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HEEMKUNDE Jubilerende Bongard presenteert op 8 mei bijzonder boek van Simpelveldse pastoor uit 16de eeuw

Heemkundigen van De Bongard in Bocholtz dragen symbolisch hun broodtienden af aan (vlnr) pastoor Pisters, kannunik Janssen en pastoor Pierik
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Overdracht broodtienden in Bocholtz
De gisteren geopende tentoonstelling ‘Pastoor Dydden en zijn verhalen van de
Tachtigjarige Oorlog’ brengt
de historie van Simpelveld
en Bocholtz tot leven.
door Siebrand Vos

A

rnold Dydden, pastoor
van Simpelveld en
Bocholtz, was in 1578
op weg van Luik naar
Aken, toen hij in de bossen gevangen werd genomen. Ruiters van
het protestantse Staatse leger uit

Maastricht eisten geld. Vergezeld
door bewakers werd hij naar zijn
pastorie gebracht, waar hij zich vrijkocht tegen het voor die tijd niet geringe bedrag van 70 gouden guldens.
Wij weten dit, doordat pastoor
Dydden al zijn wederwaardigheden heeft opgeschreven. Hij hield
in zijn dagboeken verder nauwkeurig bij hoeveel vee de boeren in
zijn parochie bij benadering bezaten, hoeveel graan ze ongeveer oogsten en wat ze verder zoal nog bezaten. Belangrijk, omdat zijn salaris
en het onderhoud van de kerk werden betaald door verplichte afdrachten uit de parochie: de zogenaamde tienden. De pastoor moest
veel procederen om zijn geld te krijgen.

Voor de jubilerende heemkundevereniging De Bomgard zijn de aantekeningen van pastoor Dydden
een geschenk uit de hemel, zegt
voorzitter Luc Wolters. „Ter ere
van ons jubileum zijn ze uit het Latijn, oud-Nederlands en oud-Frans
vertaald. Een hels karwei. Op 8 mei
presenteren we het memorieboek
Simpelveld en Bocholtz door de ogen
van Arnold Dyssen, pastoor 1571-1616
van Jo van der Werf.”
In de aanloop naar de boekpresentatie is een tentoonstelling ingericht. Pascalle Hamers en Ine
Scholl-Vlieks, verantwoordelijk
voor het museumhoekje in Hoeve
Scholtissenhof in Bocholtz, verzorgen rondleidingen. Beide heemkundigen kunnen vol geestdrift vertellen over het leven rond 1600 in de-

ze streek, Simpelveld en Bocholtz
in het bijzonder.
De opening van de tentoonstelling
wordt deze zondag luister bijgezet
met een symbolische afdracht van
broodtienden aan pastoor Pisters,
pastoor Pierik en kanunnik Janssen
van Abdij Averbode (België).
Dydden was een Norbertijn.
Hamers: „Die herkende je aan hun
witte habijt. Ze werden ook wel
‘witheren’ genoemd. Hij was naar
Simpelveld gezonden door Abdij
Beaurepart, maar die bestaat niet
meer. Averbode is de dichtstbijzijnde Norbertijner abdij, vandaar dat
kanunnik Janssen komt.”
Tienden is welbeschouwd een verwarrend woord. Eigenlijk had het
‘elfden’ moeten heten, merkt Wolters op. „De boer mocht de eerste

tien lammeren zelf houden, maar
de elfde was voor de kerk. Graanoogsten werden op eenzelfde manier verdeeld.”
Achter de vitrines bevindt zich wat
daadwerkelijk bewaard is gebleven.
Heel wat. Scholl-Vlieks gaat enthousiast voor en kan zelfs bij de botjes
in het keukengedeelte een verhaal
vertellen: „Die konijnenbotjes
heeft mijn man in een beerput gevonden. Op die manier kunnen we
vrij precies reconstrueren wat onze
voorvaderen hier vier eeuwen geleden hebben gegeten. Fascinerend
hè?”
De tentoonstelling ‘Pastoor Dydden en
zijn verhalen van de Tachtigjarige Oorlog’ is te zien in Hoeve Scholtissenhof,
Bocholtz. Tot 22 oktober. Zie ook
www.debongard.nl

