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UIT ‘s GRAVENVOEREN'S DIALECT. 

Kan. J. ANSAY. 

DEEL I 

  

I. PLAATSELIJK, MAAR OOK GEWESTELIJK DIALECT. 
  

"Dialect! is in de voerense taal een onbekend woord. Daar vol- 

gende bijdrage vulgarizerend wil zijn, beginnen we met de betekenis 

van dit woord. 
Dialect is de taal die in een bepaalde gemeenschap — in ons geval : 

's Gravenvoeren = spontaan in de dagelijkse omgang op straat en aan 

huis gesproken wordt, Het is de eigen taal van die gemeenschap. 

Het dialect is verwant met dat van de aangrenzende dorpen, en 

soms aan dat van een uitgestrekt gebied. Zo ook het voerens dialect. 

De Voerenaar kan zich met zijn dialect gemakkelijk verstaanbaar ma- 

ken te Tongeren, Maastricht, Sittard, Maaseik, Genk, Bree. Maar er is 

toch verschil van het een dorp tot het andere. Te St. Martens-Voeren 

spreekt men van '"e pjerd', te Voeren ('s Gravenvoeren) van e piârd. 

De Tongenaar zal U zeggen : de zon schingt schow (zeer)schoen en die 

van Bree spreekt van een books (broek). De Maastrichtenaar zegt het 

allemaal nog zangeriger dan die van Voeren. Kortom : al deze dialec= 

ten vormen samen één gewestelijk dialect, dat gesproken wordt in heel 

Overmaas, over heel de langte van het Maasland, in bijna heel het ge- 

bied van de beide Limburgse provincies. Bij de taalkundigen wordt het 

woord dialect voorbehouden voor wat we gewestelijk dialect genoemd 

hebben. Ter vereenvoudiging gebruiken we dialect ook voor de ter 

plaatse (hier Voeren) gesproken eigen taal. 

Doel van deze bijdrage. Alle dialecten worden door de dialectologen 

wetenschappelijk bestudeerd en deze studie wordt zelfs aan de Univer- 

siteiten gedoceerd. 

Onze bijdrage is van bescheiden aard en wil slechts de gewone 

man aanzetten en helpen belangstelling te koesteren voor zijn eigen 

dialect en daaruit de besluiten te aanvaarden die wij bij het slot 

trachten te formuleren. De wetenschapsmensen zullen niet met alles 

wat hier gezegd wordt akkoord gaan. We nemen dat gaarne aan. 

Ook anderen als de Voerenaars zullen, bij het lezen van deze be- 

zinning over het voerens dialect, zich aangespoord voelen om tegen- 

over hun eigen dialect in de zelfde zin te reageren. 

  



Schrijfwijze. In deze vulgarizerende bijdrage laten we de geleerde 

woorden van de dialectologen van kant. We nemen ook hun ingewikkelde 
code van klankvertolkende tekens niet over en beperken ons tot het 
volgende 7 

- Het teken “(in frans : accent circonflexe) boven een klinker duidt 
een sleeptoon aan. Deze kan de betekenis van een woord veranderen; 

bv. dîk (dijk) en dik (lijvig). 
„- De ö vertolkt de eu, maar toch met verscheidene nuances; bv. zoals 

in frans : boeuf of deux of soeur. 

= De é wordt uitgesproken zoals frans : été; de & zoals in frans; rève. 

= Een punt . onder of achter een klinker betekent een buiging van de 

stem, die men met een zwakke e klank kan vergelijken. Zij komt dik- 

wijls voor op het einde van een zacht uitgesproken gesloten letter- 
greep. Ze valt weg als die lettergreep beklemtoond wordt, bv. pü,n 
(kusgeú) en pün. Bij het afscheid gaf hij haar een pü-n. Hij gaf 
haar zelfs een pün |! 

—= Boven de u plaatsen twee puntjes (trema) ü, om te benadrukken dat 

deze letter — wat doorgaans het geval is - als een nederlandse of 

franse u moet uitgesproken. 

= ng duidt een versmelting in de uitspraak van n en g. Deze klank 

wordt tegen het achtermondsgehemelte gevormd; bv- in jong (jongen), 
beging (begijn). 

Verkortingstekenen. 

Ndl of A.B.N, = algemeen beschaafd Nederlands 

fr = in de franse taal 

du = in de duitse taal 

Th = referncie naar het boek : Thesaurus teutonicae linguae, Plantin 

1575 (Schat der Nederdietse sprake). 

II, EEN PAAR ZINNEN IN VOERENS DIALECT, met commentaar. 

Â. Als een Voerenaar zegt : hij kalt dütch, dan wil hij daarmee zeg- 
gen : hij spreekt vlaams. 

1. Hij De lange ij wordt in Voeren 1 + j uitgesproken. Daarom zet- 
ten we geen punt op de j- Het vrouwelijk van hij is zî (De zî is ook 
bij de duivenmelkers de naam van de duivin) — Wanneer "hij! niet 

hoeft benadrukt dan zegt men eenvoudig e; bv. E'n ès nog ent ékoe.me: 

Hij is nog niet binnen. 

De Westvlaming spreekt de ij ook als i uit, maar zonder toevoeging 

van de j; bv. Is dat beeld gewid ? vroeg Palmyre uit Roesselare. Neen, 

antwoordde de limburgse verkoopster, het is noch gewit noch gewijd. 
Eertijds werd de letter „ in het Voerens veel gebruikt, zelfs te pas 

en onpas, bv. 'zij zag de Janna (H. Anna) smekend aan! (aangetekend 
in de Bijbel Walpot — Schophem). In het hedendaags Voerens vinden 
we ze nog in jard (aarde), Jaast (Weerst, Warsage), pjaard (paard); 
ook waar de harde d door de zachtere j vervangen wordt, bv. ene doeje 

(een dode), bloje (bloeden), sprèje (spreiden), klèje (kleden), spoje 
(spoeden), roje (raden). 

 



In Oest-Overmaas komt j veel meer voor; bve os Lowis hâd e 

köffertje jans vôl eid 

2. Kalt- In Nlá betekent kallen : babbeten. In Voeren spreekt men 

niet, men kait. Dè pater kaide göd - Eg hâ met em gekald (ik heb met 

hem gesproken, de zaak 1s in orde). Î 

3, Dütch., Betekent in Voeren : vlaams, nederlands. De hedenduitse 

taal noemt men hoedütch (hoogduits). (De ch wordt uitgesproken zoals 

in fr. cheval): 

Ons woord dütch is een vervorming van het woord diets (in fr. 

thiois): Bij hun alles overweldigende inval rond het jaar 400, brach- 

ten de Franken een nieuwe taal die evolueerde tot wat men later neder- 

diets genoemd heeft. Deze ontwikkeling gebeurde vooral in de noorde- 

lijke helft van ons land (vlaams land) waar de galiers (of waliërs, 
walen), die de romeinse (latijnse) cultuur overgenomen hadden, wei- 
nig verspreid waren. In het zuidelijk gedeelte van het land namen de 

Franken de romeinse cultuur (en taal) over- Het nederdiets werd de 

taal der platte, lage, neder Landen- Het groeide uit in ons land en 

in Nederland (Hoiland) tot wat we nu het A-B‚N. (Algem. Besch: Nedl.) 
noemen. 
Ons Voerensdialect komt voort uit het Nederdiets, en bezit nog neder- 

dietse woorden die wit het A-BeN. verdwenen zijn. Voorbeelden, verder: 

In de lage landen van Duitsland, werd het nederdiets door het 

hoogdiets (uit het hege duitsland) overheerst, maar de dialecten heb= 
ben er veel nederdiets bewaard, zodat een vlaming er zich met zijn 

dialect niet moeiïiijk verstaanbaar kan maken. Dit is vooral het geval 

voor de Limburger, en in 't bijzonder voor de Voerenaar. Het Limburgs 

dialect staat zeer kort bij het nederdiets. 

4. Platdütch, dit is de naam van het diaiect in Overmaas. Het is zeer 

spijtige dat tegenwoordig de naam platdütch onze dialecten doet voor- 

komen als vulgaire duitse dialecten. Maar wijst dit woord niet naam 

de oorspreng van onze dialecten : het diets van het platteland, het 

nederdiets ? 

B. Andere zin in Voerensdialect. 

beginge. E snèj et op en hôlde der hîÎle kwatch van de dèrm_d'roet, 

en en eene en en nne nn nn en en nn nn ee a a 

en ne en en en en en en en nn en ne a en ne a a en en nn 

(Vertaling : Jan — ge kent hem nietwaar ? — had bij de Zusters een 

varken geslacht. Hij sneed het open en haalde er de glibberige massa 
van de darmen uit, die moesten dienen om bloedworsten soep te maken. 

Daarna lei hij het varken op een kruiwagen en reed er mee naar de 

keuken. Daar zullen de hespen afgesneden worden. Doch hij gieed uit 

en toen lag heei de boel in de modder. 

Der = gewoon lidwoord. De Jan. Zoals bij de Walen zet men een lid-



woord voor de naam. Der Charel, der Vandeberg: 

Jeang = Jan; van het fr. Jean, De j zoals in fr. Jean uitspreken. 
Einde : de speciale ng klank: 

Toert ? = niet waar ? meervoud van toer ? of toer noe ? Oorsprong 
van dit aan de Voeren's zeer eigen woord 7? 

gekoest = geslacht, Van koezen = slachten, Oorsprong misschien van 

fr. coucher. Coucher un cochon, een varken liggen houden. 
Beginge = begijnen. Voor de Voerenaar zijn alle kloosterzusters be- 
gijnen. 

E snèj. = Hij sneed. De harde d wordt door j vervangen. 

Kwatch = slijmerige massa. 

Doe = toen. 
Lâcheln) = legde hij- 
Stoetskar = eenwielige kruiwagen. Niet : tweewielige wagen die men 

voort stoot 

no gen = naar de. Na een plaats aanwijzend voor naamwoord zoals : in, 
op, bij wordt gen of gene als lidwoord gebruikt, bv. é gen kü-ke, op 

gene pley (In de keuken, op het dorpsplein). Doch voor verwijderde, 
minder gekende plaatsen gebruikt men liever : et (het), der (de) bv. 

én et Vatikaan, op der berg Sinaai. 

Trép = bloedworst. Het water, met kruiden, dat gediend heeft om 

worsten te koken, wordt aan vrienden en geburen op de trépsop uit- 

genodigd, opgediend. 

Trép komt van fr. tripe (darm van een dier). 

Vare. In Voeren vaart men zowel op straat en harde grond als op wa- 

ter. Het woord rije (rijden) wordt slechts gebruikt voor paarden- 

rijden. Een rijer = een renpaard. B vért met de kar. Ze hebben é 

gevare (de oogst binnen gehaald). Men zal opmerken dat er geen n op 
het einde van de werkwoorden uitgesproken wordt. In Th- krijgt vare 

dezelfde algemene betekenis als in ons dialect: 
E rötchte = hij rutste, hij schoof uit, Van een forel die in de Voer 

haar zaad (eieren of hom) uitstort wordt ook gezegd ze rötcht. 
De schénke = de hespen. In duits : schinken. In th : schenckel =— 

retasio of hesp. Ons dialect heeft dus zijn woord schènk niet bij de 

Duitsers gaan halen, maar behouden uit het origineel Nederdiets. 

Prats = modder (klanknabootsing). 

III. LIJST VAN SPECIALE WOORDEN, met commentaar - 

In dit commentaar zoeken we, voor enkele woorden, hun verwant- 

schap met het Â.B.N. We zeggen niet : hun afkomst van het A.B.N, 

Slechts voor nieuwe begrippen en zaken, ontleent het dialect een 

naam aan het A.B.N., frans, engels of andere talen. Het dialect stamt 

immers niet af van het A.B.N-, maar eerder het A.B.N. van veredelde 

dialecten; oem, het Limburgs, het Brabants en het Vlaanders:



1. Woorden met o klanken : 

Vénkelhôt = kort brandhout, gekapt uit een blok. Uitspraak van deze 

Ö, zoals in het engels woord horse (paard). Deze klank is zeldzaam in 

Ndl en fr. In ons dialect vindt men deze Ô klank dikwijls in woorden 

die in Ndl met ou klank gesproken worden, bv. hôt (hout), bôt (bout) , 

môt (mout), stôt (stout). Er zijn uitzonderingen bv. bôl (bol), môl 
(mol) 
Venkel vinden we, met deze betekenis, niet in Ndl. In zekere gemeen— 

ten met verwant dialect (Genk) kent men het woord venkelen : in stuk- 

ken slaan (spiji, zegt de Waal). 
Klôk : fraai gekleed. Uitspraak als oo in Ndl. (bv. boot) of au in 

fr. (beau, eau). Deze Ô klank vinden we in woorden die in Ndl. met 

oe uitgesproken worden. Bv. dônde (doende), bôte (boete), blôje (bloe- 

den), bôk (boek, kôk (koek, hôt (hoet, dôk (doek), kôê (koe), pôl 

(poel), schön (schoen; sch en ch worden beiden gelijk ch in cheval 

uitgesproken), vlôk (vloek), vôt (voet) brôk (broek, in de twee be- 

tekenissen : kledingstuk en broekland of moerasachtig weideland). 

Het oud-germaans woord bruock betekent : moeras. Vandaar de naam 

Brussel (bruock + saele of woonplaats). Logischerwijze zou de Voere- 

naar dus niet Breussel, maar Brookzaal moeten zeggen ! In Voeren wordt 

de plaatsnaam Op de saele gegeven aan de plaats op Voerenberg waar de 

eerste Graven van Voeren verblijf hielden. 

Altembroek (oud of hoog broek) is de naam van een Voerens verafgele- 

gen gehucht, met historisch verleden. De Voerenaar zegt eenvoudig : 

Op Brôk. 

Pômpernékel = wordt in Voerensdialect slechts gebruikt in de uitdruk 

king : drüg wf pômpernékel. Pompernikel is in Ndl. dunne min of meer 

geroosterde snede roggebrood. Uitspraak van pômpernékel : zoals klök 

en brök. 
Brôk = wordt gezegd van braakliggend land. Hier wordt Ô uitgesproken 

zoals loweren (lauriers) of zoals fr. tort (ongelijk). Woorden met 

zelfde Ô klank : crô (kraai), allemôl (allemaal), rôje (raden) (rôje, 

oetrôje, met o klank zoals in klôk = uitroeien), drôd (draad). Uit 

deze voorbeelden blijkt dat deze Ö klank gelijk staat in vele geval- 

len met de lange a in A.B‚N. (kraai, maal, raden, draad). Uitzond. : 

hôs (kous). 
Lôre = kijken. Niet als in A.B.N. : loeren, verborgen en voorzichtig 

naar iets uitkijken. fr. guetter. In voerensdialect betekent lôre : 

kijken, zonder meer, in alle betekenissen. De Voerenaar kîkt (kijkt) 

nooïit, hij lôrt bv. naar de processie. De A.B.N. betekenis is evenwel 

gebleven in loer jager 

In lôre is de uitspraak als in klôk. 
Howe = slaan. De Voerenaar slaat nooit, hij howt. Hij howt een boom 

om, howt een paal de grond in, howt een kwajongen om z'n oren. Zo 

doet ook de kempenaar : do howen z'em wér, riep de oude pastoor van 

E uit bij de tweede val van Jezus tijdens de kruisweg — De uitspraak 

van de o in Howe = de korte o klank in Nedl. spot, stop. Merk op : 

het verschil in klôk = fraai gekleed, en klôk (uurwerk, cloche).



BE 

Dialect howe is verwant met Ndl houwen (met bijl of ander scherp 

voorwerp slaan. Vandaar : beenhouwers: Dezelfde o klank als die in 

howe vinden we in de dialectwoorden die verwant zijn met de Ndl auw 

en ow; bv. Powhaan (Pauwhaan), trowe (trouwen), row (rouw). Er zijn 

uitzonderingen bv. moew (mouw), Lôw (Louw). 
Mow = grijns, grimace. Uitspraak zoals in de Ndl. woorden : Houende 

Trouw, hout, koud. 

Andere dialectwoorden met dezelfde o klank : gow (rap), kow (koude: 

Hier heeft de w de harde d vervangen), vow (vouw), blow (blauw), 

klowe (klauwen), Oba (oude-pa, grootvader), gaat verloren. 

Klowe = gappen, rap en behendig stelen. fr. chiper, Uitspraak zoals 

in mow., De kat kiowt, in dubbele betekenis. 

Nota : voorafgaande woorden vertonen vier variaties van de o klank. 

De dialecten zijn inderdaad rijker aan klanken dan de cultuurtalen. 

Dit is gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat een spontane, 

levende taal liever naar een klankvariatie grijpt om een verschil- 

lende of nieuwe betekenis uit te drukken, dan hiervoor een ander 

woord te fabriceren. 

2, Woorden met eu klanken 
  

Tröle = rollen, vooral passief. Hij trölt de berg af- In duits = sich 

tröllen (zich wegmaken), 
In dit woord wordt de ö“uitgesproken zoals in fr : in boeuf, oeuf. 

Worden op de zelfde wijze uitgesproken : plöke (plukken), blötche 

(blutsen), löke (lukken), möl (mul), kösse (kussen, coussin), moch 

(musch), enz. 
Deze woorden corresponderen (we zeggen niet : stammen af) gewoonlijk 

met u-woorden in Ndi. 

Könkel = diepte in ronddraaiend water. Uitspraak van de ò zoals in 

fr : deux, creux, en in Ndl : deur, kleur. 
In Th. Teut. venden we hetbwoord konckel = afg-rond des waters, 

gurges, gouffre., In deze betekenis wordt het woord konkel in A-BeN. 

niet meer of zeer weinig gebruikt. Zou het Gialect de eer mogen toe- 

komen dit woord bewaard te hebben. Andere dialectwoorden, met dezelf- 

de ö klank : hön (hun), dön (dun), törf (turf), nöt (nut), nöchte 

(nuchter). 

Köre = strelen. Uitspraak als in fr. leur, soeur, boeur: De woorden 

met deze ö uitspraak zijn meestal verwant met de Nd. eu-woorden : 

dör (deur), geböre (gebeuren), dögd (deugd), döntje (deuntje), stöne 

(steunen), löne (leunen). Er zijn weer uitzonderingen Vü,‚le (veulen), 

rü.k (reuk). 
Örche (uitspraak als köre) = gerief in tenen (wilg) vlechtwerk, rond 

(+ 45 cm doorsnede), om taarten te ondersteunen. Wordt minder ge- 

bruikt sinds men aan huis niet meer bakt. Men maakte eertijds geen 

taarten met minder dan 40 cm doorsnede: 

Schöpestè = arduinen steen van + 1m50 lengte, aan het boord van de 

Voer (vòòr haar laatste indijking), vóór ieder woning, om water“ schöpe 

(scheppen) of om de was te doen. - Uitspraak : als in trollen.
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3e Woorden met a klanken. 

We hebben reeds de woorden kalle, kwatch, läche (legde), vare, jean 
besproken. Merken we nogmaals op dat de eind-n van de woorden, vooral 

van de werkwoorden, in ons dialect doorgaans wegvalt. =— Uitspraak : 

in het voerensdialect is de a-klank integraal de zelfde als in A.BeN. 

Er ie geen andere variatie dan die van de korte en de lange a (â). 
Uverâl = mantel en overjas. Andere betekenis als overal in Ndl. 
(stof jas). 
Lange = geven. Gî.ve wordt minder gebruikt. 

Lappe = stampen. 'ne lap tiegen zen kont !. 
Stampe en stamp is minder voerens.- Lappe werd wellicht eertijds in 

figuurlijke zin gebruikt; een lap op zijn broek zetten. 
Sâlwélg = Waterwilg (Salix caprea), in fr, Saul marceau (de Mars). 
Deze, van de talrijke wilgsoorten, kreeg in het dialect een speciale 

naam omdat zij zo vroeg in de lente bloeit en zijn katjes daarom door 

de bijen voor honig en pollen druk bezocht worden. Dat weten de im- 

kers, die vroeger in Voeren veel talrijker waren dan nu- 

Kassoel = in het Waals : chassette. Is, het kort (20 cm) maar sterk 
touwtje met kwastje dat aan de koord van de zweep wordt vastgemaakt, 

waardoor ze harder kan kletsen. Figuurlijk : van een arglistig kind 

(meisje) wordt gezegd :; d'ès en kassoel ! 
Trekbal = Blokwagen, heurst, mallejan. In fr : Efourceau: Betekent 

in Voeren : een tuig, door paarden getrokken, dat gebruikt wordt om 

boomstammen uit sloten of in dicht bosgewas, te hffen en naar de za- 

gerij te brengen; fig. iemand die langs zijn weg, vooral in het veld, 

al wat niet te zwaar of te warm is weet op te pikken en naar huis te 

sleuren. Oorsprong van het woord : misschien assimilatie met trek- 

bank (tuig om draadijzer te trekken). 
caresseren = verkeren, vrijen. Zonder er bij te denken aan strelen. 

Wordt ook op andere plaatsen in Limburg (bv. Genk) gezegd. 
Kakejong = jonge pas uit het ei gekomen vogeltjes. Maken ze aanstal- 

ten om te vliegen, dan zijn ze vleug: 
Kajevak (j zoals in fr Jean) = vrouwelijke vest. Komt misschien van 
fr. casaque. 
VjâÂs = hiel. In Brabants dialect : vessem. 
In Voerensdialect gebruikt men gaarne de a en zoals reeds gezegd ook 

de j, dikwijls zelfs de twee (a en j) samen. Voorbeelden : pjaard, 
jaren (worden), jard (aarde), kjan (kern, pit) 
Vlâj = vlade. In fr : tarte, In Näl is taart synoniem van vlade. In 
het Voerens is een vlâj de fr. tarte of patisserie plate, doch taart 
= een boterham (tartine), stutte in Wvl. 

4. Reeks andere bijzondere woorden 

Hüf : knikker. In de Jente spelen de jongens met de hüven, gewone 

maar ook glazen en marmere hüven. De meisjes spelen tahè (2). 
Bügel = zak, bv, ene gèldbügel, ene papére bügel. In Ndl. is een beu- 

gel al wat min of meer de vorm heeft van een niet gesloten ring, van 

 



een omgebogen ijzer. Vandaar het woord : beugelbaan, In de franse 

les vertaalde een kleine jongen '"beuglement de la vache, door "uier 

van de koe! ! 

Gille = gijlen, hevig en afgunstig naar iets verlangen, In Voerens- 

dialect wordt gille alleen gebruikt in zake eten en drinken. Bij de 

herberg waar een paard gewoonlijke 'getracteerd!' wordt op een klont- 

je suiker, blijft het koppig en “gillend! stilstaan: 
Fivelène = soort 'korch' (koorts) met fr: naam ; fièvre-lente. 

Der dén = de vloer, vooral de dorsvloer- De dén, ook in de keuken, 

bestond meestal uit een zelf gemaakt zeer hard cément (mengsel van o 

oem. koolsintels en kalk). In Voeren kende men de vloer van gestamp- 

te aard niet (nabijheid van de kalkovens te Berneau, Mons-Bombaye;, 

Wezet). 
Der dèn = de den, spar, épicea- 
Drî.t = klankgevende buikwind. We halen dit woord aan omdat het in 

A.B.N. verloren ging, maar onder de vorm van dreet voorkomt in Th. 

Teut-linguae, waar het in latijn vertaald wordt door crepitus ven- 

tris (fr. pet). Klankloze buikwind noemt de Voerenaar ene vîst (fr. 

vesse) en een kinderdreet ene poep (In A.B‚N. is poep, volgens 

Callewaert, een wind. In fr is poupe : achterste deel van een schep: 

Avoir le vent en poupe = geluk hebben). 
Krîche: De Voerenaar weent nooit, hij krfeht, wînen bestaat niet. In 

A.B.N. is krijschen 7 huilen, luidruchtig en schreeuwend wenen. 

Lou.k = gat, In duits is lücke een opening en loch = een gate 

Nérgele = herkauwen. Kan verwant zijn met het oud woord (in Ther. 

Teut.) neeren = voeden. 
hékék = hik (fr- Hoquet). 
De é klank van ons dialect komt dikwijls overeen met de i in korte 

gesloten lettergrepen van A.B.N. bve wét (wit), zénk (zink), kénd 

(kind), kést (kist), pés (pis), soms ook in open lettergrepen als 

nékel (nikel). De A.B.N. i wordt overigens meestal in de uitspraak 

door een doffe e vervangen (barmhartege vader). 

Koekerèl = tol (fr. Toupie): De Voerenaar kent het woord tol niet. 

Stréke = breien. In duits stricken. In Thes-teuton- betekent stricken 

= in strikvorm leggen, een strick (fr. noeud coulant) maken 

Strékhôs (o zoals in rouwen, dowen) = kous. In Th.Teut, = lat. & 

tibiale, aaneengeregen (gestrikte) bescherming van het onderbeen. 

Der Koelekop is een kleine (15 cm) vis, met dikke kop, zeer slijme- 

rig, niet eetbaar, die eertijds onder de houten dijkbalken van de 

Voer leefde, en door de kwajongens behendig uit het water gehaald 

werd. Ze moesten daarvoor op hun buik gaan liggen en met de twee han- 

den maneuvreren. 

Brüje = werpen, met of zonder geweld. Wèrpe wordt bijna niet gebruikt. 

Klène = werpen met ietwat geweld op korte afstand. Behoort bij de 

minder deftige taal. Ech klèn em é gen voor |! 
Besloejere wordt gezegd van bioemen die verslensen., In Ndl is slodde- 

rig = vuil afhangend. Door vervanging van de door j, zou besloejere 

met dit woord verwant kunnen zijne 

 



= IL = 

Snoep = neusontsteking, verkoudheid, snot. Snoep betekent bij ons dus 

heel iets anders dan in Ndl (fr : fricandise). In duits schnupfen =— 

opsnuiven: 

De plèj = het dorpsplein. Uitleg 1) ofwel es plèj afkomstig van plein. 

We vinden inderdaad in Th. Teut. 1573 pleijn = plein. Doch dat zou 

hier een uitzondering zijn op de regel die wil dat de A.B‚N. tweeklank 

ei in ons dialect door è wordt weergegeven, bev- gèt (geit), règer 

(reiger), rès (reis), lèj (lei), mèj (mei); volgens die regel zouden 

we nu niet plèj, maar plèn moeten zeggen. 2) ofwel wijst het woord 

plèj terug naar het historisch feit dat tot kort vóór 1800 de gemeen- 

telijke rechtszaken met pleidooien en toepassing van straffen (het 

woord pley betekende ook volgens Waelbers in Heem, folterding) op het 

dorpsplein gebeurden. D'Affnay (dagboek) vertelt dat in 1720 een dief 

op het dorpsplein (de plèj) gegeseld werd. We verkiezen deze laatste 

uitleg, waardoor overigens de aanwezigheid van j en de afwezigheid 

van n‚ in het woord plèj, begrijpelijk is, en geen uitzondering ge- 

maakt wordt op de regel ei = è: 

Voel = rot, bedorven. In fig. zin : lui-'ne voelenser, 

Stoep = mannelijke vest. In duits : stube = kamer, Ene stoep is een 

kamerjas, geen mantel. 

Bièche = blaffen. In Oost-Overmaas zegt men bellen (zoals in het 

duits). Te Gemmenich bellen alleen de honden, in Voeren alleen de 

mensen . 

