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Grote en kleine geschiedenis

De laatste tweehonderd jaar leven we in onze gebieden in een

maatschappelijke ordening die we goed kunnen kennen. Sinds het

midden van de 19e eeuw is die ordening ook niet meer, behalve in

tijden van oorlog, fundamenteel gewijzigd. Scheiding der machten

bijvoorbeeld begrijpen we nu als een van de pilaren van die orde-

ning. Natuurlijk is de geschiedenis in die jaren nog altijd vol verras-

singen en blijft het spannend om de details, de locale bijzonderhe-

den, te vinden en aan elkaar door te geven. Dat is wat we in de

Heem-poot van Heem en Natuur Voeren doen en waar onze

publicaties uitdrukking aan geven.

Zeker voor de amateur-historicus is de tijd van voor de Franse

revolutie, het ‘ancien regime’ zoals we dat zijn gaan noemen, veel

moeilijker te doorgronden. De maatschappelijke ordening is door

de historici geduid als de feodaliteit. Het was een tijd met een

ordening die veel rechten gaf aan ‘boven’ en weinig aan ‘onder’.

Hoe die verdeling was en hoe die ordening gehandhaafd werd

kwam tot uitdrukking in een groot scala aan belastingvarianten en

even zo vele vormen van rechtspraak. Ingewikkeld voor ons door

de variëteit en de vele overlappende bestuurlijke structuren.

Gelukkig is er het werk van de ‘echte’ historici die ons daarbij hel-

pen door niet alleen in algemene termen te duiden maar aan de

hand van ‘een geval’, bijvoorbeeld een ‘heerlijkheid’ te laten zien

hoe verhoudingen waren en welke ontwikkelingen ze in een

bepaald tijdvak doormaakten. In 2017 verscheen een studie uit

onze streken waar ik een jaar voor nodig had om ze te lezen. Maar

wat een rijkdom! Eind 2017 verscheen van Th. J. van Rensch de

studie ‘Licht op het zonneleen Gronsveld’ – Ontwikkelingen en

instellingen van het Rijksonmiddellijke Graafschap Gronsveld van

de elfde eeuw tot 1795 (Maastricht, LGOG). Gronsveld was in die

tijd belangrijk. Gronsveld behoorde tot het ‘bezit’ van het geslacht

Van Bronckhorst Batenburg en was verbonden met het heilige

Roomsche Rijk. De studie analyseert de ordening, de functionaris-

sen, de belastingheffing en de rechtspraak en laat zien hoe Grons-

veld eveneens aanwezig was in Sint-Martens-Voeren en Slenaken.

Voor € 15,- ben je een jaar lang lid!
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Josephinehoeve niet langer beschermd monument

Bovendien is het

een ‘mooi’ boek!

We zouden in

2019 als een van

activiteiten van

Heem en Natuur

een leesgroep

kunnen vormen

en op die manier

ons de kennis

eigen kunnen

maken. Als daar

belangstelling

voor bestaat dan horen wij dat graag. Maar

iedereen mag het ook voor zichzelf lezen!

Ferdinand Mertens
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Wat hebben we toch een geluk hier in dit landje te wonen

en dagelijks te kunnen ervaren hoe een echte herfst en

winter kunnen zijn. Oké, regen en wind kunnen zeer on-

plezierig zijn, maar toch… het heeft wel iets, knus thuis te

komen in ons warm en veilige nest. Juist die wisseling van

jaargetijden maakt dat je natuurbeleving extra geprikkeld

wordt. Stel je voor: het hele jaar door hetzelfde weer.

Reken er maar op dat heel veel mensen mopperend door

het leven zouden gaan.

Elk seizoen weer verbaas ik mij erover hoe de natuur zich

aanpast aan de veranderende weersomstandigheden.

Laten we eens de diverse processen nalopen van wat er

allemaal moet gebeuren bij een boom, zodat hij onge-

stoord de koudeperiode, de winter, door kan komen.

