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Voorwoord
Beste leden,
Wat een geweldige zomer hebben we gehad! We hebben allemaal genoten van dit lange
zomerreces. Maar ook in zo’n lange warme zomer lopen een aantal zaken, op een lager pitje
weliswaar, gewoon door. Achter de schermen wordt nog steeds gezocht naar een nieuwe ruimte
voor de bieb. En nieuwe excursies en lezingen worden voorbereid.
Deze editie van het periodiek is trouwens later verschenen dan u gewend bent. De reden hiervoor
is eenvoudig. Voor copy zijn wij afhankelijk van stukken die ons worden toegestuurd. Meestal
komt er in een kwartaal genoeg materiaal binnen om een periodiek te vullen. Helaas lijkt het er op
dat het aantal inzendingen langzaam terugloopt. We hebben dus gewacht op voldoende materiaal.
Het is een ontwikkeling die zich spijtig genoeg lijkt door te zetten en het is niet uit te sluiten dat
we ook in de toekomst vaker een uitgave zullen moeten uitstellen.
In de pijplijn – Boekpresentatie ‘Van kruis tot kruis van Guus Herbergs. De presentatie van de
digitale en bijgewerkte versie van de ‘ZumBo Diksjoneer’. We gaan proberen van beide
presentaties iets moois te maken.
Ook het afgelopen kwartaal hadden we
weer een aantal activiteiten die zeer de
moeite waard waren. Ik pik er twee uit:
Dinsdag 26 juni hadden we Historische
Limburgse grensverhalen. De
boekpresentatie van ‘grenzenloos’; de
lezing! door Toon Hezemans, Jean
Gouders, Berend J. Vonk, Gady
Mirtenbaum en Marco Jeurissen.
Dinsdag 5 juni, Lezing Schutterij door Luc Wolters. Een mooie lezing met ruim aandacht voor
de historie van het schutterswezen en de grote traditie in Limburg.
Voor in de agenda (o.a.):
• 27 oktober - Rondleiding door Mamelis met aandacht voor dorp en klooster (voor
geïnteresseerden is er ook een lezing op 1 okt in Oud Lemiers georganiseerd door de
Heemkundekring van Lemiers.)
• 13 november - Najaarsvergadering om 19.30 uur
Aansluitend (onder voorbehoud) de lezing 150 jaar Limburg door dr. Jacques van Rensch
en dr. Eric Lemmens
In dit nummer: o.a. interessante artikelen Van Jo van der Werf: Het Land van Rode, Simpelveld
en Nedermaas en Theo Hoogers over: De jaren 1850-1914 - Tijdsbeeld van de sociale
omstandigheden met name geconcentreerd op de eet- en drinkcultuur.
Programma voor de komende maanden, en meer informatie over de activiteiten van De Bongard
zijn terug te vinden op onze website: www.debongard.nl
Namens het bestuur: Rob Nieuwenhuizen
Contact: DeBongard@hotmail.com
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Het Land van Rode, Simpelveld en Nedermaas
Deel 1.
Door: Jo Van der Werf
1

De tijd van het Ancien Regime en de deling van het Land van Rode.

Het land van Rode of s-Hertogenrade was sinds 1661 bij het Partagetraktaat in twee stukken
verdeeld evenals het Land van Valkenburg en het Land van Dalem. Alleen het hertogdom Limburg
bleef onverdeeld in handen van de Spaanse koning.
Officieel bleef het land van Rode bestaan, maar de
werkelijkheid voor de bewoners was simpel: het ene
deel bleef Katholiek, het andere deel werd Protestant.
Laten we om te beginnen kijken naar het Katholieke
deel van het Land van Rode. Het hoorde dus bij de
Zuidelijke Nederlanden. Tot 1713 bleef de Spaanse
koning regeren via Brussel, maar bij de Vrede van
Utrecht namen de Oostenrijkers het over, ook
regerend via Brussel.
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Keizer Karel VI

Keizerin Maria Theresia

Keizer Jozef II

Eerst de Habsburgse keizer Karel VI, in 1740 zijn dochter Maria Theresia. De erfopvolging bleek
helemaal niet vanzelf te gaan. Een Europese oorlog brak uit, de Oostenrijkse Successieoorlog.
Eind goed, al goed: 1748 de Vrede van Aken. Natuurlijk leidde deze strijd weer tot plunderingen,
vorderingen en vooral veel overlast. Wat dacht u dat de belegering van Maastricht in 1747 door het
Franse leger betekende voor het hele platteland in deze streek? Vooral de boeren mochten ervan
meegenieten, maar niet heus! Tijdens de regering van keizerin Maria Theresia (1748- 1780)
heerste er in elk geval vrede, maar de economie zat in het slop en er heerste grote armoede. Dat
was zeker het geval in onze streken en dan vooral in de jaren ’70. De abt van Kloosterrade
(Rolduc) organiseerde zelfs een brooduitdeling voor de hongerende armen en dat alleen al wilde
wat zeggen, want deze abt claimde een tienderecht te hebben op het verbouwen van aardappels,
volksvoedsel voor de armen. De opvolger van Maria Theresia, keizer Josef II, maakte het er
economisch niet beter op. Hij haalde zich ook de haat van de heersende klassen op z’n hals door
kloosters op te heffen en de adel mee te laten betalen in de belasting. Een regelrechte opstand was
het gevolg, die de Oostenrijkers met moeite neersloegen.
Hoe zat het bestuur van de “provincie Limburg” in elkaar? Denk eraan dat het hier alleen over het
Katholieke Land gaat! Sinds enkele eeuwen vormden de drie Landen van Overmaas samen met het
Hertogdom Limburg een gezamenlijke vertegenwoordiging in de Staten-Generaal in Brussel. Er
werd inderdaad gesproken van de “Provincie Limburg”. De vergaderingen van de “Staten van
Limburg” vonden meestal plaats in Henri-Chapelle. De vier landen stuurden afgevaardigden van
hun eigen Staten daar naartoe. Ieder Land hield ook vast aan zijn eigen Staten, dwz vergadering
van de drie standen: geestelijken, adel en schouten namens de burgers. In het Land van Rode was
de geestelijkheid vertegenwoordigd door de abt van Kloosterrade. Daarnaast de Adel en tenslotte
de Schouten van de Schepenbanken in de dorpen en stadjes. De abten van Kloosterrade waren de
ongekroonde leiders. De vergaderingen vonden plaats in het kasteel van s-Hertogenrade.
Waarover praatten de heren? Over diefstallen, invoerrechten, militaire wachtposten, aanwerven en
betalen van de beul voor de vele doodvonnissen. En dan was er de “bede”, laten we zeggen de
vraag van de vorst voor het opleggen van belasting. Daartegen “ja” zeggen was heel normaal. Je
kunt aan de verdeelsleutel voor de vier Landen zien hoe belangrijk ieder was. Limbourg 9/15,
Valkenburg 2,25/15, Dalem 2/15, Rode1,75/15. Per landje verdeelde men dan de bedragen over de
dorpen/ schepenbanken. In het Land van Rode was de stad ’s-Hertogenrade uitgezonderd evenals
de abdij en alle edelen. En intussen heerste er grote armoede onder het gewone volk, met name in
de jaren ’70. Helaas, de hoge heren waren vooral bezig met het opsporen, folteren en berechten
40

van de zgn Bokkenrijders. Dat betekende dat de gewone mensen behalve de belastingen ook de
tienden en andere kosten moesten ophoesten.
Het bovenstaande ging dus over het Katholieke deel van het Land van Rode.

2

Het Staatse deel

Hoe zag het Staatse deel van het land van Rode eruit? Daarvan bestaat een overzicht uit 1740. De
tekst is redelijk leesbaar, maar het is een oud soort Nederlands. Ik heb het letterlijk overgenomen.
Het Land van s-Hertogenrade.
Het Land van ‘SHERTOGENRADE, in het Fransch Rode-le-Duc of Rolduc geheeten, grenst ten
noorden aan het Land van Valkenburg, en het Hertogdom Gulik, ten oosten aan hetzelfde
Hertogdom, ten zuiden aan Oostenryks Limburg en het Land van Daalhem , en ten westen aan het
Land van Valkenburg. Deeze Landstreek is, van het oosten naar het westen, omtrent zes uuren
gaans lang, en van het noorden naar het zuiden omtrent twee uuren breed.
Oudtyds was zy eene byzondere Heerlykheid, doch zy werdt met het Hertogdom Limburg
vereenigd, door het Huwelyk van Kunigunde van Wassemberg, Dogter van Gerard, Graave van
Gelder, met Henrik, Hertog van Limburg. Henrik de III, Hertog van Limburg, gaf, in den jaare
1155,het Land van ‘sHertogenrade, ten huwelyk aan zijne Dochter Margareet, die met Godefrd
den III, Hertog van Lotharingen en Brabant, trouwde. Henrik de I, Hertog van Brabant, stondt dit
Land naderhand af aan zynen Oom, Henrik den IV, Hertog van Limburg. Jan den I, Hertog van
Brabant, in het jaar 1288, het Hertogdom Limburg, met al wat ‘er van afhing, verkreegen
hebbende, werdt het land van ‘s Hertogenrade sedert, door de Hertogen van Brabant, bezeten; en
zo men wil meer dan eens ter Leen uitgegeven. In de zestiende Eeuwe, rees ‘er geschil, wegens
Gelderland en Zutphen, tusschen Keizer Karel den V, en Willem, Hertog van Gulik en Kleef, ‘t
welk, in het jaar 1544, werdt bygelegd. De Keizer stondt toen het Land van ‘sHertogenrade aan
den hertog van Gulik af. Doch na de dood van den laatsten Hertog van Gulik, die in ’t jaar 1609
voorviel, is dit Land wederom in de magt van het Huis van Oostenryk gekomen, en net het
Hertogdom Limburg vereenigd geworden.
In ’t jaar 1661, werdt dit Land, zo wel als de twee voorgaanden (Valkenburg en Dalem), tusschen
den Koning van Spanje en de Staaten der Vereenigde Nederlanden, verdeeld. De Staaten
behielden de Banken, Heerlyheden en Dorpen van Gulpen, Margeraaten, Holzet, Vaals en Vylen,
met alle derzelver onderhoorigheden; en de Koning bleef in het bezit van de Stad en ’t Kasteel van
‘sHertogenrade en van de Banken, Heerlykheden en
Dorpen van Markstein, Kerkenrade, Ubach,
Simpelveld, Wels en Roerdorp, met alles wat ‘er onder
behoorde, byzonderlyk de Leenen buiten ‘sLands
gelegen, en van het Kasteel van ‘sHertogenrade
afhangende. Het Land van ‘sHertogenrade, zo ver het
den Algemeenen Staaten behoort, bestaat alleenlyk uit
drie Banken, Gulpen, Margeraaten, en de drie
samengevoegden van Holzet, Vaals en Vylen. We
zullen ‘er kortelyk een weinig byzonderer van
spreeken.
kerk Gulpen
41