Kréstesaam = Kalisse (sap). Króéstessaam = Chréstes-amen (2) 

Ech en déch = ik en gij (in fr : toi); déch fungeert meestal als ac- 

cusatief van doe (fr. tu). "Ech han déch gerôpe"' (Ik heb U geroepen). 

Dech fungeert ook als nominatief als men er de klemtoon op legt : Déch 

bes et gewèst ! (Gij zijt het geweest). N.B. Doe en déch worden slechts 

gebruikt in gemoedelijke omgangstaal met vrienden, gelijken of minde- 

ren. Tegenover ouders, ouderen, eerbiedwaardige personen zegt men dier 

(nominatief) en euch (dat. of accus.) bv. Ech gî.f euch en hând. Ech 

Iâj euch op. (Ik geef U een hand. Ik laad u op). In het gebed "tutoye- 

ren'' we (doe zeggen) God nog niet, zoals men het in het fr. reeds doet. 

(que ton règne arrive Î). 

IV. SPECIALE DIALECT-UITDRUKKINGEN. 
  

Wat dü-j-et ? = wat is er aan de hand ? Wat is er Wdoende!, aan de 

gang ? 
Barèt houwe = sbijbelen, hageschool houden. Er bestond eertijds een s 

speciale manier van sbijbelen, waar de barèt (barrette, muts) een rol 

speelde : der nigel (negel) jage-: 

De pîtch pü,ne = ten offer gaan en de relikwie of de pateen kussen. 

De priester geeft tijdens het misoffer de pateen te kussen, wat de 

ceremonie van de vredekus vervangt (vrede : in pace. In Engels 

peace) » 
Te hôp = samen. 'Ze geunt te hôp no de kèrmes!'. 

Gèt fings = iets schoons; fing blomme.
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Wi gemâle = alsof geschilderd. 'Ezoe-n fing blomme, ze zeun wi gemäle 
(Ze zijn als geschilderd). Hier werd het oud woord malen (schilderen. 
In Ndl bijna niet meer gebruikt) bewaard, doch slechts in gezegde uit- 

drukking — WîÎ heeft in het voerens (zoals wie in het duits) de bete- 
kenis van hoe of van gelijk. Wî hoeg ès der toe.n ? (lloe hoog is de 
toren). Es stèrk wîÎ e pjaard (Hij is zo sterk als een paard). 
De flatte sprêje : de koemest in de weiden uitspreiden. Flatte = door 

klank nabootsing. Wordt ook bij de Walen gezegd. Zeer nuttige bewer- 
king die eertijds met nauw gezetheid in heel het land van Herve gedaan 

werd. Ieder hoeve had zijn kôjong (koejongen) die niets anders deed 

dan met de schop door de weiden wandelen om de flatte te sprèje. 

Salut ê = groet, even aan de klak tikken, en geen moeite doen om de 

naam van de andere te zeggen (ê). 
E! pot nât = een pot nat, hetzelfde, Oze vos of oze baj aspanne, 

't Òs è pot nat, gène van de twî trekt good (Dat we onze vos (paard) 
of onze baai aanspannen, om 't even, geen van de twee trekt goed). 

Oze Jeang of oze Charel, 't es è pot nat, allebei ijve stôt. (onge- 
hoorzaam, tot alle kattekwaad gereed). 
Zéch de moel lote weche : in een café, op ronden die er betaald wor- 

den, parasiteren; schaamteloos van andermans goedheid profiteren, 

zonder tegen prestatie. 

Ime gèt onderdütche, iemand iets klaar uiteendoen, Het hem, figuur- 

lijk gezegd, in zijn eigen taal, het dütch, uiteenzetten. 
U.ver jard ligge. Op het doodsbed liggen. Eertijds werden de afge= 

storvenen over een strobed op de vloer, de aarde, gelegd. Nu nog wordt 
een betegelde (met tegels) vloer de jard genoemd. 
Bes te noe stabel gek ? Ben je nu stabiel (heel en gans, voor altijd) 
gek ? Vraag die men verbolgen stelt aan iemand die een stommiteit 
doet, zonder daarom vroeger al half gek te zijn geweest. 

Len lèng geven = een slag geven, "langen. 

  

V. REGELS MET UITZONDERINGEN. 

Uit al het voorgaande menen we volgende regels, met doorgaans 

vele uitzonderingen (levende taal), te mogen puren 

1, Zoals reeds gezegd, is er in ons dialect geen lange ij, maar wel 

werd de oorspronkelijke i + j behouden, en ook zo uitgesproken. In 

A„B.N. schrijft men dus de lange ij, wanneer het overeenkomend dialect- 

woord met i uitgesproken wordt, bve lijden (lije), schrijven (schrîve); 
en men schrijft ei als in dialect è gezegd wordt bv. leiden (lèje); 

weiden (wèje): Er is, menen we, maar één uitzondering : weinig (wîneg, 
niet winig). 

2. De dialect oe-klank correspondeert met de ui in Ndl: bv. broed 

(bruid), broen (bruin), doef (duif), doem (duim), voest (vuist), koel 
(kuil). Uitzonderingen in minder oorspronkelijke voerense woorden, als 
düzele (duizelen), düdelek (duidelijk), stüver (stuiver) - freut (fruit) 
leuj (lui):
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3. De Î in dialect komt overeen met de dubbele e in Ndl. bv. hî.r 

(heer) bî.k (beek), dî.g (deeg), gî-1 (geel), kier (keer), kîore (ke- 

ren), Iî.lek (lelijk), if.k (leek), 1f.re (leren), schî.p (scheep), 
mî. (méér), minge (menen), bî.st (beest). Hier wordt telkens de zach- 
te stembuiging, door een punt aangeduid, toegevoegd. 

4, In talrijk andere gevallen is het de è die in het dialect overeen- 

stemt met de lange e in A-B.N. Zo bv. worden de A.B‚N. woorden : keren 

(balayer), vegen, beven, keel, kegel, heet, deel, geen, leeg, meel, 

meester, in ons dialect met è uitgesproken : kère, vège, bève, kè-1, 

kègel, hèt, del, gèn, lèjeg, mèl, mèster. = Er is hier nog een nuance 

in de uitspraak van de è : bv. in de woorden kère, bève, kèl klinkt 

de è zoals de fr ai in air (de lucht), maar in mèster, kègel, hèt 
klinkt ze zoals de fr. ê in être (het wezen). 

5, De oe in dialect, correspondeert doorgaans met de lange o in A.B.N. 

bv. koel (hofkool), poesrt (poort) toeen (toon), Joep (Joop), boesrd 

(boord), loe:d (lood), koer (koor), poest (poot), boen (boon, loe.n 

(loon) . 
Als uitzonderingen stippen we aan : jüd (jood), heujd (hoofd), 

bôm (boom), bôg (boog), bôr (boor), korch (koorts). 

6. De é van het dialect is in het A-B.N. door Î weergegeven bv. bél 

(bil), bénde (binden), bénne (binnen), spén (spin), ték (tik), tén 

(tin), tép (tip), vénger (vinger), vénk (vink). Als uitzonderingen 

gelden 7 bèje (bidden) (de d door j vervangen), breul (bril): 

7. Zoals gezegd werd bij gelegenheid van de behandeling van het woord 

tröle (uitspraak zoals fr. boeuf) komen, op uitzonderingen na, onze 

dialect woorden met ö klank als in tröle overeen met de A.B.N, u- 

woorden bv. plöke (plukken), löst (lust) en andere (zie hoger): 

B. De lange ô in dialect komt overeen met de oe van A-B.N, Bv, dôn 

(doen), bô-te (boete), blôje (bloeden), bôk (boek), dôk (doek), kôk 

(koek), hôt (hoed), kô (koe), klôk (kloek, in de zin van mooi gekleed), 

pô-1 (boel), schôn (schoen), vlök (vise), vô.t (voet). Uitzonderingen: 
koetch (koets), boer (boer), koekoek, (koekoek), enze 

9. De klank a is ook a in A-BeN., doch met talrijke uitzonderingen. 

Voorbeelden : baan (vooral in de zin van ijzerbaan), baar, bakke, 

blâd, zând, schat vinden in A-B.N. hun ekwivalent met + zelfde a klank. 

Voorbeelden van uitzonderingen : blôze (blazen), blôr (blaar), blètche 
(blaffen), dô (daar), dèrem (darm), röp (raap), toebak (tabak, tofel 
(tafel) terf (tarwe), vège (vagen), woer (waar), welch (waals)ess 

10. Bij het begin van een woord komt de ch-dialect -uitgesproken als 

in fr. cheval) dikwijls met de sch-A.B. N. overeen. bv. chüte (schieten), 
chinge {schijnen, chöpe (scheppen, chénke (schenken), chère (scheren), 
chèrem (scherm), chî.pe (schepen). In Oost-Overmaas heeft men een pre- 
dilectie voor de sch (uitgesproken als in A.-B.N.). Men zegt er bv. 

schôlope, schlîpe, schlècht, schtoete, schtoe.n, schprenge, schtânt; 
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terwijl de autentieke Voerenaar zegt : slope, slîpe, slècht, stoeste, 
stoe, sprénge. Dialectologen die-zich in hun studie met steekproeven 
tevreden stellen, kunnen zich hierin vergissen wanneer ze terecht ko- 

men bij voerenaars die (of hun ouders) uit Oost-Overmaas voortkomen. 

VI. LOSSE BESCHOUWINGEN. 

1, Woorden die gevaar lopen verloren te gaan. Er zijn woorden die om 

diverse redenen tegenwoordig minder gebruikt worden. Zo gaan ze stil- 

aan verloren. Vb. toert ? (nietwaar 2), koezen (slachten). (De in 
Holland gevuchte Voerenaars brachten in 1918 het woord slachten mee), 

Stoetskar (kruiwagen. Hij wordt veel minder gebruikt), vénkelhôt (gas- 
vuren in de zomer, centrale verwarming, behoeven geen vénkelhôt mî), 
könkel (in de ingedijkte Voer zijn geen könkels meer), schöpestè (gans 
vergeten woord), Kassoel (er zijn geen paarden meer, noch zwepen), 
stréke (wie breidt nu nog kousen ?%), trèkbal (er zijn nu sterkere ma- 
chienen), koelekop (die beesjes laat men met rust sinds de Voer in 
haar korset ligt), de hamen (tuigen die dienden om over de schouders 

te leggen om met twee emmers melken te gaan, ze hangen nu in de beste 
kamer bij de antikiteiten), örche (minder gebruikt sinds de vlaaien 
hun karreraaddimensie niet meer krijgen), Kajevek (helemaal uit de 
mode), 

2, Woorden die uit het oud vlaams (nederdiets) behouden bleven. 

We citeerden reeds het woord drî.t (dreed); ook éch,en méch, en 
du, du bes (gij zijt), dier, hewen, varen (buiten water), de i klank 
voor de ij, enz. Het dialect is overal de bewaarplaats van de oude oor- 
spronkelijke woorden, als ze nog zin hebben, en dus niet buiten ge- 
bruik vallen. 

5, De Evolutie van ons dialect. Evolutie betekent ontwikkeling. Te- 
genwoordig gebruikt men dit woord ook voor : verandering: Het dia- 
lect verandert gemakkelijk, Als een grootnonkel eens even naar Voeren 
terugkomt ondervinden we dat hij een beetje "ouderwets kalt. Hij 
heeft de evolutie niet mee gemaakt. 

Waarom evolueert het dialect, dat anderzijds conservatief is, zo ge- 

makkelijk ? Omdat het spontaan is, zonder vastgelegde spraakleer, 
vrij van directieven uit academie of pôlittek. Het is een 100 % le- 

vende taal. Daaruit volgt ook dat zij aan geen absolute regels, zon- 
der uitzonderingen, onderworpen is. Dialect evolueert hoofdzakelijk 

door aanvullingen, die de omstandigheden (nieuwe gedachten, gewoon= 
ten, technieken) onvermijdelijk maken. 
Het platdütsch of Overmaas-dialect onderging eeuwen lang invloeden 
uit het westen en uit het oosten. Van uit het Westen kwam de invloed 
van het Brabants. De hertog van Brabant, overwinnaar in de slag der 
Woeringen, liet van toen af zijn gezag dieper gelden over ons graaf- 
schap Dalhem, de Heerlijkheden Valkenburg en Rolduk, en het Hertogdom 
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Limburg. In het Oosten van Overmaas kent men het Vlaams onder de naam 

Brobens. Vooral in de Voerstreek (Aubel inbegrepen) onderging het dia- 

Iect de invloed van het Brabants (Nederlands). Oost-Overmaas moest meer 

en meer toegeven aan de Ripuarische (duitse) invloed. De dialectologen 

weten door overmaas de frontlijn te trekken waar het Brabants en het 

Ripuarisch elkaar ontmoet hebben. Ten westen van die lijn nam men het. 

Nederlands als cultuur taal (school en kerk) aan, ten oosten werd het 

Hoogduits de cultuur taal. Na 1918 heeft men in het merendeel der ge- 

meenten het duits overboord geworpen en door het frans vervangen: Aubel 

deed dit reeds enkele jaren vóór 1914 met het Nederlands. Dat ook het 

waals en het frans uit de naburige dorpen der provincie Luik in het 

dialect inzijpelde hoeft geen betoog. Dit gebeurde in grote mate onder 

de invloed van het taalimperialisme van Frankrijk, Oudere priesters 

(bv. E.H. Kallen) vertelden dat zelfs in het kiein seminarie van Rolduk, 

in hun jeugd, het frans de voertaal was. 

De evolutie van het dialect gaat gepaard met het fabrikaat van eigen 

nieuwe woorden. We spreken hier niet van het belachelijk en pretensieus 

overtollig inbrengen van franse woorden met het achtervoegsel eren, zo- 

als remarqueren, visiteren, enz. maar van woorden als toert, kwatch, 

prats, pîstch, chöpestè, enz. Een kleine jongen kwam onlangs een win- 

kel ingevallen en moest (pardon !) een schietrol (W.C, papier) hebben. 

4, Melodieus dialect. Terzijde gelaten het feit dat onze platdütche 

streek de bakermat mag genoemd van een der beroemdste toondichters (Ce- 

sar Franck), mogen we bevestigen dat ons Overmaas-volk een muzikaal 

volk is. Deze aanleg veropenbaart zich in de uitspraak van ons dialect; 

wat overigens het geval is over heel het gebied (beide Limburgse pro- 

vincies) van ons gewestelijk dialect, Zowel als de klankvariaties, zijn 

er ook de toonvariaties frequent. Die toonvariaties kunnen zelfs, zoals 

reeds aangetoond, de betekenis van de woorden veranderen (bv. hôt (hout) 

en hôt (hoed), hôs (kous) en hôs (hals). De frequente toonvariaties ma- 

ken ons dialect melodieus. In overmaas (de Voerens inbegrepen) heeft 

het melodieuse van het dialect een "bijzonder' karakter; men moet het 

horen want het kan in geen woorden omgezet. De maastrichtenaar is uit- 

muntend in het zingen van zijn taai, Ik hoorde eens te Wijk-Maastricht 

een van twee wrouwen die '"zéch aan 't tagge waren" uitroepen : 'kom es 

hi dan how eg teg öm !''. Ik had die uitdaging gemakkelijk "op noten! 

kunnen zetten (op de notenbalk). 

5. Gemeen en deftig dialect. Wanneer een Voerenaar zich bij de pastoor 

aanbiedt voelt hij zich verplicht (al mag hij dialect spreken) een def- 

tiger taal te spreken dan die welke hij soms in de herberg of op het 

werk en tussen de beesten gebruikt, Er is inderdaad een deftig en een 

gemeen voerensdialect, Zo is bv. klène vulgairder dan brüje; caresseren 

dan vrije; schîthoes dan Rüske (W‚C,); kont dan achterwerk; düjvelskénd 

dan koejong (kwajongen), zèke dan wateren. Een boer was bij Mijnheer 

Pastoor terwijl het buiten hard regende. Hij meende te zeggen; et zèkt 



a EE ze 

boetes, maar herpakte zich en zei : 't wèr makt gô-d ze water, hier 
Pastoer | 

VII. ONZE BESLUITEN EN VOORNEMENS. 

Voorgaande bezinning laat toe hesluiten en voornemens te maken. 
Ook lezers uit andere streken mogen ze in acht nemen. 

1, We zullen ons diaïect Liefhebben : het is echt onze moedertaal; 
we hebben het van de lippen van onze moeder gelezen; als 't ware met 
de moedermelk gezogen (Ons dialect is daarbij schoon, rijk, wellui- 
dend). We hoeven met Guido Gezelle niet cens te zeggen : "Laat ze 
(onze taal) ... kaal zijn, z'is de mijne ! 

Ze is inderdaad Yde mijne', ze is ons eigen. Ze is ons zo eigen 
dat wij alleen, en niemand anders, ze perfekt kan uitspreken. Een 
vriend trachtte mij tevergeefs het woord "knî.n' na te zeggen; en ik 
moest hem zijn '"kalr)nijn'" wel tienmaal nazeggen eer ik het enigszins 
met de vereiste nuances kon gezegd krijgen. Zo eigen is ons ons dia- 
lect dat wanneer we op de vreemde iemand van de Voerstreek ontdekken, 
we spontaan "op onze poten vallen", van het A-B.N. op ons voerensdia- 
lect. Ik ontmoette een hoogleraar met wien ik frans sprak; toen hij 
vernam dat ik uit Voeren was; zei hij onmiddellijk : da zeul ver mèr 
plat kalle ! Hij was inderdaad uit de voerstreek. De eerste Gouver- 
neur van Belgisch-Limburg, Louis De Schiervel, geboren op Brook 
(Altembroek 's-Gravenvoeren) kon, in een franse brief die hij naar 
zijn vader in Voeren schreef, niet nalaten zijn schrijven met een 
zin in voerens dialect te beëindigen. Toen ik dit las (in een brochu- 
re van Gouverneur Roppe) dacht ik bij mezelf : Chassez le naturel, il 
revient au galop. 
Nooit is iemand zo zichzelf als in zijn eigen dialect. Het is ons zo 
natuurlijk, aangeboren zelfs. 

2. De gehechtheid aan ons dialect zal ons vanzeifsprekend aanzetten 
dit dialect te cultiveren, uit te zuiveren, te verfijnen. We zullen 
geen vreemd woord (engels, duits frans, zelfs Ndl.) gebruiken als er 
een dialectwoord voor bestaat. We zeggen niet : z'n casquette maar 
z'n kalot, en poulette maar en peul, en tulipe maar en tölep, cali= 
graphie maar schoenchréft, ne douane maar ne komis;, vroegertijds maar 
Îeder, wagen maar otto, der jeurnal maar de gazèt, we zeggen liever é 
gen bèrberg dan é gene café, 't es aardeg dan d'es curieus, ene prüch 
dan ene hoedütcher, ene dör dan ene stéer op gen strôt dan op gen 
route enz. Dit zal ons niet beletten woorden uit andere talen, maar 
dan bij voorkeur uit het aanverwante Nederlands, over te nemen, waar 
ons dialect te kort schiet, bv. voor nieuwe begrippen of toestellen 
eucumenisme, sociaal, zelfstandigen, ruimteordening, autosnelweg, 
verkaveling, onderontwikkeïide landen, traktor de zuivelfabriek van 
Herve, de vrachtwagen, de televisie enz. Doch waar we ons dialect 
rijker maken aan woorden, zuilen we deze in ons dialect integreren;
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met andere woorden : hun als 't ware zo mogelijk een dialectkleedje 

aantrekken. Een dialect bestaat niet zo zeer uit eigen woorden of 

woordstammen;, als wel uit eigen klanken, intonaties en andere bijko- 

mende dingen rond de woordkernen. Zo dialectizeren (vervoerensen) we 

de bijgehaalde woorden. We deden het eertijds met het woord coucher 

(koeze). We zeggen dus niet : der traktor of der tracteur, maar der 

tractör (ö zoals in fakteur), niet de zuivelfabriek maar de züvelfa- 

brék, niet de ruimteordening (of urbanisatie) maar de römteordenêng 

(ö zoals in köl-frisch), de onderontwikkelde gewesten maar de Ônder 

(o als in kô — koe) ôntwikkelde strê.ke. enz. 

35. Dit alles moet zijn oorsprong en stuwkracht putten in onze liefde 

voor, en onze gehechtheid aan ons eigen dialect. Onze geburen de Ne- 

derlandse Zuidlimburgers zijn ons voor op dat gebied. Ze hebben actie- 

ve kringen en tijdschriften, bedoeld voor de cultuur van het geweste- 

lijk Limburgs dialect. Ook de intellectuelen spreken er gaarne dialect 

met elkaar. Ik hoorde eens te Antwerpen, in een spijshuis, de beroemde 

Monseigneur Poels, aan tafel met zijn reisgenoten luidop Limburgsdia- 

lect kallen. 

4. De gehechtheid aan ons dialect mag ons echter hoegenaamd niet be- 

letten het Algemeen beschaafd Nederlands (het goed vlaams, betergezegd 

het Nederlands) perfekt aanteleren en te beoefenen. Uit genegenheid voor- 

zeker voor onze landgenoten, maar ook uit cultureel en economisch ei- 

genbelang. We zullen, en vooral onze kinderen, deze taal meer dan ooit 

in de toekomst nodig hebben, nu het Vlaamse land op cultureel en eco- 

nomisch gebied in zo'n opgang is- 

5. De gehechtheid aan het dialect mag ons niet minder weerhouden vreem- 

de talen zoals frans en zelfs duits en engels aan te leren. Maar dan 

"goed" aanleren, en onszelf later niet met brabbelfrans, duits of engels 

belachelijk te maken. Ces flamins, lachen de walen, parlent le francais 

comme une vache l'espagnol. Om een vreemde taal goed aan te leren, heeft 

men een aangepast getuig nodig. Men zaagt geen plank met een hamer. Zulk 

aangepast getuig is het dialect waarop de school de beschaafde taal 

bouwt (A-B.N.); op deze fundamentele basis kan dan voortgebouwd aan een 

de gelijke kennis van een vreemde taal. Volgt men die weg niet dan komt 

men tot een wansmakelijke cocktail (van frans met haren op; doorspekt 

men dialect en verkeerde wendingen), dat met het Beulemans van Brussel, 

dat zelfs een Pompidou’verstaat, goed kan wedijveren.
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DEEL II 

Professor Boileau (1) maakte over het dialect van Overmaas (Moe- 

lingen tot Eupen) een merkwaardige studie die verscheen in zijn boek 
Toponymie dialectigue au N.E. de la province de Liège. Uit deze stu- 

die haalden wij de gegevens voor volgende bijdrage 

Proeve van afbakening, tussen Voerensdialect en dat van, ten 

Oosten, St.-Martens-Voeren, ten Westen Moelingen. 

We hebben getracht de originele uitspraak van elk dezer dorpen 

zo goed mogelijk te bena-deren. Deze is niet absoluut homogeen in elk 

dorp, ten gevolge vooral van de aankoudende inwijking en doorgang 

richting N-Z. Het is overigens in zake dialect, een uitsluitelijk 

voorrecht van de inboorlingen, dat zij alleen hun dorpstaal correct 

uitspreken. Het zal dus gebeuren dat hier en daar in onze uiteenzet- 
ting een missing voorkomt. We zoeken ook niet het onderwerp uit te 

putten, volledig te zijn, daar we geen ander doel hebben dan de be- 

langstelling van onze dorpelingen voor hun eigenlijke moedertaal, 

het dialect, op te wekken. 

We herinneren eerst aan twee belangrijke stellingen van Boileau : 

a) "Het lijdt niet de minste twijfel dat het dialect van Over- 
maas (van Moelingen tot Eupen) van germaanse (d‚i. nederlandse) aard 
is!'. Zo schrijft Boileau. De oorsprong van dit dialect is inderdaad 
het Nederdiets of oudnederlands. Het Nederdiets ligt tenanderen aan 

de wortel van de drie grote dialecten groeperingen van Noord-België : 

het vlaanderens of vlaams, het brabants en het Limburgs. 

b) Het Nederdiets van Overmaas onderging in de loop der tijden 

invloeden uit verschillende richtingen : a) uit het Westen, van het 

Brabants (herinner u de overheersing, vanaf de slag der Woeringen 

1288 van de Hertog van Brabant, tot de franse overheersing + 1800 

over onze gewesten), b) uit het Oosten, van het duits (beter gezegd 
het ripuarisch of midden diets). De invloed van het brabants liet 

zich vooral gelden in het Westen (de Voerstreek), maar drong toch 

door tot Eupen, terwijl het duits vooral in het Oosten van Overmaas 

invloed uitoefende, maar toch doordrong tot de Voerens en Moelingen. 

  

Onderscheid tussen het Voerensdialect en dat van St.Martens-Voeren 

s'-Gravenvoeren St.Martens-Voeren 

1. Men spreekt de zacht ch uit 1. Men spreekt de zachte ch door- 

gaans niet uit 

naacht (Ndl. Nacht) naale)t 

achter aater 

kracht kraat 

tachenteg (80) taateg
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's-Gravenvoeren (Vervolg) 

De r valt weg in rs 

vjaas (fr. talon) 

doels)st (4) (Ndal-dorst) 
kjaas (Ndl .kers) 

Men zegt echter kjaars (voor 
Ndl. kaars) 

Het achtervoegsel lijk wordt de 

lek uitgesproken 

achterlek 

schrékelek 

mannelek 

„ Men zegt énd voor Ndl. einde 4 

et end der staart 
(het eind vode staart) 

In samengestelde woorden, 5. 

wordt berg als brek uitge- 

sproken (6) 
snôsbrek 
kénkbrek 

voor Snouwenberg en Kingberg 

valt echter de klemtoon op 

berg, dan blijft berg onge- 

wijzigd 
Voereberg (7) 
Kningsbèrg 

Liberg (8) wordt Libek uitge- 
sproken 

In het midden van een woord 6. 

wordt d door j vervangen. 

blaajer (Ndl bladen) 

bojem (9)(Ndl.bodem ) 
bèje (Nal.bidden) 
saaj (Ndl schade) 

Links van de Maas (van Maas- ie 

eik tot ter hoogte van Eijsden 

(Hol.), maar met s'-Grv. en 

Moel. inbegrepen, wordt sl als 

in Ndl. uitgesproken. 

slôpe (slapen) 
slavréke (schaatsen) 

sloele)n (slaan) 
slîpe (slijpen) 

St.-Martens-Voeren (Vervolg) 

De r blijft lichtjes hoorbaar 

in rs 

vèlr)s 
doelr)s 
kielr)s (3) 

(a) 

Lijk wordt hier nog zoals elders 

in Oost-Overmaas lech uitgesproken 

achterlech 

schrékelech 

mannelech 

Hier zegt men eng (5), vooral bij 

oude plaatsnamen, bv. : 

et eng ved. stie(r)t 
à gen eng (plaatsnaam) 

Te St-M.V. behoudt men doorgaans 

de uitspraak berg 

De d verdwijnt, maar wordt niet 

door j vervangen 

blaar 

bole)m 
bèle)n 
saan 

Genoemde lijn heet de Panningen- 

lijn (10) St.M.V. ligt rechts van 
deze lijn. Sl wordt er sl uitge- 
sproken. (8 = ch, als in fr. 
cheval) 

slope 
Slavreke 
Sloele)n 
Slipe
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Onderscheid tussen het Voerensdialect en dat van Moelingen. 