Allereerst de bladverkleuring, het resultaat van een proces

dat plaatsvindt doordat kostbare energierijke stoffen aan

het blad worden onttrokken om veilig opgeborgen te wor-

den in wortels en/of stam. De aansturende kracht is de

temperatuur. Immers, bij een te lage temperatuur zouden

de bladeren bevriezen en dus verloren zijn, en om dat te

voorkomen haalt de boom eerst zoveel mogelijk de blade-

ren leeg om ze daarna af te stoten. De vele verschillende

herfstkleuren zijn een gevolg van dat onttrekken van het

bladgroen waardoor de andere bladkleuren beter zicht-

baar worden – vandaar de fraaie herfstkleuren.

Dan zijn we er nog niet: het verkleurde blad moet nog

vallen, er moet voorkomen worden dat belangrijke voe-

dingsstoffen terug-

vloeien naar het al

verkleurde blad.

Daarom maakt de

boom aan het einde

van de bladsteel een

kurklaagje waardoor

er niets meer door

kan, maar dat ook

nog het afvallen van

het blad vergemak-

kelijkt.

En dan, wat moet de

natuur met al die

dode bladeren?

Opruimen die han-

del, door een gewel-

dig leger van schim-

mels en kleine

diertjes, zoals larven,

insecten, eencellige

diertjes en niet te vergeten de wormen, die een groot

feestmaal gebruiken en met zijn allen ervoor zorgen dat al

dat dode organische afval omgezet wordt in simpelweg

‘poep’.

Poep, de basisstof voor nieuw leven, vol met voedings-

stoffen die er weer voor gaan zorgen dat – als de tem-

peratuur weer gaat stijgen – de bouwstenen voor het

nieuwe leven klaar liggen. De mensen die dus voor de

winter hun tuin bladvrij willen blazen (wat een afschuwe-

lijke apparaten zijn dat) doen eigenlijk heel dom: ze ver-

wijderen de natuurlijke mest. Laten liggen: ideale

bescherming ook tegen de vorst.

Ook dieren hebben er baat bij. Nog niet eens zolang

geleden vond ik een egelnest. Onder een grote hoop

bladeren lag een egel zalig te genieten van zijn winter-

slaap. Voorzichtig het diertje weer toegedekt zodat het

lekker veilig en warm de winter door kan komen.

Als je ooit zo’n slaapkop vindt, kom er dan niet aan; dek

hem weer zachtjes toe. Het gevaar is namelijk dat als het

dier wakker wordt hij/zij teveel energie verbruikt en dan

onvoldoende reserve heeft om de hele winter uit te zin-

gen. Hij zou daardoor in een eeuwige slaap belanden, en

dat willen we toch niet.

Sierk Rommes

’t Is winter!

In verband met het artikel over hetWissemenneke in het vorige nummer van het Blaedsje: Bep Mergelsberg liet ons

weten dat het onderzoek naar de identiteit van het Wissemenneke door haar werd uitgevoerd en dat zij deze tekst

schreef. George Gubbels corrigeerde dat het niet Manu maar Marlène Brouwers was die aan de interviews mee-

werkte.
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Enkele maanden geleden vonden er wer-

ken plaats langs de weg naar Krindaal en

De Plank voor nieuwe ondergrondse glas-

vezel- en 15kV-kabels naar de oostelijke

deelgemeenten van Voeren. Die kabels

moesten dus ook onder de spoorweg

door.

Aangezien het er alluviaal gebied is, ver-

moedde ik al dat Duitsers de brugfunde-

ring wel eens heel diep hadden gebouwd

toen ze tijdens de Eerste Wereldoorlog

deze spoorlijn aanlegden! De aannemer

van Infrax stelde de boor dan ook in voor

een diepte van 6 m, in de hoop dat het

daarmee wel van de eerste keer zou luk-

ken. Maar toch stootten ze nog op het

ondergrondse massief van de brug. Een

tweede poging was dus nodig; op 7,5 m

diepte raakten ze er dan toch onder en konden ze de

wachtbuizen door het boorgat trekken.

