 
Register van afgegeven nummerbewijzen aan houders van hondenkarren in de gemeente 
Simpelveld 
 
Register/datum   Hondenkar/Naam Straat  
 1 31-8-1911  Bemmetje, Johan Kloosterstraat 14 
 2 idem   Lahaut, Joseph Heuls 6 
 3 idem   Meentz, Joseph Kloosterstraat 24 
 4 idem   Beckers, Mathias Bosschenhuizen 6 
 5 idem   Wintgens, Ger  Bosschenhuizen 7 
 6 idem   Eggen, Joseph  Hondsrug  
 7 idem   Kuckelkorn, Jos Bosschenhuizen 17 
 8 idem   Snackers, Hendrik Bosschenhuizen 2 
 9 idem   Plessen, Joseph Kloosterstraat 17 
10 idem   Vliex, Hubert  Kloosterstraat 18 
  
Met dank aan Rijckheyt, Centrum voor regionale geschiedenis [7] 
  
 
Bescherming van Dieren in Nederland 1913 
Al in 1864 bestond er in ‘s-Gravenhage de ‘Haagsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren,’ 
in navolging van reeds bestaande verenigingen elders in Europa en als eerste club van plaatselijke 
verenigingen. Pas na de eerste Wereldoorlog begon hier een vorm van voorlichting via kranten en 
radio. Dierendag 1930 werd de belangrijkste dag in het jaar voor het houden van 
voorlichtingscampagnes. [8] 
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Afschaffing van Slavernij in Nederland 1914 
Het is meer dan obscuur dat pas op 1 juli 1914 in Nederlands Oost-Indië, in het laatste facet van 
het Nederlandse koloniale rijk, de slavernij afgeschaft werd. Het Vaderland probeerde dat 
natuurlijk zo lang mogelijk te verzwijgen, temeer slavernij en slavenhandel toen heel normaal 
waren. [9]  
 
  
In de gemeente Simpelveld bevinden zich ook in 1928 registers, data en adressen die betrekking 
hebben op relevante hondenkarren: 
Register/datum   Hondenkar/Naam Straat  
 1  24-5-1928  Ploumen, Johan Huls 29 
 2 24-5-1928   Berger, Peter  Irmstraat 57 
 3 24-5-1928   Luja, Paulus   Huls 45 
 4 24-5-1928   Merx, Hendrik  Roodeput 14  
 5 24-5-1928   Schouteten, Peter  Huls 31 
 6 24-5-1928   Van Elbmt, Joannes  Stamp 63 
 7 24-5-1928  Holland, Hubert  Hondsrug 21 
 8 16-5-1929  Sluper, Hubert  Molsberg 14 
 9 13-6-1929  Voncken, Jan  Huls 27 
10 14-8-1930  Weduwe Didden Stamp 26 
Enz. enz. enz. 
 
Houders van hondenkarren in de 
Gemeente Simpelveld [10] 
Allemaal aangeschreven voor 
minimale keuring op woensdag 
15-6-1932 [11] 
Documentatie met nummers 794-
799 en 1353-1354 [12] 
Geraadpleegd in Heerlen op 4 
februari 2018 [13] 
 
Met dank aan Rijckheyt, Centrum 
voor regionale geschiedenis [10 
tot en met 14] 
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Beveiligingshonden in Langveld en Volkel 
 

Door: Hans Hermans 
 
Van 1870 naar 1956 is een grote stap, in dat jaar maakte ik bij de Koninklijke Luchtmacht 
kennis met het beveiligingswezen, o.a. door middel van honden. Het kan gebeuren dat in het 
kader van het uniforme ‘NATO-jasje’ Engelse uitdrukkingen gebruikt worden. [1] 
 