Moelingen 

Tweeklankvorming (diphton- 
gaison) bij middel van u (oe), 
als w uitgesproken 

zwaak (Ndl.Zaak) 
knwöok _ (Ndl.Knook) 

2, Idem bij middel van i 

kiètel 

slieutel (sleutel } 

wiëêch (weg) 

3. De diphtongaison bij middel 

van (e) ontbreekt. 
lwok (Nal.opening) 
swaak (Nal.dak) 

Licht behoud van de r in de 
koppeling rs. 

vièlr)s (hiel,talon) 
dwôlr)s (dorst) 

3e Wijzigt de uitspraak; het 

verschil in toonhoogte 

Bèli)s (Noordewind) 
Dowf (duif) 

meuüs (muis) 

6. Idem : door verschil van 

klemtoon 

drich (driesch) 
blówt (bloed) 
zwút (zoet) 
miêule (molen) 
iezel (ezel) 

Noten 

s-Gravenvoeren 

Zulke tweeklankvorming ont- 

breekt te 's-Grv. 

zaak 

knoele)k 

Ontbreekt te 

kile)tel 

slü(e)tel 

wilelg 

's-Gravenv. 

Veelvuldig gebruik van de klank 
zakking door (e) weergegeven. 

loele)k 
saale)k 

De r van rs verdwijnt. 

vjaas 

doele)st 

Verschil met Moelingen door 

verschil van toonhoogte 

Bis 

doef 
moes 

dreech (ch als in cheval) 
blo(e)d 
zeut 

mü(e) le 
ile)zel (11) 

(1) Prof. Boileau doceert aan de Universiteit van Luik. Hij is een 
waal. Als voorbereiding tot de uitgave van zijn boek, heeft hij 

elk dorp en gehucht van Overmaas, van Moelingen tot Eupen, be- 

zocht om er de bewoners te overhoren over de uitspraak van de 

naam van alle plaatsen in hun gemeente. In de uitspraak van de 

plaatsnamen wordt inderdaad het dialect het best bewaard. Boileau 
is specialist in de dialectologie (dialectenwetenschap)- 

(2) In Thesaurus theutonicae linguae — Plantin, 1575 : 
een veers = 

een veersse = 

een veersene = un talon 

Nb. In duits Ferse = 

un vers de poète (of een vers uit de Bijbel) 
une genisse (in Voeren : een vjas) 

hiel, talon.



(10) 

(11) 

En 

5 = scherpe ch (zoals in frans : cheval) 
N.B. Rechts van een lijn die te Panningen (Nederland) begint, (en 

van N naar 4 ten oosten van Hasselt, daalt tot aan de taalgrens, 

halverwege Sint-Truiden en Tongeren) spreekt men de sch (schoenen) , 

niet meer zoals in het Ndl (bv. schaven), maar als S uit. Dit 
is ook het geval in Voeren en in heel Overmaas (bv- Saal, en niet 

schaal) . 

Het teken (e) betekent een zwakke klankbuiging, gelijkend op de 
lichte uitspraak van een doffe e. 

ng wordt uitgesproken gelijk in de Näl. woorden : kreng, bang» 

De e van >. brek spreekt men uit zoals de e in het Ndl.-lidwoord 

de (fr. le); dus niet zoals in Ndl. berg. 

In dialect : berg (bv. Voerenberg), wordt de e als in Ndl. berg, 
doch met sleeptoon (&, 8), uitgesproken. 

Libek is de naam van een plaats op grondgebied van de gemeente 

St. Geertruid (Ndl.); ze grenst aan het meest noorderlijk gebied 

van ‘s-Gravenvoeren, juist boven hoogbos ('s-Grv.) en niet ver 

van het hoogste punt (173 m) boven de zeespiegel, op de gemeente 

‘s-Gravenvoeren. 

De o is in bojem = de klank van au in Ndl. klauw of van ou in Ndl. 

zout. 

Deze is een tweede tak van de reeds (zie (35) vermelde Panningen 

lijn, De twee takken vertrekken uit Panningen (Ndl.) maar de 
eerste splitst de belg. prov, Limburg van N naar Z, in twee helf- 

ten, de andere komt recht langs de Maas af doch neemt ook Moelin- 

gen en ‘s-Gravenvoeren tot haar westergebied op. (N.b- Maaseik en 

ook Maastricht blijven aan de westerkant van deze Panningentak). 

U zal opgemerkt hebben dat er feitelijk minder verschil is tussen 

de dialecten 's-Gravenvoeren en Moelingen dan tussen die van 

‘s-Gravenvoeren en St.-Martens-Voeren. Het dialect Moelingen wordt 

hoofdzakelijk gekenmerkt door een sterke neiging naar diphtongai- 

son (tweeklankvorming); andere verschillen met 's-Grv. worden 

vooral door deze neiging tweeggebracht. Moelingen en ‘s-Gravenvoeren 

worden dan ook op dialectgebied als een in Overmaas speciale streek, 

zeer sterk verwant met het Maasland en belgisch Limburg, beschouwde



DEEL III 

Hier volgt nog een lijst speciale woorden. 
De begeleidende uitleg wil niet wetenschappelijk dialectologisch 

zijn. We plaatsen ons immers op niveau van de doorsnee Voerenaar, om 
doorhem begrepen te worden, maar ook om hem aan te zetten tot per- 
soonlijk zoeken, wat zijn interesse en liefde voor zijn moedertalig 
dialect ten goede komt. 

Verkortingen. 

Ndl. = Nederlands - Fr. = Frans -— Du = Hoogduits. 
Vel Vergelijk met - Verw = Verwant met 
TIt = Tesaurus Linguae teutonicae - Woord.b. 1573 

U 

Fonetische tekens 

Deze tekens dienen om de uitspraak van de aangehaalde woorden weer te 
We geven er echter maar enkele. 

= lange o, als in Ndl boom, bv. klomel 
= lange a, bv. en kal wêj (een kale weide) 
= 0 klank zoals in het Fr. woord alors, bv. krôm (kraam) terwijl 

krom = Ndl krom. 
= de duitse eu-klank als in Köln (Keulen) of als in Fr. meule 
(stromijt), bv. bölkes (snoep) - 

= de franse ai-klank van de woorden laid, jamais..., bv. wês = 
tot — krête = plage - wêreke = werken 
de franse è als in père, bv. 't wèr (weder) 
de é-klank van Fr. áté, bv. wér (opnieuw), rél (regel) — bré(e)1 
(bril) 
scherp uitgesproken Ndl u; bv- rüke (rieken) 

j = uitspraak als in Fr. Je en Jean; bv. Jang (Jan) — Kroejel 
(stekelbes). 

ch _= uitspraak als in Fr. cheval; bv. Chôle)n (schoen) Choele)n 
(schoon). In Voeren, als in heel het Maasland, spreekt men de 
s van sch niet uit. 

(e) = zachte doffe e, vooral op het einde van een woord; bv. déle)f, 
kiele)ver (kever). De (e) wijst op de sleeptoon die het (noch- 
tans limburgs) dialect van heel Overmaas kenmerkt. 

Speciale Woorden. 

Loerjêger = Wildstroper. Jêger = Jager 
Loer = Lommer. Vel met Ndl loeren (heimelijk uitkijken. Fr. guetter). 
De lcerjêger is iemand die al loerend Jaagt, doch liefst in de loer 
Msaswe 's nachts of met maneschijn. = In het oudvlaams (efr Thesau- rus linguae teutonicae 1573) sprak men van luymen (voor loeren) bv. 
De wolf luymt rond de schapenstal. 
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Snüterplak = zakdoek. Ben plak om de neus te snuiten: Zie : plak. 
Plak = schouderkleed. In het Nederdiets (cfr Thes.lst.) betekent plagge 

een versleten lap stof. Het is deze betekenis die geldt in het woord 

snüterplak. Het is niet zolang geleden dat de buitenmensen een zakdoek 

gebruiken, en ze zijn slechts begonnen dit te doen bij middel van een 

plagge of plak nl een versleten lap stof. Voorheen bedienden zij zich 

op behendige wijze van duim en indeksvinger. 

Lore = betekent in Voeren méér dan ndl loeren. Het betekent zonder 

meer : kijken. Men lort er (kijkt er) naar een landschap, een paard, 
een portret enz. Het woord kijken of kike is de geboren Voerenaar onbekend 
Lore betekent ook : letten op bv. '"Lor op et kénd" (let op het kind). 
Gillen = iets dat smaakt hevig begeren. Gillen kan verwant zijn met 

Fr guinier = regarder en fermant les yeux à demi. Vgl Fr guiller = 

gisten, bedriegen. 

Lomel = vod. In Du : lump, lumpen. In Ndl lomp. 
Klomel = beuzelarij, iets minderwaardigs. Vgl. lomel met klankverster- 

king door toevoeging van ke — Klomel (met sleeptoon) wordt klommel 
buiten het Overmaas gebied - In Ndl is het woord klommer = leugen 

(minderwaardige taal) Klommel wordt tegenwoordig ook aanvaard in A.-B.N. 

Choekel = schommel, schongel. Choekel schijnt verband te houden met 

schokken; schokkel. In Voeren is schokken = choeke bv. de wieg “choeke!. 

Choegele = schuilen onder een boom, een afdak bv. voor een onverwachte 

regenbui. Choegele schijnt verband te houden met schuilen = of choelen 

of choegelen. 

Chob = ruim afdak waaronder allerlei gerief, zelfs karren, geborgen 

worden. In Du betekent schub een lade (van een kas) waarin allerlei 
opgeborgen wordt. In het engels is shop = winkel. 

Bower = waarschijnlijk, eerder, bij voorkeur. bv. Hij komt 'bower!" niet 
(waarschijnlijk). Ik neem 'bower'" een perzik (eerder bij voorkeur). De 

uitdrukking : '"bower es anderch'' — waarschijnlijkst: Verg. met Ndl bo- 

vendien = Fr. en plus, de plus. 

Toeche = ruilen. Verw. met Ndl. tuischen (Fr troquer). Toech is ook = 

griffel, naar Fr touche (van toucher, aanraken) 

Morbele = kraak of bosbeziën. Fr. myrtille. Verg. met Ndl. moerbezie 

(braambes. Fr. mûre). 
Kroejele (j als in Fr jeter, Jean) = stekel- of kruisbes. In Nederdiets 

(Thes.l.t.) kroesbeziën. Kroe verw. met kruis van kruisbes. 
Krête = plagen. Verg. Ndl. krets (Fr. gale). Wie krets heeft wordt 
daardoor geplaagd. Zie verder : krèêtche. 
Krètche = krabben. De kat krètcht. In Ndl (T.l.t.) kretsen = krabben. 
Vandaar krets = Fr. gale. Wie genoodzaakt is zich te krabben kan de 
krets hebben. 

Allelê = om 't even. Et ès meg allelè. Het is mij om 't even (alles 
een, alles om 't even, onverschillig) wat ge mij geeft, waar ge me 
brengt. 

Tüle)n = domme manieren. Fr. manies. Vgl. met Nal- toeren (behendige 
bewegingen) . 

 



- 24 — 

Kri(e)merwelch. Wartaal. Welch (galichs, gaulois, keltisch) of Waals 
was de onverstaanbare taal die de vreemde kramers (kooplieden, op de 

markt) onder elkaar praatten. 
Krôm = wanordelijke plaats, versleten voorwerp. Verg. met Ndl: kraam = 

bevalling, waarbij ten gevolge van overhaast, bezorgdheid enz. alles 

overhoop ligt. Ook met Ndl. kraam = voorlopige winkeltent bv. op de 

markt waar alles ook maar door een liigt. — Door afgeleide betekenis 

wordt een voorwerp, een toestel (bv. een wasmachien) dat niet in or- 
de is, oud of versleten is, een krôm genoemd. 
Lévèj = goed aangelegde baan. Kan in verband gebracht 1) ofwel met 

de waalse uitdrukking li vooij (la voie, la route); 2) ofwel met Fr 
levée, une route surélevée, een verhoogde kasseiweg tussen twee 
grachten. 

Makêj = kaaswrongel (platte kaas). Fr. Caiillebotte.- Makêj (met klem- 

toon op de laatste lettergreep) is een waals woord dat afstamt van 

maquer (frapper, slaan). Het Fr. woord la macque (volgens Larousse 
instrument de bois pour briser le chanvre ou le lin, de là macquer 

frapper violemment) werd de oorsprong van makêj, de wrongel uit de 

'geslage! melk (karnemelk of botermelk) en vervolgens van de wrongel 

uit de afgeroomde melk, onze tegenwoordige makêj of platte kaas. 

Optrèkke = opvoeden, groot brengen (doch enkel voor kinderen, tenzij 

uitzonderlijk) 

Slavréke = na aanloop op een ijs- of sneeuwbaan glijden. In Voeren 

is schaatsen onbekend. Men kent er wel het woord chrékchole)n (schaat- 

sen). Het woord slavréke kan verwant zijn aan het Ndl. schaverdijen 
(Fr. patiner). 
Stèg = steegje (ruelle). Komt in Voeren slechts voor in oude plaats- 
namen, als bv. Vlégestèg (Vliegensteeg). 

Gats = enge weg bij voorkeur tussen twee hagen. Komt insgelijks 

slechts voor in plaatsnamen zoals de Okergats (Akengats) - In Du is 
Gasse = straat. 

Vérgel = grendel. Verg. met Fr : verrou en Du : verriegln (grendelen). 
Hêche = 1) heten bv. Ze hêcht Tri(e)ng (Zij heet Trien); 2) honen, 
uitschelden met een lelijke naam, met een scheldwoord bv. 'Prij do- 

s-te bês!' - !Prij, die ge zijt!'. 
Hêfe — gist. De oorspronkelijke betekenis van hêfe is : zuurdesem 
(gedeelte overgehouden van een voorgaand baksel om bij een nieuw te 
voegen om het te doen opgaan, heffen). Verg. Ndl: = Hef = bezinksel, 
droesem (Fr. la lie). De heffe des volks (la lie du peuple). De oor- 

spronkelijke hêfe had inderdaad, met schimmel na een paar dagen be- 

dekt, een minder schoon voorkomen; doch bevatte zoals de droesem van 

wijn of bier, de levende organismen(bactéries) die het nieuwe baksel 

helpen opgaan (heffen). Bierdroesem dient inderdaad als gist, en de 
commerciele gist is een kunstmatige kultuur van genoemde organismen. 

Pöl (Peul) = jonge hoen op het tijdstip van haar eerste legperiode. 
Men spreekt van pöle-eieren (kleiner dan normale). In Ndl : poeljen 

en poeljeeieren. Verg. Fr, poule = hen of hoen: 

  

aa
 

se
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Réle)nd = in Voerens dialect voorbehouden voor een halfjarig runde 

Krof = hult. Verg. Met Ndl kroft = rotsheuvel, of eenvoudig : heuvel; 

oorspronkelijk : de heuvel boven een kroft (in de betekenis van rots- 
holte, caverne). In Voerens dialect betekent krof praktisch uitsluite- 
lijk : de menselijke rugbult; de bultenaar (Fr. le bossu). 
Kal = 1) als in Ndl : kaal (zonder gewas); 2) los gepraat; van het 
woord kallen = in dial. : spreken, in Ndi. bazelen: 

Zolder = in Voer. dialect = verdieping. In Ndl. : ruimte onmiddellijk 

onder dak (in Voer-sdial. : boele)nvenstezolder) - Verg. Ndl: zoldering 

= plafon; 
Krap = gebrade speksnede met aangehechte zwoord (V-d. zwaarch). "En 

krap mêt en êj''. 
Kakejong = pas uitgebroede vogeljongen « Vgl. met Ndl. kakerd = de 

laatst geborene. 

Plèj = dorpsplein. Plèj stamt niet af van plein, dan was plein plên 

geworden (zoals klein = klên, trein = trên, leiden = lêje, enz). In 
de 16de eeuw werd reeds plèj gezegd (cf. Th.l.t.). Het dorpsplein 
werd wellicht plèj genoemd naar het feit dat er de openbare gerecht- 
zaken afgehandeld werden, waarbij pleidooien van pas kwamen. —- Volgens 
Heem 3-59 betekent (cfr Groot Woordenboek Marin, Amsterdam 1752) de 

uitdrukking : op de plej zetten, een boosdoener ondervragen en zelfs 

folteren. 

Towe (zéch) = zich haasten. Bv. 'tow dech gèt' (haast u wat !). Verg. 
Nal. touwen (van touw = koord) = voortslepen (bv. een ship) bij mid- 
del van koorden. Fr : touer. - V.dial. towen kan oorspronkelijk bete= 

kend hebben : zich inspannen, daarna zich haastig inspannen, eindelijk 

zich haasten - Verg. ook Du. tosen = zich met geweld inspannen (zich 
haasten 2). 

Oba = grootvader. Buiten alg. gebruik. Van owe = oude en ba of pa. 

Oma werd in Voeren nooit gezegd. Ba en mem (vader en moeder) wel, doch 
steeds minder. 
Snijder = kleermaker. Ook maar minder in Ndl. Was eertijds ook in Nd. 

(Nederdiets) (Zie Th.l.t.) gebruikelijk. Wordt doorgaans ook nu nog 
in Voeren gezegd. 

Zech verdôle = zich vergissen. Verdôle wordt in Voeren niet gebruikt in 

de zin van het Ndl. verdolen = verloren lopen. 
Oele) = waar ? In Du. wo ? In Voer.dial. valt de w weg, en wordt ver- 
vangen door de eindklank (e) (klinkt + als w) Zie ook Fr : où ? 

Kwattel = Kwakkel of Wachtel. Uitdr. : 'e zoe vet es en kwattel. 

Wéks = klink, schoensmeer. In Du wichse = boenwas en ook schoensmeer. 

In Nal. is gewikst = aan sluw, listig (Fr. rusé). 
Boele)n = waterbron. Wordt nog gebruikt in plaatsnamen als bv. St.- 

Lambertus boele)n te Altembroek. Th-l-t. geeft burn = bron — Bornput. 

Mönek = monnik. Doch deze naam wordt in Voeren gegeven aan de knotwilg. 

De kaalgeschoren kop of knot, omkranst met jonge seheuten doet denken 

aan een monnikenkop-. 

Wês — tot (... morgen, «-- Moelingen). In Du = bis Word wês kort, zon- 
der sleeptoon uitgesproken, dan is wês = weeskind.



Wêch = wisch (Fr. botte, bouguet) bv. Kroetwêch = wisch kruiden (geu- 
rige zoals wilde marjolijn, Origanum vulgare) die op O.L.V, Hemel- 
vaart gewijd worden. Vandaar dat de wilde marjzolijn zelf kroetwêch 
genoemd wordt. "Op dè graf (tallud) stèt völ kroetwêch). 
Wèch is natuurlijk weer iets anders = de was (la lessive). 
Schéke = sturen. Een brief 'schéke = een brief versturen. Vrg. Ndl. 
schikken = ordenen. Bloemen tot een mooie tuil schikken. Schéke houdt 
wel verband met Ndl. schikken. Iets ordenen is iets op zijn plaats 
zetten. Schéke is iets of iemand sturen waar ze zijn moeten. 
Mor of meurke = wijf of wijfke. Wordt vooral gezegd van kleine huis- 
dieren (katten, honden, konijnen...). Van vogels wordt gezegd : wüfke. 
Zwaarch = zwoord (Fr. couenne). 
Bröttoele)st = braadworst. De w is weggevallen en door t,‚ door assi- 
milatie met de voorgaande t (voor d), vervangen. De r viel ook weg. 
Zo werd worst = toele)st. 
En maat = een meid (betaalde huishoudster of werkvrouw- Vgl. Nedl. 

üienstmaagd. Maagd werd maat. Dienstmaagd en maat werden synoniem 
van dienster waarschijnlijk omdat de dienster meestal ongehuwd wase 
Krige = ontvangen, maar ook nemen. Bv. Krig dech en taart (boterham) 
Lange geven. Bv. lang em en sigar: Vgl- met Ndl- erlangen = ont- 
vangen, bekomen, gegeven krijgen. Voerense uitdrukking : e gôf em ene 
lèng. Hij gaf hem een slag (corvijg, stokslag) 

Il 

Minch = mensch, Doch in de mond van een vrouw die zegt : mene minch 
bedoeld : mijn man- 

Klène, met een zeer lichte (e), = werpen of wegwerpen met een zeker 
geweld. bv. Klèn dat déng é gen vor ! (smijt dat ding in de Voer !) 
Der artist = de veearts. In Du die thierarzt. In Th.l-t. arst = ge- 

neesheer. In Ndl. arts = geneesheer, artsenij = medicament. Het woord 
arts (Fr. art =— kunst) wijst er op dat geneeskunde een kunde is zowel 
als een wetenschap. 
Kojong = koewachter = een jonge hoeveknecht die, met de schop op de 
schouder, door de weiden wandelt om er 'de flatten! (weke koedrek) 
te spreiden. Dit werk wordt in de weidestreek met veel zorg gedaan. 
Noster = paternoster. Fr. chapelet. Hier wordt het geheel (het rozen- 
hoedje) naar het gedeelte (het onze Vader. Later Pater noster) ge- 
noemd en in Voeren slechts naar de helft van dit gedeelte. De taal 
en vooral het dialect ondergaat, in 't bijzonder in de uitspraak, de 
invloed van de gemakzucht. 

De paat = De meter. Men spreekt van '"Pile)ter en Paat'', 
Waggelter = trilgras. Ndl. waggelen. In Fr. heet dit gras : Brize. 
Zwilelgel = Solferstikje of zwavelstokje- 
Hüle)lenterre = vlierhout. Wordt hü(e)lenterre genoemd omdat het ge- 
makkelijk uitgehold wordt, door er het dikke merg uit te verwijderen. 
Zo maken er de jongens knabböse (knap-bussen) van. Verw. Ndl. knakke- 
bussen. Ne 

Kêtch = klokhuis, bv. van een appel. "Lang mech de kêtch'' bedelt de 
ene jongen van de andere. (geef me het nog niet gans afgeknabbelt klok- 
huis)
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Hoerêke = dikke wespsoort, die, zegt men, een paard kan doodsteken (niet 

verwisselen met H.O.R.E.C, — Hotel restaurant corporation). 
Hoverschoel = de halver-school-speeltijd.(nl. te 10 u en 15 u.). 

Wi gemale = als geschilderd, In Du : malen = schilderen. Wi gemale = 

uiterst schoon. Averechtse opvatting : geschilderd is schoner dan na- 

tuurlijk ! Deze bloem (natuurlijke) ès wi gem ale ! — Wi gemale betekent 

ook : zeer gelijkend op. Hij is zijn vader 'wi gemale!". 

Himelchegêt = Ndl. Hooiwagen, nl. spin met lange gearticuleerde draad- 

dunne poten. In Fr. : Faucheur: Slechts één van de 2500 spinsoorten. 

Kaldervèreke = kelderpissebed (Insektlijkend plat schaaldiertje, veel 

voorkomend onder stenen of in donkere vertrekken; vandaar : kalder — 

varken. Waarom varken 2). 
De veldhole)n = eertijds (Th-l.t.) : patrijs, nl. de hoen in het veld. 

In Voeren wordt de kinderen wijsgemaakt dat de 'veldhoen'' de paaseieren 

brengt . 

Kanjel = de dakgoot. De liggende zowel als de dalende. Verw. met Fr: 
Chenal (soort van kanaal). 
Pjêrch = paards (wat het paard betreft). Opmerkenswaardig : Ndl. paard = 

dial pjard; en het hoedanigheidswoord van piard afgeleid is pjèrch. bv. 

Ene pjèrchstal, pjèrchgetüg;, pjèrchkü(e)tel. 

Jaard = waard. De j heeft de w vervangen. Het gebeurt meer dat de j de 

a voorafgaat bv. in jard (de aarde, de grond), in pjard; zelfs na a de 

letter d vervangt bv. blajer (bladen en bladeren), rajer (raderen), 

rôje (raden), baje (baden), lajer (laden) slaj (salaad), brôje (bi 

den), verrôje (verraden). 
Klowe = stenen. Verg. Ndl. klauwen = Fr: griffes. Men zegt echter : 

stêng. Klowe is eerder vulgair. Dat stenen klauwen geworden zijn is 

wellicht toe te schrijven aan het feit dat stenen in de hand zoals klau- 

wen aan de poot (bv. van de kat) als verdediging of aanval dienen, of 

als werktuig. 

chönmèr = belediging ten opzichte van een onverdragelijke vrouw. Betekent 

eigenlijk schoonmoeder, maar wordt in deze zin niet gebruikt, schön is 

overigens geen voerens, men zegt schoele)n. 
Stoetch = staart. Men gebruikt echter bij voorkeur stale)rt. 

Broebele = slecht uitspreken. Ndl. broddelen. 

Truut = forel. Van Fr. truite. De Voer kan rijk zijn aan forellen, doch 

het woord forel is onbekend. 

Deule)r = stier, var. Men kan zeggen dat deule)r van Fr. taureau (lat. 

taurus) afstamt. Andere uitleg : het oud Ndl "door! betekent zot (cf. 

Th.l.t.). Nu jonge stieren (men hield eertijds slechts betrekkelijk 

jonge stieren) zijn uiteraard zot, maar daardoor ook gevaarlijk. Hun 

zot zijn is specifiek. Men kwam er dus gemakkelijk toe de stier 'de 

zot'', de door of deule)r te noemen. 

stöp = het stof op de weg of op de meubelen. 

Wat dü-j-et ? = wat duidt het, wat betekent het, wat is er gaande ? 

Iemand is sinds lang niet meer te zien geweest, dat is het teken van 

iets, wat duidt dit teken aan ?
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Stôt = ondeugend. Wordt bijna uitsluitelijk gebruikt in gesprek met 

kinderen. Betekent absoluut niet zoals Ndl. = stout, roekeloos. Fr. 
hardi. 

Stip = stut. Men zet een stîp onder de te zwaar geladen tak van een 
appelboom. Men stipt een bouwvallige muur: 
Knollebedöl = een met deegomklede in de oven gebakken appel. 

Krollebedôl = krol of krulzwenking met het lichaam. Fr. pirouette. 

"Der krollebedôl slcele). 
Joechele = juichen zoals Tyrolers. In Ndl. joelen. In Du jodelen: 
Verg. met jukelen, lat. jubilare. In Thelot. jJeugen of joden = 
jeugdig plezier maken. 

Chöreket = onderrok. Samengesteld uit (scheur en rok) chör en rôke 
Men zou kunnen denken aan ket = kot, Fr. cotte = rok, kleed. In het 

waals is cotte nog altijd — kleed. — Doch deze uitleg van 'ket!' in 
ons woord chöreket is onwaarschijnlijk. We opteren voor : chö(r) (r 
weggevallen) scheur en rek = rok. In Ndl. wijst scheur op minderwaar- 

dig, alleen goed om gescheurd te worden en als 'scheursel!"' weggewor- 
pen: Men spreekt ook van '"scheurlinnen'. Welnu een afgedragen, ver- 
sleten bovenrok, een sleetrok, zal maar goed meer zijn om verborgen; 
als onderrok, als scheurrok, als '"echoreket!' gedragen te worden. Ler- 
tijds werden inderdaad door de vrouwen versleten bovenrokken, nog als 
verborgen onderrokken gedragen. 

De zi = de zij (vrouwelijk van hij): Deze benaming wordt voorbehou- 

den voor (in de duivenfamilie) de duivin het wijfje van de duiver. 
Plaksel = (van het waals : plaquage) steenkolenstof, gezeefd uit le 
tout-venant (brut ongewijzigd uit de mijn komende steenkool), en met 
water en mergel aan huis gemengd, later op het vuur van de keuken- 
stoof 'geplakt', dient om het vuur min of meer en voorlopig stil te 
leggen. 