Emiel Lemmens

Diepe funderingen

Degenen die erbij waren zullen het zeker beamen: de pre-

sentatie van onze Koeënwoof, editie 2018, was geslaagd.

Jos Buysen gaf met een kwinkslag een overzicht van de

auteurs die voor dit nummer een bijdrage hadden gele-

verd en vertelde kort wat er in hun artikel stond.

Jean-Marie Ernon mocht zelf komen vertellen wat hij weet

over het maken van appelwijn – en gezien zijn jarenlange

ervaring daarin is dat heel wat. Onder meer over hoe de

wetgeving in Frankrijk het daar onmogelijk maakt om over

‘appelwijn’ te praten (want ‘wijn’ mag je alleen zeggen

tegen wat van druiven komt). Ze spreken daar van ‘cider’,

maar dat is dan weer een term die bij de meeste mensen

alleen maar het beeld van een goedkope drank met bub-

bels oproept.

Dat wat Jean-Marie maakt duidelijk van een betere kwa-

liteit is, konden de toehoorders zelf meteen beoordelen.

Iedereen kreeg namelijk enkele glaasjes van zijn wijn,

gemaakt van verschillende appelrassen.

Als vereniging vinden we het helemaal mooi dat hij voor al

die flessen zelfs geen vergoeding wilde. Een heel grote

dankjewel is hier dus zeker op zijn plaats.

Rik Palmans

Presentatie van d’r Koeënwoof, editie 2018 (39)
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Oktober. Het bos stelt zijn fascinerende kleurenrijkdom

tentoon met alle kleuren van een schilderspalet. Een vroe-

ge morgen, nog in ochtendschemering gehuld, is dan ook

het ideale decor voor het zoeken naar paddenstoelen in

het schimmige bos. Op één nacht steken ze hun kopjes bo-

ven de grond, zonder gebruik te maken van zonlicht, bla-

deren of wortels. Soms lijken ze wel uit sprookjes te ko-

men, soms uit nachtmerries, maar geheimzinnig en myste-

rieus zijn ze altijd. Hun geur stijgt op uit de zompige bo-

dem en streelt de reukzin in je neusvleugels. Je krijgt zin

om hier blijvend te genieten van al deze gratis aangebo-

den weldaden. Een zaligheid.

Tot je dan plotseling geconfronteerd wordt met een weer-

zinwekkend tafereel, midden in dit betoverend decor.

Tientallen paddenstoelen liggen vertrapt, onthoofd of

vermorzeld op het mos en tussen de struiken. Een familie

foeragerende everzwijnen of een ontstuimige jeugdgroep

heb ik nooit een dergelijke ravage weten aanrichten.

Neen, dit is een regelrechte aanslag op de mycoflora van

het bos. De daders van deze wandaad zijn nog in het bos

aanwezig. Twee figuren bewegen zich langzaam tussen de

bomen.. Twee mannen, gelaarsd en van plastic zakken

voorzien, zijn op zoek naar eekhoorntjesbrood, en trappen

alles stuk wat geen ‘sponsje’ draagt. Ongelofelijk! Zelfs

kinderen, in al hun onwetendheid, zouden zoiets nooit

doen.

Bij de vraag naar het waarom van deze zinloze vernieling,

krijg je dan ook nog een ongelofelijke uitleg er bovenop.

‘Mijnheer Jean’ weet te

vertellen dat hij dat

doet uit voorzorg, want

hij wil voorkomen dat

kinderen in het bos gif-

tige zwammen zouden

plukken en opeten.