Bescherming Dieren in Simpelveld 
In november 1918 donderde ‘des kaisers 
Reich’ en in mei 1945 ook ‘Hitlers nazireich’ 
in elkaar. Dat een ezel zich twee keer aan een 
steen zou stoten hadden Duitse burgers niet 
gedacht. Tijdens de ‘Grote Oorlog’ kwam 
Nederland er zogezegd zonder kleerscheuren 
vanaf maar na het nazibombardement op 
Rotterdam waarbij circa 850 mensen om het 
leven kwamen keek de bevolking uit naar een 
geallieerde vergeldingsactie. Dat gebeurde op 
15 februari 1945, tijdens het bombardement 
op Dresden, waarbij 25.000 Duitse burgers 
en soldaten om het leven kwamen. Reeds in 
1930 hielden zich bij ons burgers bezig met 
de Bescherming van Dieren. Raadplegen wij 
de noten, ‘nummer 7’ dan zien we dat zich in 
de gemeente Simpelveld tientallen 
geregistreerde hondenkarren bevonden. We 
gaan ervan uit dat hier huisdieren goed 
behandeld werden. Dat bij ons in de buurt de 
Westwall gebouwd werd, dat er grote 
bunkers kwamen en dat hier tussen het 
langgerekte Langveld en Horbach een echte 
of vermeende ‘Nachtlandeplatz’ zou komen, 
werd hier nauwelijks geregistreerd. [15] 
  

 
Trekhonden in het museum 
 
 

Nachtlandeplatz Langveld 
Burgers die zich niet aan de oude toestand 
van het Langveld herinneren, attenderen wij 
aan de markante Drieherensteen, die nu op de 
verkeerde plek (212) van het 
Grensoverschrijdend Bedrijventerrein 
Avantis staat. Geo- en topografisch zou de 
historische Drieherengrenssteen uiteraard 
naast ‘Grenspaal 213’ moeten staan, maar de 
ambtenaren van het Rijks-kadestar namen het 
niet zo nauw zodat de Drieherensteen 
abusievelijk naast ‘Grenspaal 212’ geplaatst 
werd. Later verhuisde helaas ook Grenspaal 
212 ‘auf-nimmer-wiedersehen’ naar het 
nabije oosten. Schrijven wij over de 
Drieherensteen dan bedoelen wij enerzijds 
het object Bocholtz/Langveld in Nederland 
en anderzijds het gebied Horbach/Steinstraß 
in Duitsland. Het Langveld was 
voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog 
een voor burgers verboden grensstrook. Dat 
aan Duitse zijde ooit, tweeduizend jaren 
geleden, de antropogene Romeinse 
‘Steinstraß’ vanuit Coriovallum naar 
Aquisgrana (v.v.) liep was in die benauwde 
oorlogsjaren onbelangrijk.  

 
Monument Langveld 
 



28 
 

Na Hitlers ondergang was er al evenmin 
behoefte om de urbane historie, de Westwall 
en de geheimzinnige Nachtlandeplatz op te 
rakelen. Het is bekend dat de Luftwaffe reeds 
in 1942 over Düsenjäger (straaljagers) 
beschikte die als Jagdgeschwader ingezet 
zouden (kunnen) worden. Wat is fictie en wat 
berust er op waarheid? Om superioriteit af te 
dwingen in het Engels luchtruim had Hitler 
zijn zin gezet op reusachtige 
straalbommenwerkers. Volgens Hitler zou 
zijn ‘Wunderwaffen Sturmvogel’ (zware 
bommenwerper) de eindoverwinning 
brengen, maar zijn Luftwaffe keek ook uit 
naar een jager die binnensmonds ‘Schwalbe’ 
genoemd werd. Duitse ingenieurs wekten de 
indruk dat er genoeg knowhow, brandstof en 
voldoende geschoold personeel ter 
beschikking zou staan… Het was slechts een 
kwestie van tijd en op veel 
‘Nachtlandeplätze’ zouden jagers 
gestationeerd kunnen worden. Natuurlijk 
konden die ‘geheimzinnige’ Duitse 
vliegvelden ook gebruikt worden om vliegers 
in nood aan een landingsbaan te helpen. De 
vliegveldsoldaten die regelmatig een bezoek 
aan een plaatselijk café in Bocholtz brachten 
waren niet onvriendelijk maar inlichtingen 
verstrekten zij niet. De iets oudere mannen 
leiden hier een luizenleventje en dachten er 
geen seconde aan om een biertje in het Duitse 
Horbach te drinken. In dat dorp waren 
inmiddels tientallen mannen gesneuveld en 
de burgers hadden hier geen goed woord voor 
de zogenaamde ‘Etappensäue’ 
(vliegveldsoldaten) over. De bemanning sliep 
bij toerbeurt in een barak en als het donker 
was, werden er landingslichten ontstoken. 
Wat er van de mannen terecht gekomen is 
weet geen mens. [16]  
 