Gulpen, zo genoemd naar het klein Riviertje de Gulpe, dat digt hier by in de Geul valt, legt
tusschen Maastricht en ’s Hertogenrade, omtrent drie uuren van elke Stad. Voor de Verdeeling
van het Land van ’s Hertogenrade, tusschen Spanje en de Staaten, beriep men zig van de
Vonnissen der mindere Banken op de Hoofdbank van ’s Hertogenrade; doch na dat die Verdeeling
geschied was, regtten de Algemene Staaten eene Hoofdbank te Gulpen op, die sedert naar
Maastricht verplaatst is, en aan welke thans dit beroep valt. Zy bestaat uit een’ Schout, die by
hunne Hoogmogenden wordt aangesteld, zeven schepens, een’ Sekretaris en een’Vorster of
Gerechtsbode, welke Ampten door den Drossaard des Lands begeven worden. Van de Vonnissen
deezer Regtbank valt hervorming aan den Raad van brabant in den Haage. Te Gulpen is eene
Kerk voor de Nederduitsche Gereformeerden, die door eenen Predikant bediend wordt, welke ook
te Vylen predikt. De Roomschgezinden oefenen er ook hunnen Godsdienst in. De Heer van Gulpen
heeft het Regt van Patroonschap, ten opzichte van den Roomschen Priester, die door hem
benoemd wordt.
Dicht by Gulpen legt het Kasteel van Nieuwburg, den Heere van Gulpen toebehoorende, ’t welk
nevens dat van Geul één van de voornaamsten van Overmaaze is. Dagelyks is ‘er sterke doortogt
door Gulpen van allen, die zig uit Holland,
Brabant, Luik enz. naar Aken en hooger op naar
Duitschland begeeven, of van daar wederom te
rug keeren. De Heer van Gulpen stelt hier Schout,
Schepens, Sekretaris en Vorster aan, als ook uit
een viertal door de Gemeente opgegeven, twee
Dorp- of Burgemeesters.
Margeraaten legt op de hoogte, een uur bewesten
Gulpen, en twee uuren beoosten Maastricht. De
Kerk van dit Dorp dient alleen voor de
Roomschgezinden. Egter is ‘er een Voorleezer,
die , zoals alle de anderen in het Land van
kasteel Neubourg
Overmaaze, doorden Raad van Staate, wordt
aangesteld. Margeraaten heeft zyn byzonder
Geregt van Schout, Schepens, Sekretaris en Vorster. De Opgezetenen geneeren zig alleenlyk met
den Landbouw.
De derde Bank des Lands van ’s Hertogenrade bestaat uit de samengevoegde Dorpen Holzet,
Vaals en Vylen, die samen maar eene Regtbank uitmaaken. De Schout wordt door hunne
Hoogmogenden aangesteld; doch de Drossaard des Lands begeeft de ampten van Schepen,
Sekretaris en Vorster. Hy zelf oefent ‘er het hoog Geregt, en ‘er het Hoofd van de burgerlyke
Regeering. In den Spaanschen tyd was deeze Bank aan eenen byzonderen Heer verpand; doch
sedert dat het Land van Overmaaze in de macht der Algemeene Staaten geraakt is, heeft men
dezelve vrygemaakt en onder ’t bestier van den Drossaard gebracht. De Abdisse van Borchet is t
hans Grondvrouw deezer Banke, en heeft ‘er haaren. Voogd en andere Bewindsluiden, die egter
alle Geregtszaaken naar de gewoonlyke Regtbank wyzen moeten. De Bank van Holzet, Vaals en
Vylen wordt ten Westen door het Graafschap Wettem van de Bank van Gulpen afgescheiden. Ten
oosten en Noorden grenst zy aan het Ryk van Aken, ten Zuiden aan zwaare en groote Bosschen,
waar door zy van het limburgsche afgescheiden wordt. Uit deeze Bosschen krygt ieder der
Opgezetenen jaarlyks een zeker gedeelte houts.
Holzet legt tusschen Vaals en Vylen, een groot uur gaans bewesten Aken. De huizen staan ‘er zeer
verstrooid, zo dat het eer een Gehucht, dan een Dorp, gelykt. Evenwel is ‘er een klein Kerkje; doch
de Gereformeerden maaken ‘er geen gebruik van.
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Vaals is een welvaarend Dorp, een klein uur gaans bewesten Aken gelegen. Men heeft ‘er niet
boven tien of twaalf Huizen, en dat aanmerkelyk is, daar zyn vier welgebouwde Kerken, behalve
een Huis, van hetwelke een kamer door de Doopsgezinden van Aken, Borchet, Eupen enz tot eene
Godsdienstige Vergadering gebruikt wordt. De Kerk der Roomschgezinden en die der
Hoogduitsche Gereformeerden zyn, tegen elkanderen aan, op eenen heuvel gestig, tot welken men,
langs omtrent twintig, opklimt. De gereformeerde Kerk wordt van éénen predikant, die te Aken
woont, bediend.
Daarenboven komen ‘er nog twee andere predikanten, op hunne beurten, prediken, waarvan ‘er
één te Eupen, en de ander te Borchet woont. De Fransche greformeerden hebben hier ook eene
Kerk, die door éénen Predikant bediend wordt, welken tegenwoordig een Medehelper toegevoegd
is. Ook is ‘er onlangs eene Luthersche Kerk, met verlof van hunne Hoogmogenden, opgetimmerd.
De Vergaderplaats der Doopschgezinden is klein, met leemen Wanden opgehaald en met een
Rietdak gedekt. De Leeraar der Doopschgezinden van Maastricht, die te Borchet woont, komt hier,
in de Nederduitsche taale, prediken.
De Leden der twee Gereformeerde
Gemeentens, die met malkanderen
een getal van omtrent vier honderd
uitmaaken, woonen genoegzaam
allen in en om Aken, zo wel als de
meeste andere protestanten, die
gewoon zyn te Vaals ter Kerke te
gaan. Zy komen, in grooten getale,
des zondags voor den middag, te voet
of met Rytuig, naar Vaals, van waar
zy, hunnen Godsdienst verrigt
hebbende, des nademiddags wederom
t’huiswaards keeren. Deze groote
toevloed van Menschen brengt het
kleine Dorpje merkelyke welvaart
Gereformeerde kerk Vaals
toe. De Protestanten in en om Aken
zyn de voornaamste Koopluiden van deeze Landstreek, en om die reden, by ieder in agtinge.
Vylen legt op eenen Berg, een uur beoosten Gulpen. Het Dorp heeft eene fraaje Kerk en Toren. De
Predikant van Gulpen predikt ‘er om de veertien dagen. Anders wordt zy van de Roomschgezinden
gebruikt. Men hadt hier omtrent eertyds een Klooster van Tempeliers, ’t welk dermaaten verwoest
is, dat ’er geene overblyfsels meer van te vinden zyn.
In de Bank van Holzet, Vaals en Vylen, ontmoet men verscheiden’ Heeren-Huizen. Onder deezen
munt het Kasteel van Limmiers uit, gelegen by een Gehucht van dien naam, alwaar een Kapelletje
voor de Roomschgezinden is. Voorts heeft men’er den Hof Einraad en het Huis Vaalsbroek, dat
thans zeer fraai van nieuws vertimmerd wordt, behalven veele byzondere Landwooningen, meest
den Akenaaren toebehoorende, die hier omtrent veele Goederen hebben.
Wanneer het Land van ’s Hertogenrade honderd Guldens opbrengt, wordt die somme door de drie
Banken, in de volgende evenredigheid, gedraagen:
Gulpen
f 42,12
Margeraaten
f 21,60
Holzet, Vaals en Vylen
f 36,20
f 100
De Leenen, die in de Landen van Valkenburg en Daalhem afzonderlyk belast worden, brengen in ’t
Land van ’s Hertogenrade, hun aandeel in de gemeene Lasten, onder de Banken op.
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Ieder Regtbank, in het Land van ’s Hertogenrade, heeft zynen Schout, zeven Schepens, eenen
Sekretaris en eenen Vorster of Geregtsbode. De algemeene Regeering des Lands komt met die van
Valkenburg en Daalhem overeen. Men heeft ‘er ook twee Leden van de Staatsche Vergadering, de
Edelen en Afgevaardigden der Banken. De Drossaard des Lands van Daalhem oefent dat Ampt
ook in het Land van ’s Hertogenrade. Hy is het hoofd der burgerlyke Regering, en van het Geregt
in lyfstraffelyke zaaken. Hy beschryft de Staats- Vergadering, in welke hy de eerste plaats bekleedt.
Ook is hy Stadhouder van de Leenen in het Leenhof van ’s Hertogenrade, dat te Gulpen vergadert
en uit zeven Leenmannen, één Griffier en uit zeven Leenmannen bestaat. Van de Vonnissen deezes
Leenhof wordt gereformeerd aan den Raad van Brabant in den Haage.
De Algemeene Staaten houden eenen Ontvanger Generaal van hunne Beden in de drie Landen van
Overmaaze en den Vroenhove, die zyn verblyf te Maastricht heeft.
In de Landen van Valkenburg en ’s Hertogenrade zyn in ’t geheel elf Gereformeerde Kerken, in
welken in het Hoog-of Nederduitsch gepredikt wordt. De Presidenten staan allen onder de Klassis
van Maastricht. In het Land van Daalhem zyn geen Hoog- of Nederduitsche, maar drie Walsche
Gereformeerde Gemeentens; waar by men de Walsche Gemeente van Vaals voegen moet. De
Predikanten deezer vier Gemeentens behooren tot het Walsch Sinode. Alle de Predikanten in het
Land van Overmaaze worden verkooren, daar Kerkenraaden zyn, als te Beek, te heerle, te Eisden
en te Gulpen, door de Kerkenraaden; doch daar geene kerkenraaden zyn, gelyk te Valkenburg, te
Geul en te Meerssen, doet het Klassis van Maastricht de verkiezing. In Combinatie- of
samengevoegde Plaatsen, komen de beide Kerkenraaden ook samen, of by gebrek vanéénen der
zelven, de Gedeputeerden van het Klassis, zynde de Visitatores. Voor de verkiezing, moet ‘er egter
handopening van den raad van Staate verzogt worden. Ook moet hy het gedaan beroep
goedkeuren. Na het bekomen deezer goedkeuringe, wordt het beroep, door de Klassis van
Maastricht, onderzogt, en insgelyks goedgekeurd. De Predikanten worden, in ’t Land van
Overmaaze, betaald uit de aangeslaagen’ geestelyke Goederen of uit de Domeinen, hoewel
sommigen ook hunne betaaling krygen uit het Komptoir- generaal der Beden van Overmaaze.
Uit: Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, Tweede Deel, Te Amsterdam, by ISAAK
TIRION, Boekverkooper op den Nieuwendyk, by den Dam, in Hugo Grotius, 1740.(herdruk in
1966 door de Europese Bibliotheek- Zaltbommel).
De beide delen van het Land van Rode/ s-Hertogenrade raakten dus los van elkaar: definitief
zoals later zal blijken.
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De Franse volkslegers.

Toen in 1789 de Franse Revolutie uitbrak, raakten de Europese vorsten, de adel en de machtige
geestelijkheid, in paniek. In Frankrijk gebeurde iets dat de oude wereld volledig op zijn kop zette.
Voor het eerst in 1000 jaar werd verklaard dat de macht om te regeren bij “het Volk” lag. Dat de
Franse revolutionairen na een paar jaar elkaar onder de nieuwe onthoofdingsmachine stuurden,
deed er eigenlijk niet toe. De guillotine was uiteindelijk een “beschaafde” uitvinding.

Zelfs vóór de onthoofding van Lodewijk XVI in januari 1793 hadden de Europese vorsten
Frankrijk al de oorlog verklaard. De Franse “emigrés” hadden zich massaal verzameld langs de
Rijn en waren meer dan bereid hun rechten en bezittingen terug te veroveren. Ze kregen de steun
van de oude regimes .
Tot grote verrassing van de buitenlandse legers waren de Franse burgers bereid te vechten, echt
oorlog te voeren. Frankrijk kreeg daardoor massale legers, veel groter en fanatieker dan de
“normale” beroepslegers. De nieuwe legers vielen Italië binnen en versloegen de daar heersende
Oostenrijkers. Een zekere Napoleon Bonaparte behaalde daar de ene na de andere overwinning.
Ook de droom de Zuidelijke Nederlanden te veroveren en zo de grenzen op te rekken tot aan de
grote rivieren bleek erg verleidelijk. En natuurlijk wilden ze ook de grote ideeën van Vrijheid,
Gelijkheid en Broederschap uitdragen.
De Franse volkslegers. Hoe was het mogelijk dat de Franse legers zo veel vijanden konden
verslaan? Een voorbeeld: in maart 1793 was Frankrijk in oorlog met Oostenrijk, Pruisen, Spanje,
Engeland, Piëmont en de Nederlandse Republiek. Als oplossing voor de wanhopige toestand
kondigde de Nationale Vergadering de “levée en masse” af. Lazare Carnot verklaarde :
“Vanaf dit moment tot de tijd dat alle vijanden van het grondgebied van de Republiek verdreven
zijn, moeten alle Fransen voortdurend paraat zijn voor militaire dienst. De jonge mannen moeten
vechten; de getrouwde mannen moeten wapens maken en voorraden transporteren; de vrouwen
moeten tenten en kleren maken en zullen in de ziekenhuizen dienen; de kinderen moeten linnen tot
lint verwerken; de oude mannen moeten zich naar de pleinen begeven om vervolgens de moed van
de strijders aan te wakkeren en haat te preken tegen koningen en op te roepen tot eenheid van de
Republiek”.
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In de praktijk werden alle ongetrouwde jongemannen tussen 18 en 25 jaar onmiddellijk
opgeroepen voor militaire dienst. Succes verzekerd. In september 1794 kon men rekenen op
800.000 echte soldaten. Natuurlijk was de “levée en masse” niet echt populair bij alle
bevolkingsgroepen zoals de boeren. Dus was er ook desertie, maar toch waren de nieuwe Franse
legers voor die tijd onvoorstelbaar groot vergeleken met de beroepslegers van de buurlanden. In
1798 werd de dienstplicht vastgelegd in de Wet Jourdan-Delbrel. Een kenmerk van de nieuwe
Franse krijgsmacht was dat gewone burgers in alle rangen konden opklimmen, terwijl vroeger de
hogere rangen alleen voor de adel waren. Onder Napoleon bijvoorbeeld waren alle maarschalken
van gewone komaf. Een tweede kenmerk was dat de artillerie (de kanonnen) een veel grotere rol
ging spelen, want vooral in het begin was de cavalerie samen met de edelen het land uit gevlucht.
Onder Napoleon werd dat natuurlijk recht getrokken en ging de cavalerie een grotere rol spelen.
De Franse legers hadden een groot probleem: door de massaliteit schoten de voorzieningen ernstig
tekort. De vooral jonge rekruten kregen niet de tijd om het “vak” goed te leren. Nee, ze moesten
meteen een uniform aan en meedoen in de veldslagen. De praktijk zou hen wel leren. De verliezen
waren dus groot in het begin. Je kon ook beter niet gewond raken. De lazaretten waren bronnen
van alle mogelijke ziektes en de sterfte was hoog. De wapens werden geleverd door particuliere
firma’s. Er bleef veel aan de strijkstok hangen. Als derde de voeding en het vervoer. De oplossing
daarvoor was heel eenvoudig: ze vochten steeds in het buitenland en leefde van het buitenland
door plunderen van voedsel en vorderen van paarden en wagens. Soms kon het ook riskant zijn.
Toen Napoleon in 1812 op weg ging naar Moskou met een leger van 600.000 man, werd NoordDuitsland volledig leeggeplunderd. Bij de gedwongen terugtocht kwam ”la grande armee” door
woestijnachtige gebieden midden in de winter. Er viel niets meer te halen.