Alle paddenstoelen die

hij niet kent maakt hij

daarom met de grond

gelijk. Zelfs een mooie

groep cantharellen,

voor hem toch maar

gevaarlijk spul, wordt

onder zijn laarzen ver-

morzeld. Prachtig ge-

kleurde russula’s, ju-

weeltjes tussen het

mos, liggen stukgetrapt

langs de boord van het

bospad. Bij de vraag of

hij dan ook alle giftige

kruiden en bessen uit

het bos gaat verwijde-

ren, komt er enkel een

onverstaanbaar ge-

grom als antwoord.

De uitleg van zijn compagnon is al even verbazingwek-

kend. Al die ‘valse’ zwammen nemen het voedsel weg uit

de bodem, zodat de ‘echte’ op de duur zullen afsterven,

en er niets meer te plukken valt. Het verschil tussen

‘echte’ en ‘valse’ duidt voor hem enkel maar op de eet-

baarheid van het beperkt aantal soorten dat hij kent. Of hij

dan nooit gehoord heeft van de functie van een padden-

stoel in het bos? Weet hij dan niet dat de paddenstoelen

meewerken aan het grote composteringsproces op en in

de bosbodem? Weet hij niet dat vele paddenstoelen de

bomen helpen om hun voedsel te vergaren uit de bodem?

De blik in zijn ogen verraadt voldoende. Zulke domme

vragen heeft hij nog nooit gehoord.

De twee figuren verdwijnen langzaam tussen de bomen.

Mistroostig glijdt mijn blik over de gepleegde ‘massa-

moord’. Straks zullen die twee zonder het minste schuld-

gevoel aan tafel schuiven, om hun buitgemaakte lekkernij

met veel genoegen te verorberen. Hopelijk zullen ze er

‘platte diarree’ aan overhouden, zodat hun zin om nog-

maals op paddenstoelenjacht te vertrekken misschien wel

voor een tijdje bekoeld zal zijn. Gelukkig zijn zulke types

eerder uitzondering dan regel in onze bossen.

Jos Tuerlinckx

Paddenstoelenkerkhof

Dit zou voor die twee zeker een heel ‘valse’ paddenstoel zijn geweest! Ik

vond de foto (van een zekere I. Imgur?) op het internet toen ik googelde

onder de term ‘mushroom picking’.
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Werkwinkels

De afgelopen maanden vonden enkele Werkwinkels

plaats: op 15 oktober bij Fridy Maurer, op 8 november

2018 bij René en Linda Van Belleghem en op 11 december

bij Elza Vandenabeele. Uit de verslagen pikken we enkele

items uit het rijke aanbod dat de aanwezige H&N-leden de

moeite van het vermelden waard vonden. Wie het alle-

maal wil lezen, vindt een uitgebreider verslag op onze

website (http://heemennatuurvoeren.be). Wat daar wél in

te lezen valt maar hier niet: zwarte walnoten, de overda-

dige bloei van cichoreiplanten, woorden die zijn toege-

voegd aan de Voerense Dieksjonnaer, Herfse kaas

maken ...

Ook in Voeren heeft de essentaksterfte toegeslagen. Zelfs

jonge essen zijn vaak al aangetast. In Nederland worden

de grote essen langs wegen uit voorzorg al gekapt. Elza

vroeg haar zoon Bart in Wageningen wat hij ervan vond.

Die liet weten: ‘Kappen is een logische reactie uit angst

voor verspreiding maar er is geen wetenschappelijke basis

voor. Dus, als er geen gevaar bij is voor vallende takken

gewoon laten staan. Als het een productiebos is kan het

natuurlijk wel nuttig te zijn te kappen voor het hout ver-

kleurt. Wat ik veel zie is dat de essen wel gaan kwijnen

maar niet dood gaan. Prima voor de biodiversiteit.’

Ado Darley had meegedaan aan de curieuzeneuzen-actie.