Broele)mele = braambessen -Wetensch. naam 3 Rubus fructuosus). Wordt 
in Ndl. hier en daar ook brümmel genoemd. De besjes van de broe(e)mel 
staan als '"brü(e)mele! (kruimels) op een klein gewelfde bodem inge- 
plant. 

Kwakvröch = kikvors. Kwak is een klanknabootsing die juister is dan 
die in Ndl. = Vröch = Ndl. Vors en Du Frosch. Het gebeurt meer dat 
de r van plaats verspringt.
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DEEL IV 

Voor : doel, verkortingen, fonetische tekens, zie deel III. 

Snak = onmiddellijk. Eg kôm snak = ik kom onmiddellijk. In het engels 
kreeg snack de betekenis van knapzak. Vandaar Snacbar : een herberg waar 

men onmiddellijk, maar eenvoudig, gediend wordt. In Voeren betekent 
“strak! (Ndl. straks) niet onmiddellijk, maar : binnenkort. 
Kümme = ongearticuleerde stemuiting bij een zware krachtinspanning, 

zoals bv. het heffen van een zwaar voorwerp. Verg. fr. écumer waar men 

wijst bv. op : van het werk schuimende paarden. Kümmen kan eenvoudig 

een klanknabootsing zijn; of beschouwd worden als afkomstig van écu- 

mer. 'Lor ens wi der Hari écumt''. Zie eens hoe Hari "kümt'', 

Waas = graszode of grasland, Het gewoon in spontaan 'gewas!" langs de 

wegen, op braakland of moerasachtig broek, is gras. Op zulke gronden 

werd gewas of waas, synoniem van gras, en kon men vervolgens met gras. 

bezaaide gronden : waasland noemen en graszoden : waas. 

Gèt = iets "GÎ(e)f em gèt' = geef hem iets of wat. Een tamelijk ver 

gezochte u uitleg zou gèt van wat doen afstammen. „ De nederdietse w ging 

gemakkelijk over in de harde &,‚ &, bv- in de franse vertalingen van wach- 
ten (garder), waffel (galette), terwijl de klank a gemakkelijk è wordt. 
N.B. Het waals dialect behield de w‚ bve worder, waf, wallon (werd ga- 

lois) - Verg. gèt met gêt (geit). 
Drèk = grond. '"Brüj dèn - drèk op enen hop'', werp die grond op een 
hoop. In Ndl. is drek = uitwerpselen, mest. Grond beschouwd als iets 

dat kleren, handen vuil maakt, werd door uitbreiding ook drek genoemd. 

Rîreem = schoennestel. Een riem waarmee men een rij maakt, die de 

schoen sluit. RîÎje = dansen op een rij (cramignon) of een rij maken 

Vrij ene schoole)n'. 
Cholek = Voorschoot. Voor de oorsprong van dit woord (het wordt ook op 

veel plaatsen in beide Limburgen gebruikt) kan men denken aan schoot + 

het achtervoegsel lek. Vergelijk ook het duitse woord schürze (voor- 

schoot), van schürzen = binden, aanbinden: 

Dén = verharde vloer. In bijdrage I over voerens dialect hebben we 

vermeld hoe eertijds in schuur, keuken enz. een soort betonvloer aange- 

legd werd bij middel van as en kalk enz. De oorsprong van dêén, de naam 
die men er aan gaf, is moeilijk te achterhalen. Het Ndl. woord ''ding'' 

werd wel soms gebruikt met de betekenis van : bekleedsel bv. van vloer- 

bekleedsel. Dén zou dan een vervorming zijn van ding; of vice-versa, want 

we mogen niet vergeten dat de beschaafde talen uit de dialecten geboren 

zijne 

Stüte = pochen, stoffen, stoefen, se vanter. In du : betekent stützer 

een verwaand iemand, Stützer is als woord verwant met stütze = steun, 

schraag, zodat stützer betekent : iemand die iets, een persoon, zichzelf 

(figuurlijk) omhoog duwt.
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Bra = zeer en veel. Is verspreid in Limburgs dialect. Verg. met fr. 
bravement = moedig. Wie bravement te werk gaat presteert veel. Zo 

kwam men er toe, aan bra (verkorting van bravement) de betekenis 
“veel! of 'zeer!' te geven. 
Boj = veldwachter. Hij is de opvolger van de gemeentelijke gerechts- 

bode uit het Oud-regiem. Toen had ieder gemeente haar gerecht, met 

als rechters de schepenen. 

Krîkel = vlinder. Het Ndl. krekel = is een ander insekt als de vlin- 

der (fr. grillon, cigale). De gewone krekel wordt door de Voerenaars 

eenvoudig sprénghaan genoemd: 
Piase = perzen, samen persen. Het stro bijeen "piasen! tot een bus- 

sel. Hier vinden we de toepassing van twee regels (niet zonder uit- 

zonderingen) : 1) voor s of z valt de r gewoonlijk weg, bv. doele)st 
(dorst), koele)st (korst) vjaas (vers), kjaas (kers), pièske (perzik). 
2) vòòr de a komt dikwijls een j. bv. vjaas, kjaas, jard (grond), 
piard (paard), jaard (waard), niast (naaister). 

Püle)ne = kussen, zoenen. Klanknabootsing. De pile)tch püle)ne = ten 
offer gaan om een relikwie of de pateen te kussen. 

Kroddel = pad (crapand). In Du : die krote. Verwant met fr. crapand. 
Chèmpe = rakelings, zijdelings beledigen. In Ndl. schampscheut = 

kwetsende allusie. Ndl. schamp = fr. êraillure - schampelen = rake- 

lings licht beschadigen. 
Chrôm = schram, meer bepaald : een streep of lijn over de grond ge- 

trokken. Vandaar : chrôme = een spel waarin de deelnemers een schrôm 
zo dicht mogelijk met een geldstuk trachten te benaderen. 

Handjus = vloekwoordje dat wellicht een vervorming is van fr. par- 

Dieu |! 
Plöke = plukken. In Voeren, ook : ruiven, "De hoenders zeunt an 't 

plöke!' (ruiven, en leggen dan geen eiers). 
Görgel = keel. In Ndl. gorgel = pharynx. Gorgelen = fr. gargariser. 

Uitdrukking : 'schöd dech dat én dene gôrgel'". In de dialecten wor- 
den woorden bewaard die in de beschaafde taal in onbruik geraakt zijn. 

chöde = gieten. Verg. Ndl, schudden = fr. agiter bv. schudden vòòr 
gebruik. In Du zegt men ook : aufschütten = uitgieten. Aangehaalde 

vergelijkingen of verwantschappen met duitse woorden wijzen : ofwel 

op de zelfde oorsprong, het diets, (oudgermaans) van de twee talen; 

ofwel op de ripuarische (middendietse) invloed die, wel in kleine 
mate, tot het voerens doorgedrongen is. Ook het moderne hoogduits 

heeft op het voerens dialect enige invloed kunnen hebben door het 

feit dat tot in de 19de eeuw de Voerenaars zich voor hun aankopen 

zowel naar Aken als naar Maastricht en Luik begaven. Er is overigens 

in Voeren een Ôkergats (Akenerpad). 
Vjas (kort uitgesproken) = vrouwelijk kalf. Het mannelijk heet dör 

(deur) of dörke. Verg. Nal. vaars = fr. genisse. Hier weer (zie ho- 

ger= weggevalle r vòòr de s, en toevoeging van j of i vòòr de a. Vjas, 
niet te verwarren met Vjas = hiel (zie bijdrage II). Zo verwarre men 

ook niet wês (tot) met wès (weeskind), en dèn (spar) met én) vloer. 

 



  
  

1 MONTZEN 
(Burgweiher mit ehemaliger muhie) 

(Weyer met oude molen) 

2 LIMBURG 

(Hof De Lassaulx) 

3 MONTZEN 

(Streversdorfer Burgweiher) 

(Streversdorp met weyer) 

4 GRAVENSVUREN 

(Ottegraven) 

s "GRAVEN VOEREN 

(Ottegraven)
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EPIGRAPHIE DE LA COMMUNE DE MONTZEN 

P. Xhonneux 

Comme la plupart des autres paroisses environnantes, c'est l'an- 

cien cimetière désaffecté qui nous fournit le plus d'inscriptions 

grâce aux nombreuses croix funéraires qui s'y trouvent. Malheureuse- 

ment il n'est pas possible d'en donner un relevé complet, un grand 

nombres de croix datant des XVIIème et XVIIIème siècle ayant été en- 

fouies sous les fondations de l'église actuelle. Aucune croix funé- 

raire n'est antérieure à 1592. Un croquis schématique de l'église de 
Montzen et du cimetière l'entourant permettra de situer exactement 

les tombes en question. 

A. CIMETIERE ENTOURANT L'EGLISE 
  

1. Croix en pierre de forme banale; en chef, le monogramme du Christ, 
en relief, en caractères larges, dans un cercle en creux. Très mau- 

vais état de conservation, deux grandes fentes. Dimensions : 88 cm x 

47 cm. 

      
A_O 1674 DEN 

1 BBRIS STARF 
WINANDT SCHBOERS 

GOTT TROEST 
SEEL AMEN 

   

  

      

2. Adossé contre l'église se dresse le caveau de la famille De 

Thiriart de Mutzhagen. Au frontispice du caveau, on lit : 

SEPULCRALE SACELLUM FAMILIAE 
DE THIRIART DE MUTZHAGEN 

A © 1820 

Au fond de la chapelle se trouve un autel en marbre blanc, épousant 

la forme ordinaire des autels. Il est surmonté d'une pierre de mar-



      

      
 



mese 

bre blanc de forme triangulaire, sur laquelle est appliquêe une gran- 

de croix en marbre noir. Dans le fond de la chapelle et du côté gau- 

che est basée une longue banderolle portant les noms des membres de 

cette famille reposant dans le caveau 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

£) 

Mr Arnold Antoine, Baron de Thiriart de Mutzhagen, né le 15 juin 

1742 décédé à Liège, le 29 Septembre 1820. 

Mme Marie Joseph Hubertine de Lezaack, son épouse, née le 28 août 

1750, decédé à Liège, le 19 Mars 1824. 

Mr Pierre Jean Francois, baron de Floen Adlererona, ancien officier 

de Cavalerie au service d'Autriche, chambellan de S.M, le Roi des 

Pays-Bas membre de la seconde chambre des états généraux et de l'or- 

dre équestre de la province de Liège et Chevalier des ordres du Lion 

Belgique et de l'aigle rouge de Prusse, né le 23 Mars 1775, dóécóédé à 

Liège le 16 Décembre 1824. 

Mme Marie Victoire Cécile Joseph de Thiriart de Mutzhagen, son épou- 

se, née le 8 Août 1783, décédée à Liège de B Février 1851, 

Melle Theodore Victoire Hyacinthe de Thiriart de Mutzhagen, née le 

16 Août 1830, décédée au château de Flémalle-grande, le 35 juillet 

1851. 

Mr Arnold Hyacinthe Désirí Joseph Baron de Thiriart de Mutzhagen, né 

le 18 avril 1790, décéde à son château de Flémalle-grande, le à2 

Septembre 1847. 

£) Mr Florent Marie Augustin de Thiriart de Mutzhagen, née en 1785, 

décédé à Liège le 9 Mai 1860. 

Réquisscant in pace (1). 

Le devant de l'autel per! s armoiries suivantes 

    

  
  

(1) Tout le texte est calligraphié en lettres écrites.



6. 

Sne 

‚ Croix en pierre dont le pied et une partie du corps ont disparus; 

forme trapue, les bras très courts; le cercle entourant le monogram- 

me est légèrement gravé, lettres irrégulières et très larges. Dim.: 

33 cm x 92 cm 

ANNO 

1625 

DEN 27 JANNVIRIS EST GESTOR 

VEN REINART.-BRANT AM 

BLIBERGH DER ALMACHTIG 

GOTT BENAET 

DER SELEN . 

Croix en pierre enclavée dans le mur de clôture et à moitië enter- 
rée. De forme banale, elle est bien conservée, Les lettres sont en 

creux et très nettes, le monogramme est dans un cercle, sous le mo- 

nogramme, un coeur surmonté de trois clous, le tout en creux. Dim. 

47 cm de haut, 51 cm de 1. 

ANNO 1667 DEN 12 7BRIS 

IS IN GOTT ENTSCHLAEFFEN 

DIE EHRSAME MARIA CNOPS 

GEWESENE DOCHTER VAN 

HENDERICH CNOPS BITT 

GOTT VOR DIE 

SE. 

Croix en pierre, assez bien conservée, texte et monogramme en re- 

lief d'épargne. Le monogramme dans un cercle creux est formé de ca- 

ractères larges. Chaque mot du texte est séparé du suivant par un 
point carré. 51 cmx 52 em 

A0 1670 

DEN. 18.APRILIS. 

IS. IN. GOTT .ENTSCH 

LAEFEN . CATHARINA, BRIT 

ZEN .DIE. HAVSFRAW . VAN 

IOHAN . MALMENDYR . GO 

TT.TROSTE.DIE 

eeese.essa AMEN . 

Croix en pierre de forme banale et bien conservée; texte et mono- 

gramme en creux. Chaque mot est séparé du suivant par un point. Dim. 

55 em x 46 em. 

A-0 65.4. DEN 

7 BRIS.IS.IN.,GOTT. 

ENTSCHLAEFFEN . DER 

EHRSAMER . HUBERT 
MALMENDYR, BITT. GOTT . 

VOR.DIE. SEEL . AMEN
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7. Croix en pierre et à moitiëé enfouie dans le sol: Le monogramme en 
creux est entouré d'un cercle enjolivé d'une garniture à vingt-et 
une pointes en relief. Le texte est en creux, un liséré court au- 
tour de la croix. Dim, 56 cm de large. 

HIER LICHT 

BEGRAVEN DER 

ACHTBAHREN HENRICVS CNOPS 

IN ZYT SYNES LEBENS CVSTER 

DER PAROCHIALE KERK ALHIER 

eaooeseoeWELCHER IST GESTO 

vocevoooee RIS 1655 RIP 

B. Croix en pierre, aux trois quarts enterrée. Texte fruste et gravé, 
le monogramme, également gravé est formé de caractères larges. As- 
sez bien conservêe 

A-0O 1694 

DEN 6 FEB-IST 

GESTORBEN ELISABETT 

AVONNAET NACHGELA= 

TENE WIDTWE WYLEN 

SYMONT SCHMET 

9. Croix en pierre partiellement enfouie dans le sol, emputée du chef, 
caractères assez effacés, texte en taille d'épargne. Largeur : 50cm. 

AO0O-1638 DEN 10 IINI..... 

IN GOT ENTSCHLAFFEN 

MA.IA CLOES NOELENS 
DOCHTER.BIT GOT VOR 

DIE SELL 

10,Croix en pierre en partie cachée par une autre tombe y adossée. Ca- 
ractères gravés, petits et assez prononcés; le monogramme en creux 
est dans un cercle enjolivé de seize pointes en relief, sous le 
monog. un coeur simple. 

HIER LICHT 

BEGRAVEN 
D.EERSAEME MARIA.…se« S 

WESENE HUYSVROW «eo 0 

geoeoessecoececessnocoesoesd 

11.Croix en pierre de forme banale, caractères gravés; la croix du mo- 

nogramme est démesurément grande, le bras senestre est ébrèché. 
HIER LIGT BEGRABEN 
.ATHARINA HUZFRAW 

VON IOHAN NISSEN STA 

RB DEN 17 APRIL 1745.



12. 

13. 

14. 

15. 

16 . 

17. 

18. 

rd 

Croix en pierre, texte illisible. 

Croix en pierre, texte et monogramme en taille d'épargne, ce der- 

nier est entouré d'un cercle large de dix millimètres. 

ANNO 

1617 

DEN.8. IANNVAERI.STARF . ERM 

oe se es ACHWAL.REMOND.N.D.SEIN 

Croix en pierre, banale, en grande partie cachée par un caveau, 

texte en taille d'épargne: 

Croix en pierre, partiellement cachée- Très bon état de conserva- 

tion, texte est en creux ainsi que le monogramme, lequel est en- 

touré de deux cercles concentriques distants de dix millimètres, 

également creux. Sous le monogramme, trois clous. 

A-0O 1670 DEN 

4.7 BRIS 

ENTSCHLAET 

‚ND FROMME 

. GEWESENE 
GILLIS. ERNE 

VOR DIE 

Croix en pierre en assez bon état de conservation, fondue dans le 

sens de la largeur, partie inférieure enfouie dans le sol, texte 

en taille d'épargne. Monogramme aux caractères larges et le cercle 

coupé en quatre. 
HIER LIGT 

BEGRAVEN DEN EER 
SAMER PEETER WAR 

RIMONT GESTORVEN 

DEN 13 IANNARVS 1653. 
BID GODT 

Croix en pierre à moitié enterrée, texte gravé, le monogramme et 

les garnitures l'entourant sont en léger relief. La partie gauche 

du chef est légèrement ébrèchée. Bien conservée. Dim. 54 cm de large. 

ANNO 1684.DEN 14 IVNI 

IST GESTORBEN TVGENT 

SAMME. HELVI. BIRVEN . GEV 

VESENT HVSVROWE VAN 

DEN EERSAMEN NICLAES 

TOSSENGH GOT TROST 

DIE LIEBE SEEL AMEN 

Croix en pierre aux trois quarts enterrée. Monogramme très en creux



ERE 

au centre de deux cercles concentriques également en creux mais 
beaucoup moins prononcé. Les lettres composant le texte sont très 

larges et très hautes. Texte gravé. Largeur : 56 em. 

REINARDT BRATT 

VNND ELIZABETT 

KLINKENBERCH 

19. Croix en pierre à demi-enterrée, doublée sur toute son étendue 

d'un liséré gravé. Le texte est également gravé ainsi que le mo- 
nogramme. Larg. : 37,5 cm. 

ANNO 1712 

DEN 23 IANVARY 

IST GESTORVEN 

VRLYECH MERTENS 

RIP 

20. Croix en pierre à moitié enfouie en terre, la partie supérieure 

gauche du corps de la croix porte de nombreux éclats. Texte gravé, 

un liséré entoure la croix. Mauvais état de conservation. Lar- 

geur : 45 cm. 

A-0 17935 DEN 
26 IANWA,..s. 

IST DER ERSAMER IAN 

GOTENKLOS IM HERREN 

ENTSCHAEFEN 

21. Croix en pierre bien conservée, texte en relief par taille d'é- 

pargne. Monogramme et texte très large, sous le millésime, un 

dessin gravé. La partie gauche de la croix est cachée par une 

tombe récente, Largeur : 58 cm: 
ANNO 
1626 

soosasesOCTOBER 

ooeoeseeFRANCIS.OPTE 

cescooocGOT SIE DER SELEN 

ceeecoes GNAE. DICH 

AMEN 

22. Croix en pierre et à moitié enterrée; le monogramme est large et 

compris dans un cercle en creux. Le texte est en taille d'éparg- 
ne, chaque mot est suivi d'un point. Largeur ; 48 cm. 

A-0.1643.DEN 
18.FEY.IS,IN,GOT. 
ENTSCHLAEFEN . BILL 
„oogosooe,sosedoaoEses 

eoecsagoosoessdasd



23. 

25. 

26 . 

27. 

28. 

29. 

_… 39 … 

et 24. Vieilles croix en pierre, très étroites, cachées entièrement 
par un caveau. Elles semblent être très vieilles. 

Croix en pierre en très bon état de conservation. Monogramme large 

encerclé. Texte en taille d'épargne; chaque mot est séparé par un 
point du mot suivant. Largeur : 47 cm. 

AO 1604 DEN 

13. APRIL. IST, IN.GOTT. 

ENTSCHLAEFEN 

MATTHIS. SCHBOEBS. 

GOTT .TROEST . DIE 

SEEL. AMEN . 

Croix en pierre simplement pignonnée, excellent état de conserva- 

tion, monogramme et lettres l'accompagnant sont très grands. Texte 

gravé, Larg. : 48 cm- 
ANNO 

1631.DENS.DACH.MA 

IVS.IST GESTORVEN.SI 

MONT . BECKER . GOT 

SIE.DER. SELL. GNADICH. 

Croix en pierre très bien conservée, le texte écrit sur deux lignes 

se trouve uniquement sur les bras de la croix. Ecriture gothique, 

pas de moneogramme., Cachée par une tombe 
…secossceocsecooosOesasess 

ssvcecee 1631 DE 31 JVLY 

Croix en pierre. Toutes les inscriptions sont gravées sauf le des- 

sin dentelé entourant le monogramme, dessin à seize pointes droi- 

tes. Un liséré court tout autour de la croix. La partie inférieure 

de la croix porte deux scapulaires dont les cordons seuls sont vi- 

sibles. Très bon état de conservation. Largeur : 56 cm. 
HIER 

LICHT BEGRAVEN 
DEN BERSAEMEN IONCKMAN 

GILLIS MERTENS SOONE 
VON VRLICH MERTENS 
GESTORVEN DEN 16 MEERT 

1708 R.I.P. 

Croix en pierre à face rugueuse, texte en creux, monogramme en re- 

lief par lettres d'épargne, lettres irrégulières en hauteur et en 

largeur, monogramme contenu dans une cartouche rectangulaire est 

peu visible. 
A-0 1656 

DEN- 16 7 BRIS 

IST IN GOTT ENTSLA



30. 

31. 

Sa: 

33. 

34. 

33e 

AO 

FEN CATHARINA EHEL 

CHE DOCHTER VAN DE- 

TR DENGLERVNIDMAV 

VAN HOF EELR GOTT RC 

Croix en pierre assez bien conservée et à demi enterréêe. Monogram- 
me caractéristique, texte en relief par taille d'épargne. Lar- 

geur : 45 cm. 

ANNO 

1675 DEN 

IIVNI LIST 

MARGRIET HEIENDAL IN 

GOT DEN HERREN ENTS 

SCHAEFFEN GOT SEIDT 

Croix en pierre très bien conservée, la croix entière est enjoli- 

vée d'un liséré. Texte gravé, largeur : 42 cm. 

A-0O 1691 DEN 

19 MARTY STARF ANNA 

FRANCK GEWESENE 

HAVSFRAVW VAN PET 

TER BRANDT VON DEN 

BLEIBERCH 

RIP 

Croix en pierre, simplement pignonnêe; monogramme en creux dans 

un cercle garni de dix-huit pointes, Le texte est presqu'effacé 

et le tout est dans un état assez médiocre de conservation. Á re- 

marguer les vides à la fin de la seconde ligne et au commencement 

de la ligne suivante. 

HEIR LIGHT BEGRAVEN DEN 

EERSAMEN DENISIVS 

NYSSEN GESTORVEN 

DEN 25 AVGVSTY 1717 B. 

Croix en pierre assez bien conservée sauf le centre qui s'écaille. 

Cette croix simplement nimbée ne porte pas de monogramme; le texte 

gravé a une hauteur de 45 mm. Largeur : 47 cm. 

ANNO 1898 

IAN RADERMECHER 

Croix en pierre entièrement cachée derrière un monument funéraire. 

Croix en pierre assez bien conservée. Texte en taille d'épargne. 
Monogramme en relief entouré de deux cercles cmcentriques garnis 

de seize pointes. Largeur : 46 cm. 

A O 1637 DEN 

17 APRIL STARF HEN



OE: de 

DER.CH WILLEMS 

SOHN VAN DER HEIDEN 

GOTT TROST DIE 

ARME SEEL 

36. Pierre rectangulaire magonnée dans le mur du cimetière. Les lettres 

37 

38. 

39. 

en creux mesurent 9 cm de hauteur. Dimensions de la pierre : 55 cm 

x 14 em. 
  

Otekke 
    
  

Croix en pierre de forme banale, texte gravé peu profondément, le 
pal infériuer de la croix est garni de deux scapulaires graves. Le 

bras droit est ébrèché, le monogramme est dans un cercle. Dimen- 

sions : 97 cm x 51 cm. 
HIER LIGHT 

BEGRABEN DEN EHRSA= 

MEN JAN NYSSEN VAN 

KOSENBERGH WELCHER 

IST GESTORBEN INT 

JAER 1691 DEN ZI MAY 

GOTT TROST 

DIE SEEL AMEN 

Croix en pierre ordinaire, très bien conservée. Le monogramme et 

le texte sont gravés- Un liséré en creux enjolive toute l'étendue 

de la pierre. 
HIER LIGHT 

BEGRAVEN DEN EERSAMEN 
SERVAES KLINCKENBERGH 

IST GESTORVEN DEN Z 

7BRIS 424135 RIP 

Croix en pierre de forme trapue, la partie dextre est ébrèêchée. Le 

chef est orné du monogramme en caractères larges d'environ un cme 

Le texte en taille d'épargne par enlèvement du champ, est empâté, 
fermé haut de quarante-quatre mm. Dimensions: 86 x 51 cm. 

AO 16235 DEN 

OCTOB. STARB MIL 

IOR VAN DER HEID 

EN GOT BENADTDIE 

S ELL



40. 

41. 

42 

43. 

44, 

= 43 u 

Croix en pierre de forme banale, bien conservée sauf le bras se- 

nestre qui porte un éclat. Le pal est garni de deux scapulaires 

munis d'une croix. Une ligne peu prononcée court le long de la 

croix. Dim. : 45 cm x 49 cm. 

Â-0 1684 
DEN-16-APRIL 

IST-GESTOBEN- MARIA 

KOETGEN- GEWESENE 

HUYSVROVW-VAN- PETER 

BRANDT-OP-DEN-BLYBERG 
RISE 

Croix en pierre en bon état de conservation; monogramme très étiré, 
caractères profondément creusés. Dimensions 5: 92 cm x 45 cm. 

A — 0 16535 DEN 

IZ 7BRIS —- IS - IN =- GOTT 

ENTSCHLAEFFEN 

MARIA — ISERENTANT 

BITT - GOTT — VOR - DIF 

SEEL — AMEN 

Croix en pierre en très bon état de conservation. Le chef porte 

en léger relief la Vierge assise dont le coeur est percé de sept 

sabres, trois à senestre et quatre à dextre. La Vierge tient dans 

sa senestre un scapulaire à deux branches, l'un porte les let- 

tres MR, l'autre une +. Derrière et au-dessus de la Vierge s'es- 

tompe la partie supérieure d'un erucifix, Les caractères sont 

gravés. Dimensions : 91 cm x 63 cmo 

1749 DEN 48 OBRIS STARB DIE 

EHRSAME CATHARINA FRANCK 

GEWESENE HUYSVROVWE VAN 

PEETER GULPEN 

R Ì P 

Croix en pierre en assez bon état, forme banale, monogramme dans 

un cercle et texte gravé. Dim. : 92 em x 45 cm. 

A-O 1659 DEN 

24 FEBRY-IST-IN-GOTT 

ENTSCHAEFFEN-DER 
EHRSAMER-VND- FROMMER 

DEDERICH-DERICX-VAN 

KOSENBERG-BITT-GOTT 

VOOR-DIE-SEEL Amen 

Croix en pierre assez bien conservée, la partie supérieure du chef 

est touchée et fendue. Monogramme commun sans ornement. Dim. 

85 em x 47 em.