Terugtocht uit Moskou
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4

De jaren 1794 en 1795.

In het najaar van 1792 vielen de Franse legers onder leiding van generaal Dumouriez de
Oostenrijkse Nederlanden binnen, versloegen een Oostenrijks leger bij Jemappes (6 november),
trachtten een protectoraat te vormen, maar werden op 18 maart 1793 door dezelfde Oostenrijkers
verslagen bij Neerwinden. Einde eerste poging.
Na een jaar een nieuwe poging. In 1794 veroverden
de Fransen de Oostenrijkse Nederlanden definitief
onder leiding van generaal Jourdan.
Het beroemde Samber- en Maasleger behaalde op
27 juni 1794 een klinkende overwinning op de
Oostenrijkers bij Fleurus ten noorden van Charleroi.
In snel tempo veroverden de Fransen de ene stad na
de andere. Op 26 juli trokken ze Luik binnen. Half
september staken ze de Maas over en versloegen de
tegenstanders opnieuw, nu bij Sprimont in de buurt
van Limbourg. De stad Aken droeg bij wijze van
voorzorg de sleutels uit zichzelf over. De Franse
troepen bezetten de omliggende gebieden
waaronder het Land van ’s-Hertogenrade. De
Oostenrijkers verlieten het land. Zowel de
ambtenaren als de militairen trokken weg, zodat half
oktober praktisch het hele gebied tussen Maas en
Rijn in Franse handen was.
De
herinneringen
aan de eerste
Franse
bezetting en
Fleurus
ook de
geruchten over de terreur in Frankrijk veroorzaakten een
algemene paniek. De terreur van Robespierre was wel
afgelopen, maar de haat tegen adel en vooral geestelijken
was er niet minder om. Edelen, geestelijken, welgestelde
burgers en talloze instellingen zetten hun kostbaarste
bezittingen op transport met paard en wagen richting
Duitsland. Ook de koorheren van de Abdij Kloosterrade
(Rolduc) werden door angst gegrepen. Op 20 september, op
het laatste moment, trokken ze met de abt in een stoet
wagens en karren weg richting Rijn. De meesten kwamen
niet verder dan het Rijnland of Westfalen. Toen het ergste
voorbij was keerden ze vaak terug, maar niet allemaal.

Jourdan

Pastoor Sougnez (Simpelveld) schrijft: “In verband met het naderen van de Franse legers nam ik
op 20 september 1794 het besluit om te vertrekken en mij naar de overkant van de Rijn te begeven,
daar ik vreesde mishandelingen te ondergaan van een teugelloze soldatenbende, zoals deze reeds
eerder gepleegd waren in Frankrijk gedurende de Terreurregering van de tiran Robespierre en
omdat ik zag dat iedereen, vooral de geestelijken, o.a.onze abt en de Communiteit van Beaurepart
eveneens de vlucht genomen hadden………………….”
47

“Toen ik in de maand juni 1795 terugkeerde was ik in de mening dat genoemde Wolters (de
achtergebleven kapelaan) de functie die hij had overgenomen, naar behoren zou hebben vervuld
en dat ik de parochie zou terugvinden zoals ik haar verlaten had. Maar dit was geenszins het
geval…………..”
Pastoor Sougnez bleek zich enorm verkeken te
hebben op de ontwikkelingen in het halfjaar dat
hij weg was. In Bocholtz was een nieuwe pastoor
ingevlogen, ene Dautzenberg uit Aken. Bovendien
had de achtergelaten kapelaan Wolters er een
potje van gemaakt. Daar kwam nog bij dat de
Fransen heel eigen ideeën hadden over de positie
van de oude adel en vooral de geestelijken.
Overigens waren de meeste geestelijken in het
Land van ’s-Hertogenrade thuis gebleven.
De eerste 15 maanden van het Franse bewind in
de Zuidelijke Nederlanden bleken een
nachtmerrie. De veroverde gebieden werden niet
zoals de eerste keer behandeld als een bevriend
volk dat bevrijd moest worden, maar als een
veroverd gebied dat moest boeten voor de zware
verliezen die de Fransen geleden hadden in de
voorgaande jaren.
In de tijd dat Sougnez in Duitsland zat (émigré),
heeft het nieuwe gemeentebestuur de pastorie
verhuurd aan een zekere Bindels uit Bocholtz en
werd de hele inboedel bij opbod verkocht.

Toen Sougnez terugkwam was de
pastorie verhuurd, de veestapel
verkocht en ook de paarden.
Bovendien had Bocholtz een eigen
pastoor, ene Jean Dautzenberg uit
Aken. De Bocholtzenaren weigerden
de nieuwe parochie op te geven en
wat Sougnez ook procedeerde, gelijk
kreeg hij uiteindelijk niet. De nieuwe
tijd had de tienden afgeschaft en de
parochiegrond onteigend.
Sougnez: “Tot overmaat van ramp
heeft men, daar de oude vroedschap
van Simpelveld had
bedankt…………………..een andere
vroedschap aangesteld onder de naam
gemeenteraad (“municipalité”). Van
Pastorie Simpelveld
deze gemeenteraad maakten deel uit:
Jan Leonard Daniëls, pachter van de
Bongard en een zekere Janssen uit Merkelbeek, beide vreemdelingen die nog niet erg gunstig
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bekend stonden. De eerste als burgemeester en de tweede als secretaris, terwijl verder als
wethouders fungeerden Jan Jozef Bosten, Willem Schiffelaers, Giel van de Weier en Pierre Jozef
Crutzen. Deze zes “vriendjes”, vooral de eerste vier hebben alles in het werk gesteld om de
pastorie voor hun doeleinden te gebruiken. Eerst hebben ze een vaatje wijn dat in de kelder lag,
naar de kampeerplaats van de Fransen gebracht. Daarna hebben ze zoveel soldaten in de pastorie
ondergebracht dat het meer op een kazerne leek dan op een pastorie. Ze hebben er tien tot twaalf
man ineens in ondergebracht, terwijl de grootgrondbezitters in het dorp geen inkwartiering
kregen”.
“Krachtens deze machtiging (van het bestuur in Maastricht) ging de gemeenteraad over tot het
verhuren van de pastorie en de daarbij behorende landerijen. De verkoop van de inventaris ging
door bij opbod. Bij het betrekken van het huis door genoemde Bindels werd een inventaris
opgemaakt van alle meubels die zich op de pastorie bevonden. Enige tijd later kwam de hongerige
bende bestaande uit de zes voornoemde personen, met hun deurwaarder om alle mij toebehorende
meubels die zich in of buiten mijn huis hadden gevonden bij opbod te verkopen………..
Daniels was een nogal eigengereid bestuurder. Op 15 januari 1796 moest hij zich in Maastricht
verantwoorden voor zijn harde optreden tegen pastoor Sougnez. Kort daarna werden de twee
dorpen ook bestuurlijk gesplitst. De genoemde Daniels werd “maire” van Bocholtz.
Om een beetje een idee te krijgen over de houding van de soldaat in een veldtocht in vijandig land
volgen we het verhaal van een soldaat:
“Eigenlijk werd bevolen dat men eerst voor de paarden zou foerageren en uit de nabijgelegen
dorpen stro en hout halen. Het graan stond meest nog op het veld, aangezien de oogst dit jaar
door de aanhoudende regen later viel dan gewoonlijk. Het foerageren ging geheel naar
vijandelijke trant: men sneed af, trok uit, vertrad overal het graan en maakte in minder dan een
uur een gebied waarvan acht tot tien dorpen een heel jaar moesten leven, tot een woestenij. Inde
dorpen ging het nog veel afschuwelijker toe. Om mij te warmen ging ik al lopend met een stel
anderen mee naar het dorp waar we hout en stro moesten halen. Voordat men deze dingen pakte
onderzochten de meesten echter eerst de huizen en wat ze aan aantrekkelijks vonden namen ze
mee, zoals linnen, levensmiddelen en andere zaken die de soldaat zelf kan gebruiken of aan de
marketentsters verkopen. Wat men niet kon gebruiken, werd kapotgeslagen of anderszins
vernield…………….”.
Of het er hier ook zo gewelddadig aan toe is gegaan weten we niet zeker, maar plunderen of
“vorderen” kwam zeker voor. Het lijkt erop dat in de veroverde gebieden tussen Maas en Rijn de
plundering plaats vond met een zekere systematiek. Het betekende dat er netjes een situatieschets
werd gemaakt van de verschillende “communes” of gemeenten en vervolgens belastingen/
vorderingen werden opgelegd. Dat gebeurde niet een keer, maar voortdurend. Daar kwamen ook
de verschillende belastingen bij zoals de grondbelasting of taille. Hierdoor werden voornamelijk
de grootgrondbezitters getroffen.
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Intussen had men geprobeerd het bestuur in de streek tussen Maas en Rijn in een nieuwe jas te
steken. Het centrale bestuur lag in Aken en Maastricht kon de rol van Arrondissementshoofdstad
spelen. Dat betekende dat de verschillende “communes” telkens door “Maastricht” op hun nummer
werden gezet wanneer ze niet of niet op tijd leverden. Wat moest er geleverd worden? In het begin
natuurlijk hooi voor de paarden, koeien voor het vlees en schapen. Toen de zaak een beetje op orde
was geraakt, waren het vooral paarden en karren. In Herve lag een verzamelpunt en de boeren
werden verplicht met paard en wagen daar te verschijnen. Na een goed jaar (1795) was men het
behoorlijk zat en je ziet dan ook in de lijsten dat steeds meer gemeenten er de brui aan gaven.
Verschillende keren moesten zelfs militairen ingezet worden om de eisen af te dwingen.

Wordt vervolgd…
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Luchtfoto archeologie
Door Armin en Pascalle Hamers

De zomer van 2018 zullen we ons nog lang herinneren. Wekenlang tropische temperaturen van ver
boven de 30°C en maanden lang geen regen van betekenis. Geen wolkje aan de lucht, alleen maar
zon. De grondwaterstand was flink gedaald waardoor de natuur het moeilijk had.
Kunnen we van de nood geen deugd maken? Als de natuur het moeilijk heeft, dan is het op
sommige plaatsen wellicht moeilijker dan op andere plaatsen. Misschien zie je aan de gewassen op
een akker als eronder iets zit. Bij voorbeeld oude fundamenten.
Hoe mooi zou het zijn om nu luchtfoto’s te maken van de plekken waar de romeinse villa’s in
Bocholtz gevonden zijn. Misschien laten ze nu ook bovengronds sporen na?