 
Met de Duitse fiets naar het Langveld 

Fliegerhorst Volkel 
Denk ik aan Langveld/Bocholtz dan denk ik 
ook aan ‘Fliegerhorst Volkel’ want de 
geschiedenis van de twee nazi-objecten loopt 
aanvankelijk parallel. Ik was in Volkel tussen 
1956 en 1958 zijdelings betrokken bij de 
effectuering van de Eerste Tactische 
Vliegbasis in Nederland, maar nu eerst iets 
over de prequelle historie. Na de bezetting 
van Nederland, medio 1940, werd door de 
‘Wehrmacht’ een begin gemaakt met de 
realisatie van een ‘Nachtlandeplatz’ in de 
buurt van Volkel/Uden. Feitelijk was dit een 
armoedig stukje heideland maar er lag wel 
een belangrijke spoorlijn … Aanvankelijk 
waren er eenvoudige grasbanen doch ruim 
een jaar later gaven de nazi’s er de voorkeur 
aan hier twee verharde landingsbanen aan te 
leggen. Toen medio september 1944 
geallieerde legers in Limburg stonden en de 
Luftwaffe over weinig benzine beschikte 
kwam er aan de Duitse infrastructuur een 
einde. De vliegveldbemanning sloeg op de 
vlucht en over bleef dé grote ‘Duitse 
hangaar’. Gelukkig was er ook nog een grote 
keukenblok. Nederland beschikte toen nog 
niet over een eigen ‘Air Force’ en Engeland 
gebruikte Volkel ‘Base B.80’ voor het 
stationeren van vier Wings: Typhoons, 
Tempests, Spitfires en Mosquitos. [17] 

 
 
Rex mijn trouwe maat  
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog 
konden onze Luchtstrijdkrachten weer 
opgebouwd worden waarbij Nederland 
dankbaar gebruikt maakte van oude Engelse 
voorraden. Reeds in 1951 werd Volkel 
aangewezen als Eerste Tactische Vliegbasis 
van de Nederlandse LSK 
(Luchtstrijdkrachten) en op 27 maart 1953 
werd de Koninklijke Luchtmacht opgericht. 
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Mettertijd beschikte Nederland over een 
keurkorps en er werd door de legerleiding 
een speciaal symbool in de vorm van de 
Vliegersvink toegekend. Helaas, de 
behuizing was een kwestie van behelpen en 
manschappen overnachtten in circa vijftig 
pekgeteerde golfplaten constructies; 
zogenaamde nissenhutten. Het was een 
uitvinding van de Canadese overste Peter 
Norman Nissen en ik kan me goed herinneren 
dat het in deze hutten des winters extreem 
koud was en omgekeerd evenredig in de 
zomermaanden bloedje heet. Toen ik er 1956 
mijn dienstplicht vervulde bevonden zich op 
Volkel vier eskaders: Number 306 foto 
verkenningssquadron, de trainer typen T-33 
en de fightertypen F-84 Thunderjet en F-84F 
Thunderstreak. De beveiliging van het 
strategisch object werd niet aan het Regiment 
“Van Heutsz” of aan de “Koninklijke 
Marechaussee” overgelaten maar aan een 
speciaal onderdeel van de Koninklijke 
Luchtmacht; het 
“Luchtmachtbewakingskorps”. Op 6 mei 
1959 werd door minister Jozef Luns en zijn 
US college, op gebied van nucleaire zaken, 
een belangrijke overeenkomst geratificeerd; 
op Volkel kregen 311 en 312 Squadron een 
nucleaire NAVO taak. Een griezelig idee dat 
vanaf dat moment een ‘opgebombd’ nucleair 
gevechtsvliegtuig ‘stand-by’ stond om binnen 
zes minuten het luchtruim te kiezen. Steeds 
opnieuw werd ons duidelijk gemaakt om 
pistool en/of uzi-pistoolmitrailleur, zonder 
waarschuwing te gebruiken. Op een Brits 
vliegveld in Duitsland verrichtte een monteur 
noodzakelijke werkzaamheden, begaf zich 
naar de meest riskante beveiligingscirkel van 
een bewapend vliegtuig en moest dat 
avontuur met de dood bekopen. Niemand 
praatte er over doch iedereen wist dat hier ten 
aanzien van kernwapens een extreem hoge 
bewakingsstatus gold. Hier werd geen enkel 
risico genomen en vreemd genoeg had ik 
steeds de indruk dat ook ‘Rex’, mijn trouwe 
maat, zich van zijn belangrijke taak bewust 
was. Voor alle duidelijkheid, Rex was in die 
tijd mijn toeverlaat en net zo belangrijk als 
het aangepast 9mm Browning FN pistool en 
het Browning Automatic Rifle (BAR) voor 
het verdedigen van de vliegbasis en de 