48 

A-0-1654-DEN-Z4 

APRILIS-IST-IN-GOTT 

ENTSCHLAFFEN-ELISABETH 

MA LMENDYR-GEWESENE- 

DOCHTER-VAN-JAN 

MALMENDYR- GOTT -TROEST 

DIE-SEEL-AMEN 

45. Croix en pierre très bien conservée, un liséré gravé agrémente tout 
le pour-tour de la croix. Les trois dernières lignes du texte sont 
en caractères plus petits. Dim. : 95 cm x 48 cm. 

HIER LIGHT 

BEGRAVEN DEN 

EERSAMEN WILLEM FLAEM 

GESTORVEN DEN Z 4 

JANVARY 1691 R.I.P. 

ENDE SEINE HUYSVROVWE MARIA 

PYPER GESTORVEN DEN 16 

MEERT 1718 RIP 

46. Croix de forme banale, bien conservée, le pal inférieur est fendu 
horizontalement. La partie supérieure du pal est ornée d'une sor- 
te de blason. Caractères gravés et petits. Dim. : 95 cmx 45 cm. 

HIER LIGHT BEGRAVEN DEN 

EERSAMEN WINANT ERNST DEN 

SOHN VAN WILLEM ERNST VAN 

HEIENDALL WELCHER 

IST GESTORBEN DEN 17 
MAY ANNO 1674 BIDT 

GOTT VOOR DIE 

SEELL AMEN 

47. Dalle funéraire de 65 cm x 80 cm appuyée contre le mur de l'église 
HAC IN TUMBA QUIESCUNT 
CLARISSIMUS DD JOANNES 

VINCENTIUS BRANDT JUL 

AC SPECTABILIS CONJUY 

MARIA THERESIA BIRVEN 

OBIIT ILLE XXVII OCTOBRIS 

1787 ALTATIS ANNO 68 Vo 

ET IPSA POST DECENNIUM 

XIII EJUSDEM MENSIS (2) 

48. Dalle funéraire de 1, 77 m sur 83 cm‚ elle porte gravé le texte ci- 
après
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ICI REPOSENT LES CORPS 

DE MONSIEUR JEAN IGNACE 

VANDERHEYDEN DE SON VIVANT 

AVOCAT ET ENFIN MEMBRE DE 

LA HAUTE COUR DU LIMBOURG 

DECEDE A DOLHAIN BAELEN 

LE IV FEVRIER 1795 DABS LA 50 

QUATRIEME ANNEE DE SON AGE 
ET DE MADAME SON EPOUSE 

ANNE MARIE CATH BIRVEN 

MONTRE A MONTZEN LE XIV MAI 

1805 AGLE DE 72 ANS PASSES. 

49. Dalle funéraire en pierre bleue de 1,45 m x 0,80 m. Texte gravé 

mais presque complètement effacé, on devine une soixantaine de 
lignes de texte. 

HIER LICHT BEGRAVEN DIE EER 

SAME ANNA „ooseceoe GEWESEN 

HV.FVR. soes e os sooeeNICOLAES 

SCH ese es des ge dere oo es :SARDT 

goe onsss cases nc oeseseeoose 

50. Pierre tombale en marbre fixée au mur de l'église, mesurant 1,56 m 

x 69 cm. Texte gravé, les noms ont 4 cm de hauteur, les indica=- 

tions se rapportant à la naissance mesurent 2 em, celles au dê- 

cès ont 3 cm. 

MONSIEUR LE BARON CHARLES FRANCOIS TUIMOTITSG DE BROICH 

NE A MONTZEN LE 10 OCTOBRE 179C 

DECEDE A MONTZEN LE 6 DECEMBRE 1865 

OI 
HONSIEUR LE BARON EDOUARD PHILIPPE THEODORE CHARLES DE BROICH 

NE A MONTZEN LE 8 OCTOBRE 1791 

DECEDE A RAEREN LE 50 DECEMBRE 1878. 

Or 
ANTOINETTE BERNARDINE JULIE LOUISE BARONNE DE BROICH 

NEE A MONTZEN LE 22 OCTOBRE 1795 

DECEDELE A MONTZEN LE 19 OCTOBRE 1885. 

91. Monument funéraire élevé à la mémoire de la famille Broich. La 

pierre haute de 75 cm et large de 56 cm porte l'épitaphe ci-des- 

sous. Au-dessus du texte, les armotries des époux Broich-Sluse de 

Huppertingen. 

A LA PIEUSE MEMOIRE 

DE DAME 
MARIE ANNE LOUISE 

BARONNE DE BROICH
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NEE 

BARONNE DE SLUSE 

DECEDEE LE 27 JUIN 1851 

A L'AGE DE 67 ANS 
ET DE SON EPOUX 

CHARLES HENRI 

BARON DE BROICH 

DE BROICH 

DECEDE 

LE 135 FEVRIER 1834 

A L'AGE DE 69 ANS 

52, Monument en pierre de taille élevé à la mémoire des prêtres décé- 

dés de la paroisse. Haut de deux mètres, ce monument épouse la for- 

me d'une prisme à bacarrée de 73 cm de côté. Une face est ornée 
d'un calice, les trois autres d'un fleuron: Il se termine par une 

croix trilobée portant un coeur en relief au centre. Les textes 

sont gravés s 
1ère face, en haut 

2ème face, en haut 

Sème face, en haut 

Jème face, en bas 

HIC JACET 

R‚D., ALBERTUS ROBKEN 

OBIIT 17 APRILIS 1878 AETs 28 

VICARIUS PER 9 MENSES 

HIC JACET 
R.D. ADRIANUS HEYENDAEL 

OBIIT 5 JULI 1815 AET.Ad 84 

PASTOR FIDELIS PER 42 ANNOS 

ECCLESIE REAEDIFICATOR 

4AC R‚D. PETRUS HEUTS 

QUI OBIIT 5 MARTII 1820 
AET.55 MUNERIS PASTORALES 15 

ZEID SCIENTIA CARITATE INSIGNIS 

SEPULCRUM PASTORUM 
HIC JACET RUS DOMINUS 

SIMON JOSEPH 

MERCKELBACH 

PASTOR HUJUS LOCI AB.Ao 1828 1851 

QUI AE ANNIS 14 RESIGNARIUS 

OBIIT 15 SEPT 1865 AET A 62 

PIETATE AC LIBERALITATE CONSPICUUS 

R.I.P. 

HIER RUHT IN GOTT 

DER HOCHW . HERR 

NICOLAUS LAMBERTS 

GEB.HOMBOURG 9 MAI 1832 

PHARR-DECHANT 

IN MONTZEN 1871-1911 

R.I.P.



53. 

34. 

55. 

56 . 

- 46 — 

Au pied du précédent monument plaque de verre noir de 68 x 55 em 
portant en lettres gravées or l'épitaphe suivant surmonté d'un 

calice avec hostie rayonnante; le tout aussi gravé 
HIC JACET 

R.D. TOSSANUS HUYNEN 

PASTOR IN CHAINEUX OBIIT IN DOMINO 

R.I.P. 

Egalement au pied du même monument, une plague de marbre blanc de 

70 x 55 avec texte gravé 
HIC JACET 

JOSEPH NYSSEN CANONICUS TI 

TULARIS ECCLESIAE CATHEDRALIS 

LEODIENSIS. NATUS MORESNET 

6 SEPTEMBRIS 1856 OBIIT MONTZEN 

16 SEPTEMBRIS 1919 

RIP. 

Hors de l'enceinte du cimetière, se trouve le caveau de la famil- 

le Ernst. Construction en forme de chapelle. La fagade porte les 

armoiries de cette famille accompagnées de l'inscription 

FAMILLE ERNST 
Les deux pignons portent l'année de l'érection du caveau. 

dehlad 
Dans le mur clôturant le champ de repos, on voit du côté exté — 
rieur une pierre, longue de 24 cm et large de 16 cm portant gra- 

vés un monogramme ainsi que deux coeurs accompagnés de garnitu- 

res en relief. 

  

  

  

   



57. 

58. 

39. 

60. 

61. 

62, 
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Deux pierres enclavées dans la bordure du trottoire devant l'égli- 

se et placées à l'envers l'une par rapport à l'autre portent l'in- 

dication suivante en lettres gravées de 9 cm de haut 

MEIN Jala Hd 9 
* 

  

          

B. Inscriptions se trouvant sur l'église de Montzen. 

Inscription gravée dans la pierre de taille dans la fagade et qui 

rappelle l'année de la construction de la nouvelle tour. Â remarquer 

la facture fautive des lettres N 

AVMO 1865 
Sous les niches renfermant les statues desapôtres saint Pierre et 

S Perre OPN. S Pauce OPN 
Inscription gravée dans la pierre à quelques mètres au-dessus de 
la statue de saint Pierre. 

TE B RK DABOCLAVES 

REGNI COLE LOR U M 

Inscription gravée au-dessus de la statue de saint Paul. 

PRAEDTIGCA TOR VERITELAEES 

DOCTOR GENT IUU M 

Plaque commémorative en bronze apposée à gauche de la porte d'en- 
trée de l'église en mémoire des victimes militaires de la guerre 
1914-1918. Devant la plague, un support pour gerbes en fer forgé 

muni d'une plague de cuivre portant gravées les initiales N.S.B. 

Toutes les inscriptions sont en relief.



    
MONTZEN 

Â SES SOLDATS 
MORTS POUR LA PATRIE 

BUTZ ARNOLD 

BUTZ LOUIS 

DUYKAERTS FRANCOIS 
DUYKAERTS JACQUES 

GOBLET FRANCOIS 

HEUSCHEN EMILE 

JANSSEN JEAN 

KNOPS HUBERT 

LAMBERT GEORGES 

MAGERMANS GUILLAUME 

MERTENS PIERRE 

RADERMECKERS JEAN 

VLUGGEN JOSEPH 

Co (OL98 5 

E
L
L
 
E
A
 

S
R
E
 
o
a
s
e
 

              

63, Plaque en bronze sous la précédente et portant les noms des sol- 
dats de la paroisse de Montzen tombés au champ d'honneur pendant 
la seconde guerre. A remarguer que cette plaque ne porte pas les 
noms de tous les Montzenois tombés de 1940 à 1945, ceux de la pa- 
roisse de Plombières ayant été omis. 

  

  

   
  

Deunoy ALFRED 

ERNST GASTON 

Hoven Louis            



64. 

65. 

66. 

_… 4) … 

Plaque identique au N° 62, apposée à droite de la porte d'entrée 

de l'église, en mémoire des victimes civiles de la première guer- 

re mondiale: La cartouche supérieure porte une baïonette brisée et 

une faucille reliées par une branche de chêne. Le porte-gerbe por- 

te les initiales : F.N.C. Ces deux plaques ont pour auteur J. 

Wilmotte de Liège: 

  
  

  

MONTZEN 

A SES CONCITOYENS 

MORTS POUR LA PATRIE 

MORTS A L'HOPITAL 

JOHNEN PAUL 

MALMENDIER HENRI 

NELL JEAN 
ROGGEMANS PIERRE 

VAN HAUTEM JOSEPH 

FUSILLES A LIEGE 

HICK JOSEPH 

KERFF JOSEPH 

XHONNEUX GUILLAUME 

Eter j 
Au-dessus de la porte latérale gauche, texte gravé sur une seule 

ligne dans la pierre de taille de 2,40 m x 20 cm. Hauteur du texte : 

10 em/ 

De CIM aror | Ss A pkne | 5 p | 0 paroCal AE zel o la 

C. Place Communale: 

      

  

    
    

Monument commémoratif aux victimes des deux guerres 1914-18 et 
1940-45 

Chacune des deux colonnes porte à la partie supérieure deux dates en 

taille d'épargne : 
19 14 1940 

19 18 1945 e
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La partie inférieure du monument porte le texte suivant : 

HEUREUX CE UX QUI 

SON: E MORT S DANS 

UNE JUSTE GUER RE 

67. Au fronton de la maison commune, on lit en lettres hautes de 12 cm. 

68. Au-dessus de l'entrée de l'école des garcons, les lettres hautes 
de 20 cm gravées artistiquement 

GARE ONS 
69. Au-dessus de la porte d'entrée de l'école des filles, on voit ; 

70. Ancienne maison Tossaint, située place communale, à gauche de la 
maison commune, des chiffres en fer de 35 cm de hauteur 

1758 
71: Sur la facade de la maison appelée Stadthuis, une pierre encas- 

trée au-dessus de la porte d'entrée porte monogramme et coeur; 
le tout gravé. 

mbs 
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72. Fraguement d'une ancienne croix funéraire emputée des deux bras et 
placée dans le sousbassement d'une maison, monogramme et texte en 
taille d'épargne. Dimensions : 26 cm x 20 cm. 

AO, 1642 
EN.8.,APRI 

ARF CATHA 

ENS GEW 

RAW. VA 

LINCK 

I.GOT 

DIE SEEL 

  

72. Plaque à coins coupés mesurant environ 70 x 25 cm., apposée dans la 
facade de la maison occupée par Me Veuve Langhor. Texte gravé. 

AE secr MEC ane ere 
| Ss TAS Á „Di Ss Ss TR V X | p 

75. Maison Demoulin, ferraille argentée de 60 cm de hauteur, appliquée 
contre le mur de la maison. 

  

   



74. 

13e 

76. 

PAe 

ZE. 

= 83 

Maison Demoulin : Piague en marbre blanc de 25 cm x 50 cm portant 

les armoiries des Van der Heyden dit Belderbusch: Sous le blason,; 

on lit 

ANNA FRANCISCA VON DER 

HEYDEN Gnt BELDERBUSCH. 

Maison Demoulin, pierre supérieure ayant servi d'encadrement à 

une porte actuellement murée. La cartouche du milieu est vierge 

de toute inscription, Chaque banderolle mesure 49 x 6 cm, les 

lettres gravées ont 4 cm de hauteur. 

| MEA. SALVSIS. ET Er PROTECTOR. DEUS 

  

  

Maison Demoulin: Deux blasons peints accompagnés de draperies et 

surmontês d'une couronne. 

GE 
Route de Moresnet, ferme dit Brands. Belle girouette dans la- 

quelle est découpé le monogramme du Christ. 

oils SD 
Route de Moresnet, à la même ferme, une date creusé dans une 
pierre au-dessus de l'étable donne l'année de la construction 

Ted 6 

  

 



79, Route de Moresnet, construction en brique porte en relief un fra- 
guement de pierre bleue laquelle donne en lettres épaisses de 1 em, 

LE BoN 

9 

80. Chapelle saint Job à Heydt, pierre épousant la forme d'un trapèze 
aux bases incurvées, texte gravé. 

  

  

81. Heydt, maison portant le numéro 4, girouette sur laquelle se dé- 

RN px 
82. Cosenbergerheydt, maison Dodémont, chiffres en fer rouillé, hauts 

d'environ 50 cm et appliqués contre la facade, donnent la date de 
construction. 

85. Contre le pignon de la même maison, à trois mètres du toit, un 
grand monogramme en fer, les lettres ont une hauteur de 20 cm. 

Is



84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

=d te 

Pierre se trouvant au dessous de la vôute de la porte d'étable de 

la même maison. La hauteur de cette pierre gravée est de 21 cm. 

Les lettres M et E sont les initiales de Maria Ernens qui en 1702 

payait une partie de la rente de trois muids sur les biens de 

Kuosberg. 

  

Cosenberg : deux lettres en fer rouillé, haut de 22 cm 

C N 
Cosenbergerheydt. Pierre placée en creux dans une autre pierre 

au-dessus de la porte d'entrée de la maisom. Texte en creux de 

5,5 em de haut. Les initiales C et N sont celles du propriétaire 

de l'époque : Caspard Nyssen 

Es N 

Hs 
VD 

173 8 
Ferme Kleinmuhle, lettre en fer rouillé appliquée contre le mur, 

haute d'environ 25 cm. Cette lettre est la première du nom de 

l'ancien propriétaire appelé Kriescher Hubert. 

  

      

Au même endroit, pierre en relief de forme trapézoidale portant 

texte et date gravés.



89. 

90, 

Di. 

Ee 

Grande Chaussée. Le dessus de la porte d'entrée porte en son mi- 
lieu une cartouche légèrement en relief épousant la forme d'un 
blason sur lequel se détache une date. 

F669 

Grande Chaussée, à gauche en se dirigeant vers Henri-Chapelle, 
pierre de taille avec texte gravé rappelant une mort accidentelle. 

NS 
ICI A ETE TUE 

ACCIDENTELLEMENT 

LE 8 MARS 1959 
Mr ADEMARD DACHY 

AGE DE A49 ANS 
PRIEZ POUR LUI 

Grande Chaussée. Monument en pierre de taille ayant la forme d'un 
prisme à base carrée et surmonté d'une pyramide de même base. Hau- 
teur totale : 2,85 m,largeur à la base : 67 cm. Le haut du monument 
porte l'aigle bicéphale allemand. Les inscriptions gravées ont une 
hauteur de 10 em. Ce monument doit avoir été élevé peu après 1815 
pour commémorer l'annexion à la Prusse des territoires cédés en 
vertu du traité de Vienne. Avant 1919, la chaussée de Liège formait 
limite séparative entre la Belgique et 1'Allemagne. 

KOLLN 
u 

NIEILEN 

  
  

     



92. 

93 

94. 

95e 

96. 

97. 

Chateau de Stréversdorp: armoiries se trouvant au-dessus de la 

porte d'entrée de la chapelle, les deux écussons sur une pierre 

carrée de 70 cm de côté.    
Château de Stréversdorp : deux lettres en fer de 20 cm de hauteur 

se trouvant au-dessus des étables devant et à gauche du château. 

A Q 
Ferme de Weydt : Pierre bleue de pavage devant la pompe, 50 x 39 em, 

une partie du texte est effacé. 

EU ens ATER 
be PL plLec 

Sat N SET 
3 MAESP e| 

5D 5 

. 

. … 

 . 

Ferme de Weydt, chiffres en fer de 12 cm au-dessus de la porte de 

VI 
Château de Brock: girouette terminant une des deux tourelles de 

la ferme Neycken. Elle porte les armoiries des époux Broich-De Sluse 

  
Heyst : ferme Denis: monogramme en relief très saillant sur un 

fragment de pierre gisant à même le sol, à droite de la porte 

d'entrée, les caractères ont 6 cm de hauteur. 

dis
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98, Te Berg: maison portant le numéro 50. L'attique de la porte d'en- 
trée a des chiffres couverts de couleur blanche d'environ 20 cm 

En 3 OUS 
99. Te Berg : maison portant le numéro 51. Au-dessus de l'attique de 

la porte une date en chiffres blancs de 8 cm de haut ainsi que 
deux initiales. 

  3 45 

  

100.Te Berg. Pierre placée contre le pignon de la maison ayant le nu- 
méro 55, Texte gravé et en petites lettres minuscules, sauf les 
majuscules qui sont en lettres d'imprimerie. La plaque portant les 
inscriptions est en relief, elle épouse la forme trapézoidale. 

  

  

101.Te Berg: ferraille d'environ 40 cm de haut, fixée à la facade de 
la maison 

H
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102. Schwartzberg. Croix funéraire placée le long de la route, con- 

tre la pignon de la maison portant le no. 54. Le tout est gravé 

et très bien conservé- 

(HSS 
ep 

. 

A O 1668 DEN 10 AVGVSTY 
STARF IEMA HORION GEWE 

SENE HAVSFRAVW VAN LAM 

BERDT NICOLA GODT TROST 

DIE ZEELEN AMEN P‚N.A.M. 

jé 
105. Schwarzberg: maison portant le no 54. Pierre légèrement en re- 

lief avec inscriptions gravées. La veuve Paulus Mullender habi- 

tait ce lieu en 1747, elle vendit le bien à Peter Mullender. En 

1770, Pieter Groteclaes payait une rente sur les dits biens en 

faveur de 1l'église de Montzen: 

    

104. Derrière une maison de Schwartzberg, vieille croix en bois ver- 

moulu, porte en caractères rudimentaires les indications 

Pr el 
NQ 18 07 

105. Himmelsbroek. Pierre au-dessus d'une porte d'étable, ornée d'un 

double encadrement. La date, les initiales et les dessins sont 

en relief. Très bon état de conservation. Le 8 mars 1647, Matthys 

Pelser possédait des biens situés à Himmelsbrock et paie sur ces 

biens une rente annuelle au profit de l'autel saint Antoine « 

Ctest en ce lieu que se réunissaient régulièrement les commis- 

saires du ban de Montzen.



16 4A4MP 

IvsZ 

106. Himmelsbroek. Chiffre en fer rouillé de 350 cm de haut, fixé seul 
au mur. 

107. Route de Pannes-heydt, ferme Gillessen : pierre encastrée au-des- 
sus de la porte d'entrée. Les parties supérieure et inférieure de 
la pierre sont lisses et avec inscriptions gravées, le centre de 
la pierre est rugueux et porte en relief une décoration à 22 poin- 
tes. 

A=01777 

Ale Fn 
108, Route de Pannes-heydt. Au-dessus de la porte, mosaïque avec date 

et motif floral. 

109. Rue Hubert Denis : Inscriptions en lettres blanches sur fond vi- 
tré vert. 

ANNO 
Lea 

  

    
 



110. 

111. 

112. 

115. 

114. 

DEAD 

Rue Hubert Denis : au numéro 6, gravé dans la pierre de taille 

au-dessus de la porte d'entrée, les lettres sont dorées et hau- 

tes de 8 cm. Les initiales indiquent le nom du propriétaire : 

Crutzen Brandt. 

Rue Hubert Denis: au numéro 10, au-dessus de la porte d'entrée, 

une date entre quatre initiales; celles-ci indiguent les noms 

des époux Nicolas Nyssen et Catherine Scheen. 

N.N. 1900 CS. 

Une girouette sur le toit de la même maison donne en découpé 

Eee 
Route de Hombourg, près de la place communale, ancienne maison 

Schillings: pierre encastrée dans le mur à environ trente cèn- 

timêtres du sol. 
  

  LHS 
07654 
EBRY IS 

Route de Hombourg : ancienne maison Schillings. Pierre de taille 

haute de 45 cm environ à quatre faces portant sur chacune des 

faces les dessins suivants. Les parties hachurées sont en relief. 

      

  

  
  

       



_ GT. 

115. Route de Hombourg, ancienne maison Schillings : pierre recouverte 
en partie par du mortier. 

  

  

  

    
  

  

  

116. Route de Hombourg, maison portant le n° 3 : lettres blanches de 
20 em de haut au-dessus de l'attique de la porte : 

1806 
117. Rue de la Poste, à côté du presbytère, date gravée dans une pierre 

1727 
118. Presbytère : Dessus la cheminée dans le bureau du dit presbytère, se 

trouve une plaque en granit noir portant les armoiries du curé Jean 
Henri Birven. Les armoiries sont en relief, le texte est gravé, en 
lettres d'or de 28 mm. A A2 / 

       
   

CHARMO . PATRVO 

SUO - IOT . BIRVEN … 

NOTO . APLO ‚ ET PASTORI 

HIC . AB ‚ ANNO . 1690 

AD « A 1725 « PONEBAT. 

IOES … HENRICUS … BIRVEN 
AEPOS . ET . RESNARIUS 

SUCCESSOR 

     
      
          
        
        
        
    

 



119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

‚62 — 

Rue de la Poste. Date gravée en chiffres hauts de 20 cm, rap- 

pelle l'année de la construction de cet édifice. 

1899 
Steintefelt : Pierre gravée au-dessus de la porte d'entrée de 
1l'habitation. 

Steintefelt: Pierre épousant la forme d'un trapèze et portant 

au centre en relief un écusson gravé, Sous l'écusson un coeur 
également gravé: De chaque côté du blason, une grande margueri- 

te tigée et feuillée, en relief. Pierre magnifique eten parfait 

état de conservation. 

ds @ 

Route de la Gare. Chiffres en fer rouillé d'environ 25 cm appli- 

qués contre la facade du bâtiment servant de remise. 

ln 
Route de la Gare, ancienne ferme Schmetz détruite par le bombar- 

dement de 1944. Lettres en fer d'environ 25 cm de hauteur. 

Gt 
Route de la Gare. Même ferme: pierre magnifiquement conservée 

au-dessus de la porte d'entrée. Le tout en relief.



EE 

  

125. Croix en beton de 1,20 m de haut, se trouvant au carrefour des 
chemins de la gare et de Ten Eycken. Sur cette croix une plaque 
de marbre blanc; on peut y lire l'inseription suivante : 

Mon Jésus miséricorde. 

Cette croix 

a été érigée 

à la mémoire du 

caporal 

THEO SCHMETZ 

de Montzen 

tombé glorieusement 

en Corée 
le 26 septembre 

mm 

Passant souviens-toi 

dans tes prières 

de ceux qui ont versé 

leur sang pour le droit 

et la liberté. 

126. Savelt. Pierre de taille encastrée dans le mur à 1,60 m du sol. 
Texte en relief. Dimensions : 23 x 33 cm. 

  

Les héritiers de Peter 

Gellermans habitaient 

5 6 Savel by de vosheydt. 

     



127. 

128. 

129. 

130. 

= 6d — 

Chapelle Saint Rock, Pierre de voute, en partie abîmée par le 
bombardement de mai 1944, Du temps du curé Birven, Serva de 

Chaineux donna un capital de 5 pattacons, rapportant annuelle- 

ment un gulden, afin que le curé prie un profondis chaque fois 

que la procession passera devant la chapelle de Te velt, en fa- 

veur des Âmes de Serva de Chaineux et de Margaret Denige les- 

quels ont érigé la dite chapelle. 

16 js 95 

SDC     
Chapelle Saint Rock. Des deux côtés de la dite chapelle a été 

aménagé après la libération, un petit perterre, en souvenir des 
victimes du bombardement du 28 mai 1944. Celui de droite est 

constitué par une bombe de petit qualibre argenté et d'une pla- 

que en marbre de 58 cm x 26 cm et portant en lettres gravées le 

texte : 
  

In M emovianm 
À nos victimes 

du Bombardement du 3-4 -4b     
  

Le parterre de gauche renferme une grosse pierre contre laquelle 

est appliquée une croix de marbre blanc portant au centre l'an- 

née où ce monument fut êrigé. 
  

        

Vaerbuckel. Pierre encastrée au-dessus de la porte d'entrée de 

la maison. AO | 77 

    

  Hea 
5  



151. 

152. 

133. 

154. 

135. 

136 . 

EB <= 

Dellegraet : Pierre encastrée au-dessus de la porte d'étable. 

Dellegraet : Chiffres indiquant la date de la construction des é- 

tables. Ces chiffres ont une hauteur de 25 cm, répartis à inégale 
distance le long de la facade. 

19 56 
Dellegraet. Maison portant le numéro 82. Pierre nouvelle se trou- 

vant au-dessus de la porte d'entrée. Les initiales signifient : 

Damals Palm Janssens. 

9 IFSIS 23 
Beed 

Maison située en face de la gare de Montzen : texte gravé dans la 
pierre de taille. Les initiales ont une hauteur double du millé- aika. fe 

FA 7 

Te Busch : ferme détruite le 28 mai 1944. L'ancienne construction 

avait deux tourelles, dont l'une était surmontée d'une girouette 

avec date. 

f 17352 

  

  

      

  

Rue du Bois. Lettres massives en fer, d'une hauteur de 30 cm‚se 

trouvant entre deux barres métalliques. 

) 
  

  

        

 



157. 

138. 

159. 

140, 

= (G6 z= 

Ferme dite Natvelt. Au-dessus de la porte d'entrée, pierre bien 

conservée. La ferme était habitée en 17354 par la veuve Gof. 
Walremont. En 1750, Adam Born et Lennert Toussaint se partagent 

la propriété et paient les impôts par moitié. 