Ze hadden daar in Remersdaal de schoonste lucht van heel

Vlaanderen. Gemeten op stikstofdioxide, niet op kooldioxi-

de of zwaveldioxide, dus de uitslag is discutabel. We heb-

ben immers veel fijn stof van bruinkoolcentrales in Duits-

land, maar ook van al de open haarden en houtkachels/

alles(afval)branders in onze streek. De één stookt pallets

op, de ander stookt op pellets. Het duurde even voor we

het verschil hoorden en toen begrepen!

We toonden de kanonskogel van Bert Stassen. (Zie vorig

nummer van het Blaedsje) Is misschien helemaal geen

kogel, in de cementindustrie werden ook kogels gebruikt

om ovens schoon te maken, wist Ado. Elza zei dat er ook

ooit een in de Berwijn is gevonden, die nu in de collectie

van Theo Broers zou zijn opgenomen.

De familie Van Belleghem woont aan de Bauwerd in Sint-

Pieters-Voeren en op de bijeenkomst daar kwam ook die

plaatsnaam ter sprake. Elza merkte op dat Bauwerdmis-

schien een taalkundige fout is. Het zou van bongerd

(boomgaard) kunnen komen, dan zou je Bouwerd moeten

schrijven. Boileau schrijft echter op pag. 23 van zijn

Enquête dialectale sur la toponymie germanique du nord-

est de la province de Liège: ‘op ene Bouwert, à défaut de

forme anciennes, on pourrait peut-être interpréter: Bouw-

aarde, avec le sens de bouwgrond, ‘terre cultivable’ ou, ce

qui conviendrait mieux pour un terrain situé au cœur du

village: ‘terrain á bâtir’, mais le vocalisme du radical fait

difficulté, car on attendrait Boewert.’

Paul Truyen uit Meeuwen-Gruitrode vroeg per e-mail: ‘Als

echte wielerliefhebbers van de Limburgse wielerhistorie

onder elkaar vragen wij ons vaak af hoe het toch komt dat

het gekende monument op de plaats van de executie van

Marcel Kerff er zo onverzorgd (hopelijk is dat momenteel

niet meer het geval sinds we er enkele jaren geleden nog

passeerden) en verloederd bijligt. Ook begrijpen wij niet

zo goed waarom daar geen verklarende plaquette te zien

is waar dit stukje voor velen onbekende oorlogs- en

wielergeschiedenis op enige manier geduid wordt. Heeft u

ook enige bijkomende info betreffende de derde broer

Leopold Kerff, die ook prof was maar van wie zeer weinig

is geweten?’ Helaas is Rob Brouwers er niet meer om op

die laatste vraag te antwoorden. De opmerking over het

onderhoud van het monumentje zullen we voorleggen aan

de VOER (Voerense Onroerend Erfgoed Adviesraad).

Een andere mail, van Har Wijnen uit Sweikhuizen, toonde

eveneens bezorgdheid over het Voerense erfgoed: is het

kerkraam uit de zestiende eeuw dat in de sacristie van de

kerk in Moelingen staat, wel afdoende beschermd?

Volgens Hans Maurer en Elza Vandenabeele staat het

raam binnen in een houten kader, dus het kan niet van

buitenaf beschadigd raken. Maar in de jaren ’70 van de

vorige eeuw heeft het bij een inbraakpoging toch enige

schade opgelopen.

De Bauwerd, het pleintje voor de kerk van Sint-Pieters-Voeren.
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In Voeren zijn de afgelopen decennia tientallen grond-

boringen uitgevoerd, meestal met het doel (drink)water te

hebben voor mens en dier. Wie als particulier een put laat

boren, moet dat melden bij de gemeente en heeft dan

recht op één gratis analyse van het water per jaar. Ed de

Grood is heel geïnteresseerd in de geologische gegevens

die bij die boringen zijn verzameld. De boorfirma’s houden

die gegevens bij omdat ze altijd interessant zijn bij een

volgende boring in de omgeving. Enkele keren bleek het

water dat werd aangeboord, zoveel arseen te bevatten dat

het drinken ervan je binnen de kortste keren op het

kerkhof zou doen belanden.

