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Kaft (vooraan en achteraan)

Op deze plek, waar de Berwijn in de Maas uitmondt, bouwden de Duitsers in augustus 1914, bij het begin van de Eerste Wereldoorlog, 

een brug om de rivier over te steken. Ze speelde een belangrijke rol in de slag om de Luikse forten. Het artikel van Willem Driesen in 

dit nummer van D’r Koeënwoof  gaat uitgebreid in op die episode van de oorlog.
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Vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw zijn vele 

oude Moelingse voornamen in onbruik geraakt. De als 

meer beschaafd aanvoelende officiële Franstalige of 

Nederlandstalige vormen kregen de voorkeur of werden 

gewoonweg opgedrongen door de gemeentesecretaris. 

Het leek me dan ook interessant een, zeker onvolledig, 

overzicht te geven van die oude Moelingse voornamen 

zoals ik ze nog goed in mijn herinnering heb. 
De bijgevoegde familienamen betreffen reeds overleden maar 

ook nog levende personen uit Moelingen en dienen uitsluitend 

als bevestiging van de aangehaalde voornamen. Meerdere van die 

familienamen geef  ik eerst in de Moelingse versie ervan gevolgd 

door, tussen haakjes, de officiële schrijfwijze. Er worden dus 

geen bijkomende gegevens over de vermelde personen verstrekt, 

behoudens, voor zover het mij bekend is, het jaar van overlijden 

en, uitzonderlijk, enkele verhelderende toevoegingen. Voor het 

jaar van overlijden heb ik vooral gebruik gemaakt van het overlij-

densregister van de parochie Moelingen en de rijke verzameling 

Moelingse doodsbrieven in het bezit van de heer Mathieu Paggen, 

koster van de parochie O.L.V.-Tenhemelopneming van Moelin-

gen.

Het nader bestuderen van Moelingse voornamen tot ruim halver-

wege de twintigste eeuw leidt tot o. a. volgende kenmerken. Bij 

het gebruik van Franstalige voornamen ligt de klemtoon, zoals 

in Nederlandse voornamen, meestal op de eerste lettergreep; dus 

Louis, Eugène, Mathieu. Verkleinvormen krijgen waar mogelijk 

een Umlaut zoals in het Duits. Dus Victor wordt Victörke, Joep 

wordt Jupke. Meisjesnamen eindigend op ‘inneke’ komen veelvul-

dig voor. Zo Finneke, Linneke, Minneke, Tinneke. Verkleinvor-

men die gegeven worden aan kinderen blijven dikwijls verder ge-

bruikt ook als die kinderen volwassen zijn. Jengske en later Jeanke 

(beide met ‘j’ op z’n Frans uitgesproken), Jeumke, Jupke, Guske... 

Hierbij dient nog vermeld dat de meeste families generaties lang 

dezelfde voornamen gebruikten.   

Bij deze wens ik ook de heren Jean Machiels (°1939) en, reeds 

eerder vernoemd, Mathieu Paggen (°1949), gewezen landbouwers 

uit Moelingen en buitengewoon goede kenners van de Moelingse 

bevolking, te danken voor hun deskundige medewerking.

Na de reeks voornamen die gangbaar waren tot even voorbij het 

midden van de twintigste eeuw volgt in een afzonderlijk naschrift 

een kortere lijst met meestal Nederlandstalige voornamen uit de 

zeventiende en achttiende eeuw zoals ze in Moelingen voorko-

men in parochieregisters uit die periode.

Moelingse voornamen in alfabetische volgorde: 

Agnes

Nes. Agnes Goessens (soms Goossens geschreven) (+1941) was 

de grootmoeder van Bèèr (Hubert Guillaume) va Nes.

Anna

An, Anna, Anneke. De An of  Anna (Hermans)(+1993) vaan der 

Sjmièd (smid). De smidse lag tegenover de kerk; Anna (Janssen)

(+1991) vaan de Bijs. De Bijs verwijst naar de hoeve aan de Bijs-

straat.

Moelingse voornamen
60 jaar geleden

Willy Machiels

Vele meisjes kregen de voornaam van de moeder van Onze-Lieve-Vrouw, de 

heilige Anna. Hier de prachtige beeldengroep St.-Anna-te-Drieën, zestiende 

eeuw, nu in de kerk van ’s-Gravenvoeren en vroeger in de St.-Annakapel 

aldaar.

‘Bie der sjmièd’, de plaats van de vroegere smidse aan der Pley van Moelin-

gen.

Antoinette 

Net. Net va Vanöbelke (Vanaubel) (+1991).

Antonius, Antoine 

Twan. Twenneke. Twan (Timmers) vaan de Halet (+2005), plaats-

naam in Moelingen, rechts van de Wèzenderwjeg. De Halet heet 

in oudere teksten Het Ledderken. Twenneke Levaux (+2006).

August 

Gus, Guske. Guske Page (Paggen).

Balthasar

Baaltes, Baaltus, Baalti. Mijn grootoom Nonk Baalti (Sjliepe, 

Sliepen) (+1963).
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Barbara

Bebbe. Bebbe (François) vaan Et Kruske. Dit Kruske hangt 

rechts van de Wèzenderwjeg bij een van de laatste, vroegere 

boerderijen richting Wèzent (Wezet, Visé). Pastoor Houbiers (zie 

Naschrift) vermeldt in 1751 een Berbestraatje.

Cornelia 

Nel, en recenter Nelly. Nelly Houtvast (+1975).

Cornelis

Njèles. Bie Njèles (Waterval)(+1905), de schrijnwerkers en wa-

genmakers in de Deurpssjtraot, vroeger de Kromsjtraot. 

Christiaan

Sjeun, met Franse uiitspraak van ‘eu’ zoals in ‘jeune’ (jong). Sjäön, 

in de Veldekespelling. Bie Sjeun (Sjäön). Deze voornaam komt 

ook in Eijsden en Mesch voor. Sjeun (Christiaan) Wolfs (+1955).

Egidius, Gillis, Gilles 

Gil (G Franse uitspraak), Gilke. Pjèèr (Tjönese, Theunissen) va 

Gilke. Gil Page (Paggen) (+1988). Pastoor Houbiers (zie Na-

schrift) vermeldt in 1751 Gilis Broers, die in de boerderij achter 

de kerk, dus aan der Dreesj woonde.

Eléonore

Lèjenaor. De aw (oude) Lejenaor (François)(+1962) woonde op 

der Weengkel (Winkel, hoek, als plaatsnaam).

Elisabeth

Lis, Liske, Babet, Babetsje, Bebetsje. Lis Creuwels (+1990).

Bebetsje of  Babetsje Tiewesse (Thewissen) (+1959) woonde in 

de Kèèrksjtraot, tegenover de boerderij van Jengske Plusquin 

(+1966), die nu opnieuw Kerksteeg heet.

Florence

Flaor, Flörke. Flaor Léonard-Etienne (+1988).

Fons, Alfons

Foons, Fönske. Fönske Ramaekers (+1997).

Geertruid, Gertrude

Trudsje. Trudsje (Kempener), de vrow va Moneke, Hubet Moo-

nen (+1949) van de boerderij Aversj (Schansweg).

Gerard, Gérard

Gerra met G op zijn Frans uitgesproken, Gerrake. Gerra va Felix 

(Brennenraedts) (+1974).

Helena, Hélène

Lena, Lèèn. Lena (Timmers) vaan de Halet (+1989). Zie bij 

Antonius.

Hendrik, Henri 

Haj. Haj Page (Paggen) (+1982).

Hippolyte

Polit (Plusquin) woonde aan der Dreesj. Eerste voornaam is 

Toussaint. (+1968)

Hubert

Bèèr. Bèèr va Nes (Guillaume). Ook Hubèt (Moonen) (+1949) en 

als verkleinvorm Hubètsje (Broers) (+1988)

Hubertine

Tin, Tinneke. Tinneke (Timmers) vaan de Halet (+1999), (zie 

Antonius), laatste onderwijzeres van de Vrije Katholieke Meisjes-

school aan de Bijs tot 1976.

Ida

Ida, Idake. Ida Page (Paggen) (+1975)

Isabel 

Bel, Belke. Belke Gerrickens (+1971) gehuwd met Gilke Tjönese 

(Theunissen) (+1949).

Jacobus, Jacques 

Jaak met J op zijn Frans uitgesproken, Jaakske. Jaakske Waterval 

(+1981).

Jan, Johannes, Jean, Hans

Jeng, Jengske. J op zijn Frans uitgesproken. Minder vaak Jang, 

‘Et Kruus aan de Halet’, vroeger ‘Het Ledderken’. Bij de recente restauratie 

van het gebouw, helaas, weggenomen en niet teruggeplaatst.

Barokke beeld uit 1720 van de heilige Barbara in de hiervoor bestemde 

houten nis in de kerk van ’s-Gravenvoeren. De heilige Barbara was een van 

de bedevaartheiligen van ’s-Gravenvoeren.

Bartholomeüs, Barthélemi

Mies. De brak (houten noodwoning) va Mies stond wat verder 

dan de Bijs in de richting van het Möjzebrökske, Muizenbrugje. 

Mies Warnier.

Bertha

Bertha Vliex (+1991)

Clara

Clara Lejeune (+1958)
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Jangke, Henske. Jeng va Dorus (Guillaume)(+1981) woonde aan 

der Dreesj. Jangke (Plusquin) (+1977) ook, aan de andere kant 

van der Dreesj, bij het Klèè Brökske. Giljom va Henske (Ulrici) 

(+1981). Henske in zegswijzen. Dat es mich e Henske. Henske 

der Vörste. (In Gronsveld: Hensje der Vörste, haantje de voorste. 

In Moelingen is de verkleinvorm van ‘haan’ hèèneke. Verg. fami-

lienaam Henssen.)

Het woord ‘klitse’, bij voorbeeld in de ironische benaming voor 

jongens uit ’s-Gravenvoeren, ‘Voereklitse’, is speelser dan het 

harde, vulgaire ‘kloete’. Sjtawoke (stoken) tjènge de klitse vaan 

de hel op, veel te warm stoken. E es de kloete-n- op, hij is er-

van door. Zich de kloete sjore, zich de kloten schuren, luierik-

ken terwijl anderen hard werk verrichten. De zegswijze ‘ennen 

èrreme kloet’ getuigt wel van menselijk medeleven.

Katrijn, Katrien, Catharina, Catherine

Katreng,en recenter Katrien, Katrieneke. De aw Katrien (Van-

derlinden ) (+1976). Pastoor Houbiers (zie Naschrift) vermeldt 

een Katrijn Bijssen in 1751 ‘volgens Cedulle (schuldbrief) vant 

jaer 1676’.

Laurens, Laurent 

Lorreng, Lorrengske. Lorreng (Machiels)(+1929) op der Dreesj 

(plaatsnaam). Lorreng va Battis verwijst naar de vader van die 

Lorreng: Jean-Baptiste Machiels (+1925).

Lin

Lin Dirix (+1994) Officiële voornamen: Marie-Angéline.

Lowie, Louis

Lowke later Louis. Bie Lowke (Rogister) (+1959) aan ’t Withoes.

Maria, Marie

Marij, Maj, Maja, Majke, Maria, Mariake en later Marie. Der 

Witte ( Emiel Broers)(+1974)  va Marij. De Maj vaan der Boj 

(veldwachter Wouters) (+1974) . Maja va Vanöbelke (Vanaubel) 

(+1991). A Mariake (Rademakers) (+1955), plaatsnaam op de 

grens met Wèzent  (Wezet, Visé). 

Mathieu

Mats, Matske. Jean va Mats (Ulrici)(+1982).

Michael, Michel 

Sjeel, Sjeelke. Sjeel Tiewesse (Thewissen) (+2004), afkomstig uit 

Mesch maar heel bekend in Moelingen. Voorouders uit Moelin-

gen.

Miel 

Mil, Milke. Milke Syben (+1989).

Nicolaas 

Klösj. Colla. Bie Klösj, boerderij achter Laangkveld op de grens 

met Wèzent (Wezet, Visé), nu na de aanleg van de spoorweg in 

1915 aan de weg naar Bjen (Berne, Berneau). Colla Vliex (+1973) 

van de boerderij op der Dreesj.

Octavie

Kavi, Kavike. De aw (oude) Kavi (François) (+1990). Kavike 

(François) vaan et Kruske. (v. Barbara).

Odile

Dil, Dilke, Odil, Odilke. (O)dilke Page ( Paggen) (+2005).

Paul 

Pol, Polke. Polke Davenè (d’Affnay).

Philomène 

Mèèn, Mène. Mène Plusquin (+1992).

Piet, Pierre

Pieke, Pir, Pjerke. Pieke Tosses (Tossens) (+1971). Der Pir (Sluys-

mans) (+1990) vaan de An (Rademaekers) in de Kattesjtraot, 

nu Mescherweg. Gil (Page) (+1988) va Pjerke, verwijzend naar 

zijn grootvader aan moeders zijde, Pjerke Tiewesse (Thewissen) 

(+1908).

Remigius, Remy

De beroemde Saint-Remystoofpeer, misschien afkomstig van het 

dorp St.-Remy achter Dahlem, op ongeveer 10 km van Moelin-

Het huis van Jangke (Plusquin), op der Dreesj, werd afgebroken in 1980.

Het wegkruis ‘bie Jengske (Plusquin)’ aan de vroegere Kèèrksjtraot.

Jozef, Joseph.

Joep, Jupke. Later ook Jef  en Jefke met J op zijn Frans uitgespro-

ken. Jean va Joep (Plusquin) (+1996).

Jozefien 

Fin. Finneke, Fina. Fin Oeri ( Orij). Jeanne (Plusquin) (+1994) va 

Fina (Bessems) (+1957). 

Karel, Charles

Karel, Charel, uitgesproken als Sjarel. Karel Siebe (Syben) 

(+1948). Charel wordt gebruikt in zegswijzen. Dat es mich 

enne Charel. Of  het volksrijmpje: Charelke hong met z’n klitse 

(testikels) aan e nagelke. Deze zin probeert het Nederlands te 

benaderen. In het Moelings zou het laatste woord ‘njègelke’ zijn. 



6 D’r Koeënwoof 36 — 2015

gen, heet in Moelingen Saint-Remij met klemtoon op Saint. Het 

vlees van die peer wordt bij het stoven helemaal rood.

Roos, Rosa

Roos, Rooske, Rosa. Rosa Wouters (+1989).

Theofiel

Fille. Fille Reenders (Renders) (+1976) woonde aan de spoorweg 

Aversj, Schansweg.

Theodoor

Theike Janssen (+1976), Tidoor, Tideurke, Dorus. Jeng va Dorus 

Victor

Victor, Victörke.

Willem, Guillaume, 

Wilhelmina, Guillemine 

Wullem, Giljom, Jeumke. Min, Min-

neke. Der Wullem (Pinckaers)(+1932) 

vaan ’t Withoes, bie Wullemke. Der 

Giljom va Henske (Ulrici) (+1981), 

Jeumke (Plusquin) (+1989) van het 

café bij de kerk dat later de naam 

Oud Moelingen kreeg. 

Winandus, Winand

Nan (Rousch) (+1961)

Naschrift

Moelingse voornamen in de 17de 

en 18de eeuw

Het ‘Register der Kerkcke Rinthen en Pachten tot Moulingen ver-

nieuwt Ao 1751’ van Arnoldus Houbiers, pastoor van de parochie 

Moelingen destijds, leidt het onderwerp ervan aldus in: ‘Volgens 

oude Cedullen (schuldbrieven) der Kleene Rinthen dewelcke toe-

hoorende zijn aen de Kerkck tot Moulingen en woorden jaerlijks 

Betaeldt als volght, ...’. Pastoor Houbiers geeft vele namen van 

personen, uit Moelingen zelf  maar ook uit andere plaatsen waar-

onder Wezet (Visé), die jaarlijks hun 

‘heffinge ende beuringe’ aan de kerk 

van Moelingen moeten betalen. De 

Franse voornamen hebben meestal 

betrekking op inwoners uit Wezet. 

Hij vermeldt in zijn inleiding dat zijn 

Kerkcke Register een vernieuwde 

versie van de ‘Oude Kerkckcedullen 

van Jan de Loneux, geweesene Kerk-

momboir in den jaere 1676’ is.  

Het leek mij interessant te weten 

welke voornamen er toen, in de 17de 

en de 18de eeuw in Moelingen en 

omgeving voorkwamen.