Uit Een bijzonder graf uit de Romeinse tijd in Bocholtz, voorlopig resultaten van de opgraving in
2003 door Tessa de Groot(ROB 2005).
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Via facebook werd binnen enkele dagen contact
gelegd met Stephan Boltong en Bas Werry.
Stephan heeft een drone waarmee hij
beveiligingstaken voor zijn rekening neemt en
Bas is hobby fotograaf met een fototoestel
onder een drone.
Op 24 juli 2018 om 9:00 uur was de afspraak
voor ons zomers avontuur. We zouden samen
gaan kijken of vanuit de lucht zaken zichtbaar
waren die vanaf de grond niet te zien waren.
Samen gingen we naar de kruising Helweg-

Rouwkoulerweg. Daar gingen de drones de lucht in.
Eerst villa Vlengendaal. Zouden we die terug zien?
Op de foto links komt van boven de Helweg, van
links de Rouwkoulerweg, en van rechts de
Veltjensweg. Rechtsboven op de foto is nog de
grens/landgraaf te zichtbaar.
Rechtsonder moet villa Vlengendaal onder de mais
verstopt zijn. Maar helaas, er is niets van te zien.
Jammer.
Ook de plek waar de askist is opgegraven in
2003 was nauwelijks nog zichtbaar.
Dan verder langs de grens. Hier is in het
verleden de vondst van een romeinse weg dicht
tegen of onder de landgraaf gemeld. Op de foto
rechts zien we linksboven akkerland in
Duitsland. Vanaf de rechterzijde zien we de
Froonkuijlsweg tot aan de landgraaf lopen.
Maar helaas geen enkele aanwijzing voor een
weg.
Hieronder nog een leuk kiekje van de omgeving.
Rechtsonder gaat de Helweg naar rechts boven weg en de Rouwkoulerweg omhoog richting
Vlengendaal. Rechts op de foto zien we Bocholtz. In het midden tegen de horizon de Huls.
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Dan nog verder langs de grens/landgraaf naar
het noorden. Hier ligt villa Dellender / Butterweiden aan de Duitse zijde met ook nog enkele
stenen resten aan Nederlandse zijde van de
grens. Op de foto rechts zouden we villa
Dellender moeten zien, maar helaas, ook hier is
niets te zien.
Ter oriëntatie: de bomen rij die op de foto van
beneden komt is de grens, die van linksonder
naar rechts boven is de spoorlijn MaastrichtAken en de bomenrij die bijna horizontaal van
links komt is de Akerweg. Alle windmolens
staan op Duits grondgebied.
Bij de spoorlijn keren we om voordat we boven de
bebouwing van Bocholtz terecht komen. In de
akkers tussen Helweg en Pleiweg/Vlengendaal valt
wel een vreemde lijn op die diagonaal door een
maisveld lijkt te lopen. Zie de foto links. Als we er
later voorbij lopen is duidelijk te zien dat de mais
hier ook daadwerkelijk een stuk kleiner is.
Enkele dagen later, tijdens een gesprek met
buurtbewoners, wordt dit opgehelderd: hier is
Bocholtz in 1987 op het Duitse drinkwaternet
aangesloten.
Dan verder terug naar het zuiden. Als we de
Bergweg kruisen komen vreemde vlekken in
beeld. Wat is dit?

En nog een blik achter ons
op de spoorlijn en bloemenwijk.
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Foto vanaf de kruising Helweg-Bergweg-Froonkuijlsweg naar het zuiden (richting Orsbach). Van onder naar boven
de Helweg, aan de rechterzijde hoeve Vlengendaal.

Boven de kruising Helweg-Bergweg-Froonkuijlsweg zien we dat de vlekken zich op alle vier de
percelen rond de kruising bevinden. Op de eerste afbeelding van dit artikel is op deze plek een
mogelijk Romeins grafveld ingetekend (nummer 5). Hebben we dit grafveld dan nu gevonden? Tot
nu toe hebben wij nooit bewijsmateriaal, of zelfs maar aanwijzingen, gezien die deze
veronderstelling onderbouwen. Veel vlekken lijken meer een C vorm te hebben dan een cirkelvorm, waarbij de opening van C steeds in zuid-westelijke richting ligt (maar ook berg afwaarts).
Daarnaast zijn ook sliert-vormige structuren te zien.
Of is het iets anders?
Wij hebben dit besproken met enkele leden van de sectie archeologie en geologie en twijfelen of
dit een grafveld is vanwege de zeer grote diameter van de cirkels (tot 10 meter) en de C-vorm in
plaats van de O-vorm of een langwerpige vorm. We hebben van alles overwogen: hutkommen,
granaatinslagen, vroege mergelwinning, dierlijke invloed, geologische fenomenen of toch een
grafveld.
Tijdens een veld bezoek was te zien dat het groene centrum van de cirkel steeds enkele centimeters
dieper lag dan de dorre cirkel zelf. Dit heeft ons samen met de verscheidenheid in vorm (C-vorm
tot sliert) tot het vermoeden gebracht dat het waarschijnlijk geen grafveld is maar een geologisch
fenomeen. We denken dan aan karstpijpen door de mergellaag.
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Maar ja, wat zien wij misschien over het hoofd waardoor we verkeerde conclusies trekken.
Daarom zijn onze bevindingen via Karen Jeneson van het Thermenmuseum doorgestuurd naar
Frederik Brounen van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE), waarvan wij spoedig antwoord
kregen:
Curieuze sporen; ik kan alleen maar een beetje hardop denken. Te onregelmatig voor een grafveld lijkt me. Bovendien
klopt het qua kleur niet. Bij bijvoorbeeld een kringgreppel raakt de ingraving geleidelijk vol met humus of humeus
sediment. Daardoor is het greppelspoor niet alleen donkerder, maar houdt het ook meer vocht vast. Op de foto is het
precies andersom: een donkere kern (die ook iets dieper lijkt te liggen) en daarbuiten een veel lichtere, nauwelijks
begroeide verkleuring.
Karstpijpen of dolines zijn doorgaans rond. Omdat het centrum zakt, spoelt er bij oppervlakkig afstromend water
humeus sediment naartoe en verwacht je een grote donkere vlek, zonder het lichte spoor eromheen. Behalve misschien
als er zoveel van de bouwvoor naar het centrum spoelt dat het dek aan de rand van de verzakking dun wordt en daar
lichter sediment uit de ondergrond (verweerde kalksteen?) wordt opgeploegd. Hetzelfde contrast (lichte naast donkere
banen) zie je ook op een van de akkers. Ik dacht eerst aan een boer hier met een ondergronder doorheen gegaan is
(niet zo handig met kalksteen in de ondergrond) en daarbij lichter gekleurd sediment omhoog heeft gehaald. Omdat er
ook lichtgekleurde duidelijke tractorsporen over de akker lopen is er mogelijk een simpeler verklaring voor dat
fenomeen: slemp. Na een regenbui ontstaat een dun laagje van heel fijn sediment dat een sneldrogende lichte korst
vormt. Of alternatief: een ondiepe laagte waarin fijn stof is gevangen.
Ik vind het idee van inslagkraters niet eens zo gek, maar ook daar zijn de sporen te onregelmatig voor. Er ontstaat een
donkere kern met een lage wal van lichtgekleurd, uitgeworpen materiaal uit de ondergrond eromheen. Bij het ploegen
kan die lichte wal zichtbaar blijven. Als de kraker vol water blijft staan kan het aan de helling afwaartse zijde door de
wal breken en deze opruimen; zo ontstaat een C.
Hoe krijg je anders lichtgekleurd materiaal aan het oppervlak, een onregelmatige vorm en een opening aan één zijde?
Kleine groeves voor het delven van al dan niet verweerde kalksteen? Ook dan ontstaat er een lichtgekleurde wal van
uitworp omheen, behalve aan de kant waar je er in en uit wil of een kar wilt neerzetten. De Barbapapa-vormen zouden
dan onregelmatige winputten kunnen zijn. Als ze nu nog nazakken lijken ze me niet Romeins, maar je weet het maar
nooit.

Met dank aan de lange hete zomer van 2018 hebben we nu foto’s van het vermeende Romeinse
grafveld. En dankzij de hulp van RCE weten we nu ook dat we geen foto’s van een Romeins
grafveld hebben. Maar waarvan dan wel?
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Metaaldetectormiddag voor de jeugd
Zaterdag 24 maart 2018 in Simpelveld
Door: Hetty Backbier
Als vereniging proberen we elk jaar ook een activiteit voor de jongere generatie te organiseren. Dit
jaar hebben we vanwege het grote succes opnieuw een metaaldetectormiddag georganiseerd.
Het was een van de eerste zonovergoten zaterdagmiddagen van dit voorjaar. We waren benieuwd
wat we zouden vinden: resten uit de Tweede Wereldoorlog, of misschien ook nog ouder materiaal
(bijvoorbeeld Romeins). Een paar uur lopen over het weiland aan de oude Gaasstraat leverde
vooral munten op, onderdelen van een tent en klein grut zoals een ouderwetse tube tandpasta.
Waarom zouden er onderdelen van een tent hier zijn gevonden? Heeft hier ooit een legertent
gestaan? Zou er een link zijn met de tweede wereldoorlog? Als u informatie, foto’s of een verhaal
hierover hebt, kunt u het aan ons sturen.
De munten waren ook interessant. Een muntstuk van 1 cent uit 1917:

Een ander muntstuk kwam uit 1745. Het is een 4 Heller en is in Aken geslagen. Aken had al vanaf
de Merovingische tijd een eigen munthuis. De band met Karel de Grote vergrootte het belang van
Aken als muntstad. Heller-muntstukken werden in Limburg waarschijnlijk veel in het
betalingsverkeer. Hellermunten worden vanaf ongeveer 1420 tot aan de Franse tijd 1797 geslagen.
De 4 Hellermunten werden in 1573 en daarna in de periode 1604 tot 1793 geslagen.
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Zo ziet het origineel uit.
Bron:
Carl Vogelgesang, Zur Geschichte des Aachener Münzwesens
Hieronder nog een beeldimpressie van de middag:
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Toevoeging door Pascalle Hamers
Met info van Rob Scholl en Roy Frings

Foto’s en info Rob Scholl

Foto’s Pascalle

59

Een derde Dyddenboek?
Correspondentie van een speurtocht, deel 2 en slot.
Door: Donné Jaegers
parochiearchief in S'veld te gaan, want jij had als
een hulp-Sint wat ik zocht al jaren geleden naast
mijn deur gelegd. Excuses, dat het pakje me nooit
opgevallen is. Ik zeg graag alsnog van harte: dank
U Sinterklaasje.

Korte samenvatting van het voorgaande:
Op zoek naar een mogelijk 3e Dyddenboek
stuit ik op een duister deel uit het leven van
Dyddenboek.
Persoonlijke
het
1e
aantekeningen in dat 1e Dyddenboek van de
hand van Jos. Habets in 1869 en in 1871 kan
ik niet rijmen met andere feiten uit de
bestaansgeschiedenis van dit boek, dat sinds
1984 bewaard wordt in het GA Kerkrade.
Van de omzwervingen van dit beroemde boek
van pastoor Dydden kun je nooit genoeg
weten, maar ik ben op zoek naar een 3e
Dyddenboek. Daarvan vind ik pas een
concreet spoor in een bepaalde passage van
het boek over de parochie Remigius van Luc
Wolters. De zoektocht wordt daarom
voortgezet.

Nu de hamvraag:
Is het vermoeden van Jo juist en heb jij een
(gedigitaliseerde)
kopie
van
het
derde
Dyddenboek (gebruikt)? Zo ja, zou je me dan ter
afsluiting van de bijdrage voor de aanstaande
editie van De Bongard een kopie van het titelblad
willen mailen a.u.b.?
(…)
Beste groet,
Donné
Simpelveld, 16 december 2017
Dag Donné,
Een idee: we zouden eens in het archief in Heerlen
moeten kijken. Het schijnt dat daar stukken zijn
gedeponeerd, die van belang zijn voor Simpelveld.
Ik zal eens nagaan wat daarvan klopt.
(…)
Groet, Jo

Nijmegen, 6 december 2017
Amice Luc,
Vorig jaar mailde ik je over mijn zoektocht naar
een derde Dyddenboek. Daarvoor heb intussen
plaatsen bezocht, waar ik iets verwachtte te vinden
over het onderwerp. Ik ben alleen niet naar Luik
geweest.
Ik sta op het punt de bijdrage af te sluiten als een
soort cold case, die nog steeds niet (helemaal)
opgelost is en dan legt als een volleerde moderne
hulp-Piet Jo gisteren dit per mail aan mijn deur:
(...) Toch zou je nog eens moeten kijken in het
boek van Luc Wolters over de Remigiusparochie
op pagina 70 onderaan bij de bronnen.
Daar wordt gesproken over een derde
Dyddenboek, maar dat het niet meer beschikbaar
is. Volgens Luc bestaat de tekst nog wel en hij
heeft die gebruikt.