Ook fermentering, vroeger heel gebruikelijk en nu op-

nieuw in opkomst – denk maar aan het zelf maken van

zuurkool – kwam ter sprake. Vroeger waren er zelfs ‘kolen-

snijders’, die met een snijmachine van deur tot deur gin-

gen. Toen (voor de oorlog!) kreeg je ook vaak leurders en

opkopers aan de deur. Elza herinnert hoe een van hen de

pojtie werd genoemd; waarschijnlijk een verbastering van

het Franse pouletier. De man, uit Moelingen, kocht kippen,

konijnen en konijnenvellen op.

Die man had in de dorpen duidelijk een wat lagere sociale

status. Dat gaf aanleiding tot de vraag in hoever discretie

in verband met gebeurtenissen van heel lang geleden

belangrijk is voor afstammelingen van de betrokkenen

heden ten dage. Zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn in d’r

Koeënwoof de schrijfsels af te drukken die bij de

gemeenteraadsverkiezingen van 1926 in ’s-Gravenvoeren

circuleerden? Daarin stonden immers vaak persoonlijke,

soms erg beledigende formuleringen.

In d’r Koeënwoof (2018/39, pag. 25) stond een fragment

van de Villaretkaart (eerste helft van de achttiende eeuw)

waarop de bewoning van de Schoppemerheide is te zien.

Die was toentertijd duidelijk veel uitgebreider dan nu. Er

moet daar zelfs ooit ook een café zijn geweest, want in de

koopakte van het huis van Ed stond uitdrukkelijk vermeld

dat er niet opnieuw een mocht komen. Een café was een

eeuw of meer geleden wel vaak niet meer dan een achter-

kamer, van een winkel of handelszaak (smid, schoenma-

ker), waar je ook een glas bier kon drinken.

Tenslotte even melden dat het vroegere Göhltalmuseum

(in Hergenrath) nu is overgebracht naar het voormalige

directiegebouw van de Vieille Montagne in Kelmis. Wel-

licht een idee om een bezoek daaraan te combineren met

een wandeling door de Hohnbachvallei, op zoek naar de

zinkflora. We zullen eraan

denken als we het program-

ma voor onze voorjaars-

wandelingen uitwerken.

Jos Buysen, Rik Palmans

Grenzeloos verzet

Op 21 oktober 2018 presenteerde Paul De Jongh in de abdij van Val-Dieu zijn boek

Grenzeloos verzet, uitgegeven door Brepols (Turnhout). Het vertelt het verhaal van

het verzet in onze grensregio tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook Voerenaars,

zoals Jules Goffin en Jeanne Claessens, waren daarbij betrokken. Het netwerk

strekte zich uit vanuit Maastricht en Eijsden tot Luik. Ook twee paters van Val-Dieu

waren erbij betrokken. Zij krijgen overigens het meeste aandacht in dit boek.

De Jongh ontdekte enkele jaren geleden namelijk dat één van hen, pater Hugo

(Karel Jacobs), familiale banden met hem had. Zo geraakte hij geïnteresseerd in hun

verhaal. Dat resulteerde in een uitgebreid en zeer gedetailleerd verslag van de

activiteiten van het verzetsnetwerk en van het lot van de betrokkenen na hun

aanhouding op 18 maart 1943 – tot de executie van een aantal van hen op

9 oktober 1943.

Dit verhaal was al eens eerder verteld, door Jan van Lieshout in Het Hannibal-spiel

(1980). Het boek van De Jongh is daarom deels een herhaling maar ook een zinvolle

aanvulling. Doordat het veel academischer van opzet is, is het een stuk minder vlot

leesbaar. Het is wel ongetwijfeld de meest volledige informatiebron over de

betrokken periode.