Hier volgt dus een lijst van Moelingse 

voornamen uit de 17de en de 18de 

eeuw. Deze lijst, alfabetisch geor-

dend, is verre van volledig aangezien 

ze uitgaat van slechts één bron. 

De schrijfwijze van de voornamen is die van pastoor Arnoldus 

Houbiers, pastoor van 1746 tot 1774, en van pastoor Hubertus 

Rosmeer, zijn opvolger, pastoor van 1774 tot 1818.

Adam , Aerdt, André, Anna, Anthoon, Arnold(us) (voornaam 

van pastoor Houbiers zelf), Bart(h)elmies, Balt(h)us, Baltis, 

Bartolomeus,  Cat(ha)rijn, Christaen, Christina, Claes, Cobus, 

Cornelia, Dieudonné, Dinich, Diric(k), Emondt, Floris, Francis, 

Frans, Gera(e)rd, Gilis, Halen (*), Heijlcken, Heijliger, Hendric, 

Henri, Henrij (volgens pastoor Houbiers ‘Germau’, vermoedelijk 

uit Wezet, vermits de ‘Eerweerdige heeren Kanonicken van het 

Kapittel tot Weset’ na hem de rente betalen, Hind(e)rick, Houb, 

‘A Mariake’ op de grens tussen Moelingen 

en Wezet.

‘De Berweng bie Jean va Mats (Ulrici)’. Achter het huis de nu verbouwde 

vroegere Tiendenschuur van Moelingen.

(+1981). Die vaan Tidoor, de familie Guillaume. Tideurke Hout-

vast (+1966).

Trees, Thérèse

Bijna altijd Treeske. Treeske Waalpot (Walpot). 

Tossanus, Toussaint 

Tosj, Tosjke, Tossaint. Tosj (Timmers) (+1968) vaan de Halet (zie 

Antonius). Tosjke Tiewesse (Thewissen) (+1953) was de broer 

van Bebetsje Tiewesse (Thewissen). (Zie bij Elisabeth).
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Hu(e)bert, Isabella, Jacob, Jacobus, Ja(c)ques (o.a. Benselin, van 
Wezet),  Jan, Jean (Lambert van Wezet), Jehoe, Jenneken, Jennis, 
Joseph, Joub, Joup, Katrijn, Keerst, Lambert(us), Laurens, Leen, 
Leenen, Lendert, Lina, Lins, Linsken, Margarita, Margarith, 
Marie, Martin, Mathieu, Matthijs, Melchior, Michel, Nelis, Noel, 
Peter, Philip, Pieter, Reneer, Rondach, Ruth, Servaes, Simon, Stas, 
Steven, Thiewis, Thomas, To(u)ssaint, Tosse, Wa(e)tle, Wijnand, 
Winant, Willem.

Opmerkingen bij enkele nu ongebruikelijke voornamen:

Ik heb o.a. gebruik gemaakt van het degelijk naslagwerk van Dr. 
J. van der Schaar, Woordenboek van voornamen, verschenen in de 
Aulareeks van Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 
elfde druk, 1979.

Het Meertens Instituut, het welbekend Nederlands onderzoeksin-
stituut voor taal en cultuur, houdt een Nederlandse Voornamen-
bank bij die op het internet kan worden geraadpleegd.

Aerdt: Arnold, Arnout 

Dinich: Waalse vorm van Denis, Denijs. Wordt in het Waals 
Dinih geschreven. (1)

Emond(t): ook als familienaam als Emondts.

Halen: ‘Saint Halen’, feestdag op 3 februari, verwijst in Wezet 
naar de heilige Hadelinus, wiens beroemde schrijn in het koorge-
deelte van de kapittelkerk van het marktstadje staat opgesteld.(2) 

Hei(j)liger: bekende familienaam Heiligers ook in Voeren. La-
tijnse vorm van de voornaam is Sanctor.

Keerst: Christiaan.

Leen, Leenen en Lendert: Leonard

Lina: als mannelijke voornaam. In Wezetse teksten ook als Lynna 
geschreven.Soms Lynard. Zou naar Leonard verwijzen. In het 
Register van Pastoor Houbiers heeft ‘Lina Vincent’ als echtge-
note Marie Petit. Verder vernoemd hij nog een Cornelia Vincent. 
Volgens een Franstalige genealogie van de familie Vincent heeft 
die Léonard Vincent een dochter Marguerite Vincent, gehuwd 
met Guillaume Van Aubel. Een voorganger van Lina Vincent is 
Hinderick Vincent. Pastoor Houbiers schrijft dat Lina Vincent 
‘den snijder’ ‘thien stuijvers’ betaalt, die voordien door Hinderick 
Vincent werden betaald. De familienaam Vincent komt in de 
streek van Wezet veelvuldig voor. 

Lins, Linsken: Limburgse vorm voor Laurentius. Ook Lens. Be-
kende familienaam Lens(s)en.

Thieuwis: Mattheus, maar : Thijs: Mat-
thijs, Matthias.

Wa(e)tle: ook Watlij, Wautle. Komt 
in oude Wezetse teksten ook voor als 
Wathelet (3), Wathier (4), Wauthier (5) 
en Walthère of  Walter (6)  Een adellijke 
middeleeuwse voornaam is Wautler, later 
veranderd in Wauthier, Gauthier. Deze 
voornaam wordt in verband gebracht met 
Walt(h)er en Wouter. Wautle (Wautlé) en 
Wathelet komen ook voor als familie-
naam, zelfs in Voeren. Wathelet wordt 

door Franstalige etymologisten uitgelegd als een verkleinvorm 
van de Waalse voornaam Wâtî, Walter.(7) De oude Germaanse 
persoonsnaam is Walthari of  Waldahari. ‘Walt’ zou dan ‘beheert’ 
en ‘harja’ ‘leger’ betekenen. (8)

Bronnen

1. HAUST J., Dictionnaire Liégeois, Musée de la Vie Wallonne, Cour 
des Mineurs, Liège, 1999, p. 212.

2. KNAEPEN J., Les Bons Métiers de Visé (et Région), Troisième partie, 
Notices Visétoises n° 97-100, Visé, 2006, p. 490.

3. KNAEPEN J., Les Bons Métiers de Visé (et Région), Première partie, 

Notices Visétoises n° 89-92, Visé, 2004, pp. 43 en 78.

4. KNAEPEN J., Les Bons Métiers de Visé (et Région), Troisième partie, 

Notices Visétoises n° 97-100, Visé, 2006, p. 473.

5. KNAEPEN J., op. cit., p. 505.

6. KNAEPEN J., op. cit., p. 506.

7. HAUST J., op. cit., pp. 287 en 707.

8. JESPERS J.-J., Dictionnaire des noms de lieux en Wallonie et à Bruxel-

les, Editions Racine, Bruxelles, 2005, p. 63.

(*) De voornaam Halen zou naar de heilige Hadelinus verwijzen. Hier een 

paneel van het schrijn, uit de 12de eeuw, van deze heilige, dat bewaard 

wordt in het koor van de kapittelkerk van Wezet. Pepijn van Landen bezoekt 

Hadelinus.

‘Bie Wullemke aan et Withoes’. Dit gedeel-

te van het Withuis hoort bij de gemeente 

Eijsden-Margraten.



8 D’r Koeënwoof 36 — 2015

Oude Harmonie

Sint-Cecilia ’s-Gravenvoeren (deel 2)

Rob Brouwers

De concurrentie tussen de twee verenigingen, de Roemelen en 

de Pieëkvotten, kwam intussen wel de kwaliteit van de muziek 

ten goede. Om het probleem van ‘geen-eigen-zaal-meer’ zo snel 

mogelijk op te lossen, probeerden de Pieëkvotten zoveel mogelijk 

van hun overwinning te profiteren en organiseerden ze het ene 

feest na het andere. Om kosten te sparen speelden zij dan met 

een eigen orkest ‘de Navyclub’, later ‘Golden Star’ genoemd, 

met Henri Zeevaert (accordeon), Victor Wouters (trompet), 

Aimé Levaux (trompet), Jef  Lemlijn (alt-saxofoon), Jef  Huijnen 

(klarinet en saxofoon), Franske Gonissen (viool en trombone) 

en Hubert Bosch (aan het drumstel). Bij ieder optreden was de 

tent barstensvol en met de winst van zo’n avond, met de verkoop 

van obligaties van 1000 Bfr per stuk én met inzet van man en 

macht werd er begonnen met de bouw van een nieuwe zaal. De 

werkzaamheden vlotten zo goed, dat het gebouw met carnaval 

1955 al geopend kon worden. Op voorstel van Max Michiels, de 

burgemeester, werd het gebouw ‘de Kursaal’ gedoopt. In 1953 

werd Bèr Magermans dirigent van de Oude harmonie, in 1957 

opgevolgd door Henri Sipers. Beiden kwamen uit Eijsden.

In 1960 nam Jef  Huijnen voor de tweede keer het weer over. On-

der zijn leiding begon de Oude Harmonie eindelijk ook muzikaal 

iets meer te betekenen. Na enkele jaren al durfde de dirigent het 

aan om met het korps op concours te gaan. Het was weliswaar 

een zgn. ‘wild concours’ (niet officieel), maar later in Vechmaal 

behaalde de Harmonie een Tweede Prijs, terwijl ze in Rutten zelfs 

met een Eerste Prijs gingen lopen.

Ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de Harmonie in 1965, 

trad het korps voor het eerst in uniform aan. Voorheen droegen 

de muzikanten tijdens uitvoeringen een burgerpak aangevuld met 

een rode pet. Ook werd er een muziekfestival georganiseerd. “In 

hun donkerblauw pak met dito pet zagen zij er veel gekleder uit 

dan hun collega’s, die op bezoek waren”, zo schreef  Roger Boffé 

als correspondent van het Belang van Limburg: “De optocht 

door het dorp was een festijn voor oog en oor. Een bonte weme-

ling van kleuren, de straten vol muziek.” De Harmonie Royale 

van de Roemelen kwijnde intussen weg.

Na de dood van Hubert Lhomme werd Hubert Broers sr. tot 

voorzitter verkozen. Samen met Franske Hofman werd er een 

trommelkorps uitgebouwd en sloot men bij de officiële Fedekam-

bond aan. De Oude Harmonie bloeide. “IJverige muzikanten en 

een nooit versagende dirigent deden de bekendheid, de bekwaam-

heid en virtuositeit van de harmonie bestendig in waarde klim-

men”, aldus diezelfde Roger Boffé in 1969 na een Eerste Prijs in 

de Derde Afdeling op het officiële Fedekam-bondsconcours in 

Herderen.

In 1973 verwierf  het korps opnieuw een Eerste Prijs in Neeroe-

teren en nu zelfs in de Eerste Afdeling! Ter gelegenheid van haar 

85e verjaardag kreeg de vereniging in oktober 1975 de organisatie 

van het elfde Federatieconcours (Fedekam Limburg) toegewezen.

Precies een jaar later behaalde de Oude Harmonie te Vlijtingen 

opnieuw een Eerste Prijs mét promotie en lof  van de jury (d.i. 

91% van de punten). Intussen was de Harmonie aangevuld — 

zeg maar ‘verfraaid’! — met een Majorettenkorps.
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Op het Nationaal Kampioenschap in Brugge, enkele maanden la-

ter, in maart 1977, kaapte de harmonie met glans de nationale titel 

weg in de Eerste Afdeling met 285,5 punten op 300. Dat betekent 

95% van de punten en de hoogste kwotering van die dag. De jury 

bestond uit: Victor Legley, componist en jurylid bij de Koningin-

Elisabethwedstrijden, dirigent Decène van de militaire kapel van 

de Belgische Gidsen en Jaap Koops, dirigent van de Koninklijke 

Nederlandse Marinierskapel. Eén van hen typeerde het Voerense 

succes als volgt: “De kleinste bus, maar het grootste talent!” In 

elke andere gemeente van het land zou zo’n succesvolle vereni-

ging in triomf  worden binnengehaald. In ’s-Gravenvoeren echter 

waren intussen op hun beurt de ‘erfgenamen’ van de Roemelen, 

de Waalsgezinden dus, aan de macht gekomen en er werd een 

samenscholingsverbod uitgevaardigd. De succesvolle harmonie 

werd onthaald in een verduisterde Kursaal en de receptie vond 

plaats over de grens, in het naburige Mheer. De Belgische kampi-

oenen moesten hun overwinning in Nederland vieren!

Een nieuw succes kon worden bijgeschreven op het toch al 

prachtige palmares van de Oude Harmonie in oktober 1984. 

Toen behaalde het korps tijdens het federatief  bondsconcours 

van Fedekam-Limburg in Houthalen een Eerste Prijs in de 

Ere-afdeling. De onvermoeibare Jef  Huynen werd echter stilaan 

een dagje ouder en besloot in 1985, na 25 vruchtbare jaren, zijn 

dirigeerstokje door te geven. Voor de Harmonie betekende dat 

het begin van een volgend hoofdstuk.

Niet alleen het bestuur werd verjongd, ook de muzikantengroep 

bestond nu voornamelijk uit jeugdige en jonge leden. De oudste 

van hen was 44 jaar (Rob Brouwers), de daaropvolgende 39 jaar 

(Henri Broers) en de jongste muzikanten waren elf  tot twaalf  

jaar. Om die reden besloot men opnieuw te beginnen vanuit een 

lagere afdeling.

De muzikale leiding werd toevertrouwd aan Jos Evers uit Genk. 

Ook met hem mochten de resultaten op de verschillende con-

cours van Fedekam gehoord én gezien worden: 

1987 — Tongeren in tweede afdeling: Eerst Prijs met promotie

1988 — Neeroeteren in tweede afdeling: nationaal kampioen

1989 — Tessenderlo in tweede afdeling: Eerste Prijs met promo-

tie en lof  der jury

Op 8 november 1990 begon Jos Dobbelstein als dirigent en 

onder zijn leiding werd Voeren tijdens het nationaal toernooi in 

Bierbeek in eerste afdeling ‘geklopt’ met slechts één puntje door 

het korps van Walhorn. Inmiddels was het voorzitterschap van de 

vereniging over gegaan in handen van Guy Theelen. Hij was één 

van diegenen die de aansluiting van de harmonie bij de Neder-

landse Muziekfederatie Limburg Zuid-West stimuleerde. Ook bij 

deze Bond namen de Voerenaars meerdere malen deel aan de 

concerttoernooien. En steeds met succes: tot tweemaal toe zelfs 

‘zeer goed’!

In 1988 was de in 1955 gebouwde Kursaal toe aan een opknap-

beurt. Met de hulp van veel vrijwilligers werd het pand helemaal 

verfraaid en gemoderniseerd. Maar door deze en andere activitei-

ten werden het Majoretten- en het Trommelkorps jammer genoeg 

een beetje verwaarloosd. Martin Warnier uit Eijsden zorgde dat 

het Trommelkorps opnieuw op niveau kwam en Corrie Hofman 

verzorgde nog steeds met hart en ziel de opleiding van de Majo-

retten.

Op 23 oktober 1994 scoorden we een Eerste prijs in de afdeling 

Uitmuntendheid in Beringen met lof  van de jury: 91% of  328 op 

360 punten. In 1995 werden we met hem nationaal kampioen. 

Daarna (in 1996) weer een Eerste Prijs met lof  van de jury. 

In mei 1998 echter bood Jos Dobbelstein zijn ontslag aan. Willy 

Sour nam het dirigeerstokje van hem over, terwijl hij op zijn 

beurt in 1999 vervangen werd door Jos Paffen. Uiteindelijk nam 

Ronald Slijpen op 26 februari 1999 de muzikale leiding over en in 

2002 werden we onder zijn leiding met een Eerste Prijs Limburgs 

kampioen.

Eind september 2004 was de harmonie ook present bij de prijs-

uitreiking van de Culturele Raad (aan Gouverneur Hilde Houben-

Bertrand), maar helaas was dat ook het laatste optreden onder 

leiding van Ronald Slijpen. Hij kon zich niet langer meer ver-

eenzelvigen met de lage opkomst op de repetities en de geringe 

motivatie van sommige muzikanten, hetzelfde probleem dat ook 

Jos Dobbelstein had.
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Truiense burgerwachten
kregen hulp in Remersdaal (1914)
Mark Dusar

In Sint-Truiden bestond sinds 1897 een actieve Bur-

gerwacht (1) die instond voor de bescherming van de 

bezittingen van de burgers, het bestrijden van sociale 

onlust en het verdedigen van het Belgische grondgebied. 