Nijmegen, 16 december 2017
Beste Jo,
Ik heb Luc na mijn mail gebeld. Hij zou zijn
archief moeten uitpluizen om mijn vraag te
beantwoorden. Hij weet ook niet of een digitale
versie van dit 3e Dyddenboek nog bestaat en waar
die dan is. De man die hij als digitalist noemt in
noot 80 van zijn boek, schijnt al jaren geleden
overleden te zijn. (…) Ik bedenk nu: zou zijn
Heemkundige nalatenschap misschien in het
archief in Bocholtz liggen? Ik ga kijken of de
inventaris van dat archief uitsluitsel geeft.
(…)
Verder heb ik ook uitvoerig kontakt gehad met de
archivaris Bohnen van het Bisschoppelijk archief

Waarom deze passage in je boek tot nu toe
faliekant aan mijn aandacht ontsnapte, kan ik niet
verklaren. Blijkbaar hoefde ik niet naar het archief
in M'tricht of het GA in Kerkrade of het
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Simpelveld en Bocholtz.1 Ik noem dat hierna maar
kort: het artikel.
Het artikel begint met een verslag van het eerste
bezoek van Franssen (vermoedelijk in 1963) aan
het bisschoppelijk archief in Luik, waar zich ook
het oude archief van de abdij Beaurepart bevond.
In de eerste regel schrijft Franssen De archivaris
(…) liet me het Luikse exemplaar van Dyddens
“memorieboek”
zien
(…).
De
term
“memorieboek”(…) werd door de latere
rijksarchivaris Jos. Habets gebruikt (Habets 1871,
p. 165)2. Dydden schrijft zelf (…) registerboeck.
Ik vind de term, die Dydden voor zijn boek
gebruikt niet alleen mooier, maar hij dekt ook
inhoudelijk veel beter de lading. Ik zal daarom
hierna alleen nog spreken van registerboek.

te Roermond. Daar of in delen van dat archief, die
sinds kort elders worden bewaard, is niets te
vinden van Dydden of een cadeau (van een
manuscript) gegeven ter gelegenheid van een
bisschoppelijk evenement of feest. Ook niet in het
recent over dat archief verschenen boek. Het spoor
over Roermond loopt dus, tot nu toe, dood.
Ik heb mijn kaarten gezet op de digitale versie die
volgens Luc van het 3e Dyddenboek gemaakt is
door Mathieu Horbach. (…) Misschien gebeurt
het kleine wonder, dat tussen nu en eind februari
2018 de digitale versie boven water is gekomen!
(…)
Beste groet,
Donné

Franssen stelt vast, dat Dydden op de titelpagina
van het Luikse registerboek zet dat het in 1597
door hem is samengesteld uit stukken die ook in
het Simpelveldse registerboek voorkomen. Dat
Luikse registerboek begint volgens Franssen met
een onbeschreven blad met alleen de naam
Simpelvelt er op, op folio1staat het wapen van
Dydden en op folio 2 de titel Liber monasterii
Bellereditus met aan de voet van dat folio in rood
Anno 1597.
Na folio 24 en voor 25 vindt Franssen een
gekleurde kaart ingebonden. Een deel daarvan
heeft hij later gebruikt als basis voor de omslag
van zijn boekje Van Semplevei tot Simpelveld. Op
de folio´s 22-24 staat volgens Fransen in het
Luikse registerboek de tekst van de visitatie van
de tienden door de rentmeesters van de abdij ValBenoît. Boven die tekst heeft Dydden geschreven
De copie is gecopieerd uit een oud geschrift
waarvan ik het origineel vond in de abdij van ValBenoît.

Nijmegen, 15 januari 2018
Beste Jo,
Een beetje nieuws:
1e Luc heb ik gesproken (…)
2e Hij vertelde me dat bij de weduwe van Math
Horbach zeker nog heemkundestukken moeten
zijn, want zij heeft Luc al eens aangesproken
daarover.
3e (…)Ik denk dus dat we kontakt moeten
opnemen met weduwe van Math en wel op korte
termijn. (…)
Groet,
Donné
Simpelveld, 18 januari 2018
Dag Donné,
Vanmiddag heb ik gepraat met Pierre Schnackers.
Hij beloofde contact te zoeken met de weduwe
van Math Hornbach. Zo snel ik iets hoor, geef ik
het jou door.

Franssen gebruikt op pag. 38 van zijn artikel een
tussenzin van maar twee woorden, die bij eerste
lezing van dat artikel direct mijn belangstelling
wekte. Hij schrijft daar namelijk letterlijk, en die
tussenzin druk ik dik af:
Het Luikse registerboek (…) is door Dydden
samengesteld (…) uit stukken die ook in het
Simpelveldse, nu Maastrichtse registerboek
voorkomen.
Verder op in het artikel blijkt, dat Franssen op de
hoogte is van de lotgevallen van het nu

Groet, Jo
Nijmegen, 1 maart 2018
Beste Jo,
Ik heb de afgelopen tijd niet stilgezeten, hoewel je
uit het schaarse briefverkeer anders zou kunnen
denken. Ik stootte op een artikel van wijlen Huub
Franssen in De Bongard van 2001 met de lange
titel:
Pastoor
Arnold
Dydden,
de
“memorieboeken”en zijn afbeeldingen van

1

De Bongard, 2001, pag. 38 – 50.
Geschiedkundige aantekeningen over Simpelveld, 11551598, PSHAL 8, 1871, pag. 161-180 en 440-441.
2
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Maastrichtse registerboek. Hij schrijft namelijk op
pag. 43 dit: Het register was tot voor kort in het
RAL Maastricht onder nummer XIV c 50a of
(later?) LvO 3092b. Nu is het in het
gemeentearchief van Kerkrade.
Daarmee staat dus tot hier vast, dat Franssen in
1963 een Dyddenboek heeft gezien, dat het Luikse
registerboek is. En dat hij kennis heeft van een
Simpelveldse registerboek of nu Maastrichtse
registerboek, dat later niet meer bewaard wordt in
het RAL maar in het GA te Kerkrade. Daarmee
hebben we dus al twee registerboeken.

Luikse exemplaar is samengesteld uit stukken, die
ook in het Simpelveldse registerboek voorkomen.
Van het Simpelveldse exemplaar staat ook vast,
dat het ouder is dan het Luikse.
Wat brengt Franssen er toe het Simpelveldse
registerboek van naam te laten verschieten en het
te noemen nu Maastrichtse registerboek? De
reden daarvoor lijkt de publicatie van een
inventaris van een bewaard archief van het
klooster Beaurepart in de serie Monasticon Belge
1928 en herdrukt in 1962. Eerst staat daarin een
overzicht van wat over de Norbertijnenorde te
vinden is in het Staatsarchief te Luik en daarna
wat zich in het archief van het bisdom of dat van
het seminarie bevindt.
Ik heb dat Monasticon Belge ingezien in de
bibliotheek van het Erfgoedcentrum Kloosterleven
in het Kruisherenklooster St. Agatha te Cuijk. In
een overzicht van de archieven van de gemeente
Luik staat onder inventaris nummer 15:
Simpelvelt. Liber monasterii Bellereditus ord.
Prem. In quo continentur copie autentice
renovationum terrarum, redituum dicti pastoratus,
composé et écrit par fr. Arnold Dydden, curé de
Simpelveld de 1571à 1597 (…).
En iets verder op in dat Monasticon Belge staat de
volgende verwijzing. Nu naar een ander boek uit
1899, genaamd Inventaire des cartulaires belges
conserveé à l’etranger.

Dat Simpelveldse registerboek is het eerste
registerboek van Dydden, want hij schrijft dat hij
er in 1571 aan begon. Ook staat vast, dat hij in
1579 begon met het maken van een kopie van zijn
registerboek. Bijna twee eeuwen later geeft
pastoor Sougnez op 29 december 1782 die kopie
ter bewaring terug aan de abdij van Beaurepart.
Franssen ziet dat Luikse registerboek in 1963.
Sougnez laat eerst een kopie van dat tweede
registerboek maken en actualiseert de inhoud met
nieuwe feiten en gegevens. Vanaf dat moment
bestaat er een derde registerboek: het Sougnez
registerboek. Dit Sougnez registerboek wordt
tegelijk met het Simpelveldse/Maastrichtse
registerboek in bewaring genomen door het GA
Kerkrade. Beide registers heb ik daar ingezien in
2017 en in handen gehad.

Franssen noemt hetgeen in die verwijzing staat als
uitdrukkelijk bewijs van het bestaan van het
“Maastrichtse”exemplaar. Voor mij is wat daar
staat om andere reden van belang. Reden genoeg
eerst de tekst af te drukken van de betreffende
passage:

De conclusie moet dan zijn, dat er inderdaad drie
Dyddenboeken zijn. Het oudste is het
Simpelveldse/Maastrichtse registerboek, het op
een na oudste is het Luikse registerboek en het
jongste is het Sougnez registerboek.
Zoektocht voltooid. dacht ik, maar zijn hiermee
ook alle vragen en kwesties, die ik onderweg
tegen kwam opgelost? Ik dacht het niet. Los
daarvan is er misschien een nieuwe, bepaald niet
onbelangrijke, vraag bijgekomen: is er niet ook
nog een vierde Dyddenboek en zo ja, zouden we
dat dan in de stukken van wijlen Math Horbach
moeten zoeken?
Eerst een poging een paar vragen en kwesties op
te lossen, die ik tijdens de zoektocht tegen kwam:
1e Waarom zou het Simpelveldse registerboek het
Maastrichtse registerboek moet worden?
Franssen toont met een uitgebreide inhoudelijke
vergelijking van tekeningen en teksten tussen het
Luikse registerboek en het Simpelveldse
registerboek voor mij overtuigend aan, dat het
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Zonder ander argument dan de verwijzing naar het
RAL, spreekt Franssen van het “Maastrichtse
exemplaar”.
Franssen wijst er verder in zijn artikel wel nog op,
dat op het eerste blad van drie ongenummerde
folio’s van dit Maastrichtse exemplaar staat, dat
Jos. Habets, pastoor te Oud-Vroenhoven het boek
heeft gekocht voor 5 franken vandaag 14 mei
1879 te Maastricht. Hij concludeert daar echter
alleen uit dat het boek na 1808 ooit in privé
handen is geraakt, door Habets achterhaald werd
en later (wanneer?)door hem aan het RAL is
geschonken.
Ik begrijp trouwens ook niet waar het jaartal 1808
opeens vandaan komt in de redenering van
Franssen, jij wel misschien?

Die kopie kan in die tijd alleen gemaakt zijn in het
parochiearchief van Simpelveld, want daar bevond
zich in 1869 dat Simpelveldse exemplaar. Doordat
iemand er een kopie van maakt, wordt het
origineel d.w.z. het Simpelveldse registerboek,
toch geen Maastrichts registerboek? Hooguit zou
men die kopie het Maastrichtse registerboek
kunnen noemen, om bijvoorbeeld de kopiist te
eren. En los daarvan: waar is die kopie gebleven?
Bestaat die nog en waar is die dan nu?
2e Franssen schrijft in zijn artikel, dat het Sougnez
registerboek, dat tot 1984 in het parochie archief
te Simpelveld werd bewaard, door Habets werd
gebruikt
voor
zijn
Geschiedkundige
aantekeningen over Simpelveld, die hij in 1871
publiceert. Waarom Franssen dat denkt, schrijft hij
helaas niet en volgt ook overigens niet uit zijn
artikel. Het jaar van publicatie van deze
geschiedkundige aantekeningen in 1871 in
combinatie met het jaar 1869 waarin Habets zegt
de kopie te maken van het Simpelveldse
registerboek, plus het feit dat Habets pas in 1879
in een bepaalde aantekening in het Simpelveldse
registerboek schrijft, dat hij dit boek dan koopt in
Maastricht, voert eerder en logischer tot de
conclusie, dat Habets zijn twee jaar daarvoor zelf
gemaakte kopie heeft gebruikt toen hij deze
Geschiedkundige aantekeningen over Simpelveld
maakte.