Rik Palmans

Landbouw en landschap

Op 29 november 2018 vond in Leuven een door het ICAG georganiseerd seminarie plaats

onder de titel ‘Landbouw en landschap in vervoering: de co-evolutie van landbouw en

landschap in Voeren in verleden, heden en toekomst’. Julien Geelen en Elza Vandenabeele

waren erbij. Het rapport waaruit de spreker putte voor zijn verhaal is te downloaden

op https://pureportal.inbo.be/portal/files/13373517/

Annys_etal_2017_AnalyseVanDeRelatieTussenlandbouwEnLandschapInVoerenTrendsEnDrivers.pdf.

(Zorg dat je deze héél lange link zonder regelovergang naar je browser kopieert.)
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Sinds oktober hebben het kasteel Altenbroek en de omlig-

gende landerijen nieuwe eigenaars. Natuurpunt is sinds-

dien de trotse eigenaar van 43 hectare bos en weiland in

de Noorvallei. Het reservaat sluit nu naadloos aan op de

prachtige natuur van onze Nederlandse collega's (Natuur-

monumenten), de Noorbeemden.

We zijn volop bezig met onderzoek en studie, om te bekij-

ken op welke manier we de aangekochte natuur in kwali-

teit kunnen verbeteren. We denken eerst en vooral aan

het terug natter maken van de percelen langs de Noor. Die

werden in het verre verleden gedraineerd en we willen de

buizen nu weghalen. Er bevindt zich een prachtige kalktuf-

bron in het broekbosje stroomopwaarts.

Voorts is het de bedoeling om de vismigratieknelpunten

weg te werken in samenspraak met de Provincie Limburg,

die de beek beheert. Daarbij moeten we ook in acht ne-

men hoe er – op een natuurvriendelijke manier – meer

water kan geborgen

worden bij hevige

regenval.

In het hellingbos aan de

rechterkant van de Stas-

haag staan veel dode

sparren. Ze zijn aange-

tast door de letterzetter

(een kever) en dat heeft

in combinatie met de

droogte de voorbije

zomer veel sterfte ver-

oorzaakt. We willen de

dode sparren deze win-

ter nog verwijderen.

Sommigen van jullie

weten tenslotte dat er in

dat hellingbos nog res-

ten te zien zijn van het

Waterloo-huisje, een

jachthut uit het begin

van de negentiende

eeuw. We willen het

ingestorte puin (zie foto)

ruimen, en samen met geïnteresseerde vrijwilligers

nadenken over hoe we dit erfgoed willen behouden /

restaureren / een nieuwe bestemming geven (?). Dit is dan

ook ineens een oproep aan alle mensen die interesse

hebben om deel uit te maken van een ‘Waterloo-werk-

groepje’: wend je tot Rik Palmans (04 381 10 87) of

Liselotte Bollen (0498 827341), of bereik hen via het

e-mailadres altenbroek@natuurpunt.be.

De aankoop van die 43 ha heeft een serieuze hap uit de

kas van Natuurpunt genomen en de vereniging is dan ook

een actie gestart om de aankoop verder te financieren.

Wie ons wil steunen, kan terecht op

https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/altenbroek.

Wie op de hoogte wil blijven van de vorderingen, kan ons

volgen op de Facebookpagina:

https://www.facebook.com/NatuurpuntVoeren/.

Liselotte Bollen

Nieuws uit Altenbroek

Agenda

De komende (winter)maanden staan er nog enkele Werkwinkels op de agenda. Precieze data hebben we daarvoor

nog niet vastgelegd. We zullen ze wel aankondigen op de website en via e-mail. Idem voor de jaarlijkse algemene

ledenvergadering.

Wat we wél hebben vastgelegd: de data voor de vergaderingen van het bestuur. Misschien wil je daar ook wel eens

aan deelnemen (om te kijken of je ook wilt meedoen, gewoon uit interesse of omdat je je zeg wilt doen over een

bepaald onderwerp)? Wel, je bent van harte welkom. Laat ons wel even op voorhand weten dat je erbij wilt zijn en

schuif mee aan.