In augustus 1914 kwamen ze als krijgsgevangenen door 

Remersdaal.

De Burgerwacht bereidde zich op deze taken voor door weke-

lijkse oefeningen en deel te nemen aan schietwedstrijden. Voor 

de gewone man in de straat leek het een operetteleger door hun 

kledij met als voornaamste kenmerk de bolhoed met pluim. De 

leden van de Burgerwacht namen hun taak met de nodige ernst 

op en zagen hun lidmaatschap als een erezaak.

Na de mobilisatie van het Belgisch leger begin augustus 1914 

stond de Burgerwacht voor de opdracht het binnenvallende Duit-

se leger tegen te houden. In de meeste Belgische steden werd de 

Burgerwacht echter snel ontbonden omdat de stedelijke overheid 

geen risico’s wou nemen. De Sint-Truidense Burgerwacht was de 

uitzondering op de regel en nam zijn verdedigende opdracht met 

de nodige ijver ter harte. 

Twee Duitse ruiterdivisies onder leiding van de Höhere Kavallerie 

Kommandeur 2. von der Marwitz moesten bij het uitbreken van 

de vijandelijkheden in augustus 1914 verkennen in de richting van 

Brussel en Antwerpen. Al op 5 augustus zetten ze dieptepatrouil-

les en verkenningseskadrons over de Maas, maar door vertraging 

in de ‘coup de main’ naar de vesting Luik, kon het gros van deze 

10.000 man sterke troepenmacht slechts op 8 augustus ’s avonds 

over een pontonbrug te Lixhe Haspengouw binnentrekken. 

Het Belgische Groot Hoofdkwartier in Leuven besliste na dit 

dreigende nieuws om de enige Belgische ruiterdivisie, op rustdag 

in Sint-Truiden, ’s morgensvroeg zondag 9 augustus terug te trek-

ken achter de Getelinie.

Zondag 9 augustus leverde de Burgerwacht dan ook strijd tegen 

de Duitse patrouilles. Het oprukkende Duitse leger werd zo een 

ganse dag aan het lijntje gehouden. De Duitsers verloren ver-

scheidene ruiters in tegenstelling tot de Burgerwacht die zonder 

noemenswaardige verliezen de avond haalde. Deze schermutse-

ling kostte wel aan zeker twintig burgerslachtoffers het leven. 

Na de nodige intimidatie van het Duitse veldgeschut dat de stad 

Sint-Truiden beschoot, hield de Burgerwacht zijn tegenstand voor 

bekeken. Er werd ’s avonds onder bedreiging van ergere beschie-

tingen onderhandeld tussen de stedelijke overheid en het Duitse 

leger. De stad gaf  zich in de late avond over aan onderhandelaar 

von Waldau, stafchef  van von der Marwitz. Eén van de voorwaar-

den was dat de Burgerwacht zijn weerstand zou staken en zich 

laten ontwapenen. De burgerwachten boden de volgende morgen 

hun wapens aan in het stadhuis op de Grote Markt en gingen zich 

presenteren bij de Duitse 2de divisie, op de Tongersesteenweg. 

De 122 burgerwachten (2) verwachtten zich aan een flinke bol-

wassing maar het draaide volledig anders uit! De Burgerwachten 

werden tegen alle afspraken in aangehouden als krijgsgevangenen 

en dadelijk te voet afgevoerd richting Duitsland. De burgerwach-

ters waren totaal het noorden kwijt en niet voorzien op deze 

voettocht. Heel wat mannen hadden nog niet gegeten of  liepen er 

nauwelijks gekleed en op slecht schoeisel bij. 

Onder begeleiding van een escorte ‘Leibhuzaren’ marcheerde de 

Sint-Truidense Burgerwacht richting Borgloon, Tongeren, Glons 

en verder richting Lixhe (3) om daar via de pontonbrug de Maas 

over te steken. Op enkele plekken, Hoepertingen, Borgloon en 

Tongeren kregen ze iets te drinken en te eten van medeburgers. 

’s Avonds rond 22u30 bereikten de burgerwachters uitgeput en 

hongerig het uitgebrande Moelingen. Volgens sommige dagboek-

schrijvers werden ze voor dat ze zich te rusten konden leggen 

in een Duits kampement nog een paar maal rond het brandende 

Moelingen gestuurd. (4)

De volgende dag, dinsdag 11 augustus, werd reeds om 6u  

’s morgens vertrokken verder richting Duitsland. Men liep langs 

de Schansweg, Voerstraat langs de Hollandse grens en op de 

berm om de Duitse troepen niet te hinderen richting ’s-Graven-

voeren en verder naar Schophem. 

In Sint-Martens-Voeren zagen de Sint-Truidense burgerwachters 

in de verte Aubel branden. Met de nodige haast werd er ver-

der langs Knap richting Sint-Pieters-Voeren gestapt. Van enige 

bevoorrading was er onderweg geen sprake. De grote groep bur-

gerwachters stapte verder langs Zwaen en kon eindelijk een rust-

pauze houden op Blankenstein (nvdr: wellicht is Hagelstein bedoeld). 

Uitgeput en vooral hongerig werd er na de korte rustpauze verder 

gestapt via Kultjen naar Remersdaal. Het toeval speelde hier in 

de kaart van de uitgeputte burgerwachten. In Remersdaal (5) was 

EH. Theodore Janssen (6), de oud-kapelaan van Halmaal, een 

gehucht van Sint-Truiden, sinds 1906 pastoor. Toen hij hoorde en 

zag dat de Sint-Truidense Burgerwacht door zijn parochie stapte, 

riep hij al zijn parochianen op de arme stakkers eten en drinken 

te geven. Er werd door de inwoners van Remersdaal vlees, eieren, 

koffie, wijn, bier en brood aangebracht zodat de mannen zich 

eindelijk konden versterken (7). Deze voor de burgerwachters 

aangrijpende gebeurtenis zou voor altijd een band smeden tussen 
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Remersdaal (nu Voeren) en Sint-Truiden (8). Na de tussenstop in 

Remersdaal werd de mars richting Aken verder gezet. 

Na de middag stapten ze langs Hombourg, Plombières richting 

Gemmenich. De burgerwachten moesten nu langs de enige weg 

die richting Aken liep, onder het drielandenpunt van Vaals door 

en het Preuswald in. Sommige burgerwachten schrijven in hun 

dagboek achteraf  dat men hen opzettelijk via een omweg naar 

Aken liet stappen. Het was echter maar een indruk. Veel wegen 

liepen er niet door het ‘Preuswald’ en men mocht de Duitse troe-

pen niet teveel hinderen tijdens hun opmars richting Maas.

’s Avonds stapten de Sint-Truidense burgerwachten door een me-

nigte, beschimpt en bekogeld met stenen, richting Rote Kazerne 

III in de Kroonprinsstraat. Hun ontvangst in Aken maakte een 

diepe indruk op hen.

Na een nachtje in de Rote Kazerne verhuisden ’s woendags 12 

augustus de burgerwachten naar een andere kazerne in Aken. De 

volgende dag werden de Truienaren op transport gezet naar het 

interneringskamp Sennelagen. De burgerwachten verhuisden in 

de volgende maanden nog regelmatig; Münster, Soltau en Mag-

denburg (de officieren). De burgerwachten en onderofficieren 

zullen nog tot 20 februari in gevangenschap blijven, de officieren 

tot 25 juli 1915. De voettocht van Sint-Truiden langs Voeren naar 

Aken en het maandenlange verblijf  in gevangenschap liet zijn 

sporen na bij ieder van de burgerwachten. Sommigen werden ziek 

of  stierven van de ontberingen in de volgende maanden en jaren 

anderen gingen in de Tweede Wereldoorlog in het verzet.

Noten

(1) KB. op de organisatie van de Burgerwacht van 9 september 

1897.

In gemeenten met meer dan 10.000 inwoners was er een actieve 

burgerwacht en in kleinere gemeenten een passieve burgerwacht. 

Deze laatste werd geactiveerd bij oorlog.

(2) Mark DUSAR, nieuw samengestelde ledenlijst Burgerwacht 

Sint-Truiden, 12 officieren en 110 burgerwachters, later in de 

maand augustus zullen nog 20 burgerwachters aangehouden wor-

den en in ‘la Chartreuse’ in Luik gevangen gehouden worden.

(3) Majoor en burgemeesterszoon Paul Cartuyvels, hoofd van de 

Burgerwacht sinds mei 1912, was er uiteraard bij. Hij schrijft in 

zijn rapport einde 1918: “On nous obligea à faire la route d’Aix 

en deux jours, et lorsque le premier soir nous arrivames, toujours 

à jeun et exténués à Lixhe, on m’obligea à paraitre devant le com-

mandant de ce camp, qui feignit de se plaindre de n’avoir plus a 

cette heure tardive, de quoi nous nourrir; il voulait nous recevoir 

conformément à la culture allemande, et pour que nous  

pu(i)ssions être bien nourris, il allait nous envoyer au camp sui-

vant; je lui fis remarquer que nous étions tous très fatigués; cela 

ne fait rien, dit-il, je vais vous donner une escorte fraiche… et 

puis vous allez traverser Mouland qui brule, c’est très intéressant. 

De fait nous fumes conduits, ce soir là, et très allègrement… par 

dessus les terrains dévastés, et sur des tombes fraichement creu-

sées, dans l’obscurité la plus profonde jusque Fouron; mais nous 

n’y reçumes pas davantage à manger. Il est vrai qu’en passant la 

meuse au pont de bateaux on nous avait passé de l’eau à boire au 

seau, à Aix la Chapelle on nous mit dans une cave…” CARTUY-

VELS.

(4) Antoine Beckers, later hoofd van de gemeenteschool en 

stichter Sint-Truidens Volkstoneel, verhaalt over de nachtelijke 

helletocht in Moelingen:

“Verscheidene burgerwachten vielen in onmacht en werden op 

eene kar geladen. Rond acht uren ’s avonds waren wij op de 

hoogte van Lixhe… Intusschen was ’t donker geworden en in de 

verte zag men aan de overkant der Maas, de vlammen die opsloe-

gen uit de verwoeste dorpen: Moulingen, Bernau, Sint-Martens-

Voeren. ‘Ja, die zivilisten hatten geschossen und mann hatte ein 

wenig gebrant!’. Nu begon het ergste deel van den Calvarietocht! 

Omringd door cavalerie en infanterie ging het door een engen 

duisteren hollen weg, die in stijle helling naar de Maas afdaalde. 

In het duister weerklonk een kreet van smart. Mr. Vanmal had 

een steek van de lans in het been gekregen, zoodat het bloed 

door de broek zijpelde. Na den overtocht der Maas ging het door 

de verwoeste dorpen: ‘Wo mann ein wenig gebrant hatte’. Geen 

levende ziel meer, geen beest meer in de stallen, het huisgerief  

buiten gesmeten, wijnflesschen lagen aan stukken op den grond, 

hier en daar een lijk… Sommige pachthoven stonden nog in 

laaie vlam. Opzettelijk werden wij tweemaal tusschen de vlam-

men door geleid. Het laatste en ergste uur was een marche over 

een hobbelig-toegeworpen loopgraaf, dit was het veertiende uur 

marcheeren! Om kwart na elf  ’s nachts kwamen wij aan in een 

kamp tegen Moulingen, waar wij op den grond moesten slapen. ’s 

Anderendaags (dinsdag) kregen wij een stuk brood en wat koffie. 

En dan vooruit naar Aken. Nog tien uren marsch en we zouden 

er aanlanden. Eene rustpoos werd ons gegund op de hoogte van 

Blankenstein. ’s Middags genoten wij goede ontvangst te Remers-

dael, uiterste hoek van België. ’s Avonds kwamen wij uitgeput 

en afgemat als afgejaagd vee te Aken aan. Gansch de stad was 
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bevlagd bij de intrede der eerste 

gevangenen, en een weg moest er 

door de overbevolkte straten gebaand 

worden. De Duitsche barbaren leid-

den ons gedurende twee uren rond de 

stad. Beleedigingen, slagen en steenen 

werden ons niet gespaard en met een 

zucht van verlichting vielen we als 

ontzenuwde wezens neer op het stroo 

in de kelders der Rotkazerne, waar wij 

twee dagen onderkomen vonden.” 

Het gaat hier om de kazerne Rote 

Erde te Aken. 

(5) Ook sergeant Adolphe Dams 

pende in een schriftje zorgvuldig zijn 

herinneringen aan de martelgang 

neer: “Goede ontvangst in Remersda-

el door den Eerw. H. Pastoor Jansens 

oud kapelaan der Hoofdkerk ontvan-

gen daar al wat ons harte lust. Koffie, 

wijn, bier, brood met vleesch, eieren, 

genieten daar voor de kerk meer dan 

een uur dienst. De soldaten die ons 

begeleiden zijn nu wat fatsoenlijk, 

spijtig dat wij zooveel omwegen moe-

ten maken om naar Aken te gaan. Wij 

komen gedurig op de zelfde plaats uit 

na dikwijls gansche uuren gemar-

cheerd te hebben (Deze pastoor nam 

ook onze adressen). Mijne voeten zijn 

fel gewond, het bloed vloeit langs de 

gaatjes weg…”

Van onderluitenant Frans Leenen, 

redacteur van het lokale zaterdagblad 

De Tram en later stadssecretaris, 

verschenen postuum deze mémoires: 

“Te Navagne stappen wij op eene 

door de Duitschen aangelegde brug 

van booten over de Maas. Daar er 

nergens eenig huis te bespeuren valt 

zijn wij genoodzaakt onzen dorst 

aan het water der Maas te lesschen. 

Eindelijk belanden wij in een Duitsen 

kamp en verhopen in een welver-

diende rust onze krachten die wij zoo noodig hebben te kunnen 

herstellen, helaas er wordt slechts gedurende enkele minuten 

halte gehouden, men leidt ons verder, langs een ouden weg (echte 

Kalvarieberg) en zoo komen wij in ’t kamp van Mouland, waar 

wij eindelijk mogen uitrusten op den blooten grond zonder wat 

stroo. Rond onze groep staat een sterke wacht die ons ernstig be-

waakt gedurende gansch den nacht. Dinsdag 11 Oogst: Vertrek te 

7 uur na wat koffie en eene korst zwart brood gegeten te hebben, 

akelig schouwspel, waar menige traan gelaten wordt. Wij benade-

ren een langen steenweg welke op Hollandsch grondgebied loopt 

wat ons noopt op den kant der velden te gaan hetgeen den gang 

erg bemoeilijkt. Wij doorkruisen gansch verlaten en verwoeste 

dorpen: Aubel, Fouron St-Martin, Bornau bij Hagelstein enz. 

Remersdael: Aldaar worden wij goed ontvangen, dadelijk worden 

er levensmiddelen eieren en wijn uitgedeeld. Hier onthouden wij 

eenige namen nl., (Mr. Lintermans, E.H. Pastoor oud-kapelaan te 

Halmaal). Tot hiertoe kon ik goed tegen de vermoeienissen van 

den tocht thans voel ik mij heelemaal uitgeput en ben genood-

zaakt op de kar te kruipen, die meer dan overladen lijkt. Wij door-

stappen Hombourg, Bleyberg, Gemmenich, het is stikkend heet, 

onophoudend vragen wij om water ter verkwikking.”

(6) Theodore Janssen (°Bree 4 november 1870 – Aubel- La Kan 5 

januari 1957).

Priester Luik 1894, vicaris Aubel 1894, Herstal OLV 1898. Ka-

pelaan Halmaal 1903, pastoor Remersdaal 1906. Rector hospitis 

Aubel-La Kan 1937. 

(7) Jos Beckers van Remersdaal beleefde het zo: “Toen men in 

het panorama-beeld vanuit het Rodebos een tamelijke groep 

mensen zag afzakken over de helling van Magnebo(s) werd ik 

echt benieuwd. Ik snelde door de holle wegen naar het dorp. Een 

honderdtal gevangenen, getooid in een soort operette-uniform 

trommelden samen op het kerkplein, zij mochten niet over de 

weg komen, maar braafkens langs de haag van de kerkweide tot 



D’r Koeënwoof 36 — 2015 13

tegen de muur van de oude kasteelhoeve blijven staan. Aan de 

toegesnelde dorpelingen werd bevolen: ‘eten en drinken geven’. 

Spontaan verschenen grote broden, goed gevulde boter- en si-

rooppotten; er werden dikke sneden gesmeerd op de dorpels van 

het schoolhuis, van café Bolsée of  op eender welke vensterbank. 