Als ik het Luikse registerboek in die stad had
mogen zien, dit Maastrichtse registerboek al
kende door mijn bezoeken aan het RAL en verder
uit eigen waarneming wist, dat in het parochie
archief in Simpelveld het Sougnez registerboek
bewaard werd, zou ik vermoedelijk ook redeneren
als Franssen deed.
Toch is er op de juistheid van die redenering het
een en ander af te dingen.
Op de eerste plaats blijkt uit het artikel niet of
Franssen bekend was met de onbeschreven en
ongenummerde bladen waarmee het Maastrichtse
registerboek eindigt. Ook blijkt niet of Franssen
de tekst heeft gezien, die op een van die bladen
staat Ibidem. Excerpcit Jos. Habets, vicarius in
Bergh Terblijt, 1869. Daarmee staat vast, dat
Habets 10 jaar voordat hij het nu Maastrichtse
registerboek kocht, daarvan al een kopie (of
uittreksel?) maakte.

3e Wordt het Simpelveldse registerboek een
Maastrichtse registerboek als het in die stad wordt
gekocht op enig moment? Ik denk dat het blijft
wat ook Franssen geweten heeft dat het is: het
Simpelveldse registerboek.
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En waarvan weet Franssen zo zeker, dat het
Simpelveldse register tussen 1800 en 1879
spoorloos is geweest? Bekend is dat Napoleon
bepaald niet zachtzinnig omging met kerkelijk
bezit. Maar is dat genoeg reden vanaf de
Napoleontische tijd spoorloosheid van het
Simpelveldse registerboek aan te nemen tot de dag
en het jaar dat iemand in dat boek schrijft, dat hij
op het 14 mei 1879 in Maastricht koopt?

1782: Sougnez brengt de kopie van het Luikse
registerboek in de abdij in Luik terug.
Hij heeft er eerst een kopie van laten maken, het
Sougnez registerboek, en dat wordt sindsdien in
het parochiearchief te Simpelveld bewaard tot de
overdracht tot in bewaargeving aan het GA
Kerkrade in 1984. 5
1869: Habets schrijft in het Simpelveldse
registerboek dat hij er een kopie van maakt.
Vraag blijft: kopieert Habets het geheel, dat is
knap en veel, of slechts het deel over de Bank- en
Boschrechten van Simpelveld en Bocholtz?
Met het belang van die vraag sluit ik deze mail af.
Nog even geduld, dus.

4e En dan is er nog een andere ongerijmdheid,
voor mij tenminste. Habets werd in 1881 benoemd
tot Rijksarchivaris in Maastricht. Hij publiceert 10
jaar later zijn artikel Dye naebueren gewysden van
den thienden tot Sympelvelt uytten jaer 1548.3
Hierin staat de -intussen beroemde- passage: In
een handschrift over de parochie, door pastoor
Arnold Didden in 1571 aangelegd, troffen we de
gewijsden over het tiendewezen aan. Dit
handschrift is ons eigendom.
In deel 1 van deze correspondentie van een
zoektocht heb ik aangetoond, dat het zeer
onwaarschijnlijk is, dat Habets met het woord
handschrift in dit geval alleen bedoeld kan
hebben die gewijsden en niet de inhoud van het
volledige Simpelveldse registerboek. Om te
voorkomen, dat je het eerste deel moet opzoeken
om te kijken wat mijn motivering daarvoor ook
weer was, vat ik die kort samen:
In een boek over het oud vaderlandsrecht schrijft
Habets De bankrechten van Simpelveldt en
Bocholts, die we hier mededeelen, schreven we af
uit een “Rolleregister der bank van Simpelveldt
en Bocholts” over de jaren 1654-1661, hetwelk
zich in het Rijksarchief te Maastricht bevindt.
Ook het “Juramentum scabinorum”bevindt zich
in hetzelfde register.4
Dus de onderwerpen waar hij in 1891 over
publiceert, heeft hij niet ontleend aan een
uittreksel uit 1881 van het Simpelveldse
registerboek.

1871: Publicatie door Habets van zijn
Geschiedkundige aantekeningen over Simpelveld,
waarvoor hij gebruik maakt van het Simpelveldse
registerboek (opvatting Franssen) of zijn zelf
gemaakte kopie daarvan (opvatting van mij).
Habets kan dit registerboek niet gebruikt hebben
bij zijn publicatie, want hij koopt dit Simpelveldse
registerboek pas in 1879. Of moeten we soms ook
nog de mogelijkheid onder ogen zien, dat hij het
boek sinds 1869 nog steeds onder zich heeft? De
tijd, die nodig is om het hele register te kopiëren,
naast andere werkzaamheden, kan die tien jaar
wel verklaren.
Die
aanname
zet de
aankoopverklaring van Habets in 1879 in een
perspectief dat ik niet graag voor mijn rekening
zou willen nemen zonder nader bewijs.
1879: Habets schrijft in het Simpelveldse
registerboek, dat hij dat boek op 14 mei te
Maastricht koopt.
Zie opmerking bij het jaartal 1871.
1881: Habets wordt benoemd tot (de eerste!)
Rijksarchivaris in Limburg.
1891: Habets publiceert Dye naebueren gewysden
van den thienden tot Sympelvelt uytten jaer 1548.
Daarin staat de vermelding van het Simpelveldse
registerboek en de beroemde zin: Dit handschrift
is ons eigendom.
Blijft de vraag: bedoelt Habets met handschrift
het registerboek, dat hij in 1879 in Maastricht
naar eigen zeggen koopt? En is dat het
Simpelveldse register?

De relevante feiten en data, vragen en
opmerkingen voor mijn eindconclusies zet ik op
een rij en dat ziet er zo uit:

3 Werken der Vereniging tot uitgave der bronnen van het
oude Vaderlandsche recht, Utrecht, no 12, 25 mei 1891
4 Aan dat argument doet m.i. niet af het feit, dat ik de teksten
van de materiële bankrechten, die Habets in 1891 beschrijft
onder het hoofdstuk Bank- en Boschrecht van Simpelveldt en
Bocholts juist echter niet (meer?) in inventarisnummer 2713
bij het RHCL kan vinden.

5

Het moment van de feitelijke overdracht aan het GA ken ik
niet; de overeenkomst tot die overdracht werd in februari
1984 getekend.
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1893: Habets overlijdt.

provinciaal archief te Maastricht, is niet bekend.
Via oude veilingcatalogi van handschriften denk
ik dat daar wel inzicht in te krijgen is.

1899: Poncelet maakt melding van een
handschrift in het provinciaal archief te
Maastricht, dat hij noemt un cartulaire des biens
de l’abbaye de Beaurepart à Simpelveld et à
Bocholtz(…) anno 1571.
In theorie kan dat hetzelfde handschrift zijn,
waarvan Habets schrijft dat hij het in 1879 koopt.

4e Als Habets een kopie van het gehele
Simpelveldse registerboek maakte, toen hij daarin
schreef Excerpcit Jos. Habets, vicarius in Bergh
Terblijt, 1869, dan is er ook nog een vierde
Dyddenboek. In het RHCL ik dit boek
vruchteloos gezocht. Biedt de heemkundige
nalatenschap van Math Horbach mij de weg naar
een nieuw spoor?

1928: Monasticon Belge noemt het bestaan in het
gemeente archief van Luik van een copie
autentice van het handschrift uit 1571, dat is
samengesteld en geschreven door fr. Arnold
Dydden, pastoor in Simpelveld.
Deze authentieke kopie moet de kopie van het
Simpelveldse registerboek zijn, door Sougnez
terug gebracht 31 december 1782 in het archief
van de abdij van zijn orde te Luik en is dus het
Luikse registerboek. Sougnez liet daarvan op zijn
beurt voor gebruik tijdens zijn pastoraat in
Simpelveld een eigen kopie maken, het Sougnez
registerboek.

Ik begrijp natuurlijk, dat je meer te doen hebt en
ik zal dus geduldig wachten tot ik aan een reactie
merk, dat je tijd vond dit allemaal door te nemen.
Met je reactie sluit ik dit slot van de zoektocht af;
je hebt dus -terecht- het laatste woord.
Met vriendelijke groet,
Donné
Simpelveld, 21 april 2018

Ik kom tot de volgende eindconclusies en ben erg
benieuwd naar het resultaat van een beschieting
daarop door jou:

Dag Donné,
Het gevaar bestaat dat we eindeloos blijven
zoeken naar het zgn. derde Dyddenboek. Op dit
moment twijfel ik sterk aan het bestaan ervan,
maar............
Misschien is het veel interessanter de
"toevoegsels" van de hand van pastoor Sougnez te
bekijken. Luc beschrijft in zijn boek over de
Remigiusparochie het verhaal dat Sougnez
ophangt over zijn ervaringen voor en vooral na
zijn terugkeer uit Duitsland.
Het zou de moeite waard kunnen zijn die
"ervaringen" te toetsen aan andere bronnen,
bijvoorbeeld bronnen uit Bocholtz. Wie weet is er
ook iets te vinden in Maastricht in het "Franse"
archief?

1e Er bestaan inderdaad drie Dyddenboeken. Het
oudste is het Simpelveldse registerboek,
gemaakt door pastoor Dydden.
Het op een na oudste is het Luikse
registerboek, waaraan ook Dydden nog begon,
maar dat door anderen is afgemaakt.
Sougnez heeft het Luikse registerboek geleend
van de abdij in Luik, er een kopie van gemaakt en
die met nieuwe gegevens aangevuld en
geactualiseerd. Dat Sougnez registerboek is het
jongste boek en is meer dan twee eeuwen in het
parochiearchief te Simpelveld bewaard (17821984).
2e Het staat vast dat het Simpelveldse
registerboek het parochie archief ooit verlaten
moet hebben en uiteindelijk (via Jos. Habets?) in
handen is gekomen van het RHCL te Maastricht.
Dat is geen reden te spreken van een Maastrichtse
registerboek.