speciale objecten. De basismannen (later ook 
vrouwen) was herkenbaar aan de 
uitmonstering zoals witte helm, beenkappen 
en koppelstukken. Natuurlijk trokken de 
begeleidingshonden ook tijdens pikdonkerere 
nachten het veld in. Samen wandelden of 
fietsen wij, uiteraard zonder verlichting, van 
de schemering in al zijn facetten. Zelfs Rex 
had er zichtbaar plezier in om tegen de sterke 
westenwind mijn dienstfiets naar ‘kop-
startbaan’ te trekken en beschouwde zijn job 
zeker niet als een hondenbaantje.  

 
Hans Hermans en REX medio 1957 
 
Regelmatig zag ik er wonderbaarlijke 
natuurverschijnselen zoals noorderlicht. 
Soms ook griezelige verschijningen zoals 
stropers onderweg met carbidlampen. Zij 
wisten duidelijk hun plaats… [18] 
  
Viersterrengeneraal Hans Speidel 
Ook zonder nachtelijke avonturen had de 
Base Chief soms bijzonder taken in petto. Op 
19 november 1957 moest een afdeling van 
het Beveiligingssquadron in de crewroom 
aantreden om een dag later naar Joint 
Headquarters (JHQ) Rheindahlen gevlogen te 
worden. De mannen moesten zich 
voorbereiden op het defilé van 22 november 
1957 toen de inauguratie van 
viersterrengeneraal Hans Speidel plaats 
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moest vinden. Het was in die tijd dat er in 
Nederland hevige debatten plaats vonden, 
omdat voormalig nazi-generaal Speidel 
bevorderd werd tot bevelhebber van de 
NATO-strijdkrachten en hij eventueel in 
Nederland niet welkom zal zijn. De nieuwe 
Bundeswehr zit dringend verlegen om 
hoofdofficieren en Speidel wil best generaal 
worden als de pijnlijke feiten uit de nazitijd 
hem niet kwalijk genomen worden. Na enig 
overleg worden een aantal voormalige ‘foute’ 
generaals gerehabiliteerd en kunnen wij met 
een ‘gerust’ hart naar Rheindahlen vliegen… 
Onze eerste taak is om bij een ‘quarter 
master’ vier dikke wollen dekens af te halen. 
Dat wij, ik en een collegekorporaal, die 
dekens niet op bed nodig hebben merken we 
pas later. De volgend dag wordt er bij alle 
aanwezige NATO-landen actief geoefend. 
Wij die nog niet eerder zo’n Joint 
Headquarters training meegemaakt hebben, 
vallen van de ene verbazing in de andere. De 
Britten beschouwen JHQ Rheindahlen 
uiteraard als hun ‘place to be’ en keuren 
andere deelnemende landen nauwelijks een 
blik waardig. Zij hebben alleen oog voor 
(hun) uniform en wapen. Nog iets: Ook een 
schoenborsteltje, dat zij constant bij de hand 
hebben... Regelmatig bezoeken de mannen 
een aanpalende mess, waarbij ook nu het 
fanatieke ceremonieel van de Engelsen 
opvalt; terwijl de meeste soldaten naar de 
mess wandelen worden Britten door een 
kaderlid ‘afgemarcheerd’ en bij de mess-
ingang “Op-de-plaats-rust-rust!” – gezet. 
(bewegingsvrijheid). Vijf maal per dag kan 
hier warm gegeten worden, maar de Engelse 
keuken is niet om over naar huis te schrijven. 
Hun thee is best lekker maar de Britten gieten 
er hele wolken melk doorheen. In het 
‘Soldiers Centre’ met de dorstige naam 
“Oase” trekken wij de aandacht van een 
afdeling militairen die deel uitmaakt van de 
nieuwe Duitse Bundeswehr. Men kijkt 
benieuwd in onze richting en vreest 
aanvankelijk dat wij - gezien onze outfit - 
Britten zijn. Een Feldwebel trekt de stoute 
schoenen aan en vraagt of zijn mannen 
kennis mogen maken. Met een surplus aan 
Duitse zinswendingen en veel goede 
manieren zijn de (nieuwe) Duitsers vol lof. 