Samen met grote koffiepotten en ‘jatten’ werden ferme boter-

hammen toegereikt aan de hongerige mannen, onder streng toe-

zicht van de Duitse bewakers. Wie te dicht bij de weg kwam werd 

teruggeduwd. Toch waren er enkele gevangenen die nogal eens 

durfden wenken naar kennissen of  zo, dat waren precies fruit-

plukkers die elk jaar hun acrobatische specialiteit demonstreerden 

in de boomgaarden van de streek, in opdracht van fruithandelaar 

en siroopfabrikant de heer Jacques Bolsée. Terwijl meer en meer 

dorpelingen bijsprongen om de Trudomannen zo goed mogelijk 

bij te staan, liet Burgemeester Baron Clement von Fürstenberg, 

een koets met eetwaren en flessen wijn aanvoeren voor de Duitse 

begeleiders. Zo bleef  alles normaal. Na een paar uren oponthoud 

moesten de gevangenen weer opstappen. Zij werden meewarig 

lang nagekeken door de goedhartige mensen uit het kleine oude 

dorp.”

Deze getuigenis werd door Jaak Nijssen opgenomen in 

Voersprokkels nr. 30, p. 13-14. Jaak was de eerste die over de 

Eerste Wereldoorlog in Voeren publiceerde. In 2014 verscheen 

Guido SWERON en Rik PALMANS, Door den oorlog moeten lijden. 

De Voerstreek in 1914-1918, Voeren: Toerisme Voerstreek vzw., 

2014.

(8) 10 augustus 1919 werd er door het Sint-Truidense stads-

bestuur en de oud-burgerwachten een herinneringsplaat op de 

zijgevel van ’t huis Knuts op de Tongersesteenweg aangebracht 

om de deportatie naar Duitsland te herdenken.

Aan het gemeentehuis van Remersdaal werd eveneens een ge-

denkplaat aangebracht door het stadsbestuur van Sint-Truiden. 

Dit als blijvende herinnering aan de goedhartigheid van de Re-

merdaalse bevolking voor de Sint-Truidense Burgerwacht.

Artikel uit De Tram (Sint-Truidense weekkrant) naar aanleiding 

van het bezoek aan Remersdaal: “9 augustus 1919 — In stil-

len eenvoud hadden 

zij meenen hunne 

dankbetuigingen te 

gaan aanbieden, doch 

te Remersdaal wachtte 

hen eene geestdriftige 

en prachtige ontvangst. 

Aan de grens van 

het dorp werden zij 

verwelkomd door den 

Hr Baron van Fursten-

berg, Burgemeester, en 

den Gemeenteraad, en 

afgehaald door eenen 

stoet, samengesteld 

uit ruiters, muziek, 

verscheidene maat-

schappijen, de school-

kinderen enz., welke 

hen leidde naar de kom 

van ’t dorp. Praalbo-

gen waren in het dorp 

opgericht en aan alle 

huizen wapperde de 

nationale driekleur… Namens de Burgerwacht, werd aan de Ge-

meenteoverheid eene marmeren herinneringsplaat overhandigd, 

alsmede een gedenkschrift voor de archieven der gemeente, dra-

gend het handteeken van al de Burgerwachten, en eene som van 

fr. 1000,00 aan te wenden voor een liefdadig werk der gemeente... 

Onderwijzer Lenaerts en de pastoor dankten. Daarna rijkelijk 

gastmaal in een fris opgesmukte houten loods, druk bezoek van 

de koffiehuizen, rondedansen op het dorpsplein.”

Op initiatief  van Truinenaar Romain Boyen werd de gedenkplaat 

uit 1919 tegen de gevel van het Remersdaalse gemeentehuis afge-

haald en gerenoveerd in augustus 1998, tachtig jaar na het einde 

van de Eerste Wereldoorlog. Enkele dagen later kwam een delega-

tie in twee autobussen vanuit Sint-Truiden de plaat terugbrengen. 

Ze stond onder leiding van burgemeester Ludwig Vandenhove, 

met afvaardiging van politie, brandweer, militaire school Saffraan-

berg en vaderlandslievende verenigingen. Romain Boyen, was in 

Sint-Truiden de oprichter van de wapen- en ruilbeurs Militaria in 

1986 en de Heemkundige Kring Groot-Sint-Truiden in 1996. Zijn 

grootvader Guillaume hoorde bij de burgerwachten. De plaat was 

op 3 augustus 1919 aan Remersdaal geschonken om geplaatst te 

worden aan den hoofdgevel van het Gemeentehuis.

Rik PALMANS, Voeren ontvangt Truiense delegatie. Gedenksteen terug-

gebracht naar Remersdaal, in Het Nieuwsblad, 17 augustus 1998. 

In augustus 2002 werd de zusterplaat in Sint-Truiden die in 1940 

was weggenomen om de Duitsers ‘niet op stang te jagen’ en op 

de zolder van het stadhuis stof  verzamelde, terug geplaatst langs 

de Tongersesteenweg, voorafgaand aan het intussen traditionele 

jaarlijkse bezoek aan Voeren. Op vraag van het nieuwe gemeen-

tebestuur onder leiding van burgemeester Broers kwam er in het 

gemeentehuis te ’s-Gravenvoeren een nieuwe zwartmarmeren 

plaat naar ontwerp van Jos Schrijnemakers.

Aan het vroegere gemeentehuis van Remersdaal herinnert een 

bijna onleesbaar geworden bordje (links naast de linkerdeur) aan de 

opvang die de Truiense burgerwachten hier in 1914 genoten.
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Het Voerense landschap
Elza Vandenabeele

‘Landschap’ is: wat je rondom je ziet. Er zijn stedelijke, 

industriële en landelijke landschappen en het Voerens 

landschap behoort duidelijk tot de laatste soort. Volledig 

natuurlijke landschappen, vergeet het! Geografen betwij-

felen of er zelfs in het tropisch oerwoud of op Antarctica 

plaatsen zijn zonder menselijke beïnvloeding.

Ons Voerens landschap is grotendeels door de mens gemaakt!

Natuurlijk is er ooit een landschap zonder mensen geweest, in 

de ijstijden, toen het hier een toendra was. Er zijn rond Voeren, 

uit die tijd, sporen van Neanderthalers gevonden, dus daarmee 

is het begonnen! De natuur speelde toen nog de grootste rol en 

veranderde heel langzaam, met de natuurlijke omstandigheden. 

Verschillende types van bos volgden elkaar op. Hoe meer mensen 

er kwamen, hoe meer die het landschap ‘vermenselijkten’, het 

aanpasten aan hun levenswijze. En die veranderde sneller dan de 

natuur.

Welk landschap is het echte oude landschap? 

Moesten we een stukje uit elke periode bewaard hebben, Voeren 

zou te klein zijn om al die stukjes te bergen!

Wie het ‘eeuwenoude’ landschap wil bewaren denkt hoogstens 

terug aan het landschap van zijn grootouders, in die hun jeugd. 

Daar hebben we nog van gehoord en dat is ons een beetje eigen. 

Want hoe kennen we oudere landschappen?!

Voeren in 1778

Wanneer we de Ferrariskaart van 1778 bekijken krijgen we een 

goed beeld van Voeren toen. En een betrouwbaar 

beeld. Dit is de eerste kaart die op het terrein werd 

opgenomen, weliswaar nog zonder driehoeksmeting. 

In Voeren zien we overwegend akkers. Weilanden zijn 

er alleen rond de huizen en op de dalbodem. In de 

weiden bij de huizen staan meestal fruitbomen. Dat 

waren toen alleen hoogstammen. De bossen liggen er 

nog zoals toen. Alleen in Sint-Pieter zijn daarna nog 

bossen ontgonnen.

De Ferrariskaart geeft ons een beeld van het Voe-

rens landschap in het ‘Ancien Régime’, juist vóór de 

Franse én de industriële revolutie.

De Vergrünländung

In Remersdaal is sinds de 18de eeuw het aandeel van 

de weilanden veel groter. Daar was toen de Vergrün-

ländung al begonnen die later heel oostelijk Voeren 

zou innemen en zich sinds eeuwen in het Herver 

Land voordeed. Hierbij wordt akkerland vervan-

gen door weiland. De boer leeft dan vooral van de 

opbrengst van zijn dieren (hier in de eerste plaats 

melkvee) en gaat buiten het dorp wonen, midden in 

de weilanden. Verplaatsingen waren moeilijk en de 

dieren werden toen drie keer daags gemolken! Om van veeteelt te 

kunnen leven zijn kapitaalkrachtige afnemers nodig en die werden 

in het naburige Luik, hoofdstad van een Prinsbisdom, gevonden. 

Daar was geld voor boter, kaas en vlees. Ook is het Herverland 

met zijn hellingen en ondiepe watertafel niet zo geschikt voor 

akkerbouw.

Die omschakeling van akkerbouw naar veeteelt bracht ook de 

hagen in het landschap. Omdat in het Gulpdal dezelfde natuur-

lijke omstandigheden voorkomen maakte Remersdaal, later ook 

Teuven, dezelfde overgang mee.

Nog later zette die vergroening zich verder door en bereikte ook 

Sint-Marten en Sint-Pieter, waar je dezelfde ondergrond vindt. In-

tussen was de levensstandaard overal aan het stijgen … en voerde 

men tarwe in.

De opkomst van de veeteelt volgens ooggetuigen

Mijn schoonmoeder vertelde soms over de boerderij (op de 

Eiken) in haar jonge jaren. Ze hadden overwegend akkers en 

de meeste verdiensten lagen bij graan, vooral tarwe. De koeien 

mochten maar beperkt in de huiswei, ze moesten op stal staan 

want ze waren in de eerste plaats mestleveranciers. Boter en 

(Herfse) kaas waren nevenproducten van de landbouw. De prijs 

van de tarwe zakte door de invoer van tarwe uit vooral Amerika 

maar haar vader dacht dat zulks maar tijdelijk zou zijn “want ze 

zullen gauw inzien dat het onzin is om tarwe van zover te laten 

komen.” Maar die tarwe bleef  komen en zo volgde ook Kobes 

Roemers de heersende trend: hij schakelde over op melkveeteelt 

als hoofdinkomst. Daartoe kocht hij een Friese (zwartbonte) 
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stier om zo zijn ‘kleine muisgrijze’ koeien geleidelijk tot echte 

melkproducenten om te schakelen. Af  en toe zag Mama bij een 

koe nog eigenschappen die ze toeschreef  aan de koeien van haar 

jeugd.

Toen ik in 1956 in Sint-Marten kwam wonen was het zoeken naar 

akkerland: je vond het nog hier en daar op de vlakkere hogere 

gebieden, het meest in het Plankerveld.

Toen einde zestiger jaren de maisteelt opkwam werden de akkers 

talrijker… en namen erosie en overstromingen toe. 

Ook fruit werd belangrijker.

Rond 1850 namen de fruitweiden toe, appels en 

peren vooral die gretig afzet vonden in de ste-

den (de hogere levensstandaard, weet u wel). De 

‘rebut’, de afval zeg maar, bevoorraadde de talrijke 

stroopstokerijen. En ook de ciderproductie kwam 

op gang.

Dat later de laagstam werd ontwikkeld was vooral 

een kwestie van werkkracht. Plukken van hoogstam 

is erg arbeidsintensief  en je moet weten hoe je 

een ladder verzet. De mensen werden meer ‘onder 

zich uit’ en er kwam verzekeringen. Hoogstamfruit 

plukken werd te duur.

Rond 1950 piekte het aantal hoogstammen en 

van dan af  ging hun aantal achteruit. Ze werden 

gekapt, dikwijls gesubsidieerd. 

Waarom volgde westelijk Voeren (Moelingen en 

’s-Gravenvoeren ten westen van Schophem) deze 

trend niet?

Die vergroening heeft het landschap van west-

Voeren nooit helemaal ingenomen. Ons westen 

is Maasterrassenland, resten van de achtereen-

volgende Maasdalen sinds de 

ijstijden. Dat geeft weinig reliëf  

en een dik leempakket op een 

doorlatende grindgrond. Zo’n 

bodem is prima voor akkerland 

(zoals in Haspengouw.) Eén blik 

op de bodemkaart toont al het 

grote verschil in bodem tussen 

oost en west.

Een vlakker gebied wordt vol-

lediger ontgonnen, er zijn minder 

bomen. Hagen waren niet nodig. 

Je kan ver kijken in zo’n open 

landschap. De boeren bleven er 

in dorpen en gehuchten wonen.

De mens verandert het landschap 

nog altijd.

De schaalvergroting in de 

landbouw is al vele jaren bezig: 

van heel veel kleine boeren naar 

enkele grote. Allerlei maatregelen 

van hogerhand werken dit nog 

in de hand: melkkoelers, mest-

kelders en andere dingen zorgen 

voor veel onkosten. Er kwamen 

melkquota en die worden nu 

weer afgeschaft! Nu zijn er de oranje en rode ‘brieven’ die boeren 

in waardevol natuurgebied in de bus krijgen. Ze hebben te maken 

met alles wat zo’n koe van voor en van achter kwijt moet. Die 

koeien zijn ook veranderd: de zwartbonte Friezen zijn vervan-

gen door dito Holsteiners, die hebben een betere voederomzet. 

Meerdere soorten zoogkoeien verkleinen de melkplas en werken 

de vleesberg in de hand.
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De schaalvergroting is te zien in het landschap: percelen worden 
samengevoegd, boerderijgebouwen krijgen een andere bestem-
ming. De hoogstammen zijn gesubsidieerd verdwenen maar 
worden met nieuwe subsidies weer aangeplant!

Het toerisme bepaalt mee ons landschap en onze bezoekers zien 
graag dingen van vroeger. Met behulp van subsidies wordt het 
oude landschap kunstmatig in stand gehouden. En de ‘groene 
trend’ is tegen het kappen van bomen en inkorten van struiken 
zodat het landschap dichtgroeit.

De streek blijft bewoond maar de bewoners leven als stadsmen-
sen! De dorpen hebben geen functie meer, de bewoners gaan 
inkopen doen met de auto en ze kennen mekaar nog nauwelijks. 
Maar ze hechten wel aan hun groene omgeving.

Gaan we naar een gewenst landschap? En hoe zal dat er uit zien?

Bibliografie rond ‘Voerens landschap’:

Antrop Marc, Perspectieven op het landschap, 2007, 321 pp

Bats Hubert, Het Voerense landschap, Monumenten en Landschap-
pen 11/ 5, 1992, p 14-33

Bats Hubert, Rondleiding Voeren: landschappelijk aspect, 1992, 7 pp

Celen Griet, Voeren een rijk maar kwetsbaar leefmilieu, 1997, 19 pp

Diriken Pierre, Literaire landschapstekening Voerstreek, 1983 (?),  
14 pp

Diriken Pierre, Landschapsroute Voerstreek, Opbouwwerk Voeren, 
1983, 62 pp

Diriken Pierre Geogids Voeren, meerdere uitgaven, 1986-2002,  
128 pp

Pahaut P., in ‘Carte des sols de la Belgique, texte explicatif  de la planchette 

de Fouron-Saint-Martin’, 1964, p 9-32

Vandenabeele E. en J. Nijssen, De Voerstreek (Prov. Limburg, België) 

Informationen und Materialien zur Geographie der Euregio Maas-Rhein, 
heft 5, 1979, p 28-34

Vandenabeele Elza, Zoogkoeien tegen melkkwota, Voeren Aktueel 
dec. 1984, p 10

Vanderwaeren R., Enkele aspekten van de fruitteelt in het Land van 

Overmaas, Heem 4-5, 1959, p 50-57

Vanneste Luc, Het Voerense landschap op het einde van de 18e eeuw, 
Voeren Aktueel dec. 1989- jan. 1990, p 22-24

Walpot Marcel, De evolutie van het agrarisch Landschap in de landen van 

Overmaas, Heem 4-5, 1959, p 34-49

De illustraties bij dit artikel: Sint-Martens-Voeren zoals te zien op een frag-

ment van de Ferrariskaart uit 1778 (pag. 14), een luchtfoto uit 1948 (pag. 15), 

Google Maps (pag. 15) en een luchtfoto uit 2001 (pag. 16).
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Pronk of Bronk?