  

Vosheydt. Réservoir de distribution d'eau : au-dessus de la por- 

te d'entrée une plaque en ciment porte une inscription et une 

date : la première est gravée et presqu'effacée, la seconde est 
en relief. 
  

COMMUNE DE MONTZEN 

1E 

Vosheydt. Au point de rencontre de la route de Plombières et du 

chemin venant des cheminées se trouve une croix de miséricorde 

en fer, dont le socle en ciment porte une date eh caractères 

frustes peu gravée. 

      

  

1868 

Vosheydt. Pierre bleue servant de seuil, d'une largeur de 30 cm. 

Au centre de celle-ci, une cartouche en léger relief contient 

les indications suivantes, le tout fort patiné. 

      

  

  

  

   



141. 

142. 

145. 

144. 

145. 

= 67 — 

Kalottenhof, Date en fer d'une hauteur de 12 cm, placée le long de Ps 

Rue Haute, maison portant le numéro 79, à hauteur du premier étage, 
date en chiffres métalliques, hauts de 25 cm. 

1307 
Rue Haute, au numéro 87, près du toit, deux initiales en fer rouil- 

- ie 
Tey. Áu-dessus de la porte d'entrée, une inscription gravée dans 
une pierre de forme trapézoidale, surmontée d'une nichette à saint 
vide accompagnée du mot : Maria. 

MARIA 

re 
P LF-ACP 

Foulerie. Pierre encastrée au-dessus de la porte. Le tout est gra- 
vé et de toute fraicheur, les nervures vers le haut des palmes sont 
peu prononcées. Les initiales donnent le nom de l'ancien possesseur, 
Servais Esser et Fils. 
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146. Foulerie. Magnifique pierre en parfait état de conservation, 

placée dans une construction vis à vis de la précêédente. 

  

147. Petit-Spa. Chiffres en fer peints en vert clair qui rappellent 

la date de l'exhaussement de la maison. 

hai Dd 
148. Ten Eycken. Chapelle saint Joseph, inscription gravée dans la 

pierre formant voûte. Inscriptions très frustes, le millésime 

est indéchiffrable. 

149. Ten Eycken. Plaque de marbre apposée à la facade de la chapelle 

saint Joseph. Caractères gravés. 

PRIEZ POUR LE REPOS 

DE 5! AME DE Mr 

PAUL KRIESCHER 

+8 2 1935 

À L ' AGE DE 5 8 ANS 

Ren dba: 

150. Ten Eycken. Maison portant le n° 51. Texte gravé dans la pierre. 

AO-1777 

Er 
SBAEM 
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151. Ten Eycken. Maison ayant servi sous l'ancien régime de siège de 

cour de justice de la seigneurie de Ten Eycken. Inscriptions gra- 

vées dans la pierre. 
  

AUO [772 

Ee 
JLGAIG 

      

152. Gomme. Vieille pierre bleue ayant servi autrefois de dessus de 

porte comme le porte à croire la partie cintrée. La dite pierre 

enfouie dans les herbes fait relief dans sa partie centrale la- 

quelle porte : 

  Noël Mambour habitait 

ce lieu en 1756. 

UM 
17 56 
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EPIGRAPHIE DES PARTIES DE LA PAROISSE DE PLOMBIERES SITUEES 

SUR LES COMMUNES DE HOMBOURG ET DE GEMMENICH. 
  

A. PORTION DE LA PAROISSE DE PLOMBIERES SISE SUR HOMBOURG. 

1. L'église : 

Sujet d'ornementation se trouvant au-dessus du portail de 1'église 

qui porte en relief l'inscription suivante 

  

Derrière l'église se trouve une pierre rectangulaire, encastrée dans 

le mur, elle porte la date de construction de l'édifice. 

e ANNO-DOMINI 2& 

a MDCCCCXXXIV 
Monument élevé à la mémoire des combattants et victimes militaires de 

la paroisse; ce monument adossé à l'église se compose de deux parties : 

le fronton en pierre dans lequel est sculpté le texte ci-dessous et 

deux plaques en marbre noir portant chacune gravés les noms des vic- 
times. 

ree 
LA SECTION PLOMBIERES 

  

  

          
  

  

AUX ENFANTS DE LA PAROISSE 

MORTS POUR > LA PATRIE 

SOLDATS EN CAPTIVITE 

A. BUIZ ne 
L. BUTZ 
H. COLYN L. CONRATH 

J. DETHIER 

E. LEISTEN J. HICK 
G. MAGERMANS G. XHONNEUX 
P. MERTENS Je KERFF 

J. NELL 
P. ROGGEMANS Riks       
 



re bm 

La paroisse ayant eu d'autres victimes à déplorer pendant la seconde 
guerre mendiale, les plaques durent être modifiées par l'ajoute de 

nouveaux noms; les anciennes furent enlevées et remplacées par de nou- 

velles; ce sont les plaques qui figurent actuellement au monument. Le 

fronton, taillé dans la pierre,est évidemment resté inchangé. Les pla- 
ques actuelles sont libellées comme suit : 
  

  

MORTS POUR LA PATRIE 

GUERRE 1914-1918 DEVANT LE 
AU CHAMP D'HONNEUR PELOTON D'EXECUTION 
A. BUTZ J. HICK 
Le AULZ J. KERFF 
H. COLYN G. XHONNEUX 

5 giet on GUERRE 1940-1945 
B LEESTEN AU CHAMP D'HONNEUR 

G. MAGERMANS T. COLYN 
P, MERTENS G. HEYDENDAEL 
J. NELL H. LOUSBERG 
P. ROGGEMANS A. PAQUOT 

J. SPIRTZ L. RAEDERMACKER 
EN CAPTIVITE EN CAPTIVITE 
L. CONRATH E? JACOE     
  

Devant ce monument se 

découpé les initiales 
trouve une petite grille en fer forgé portant en 

de la fédération et les dates 14-18, 

ee EN 

1 |t 118 
  

  

          
          

2. Le cimetière. Le cimetière paroissial étant relativement récent, 

nous n'y trouvons aucune pierre ancienne portant une inscription digne 

d'être relevée. Cependant deux monuments méritent d'être signalés. 

Monument ou tombeau des soïldats tombés au champ d'honneur: La partie 

inférieure de ce monument porte l'inscription suivante



ee 

  

Au pied du monument est couchée une dalle funéraire; elle porte gra- 
vés les noms des héros tombés au cours de la première guerre mondia- 
le et dont plusieurs reposent sous le monument. 
  

PLOMBIERES A SES HEROS 

BUTZ Arnold MAGERMANS Gui. 

BUTZ Louis MERTENS Pierre 

COLYN Henri NELL Jean 
DETHIER Joseph ROGGEMANS Pierre 

JOHNEN Paul SPIRTZ Joseph 

LEISTEN Emile 

CONRATH Louis     
  

Cette dalle fut modifiée et complétée après la seconde guerre mondia- 
le. Trois nouveaux corps furent inhumés sous le monument en 1948, 
Afin de conserver pour la génération future les noms des héros qui 
furent enterrés au monument même, les noms de ceux-ci furent margués 
d'une étoile. Actuellement, la dalle se présente comme suit : 
  

Morts pour la Patrie. 

Guerre 1914-1918 Guerre 1940-1945 

+ Butz Arnold Magermans Gl. + Colyn Théodore 

Butz Louis Mertens Pierre + Heydendael Guil. 

Colyn llenri + Nell Jean + Lousberg Hubert 

+ Dethier Joseph Roggemans Pierre Paquot André 

+ Johnen Paul + Spirtz Joseph Raedermacker Louis 

+Leisten Emile Conrath Louis dacub Ernaast     
  

A l'autre extrémité du cimetière, la paroisse a fait ériger un autre 
monument, élevé celui-ci à la mémoire de toutes les victimes, tant 
militaires que civiles de la deuxième guerre. Sur ce monument sont 
appliqués quatre plaques de marbre blanc avec inscriptions.
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A l'autre extrémité du cimetière, la paroisse a fait ériger un autre 

monument, élevé celui-ci à la mémoire de toutes les victimes, tant mi- 

litaires que civiles, de la deuxième guerre. Sur ce monument sont appli- 

qués quatre plaques de marbre blanc avec inscriptionss 

La première, placée au centre porte : 

  

  1940 — 1945, 

La Paroisse de PLOMBIERLS 

à ses enfants, victimes de la guerre 

  
  

La seconde plaque, placée également au centre et sous la première, est 

dédiée spóécialement aux victimes du bombardement et de la libération 

Ici reposent les victimes du : 

28 — 4 -— 1944 : bombardement 12 - 9 =— 

A. Hartmann 

Epx: Roemans-Kremer L. Bettenhausen 

et 7 enfants J. Hagelstein 

Epx Moor-Lumey 

27 = 8 — 1844 :; Réfractaire 
M. Sterk 

La troisième plaque est consacrée aux victimes militaires : 

1944 2: libération 

R, 

Gs 

V. 

P, 

A. 

Hompesh 
Dethier 

Laverdeur 

Stuy 

Bonni 

  

Au champ d'honneur 

en captivité : 

E. Jacob:   
T. Collin G. Heyendael 

H. Lousberg A. Paquot 

  
  

La dernière est à droite du monument, elle rappelle au visiteur ceux qui 

partirent le 10 mai 1940 et qui moururent victimes des bombardements et 

des mitraillades sur les routes encombrées de fuyards-: 

  

et 2 enfants   

Mai 1940 : évacuation 

Vve Mullenders et 16 en- A, Tummers et 2 enfants 

fants et petits-enfants G, Willems et 2 enfants 

J. Willems 

Epx Gouders Dumbruck Epse Ernst.   
 



de 

S. Le village. 

Inseription en mosaïque entre les pavés d'un trottoir de la rue de Henn EN 

1893 
Route de Hombourg, la maison portant le numéro 119, a deux chiffres 

en fer plats et empâtés, situés près de la corniche 

69 
Dans la même rue, une maison située en face de la chapelle porte 

quatre chiffres en fer, indiquant l'année de construction : 

4 8 

6 9 
Route de Hombourg, à Teunet, une croix peinte en rouille et adossée 

contre la maison porte la date de 

CE K> 
Au lieu dit Lattenheuer, lettres en fer peintes en rouge, d'une hau- 

teur de vingt-cing centimêtres se trouvent sur le mur d'une étable 

N B 
Ferme de Weydenfelt une girouette portait en découpé, une date. Cette 
girouette a disparu lors du bombardement du 28 mai 1944. 

luie 
Un peu plus haut que Weydenfelt, se trouve un petit monument en pier- 

res de taille. Sur ce monument est apposée une plaque de marbre blanc 

portant gravée l'inscription suivante : 

PRIEZ POUR 
LES PAUVRES AMES 

Here terik 
en 
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B. PORTION DE LA PAROISSE DE PLOMBIERES SISE SUR GEMMENICH. 

Maison située près de la Direction, sur la fagade, on voit quatre 

grands chiffres en fer qui donnent la date de la construction de cet 

immeuble. 

Près de la maison dénommée Schelhuske se dresse une croix en fer. Sur 

le socle en pierre l'inscription ci-dessous rappelle la date et l'em- 

placement où fut enlevée la dépouille mortelle de Remy Paquot, direc- 

teur de la société du Bleyberg pour être conduite à Liège. 

G Joav B 1509 ad 
Vieux Moulin, pierre épousant la forme d'un trapèze, encastrée au-des- 

sus d'une porte d'étable, rappelle l'année de la restauration de ce bâ- 

timent. En plus de la date, cette pierre porte en son centre un cercle 

muni du monogramme coutumier et de trois claus, Certaines initiales 

complètent l'inscription: 

  

  

1255 

L B 

M <



_ 76 … 

Une croix aux formes éÉlégantes rappelle le décès inopiné de Mr 
Clément Delhaye, père du curé Delhaye de Plombières. Cette croix se 
dresse au bord de la Gueule, près de l'ancien terril. 

  

      
R.I.P. 

Ci-TREPASSA 

INOPINEMENT 

LE 20 JUILLET 1926 

CLEMENT DELHAYE 

VEUF D'ANNE STROEDER 

NE A MONTZEN LE 23.11. 

1857 . 
 



  
HEINRICHSKAPELL (Ruyff) 

HENDRIKKAPELLE (Ruyff)
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BOUWEN MET VUURSTEEN 

In verband met het overbrengen van het Royen-erf van De Plank naar 
Bokrijks Openluchtmuseum, deze algemene begrippen betreffende bouwen 
met silex, welke werkwijze naast vakwerkbouw aan genoemde boerderij 
aangewend werd. 

Gebied. Buiten de nederzettingen op het grondgebied van de huidige 
gemeenten Sint-Martens-Voeren en Sint-Pietersvoeren komt vuursteen- 
bouw nog voor te Schei en te Vroelen onder Noorbeek, te lleienraad 
onder Slenaken, tussen Rulen en Sint-Jansrade (Aubel) evenals te 
Schoppem ('s-Gravenvoeren). Daarbuiten liggen gebieden waar vuursteen 
én andere natuursteen gebruikt werd. 
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Geologisch verband. 

Het is vanzelfsprekend dat elke streek voor haar gebouwen de steen ge- 

bruikt heeft die ter plaatse voorhanden was. Epen en Homburg liggen op 

zandsteen van het Bovenkarboon, wat ook het geval is met het dal van de 

Midden-Berwinne (Godsdal !): 
Tussen 's-Gravenvoeren en Margraten strekken zich de Maasterrassen uit 

terwijl tussen Maastricht en Gulpen krijt gevonden wordt dat zich leent 

tot het vervaardigen van bouwsteen. Te Visé zijn er kalksteengroeven van 

het Onderkarboon. 

Het gebied van de silexwoningen komt overeen met dat van de silexbanken 

van de litologische kaart, met dat van de Goox (met ondiepe zeer stenige 

fase) van de bodemkaart (1), met het silexeluvium (2). Deze steengronden 
zijn moeilijk agrarisch uit te baten, en lijden zeer gauw van de droogte. 
Het zijn de beboste dalflanken in de streek van Voer en Gulp en rond het 

Vylenerbos. 

Een gelijkaardig silexgebied rond Battice heeft bijna géén gebouwen in 

silex. Waarom ? 

Dat wij met onze streek aan de noorderrand van het gebied met gebouwen in 

natuursteen überhaupt liggen, daar de grond in noordelijker kontreien 

weinig vast materiaal bevat, zal de lezer duidelijk zijn. 

Verband met de prehistorie: 

Wij wonen hier in een streek die voor de neolitieker rond 3000 v.Kk. een 

industriegebied moet geweest zijn : dat van de Vuursteenbewerking van 

Sint-Geertruid en Rulen. In Rulen (hoe zou dat toen geheten hebben 2...) 
gebruikte men silex uit het eluvium van de bovenste grondlagen; in Sint- 

Geertrui groef men ook mijnschachten die tot 15 m diep zijn om aan goede 

steen te komen (3). 

Steensoort . 

De gebruikte steen is overwegend in de gele tot rosbruine schakeringen, 

wat aan de muren, als men ze van op enkele afstand ziet, een licht-oker- 

gele kleur geeft. 

Werkwijze. 

Er vallen vooral twee werkwijzen te onderscheiden aan vuursteengebouwen : 

ofwel liggen de stenen, gevat in mortel, zonder enig verband op elkaar, 

ofwel liggen ze ook door elkaar, maar in lagen van een paar dozijn centi- 

meter hoogte, waar dan telkens een nogal horizontale mortellaag voorkomt. 

Hoeken en gevels werden met bebouwbare steen of met baksteen afgewerkt, 

nu eens in de vorm van driehoeken, dan weer gekanteeld of zelfs onregel- 

matig.



     1 Gebouwtje te Coulogne 

Buisson Chevalier, bij 

Damville in Normandie 

(foto 1986) : silex tussen 

bakstenen pijlers, 

2, Betrekkelijk recent gebouw in 

zwarte silex te Alfriston bij Lewes. 

streek van de South Downs, 

Engeland, ( foto 1972), Een heel 

andere bouwwijze en een ander 

effekt als bij ons, maar ook met 

baksteenafwerking van de hoeken 

3, Silex in de oudere delen van de 

kerk van Bilques bij Sint-Omaars 

(Artezië Artois)
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Datering 

Tot de jongste ons bekende woningen die geheel of voor een belangrijk 

deel uit silex bestaan behoren : 

De boerderij aan het Einde (Bosch, kad. 1910 : A go2P ) heeft een niet 

te best leesbaar opschrift in een mergelsteenblok : 

J.D - E.D 

erdee 1881 

Kort daarbij, in het Jodenstraatje, laatste huis links (kad. 1940 : 
A 765b) staat een heel uit silex ópgetrokken huis met datumsteen 

1884 

F.C/M.J 

Het eerste van beide woningen is gelaagd gebouwd, het tweede zonder 

lagen | 

We kennen in heel het betrokken gebied geen enkele boeren- of burger- 

woning die ouder is dan 300 jaar en het zal wel altijd zeer moeilijk 

blijven om vast te stellen of daarvoor masaaal met vuursteen gebouwd 

werd. 

Op te merken valt alleszins dat aan de beide in het gebied gelegen 

kerken maar weinig vuursteen gebruikt is : zelfs bij de herbouw (Sint- 

Pieter in de 17e, Sint-Marten in de 18e eeuw) zou men vuursteen, als 

die voor het vorige kerkgebouw zou zijn gebruikt, voor de nieuwbouw 

hebben gebruikt, en dat is niet het geval. Bij deze beide kerken over- 

weegt de zandsteen ! De toren van Sint-Marten, romaans, bestaat uit 

grote blokken steen, die we geneigd zijn als maaskeien te bestempelen. 

Internationaal. 

Silex uit krijtlagen (en soms uit andere gesteenten) komt veel voor in 

Europa: We geven hierbij een kaartje met enkele belangrijke krijtstre- 

ken uit onze naaste omgeving, met enkele foto's die het gebruik van 

silex in gebouwen in die gebieden weergeven. 

Sint-Martensvoeren, 27 augustus 1972 

E. Nijesen-Vandenabeele en J. Nijssen
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Voetnota's 

(1) Bodemkaart van België met verklarende tekst bij de kaartbladen 
108W (Visé) en 108E (Fouron-Saint-Martin, toen nog in het Frans !) 
en Herve door P. Pahaut . 

(2) Kuyl, 0.S. en Felder, W.M., Geologie en natuurbescherming in het 
ruilverkavelingsgebied '"Mergelland'. In "De luister van het Mer- 

gelland'', Maastricht, 1968. 

(5) In dit verband wordt veel duidelijk uit W.M. Felder, Vuursteen, 
een belangrijke grondstof der prehistorische culturen. Jaarover- 

zicht 1964 van de Archeologische werkgemeenschap Limburg; vooral 

treffend is de "schematische overzichtskaarte-.! pe. 14, 

Te Maastricht werd in april 1969 een symposium over vuursteen 

gehouden. Verslag in Grondboor en Hamer, n° 3, Juni 1971. 

Goede en verantwoorde vulgariserende lektuur over vuursteen en 

al de aanverwante belangstellingsgebieden zijn onder andere : 

Vuursteen in alle tijden, tentoonstellingsgids, Maastricht 1969 

(D.G. Montagne) . 

Meys, L., Op excursie in Zuid-Limburg, met verdere literatuur- 

opgave. 

Jongmans, R.W., Jongmans, Wed. en Dijkstra, S-J., Epen, Wandel- 

gids (z.d.). 

We verwachteh véél van de kontakten van de Provinciale Middel- 

bare School van ‘s-Gravenvoeren met de wetenschappelijke krin- 

gen van Oost-Limburg en van de samenwerking tussen onze VVV en 

Kultureel Komitee met de instanties van over de zogenaamde grens.
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HOEVEBOUWKUNDIGE BESCHOUWINGEN BETREFFENDE HET HUIS ROYEN UIT 

St. -MARTENS-VOEREN. 

1. 'n Woord vooraf. 

  

De feiten betreffende het huis Royen, vroeger gestaan op het ge- 

hucht De Plank te St.-Martens-Voeren, zijn in menig opzicht boeiend, 

soms ook verheugend. Dat zal blijken uit de volgende bladzijden. 

Laat ik hier, vooraf, iets van het verheugends verklappen. Van 

het ogenblik af dat er voor het Vlaamse Openluchtmusuem een huis werd 

gezocht in een van de Voer-dorpen, is er een hartelijke samenwerking 

geweest met de h. dr. J. Nijssen, rijksveearts te St.-Martens-Voeren. 

Die wil tot samenwerking en een onverminderde belangstelling van zij- 

nentwege, zijn steeds wakker en werkzaam gebleven. Zij blijken ook 

weerom thans, in deze geschiedenis van het huis Royen. Onderhavige uit- 

gave kwam in gemeenzaam overleg tot stand. Ze is een zinnebeeld van 

goede verstandhouding en vruchtbare vriendschap. 

In mijn Heemkundige verkenning in de Voerstreek, verschenen in het 

tijdschrift Heem (Halle, Br.), 12 (1968), Nrs. 2-3, blz. 1-10, heb ik 

bla. 6 reeds bericht, dat het Vlaamse Openluchtmuseum een boerenhuis 

had verworven, in 1965, op het gehucht De Plank te St.-Martens-Voeren 

(1). Ik heb toen tevens beloofd, t.g-t. er wat méér van te vertellen. 

Dat kan nu geschieden, nu de herbouw van het huis te Bokrijk haar vol- 

tooiing nadert en het gebouw eerlang zal kunnen worden opengesteld. 

Wij zijn erg tevreden met die nieuwe aanwinst. Met veel zorg is er aan 

gewerkt. 

Nu gaan wij er over schrijven. Twee bijdragen worden in deze uit- 

gave gebundeld. De eerste handelt over het boerenhuis in zijn landschap, 

zowel fysisch als kultuur-historisch. In de twee bijdrage gaat het om
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de familie Royen, die het laatst de boerderij heeft bezeten en be- 

woond. De tekeningen, op één na gemaakt voor de eerste bijdrage, wer- 

den over de twee opstellen gespreid. 

2. Menselijke geschiedenis 
  

Het overgebrachte huis werd op De Plank genoemd het Erf Royen. 

De laatste boer was Meike (= Bartolomeus) Royen geweest. Volgens de 

stafkaart ligt dat gebied van De Plank 240 m hoog (Zie Afb. 1). Het 

huis stond op de rand van de hoogte die aan de noordkant het Krindal 

afsluit. De weide waarop de boerderij heeft gestaan, is nu gekadas- 

treerd Sektie B, 2e Blad, Nr. 1081 a. 

Een smalle weg leidt over de sand van die hoogte. Nog vijf hui- 

zen lagen er in 1965 aan die weg, alle aan dezelfde zijde, de noord- 

kant ervan. De eerste twee zijn belangrijke vierkanthoeven, d.i. boer- 

derijen met gesloten aanlegvorm. De eerste heeft een stalletje van 

zeer goed vakwerk, dat staat aan de andere kant van de kronkelende 

weg (Zie Afb. 2). De tweede draagt ankers die het jaarcijfer "1665" 

vormen. Met z'n hoogte van 240 à 245 m is het gehucht De Plank op 

één na de hoogste nederzetting van de 6 Voerdorpen. Stroevenbos, te 

St.-Pieters-Voeren, ofschoon 287 m, blijft daarbij buiten beschouwing 

want is een uitzonderlijke boerderij en niet een "nederzetting", d.i. 

een groep van huizen. 

De hoogste nederzetting is Hagelstein, te Remersdaal : 287 m. 

Er is een eigenaardige overeenstemming betreffende De Plank en Hagel- 

stein, die wel eens mag worden vermeld (2). 

Het gehucht De Plank ligt te paard op 3 gemeenten, waaronder één 

Nederlandse : St.-Martens-Voeren, Teuven en Slenaken, welke laatste 

de Nederlandse is. Het gehucht Hagelstein strekt zich ook over drie 

gemeenten uit, waaronder één reeds verfranste : St.-Martens-Voeren, 

Remersdaal, en Aubel, welke laatste de verfranste is (al spreekt de 

oudere volkslaag nog haar oud Nederlands dialekt !).



/ 

CDeze vorm /s miet wier fe vinden In de studie 
„van E.HEUPERS, Over taagpaarden, zaagbokken Ots 
taaghonden, in: Neerlands Volkslever, zo raro 
Nra, blz. 40-47 
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In het huis Royen had het laatst gewoond : Marie Victorine Royen. 

Ze was een mensenschuw wezen geweest, dat een eenzaam, teruggetrokken, 

armzalig leven had gesleten en in een verpleeginrichting te Eupen was 

gestorven, kort na 1960. Ten gemeentehuize van St--Martens-Voeren heb 

ik kunnen optekenen, dat Marie Victorine Royen te Xhendelesse, Soiron, 

was geboren op 30.35.1887. Na haar dood bleef haar broer Jean-Pierre de 

laatst overlevende van het geslacht en was derhalve de eigenaar gewor- 

den van de boerderij op De Plank. Hij woonde in Polleur. Daar ben ik 

hem gaan opzoeken. Dat was op 16 nov. 1967, 

Hij was toen een man van 85, maar nog helder van geest. Hij nam 

het helemaal niet kwalijk, dat zijn vaderhuis naar Bokrijk was ver- 

voerd. Ik wilde van hem vooral wat vernemen betreffende het geboer op 

De Plank. Ziehier wat ik heb opgetekend. 

De boerderij van Meike Royen omvatte toen ongeveer 6 hektaren. Er 

waren 4 à 5 koeien te verzorgen, 2 kalveren, 1 paard. Volgende teelten 

kwamen er aan de orde (de oppervlakten zijn bij benadering opgegeven !): 

bieten : 1/4 ha; aardappelen : 1/4 ha; tarwe : 1 ha; rogge : 1 ha; ha- 

ver : 1 1/2 ha; dan bleven er nog 1 1/2 ha weiland over. Reeds de groot- 

vader van mijn zegspersoon was in het huis op De Plank geboren (3). Wij 

weten dus, dat ten minste reeds 5 geslachten Royen daar hebben gewoond 

en gewerkt. Wij mogen dat boerenhuis dus met alle recht noemen : "het 

Erf Royen''. 

Voor de watervoorziening moest men zich redden met het opgespaar- 

de regenwater : een bornput zou veel te diep uitvallen. 

3. Toestand. 

De nagenoeg 5 ha weiland aan het huis gelegen waren gepacht door 

de weduwe E. Broun-Drooghaag. Zij bewoont de volgende boerderij, 100 m 

verder aan dezelfde weg. En nu ik de naam Drooghaag neerschrijf, 

moet ik hier een eigenaardig samentreffen vertellen : de eerste keer 

dat ik met dr. Nijssen daar ben gekomen, te weten op 28.4.1964, heb
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ik er linnen gefotografeerd dat op de haag hing te drogen — een oude 

wijze van doen =; achteraf vernam ik dat de geboortenaam van de vrouw 

in kwestie Drooghaag was. Wat verder, bij de gebroeders Vreuls, foto- 

grafeerde ik een zaagbok van een bijzondere vorm (Zie Afb. 3) (4). 

Het huis op De Plank werd door tussenkomst van mevr. Broun- 

Drooghaag van Jean-Pierre Royen gekocht voor afbraak en verplaatsing. 

Zij weze er nog eens om bedankt ! 

Het verworven huis was in vervallen staat geraakt (Zie Afb. 4). 