Men vindt de ’Holländer lässig und 
ungekünsteld’ en van beide kanten is er 
behoefte een praatje te maken. Als gasten 
worden wij enorm in de watten gelegd. De 
Duitsers kennen een spelletje met de 
ambivalente naam “Seebooten” zinken. 
(onderzeeërs de grond inboren! We begrijpen 
het al, er wordt geboord en gedronken, na het 
drinken van een Steinhäger (borrel) wordt er 
meteen een pils achteraan gegoten. Met onze 
nieuwe bondgenoten maken we er een 
happening van en met vastberaden Duitse 
schouderklopjes nemen we afscheid. Mijn 
collega korporaal en ik zijn op zoek naar ons 
nachtverblijf en kijken bizar als bij de 
‘British Corporals’ de sfeerverlichting brandt. 
Nu zien wij ook waarom hun lijflijke 
soulmates die vier wollen dekens nodig 
hebben. Er is een wereld van verschil tussen 
onze leefwereld die zo net de Hollandse 
spruitjeslucht ontgroeid is. De twee Britten 
en hun playmates hebben veel minder 
scrupules dan wij van huis uit gewoon zijn. 
[19] 

 
Hans Speidel 
 
Hans Speidel in a nut shell  
Hans Speidel werd 1897 geboren in het 
Pruisisch keizerrijk en was uiteraard 
voorbestemd om net als zijn beroemde 
voorouder generaal te worden. Bij het begin 
van de Grote Oorlog in 1914 was de 
zeventienjarige Speidel feitelijk te jong om 
officier te worden maar bracht het 
onverwacht tot luitenant. Toen Hitler in 1940 
aanstalte maakte om het “Reich” te 
ontplooien was Speidel getuige van een 
ongekend barbaars terreurbombardement 
boven Rotterdam dat zijn weerga niet kent. 
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Speidel was wel degelijk op de hoogte dat 
tijdens die nacht meer dan 850 onschuldige 
mensen om het leven kwamen en zeker 
25.000 woningen en 11.000 andere panden 
vernield werden. Om de een of andere 
dommige reden stond Hitler en zijn horde er 
niet bij stil dat de geallieerden eventueel op 
het idee zouden komen een grote Pruisische 
stad te bombarderen…Dat bombardement 
vond plaats op 14 februari 1945 boven 
Dresden en daarbij kwamen zo’n 25000 
burgers en militairen om het leven. Vreemd 
genoeg werd het bombardement op Dresden 
door het Reich als oorlogsmisdaad 
beschouwd. Hans Speidel was 1958 toen het 
Geallieerde Opperbevel op het idee kwam 
om Duitse generaals een functie aan te 
bieden, zodat Speidel een gevierd 
‘Viersterrengeneraal’ werd. [20]  
  