Jean-Marie Ernon

In Voeren en omliggende dorpen, vooral in Nederlands Zuid-
Limburg, zie je nog jaarlijks de Bronk uittrekken. De ons bezoe-
kende mensen van verderaf, toeristen of  anderen, wrijven zich, 
bij wijze van spreken, de ogen uit bij het aanzien van dit gebeu-
ren. Ja, ze hebben de indruk in een oude film geraakt te zijn. An-
deren vragen zich af  welke betekenis dit gebeuren nog meedraagt, 
ze zien hier iets van een anachronisme (een voorstelling die niet 
in het huidige tijdvak thuis hoort) in. Weer anderen zien hier niets 
meer nog minder in als een toneelstuk vol flauwekul. Die laatsten 

gaan we hier lik op stuk geven. En met reden. De geschiedenis 
van dit volksgebeuren gaat inderdaad heel ver terug in de tijd.

Processies zijn een zeer oud fenomeen, een gebruik dat ieder-
een kent vanuit een kerkelijke achtergrond. Processies worden 
inderdaad bij Van Dale beschreven als een plechtige kerkelijke 
omgang binnen of  buiten het kerkelijk gebouw, waarbij vaak het 
sacrament of  het kruis wordt rondgedragen. 

Maar Bronk is een begrip van voor de christelijke tijdrekening. Ze 
is ontstaan uit een jaarlijkse rondgang van de dorpsverantwoor-
delijken langs de grenzen van het dorp. Dit gebeurde met het oog 
op de toestand van verbindingswegen, het ontstaan en beoorde-
len van hindernissen op die wegen (erosie, omver gewaaide bo-

men, …) en het naleven van juiste limieten op een ogenblik dat er 
uiteraard nog geen kadaster bestond. De dorpschefs duldden hun 
onderdanen bij dit gebeuren omdat sommigen van hen betrokken 
partij waren bij geschillen.

Als we nu weten dat de meeste mensen nooit uit hun dorp 
kwamen dan begrijpen we dat zulks een unieke gelegenheid was 
om even over de grenzen heen te kijken. Nieuwsgierigheid is van 
alle eeuwen. Te meer daar, zeker wanneer er mogelijke geschil-
len te verwachten vielen, de dorpelingen uit de buurdorpen er 
ook als de kippen wilden bij zijn. En dan gebeurt er iets dat ook 
van alle tijden is: de dorpeling sleept allerhande spullen mee om 
‘die van het buurdorp’ te imponeren met zijn rijkdom in kleding, 
in voorwerpen, … Met andere woorden, de dorpelingen gaan 
pronken met hun bezittingen. Het is Bronk! Dat bij die gelegen-
heid vriendschapsbanden en andere gesloten werden laat zich 
makkelijk raden.

Tijdens de kerstening van onze streken, terwijl er nog geen on-
derscheid gemaakt werd tussen wereldlijke en geestelijke machten, 
palmde de kerk langzamerhand dit gebeuren in door ook kruis 
en sacrament in de stoet mee te dragen. Waarschijnlijk voelde 
de kerk zich verantwoordelijk voor het morele gedrag van haar 

bevolking tijdens die ommegang. Men kan er zich wel een 
idee bij vormen bij de verplaatsing van quasi alle goed te 
been zijnde kerels en dito deernen tijdens zulke unieke 
gelegenheid. 

Pronk of  de Bronk werd aldus processie. Klopt dat? Niet 
helemaal. Laat de processie in zijn nieuwe vorm een ker-
kelijk ritueel zijn, de vreugde en de uitgelatenheid van de 
vroegere uitstap moest erbij blijven er werd gevierd in het 
centrum van het dorp. En Voerenaars hadden daar geen 
problemen mee, gelet op de talrijke brouwerijen en distil-
leerderijen van die tijd. Vanaf  een zeker ogenblik vielen 
processie en feest onder één noemer, ‘De Broonk’.

Waar mensen samen zijn, waar mensen samen willen bid-
den en/of  vieren, zijn er regels nodig. En die kwamen 
er ook! Nog wel door toedoen van de Heilige Juliana 
van Cornillon (Luik) rond 1230. Naast de Officie van 

de Sacramentsdag, moest er ook een datum vast geprikt 
worden voor dit feest, en dit voor heel de Kerk. En dit 
werd de tiende dag na Pinksteren. Zo belanden we in het 
hart van de feestencyclus van de Kerk. We weten inmiddels 
dat het instituut, om de kerstening in haar geheel rap te 
doen slagen, de oude nog in voege zijnde Keltische feesten 
inpikte en omvormde. Kerstmis plaatste men op de dag van 
winterzonnewende, Pasen zette men op de eerste zondag 
na de eerste volle maan na 21 maart. De overige feesten 
werden aan dit laatste verbonden, ook volgens de Keltische 
natuurkalender: Ons-Heer-Hemelvaart (veertig dagen na 
Pasen), Pinksteren (tien dagen daarna), en dan nog eens 
tien dagen daarna de Sacramentsdag, op een donderdag net 
zoals Hemelvaartsdag. 
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Vele jaren later (zestiende en zeventiende eeuw) wordt het 

instituut Kerk geconfronteerd met de Reformatie en de Contra-

reformatie. Daar waar de eerste een versobering van het hele 

kerkelijke gebeuren voor ogen had, zorgde de contra-reformatie 

voor net het tegenovergestelde: de Barok was geboren. Maar 

ook de tegenstellingen tussen Katholieken en Gereformeerden 

speelden een rol. Dat zou men ook aan de processies gaan zien, 

zowel in de stoet als op het traject ervan. De meeste schutterijen, 

ofschoon burgerlijk van origine, gingen nu meer op de voorgrond 

treden. Eerst waren ze een soort privé-militie van een dorp, later 

werden de leden mooi uitgedost en beter bewapend. Ze ruimden 

de obstakels op die andersdenkenden opwierpen op het proces-

sietraject en zorgden voor een goede gang van zaken. Voegen we 

nu nog het ontstaan van muziekkorpsen (in de laatste jaren van 

de negentiende eeuw) toe en de uitdijende organisatie van het ka-

tholiek onderwijs met de aantrekking van vrouwelijke religieuzen 

rond 1850 en je krijgt een processie met alles erop en eraan, zoals 

we die tot halverwege de vorige eeuw nog gekend hebben. 

Op de vraag of  we met het verschijnsel Bronk het ook over 

‘traditie’ hebben, kunnen we volmondig ‘ja’ antwoorden, gelet 

op deze historische schets. Mogen we ook het woord ‘cultuur’ in 

deze context gebruiken? Dat lijkt me nogal evident. En wel om 

volgende redenen:

• In de brochure Wandeling historische bronkroute ’s-Gravenvoe-

ren (2013) staat “...’s-Gravenvoeren, waar vóór 1800 een vaste 

traditionele route gevolgd werd, die eeuwenlang van toepassing 

is geweest, route waarin zich oude parochie- en rijksgrenzen 

weerspiegelen. Een echo uit een ver verleden met wortels in de 

middeleeuwen. De historische processieroute is daarom ook 

een weerspiegeling van de toenmalige gezagsverhoudingen.” 

Cultuur met betrekking tot plaatselijke geschiedenis.

• We zien oud processiemeubilair (baldakijn, vaandels, flam-

bouwen, beelden, ..); we zien op oude foto’s een evolutie in de 

kleding, in de uitbeelding van religieuze onderwerpen.

• We horen een heel bijzonder genre van muziek, processiemar-

sen; we schrikken wanneer de kameren worden geschoten.

• We proeven een heel aparte sfeer van saamhorigheid, van 

tederheid zelfs. Pastoor Possen verwoordde het ooit zo: “Ons 

Heerke komt uw huis voorbij, Hij komt naar u toe”.

Mogen we het ook over ‘erfgoed’ hebben, wanneer we over onze 

Bronk praten? Natuurlijk. Er lopen onderzoeken over proces-

sies allerhande, daarin spreekt men van ‘immaterieel erfgoed’. En 

erfgoed is toch om te bewaren, om door te geven? Om zorg voor 

te dragen.

En als we het nu eens hadden over de ‘beleving’ van de Bronk. 

Welnu, de Bronk is nu op de eerste plaats een belevenis voor 

velen, zowel voor hen die mee opstappen als voor de toeschou-

wers. Hoe elkeen die beleeft is iets heel anders. Bekijken we het 

standpunt van de medewerkers, onder welke vorm dan ook. En 

dan mogen we wel wat kwijt over de sterke maatschappelijke 

veranderingen van de afgelopen jaren. We stellen immers vast 

dat het kerkbezoek sterk achteruit gaat, dat de kerk weinig in 

de actualiteit staat, dat de huidige mens maar met mondjesmaat 

iets over zijn geloofsleven los laat. We weten echter niet of  dit 

ook een maatstaf  is voor zijn geloofsleven an sich. We hoeven 

ons derhalve dan ook niet langer vast te klampen aan de oude 

uitingen van weleer, van een paternalistisch dirigisme dat zich uit 

in strakke rijen van zogenaamd biddende mensen die ondertussen 

de huizen en tuinen van mededorpsbewoners controleren. Die 

tijd ligt achter ons. Wat dan wel? Gewoon, respectvol opstappen-

de lui, blije gezichten van mensen die heus wel iets voelen voor 

dat samenhorigheidsgevoel en daar uiting willen aan geven en dat 

ook onderling willen communiceren. 

Dan wordt onze Bronk een traditioneel, cultureel stuk immate-

rieel erfgoed dat we graag willen koesteren en doorgeven aan de 

volgende generaties.
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Het oorlogsmonument van 
Alfons Detry (Schilberg, Sint-Martens-Voeren)

George Gubbels

Alfons Detry was het vierde kind (van vijf  kinderen) en enige 

zoon van Colla (Nicolas) en Maria Detry-Bastings (gehuwd 31-1-

1907 te Wijlre), en waarvan Fieneke het allerjongste was.

Fons, zoals hij genoemd werd, had intern in een internaat in 

Verviers gezeten en wilde priester worden. Zijn vader had echter 

een goede hulp nodig op zijn boerderij en een opvolger voor la-

ter. Zodoende moest Fons, nog ruim voor de oorlog, van school 

terug naar de boerderij op Schilberg. 

12 september 1944

De bevrijder in aantocht en de bezetter op de aftocht richting 

Heimat. De ene wil zo snel mogelijk vooruit en de ander wil dat 

vertragen. Op Schilberg werpt de bezetter, op de weg van Hoog-

cruts naar de Plank, in de voormiddag nog vlug een barricade op. 

Deze wordt gemaakt door het op de weg plaatsen van karren en 

ander daarvoor geschikt geacht materiaal. Vervolgens stoppen ze 

in de opgeworpen barricade explosieven. Omdat de Duitsers op 

die plaats geen stellingen betrekken, wachten ze ook niet op de 

Amerikanen. De barricade wordt gelaten voor wat ze is.

De Amerikanen, in de opmars van drie maanden vanuit Norman-

dië, al lang gewend aan dit soort vertragingstechnieken, zouden 

bij nadering uitwijken en hun opmars vervolgen via de weilanden 

ter zijde. Dit zou een oponthoud van enkele ogenblikken zijn. Zij 

gaan er van uit dat de opruimingsdienst, die hun later volgt, de 

barricade opruimt.

In Noorbeek wordt gefeest; het dorp is vrij.

Frans Schreurs, van het café naast de douane op Schilberg, zegt 

dat burgemeester Nahon gebeld heeft dat de Amerikanen in 

Noorbeek zijn en dat de barricade opgeruimd moet worden om 

de bevrijding voorspoedig te laten verlopen. 

Bewoners van Schilberg beginnen vervolgens de barricade al 

op te ruimen, maar weten niet dat de barricade voorzien is van 

booby-traps. 

Het is 18.30 uur als Jef  Cranshof, die in de barricade staat, een 

houten schraag er uittrekt. Dan ontploft met een oorverdovende 

knal de hele barricade en schiet in brand.  

Fons (drie weken eerder 29 jaar geworden) wordt de lucht in ge-

slingerd en komt om het leven. Zijn zus Fieneke en Jef  Cranshof  

raken zwaargewond. Fieneke krijgt een groot stuk hout van een 

van de spaken in de binnenzijde van haar linker bovenbeen. Dat 

stuk hout steekt aan de andere zijde van het bovenbeen er weer 

uit en Jef  Cranshof  staat tot zijn middel in de vlammen en loopt 

ernstige brandwonden op.

Fieneke en Jef  worden snel de aangrenzende boerderijen binnen 

gedragen en op een tafel gelegd. Fieneke en Jef  worden verpleegd 

door Jules Hocks en Constance Frijns (later Lardinois-Frijns) 

beiden van het naburige gehucht Ulvend en Johanna Hodiamont-

Vliegen uit Noorbeek. Het stoffelijk overschot van Fons blijft die 

avond en nacht, in afwachting van de Amerikaanse opruimings-

dienst, buiten liggen. Greet Cranssen van Schilberg spreekt iets 

Engels, zij legt de Amerikaanse hospikken de dag daarna uit wat 

er gebeurd is. Fieneke en Jef  worden door de Amerikanen naar 

een veldhospitaal in Visé gebracht en daarna naar het Hôpital des 

Anglais te Luik. Jef  heeft daar ongeveer 2 weken gelegen. Fieneke 

krijgt daar te horen dat men, gelet op de ernstige verwonding, 

haar been zou gaan amputeren. Dit heeft zij resoluut geweigerd. 

Na enkele operaties heeft Fieneke ongeveer een maand in het 

ziekenhuis gelegen om vervolgens thuis verder te herstellen.

Het stuk hout is mee naar huis gegaan en heeft zij lang bewaard. 

Uiteindelijk heeft zij het stuk hout aangetast door de houtworm 

in de kachel gegooid en laten verbranden. Fieneke heeft haar hele 

leven met een zeer groot litteken in de binnenkant van haar linker 

bovenbeen rondgelopen.  
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12 september 1944 had een algehele feestdag moeten zijn, maar 

veranderde op Schilberg in één oorverdovende klap in een 

tragedie en in een dag van diepe rouw, terwijl in Noorbeek het 

feesten aan de gang was omdat Noorbeek al vrij was. Fons Detry 

werd hiermede het eerste burgerslachtoffer bij de bevrijding van 

Nederland. 

Als later een verantwoordelijke gezocht wordt, weet Burgemees-

ter Nahon zeker dat hij geen bevel gegeven heeft om de barricade 

op te ruimen. Wie wel opdracht gegeven heeft tot opruiming van 

de barricade blijft voor eeuwig in het ongewisse. Kortom er zijn 

wel slachtoffers en de schuld wordt bij de Duitsers en onterecht 

bij de bewoners van Schilberg (die de barricade opruimden) 

gelegd.

In het memoriaal van de Parochie Sint Brigida van Noorbeek 

noteert pastoor Wehrens:  “Woensdag 13 Sept. — De heele 

dag door, trekt zwaar oorlogsmateriaal door Noorbeek. Overal 

worden de bevrijders luide toegejuicht. Er is feest! De harmonie 

trekt uit. Noorbeek blijkt niets te hebben geleden van den oorlog. 

Geen slachtoffers onder de bevolking, behalve Alfons Detry uit 

Schilberg, bij het opruimen van een versperring, door een land-

mijn gedood. Tegen den avond arristeerde de politie: (letterlijke 

tekst. Uit privacy-oogpunt heb ik de namen niet ingevuld. GG) 

wegens heulen met de Duitschers.” 

Dr. Pinckers uit Eijsden schrijft op 14 september 1944 in het 

medisch dossier: “Met Mad Hodiamont (oud-verpleegster) naar 

Schilberg gegaan, waar bij Detry een jongen van 29 jaar dood 

lag, met weggeslagen aangezicht en een meisje met vreeslelijke 

verwonding en een groote (uitgetrokken) houtsplinter (die ik 

gezien heb) reeds door de Amerikanen naar een hospitaal was 

vervoerd. De duitschers hadden dwars over de weg boerenkarren 

gezet. Toen de Amerikanen er al waren hebben de menschen die 

karren gaan weghalen, maar de smeerlappen hadden tusschen de 

karren een landmijn gelegd, die natuurlijk ontplofte.” (De laatste 

regel kan niet kloppen. Hij bedoelde in aantocht waren. GG) 

Enkele dagen later werd Alfons Detry begraven op het kerkhof  

te Noorbeek.

Voor 1 maart 1946 is een van 

de dochters Detry naar het 

bureau DBVO (Dienst Bu-

reau Verzorging en Oorlogs-

slachtoffers) gegaan en heeft 

daar haar verhaal gedaan. 