Groet,
Jo

3e Wanneer de zwerftocht van het Simpelveldse
registerboek begon en hoe die precies verlopen is
tot het moment dat in 1922 dit boek bewijsbaar
aanwezig is in wat dan genoemd wordt het
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De jaren 1850-1914
Tijdsbeeld over de sociale omstandigheden met name geconcentreerd op de eet en
drinkcultuur.
Door: Theo Hoogers
Als we gaan kijken naar deze periode was het veruit een van de slechtste op economisch gebied
van de moderne geschiedenis. Ons land was op het dieptepunt van het verval. Er werd hard
gewerkt tot wel 15 uur per dag door de arbeiders (mannen, vrouwen en kinderen) zonder dat dit
zoden aan de dijk zette door zeer lage lonen. De mensen buiten het arbeidsproces hadden een nog
armoediger bestaan. Het waren de jaren waarin ziekten, ondervoeding slechte huisvesting en
drankmisbruik aan de orde van de dag waren. Deels komt dit hier in ons gebied door de
landbouwcrisis die door de invoer van goedkoop graan uit de USA wordt versterkt. Dit graan had
tot gevolg dat de prijzen op de Europese markt daalden en het bleek al snel dat de Nederlandse
landbouw hier slecht tegen opgewassen was. Er komt een crisis die heeft geduurd van 1878 tot
1895. De landbouw moest veranderen zowel in product als in manier van produceren. We zien dan
ook dat door mechanisatie het aantal landarbeiders afneemt en door de moderne industrie het
aantal arbeiders toeneemt. Velen trekken dus naar de steden en daar ontstaat weer een behoefte aan
voedsel omdat men in de stad moeilijk eigen producten kon verbouwen. In getallen; 1849
arbeiders in de industrie 350000 in de landbouw 322000 in 1920 mede door de snelle
bevolkingsgroei 1.028155 arbeiders in de industrie en 633514 arbeiders in de landbouw. De groei
van arbeiders in de landbouw blijft dus significant achter bij die van de arbeiders in de industrie.
De arbeidsomstandigheden als gezegd waren ronduit slecht. Als gevolg daarvan trad er massale
babysterfte op mede doordat baby’s niet werden gezoogd maar het moesten doen met wat
boekweitmeelpap soms met stroop erdoor en al heel snel moesten eten wat de pot schafte. Zij die
in leven bleven bereikten meestal geen hoge leeftijd Voorbeelden hiervan in Maastricht de
glasarbeider had een gemiddelde leeftijd van 30 jaar. Ook in de landbouw lag de gemiddelde
leeftijd laag. Een dagloner werd gemiddeld 32 jaar. De verstandelijke ontwikkeling van de
arbeider en dagloner was ook laag door gebrek aan scholing. De meeste kinderen tussen de 6 en 12
jaar kregen helemaal geen onderwijs en zij die dan wel nog naar school mochten gaan kregen zeer
onregelmatig les als gevolg van de inzet van de kinderen b.v. op het platteland met het helpen bij
zaaien en oogsten.
In ons gebied werkte ongeveer 33 % van de bevolking in de agrarische sector, 6.7 % had een
gemengd bedrijf en rond de 60% werkte in de overige beroepen.
In mijn uiteenzetting wil ik mij gaan concentreren op de eet en drinkgewoonten van de
loonwerkers, kleine boeren en arbeiders in onze omgeving. Was de situatie hier zo slecht? Als we
kijken in de periode 1880 tot 1914 dan zien we dat de Limburgse eetgewoonten berusten op een
weinig gevarieerd aanbod. Het eten is eenvoudig en ook eenvoudig bereid. Dit had te maken met
de beschikbaarheid b.v. vers vlees was er alleen in de slachtperiode en dan kon de vrouw het vlees
braden. Dit houdt in dat er het overgrote deel van het jaar brood aardappelen en groenten de
componenten vormden van de maaltijden. Door het rijp worden van groenten in verschillende
perioden at men dagen achtereen hetzelfde, komt nog bij dat bladgroenten bederfelijk waren en
niet lang houdbaar. De mensen ook in de dorpen streefden erna zoveel mogelijk zelf te verbouwen
in hun moestuin. Het was dus eten wat de pot schaft. Er was geen ruimte voor eigen smaak men at
wat men voorgezet kreeg en men was er ook nog blij mee want men had dan in ieder geval at te
eten.
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In de 20ste eeuw komt hierin enige verandering door voorlichting over voedselgebruik en door
betere bewaarmethoden. Echter ook hier de lagere inkomensgroepen vormen ook hier de
achterliggende groep. Uit diverse onderzoeken blijkt dat voor onze omgeving te weinig verschil is
te zien in de consumptiepatronen door de verschillende bevolkingsgroepen. Daarom heb ik de
eetpatronen niet in onderscheiden groepen weergegeven maar geeft ik een en hetzelfde model aan.
Soberheid is een begrip in deze periode. Men gooit het niet over de balk en alleen bij bijzondere
gelegenheden zoals een bruiloft of een kermis werden extra dingen gedaan. Zelfs van de restjes
van maaltijden probeerde men nog iets te maken, er werd bijna niets weggegooid. Geld was
schaars op het platteland en werd voornamelijk gebruikt om iets aan te kopen dat niet zelf
geproduceerd kon worden of om de belasting te betalen. De loonwerkers, boeren, arbeiders en
zelfs ambtenaren hadden in die tijd nog hun eigen moestuintjes, men hield daar kippen, een varken
en soms een geit en men verbouwde daar aardappelen groenten en peulvruchten. Bij huis werden
ook wel konijnen gehouden. Producten die men zelf niet verbouwde probeerde men te verkrijgen
door ruilen. Fruit had men vaak van eigen vruchtbomen of struiken. Meestal werd vers gegeten
volgens het seizoen en een aantal producten zoals fruit en aardappelen konden wat langer worden
bewaard. Er waren verder nog verschillende methoden om te conserveren. Deze methoden werden
steeds meer verfijnd. De huishoudens in die tijd kochten met het weinige geld dat overbleef in het
algemeen thee en koffie, suiker en zout, stroop, azijn en specerijen, soms ook wel rijst. Gevolg was
dat de detailhandel op het platteland grotendeels ontbrak. Lang niet alle dorpen beschikten over
een kruidenier of groenteboer. Naar de stad gaan was geen optie door slechte verbindingen en door
geldgebrek. Dit is mede ook een rede om over te gaan op conservering van voedsel. De
conserveringstechnieken die gebruikt werden waren de volgende:
Drogen; onttrekken van water aan een product waardoor bacteriën geen kans meer kregen dit zien
we voornamelijk bij fruit en groenten.
Roken; voornamelijk bij vlees en vis, het werd hier nauwelijks toegepast.
Inzouten en pekelen; werd veel toegepast omdat het makkelijk was en niet erg arbeidsintensief de
producten werden veelal in stamppotten verwerkt hier werd de zoute smaak enigszins onderdrukt.
Nadeel was dat als men het product te lang ingezouten laat liggen het oneetbaar wordt. Heel
bekend is ook zuurkool uit witte en savooiekool gemaakt er werd een beetje witte wijn indien
beschikbaar toegevoegd vervolgens zout en een lepel karnemelk, jeneverbes en peper werd
toegevoegd en vervolgens in aarden potten laag voor laag aangestampt, tenslotte werd dan de pot
afgedekt met een linnen doek daarop wat dunne plankjes en daar weer op wat schoongewassen
klei. Dit geheel moest dan wel vorstvrij worden bewaard.
Wecken in opkomst tegen het einde van de 19de eeuw en begin 20ste eeuw, van huis uit een
Franse uitvinding van dhr Appert die berust op sterilisatie de verpakking was dan ook afgesloten
en de houdbaarheid nam aanzienlijk toe. Het voordeel was dat allerlei producten apart konden
worden geweckt en zodoende werd de maaltijd veel smakelijker.
Tot slot de methode waarbij men azijn, alcohol of suiker gebruikte; voorbeelden hier zijn jam en
het op alcohol zetten van vruchten. Dit was echter relatief duur en werd weinig toegepast. Azijn
werd gebruikt om uien en augurken te conserveren en werd wel veel toegepast.
Nu we weten hoe voedsel bewaard kon worden en hoe voedsel vers werd gebruikt kunnen we gaan
kijken naar de eetgewoonten.
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Eten in vroeger jaren
Twee maaltijden
Onze voorouders aten over het algemeen twee keer per dag. De belangrijkste maaltijd was de
warme hoofdmaaltijd tussen de middag. In plaats van gekookte aardappels aten de minder
gefortuneerden hun warme maaltijd ook wel in de vorm van een stevige maaltijdsoep. Gort was de
basis, als smaakmakers werden zout, peper of uien toegevoegd, evenals erwten, bonen, wortelen of
kool. En natuurlijk was er altijd de onvermijdelijke aardappel, die een belangrijk bestanddeel van
deze voedzame soep vormde.
Bij het ontbijt at men brood of pap, maar ook pannenkoeken of aardappels kwamen hiervoor in
aanmerking. Boekweitpannenkoeken crêpe en aardappelkoeken ook wel bekend als “riefkook”en
ook wel de nu nog bekende wentelteefjes. Papsoorten als havermoutpap en in mindere mate
rijstpap en natuurlijk de bekende broodpudding en botermelkse pap.
Brood werd op het platteland volop zelf gebakken. Als broodbeleg was kaas voornamelijk
weggelegd voor de rijkeren. De middenklasse besmeerde het brood vaak alleen met boter; soms
was er suiker, stroop of een stukje spek. De arbeidende bevolking deed graag vet, reuzel of
uitgestreken, koude aardappelen op het brood.
Toch werd brood door de arbeiders niet veel gegeten. Tarwebrood was, vanwege de hoge accijns,
eenvoudigweg te duur. Roggebrood was een goedkoper en toch heel voedzaam alternatief. Toen de
overheid op 1 januari 1856 de zogenaamde “rijksaccijns op het gemaal” afschafte, ging de prijs
van een tarwebrood snel omlaag: van bijna 50 cent per brood zakte de prijs binnen een maand naar
34 cent
Dan de dranken. Koffie, thee melk en bier waren algemeen bekend in deze regio. Bier was alom
vertegenwoordigd maar als men kijkt naar een product als cider dan komt men dit nauwelijks
tegen. De koffie stond de hele dag op een kachel of fornuis te pruttelen en was overal gewoon in
huis te vinden. Op het platteland werd ook veel karnemelk gedronken een product dat overbleef
nadat de melk was afgeroomd. Als we kijken naar brood dan zien we dat wittebrood alleen gegeten
werd in de betere kringen dit gold ook voor rozijnenbrood. Krentenmik daarentegen werd overal
gegeten. Meestal werd roggebrood gegeten ook omdat dit langer houdbaar was verder nog het
bekende tarwebrood. Als beleg zag men kaas meestal de wat rijkere laag en ook wel stroop dit
omdat jam nog niet overal als dagelijks product vanwege de kosten beschikbaar was. Stroop had
men als appelstroop en perenstroop Een ander soort beleg was hagelslag dat ook in begin van de
20ste eeuw op het menu kwam. Ook een ei in gebakken vorm en gekookte vorm kwam regelmatig
op tafel soms in combinatie met spek. De hoofdmaaltijd bestond vaak uit diverse vormen van soep
en de bekende stamppotten (hutspot, erwten en bonensoep, reubesop als voorbeelden) Aardappelen
vormden samen met meel en soms rijst de hoofdcomponenten van de maaltijd. Groenten waren
breed bekend met kool als hoofdzaak uitzondering hier was bloemkool dat nauwelijks bekendheid
genoot. Peulvruchten met uitzondering van kapucijners. Spekbonen, boontjes, erwten, tuinbonen
bruine bonen waren overal aanwezig in het eet patroon. Soepkruiden als peterselie, kervel, selderij
evenals prei en ui kende men hier in dit gebied ook Minder bekend was knoflook. Rabarber en
tomaten werden veel in de volkstuintjes en moestuinen gekweekt.
Gebak en vlaai waren er alleen als traktaties bij bijzondere gelegenheden. Meestal kruimel, linzen
of abrikozenvlaai. De pruimenvlaai werd veel op begrafenissen gegeven.. soezen, bienestich
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perenvlaai werd meer in de gegoede kringen gegeten. Veel van de vlaaien en brood werd op het
platteland en in de dorpen nog gebakken in eigen gemaakte bakovens waar er nog diverse van
staan in onze omgeving.
Voor de keukenprinsen en prinsessen onder ons een eenvoudige recept uit 1883:
•

Groenten in mosterdsaus (originele tekst)

1½ pond groenten (bloemkool, slaboontjes, worteltjes uitjes augurken enz) 125 gram
mosterdpoeder 1½ flesch inmaakazijn, ½ eetlepel zout, ’n suikerlepeltje suiker, ’n suikerlepeltje
kerry-poeder, ’n stukje gember.
Snijd de groenten in kleine stukjes, wasch ze en zet ze met zout bestrooid plm 2 uur weg. Droog ze
tusschen ’n doek en laat ze met azijn en de kruiden zachtjes 10 minuten koken. Laat de massa
bekoelen doe ze in fleschjes of potjes. Leg de gember bovenop. Zorg dat de groenten goed onder
vocht staan Sluit de potjes of fleschen af met perkament papier.
Ik sluit mij artikel af met enige boerenwijsheden zodat u als lezer nog iets heeft om over na te
denken.
• Oude man en oud paard, zijn geen boonen meer waard. Maar een oude vrouw en een oude
koe daar komt een mensch nog wat van toe.
• De dikste aren hangen het laagst
• Het ruigste veulen wordt soms het gladste paard
• Wie een koe voor de ploeg spant, moet zijn paard melken
• Bij vrijen en paarden koopen houdt de oogen open
• Wie als een paard geboren is sterft niet als een ezel
• Hij kijkt als een varken dat water in de ooren heeft gekregen

Achtergrond informatie genomen uit:
-

Romein, jan en anne De lage landen bij de zee pp 446-451
Amsterdam 1979
Jappe Alberts Geschiedenis der beide Limburgen deel 2 Assen 1976
Historische studies Geuldal uitgaven 2007,2012,2015,
Oet vreuger Jaren deel III en deel10
Oirsbeek 1985
Met name
HWA Lemmerling
(in en um de moostem, de zörg vuur weentersje kost)
J. van Putten
(Van pekelvat tot diepvrieskist)
van de Weijer, R
Rijke oogst van schrale grond
Zwolle 1991
RK boerenstand 2de jaargang, 4de jaargang.
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Oproep oude recepten
Door: Hetty Backbier
Limburg heeft, zoals u allen weet, een uitgebreide eigen regionale keuken met bak- en
kookrecepten. Mijn oma had nog een eigen geschreven bakboekje waar ze haar recepten in
noteerde. Dit boekje is ergens anders in de familie terecht gekomen, helaas. Ik denk echter dat veel
vrouwen hier in de regio eigen recepten ontwikkelden voor gerechten en dat opschreven. Deze
recepten behoren eveneens tot ons heemkundig erfgoed als het dialect en daarom is het belangrijk
dat dit behouden blijft.
Zou u ons een paar lievelingsrecepten willen toesturen? Recepten van u zelf, van uw moeder of
grootmoeder? Ik heb in mijn gesprekken met vrouwen hier in de regio al gemerkt dat er voor veel
recepten eigen variaties bestaan. Dat is niet erg, dat verhoogt de variatie.
Ik verheug me zeer op jullie reacties:
debongard@hotmail.com, of de
recepten op een andere manier naar ons
toesturen.
Alvast hartelijk dank!
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Marechausseekazerne Simpelveld
Door: Philippe van Wersch