Als een wening wenkele jaren leegstaat, treedt het verval spoedig ins 

De jeugd steekt meestal een handje toe. De schuurpartij en ook gro- 

tendeels de stal waren reeds ingevallen (Afb. 5). De voorgevel, naar 

het oosten gericht, was gemaakt in vakwerktechniek, d„i, van hout; 

vlechtwerk en leem; de drie andere waren gebouwd met natuursteen, 

bijgepast met baksteen. De meest gebruikte bouwstof is vuursteen of 

silex. Merkwaardig. dat juist slechts in de Voerstreek een gebied is 

te vinden waar vuursteen voor bouwstof dient. Nergens anders in het 

Vlaamse Land is er nog zo'n gewest aan te wijzen (5). Er moeten 

plaatsen in het Voergebied zijn geweest waar de vuursteen maar voor 

het grijpen lag, De grond is daar sterk krijthoudend. Het regenwater 

neemt het krijt weg. Er blijven dan ophopingen over van silexstenen : 

net gereedgemaakte bouwstof die voor het grijpen ligt. De vensterom- 

spanningen zijn van bezaagde Maaslandse kalksteen (Afb. 6). De drem- 

pel van de voordeur en bepaalde hoekstenen zijn van harde, behouwen 

zandsteen (6). 

Op de geologische schets van Âfb. 7 is te zien, hoe in het 

dal juist ten zuiden van de plaats waar het Erf Royen heeft gestaan, 

krijt en silex aanwezig zijne Wij kunnen ons voorstellen, dat het 

dal er gekomen is juist door het verweren van het krijt. Dientenge- 

volge moet het dal eens een ware mijn van silex-bouwstof geweest 

zijn. Als wij daarbij nog bedenken, dat de dalhelling bebost is en 

dat op het hoogland achter de boerderij er overvloed van leem aanwe- 

zig is, dan is het duidelijk wat een schoon voorbeeld van streekge-
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bondenheid deze boerderij vormt. 

De vensters in de muur van silex zijn smal. Ze bestaan uit twee 

boven elkander geplaatste lichtopeningen. Het onderste venster van de 

zijgevel (Afb. 6) was bedekt geworden ten gevolge van een aanbouw. 

Naast die aanbouw was er in de voorgevel een tweede huisdeur gestoken, 

die toegang verschafte tot de eerste ruimte die ''kamer!' heet. Alle 

vensters van de voorgevel hadden aanpassingen ondergaan. In het 'huis'!' 

(''koes) de tweede ruimte (zie Afb. 13), was er een schouw gekomen. Oor- 

spronkelijk was er die niet. Alleen de 'kamer!' had steeds een stook- 

plaats. Dat was oorspronkelijk een open haard. De overblijfselen ervan 

hebben wij teruggevonden tijdens de afbraak. Die haard werd te Bokrijk 

herbouwd, de andere werd weggewerkt. Wij trachtten het huis terug te 

brengen tot zijn oorspronkelijke toestand, zoals de plattegrond van 

Afb. 15 uitwijst. Dat moesten wij zeker ook met de vensters van de voor- 

gevel doen; de oude toestand werd door de nagelaten sporen op het hout 

van het vakwerk verraden (Afb. 8) : bovenaan was een paneel van glas- 

in-lood in de ondiepe, smalle sponning of rabat van de vensteromraming 

bevestigd geweest, onderaan was er in den beginne geen glas, alleen 

maar diefstaven en draailuiken. Jazeker, nog géén glas in de beneden- 

lichten. Bij slecht weer, vooral in wintertijd. ook 's nachts, werden 

de luiken gesloten. Dan viel er nog door de bovenste openingen voldoen- 

de licht binnen voor het gewone huiselijke leven. Er was immers ook nog 

het licht van de open, brandende haard. Maar dat is dan wel een tame- 

lijk oude toestand, in dit geval allicht véòr 1800 te plaatsen. Ik kom 

daarop straks nog terug. Ik moet eerst nog zeggen, dat ook het dak le- 

lijk toegetakeld was : de helling was verminderd, daardoor de oude 

spanten door andere vervangen. 

Nu moeten wij toch nog even het vakwerk bekijken (Afb. 9). Het 

wordt gevormd door vertikale en horizontale houten, die beide zichtbaar 

blijven en kleine eohiheeken vormen, De staande houten zijn de stijlen, 

de liggende de regels of richels. Nu is het juist belangrijk, dat die 

voornoemde vakken zo klein zijn. Het beste vakwerk heeft immers de
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kleinste vakken, dus het meeste hout in de wand. Wij kunnen dan spre- 

ken van een "rijk vakwerk!'. Rijker dan dat van ons huis van De Plank 

is er in de ganse Voerstreek, noch in de rest van 't Vlaamse land, te 

vinden, Hoe indrukwekkend het aandoet, is te zien op Afb. 10, gemaakt 

naar een foto. 

Het dichte balkwerknet of maaswerk van de vakwerkgevel samen met 

de aanwezigheid der stenen muren, bracht mee. dat de bouw daardoor 

stevig genoeg werd en dat er geen schuine schoren ter verstijving 

van node waren (Vgl. Afb. 11); die ontbreken inderdaad. Het maaswerk 

van de woonpartij is kleiner dan die van de stal en de schuur (zie 

Afb. 9). Dat kan misschien verklaard worden door het feit dat stal en 

schuur van jongere datum zouden zijn, ofwel dat dit gedeelte van de 

bouw minder diende verzorgd te wezen, ofwel dat er daar niet diende 

te worden gelet op vakken die, in hun geheel, tot venster moesten 

dienen. De eerste verklaring heeft, op het eerste gezicht, de minste 

kans om de juiste te zijn, maar ik kom daarop nog terug. Wij kunnen 

immers, iev.m. de derde verklaring, vaststellen, dat de stijlen die 

de vensters afgrenzen ook ietwat dichter bijeenstaan dan de andere. 

Ze hebben een tussenruimte van 41 cm, de andere stijlen van die huis- 

wand 45 à 62 cm. De afstand tussen de regels is telkens per rij vak- 

ken in de richting van de lengte van de gevel overal dezelfde, nl. 

55 à 70 em. Dat wil zeggen, dat de regels een doorlopende lijn vor- 

men. Nu is er nog aan te herinneren, dat het huis met de zijgevel 

van de woonpartij aan de straat stond; door de inwerking van de pers- 

pektief op onze blik kan van de straat af nauwelijks worden gezien 

dat de stijlen van stal en schuur verder van elkander zouden staan 

dan die van de woning. Dat zou dan een vierde verklaring zijn voor 

het verschil inzake stijlafstanden bij het eerste en het laatste deel 

van ons huis. 

Men mag bij vakwerkbouw en bij dakspanten niet vergeten de tel- 

merken op te sporen (Afb. 12). Dat zijn door de timmerman op het hout 

aangebrachte tekens tijdens het gereedmaken van het hout, een soort
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nummering om te weten waar later, tijdens het richten, elk hout thuis- 

hoort. Wij zouden ook van timmermanstekens mogen spreken. J. JANSE en 

Dr. L. DEVLIEGIER hebben de naam 'telmerken! voorgesteld in hun uitste- 

kend werk : Middeleeuwse bekappingen in het vroegere Graafschap Vlaan- 

deren (overgedrukt uit het Bulletin v.d. Kon. Comm. Mon. & Landschappen, 

15, 1962, blz. 299-380). Wij zullen dus die goede benaming maar overne- 

men. Nu is er te letten op dit : de oudste telmerken zijn ingeritst, 

de jongere ingebeiteld, of anders uitgedrukt : de eerste zijn getrokken 

merken, de tweede gehakte. Die van ons Voer-huis zijn getrokken mer- 

ken í (Zie Afb. 12). 

Nu zeggen JANSE & DEVLIEGHER, blz. 14 : "Tegen het midden van de 

15e eeuw ziet men in het zuiden af van het gebruik van het haalmes als 

werkgereedschap. Men gaat daar dan merken inhakken met een ongeveer 

3 em brede beitel''. Wat moeten wij daarvan denken in verband met de 

getrokken merken aan ons huis ? Dat ze uit de 15e eeuw zouden stammen, 

kunnen we voorzeker niet aannemen. Maar hun vorm van geritst of getrok 

ken zijn, geeft aan ons gebouw onmiskenbaar een oude sfeer. Zou het 

vermetel zijn om aan te nemen. dat het vòòr 1700 is gebouwd ? Laten 

wij dat voorlopig aannemen, en dientengevolge eveneens, dat in dit ge- 

west de getrokken merken geruime tijd de 15e eeuw hebben overleefd. 

Wij moeten nog wat nader ingaan op de telmerken. Ze zijn op de 

stijlen aangebracht onderaan, op de zijkant (Afb. 12). Die zijkant is 

hier de zuidzijde, mea.ws de nummering verloopt van noord naar zuid, 

van de stal naar de woning toe. Opmerkelijk is nu, dat in die orde 

de stijl nr. 1 diegene is die staat waar de stal eindigt en de woning 

begint. Het woonhuis heeft dus een eigen nummering. Áls wij nu ons 

herinneren, dat de wandstijlen precies van dat bouwgedeelte dichter 

bij elkander staan dan van de stal- en schuurpartij, dan is het aanne- 

melijk dat het woonhuis onafhankelijk van de rest is getimmerd. Zo 

bekeken zou het dus toch nog kunnen, dat stal en schuur van latere da- 

tum zouden zijn, zoals onze eerste ondersteïling ter verklaring van 

de grotere afstand der stijlen was. Ik meen echter, na dit alles, de
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toedracht zo te moeten verstaan, dat de ganse voorgevel in tweemaal 

is getimmerd, denkelijk het woonhuis eerst (maar dat kan niet bewe- 

zen worden), en dan de rest van de voorgevel, maar alles tijdens de- 

zelfde bouwonderneming. 

ds Herbouw. 

Ons Voer-huis is 25,15 m lang en 6,55 m breed. (Zie de platte- 

grond, Afb. 13). Als ik zeg 23,15 m lang, dan heb ik het over de 

voorgevel. De achtergevel is korter, nl. 22,50 m. : de sluitwand aan 

de schuurkant staat erg scheef, wat geen uitzondering is voor boerde- 

rijen. De kamer was onderkelderd. Die kelder hebben wij vanzelfspre- 

kend opnieuw gemaakt. De wanden ervan waren bezet met mergelblokken. 

Wij moesten ze meestal vernieuwen maar de mergelwanden zijn er toch 

terug. De gang achter de oude, oorspronkelijke voordeur, was een la- 

tere aanpassing. Die werd weggewerkt. Het oude balkwerk van de voor- 

wand is zoveel mogelijk herbruikt: Sommige stijlen waren onderaan te 

zeer aangetast : daar werd dan een stuk aangelast, gebruik makend 

van oude eik (Afb. 20a), Andere waren aan een zijkant te erg aange- 

vreten : die zieke plek werd dan weggenomen en vervangen door een 

ingepast stuk, steeds van oude eik. Een hersteld stuk hout is in mu- 

seumverband méér waard dan een niet-behandelde balk : de timmerman 

heeft er een verrijkend stukje timmermanskunst aan toegevoegd. 

In 1970 werd met de herbouw begonnen. Tijdens de winter 1970-71 

moest het werk worden stilgelegd : uit hoofde van de regen en de 

vorst (silexkeien nemen geen water op !). Met kalkmortel werd er ge- 

bouwd. Het gaat langzaam aan, zo met onregelmatige keien, van aller- 

lei vorm en afmetingen, te moeten opschieten. 

Wie het gebouw in zijn vervallen toestand op De Plank heeft ge- 

zien, kan zich allicht niet voorstellen hoe dat wrak, eens opgekal- 

faterd, d.w.z. herbouwd, zo'n degelijk groot, voornaam gebouw kon 

worden. Laten wij bijv. de zijgevel van de straatkant bekijken (Afb.
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6). Hoe elegant is hij van lijn ! Er steken daarin 2 vensters. Nu moet 

ge echter eens beproeven, die lichtopeningen harmonischer in het muur- 

vlak in te passen : het is op volmaakte wijze gedaan. Die bouwvakman 

heeft smaak gehad. 

De herbouw heeft mij nog iets bijzonders geleerd : nl. waarom al- 

léén de voorgevel van vakwerk is, de rest van steen. De vakwerkgevel 

was naar het oosten gericht : had dus weinig last van slagregen, welke 

echter wel de stenen muren kon teisteren, maar in dat geval met weinig 

schadelijke gevolgen. Belangrijker evenwel is de volgende overwe- 

ging. In vakwerk zijn er reeds ten gevolge van de wijze van bouwen o- 

peningen in de wand gelaten. Onder hen konden er dan gemakkelijk wor- 

den benut voor de lichtinval en voor de toegang : voor vensters en 

deuren. Voor de vensters konden die openingen dienen op de grootte 

zoals ze waren, men kon gelijk welke opening kiezen. Voor de deuren 

echter moest de opening groter worden gemaakt, maar dat veroorzaakte 

niet de minste moeilijkheid. Zouden er, aan de andere kant, vensters 

moeten worden gestoken in een muur van onregelmatige keien, dan waren 

er hardstenen, dus dure omspanningen (omlijstingen) van node, zoals de 

2 vensters in de zij- en in de achtergevel bewijzen. Er moest een ver- 

klaring worden gegeven voor de omstandigheid, dat de voorgevel in vak- 

werk, de andere drie met steen zijn opgetrokken. Ik meen daarvoor te 

hebben volstaan met de hiervoren gegeven mogelijkheden. Er kan mis- 

schien nog bijkomen, dat een vakwerkgevel = met zijn lieftallige schil- 

derachtigheid bekomen met de lichte vakken in het donkere houten maas- 

werk — voor fraai werd aangezien en bijzonder passend voor een voorge- 

vel, die immers het gelaat van een huis mag worden genoemd. 

Een moeilijkheid die wij bij de herbouw niet konden uit de weg 

gaan, was het wedersamenstellen van de oude dakspantvorm. De oude span=- 

ten waren, aan het woongedeelte van ons boerenhuis, weggenomen geweest 

en door iets onwaardigs vervangen; het dak was erdoor verminkt. Die 

spanten hadden op de trekbalken van de verdiepingszolder gestaan (Afb. 

14). In de stal stonden de spanten op de trekbalk van het gelijkvloers
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en daarvan was een behoorlijke rest behouden gebleven, aan de hand 

waarvan wij hier de oude vorm konden herstellen (Afb. 5 en 15). Hoe 

de dekstoel boven de woonpartij er had uitgezien, wisten wij niet. 

Wij hadden er het raden naar: Wat te doen in zulke omstandigheid ? 

In elk geval iedere uiting van fantasie weren: Zekerheid kan 

in een dergelijk geval alleen in de naaste omgeving van het betrok= 

ken gebouw worden gevonden. Het is daar dat wij moeten op zoek gaan 

naar een gebouw van dezelfde aard, en, als 't kan, van dezelfde ou- 

derdom, want ook de faktor tijd heeft zijn belang voor het bepalen 

en het terugvinden van een vorm. De vormontwikkeling is immers ook 

een zaak van tijd, Ons voorbeeld vonden wij aan de weg van St--Mar- 

tens-naar St.-Pieters-Voeren, links aan die weg, huis nr. 3 (Afb. 

16), Het huis was bewoond door vader en zoon Dejalle, doch was en 

is het eigendom van Robert Snoeck=-Geelen, te St.-Pieters-Voeren. Het 

betreft een in hoofdzaak tweeledige boerderij 5 woonhuis, gejaarte- 

kend "1802!" boven de voordeur, en schuur; gemerkt ''1794, staan even- 

wijdig tegenover elkander en met de smalle gevel aan de straat. Het 

woonhuis heeft eveneens een voorgevel van vakwerk en de drie andere 

zijden van natuur- en baksteen: det berter jonger en van mindere kwa- 

liteit dan ons huis van De Plank. Ik had het hiervoren over de fak- 

toren aard en tijd ; de eerste voorwaarde is met dit huis uit 1802 

vervuild, het is nl. een boerenhuis van dezelfde vorm (vrakwerk-voor- 

gevel, de rest van natuursteen). 

De bewoners ontvingen ons zeer dienstwillig, Dat was op 29 juni 

1968. Het huis was kraaknet in orde, Ik mocht tot de zolder opklim- 

men. De dakstoel viel mee. Ik maakte ervan de schets. Ze is in Afb. 

14 verwerkt, Dat afgetekende kapspant zou tot uitgangspunt dienen 

voor de bekapping te Bokrijk. Wij steunen nu op een waarachtig be- 

staande toestand. Die is voor ons een dokument. 

Ik mag de kans niet laten voorbijgaan, hier te wijzen op een bij- 

zonderheid van het kapspant- Dat is nl. de aanwezigheid van de scho- 

ren onderaan tegen de kapspanten. Op Afb. 14 en 15 heb ik ze met pijl-
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tjes aangewezen. Dat voetschoor zouden wij een ‘Maaslands! kenmerk kun- 

nen noemen. Het komt aan weerszijden van de Maas voors het is bijv. 

eveneens in de bekapping van ons Paanhuis uit Diepenbeek weer te vin- 

den. In het Brabantse ben ik dat hout totnogtoe niet tegengekomen. Het 

heeft in de twee aangewezen voorbeeiden de korbelen (het normale schoor 

van kappoot naar kapbalk) vervangen (niet in ons Paanhuis Ii). 

Se Vergelijking. 

Iet kezochte huis te St.-Pieters-Voeren heeft dus hetzelfde uit- 

zicht, in die zin dezelfde "stijl", als dat van De Plank : voorgevel 

van vakwerk, de rest van steen. Het vakwerk is echter veel groter van 

mazen, dus van mindere kwaliteit en jonger. Het is alleszins reeds één 

voorbeeld ter vergelijking. 

Het tweede voorbeeld staat 200 m voorbij de oude standplaats van 

ons museumhuis aan dezelfde weg. Het is echter een schuurtje (Zie Afb. 

16 en 17). De bouwwijze is in hoofdlijnen identiek met die van zijn 

vroegere gebuur : vakwerk voor-gevel op hoge natuurstenen (meestal si= 

lex) onderbouw, de 5 andere zijden van natuur- en baksteen. Zo hebben 

wij dus reeds twee vergelijkingspunten gevonden. Zouden er nog meer 

bestaan ? Mijn lezers uit de Voerstreek zouden mij zeer verplichten, in- 

dien ze mij andere voorbeelden zouden willen berichten, Maar weerom is 

het vakwerk aan dat schuurtje eenvoudiger en jonger (na 1875) dan van 

ons museumgebouw. (Zie Afb. 17). Op die schets is te zien dat de ''ma- 

zen! weerom groter zijn, verder dat sommige stijlen ietwat schuin staan 

opgesteld. Die vorm, met grote vakken en schuine stijlen, is herhaalde- 

lijk terug te vinden, osa: naast de Voer nabij de Kinkenberg te 's-Gra- 

venvoeren (Afb. 19), aan schuren ten Eizen (Teuven) (Afb. 18), te 

Ulvend (St--Martens-Voeren), te Veurs (St.-Martens-Voeren), enz. In som- 

mige gevallen zijn de schuine stijlen kromme houten (Afb. 18 en 19). 

Ook in Nederlands-Limburg komen de schuine stijlen voor. Dat osa. 

leerde ik van mijn vriend docent R‚C. Hekker, Den Haag, toen hij op 9
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oktober met mij ons museum bezocht, op de vooravond van de eerste 

Heemkundige Studiedag te Bokrijk, waarop hij, als beste specialist 

van de (Nederlands-) Limburgse boerderij, over dat onderwerp zou spre- 

ken. Docent Hekker was ten zeerste verrast dit huis, met zijn bui- 

tengewoon vakwerk, hier te ontdekken. Het is, volgens hem, het proto- 

type van de vorm met schuine stijlen, een schakel in de ontwikkeling, 

die aan de andere zijde van de Maas niet meer te vinden is. Wij achten 

die uitspraak van een ter zake zo deskundig hoevebouwvorser een ge- 

wichtige waardemeter voor onze Bokrijkse aanwinst. 

Wat nu het vakwerk betreft bestaande uit rechthoekige vakken, 

zoals aan ons Bokrijks voorbeeld, d.w.z. zonder schuine stijlen, heb 

ik, behalve het huis van Afb. 16 uit 1802, nog een paar voorbeelden 

gevonden. Daar is bijv. het huis Nurop, ten Elzen, Teuven. Maar het 

allerbeste is een huis in het dorp St.-Martens-Voeren, hier afgebeeld 

(Afb. 20). Het vertoont vakwerk van goede kwaliteit. Dat huis zou te 

allen prijze moeten bewaard blijven, liefst gerestaureerd; het blijve 

een sieraad van St,-Martens-Voeren | 

Laat ik samenvatten wat de vakwerkvormen betreft. Wij hebben er 

4 kunnen aanwijzen. 

1° Vakwerk met kleine vakken en zonder schuine steunen of windscho- 

ren : Afb. 8, 9, 10, 20, 

2° Vakwerk met windschoren, en dat van goede kwaliteit kan zijn, zo- 

als Afb. 11 aantoont. Zie ook de schuur van Afb. 16. Te Thull- 

Schinnen, in Ned.-Limb., wordt thans een huis hersteld dat gebouwd 

was in dergelijke vakwerkvorm en dat denkelijk uit de 17e eeuw 

stamt. 

3° Vakwerk met tamelijk grote vakken en sommige stijlen schuingericht 

Afb. 17. 

4° Vakwerk als van nr. 3 doch de schuine stijlen zijn kromme houten 

Afb. 18 en 19. 

Het eerste soort vakwerk houd ik voor het oudste. Ik heb“ echter 

geen bewijzen voor dat het tweede niet even oud zou kunnen zijn.
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Teoretisch is het zelfs mogelijk, dat beide vakwerkstijlen van buiten- 

uit gekomen zijn en elkaar in de streek van de Voer hebben ontmoet. Dan 

zouden ze even oud kunnen zijn. Wij weten het waarlijk nog niet. Het 

enige dat ik voor zeker houd is, dat de derde en vierde vorm . met 

schuin geplaatste stijlen, die ofwel recht ofwel krom kunnen zijn, de 

Jongste zijn, en dan neem ik aan, dat die met kromme stijlen, steunend 

op de redelijkheid, de allerjongste is. 

6. Ontginningsgeschiedenis: 
  

Ik kan niet aan de bekoring weerstaan, een stukje ontginningsge- 

schiedenis hier in te lassen, naar aanleiding van het kaartje (Afb. 21) 

dat de toestand uit 1911 voorstelt en van het gesprek dat ik met dr. 

Nijssen (die het kaartje bezorgde) daar-over had. 

Uit de dokumentatie van dr. Nijssen blijkt dat 'De Plank! geen oud 

gehucht is. Op Ulvend, het gehucht een weinig noordwaarts, was er 

reeds in de 15e eeuw een boerderij,’ de Hof van Ulvend''. Thans staat 

te Ulvend nog het oudste huis van St.-Martens-Voeren : uit 1648. 't Ge- 

hucht De Plank bestond nog niet in de 15e eeuw. Het is daarom best mo- 

gelijk, dat de vermelde boerderij uit 1665 de eerste van De Plank is 

geweest, de 'moederboerderij'". Ze is hoofdzakelijk ook met silex ge- 

bouwd. Waar die bouwstof, ook het hout, vandaan is gekomen, werd reeds 

uiteengezet : juist zuidwaarts van de boerderij begint het Krindal, 

een diepe insnijding waar er overvloedige silex-ophopingen moeten ge- 

weest zijn. De tweeledige vraag die mij echter bezighoudt is : waar 

lagen de akkers en weilanden van de boerderij, en hebben de smalle stro- 

ken van het Plankerveld er wat mee te maken 2? 

De in het vet weergegeven lijn is zeker een belangrijke grens ge- 

weest. Wij kunnen ons voorstellen dat al wat zuidwaarts lag, heeft be- 

hoord tot de moederboerderij, maar noordwaarts, het Plankerveld ? Er 

zijn m.i, twee veronderstellingen mogelijk 

1° Ofwel heeft het Plankerveld tot de boerderij behoord en is de opde-
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ling in stroken er gekomen door de verdeling onder de erfkinderen ge- 

durende enkele geslachten. De vorm van lange stroken is de redelijke, 

omdat hij best past voor het ploegen. 

2° Ofwel heeft het Plankerveld niet tot de boerderij behoord en kun- 

nen wij er een voorbeeld van oude gemeenschappelijke akker in zien. 

Dat dunkt mij het waarschijnlijkste te zijn. De strook-op-deling is 

er dan gekomen toen de gemeenzame akker in private eigendom is over- 

gegaan. Het is weinig aannemelijk dat de stichting uit 1665, de moe- 

derhoeve, zulk een grote akker zou ontgonnen hebben. Verder is de 

naam '"“Plankerveld! er een aanduiding voor, dat het om een voormalige 

gemeenschappelijke akker of veld gaat, anders zou zulk een grote lap 

grond uit verscheidene akkers, elk met z'n naam, moeten bestaan (7). 

Laten wij hopen, dat wij met het Plankerveld een der oude, mid- 

deleeuwse gemeenteakkers van St.-Martens-Voeren hebben gevonden. let 

is toch zo, dat er in het dal van de Voer geen gelegenheid was tot 

het aanleggen van een grote akker, en dat de dalmensen op de hoogten 

hun velden moesten aanleggen : Plankerveld, Veurzelveld, enz. 

Indien de boerderij uit 1665 de oudste van het gehucht De Plank 

is, dan is de veronderstelling niet gewaagd, dat de boerderij die la- 

ter het Erf Royen zou worden, de tweede hoeve van De Plank is geweest. 

Ik heb het bouwjaar, hiervoren, omstreeks 1700 geplaatst. 

In mijn beschrijving van de boerderij Royen heb ik mij beperkt 

tot het gedeelte dat er was van overgeschoten en dat wij hebben ver- 

plaatst naar Bokrijk. In de loop van de tijd is zij groter geweest. 

Dat is te zien op de verzameling van aanlegvormen, door dr. Nijssen 

samengebracht, en op Afb. 24 weergegeven. 

7. Inrichting. 

Een grondbeginsel van een Openluchtmuseum, wil het wetenschappe- 

lijk opgevat zijn, is dat elk huis uitgerust wordt met het huisraad 

en de gereedschappen uit de omgeving. Die voorwerpen verschillen im-
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mers van streek tot streek, d.i. van kultuurlandschap tot kultuurland- 

schap. Hoe zijn de vooruitzichten voor ons Voer-huis ? 

Daar zijn twee mooie winstpunten mee te delen, aan de andere kant nog 

een lange lijst van wensen. Het eerste winstpunt is, dat wij de kelder 

kunnen inrichten met de volledige uitrusting voor het maken van de be- 

kende Hervese kaas (Afb. 22). Ze werd ons tegen zeer voor- 

delige voorwaarden afgestaan te Soiron, in 1968, door de zeer sympatieke 

boer H. Closset. De Z.,E,H, Hendriks, pastoor-deken van St.-Martens- 

Voeren, was getuige van die aankoop. 

Tweede goed vooruitzicht. Op Doenrade (verfranst” Donsart) 21 te 

Aubel, heeft de ijverige, spraakzame mevr. L. Lousberg-Chanteux, die 

met haar man thuis nog steeds 'Vlaams'!' spreekt, ons beloofd dat haar 

stroopstokerij voorbehouden blijft voor Bokrijk (Afb. 23) (8). Te St.- 

Pieters-Voeren wordt thans door Aloïs Wirtz nog stroop gestookt op de 

hoeve achter het kasteel der voormalige kommanderij: 

Kaasmakerij en stroopstokerij : twee belangrijke huisnijverheden die in 

ons Voer-huis niet mochten ontbreken en die wij dus reeds in het voor- 

uitzicht hebben. 