Daar heeft zij te horen gekre-

gen dat zij via de Gemeente 

Noorbeek een formulier 

‘Aanvraag om uitkeering ten 

behoeve van Oorlogsslacht-

offers’ zou kunnen invullen 

om in aanmerking te kunnen 

komen voor een uitkering. 

Zij moeten ook de aanslagen 

Inkomsten Belasting verstrek-

ken.

Op 1 maart 1946 heeft er 

briefverkeer plaats tussen gemeente Noorbeek en DBVO. In deze 

brief  van de Gemeente (164233) staat dat “de belastingaanslagen 

verstrekt zijn geworden op verzoek van een der dochters Detry. 

Mochten er m eerdere gegevens noodig zijn, dan is burgemeester 

Nahon gaarne bereid die te verstrekken.”

Als kosten werden gemaakt en genoemd: 

De begrafeniskosten van Alfons bedroegen 350,00 gulden.

Fieneke werd ter verpleging van 14 september 1944 tot 13 okto-

ber 1944 in het Ziekenhuis te Luik opgenomen. Door haar werd 

een bedrag ad 121,26 gulden verpleegkosten betaald. Na ontslag 

uit het ziekenhuis is zij thuis nog behandeld. De kosten hiervoor 

bedragen 25,60 gulden.

Zij hebben de begrafeniskosten, de rekeningen van ziekenhuis en 

de dokter betaald, en vragen het DBVO om voor vergoeding van 

deze uitgaven in aanmerking te mogen komen, in totaal 496,86 

gulden.

Uiteindelijk wordt deze aanvraag afgewezen, ook een latere aan-

vraag voor een financiële tegemoetkoming wordt afgewezen.

Bij gelegenheid van de 50-jarige bevrijding van Noorbeek werd 

gesproken over het feit dat er op geen enkele manier aandacht 

wordt geschonken aan het dodelijk ongeval op Schilberg, bij 

de bevrijding op 12 september 1944. Hierop besluit Jos Ha-

mers, getrouwd met Fieneke Detry, samen met zijn nicht Justin 

Vaessen-Slenter om voor Alfons Detry alsnog een monument op 

te richten. 

Op Pinkstermaandag 5 juni 1995 wordt volgens een oud Rooms-

katholiek gebruik het smeedijzeren memoriekruis ingezegend. Dit 

gebeurt, vanwege de ligging op lands- en gemeentegrens, door 

pastoor Sax van Noorbeek, pastoor Crombach van Slenaken en 

deken Lemmens van ’s-Gravenvoeren.

Het smeedijzeren memoriekruis is ontworpen en gemaakt door 

Kunstsmid Math Wanders uit Noorbeek. In een interview in juli 

en augustus 2001 dat ik met Math Wanders (19-11-1952) voerde, 

zei hij mij over de betekenis van het monument: “Het uiteinde 

van de kruisboom en de beide zijden van de balk zijn gemaakt in 

De drie geestelijken met rechts 

pastoor Sax van Noorbeek 

tijdens de inzegening.
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de vorm van een gestileerde 

lelie, iris en lotusbloem. Dat is 

een christelijk symbool voor 

onschuld en overwinning op de 

dood. De verticale lijn in het 

kruis, geeft de verbinding tus-

sen hemel en aarde aan, terwijl 

de horizontale lijn de omar-

ming van de aarde aangeeft. De 

krullen die de hoeken opvullen, zijn de perspectivische glooi-

ingen en harmonische effecten van het Zuid-Limburgse land, 

waarin Alfons Detry zich thuis voelde.” Volgens Math mag dit 

monument een plastische afbeelding zijn van het verlangen naar 

eeuwigdurende vrijheid.

Het memoriekruis is geplaatst op de Provincialeweg op Schilberg, 

schuin tegenover landsgrenspaal nr. 20. Het onderhoud van het 

monument is in handen van de familie Hamers-Detry. 

Bij de inzegening in 1995 luidde de tekst op het schildje:

ALPHONS DETRY

1st gevallene van Nederland

Bij de bevrijding van Ned.

12-9-1944

Later wordt schildje en tekst gewijzigd en komt er een gravering 

in de plaats van plakletters. De naam wordt nu juist gespeld en 

het schildje heeft nu als tekst: 

Alfons Detry

eerste burgerslachtoffer bij

de bevrijding van Nederland

 12 september 1944

Met dank aan:

Jaak Nijssen (Historicus en destijds bewoner van Schilberg)

Maria Vleugels-Hamers (dochter van Fieneke Detry)

Jef  Meertens (zoon van Henriëtte (Jet) Detry)

Bert Melchiors (Werkgroep Wegkruisen NOORBEEK)

Memoriaal Parochie Sint Brigida.

Jo Purnot (SHOM)

Peter Hodiamont 

Elza Vandenabeele.

Nadrukkelijk op de voorgrond 

de vrouw met het rode hoedje: 

Johanna Hodiamont-Vliegen 

(verpleegkundige na het dodelijk 

ongeval); rechts ernaast vrouw 

met donkere jas en wit schoeisel: 

Justine Vaessen-Slenter; rechts 

daarnaast Hannie Wanders-Faarts 

(echtgenote van kunstsmid Math. 

Wanders, die iets verscholen 

rechts ernaast staat); de heer met 

lichtblauw colbert is Jos Hamers.
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Altenbroek 

een korte geschiedenis
Rob Brouwers

Etymologisch betekent ‘Broek’ een gedraineerd en in 

weiland herschapen moeras. Maar in het Voerense Broek 

is sindsdien heel wat gebeurd.

De oudste eigenaar van ‘Brook’, zoals wij Voerenaars het noe-

men, was in 1314 Jan van Brouk of  Jan van Voeren, waarschijnlijk 

nog een verre afstammeling van de graven van Voeren. In die 

tijd een leengoed van de graven van Dalhem. In 1323 lezen we 

‘broeke bi Voeren’. In 1371 nam Reinir van den broekke deel aan 

de Slag van Baesweiler, onder de vlag van de heer van Gronsveld.

In het begin van de 16e eeuw, wanneer Johan van Holsit trouwde 

met Margaretha van broek, evolueerde het oude Broek naar het 

jongere Broek van Hoen (nu Hoensbroek): “geheeten den hof  

ende dat goed van den alden broeck” (archief  J. Nijssen). Het 

wapenschild van Altenbroek en het wapenschild van Hoensbroek 

hebben trouwens gemeenschappelijke kwartieren. Andere namen 

daarmee verwant zijn: Alden Biezen (bij Bilzen), Aldeneik (bij 

Maaseik), Alt-Hoeselt, Altweert, Oldenbroek (bij Zwolle) enz.

Tijdens de 80-jarige oorlog, met name in 1627, verbleven hier 

gedurende twee maanden “een gereformeerde cornet mit syn 

vrouwe en Caesar trompetter van Compaignye van Don Michel 

Arenalo, oick mit syn vrouwe (…)”. Een cornet in die tijd was 

een officier-vaandrig, vergezeld van zijn trompetter. Zij verbleven 

hier in ’s-Gravenvoeren bijna een jaar op verschillende adressen, 

op bevel van de gouverneur van Limburg (hertogdom) en de 

drossaard van Dalhem. (Heem, nr. 5-6 in 1964)

In 1714 werd ridder Pieter Dewinckel de eigenaar, tevens heer 

van Noorbeek, ontvanger van de tol aan de Elverschans alsook 

adjudant van Antonius van Hoensbroek. Aan deze familie herin-

nert een steen met inscriptie bij de Lambertusbron ofwel de 

Lammersboeën. Volgens een oude legende zou deze bron nog 

geslagen zijn door de H. Lambertus zelf. Het geneeskrachtige 

bronwater werd ooit gebruikt bij oogziekten. Het schijnt… Want 

in Holset bij Vaals beweert men hetzelfde!

In 1740 werd baron Jean-Lambert de Fassin de nieuwe bezitter 

van Broek en tevens heer van Noorbeek. Zijn enige erfdochter 

Marie-Claire schonk hij aan Pierre Leonard Joseph De Schierveld, 

een advocaat. In Henri-Chapelle op het kasteel Ruyff  schreef  

men toen nog ‘De Schierveld’, naderhand op Altenbroek echter 

‘de Schiervel’, zonder hoofdletter D en zonder d van achter (zie 

de Band, nr.6, 1958). Deze Leonard was ooit lid van de Tweede 

Kamer der Staten Generaal tijdens het Nederlandse bewind tot 

1839 en Ridder in de orde van de Belgische Leeuw, daarbij ook 

Inspecteur en ‘chef  de la première division des Eaux et Forêts du 

departement et ancien juge de la haute Cour de Limbourg’ (het 

gaat hierbij om het Hertogdom Limburg). Van 1812 tot en met 

1827 was hij burgemeester van het dorp. Zijn echtgenote werd 

slechts 48 jaar oud. Ze hadden zes kinderen. De bekendste van 

hun zonen was wel Pierre de Schiervel die van 1843 tot en met 

1857 gouverneur werd van Belgisch Limburg, op dat moment een 

verscheurde en teleurgestelde regio die ineens in een uithoek lag. 

Pierre de Schiervel volgde baron Frans de Loë Imstenraedt van 

Mheer (1830 -1831) op, die zich vooral had laten opmerken door 

zijn oppositie tegen de Nederlandse regering. In die tijd waren 

beide Limburgen nog samen.

Na hun huwelijk in 1813 gingen ze in Rotem (bij Maasmechelen) 

wonen. Baron Pierre, die eerst gouverneur van Oost-Vlaanderen 

was, werd erg geëerd in Belgisch Limburg. Uit dankbaarheid voor 

de vele aan de provincie en aan Hasselt bewezen diensten, werd 

een laan naar hem vernoemd: de Schiervellaan. Ook in Tongeren 

bestaat er een de Schiervelstraat.

Henri, zijn broer, werd in 1839 burgemeester van ’s Graven-

voeren, tot en met 1843. Ook hij was een hevig tegenstander 

van de opsplitsing in een Nederlands- en Belgisch Limburg. De 

toenmalige Minister van Justitie, Prof. A. Ernst uit Aubel, diende 

zelfs zijn ontslag in. Ondanks die tegenstellingen kwam in 1839 

de landsgrens dwars door de eeuwenoude eenheid Valkenburg en 

Dalhem te liggen. De inwoners van Voeren en Altenbroek waren 

voortaan Belgen, die van Mheer en Noorbeek werden Hollanders 

genoemd.

Henri had drie kinderen waaronder een zoon Jacq. Leonard. Deze 

trouwde met de dochter van Vilain XIIII (uit te spreken als Vilain 

quatorze). Deze Vilain was lid van het Nationaal Congres (de eer-
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vijvers kwamen, het water in zou trekken en hen dan het bloed 

zou uitzuigen.

De Joonkfer — de naam van de holle weg die uitkomt op het 

kruispunt van de Schoppemerheide — herinnert aan een jong 

meisje van het kasteel, dat verliefd werd op de zoon van een 

pachter, een boer dus. Verboden natuurlijk. De jonkvrouw kreeg 

van liefdesverdriet de tering en stierf. Maar ’s nachts bleef  ze 

ronddwalen, op zoek naar haar geliefde. Totdat de pastoor boven 

op het kruispuntje een kruisbeeld plaatste. Sinds toen verdween 

de jonkvrouw en is alleen haar naam nog blijven bestaan.

Rond 1900 zwierf  hier in de Stashaag regelmatig een Ketteleman 

rond. Een spook, helemaal behangen met rammelende kettingen. 

De late reiziger of  vrijer, die hier in het donker voorbij moest en 

dan d’r Kettelemaan tegenkwam, schrok zich te pletter!

Tot op zekere avond dokter Heynen nog voor een zieke naar 

Mheer moest. Hij had, wanneer hij in het donker naar een patiënt 

toe moest, altijd een revolver bij zich. Ergens halverwege de Stas-

haag, begon het: klingele……klangele….Boe! Het spook! Meteen 

daarna klonk er een schot! Toen was het de beurt van de Kettele-

man om de benen onder zijn gat uit te lopen!

Bij het begin van de oprijlaan naar het kasteel is er een kleine 

groeve. Deze groeve is ontstaan door het winnen van mergel, in 

1815 ten tijde van Leonard de Schiervel, die het kasteel helemaal 

verbouwde tot zoals het er nu uitziet.

ste Belgische regering, zeg maar), later Minister van Buitenlandse 

Zaken en buitengewoon Minister van het Vaticaan.

In 1878 huwde Arthur de Behault een van de kleindochters 

van Jacq. Leonard. De Behaults kwamen van Gent, van op het 

kasteel Gend’hof  te Buggenhout. Zij maakten van Altenbroek 

een zomerresidentie. Tot voor kort stond er bij de ingang van het 

kasteel, vlak achter het hek rechts, een megaliet. (Nvdr: nu tussen 

struiken in het park.) Die werd in 1903, ondanks zijn 7.000 kg en 

met de middelen van die tijd naar hier gebracht. De steen was ‘ge-

vonden’ door Arthur de Behault en kwam van het land van Jos. 

Hutsemaker in Noorbeek. Er zouden in een cirkel verschillende 

kleinere stenen omheen hebben gelegen?

Vanaf  1900 tot 1914 kwam De Behault met zijn vrouw en zijn 

twaalf  kinderen, de gouvernante en de koetsier (18 pers.) met 

de ‘charrebang’ (char à bancs), getrokken door twee halfbloed 

schimmels, iedere zondag naar de mis.

Niet tegenstaande die grens, bleef  er, zeker tot aan de Eerste We-

reldoorlog, een druk verkeer bestaan tussen de zusterdorpen. Zo 

kwamen de boeren van Noorbeek in Voeren naar de molens. Of  

de mensen van Mheer, die water uit de Lambertusbron gebruik-

ten bij oogziekten. En dan de vele smokkelpaadjes dwars door de 

Broeker bossen!

Tijdens de oorlog van 1914-1918 was het kasteel bezet door Duit-

se officieren. Naderhand verbleef  Andrien de Behault-de la Croix 

er met zijn zonen. (De la Croix was de dochter van de toenmalige 

eerste minister). Andrien vervoegde het leger als oorlogsvrijwil-

liger van 1914-1918. Hij verwierf  er de graad van officier.

Als kind zag ik hen altijd, net even te laat, de kerk binnenkomen. 

De oude heer gevolgd door zijn echtgenote (die later weduwe zou 

worden) met de zonen Jean en André, misschien ook met hun 

vrouwen. Zij gingen altijd vooraan in het schepenbankje zitten.

In 1994 kocht Wim Claessen het kasteel. Goed een jaar later 

verwierf  hij ook de bijbehorende boerderij en landgoederen. 

Einde 2011 werd Altembrouck (= sinds de 18e eeuw de Franse 

schrijfwijze van Altenbroek) na een faillissementsaanvraag door 

een Amerikaans beursfonds overgenomen. Nu is het landgoed is 

in handen van Readen Holding Corporation. Joop Steenbergen 

is sinds het begin en namens de investeerders interim-manager 

van het hotel-restaurant en ook van een veefokbedrijf. Je vindt er 

nu Japanse Wagyu-runderen, Hongaarse Mangalitza-varkens en 

Kurohitsu-schapen. De renovatie is nog steeds bezig. 

Van Altenbroek naar Mheer loopt een weg die de Belgen kennen 

als Stashaag en de Nederlanders als Stadshaag. ‘Haag’ betekende 

vroeger een ‘bosje van kreupelhout’ en Stas was een voornaam 

(afkorting van Eustasius). De huidige weg bestaat pas sinds 1887. 

Voorheen liep deze door de Stasgrebbe, de diepe holle weg aan 

de linkerkant.

Halverwege bevindt zich een enorme dassenburcht. In het voor-

jaar is er ook altijd de trek van honderden padden (‘kroddels’ in 

ons dialect) naar de vijvers van het kasteelpark.

Het Waterloohuuske (zie tekening) was een jachthuisje dat 

volgens de overlevering in 1815 werd gebouwd op de plek waar 

Leonard de Schiervel met enkele van zijn vrienden stond, toen hij 

de nederlaag van Napoleon in Waterloo vernam. Op dit ogenblik 

is het helemaal vervallen.

Precies zoals in de Voer had men ook hier in de vijvers een 

Hakemanneke dat de kinderen, die te dicht bij de rand van de 
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De wederopbouw 

na de Eerste Wereldoorlog
Elza Vandenabeele

Jongere lezers moeten zich even realiseren dat in 1914-1918 de 

Voerdorpen nog aparte gemeenten waren (tot 1976) en dat heel 

Voeren tot 1963 bij de provincie Luik hoorde. De contacten met 

de hogere overheid verliepen dan in het Frans.