De data voor 2019 zijn (telkens op maandag, om 10:00 uur): 11 maart, 17 juni, 9 september en 16 december.

Kijk eens aan: we zitten aan 500 pagina’s Blaedsjes!
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Deze naam zal maar heel

weinig mensen nog iets

zeggen, laat staan dat ze

nog een beeld hebben van

hoe ze er ooit uitzag. De

Josephinehoeve bevond

zich schuin tegenover het

klooster (nu rusthuis

Ocura) in ’s-Gravenvoeren.

In 1980 kreeg ze de status

van beschermd monu-

ment, in de hoop dat ze

daardoor van de totale

ondergang zou worden

gered. Ze was toen al niet

meer dan een ruïne (zie

foto hiernaast, uit 1981).

Nu is die er zelfs niet

meer; het gebouw is her-

leid tot een met onkruid

overwoekerde hoop ste-

nen en heeft ook geen

waarde meer als dorpsgezicht.

De Dienst Onroerend Erfgoed oordeelde eerder dit jaar

dat het daarom beter is de bescherming officieel op te

heffen. Wil je het dossier helemaal lezen:

https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/

openbareonderzoeken/1/bijlagen/487.

Rik Palmans

Josephinehoeve is niet langer een beschermd monument

In het driemaandelijks tijdschrift voor lokale geschiedenis

en erfgoed, Heemkunde Limburg (juni 2018, p. 18), las ik

een artikel Frans geld in Limburgse bodem van Patrick

Buelens en Rombout Nijssen.

De gouden Napoleon of de 20 Franse frank, genoemd naar

keizer Napoleon Bonaparte (1769-1821) en zijn neef keizer

Napoleon III (1808-1873), was de nationale gouden munt

van Frankrijk. Deze gouden munt, met een nominale

waarde van 20 Franse frank, werd al geslagen sinds 1802

en kende verschillende uitvoeringen, afhankelijk van de

regerende vorst of keizer. De gouden 20-frankmunten van

Frankrijk (de Napoleon), België (de Leopold) en Zwitser-

land (de Vreneli) en de Italiaanse 20 Lire zijn in gewicht en

zuiverheid aan elkaar gelijk. Dat maakte deel uit van een

onderlinge overeenkomst tussen deze landen, een eerste

poging om verschillende Europese munten in één munt-

eenheid onder te brengen.

Mijn echtgenote maakte er mij attent op gemaakt dat wij

in een oud geldbeugeltje tussen Spaanse, Portugese, Oost-

Duitse en andere restantjes van vacanties uit een ver ver-

leden, ook een Frans goudstuk hadden, identiek aan de

foto’s uit het tijdschrift. En inderdaad, het is een Frans

goudstuk van 20 Francs uit 1857!

In het artikel lees ik de beschrijving: ‘Op de voorzijde staat

de buste van de Franse keizer Napoleon III. Onder de

buste van de keizer staat BARRE: de naam van de graveur

van de munt. De symbolen links en rechts van de naam

van de graveur zijn munttekens die aangeven welke munt-

meester de munt geslagen heeft of onder wiens toezicht

ze geslagen werd. Op de keerzijde staan de waarde van de

munt en het jaar waarin zij werd geslagen aangegeven.

Hierrond staat een lauwerkrans, met daarrond de woor-

den EMPIRE FRANCAIS. Onder de knoop van de lauwer-

krans staat de letter A, wat aangeeft dat deze munt in het

munthuis in Parijs geslagen werd. Het stuk heeft een dia-

meter van 21 mm en weegt 6,45 gram. Het bestaat voor

90% uit goud (5,80 g)en 10% uit koper.’

Nieuwsgierig naar de actuele waarde? Inkoopkantoren

publiceren een aankoopprijs, in functie van de dagprijs

voor goud, van omtrent € 200,-. Rijker dan je denkt!

Julien Geelen

Kop of munt: de gouden Napoleon