Op de marechausseekazerne staat dat het gebouw door Huub van Wersch in 1929 gebouwd werd.
Zijn vader echter had 16 jaar eerder al het plan opgevat. De nieuwe kazerne was echter, meer dan
tien jaar eerder, het plan van Huubs vader Max. Die schreef de volgende brief bij de te bouwen
kazerne:
De ondergeteekende Max. Van Wersch te Simpelveld verklaart bij deze, ten behoeve der
Koninklijke Marechaussee te zullen bouwen een kazerne volgens de hierbij behorende tekening en
zoals hieronder in het algemeen omschreven.
• Het te bebouwen terrein, met bij behorende openplaats en tuingrond, is gelegen aan de
Schiffelderstraat te Simpelveld, ter groote van ongeveer Ar. 10.32 deel uitmakende van het
kadastrale perceel gemeente Simpelveld Sectie B.no 1806.
• Het op te richten gebouw kan dienen tot huisvesting van drie gehuwde gezinnen en twee
ongehuwde personen, heeft een frontbreedte aan genoemde straat van 15.10 Meter, bij een
diepte van 8.96 M. met achter gelegen bijgebouwen en open plaats. De achter het geheel
aansluitende tuin zal ongeveer 45 M. diep zijn.
• Het hoofdgebouw heeft beganegronds een met klinkers in zand bevloerden doorgang breed
2,60 een gang voor de woning en vier vertrekken. waarvan een groot 5x4 M. dienende tot
bureel, een groot 5x4, en twee elk groot 4x4 M. dienende voor woonkamers en keuken
voor den Brigade Commandant.
• Het bureel en de drie genoemde vertrekken moeten alle zijn voorzien van vaste kasten en
stookgelegenheid, terwijl die keuken bovendien moet zijn voorzien van een gootsteen, met
aanrecht. De gang, breed 2 M. geeft toegang tot ieder vertrek afzonderlijk.
• Van de gang over een trap naar de verdieping. De verdieping is verdeeld in een trapportaal,
breed 2 M. een gedeelte gang, breed 1 M. en zesvertrekken, waarvan een groot 5,22 x 4 M.
een groot 4x3,60M tot woonkamers en een groot 4x2,88 M tot keuken, te zamen voor een
tweede gezin; terwijl de drie overige vertrekken, waarvan een groot 4,63 x 4 M en een
groot 4 x4 M tot woonkamers en een groot 4x4M. tot keuken, te zamen voor een derde
gezin, eventueel voor twee ongehuwde personen. Vier vertrekken moeten zijn voorzien van
stookgelegenheid en alle van vaste kasten.
• Het trapportaal en de gang geven toegang tot ieder vertrek afzonderlijk.
• De ramen in de voorgeven van den begane grond zullen worden voorzien van rolluiken.
• Een trap leidt naar den zolder, waarvan door betimmering zijn gevormd een van kasten
voorziene zitkamer en twee slaapplaatsen, voor ongehuwde personen, die elk door een
opzetbaar dakraam met koker, licht en lucht van buiten moeten ontvangen, terwijl de
overige zolderruimte tot bergplaats enz. kan dienen.
• In den naast aangelegen schoorsteen moet voor dit zolderlogies een rookkanaal worden
opgenomen.
• De kelder is te bereiken over een onder de trap naar de verdieping gelegen trap, en is door
schotten verdeeld in vier afsluitbare vakken in gemeenschap met een doorlopende gang.
• De vloer van de gang van den begane grond moet bestaan uit Ceramique tegels, die der
vertrekken uit vurenhout.

71

• Muren der verdieping, met boven en op muren van den beganengrond staande, moeten
worden ondervangen door stalen balken van een draagvermogen van drievoudige
zekerheid.
• Verdiepingshoogten moeten zijn voor den kelder van vloer tot onderkant balken 1.90 M,
overigens van vloeren tot onderzijden plafonds 3.50 M.
• Achter de trap van den beganengrond wordt een zuig en perspomp aangebracht, welke het
water aan den, op den openplaats gelegen welput ontleend, een voor het dagelijks gebruik
in den beganengrond en op de vier diepingen aangeeft, waartoe op den zolder een reservoir
moet worden gesteld met leidingsbuizen naar en tapkranen boven de gootstenen der twee
keukens van de verdieping.
• Het keukenwater wordt door gootstenen afgevoerd.
• Achter de woning, onmiddellijk daaraan grenzend bevindt zich een vijf M. breed open
plaats waarop drie privaten en een pissoir zijn opgericht, waaronder zich een gemetselde
beerput bevindt.
• De openplaats geeft toegang tot een vijf M. diep achtergebouw het welk dient tot
gezamenlijk en afzonderlijk gebruik der bewoners.
• Het is verdeeld in een gemeenschappelijk wachtlokaal met pomp c.a. waarin een ijzeren
veevoeder ketel van 180 L. inhoud met rookgeleiding, vier bergplaatsen elk voorzien van
een door een schuif sluitbaar luchtgat en elk groot 2x1.50 M. met afsluitbare deuren,
benevens tweearrestanten lokalen, elk groot 2x1.80 M met houten britsen, gemetselde
vloeren en plafonds tussen I liggers van klinkers, en deuren met schatluiken en van
diefijzers voorziene van andere draaibare bovenlichten . Het achtergebouw moet door een
deur, toegang geven tot de daarachter gelegen tuingrond.
• Het pleisterwerk op binnenvlakken van muren der woningen moet behoorlijk
witopgeleverd, het binnen- en buiten verfwerk naar eisch worden afgewerkt. Niet te
bepleisteren binnenvlakken van muren ook van den kelder moeten plat volgevoeg en gewit
worden. De open plaats zal ingesloten door muren, de tuingrond door muren of raderwerk.
Al de hierboven omschreven werkzaamheden, zooals de teekening die verder aangeeft, ook
waarop bij de uitvoering zou blijken niet te zijn gerekend, moeten en zullen te goeder
trouw en aan den eisch van den aard van het werk worden uitgevoerd.
Het werk zal dewijze worden geregeld, dat het geheel op primo Juni 1904 zal kunnen betrokken
worden. Ten aanzien der aldus te bouwen kazerne met achtergebouw, enz in de gemeente
Simpelveld als boven omschreven zal na goedkeuring van het plan en van deze omschrijving
tusschen den Raad van Administratie der tweede Divisie Koninklijke Marechaussee en den
ondergeteekende Max Van Wersch te Simpelveld, een overeenkomst van huur en verhuur worden
aangegaan volgens hierbij behorende ontwerp, aan partijen bekend. Aldus in tweevoud opgemaakt
en getekend te Simpelveld den Juli 1903.
Get. M.Van Wersch
De bouw werd geschat op fl. 10.180,17. Dat is nu € 4627.

Zie website: https://warsage.nl/wetenswaardigheden/gebouwen-in-simpelveld-door-van-wersch/
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Wekke in ut vinster
De sjtroas woa in iech bin opjewase, de Emmasjtroas, woar ing tiepische 50 er jaore sjtroas woa
vrugger inge weier jewee woar en woa ee paar joar klütedrek en anger aafval jesjtort woar woeëde.
Beróf'lieg woare de bewoenere: koellui, bouwvakkere , zwie ziekefondsagenten en inge polies.
Bauw jidder familieje houw vunnef kinger of mieë.
De hoezer woare jemeendewoeëninge ( drei blök) mit drei of veer sjloftsimmere en ee
woeëntsimmer mit sjuufduur, kling kuche, inge sjtal, ing doesj ( nit aajesjloase) en ee huusje woa
jidderinge va boese koeët hüre en rüche wat deeë binne in der porsjelei an ut legke woar.
De ieësjte zwei blök houwe op de ekke duplexwoeëninge (eng woeëning opjedeeld in zwie kling
woeëninge bove en onge.) vuur witvrauwlü en witmander, onjetrouwde en famillieë oane kinger of
mit mer ee kink, ing zeldeheet in die tsiet.
Op der kop van der tswaide blok woeënete onge
der “kielewella” (Klignets Lei) mit zieng
vrouw. Der Lei sjtong der vuur bekand dat went
heë sjtrongshagelevol mit zie hunke op der
sjoeës in de wieëtsjaf zoos en inge zaat: “
Killewella, iech sjis die hunke kapot “, heë
aavong jans hel tse kriesje en nit mieë ophoeët.
(Alling ee vrei beer dong hem ophaue.)
Boave woeënete de famillieë Hermans: vrouw,
man en aajenoame doater Ellie. De vrouw
Hermans woar onjeveer 1.70 m jroeës mer
ooch breed. Ze houw inge busj hoots vuur de
hut woa me wiet umhen koeët lofe. Höre man,
der Aloys, woar mesjien 1.60 m jroeës en zoeë
sjmal dat ze hem durch ee lampejlas koeëts
trekke. He is tragisch um ut leeve jekome. Bei
ut sjuredresje op der hof van der Basting hat he
inge hatspaaf jekreje en woar op sjlag doeët.
De vrouw Hermans loog bauw der jantse daag
en ee jroeës deel van de naat in ut vinster, ee
kusse op de vinsterbank, doadrop de jekrützde
erm en doa boavenop de enorm brós.
De züfere van de sjtroas koeëte ut duks nit waardere dat zie loog ze sjpientse went ze waggelend de
sjtroas opkoame, vol wie inge kare-bengel.
Der Beusekers Wiel hoeët me al va onge in de sjtroas aakome hel-óp zingend “ Holla, holla hiti,
alle meisjes pissen in het onderbroekie”.
Went he onjelukkieg de vrouw Hermans in ut vinster zoog ligke maachete he ummer ing opmerking
teje heur die iech nit sjnappete. Mer de vrouw Hermans sjlingerete hem da wöad noa der kop woavan
73

iech wós dat wen iech ze bei de mam zouw herhoale iech ze ordentlieg jesjrüpt zouw krieje. Iech
vong dat sjiek en kieket ummer noa deë krach oes.
Op inge jouwe daag koam iech, 11 of 12 joar ód, oes de sjoel en zoog de vrouw Hermans werm in
ut vinster ligke in heur favoriete haltung.
Iech koeët mich nit verkniefe um noa heur utzelfde ze roffe wat der Beusekers Wiel ummer teje heur
zaat:
“ Doa hingt die ouw wer mit de dikke wekke in ut vinster”

Iech zoog dat mieng wöad nit in jouw eëd vole en iech sjneurete noa heem ( veer hoezer wieër)…….
Mienge pap maat de vuurduur op en ich daat: Hè hè, endlieg in zicherheet.
Inens jeet evver de vuurduurbel, der pap maat op en zeeët : “Daag vrouw Hermans, wat ken iech
vuur…...”
Wier koam hëe nit, want de vrouw Hermans duiete hem mit eng beweëjung opzie en koam ut
woeënzimmer in en meppete miech a jidder zie ee paar um die oere dat de heide waggelete.
Oane e woad tse zage drienete ze zich doanoa um en lofete sjnoersjnaks noa boese mienge pap mit
offe moel hingerlossend.
Wie iech der pap verzellete wat iech jedoa houw koeët deë ziech nit mieë inhouwe en jüchete van
ut laache en in de tsiet doa noa verzellete heë die jeschiechte an jederinge deë ut mer hüre woal.
Noa verloof van tsiet hat de vrouw Hermans miech mieng doeëdzung verjeve, mer iech bin alle
tseleve onger der idruk jebleve van inge jroeëse busj hoots vuur de hut bei vrouwlui.
Bóches, 10 maart 2018
Bert Havenith
Mit dank an minge zwoager Math Scheren vür de correctur

Bron: Google maps
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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
olgavijgen@gmail.com
www.olinkastyle.nl

Jaarprogramma 2018

13 november

Najaarsvergadering om 19.30 uur
Aansluitend om 20.00 uur de lezing 150 jaar Limburg door dr. Jacques
van Rensch en dr. Eric Lemmens.
Deze vergadering en lezing vinden plaats in café Oud-Simpelveld.