Noodwoningen

Na de wapenstilstand in 1918 lagen heel wat huizen in puin door 

de oorlog. Ook in de huidige gemeente Voeren, vooral in Moelin-

gen en in mindere mate in Sint-Marten en in ’s-Gravenvoeren.

Toen de vluchtelingen terugkwamen uit het buitenland gaf  

dat een probleem, vooral in de zwaarst getroffen gebieden. De 

regering, in Londen, had dat voorzien en richtte al in 1916 het 

Koning Albertfonds op. Dat moest voor onderdak zorgen na de 

oorlog. Kant-en-klare huisjes werden, als noodwoningen, gekocht 

van het Franse en het Engelse leger. Omdat het er niet genoeg 

waren was er ook een tweede type, het ‘système Renkin’. De 

bouwelementen moesten de bewoners halen in gemeentemagazij-

nen waar ze opgestapeld lagen. Het huisje moesten ze zelf  ineen 

zetten.

Zijn alle noodwoningen die in Voeren overblijven (zie verder) 

huisjes van het Albertfonds? Nog altijd worden ze ‘brakkemen-

ten’ genoemd, naar de officiële Franse naam ‘baraquement’.

Veel noodwoningen werden later gesloopt, enkele vonden een 

koper: een privé-persoon of  de Openbare Onderstand. Ze 

werden dan dikwijls verplaatst. Zo stonden er in Moelingen veel 

noodwoningen langs de Voerenweg tegenover de Berwijn. Nu is 

er daar geen enkele meer al zijn er in Moelingen nog zes terug te 

vinden.  Ze zijn dikwijls  versteend of  ingebouwd, enig speur-

werk is nodig! In de Dorpsstraat staat er nog één in oorspronke-

lijke staat maar de twee in de Mescherstraat, één in Elzen, één in 

de Withuisstraat en één langs de Viséweg zijn nog aan hun vorm 

te herkennen.

In ’s-Gravenvoeren vinden we er nog vier: één in Jolette, één in 

Kinkeberg en twee in de Kerkhofstraat. Dat in Jolette is nog het 

best herkenbaar, in de Kerkhofstraat moet je de vorige toestand 

(foto hiernaast) gekend hebben om het te vinden! 

ORD-woningen

Voor de heropbouw werd in 1919 een speciale dienst opgericht, 

de ‘Office des Régions Dévastées’ (ORD) (Dienst der Verwoeste 

Gewesten in de Vlaamse provincies). Al in 1915 was de Belgische 

regering in Londen de heropbouw beginnen plannen. Toen ont-

stonden ook de eerste wetten op de Stedenbouw: er moest bij de 

heropbouw rekening gehouden worden met moderne inzichten. 

Het begrip ‘rooilijn’ ontstond. Ook moesten lemen of  houten 

woningen in steen heropgebouwd worden. Toen de oorlog ein-

digde, discussieerden de betrokken architecten: moest de stijl van 

de vernielde huizen gerespecteerd worden of  zou men modern 

bouwen? Het werd een compromis, de zogenaamde ‘vieux-neuf ’-

stijl, geïnspireerd door de streekstijl maar met moderne toevoe-

gingen. Ook werden plannen meer dan eens gebruikt en hadden 

bouwonderdelen (kozijnen, deuren, versieringselementen…) vaste 

afmetingen. Dat maakte het bouwen goedkoper en sneller. De 

elementen lagen klaar in gewestelijke en gemeentemagazijnen. 

De ORD had zijn eigen architecten en aannemers. Dit om de 

prijzen te doen zakken want in de privé werd misbruik gemaakt 

van de situatie en vroeg men gekke prijzen. Ook was er een eigen 

wegendienst. De ORD-dienst heeft gewerkt van 1919 tot 1926. 

Toen was nog niet alle oorlogsschade uitbetaald.

Sommige huizen die door de dienst werden gebouwd dragen in 

hun voorgevel een steen met vaste afmetingen (vierkant, 21 cm 

hoog en 21 cm breed), met de letters ORD en daaronder het 

jaartal (van 1920 tot 1923). 

Waar zijn in Voeren ORD-stenen te vinden? Het meest in 

Moelingen: 17, vooral langs de Dorpsstraat en de Voerenstraat. 

’s-Gravenvoeren heeft er acht en Sint-Marten drie (waarvan twee 

in Veurs).

Er blijven nog vele vragen.

Is het juist dat wie geld en initiatief  had en zelf  begon op te 

bouwen later vergoeding kreeg voor zijn oorlogsschade? Wanneer 

en hoeveel? En dat de anderen hun heropgebouwd huis gratis 

hadden maar dat de dienst dan de oorlogsschade kreeg? En weer: 

wanneer en hoeveel?

Waarom hebben niet alle huizen die door de dienst werden 

opgebouwd een ORD-steen? In Moelingen zijn er 17 stenen op 

39 huizen die door de dienst werden opgebouwd. (In het totaal 
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Naast lezen en praten was er ook ter-

reinwerk. Belangstellenden kunnen 

bij de auteur de inventarisatie-gege-

vens bekomen. Hun aanvullingen 

worden met dank aanvaard.

waren daar 72 huizen door de oorlog vernield en 69 

herbouwd.) In ’s-Gravenvoeren hebben acht huizen 

op 14 een ORD-steen, in Sint-Marten drie van de 

vijf.  

In de ‘Inventaris van het cultuurbezit, deel 14n 2, 

Kanton Voeren’ vind je na p XXXII het nieuwe 

stratenplan voor Moelingen (1920). Het nieuwe 

plan is over het oude getekend zodat de verschil-

len duidelijk zijn. En wat dan met de huizen die al 

tijdens de oorlog werden heropgebouwd of  die nog 

ten dele stonden?

Moelingen was zwaar geteisterd en werd erkend als 

‘commune adoptée’. Wat hield dat in?

Visé is heropgebouwd door dezelfde ORD-dienst. 

Ze hebben dezelfde vragen. De historische kring 

denkt de wederopbouw van Visé in 2016 of  2017 

grondig te bestuderen. Zij beschikken over heel wat 

documentatie.

Op het Algemeen Rijksarchief  in Brussel is veel 

bewaard over de heropbouw.  De inventaris van het  

ORD-archief  is gepubliceerd. Daarin vind je van 

welke huizen welke documenten nog te vinden zijn. 

Soms zijn de kadasternummers vermeld, soms de 

straatnaam van toen (er waren nog geen huisnum-

mers!) Verder kennen we de eigenaar, de architect 

en de aannemer. En van de meeste huizen is er meer 

bewaard: plannen, aanbestedingsdossier, briefwisse-

ling… Er zijn minder huizen vermeld dan er ORD-

stenen zijn. Is er van de andere niks meer te vinden?

Wie verdiept zich daarin?

Naschrift

Over de ORD-dienst en over de noodwoningen is 

veel te vinden op internet. De auteur maakte daar 

dankbaar gebruik van.  Dank ook aan de vele men-

sen die ik heb lastig gevallen, mensen uit de dorpen 

en dank aan Jean-Pierre Lenssen van het museum in Visé. Jean-Marie Ernon (’s-Gravenvoeren) 

toont het originele plan van zijn huis 

(op de achtergrond), zoals het in 

1922 door de ORD werd herbouwd.

Dit huisje in ’s-Gravenvoeren — ‘Mon 

Rêve’ — is een noodwoning die relatief 

weinig veranderd is. Op dit ogenblik is 

het huis niet meer bewoond.
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Winand Vandeberg, Trees Meertens 

en Sjeuve Dodemont
Rob Brouwers

In KOERIER van 17 

oktober 1980 typeerde Paul 

Cajot Winand Vandeberg 

(1901-1994) erg treffend in 

de titel ‘De voornaamheid 

van ’t Veldratteke’: “De tafel 

ligt vol met brieven, papier, 

potloden, een gom, tekenma-

teriaal, een lat en noem maar 

op. Alles verzameld rond 

de visbak waarin twee visjes 

vredig zwemmen. Op de kast 

staat een kaars te branden, 

want het is het feest van 

de Rozenkrans. Alles wat 

Winand vertelt is doordrenkt 

van de godsdienst. Winand is 

uitermate godsvruchtig. En 

vooral Maria staat bij hem 

hoog aangeschreven. (…) 

Bovendien heeft Winand 

een zekere ijdelheid, een 

bewuste trots, een gevoel van 

belangrijkheid dat meteen 

die drukke schijnbedrijvigheid verklaart. (…) Maar dat is Winand 

en dat siert hem. Net als zijn verhalen, zijn talent om op de be-

langrijkste woorden een wonderbaarlijke intonatie te leggen. Als 

hij dan over de Romeinse villa, die nog onder de grond rond zijn 

huis zit, vertelt, dan is hij meesterlijk.”

In een extra bijlage 

van Het Belang van 

Limburg op 25 maart 

1993 beschreef  Lode 

Ramaekers hem als 

‘een eigengereide 

dorpsfilosoof ’.

Hoe kwam hij eigen-

lijk aan zijn bijnaam 

‘’t Veldratteke’? Vele 

jaren geleden had 

Winand met iemand 

van onder aan de 

Voer ruzie over het 

een of  ander. Hij 

schold die persoon 

toen uit voor ‘water-

rat’, waarop die re-

pliceerde met ‘zjwieg 

toe, veldrat’…
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Over Trees Meertens (1915-1992) schreef  Michiel Nales (Was-
senaar) in Holle Bolle Gijs 2 (uitgeverij Querido — Amsterdam/
Antwerpen) in het hoofdstuk De heks van de Grensberg enkele erg 
mooie zinnen: “Groenere ogen dan die van Treeske heb ik nog 
nooit gezien. Wat ze lazen, onthield haar hoofd. Ze wist alles over 
de geschiedenis van het dorp. Je kon met haar praten over Pieter 
de Kluizenaar die op kruistocht ging en in drie maanden naar 
Constantinopel liep.” “Neen, in drie maanden en tien dagen”, zei 
Treeske dan. En ze had gelijk.

Maar Treeske was ook een held. Een verzetsheld. In de tweede 
wereldoorlog verborg ze Franse parachutisten in haar stal. Nie-
mand haalde het in zijn hoofd om daar te gaan zoeken. En later 
bracht ze die over de grens. Zij kende ieder paadje en elke struik 
van de hele streek. (Na de oorlog kreeg ze nog een brief  van 
President de Gaulle. Er lag een medaille voor haar klaar in Parijs. 
Maar die is ze nooit gaan halen, want ze moest ze zelf  betalen..) 
(…) Ze had geen water, geen elektriciteit, geen verwarming. Al-
leen een vloer vol kranten, boeken, kruiden en beesten. Treeskes 
stal was één grote huiskamer. Daar sliep ze in het stro tussen de 
koe, de twee varkens, de geiten, het schaap en de katten. Zeven 
honden hielden de wacht. (…) Haar huisje groeide boven op de 
berg. Net als de driedistel, de hei en de wilde orchideeën. Ze leek 

er gewoon altijd geweest te zijn.”

In de Limburger van 19 december 1979 noteerde Leo Herberghs: 
“Ze woont alleen in haar huisje op de Schophemerheide met haar 

geiten, haar schapen, kippen en twee koeien. Van 
de voordeur stap je zo in het stro van de stal. Twee 
vervaarlijke varkens lijken wel kruisingen tussen een 
tam en een wild varken. Trees heeft géén water en 
géén licht. ’s Avonds leest ze de krant (d.w.z. oude 
kranten of  tijdschriften die ze onderweg opraapt) 
bij het schijnsel van twee kaarsen.”

Ik ging vaker naar haar toe. Trees was, naast Winand 
en Sjeuve, een van mijn schildersmodellen. In de 
dertiger jaren was Trees een ‘feministe avant la 
lettre’. Zo was zij de eerste vrouwelijke chauffeur 
— zelfs met eigen auto — van het dorp. Zij was 
een vrouw van de wereld, gebruikte ‘make-up’ en 
ging regelmatig op uitstap naar het theater in Luik 
en Spa. In de familie was bekend dat zij uitstekend 
kookte en iedereen vond het een plezier om bij 
haar naar de kermis te gaan. Zo vertelde ze ook vol 
trots, dat haar vader thuiskwam met een lap stof  en 
daarvan moest zij ‘een kostuum’ voor hem naaien. 
Aangezien ze niet wist hoe te beginnen, haalde 
ze een oud pak van haar vader los. Aan de hand 
daarvan knipte ze de stof  en maakte er een passend 
kostuum van.

Tijdens een tentoonstelling in kasteel Ehrenstein 
bij Kerkrade, waar nogal wat schilderijen van haar 
hingen, stelde ik voor dat ze een keertje mee ging 
om te kijken. Op de afgesproken dag reed ik naar 
de hei, claxonneerde en daar kwam Treeske door 
een van de met plastic dichtgemaakte ‘gaten’ naar 
buiten: in haar doordeweekse kleren en met laarzen 
aan. Ze droeg een plastic tasje in haar hand. Toen ze 
eenmaal buiten het hek was, haalde ze een schone 
jas en mooie lakschoenen uit het tasje. In de auto 
rook ik dat ze parfum had gebruikt. “De mensen 
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hoeven mijn beesten niet te ruiken”, zo verklaarde ze. Toen ze 

voor één van haar eigen portretten stond, zei ze lachend: “Wat 

een madame!”

Niet alleen ‘een madame’ maar ook een boeiende, humoristische, 

ongelooflijk intelligente vrouw!

Als ik wel eens toevallig op de hei passeerde en ze was toevallig 

buiten, stopte ik even voor een praatje. Ze had soms prachtige 

uitdrukkingen. Zo zei ze op een keer: “Hie es ‘et met getieje e zoe 

sjtil, da huurste de pieringe haoste” (Hier is het bij tijden zo stil, 

dan hoor je de regenwormen hoesten).

Hieronder haar schoolrapport uit het 6e studiejaar (6e klas lagere 

school) met de verschillende vakken, waaronder

Belgische geschiedenis: 19,8 op 20

Teekenen: 18  op 20

Voordracht: 19  op 20

Zang: 20  op 20

Handwerk: 20  op 20

Huishoudkunde: 20  op 20

Vlijt: 20  op 20

Zorg schrijfboeken: 20  op 20

In KOERIER van 17 oktober 1980 schreef  Paul Cajot in een 

interview: “Ze werd opgevoed door haar grootmoeder, wiens 

broers nog met Napoleon streden.” Feitelijk waren het twee ooms 

van haar grootmoeder, die met Napoleon naar Moskou waren 

getrokken. En die pas in de loop van 1816 terugkwamen.

Tijdens datzelfde vraaggesprek haalde Cajot aan hoe ze tijdens 

de oorlog Franse soldaten hielp om aan de Duitsers te ontsnap-

pen via een zelf  opgezet vluchtnetwerk. Enkele bracht ze zelfs 

tot in Frankrijk.  Begin tachtiger jaren kreeg Trees met één van 

hen terug contact en bezocht ze de familie in Le Mans. Ze werd 

in Parijs op het Gare du Nord afgehaald en in het dorp stond de 

plaatselijke harmonie klaar voor een muzikale ontvangst. Tijdens 

haar begrafenis echter was er niemand van het Verzet aanwezig.

In LIBELLE (1982) vermeldde Joost Pollman: “Toen de bur-

gemeester zei dat haar onbewoonbaar verklaarde woning moest 

worden afgebroken” antwoordde ze: “Al woonde ik onder een 

appelboom, dan is dat nog altijd mijn appelboom en daar heb jij 

van af  te blijven!”

Een ander zeer kleurrijk figuur was Joseph Dodemont (1925-

1988) ofwel ‘d’r Sjeuve’. Iemand die van alle hout pijlen wist te 

maken, altijd op zijn eigen, originele manier. Zo verkocht hij ijs, 

beheerde hij lange tijd een ‘camping’ (een bivakplaats), hield hij 

een café open, ging hij met groenten langs de deur en mestte 

hij hanen vet. Een koppel dat nu in Italië woont, vertelde mij 

onlangs het volgende. Zij sliepen aanvankelijk in een tent aan de 

overkant van de Voer. De Rijkswacht kwam langs en er ontspon 

zich een hevige discussie tussen hen en Sjeuve over het al dan niet 

toegelaten ‘kamperen’ op de tegenover liggende weide. Eén van 

de argumenten van Sjeuve was: “Zeg, dat zijn geen Bohémiens, 

hoor.” (Bohemers = zigeuners) Uiteindelijk moesten de kampeer-

ders toch hun boeltje oppakken. Maar geen nood. Op de bin-

nenplaats bij Sjeuve stond een huifkar, waarin Sonja en Antoine 

konden overnachten.
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Op de dag van de Bronkprocessie 

in Voeren trokken we naar Schop-

hem. Sjeuve liep voorop met de 

vlag van Het Broederschap van het 

H. Sacrament. Boven Schietekamer 

gekomen, waar Nestor Thywissen 

woonde (nu Rémy Collings), begon 

het lichtjes te regenen. Pastoor 

Possen stelde voor even, totdat de 

bui over was, bij Nestor te schuilen. 