Maar nu moeten wij het over een andere boeg werpen : wat met huis- 

raad en gereedschap ? Op dit gebied staan wij nog niet ver. Daarom we- 

ze het mij veroorloofd, hier een oproep te doen bij mijn lezers uit de 

Voerstreek en het Platdietse gewest voor : allerlei oude huisraad - zo 

oud mogelijk - zoals een kist, kleerkast, tafel, stoelen, aardewerk, 

huissieraad, enz.; boter- of karngereedschap; allerlei boerenalaam, 

vooral ploeg, eg, wagen, zaagbok, rol, enz. Wij hopen in de loop van 

1972 gereed te komen met de inrichting van ons Voer-huis: 

Besluit. 

En wat mogen wij uit dit alles besluiten ? Met blij gemoed is vast 

te stellen, dat onze Voerdorpen een zeer goede beurt hebben gemaakt met 

het huis van het gehucht De Plank. Na herhaalde speurtochten ben ik er 

van overtuigd geraakt dat niets beters te vinden was. Het is een onge-
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woon bouwsel in meer dan één opzicht. De Voerstreek mag tevreden zijn 

met haar vertegenwoordiging in het Vlaamse Openluchtmuseum : het huis 

uit St--llartens-Voeren is een pronkstuk. 

Het museum rekent op de Voer-bewoners voor de inrichting van hun 

huis. En eens het huis opengesteld, ook op hun talrijk bezoek. 

Noten 

  

1) Betreffende het huis uit de Voerstreek te Bokrijk heb ik intussen 

een krantenartikel geschreven dat verschenen is onder de titel : 

Voerstreek werkgebied voor Bokrijk, Openluchtmuseum herbouwt bes- 

te vakwerkhuis, in dagblad De Standaard, Brussel 25-26 sept. 1971, 

laatste blz.; verder een tijdschriftartikel met hoofding : Een 

prachtig Voer-huis voor ons Vlaamse Openluchtmuseum, in De Auto- 

toerist, jg- 24, 1971, nr. 21. (= 28 okt. 1971), bla. 1075-1075. 

2) Ze is mij meegedeeld door dr. Nijssen op 14.6.1972. 

35) Dit is in tegenspraak met de bevindingen van Dr. Nijssen, volgens 

dewelke de grootmoeder van Jean Royen er geboren is doch de groot- 

vader daar is ingetrouwd. Zie de bijdrage van dr. Nijssen ! 

4) Over zaagbokken, zie : E. HEUPERS, Over zaagpaarden, zaagbokken en 

zaaghonden, Neerlands Volksleven, 20 (1970), bla. 40-47. 

5) Er zij hier verwezen naar Vuursteen in alle tijden, een gids voor 

de gelijknamige tentoonstelling, samengesteld door het Natuurhis- 

torisch Mus. te Maastricht t.g.v. het 'Internationaal Symposium 

over Vuursteen!, op 26-29 april 1969, en naar de Bodemkaart van 

België, verklarende tekst bij het kaartblad Fouron-Saint-Martin 

108E, Centrum voor Bodemkartering, Rijksuniv. Gent. 

6) Deze gesteentekundige gegevens werden mij bereidwillig verstrekt 

door mijn uitstekende kollega van het Natuurwetenschappelijk Mu- 

seum te Bokrijk, lic. M. Verbeeck. 

7) A. BOILEAU, Enquête dialectale sur la toponymie germanigue du nord- 

est de la province de Liège, Luik 1954-1971, IT, blz. 127, vermeldt 

de naam, doch leert er ons verder niets over. 
  

B) Zie J. WEYNS, Bezoek aan een kleine stroopstokerij te Aubel, Heem, 

Overmaas Jaarboek 1970, bijlage.
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DIE GRAFEN VON BELDERBUSCH 

Viktor Gielen 

Von Schloss Belderbusch bei Montzen ist leider kaum etwas übrig- 

geblieben. Es hatte das Pech, in der Nähe des wichtigen Güterbahnhofs 
zu liegen. Bein nächtlichen Luftangriff der Alliierten auf diesen 

Bahnhof am 28. April 1944 wurden viele Binwohner der Umgebung getötet 

Das alte Schloss erhielt einen Bombenvolltreffer und wurde bis auf 

einen Eckturm ganz zerstört. 

Das Schloss Belderbusch war die Wiege der Familie und hat ihr 

den Namen gegeben. Schloss Belderbusch wurde ihr Eigentum im Jahre 

15350. Wilhelm von der Heyden, Baron von Belderbusch zu Streversdorp 

und Belven war Schöffe der Stadt Aachen von 1649 bis 1673. Er wohnte 

mit seiner Frau Maria von Hanseler in der Marschierstrasse. Das glei- 

che Amt bekleidete von 1715 bis 1716 Baron Vinzenz Anton von Belder- 
busch. 

Einen meteorhaften Aufstieg erlebte das Geschlecht der Belder- 

busch im 18. Jahrhundert mit Kaspar Anton von Belderbusch. Er war ge- 
boren auf Schloss Streversdorp am 5: Januar 1722 und starb am 2. Ja- 
nuar 1784 in Bonn. Lange Zeit war er Erstminister von Kurköln. Wegen 
seiner habsburgfreundlichen Politik wurde er mit seinen drei Nef fen 
in den Grafenstand erhoben. Das davon sehr beeindruckte Landvolk be- 

nannte Schloss Streversdorp um in Schloss Graf. 

Zwei von diesen geadelten Neffen sollten eine bedeutende Rolle 

spielen : Graf Karl und Graf Anton von Belderbusch. 

Graf Karl kam 1784 nach dem Tod des Ministeronkels nach Bonn, 

wo er massgeblichen Anteil hatte am Ausbau der ersten Bonner Univer- 

sität. 1785 jedoch siedelte er als Privatmann nach Paris über. Napo- 

leon I. ernannte ihn später zum Präfekten des Oisedepartements. Er 
starb am 22. Januar 1826 in seinem Pariser llotel. 

Graf Anton von Belderbusch trat erst zur französischen Zeit in 

öffentliche Dienste und wurde 1804 Bürgermeister der Stadt Bonn. In 
zweiter Ehe war er verheiratet mit Babette Koch, der Jugendfreundin 
Beethovens. Er wohnte im Belderbuscher Hof, dem grössten und schönsten 
Haus Bonns. Auch zur preussischen Zeit leitete er die Geschicke der 
Stadt. Mit Erfolg setzte er sich ein für die Verlegung der neuen 
rheinischen Landesuniversität in die ehemalige Kurfürstliche Residenz- 
stadt. 1816 trat er noch für vier Jahre an die Spitze des Landkreises 
Bonn:
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Das westlich von Montzen in einer verträumten Landschaft liegen- 

de Schloss Streversdorp steht zwar noch. Aber von seiner früheren Ierr- 

lichkeit ist nichts geblieben. Es beherbergt heute ein landwirtschaft- 

liches Anwesen. Die schmucke Kapelle dient als Lagerraum für das 

Viehfutter. Der bunte Söller, auch "Jagdzimmer'' genannt, dessen Tem- 

perabilder aus dem Jahre 1500 stammten, ist zum grossen Teil verfallen: 

Kürzlich stürzte auch der linke Turm ein. Hoffentlich hilft die Öffent- 

liche Hand mit, diesen hochinteressanten limburgischen Adelssitz zu 

restaurieren, ehe es ganz zu spät ist. 

Jahrhundertelang war auf diesen zwei Schlössern das ritterbürtige 

Geschlecht van der Heyden, genannt Belderbusch, ansässig. 

Overgenomen uit "Eupen zwischen Ost und West!'', 

Markus-Verlag, Eupen, 1971,



  

  
1 TEUVEN (De Hoef) 

2 MONTZEN (Beldersbusch) 

ABTEI GOTTESTHAL 

(Westflügel des Kreuzganges 

Wappenschild des Abtes 

Guillaume de Xhénémont 

1658-1693) 

ABDIJ GODSGAL 

Westvleugel van de kruisgang 

Wapenschild Abt Guillaume 

de Xhénémont 1658-1693
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DE STAATSGRENS IN DE VOERSTREEK 

J. Ansay 

Ontstaan en Evolutie. 

Hoe verdwenen Mheer en Noorbeek uit de Voerstreek ? 

I. 1661. PARTAGETRACTAAT. 

De tachtigjarige oorlog, die als gevolg had dat de Noordnederlan- 

den vrijgevochten waren van de Spaanse overheersing, werd in 1661 be- 

sloten door het Partagetractaat. Dit tractaat trok de grens tussen de 

Noord- en de Zuidnederlanden. 

1. De nieuwe grens sneed het oeroude Graafschap Dalhem in twee stukken : 

vertrekkend aan De Maas liet ze Moelingen, 's Gravenvoeren, Mheer en 

Noorbeek bij het zuidelijk deel van het Graafschap Dalhem, voortaan 

Spaans Dalhem genaamd. 

Eijsden dat reeds bij de Heerlijkheid Valkenburg behoorde ging bij- 

gevolg over naar de Noordnederlanden (Holland). 

Van Hesch en Sint-Pieters-Voeren wordt niets gezegd omdat zij vrije 

Rijksheerlijkheden waren. Ze hingen rechtstreeks van de grote super- 

mogendheid : Het Duits Keizerrijk af- 

  

De grens liep verder oostwaarts tussen Slenaken en Teuven met Remers- 

daal. 

Slenaken, zijnde ook een Rijksheerlijkheid, bleef onaangeroerd. 

Teuven en Remersdaal bleven bij het Hertogdom Limburg (hoofdstad : 

het huidige Limbourg-Dolhain)- 

  

St.-Martens-Voeren bleef bij Spaans Dalhem, en raakte de grens niet 

waarvan ze door Noorbeek gescheiden bleef: 

Holland eiste ook enkele Waalse dorpen op, bv. Paifve, waarschijn= 

lijk omdat zij politiek en godsdienstig (protestant) meegevoeld had- 

den. Over het dorp Bern (nu nog te ‘s-Gravenvoeren Bian genoemd. Fr. 

Berneau. Te dien tijde uitgesproken diets van taal) werd geen ac- 

coord behaald. Het werd daarom neutraal, een niemandsland.
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II. 1794. DE FRANSE OVERHEERSING. 
  

Wijl de Franse Republiek zowel de Noord- als de Zuidnederlan- 

den ingepalmd heeft, verdwijnt de staatsgrens in de Voerstreek. 

Van zeer groot belang is evenwel dat de Fr. Rep, op de rechter- 

oever van de Maas, in het aanleggen van de grens tussen Le Départe- 

ment de la Meuse inférieure en Le Département de l'Ourthe, in de 

Voerstreek, de vervallen staatsgrens gevolgd heeft, met uitzondering 

voor Mheer en Noorbeek, die beiden bij hetDépartement de la Meuse in- 

férieure ingelijfd werden. 
Waarom die uitzondering ? Mheer en Noorbeek waren toch de eeuwen 

door innig verbonden geweest met ‘s-Gravenvoeren. Pas enkele jaren 

vòòr de Franse overheersing durfde de advokaat der Jesuiten van Maas- 

tricht schrijven dat de pastoors van Mheer en Noorbeek slechts onder- 

pastoors van ‘s-Gravenvoeren waren: (cfr. brochure van E‚H. Pastoor 

van Noorbeek. Proces Van Duyn. Uitgave 1971). 

Dit probleem is nog niet opgelost. 'Mogelijk,; schrijft Rijksar- 

chief van Maastricht, is het een ruil geweest voor Berneau en Paifve, 

die, wat redelijk was, bij Le Département de l'Ourthe ingedeeld wer- 

den." Maar tegenover wie of wat zagen de Fransen zich tot die ruil 

verplicht ? 

  

  

  

III. 1815. HET VERENIGD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN , 
  

Le Département de la Meuse inférieure wordt nu (grosso modo) 

provincie Limburg, en Le Départ. de 1'Ourthe provincie Luik. Mheer 

en Noorbeek maken deel uit van de Nederlandse Provincie Limburg, en 

de Voerens van de Provincie Luik- 

IV, 1859. OFFICIELE REGELING van de staatsgrens tussen België 

en Nederland. 

België (de Zuidnederlanden), vrijgevochten in 1830, moest tot 
1859 wachten eer Nederland zich met de nieuwe toestand verzoende. 

Vanaf 1859 werd in de Voerstreek de nieuwe staatgrens wat ze tegen- 

woordig is. 

BESLUIT 

De oorsprong van de staatsgrens tussen Nederland en België, in 

de Voerstreek, ligt in het Tractaat van 1661, 

Die zelfde grens werd, met uitzondering voor Mheer en Noorbeek, 

in 1795 onder de Franse overheersing de scheidingslijn tussen twee 

départementen. 
Ze werd weer staatsgrens na de Belgische omwentelingvan 1850.
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- De scheiding Mheer en Noorbeek van 's=Gravenvoeren is dus toe te 

schrijven aan de Franse Republiek. Waarom dit gebeurde, weten we niet, 

en ook niet waarom het in 18359 bestendigd werd. 

J. Ansay- 

Deze bijdrage werd geschreven volgens een nota van het Rijksarchief 

van Maastricht, ons welwillend door de Heer Gouverneur Roppe overge- 

maakt .



  
1 BILSTEIN (Villers) 

2 CLERMONT AN DER BERWINNE (Auenhoff) 

3 AUBEL (Gorhez) 

4 GEMMENICH (Wegekreuz am Weg nach Völkerich) 

(Wegkruis op de weg naar Völkerich)
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Op 1 april 1806 werd te Brussel de '"Bcole de droit! geoperd. Deze 
school werd druk bezocht. Van 1806 tot 1815 telt men er : 554 bac- 

calaurei, 509 licentiaten, 102 pleitbezorgers en 5 doctores. 

Jean Gerard Joseph Ernst, in 1782 in Aubel geboren doch in het "re- 
gistre civique!' van het arrondissement Brussel ingeschreven, was er 

professor. 

THESES 
SOUMISES 

A LA DISCUSSION PUBLIQUE, 
POUR 

OBTENIR LE GRADE 

DOCTEUR EN DROIT, 
PAR JEAN-GERARD-30sEPH ERNST, 

D'AUBEL, DÉPANTEMENT DE L'OURTE, 

LICENCIË EN DROIT. 

Elles seront soutenues dans la salle des Exercices publics 

de la Foculté de Droit de Bruzelles, le ih juin 1810, 
à cinq heures de relevée, 

  

BRUXELLES, 
G.-L-J. MAILLY , IMPRIMEUR DE L'ACADÊMIE , 

RUE DUCALE, MO IL, Pubs DU GRAND-CONCERT. 

  

1810. 

ACTE PUBLIC DE DOCTORAT EN DROIT. 

La Faculté de Droit de Bruxelles vient d'élever au doctorat un de 
ses plus distingués et de ses plus recommandables élèves. 

Depuis l'époque de son installation qui eut lieu le 25 mars 1806, 

la Faculté de Droit de Bruxelles a admis au grade de licencié un grand 

nombre de jeunes gens dont les progrès et les succès fournissent la 
preuve la plus convaincante que les bonnes études et le goût du travail 

se retrouvent encore dans ces contrées, et le début très honorable de
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plusieurs de ces licenciés au barreau est le garant qu'ils se se- 
raient montrés dignes d'un grade plus éminent s'ils avaient voulu en 

subir les épreuves, 

Jusqu' présent, aucun n'avait aspiré au grade de docteur, et 

très-peu avaient eu le temps, depuis l'établissement de cette école, 

d'achever le cours de quatre ans de fréquentation et d'étude, que la 

loi requiert pour arriver au doetorat. 

Le sieur Jean-Gérard-Joseph ERNST, natif d'Aubel, département 

de 1'Ourte, licencié en droit depuis le 21 avril 1807, et dont les 
talens avaient déjà été remarqués par ses supérieurs et apprêciës par 

son excellence le Grand-Maître de l'Université impériale, a, le pre- 

mier en cette faculté, sollicité les honneurs du doctorat. Après 

avoir pris les inscriptions et suivi les lecons prescrites par la loi, 

il a subi les examens de doctorat avec distinction, et il a fait, de- 

puis le 22 janvier 1810, les fonctions de suppléant en cette faculté, 

d'après l'autorisation expresse de son excellence le Grand-Maftre de 

l'Université. 

Aujourd'hui 14 juin 1810, à cinq heures de relevée, messieurs 

les Doyen et Professeurs de la Faculté de Droit, étant réunis dans 

la salle des actes publics, en présence de monsieur le Recteur de 

l'Académie, présidant l'Assemblée, de divers Fonctionnaires de 1'Aca- 

démie, des licenciés, bacheliers et étudians en droit, et d'un audi- 

toire nombreux, composé de personnes de divers états; ledit sieur 
Jean-Gérard-Joseph Ernst a soutenu, conformément à l'article 48 du 

déeret du 4 complémentaire an 12, un acte public sur divers titres 

du droit romain et du droit civil frangais, ainsi que sur diverses 

positions du code de procédure civile, et sur divers points du droit 
public intérieur et du droit civil dans ses rapports avec l'admini- 

stration publique, indiqués dans une thèse imprimée et dédiée par le 

candidat à M. de Loë d'Imstenrath, Sénateur, Comte de 1l'Empire. Il a 

répondu savamment aux objections qui lui ont été faites par MM. les 
Docteurs professeurs, par les licenciés et autres gradués en droit. 

À la fin de l'acte, les membres de la Faculté ont voté dans la 

salle du Conseil, et par scrutin, sur l'admission du candidat au gra- 

de de Doeteur, conformément à l'article 53 du décret du 4e complé- 

mentaire an 12, Ce scrutin lui a été favorable. Alors, la Faculté 

étant rentrée dans la salle des actes publics, M. Van Hulthem, mem- 

bre de la Légion d'honneur, Recteur de l'Académie, en adressant la 

parole au candidat, a dit 

Monsieur le Licencié Candidat, 

"Vous avez achevé avec beaucoup de succès le cours entiers de 
Yvos études; vous avez voulu y mettre le complément, en ajoutant au 

"grade de licencié celui de docteur : dans tous les examens, dans tous
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"les exercices publics, vous avez donné des preuves distinguêes de vo- 
"tre capacité et de vos connaissances; aussi MM. les Professeurs, en 

“rendant justice à vos talens, vous ont constamment placé au premier 

'rang. Depuis votre licence, vous n'avez pas cessé de fréquenter les 

"lecons de vos dignes maîtres, et vous avez par-là donné une nouvelle 

"preuve de votre attachement à 1'étude et de votre assiduite au tra- 

“vail. D'aussiì nobles efforts, des succès aussi heureux n'ont pas man- 
lqué de recevoir leur récompense; déjà son excellence le Grand-Maitre, 
\Ysur la proposition de la faculté, vous a nommé pour remplir provisoire- 

“ment la fonction de Professeur suppléant : même avant cette époque, 
"vous avez voulu rendre vos connaissances utiles à vos condisciples, 

Vaujourd'hui vos élèves, en leur répétant, dans des conférences parti- 
Wculières, les principes de droit, en éclaircissant leurs doutes, en 

"leur communiquant la vraie méthode d'étudier, et par-là vous avez con- 
"tribué aux succès d'un grand nombre de jeunes élèves qui se présentent 

Wjournellement aux examens avec distinction, Un heureux caractère, une 

"rare candeur, une grande modestie, compagne du vrai mérite, relèvent 

"les dons que vous avez recus de la nature, et y ajoutent un nouveau 

“prix. Chéri de vos Professeurs autant que vous êtes aimé de vos con- 
"disciples et de vos élèves, vous ne voyez partout que des amis qui 

Vapplaudissent à vos succès. Poursuivez une carrière si heureusement 

"eommencée, et rendez-vous de plus en plus digne d'occuper une place, 
Và laquelle vos connaissances et vos talens vous appellent. 

"La Faculté de Droit, vous ayant déjà trouvé capable à vos deux 
"examens de doctorat, déclare qu'elle vous trouve également capable au 

“présent acte public; elle arrête qu'un certificat d'aptitude au grade 

Yde Docteur en droit vous sera délivrê, pour que vous en puissiez ob- 

"tenir le diplôme de son excellence le Grand-Maître de l'Université im- 

“périale!. 

Les applaudissemens réitérés de l'auditoire ont prouvé que toute 

la salle partageait l'opinion exprimée par M. le Recteur de l'Académie 

et M. le Doyen de la Faculté de Droit. 

M. le Professeur Tarte, voulant faire connaître les sentiments 

affectueux que lui et les Professeurs ses collègues éprouvent pour le 

candidat, lui a adressé des paroles d'amitié, et a fait la motion que 

le procès verbal de la séance fût imprimé. 

La Faculté, rentrée dans la salle du Conseil, a accueilli cette 

motion, et a ordonné que des exemplaires du procès verbal, imprimé, 

fussent adressés à son excellence le Grand-Maître, distribuês aux Of- 
ficiers de l'Académie et aux étudians inscrits en la Faculté de Droit. 

Fait à la Faculté de Droit de Bruxelles, le 14 juin 1818, 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire général de l'Académie et 
de la Faculté de Droit, 

VAN BAVIERE 

Vu par le Recteur, 

Ch. VAN HULTHEM.



  

  
In ons nummer 2 van HEEM, 1959, gaven we een 

uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van de 

metaalmijnen van Bleyberg. Deze werd gesloten in 

1922 en stilaan vervielen de gebouwen. 

Op 15 februari 1934 werden twee schouwen nabij 

de weg van de apoteek te Vosheydt neergehaald, 

De eerste van deze schouwen was opgetrokken in 

een omtrek van « 

19 m, en een dikte van 1,5 m. aan de basis, De 

1840, had een hoogte van 39 m,, 

  

tweede, alhoewel 4 m. hoger, was aan de basis 

maar 15 cm, dik ; zij dateerde van 1860, 

Hierbij ziet U een foto op het ogenblik dat de 

laatste reuzenschouw opgeblazen wordt,



= 115 - 

WOHNE BERUF" 

P, Zimmer 

(Kelmis) 

VOhne Beruf! hann ech dekker jeläse, 

näve derr Naam vane heel fliessech Wäse, 

ech kuss bo neet jlöve, watt ech soch mett ming Owe 

datt ma eso beteekend 'Schaffe va Hussvrowe!! | 

VEsset jenge Beruf! wänn mâ siej janz Läve 

vörett Wohl vande ander stets häer deet Jäve 2 

Wänn mä vör Nahrong sörcht, de Kleejer rejiet 

kleng Kenger ett loope än kalle och liejt ? 

Wänn mä Ping kaan lendre, deet Wonde verbenge 

änn sonder te schloope, mott Nahte verbrenge ? 

"Esset jenge Beruf! wänn mà alles kaan verstuwe, 

ett Familljeläve erhollt, niej lött onderjuwe ? 

Ne Tapezeerer ersett, Konditter änn Bekker, 

öer ander deet waake, = rejeliejt derr Wekker, 

an alles och schlech hatt, änn en sieker Hant, 

vör datt verr e Heem heej, op de Wält stets hant ! 

\Esset jenge Beruf! wänn mä alles mott weete, 

ann tosche veer Muure ajen Döppe deet schweete ? 

Falle neet alle Berufe onder de Tätechkeet, 

va Modder wiej Hussvrow, diej stell verborje schaffe deet, 

diej sech opopfre Daag ann Naat;bess anett Eng va honn Läve, 

wiej kaan dohn de Wält,der Titel "ohne Beruf! hüj noch jave !
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“OCH KÖSS ECH NOCHENZ" 

P. Zimmer 

(Kelmis) 

Och köss ech nochenz, ne Honzjong weiede 

et Ströpke sieje va Mamm ov Papp, 

doch eemool könt mä märr, heej op Eiede 

neet lang drätt mä, enä Seeverlapp ! 

Och köss ech nochenz jätt Ondöcht maake 

de Honn ane Stutz benge, ene Pott 
ov Kukke-piep spähle ondre Laake 

no Heem loope met de Bokks kapott |! 

Och köss ech nochenz Pätzköttle raape 
de Mälekre trekke ajen Fliejt 
Oeraal op klaavere, wiej de Aape 

Räuber, Schampett spähle, met en Schiejt ! 

Oeh köss ech nochenz Lokker böttle 

enä fresch Bruet ov sööte Wäkk 

ne Schöttel draje, wiej kleng Köttle 

op Klompe tripple, dörch Pratt än Dräkk ! 

Och köss ech nochenz de Bett, hüj hüre 
Kenk, hool mech jauw, Waater, Kohl erop, 
hälp mech flott spöhle - döch mech neet stüre, 

alles deng ech jäer, en enge Jalopp ! 

Niej weut ech miej, dä Mamma kränke 

Mohtwellech spiet a duwe ov Leed — 

waal lustre, mech met jenge mieje zänke, 

weil hüj ech weet, wiej Wieje datt deet ! 

Och köss ech nochenz — döott hüj dra denke 

damett öch spiejder doch märr jar neks reujt 

dänn jenge brukkt va Schaam te versenke : 
wänne Wärk vör de Odesch niemals scheujt !
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AAFGEAINDERT SPRECHWOORT 

J. Veilvoye 

(Eupen) 

Métt d'r Hoot fien ä gen Haind, 

saate vrööger de o Lü, 
kiem me dörch et ganze Laind 

änn dat so noch woor seen hü. 

Mäulech éss et jooe, mä doch 
Bat me hü ooch ainder weer, 

dé métt hönne Ellebooeg 

dörch et Laind gönnt, op ânn neer. 

HEEMKIEHR 

(Eupen) J. Vilvoye 

Da liet de Stadt, da liet se noch, 

wé do, änn éss en ainder doch, 

de Wéjje drömm erömm, esue gröön, 

alles schinnt wé dooemools te seen. 

Eel lang éss't lée. 

Noch sehnitt d'r Bosch et Stadtbéld aaf, 

de Brack eropp, de Hott eraaf, 

doo hüüesch em Wéllkemm ruusche, 

wölls bänklech gääre sie Leed luusche. 

Kaas doo et noch verstoon ? 

h 
Verlees diech märr ä sinne Schuuet, 

denk an dé Ro dé hé diech buuet, 

noch steet de Bank an dé o Böök, 

lang wooesch doo vurrt; 

vaint weer die Glock, 

wenn doo noch kaas. 

Hannt än de Vrömmde de droof Daag 

dinn eege Siel terschlage, sag ? 

Vergeet et änn leef hé weer op; 
noobéss doo heem, wé doo gehoppt. 

Hée vänns doo Vrée.
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INHOUD 

Kasteel Beusdal, tekening door 

Uit 's Gravenvoeren!'s Dialect 
  

Montzen, Limburg, 's Gravenvoeren, foto's van 

Epigraphie de la commune de Montzen 

Hendrikkapelle, foto's van 

Bouwen met vuursteen E. Nijssen-Vandenabeele & 

Hoevebouwkundige beschouwingen betreffende 

het huis Royen uit St.-Martens-Voeren. 

Die Grafen von Belderbusch 
  

Teuven, Montzen, Godsdal, foto's van 

De staatsgrens in de Voerstreek 

Bilstein, Clermont, Aubel, Gemmenich, foto's 

Thèses soumises à la discussion publique pour 

obtenir le grade de docteur en droit 
  

De metaalmijnen van Bleyberg 
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