Wapenschouw 
Het is verbazingwekkend dat Hans Speidel 
(*1897) vanaf 1914 tot 1918, tijdens de 
Eerste Wereldoorlog dienst deed als officier 
bij het Deutsche Reichsheer. Van 1935 tot 
1945, tijdens de Tweede Wereldoorlog, was 
hij generaal bij de Wehrmacht van het 
nazirijk en in 1957 werd hij 
viersterrengeneraal bij de NATO. Hij 
overleed in 1984. Vanaf onze Nederlandse 
Tactische Vliegbasis zou aan 
vlaggenparade en defilé deelgenomen 
worden door manschappen uit Volkel. We 
zouden met een Fokker vertrekken maar 
omdat het weer niet goed was reden we met 
een bus. De eerste opdracht was: vier wollen 
dekens bij de foerier afhalen en daarna 
begonnen de exercities waaraan vooral de 
Britse militairen veel aandacht besteedden. 
Iedere soldaat had constant een kleine 
schoenborstel bij de hand waarmee hij zijn 
blinkend schoeisel streelde. Op vrijdag 22 
november 1957, de dag dat Hans Speidel 
officieel de hoogste baas van de NATO werd 
was het beestachtig koud zodat onze luitenant 
voorstelde om handschoenen aan te trekken. 
Dat hebben wij geweten, door die dunne 
wollen dingen hadden wij weinig grip op 
onze Lee Enfield waardoor het geweer 
tijdens het defilé door de handen dreigde te 
glippen… Speidel was kennelijk blij toen de 

wapenschouw afgelopen was. Onze NATO- 
bondgenoten doken met bekwame spoed de 
mess in. [21], [22] en [23] 
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Klaverblad Bocholtz 1970 
 
Op de vorige pagina’s nogmaals de foto uit 1970 van het voormalige klaverblad te Bocholtz.  
 

Knooppunt Bocholtz is een voormalig verkeersknooppunt in het zuiden van de Nederlandse 
provincie Limburg. Het lag schuin onder Heerlen, vlak bij de Duitse grens en dankte zijn naam aan 
de plaats Bocholtz. Het knooppunt verbond de A76 met de N281. 

Knooppunt Bocholtz is aangelegd in 1970 en was een volledig klaverblad, met parallelbanen op 
beide wegen. Oorspronkelijk was gepland dat de huidige N281 richting het westen als A78 naar 
Maastricht zou lopen, maar in plaats daarvan werd in 1975 enige kilometers noordelijker 
de A79 aangelegd. 

Aangezien de A78 nooit meer zal worden aangelegd en het verkeersaanbod dus veel lager is dan 
oorspronkelijk gedacht, is in 2001 besloten het ruim opgezette knooppunt af te breken en het te 
vervangen door een gewone snelwegaansluiting: afrit 7 van de A76. Bij de afbraak werden de twee 
viaducten van de parallelbanen van de N281 opgeblazen.    [Bron: Wikipedia] 
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Maandag 19 maart  Voorjaarsvergadering met film : de film Limburgia over het 

wel en wee van een schutterij. 20.00 uur 
 

Vrijdag 30 Maart Goede vrijdag, wegkruisenwandeling in Simpelveld 20.00 uur 

Zaterdag 7 april wandeling door Aken, vanwege de zaligverklaring van  
Clara Fey 
 

Dinsdag 17 april Discussie en Lezing over dialect, tweetaligheid en identiteit, 
door Leonie Cornips. 20.00 uur 
 

Dinsdag 8 mei 10.30 uur Heilige mis in de St. Remigiuskerk de 
Zaligverklaring Clara Fey 
 

Dinsdag 5 juni Lezing Schutterij door Luc Wolters 

Zaterdag 9 juni Symposium over Clara Fey 

 juni Excursie Orsbach en Mamelis (door Kottman of Luettke).  

 25/26 augustus Bondsschutterijfeest in Simpelveld, in samenwerking met de 
ZSLM 

   

 
 