De ‘Hemel’, de harmonie, mannen, 

vrouwen en alle schoolkinderen, 

iedereen vluchtte er binnen. Er was 

plaats genoeg. Iedereen…..behalve 

Sjeuve en de twee misdienaars, die 

bij het kruispuntje van de Ketten al 

de lichte bocht gepasseerd waren. 

Bij de eerste huizen van Schophem 

stonden de mensen buiten. Sommi-

gen mét, anderen zonder paraplu.

Sjeuve had nog steeds niet in de 

gaten dat de processie hem niet 

was gevolgd en dat hij helemaal 

alleen met zijn twee misdienaars aan 

kwam op zijn gehucht! Toen hij dat ontdekte werd hij zo kwaad, 

dat hij recht naar zijn huis onder aan de Voer terugkeerde. En de 

vlag van Het Broederschap onder de poort zette. Pas ’s anderen-

daags durfde iemand ze terug te halen. En Sjeuve is zeven jaar 

niet meer met de processie mee geweest!

Als goeie ‘commercant’ hield hij zich verre van taalpolitiek, 

schuwde hij alles wat te Vlaams of  te Waals was. Zo wilde hij ons 

eens twee konijnen verkopen. “Zoe’n kastare, god wèt wievuel ze 

waoge” (zo’n kastaren, god weet 

hoeveel ze wegen), prees hij zijn 

handelswaar met verve aan. “Aha 

Sjeuve”, vroeg ik, “Vlaamse reu-

zen zeker?” “Nee, nee”, schrok 

hij, “Gewoeën Belsje knieng…” 

(gewoon Belgische konijnen).

Aanvullingen van Ed de Grood:

Winand

Vermeldenswaard is hoe hij in 

zijn moestuin zijn eigen ‘huus-

kesafval’ over het opschietende 

‘spoor’ (= prei) uitspreidde. Dat 

deed hij met een buitgemaakte 

Duitse helm uit de Tweede 

Wereldoorlog, die was vastgespij-

kerd aan een stok.

Trees

Water haalde zij bij de pomp in 

de Vitchen, met een juk waaraan 

twee emmers. Later werd het juk 

vervangen door een kruiwagen 

met jerrycans. Toen Trees niet 

meer zo goed ter been was, hiel-

pen Alain en Richard, die destijds 

in het Schaopsheim woonden, 

haar. Het einde van het liedje echter was dat Richard de jerrycans 

droeg en Alain de kruiwagen de berg op duwde met daarin… de 

Trees!

Sjeuve

Sjeuve stookte een antieke Belgische stationskachel, die het koude 

‘bivak’ uitstekend kon verwarmen, uitsluitend met hout en wel 

zodanig, dat er hele hoogstamboomgaarden in zijn verdwenen!
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De pastoors van ’s-Gravenvoeren
Jean-Marie Ernon

De kerk van ’s-Gravenvoeren heeft altijd wel een pastoor gehad. 
Ze was immers hoofd- of  moederkerk hier in de streek, met als 
filialen Aubel, Noorbeek, Mheer en Weerst. Ik vond onderstaande 

lijst in HEEM, 1966, 10/1, en vervolledigde ze zelf  aan de hand 
van de verslagen van de Parochieraad.

J.A. ( Justinus Ansay, gewezen Voerenaar, priester en landbouwin-
genieur, verblijvend in Leuven) geeft deze lijst op in Heem:

Worden gesignaleerd :
In 1453  Pieter Zingelborg
In 1609  Niklaas Rigals geb. te ’s-Gravenvoeren. + 1629
In 1653  Antonius Van Eyck ( + 1656)
In 1687  Jan Caenen, geboren te ’s-Gravenvoeren
In 1698  Andreas Van Welt
In 1712  Jacobus Bartholomé ( + 1719)

Waren pastoor :
Van 1719 tot 1770 : Arnoldus Hendricus D’Affnay geboren te ’s-
Gravenvoeren op 24.11.1691 en er overleden op 6.10.1772
Van 1770 tot 1817: Hendrik Thywissen, geboren en overleden 
te ’s-Gravenvoeren. (aanvulling Rob Brouwers: Hij wilde de eed 
van trouw aan de Franse grondwet niet afleggen en dook onder. 

Afwisselend las hij de mis in de hoeve Castermans of  bij Victor 
Cleenen(+)-Hanssen op een hooizolder.)

Van 1817 tot 1819: Regnier Paquay ( + 1819)
Van 1819 tot 1835: Onbekend ( Andries ?)
Van 1835 tot 1876: Christian Vlecken geb. 18.12.1801, + 
17.03.1876
Van 1876 tot 1885  E.H. Haelewijk
Van 1885 tot 1920: Hubertus Kallen, geb. 29.11.1847 en + 
23.11.1920
Van 1921 tot 1923: Jozef  Reinartz geb.30.10.1867, + 19.4.1923
Van 1923 tot 1935: Aegidius Zegers,                       + 6.11.1955
Van 1935 tot 1956: Herman Prickaerts                    + 15.1.1961
Van 1956 tot 1960 : Jules Peeters
Van 1960 tot 1969: Jozef  Fryns
Van 1969 tot 1989: Hubert Possen
Van 1989 tot 1992: Johannes Stienaers
Van 1992 tot 1994: Basiel Smolders
Van 1994 tot 2005: Jozef  Lemmens

Van 2005 tot         : Louis Stassen.  

Op onderstaande foto zijn drie pastoors te zien die (in 1988) in Voe-

ren werkzaam waren: Willy Vanormelingen (derde van links), Jozef 

Lemmens (vierde van links) en Hubert Possen (helemaal rechts).
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Vaak zie je op een gebouw een jaartal dat verwijst naar 

de bouwdatum ervan. Soms is het ook een tekst en staat 

er de naam op van de belangrijke man of vrouw die bij 

de inhuldiging het lintje mocht doorknippen. Vooral in de 

17de en 18de eeuw gebeurde dat op een iets andere 

manier. Toen was het gebruik van chronogrammen heel 

populair: het jaartal werd verwerkt in een zin, meestal in 

het Latijn, die iets over het gebouw zelf zei. Vaak zijn de 

letters met getalwaarde als hoofdletters of groter weerge-

geven, soms hebben ze zelfs een gouden laagje gekre-

gen.

Om de jaartalwaarde van een chronogram te berekenen, moet 
je alle letters die ook een Romeins cijfer zijn — dus een getal-
waarde hebben —, bij elkaar optellen. Meer bepaald: M = 1000, 
D = 500, C = 100, L = 50, X = 10, V (of  U) = 5 en I (of  J) = 

1. Wat U en J betreft: in teksten uit de Romeinse tijd werden die 
sowieso altijd als V respectievelijk I geschreven en moest men uit 
het woordbeeld opmaken hoe ze uitgesproken moesten worden. 
In latere teksten wordt deze oude schrijfwijze vaak overgenomen, 
maar er zijn ook tal van voorbeelden waar men U en J schrijft. 
Bij uitbreiding krijgen ook letters die niet in het Romeinse alfabet 
voorkwamen een getalwaarde, bijvoorbeeld als ze deel uitmaken 
van een naam of  als het chronogram in een andere taal dan het 
Latijn is: W (dubbele V) = 10, Y (= IJ) = 2.

In Voeren vond ik op gebouwen of  monumenten vijf  chro-
nogrammen. Maar wie een beetje oplettend door bijvoorbeeld 
Maastricht loopt, zal er beslist meer ontdekken. Dat de teksten 
altijd in het Latijn zijn, komt doordat de auteurs ervan vaak pries-
ters waren. (In protestantse streken is het gebruik van chrono-
grammen nagenoeg onbekend.) Zij waren immers vertrouwd met 
die taal.

Chronogrammen in Voeren
Rik Palmans

In Moelingen (foto  hierboven, uit 1984) staat er een kort chrono-
gram op de achterkant van het kruis bij de brug over de Berwijn: 
‘MeDeLa CruCIfIXI’. Een ‘medela’ is een medicijn. Misschien 
is het kruis (crucifix) geplaatst door iemand die geloofde dat 

hij door goddelijke hulp was genezen. Of  is het meer algemeen 
bedoeld: het kruis, als symbool van de religie, geneest ons (van 
zonden)? In ieder geval verwijst het chronogram naar het jaartal 
1768. Het huidige kruis is overigens een vervanging van recente 

datum. Ik weet niet meer wanneer het precies is gebeurd, maar 
een aantal jaar geleden is er tijdens de jaarlijkse carnavalstoet een 
wagen tegenaan gereden en brak er een stuk van het oude kruis 
af. Ligt het nog ergens?

Boven de deur van de pastorij van ’s-Gravenvoeren staat trots 
vermeld: ‘LaUs sUperIs Cerno DeViCtIs hostIbUs orbeM.’ Vrij 
vertaald: ‘Lof  zij de hogere, nu de vijanden zijn overwonnen 

aanschouw ik de wereld.’ Die ‘overwonnen vijanden’ zijn waar-
schijnlijk de Jezuïeten uit Maastricht, die tot de opheffing van 

de orde in 1773 het recht hadden om belastingen te heffen in 
’s-Gravenvoeren. Het chronogram zelf  verwijst naar 1774.

Op de Hubertusbron in het kasteeldomein Altenbroek (foto 
hiernaast) is (in twee regels) te lezen: ‘teMpore eqVItIs De WInC-
keL et Lepper / ConJVgVM aeDIfICatVr’. Elke regel vormt 
een chronogram dat als jaartal 1718 oplevert. De tekst betekent: 
‘Werd gebouwd ten tijde van de huwelijksverbintenis van ridder 
de Winckel en Lepper.’ 

Naast de deur van het Veltmanshuis in Sint-Martens-Voeren 
is een steen ingemetseld met de tekst ‘eX DeCIMatIs frV-
gIbVs ConstrVXerVnt’ — ‘uit de opbrengsten van de 
tienden(belastingen) hebben ze [dit] gebouwd’ —, wat het jaartal 
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1743 oplevert. Frieda Schlusmans (1) vertelde enkele jaren gele-

den aan Elza Vandenabeele dat uit de architectuur van het Velt-

manhuis is af  te leiden dat het gebouw dateert uit het begin van 

de negentiende eeuw; deze datumsteen kan dus onmogelijk bij 

het huidige gebouw horen. Het feit dat hij tot vóór de restauratie 

van het Veltmanshuis niet in de muur was ingemetseld maar deel 

uitmaakte van een voetschraper naast de deur, ondersteunt de 

hypothese dat hij afkomstig is van een ander gebouw.

In de voorgevel van de zg. ‘villa Frésar’, in de Meulenberg in 

’s-Gravenvoeren, is een datumsteen ingemetseld met de tekst 

‘CreDIte posterI hIC (?) fVIt’; vrij vertaald: geloof, jullie die na 

ons komen, dat hier een (?) stond.

De steen is helaas niet meer intact: op de tweede regel is een 

woord verdwenen. Het is niet 

duidelijk of  dat woord alleen maar 

dichtgestreken is, of  echt weggehakt. 

Waarschijnlijk was het een woord 

van vier of  vijf  letters en bevatte het 

een M. Wat nu van het chronogram 

zichtbaar is, levert de getalwaarde 709 

op en uiteraard kan deze steen niet uit 

dat jaar stammen.

Stond er misschien mola? In het Latijn 

van de achttiende eeuw werd een mo-

len molina genoemd, maar een oudere 

vorm (gebruikt tot in de veertiende 

eeuw) was mola. Het zou dus kunnen 

dat de opsteller van dit chronogram 

teruggegrepen heeft naar die oude 

term om het chronogram te doen 

kloppen. Het zou dan het jaartal 1759 

opleveren.

Het is erg verleidelijk om te denken 

dat er mola stond, omdat zich daar 

tegenover in die tijd inderdaad een 

belangrijke watermolen bevond. Maar 

anderzijds is altijd verondersteld dat 

de stenen in de gevel van deze villa 

niet uit onze streek afkomstig zijn (1).  

Het is uiteraard ook mogelijk dat de 

steen van elders komt, maar naar een 

andere molen verwijst.

Wie de steen hier ooit heeft laten in-

metselen is niet geweten. Het huis was 

vóór 1940 een zomerverblijf  van een 

rijke familie uit Luik, Frésar. Jeanine 

Broun-Schillings, die er nu woont, 

vertelde me dat ze ooit iemand van 

die familie op bezoek heeft gehad. De 

man, die toen al over de zeventig was, 

wist te vertellen dat zijn grootvader het huis had laten verbou-

wen en bovenaan in de voorgevel het familiewapen en het jaartal 

1907 had laten aanbrengen. De stenen eronder, met de ankers, 

waren nog van de vorige eigenaar, die het huis had laten bouwen: 

het zou een Engelsman geweest zijn die in de scheepvaart had 

gewerkt.

Er is nog een zesde chronogram, maar dat is geen datumsteen. 

Het staat vermeld op de achterkant van een foto die in het bezit 

is van de familie Lemmens in Sint-Pieters-Voeren. De tekst, die 

als jaartal 1877 oplevert, luidt: ‘Ut omnia, cecidit senex tilia Furae 

Sancti Petri’. In het Nederlands: ‘Zoals alles kwam ook de oude 

linde van Sint-Pieters-Voeren aan zijn einde.’ Klaarblijkelijk stond 

er tot dat jaar tegenover de kerk een oeroude linde, die dat jaar is 

gekapt. In de plaats van de linde is dan een beuk geplant, maar 

ook die is enkele jaren geleden gekapt.

In die tijd was fotografie nog niet zo gewoon als nu. Dit moet 

zelfs een van de oudste in Voeren is genomen foto’s zijn.

(1) Frieda Schlusmans is de auteur van Bouwen door de eeuwen heen in 

Vlaanderen, deel 14n2: kanton Voeren, in 1992 uitgegeven door het 

Bestuur voor Monumenten en Landschappen.
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Duitse noodbruggen over de Maas 

tussen Navagne en Lixhe, begin augustus 1914

Willem Driesen

Grijpen en zwenken

Het bevel voor de hoofdmacht van het Duitse veldleger luidde in 

1914: in het westen door België en Luxemburg tegen Frankrijk 

optrekken. Een linkse zwenkbeweging maken naar de lijn Duin-

kerken-Verdun met als scharnierpunt Thionville (Diedenhofen)-

Metz. Daarbij was de snelle vordering van de rechtervleugel 

maatgevend voor de hele draaibeweging. Op die uiterste rechtse 

vleugel moest de Höhere Kavalleriekommandeur 2. luitenant-generaal 

Georg von der Marwitz zo snel mogelijk met zijn voorlopig 

samengestelde cavaleriedivisie ‘von Garnier’ de Maas- en ka-

naalovergangen bij Visé bezetten. Daarna de diepteverkenning 

richting Antwerpen, Brussel en Charleroi starten en ook nog de 

Duitse ‘coup de main’ naar Luik beschermen tegen verstoringen 

door het Belgisch veldleger. Die Handstreich of  verrassingsaanval 

tegen Luik wou het spoorwegknooppunt en de bruggen van het 

dubbelbruggenhoofd binnen in de versterkte positie in handen 

krijgen. Zo konden de Duitse troepen ook de twaalf  geduchte 

forten langs achter bij de ‘keel’ grijpen. (In de vestingbouwkunde 

betekent een ‘keel’ de zwakke achterkant van een bolwerk.)

De weigering van België als antwoord op het Duitse ultimatum 

was er op maandag 3 augustus om 6 uur in de ochtend. Dinsdag-

morgen om 6 uur (7 uur Duitse tijd) verscheen in de marsbevelen 

‘Belgien ist Feind’ en de eerste Duitsers kwamen over de grens 

om 8.10 uur. Woensdag 5 augustus en vrijdag 7 augustus waren 

er nog ultieme onderhandelingen via generaal Gérard Leman in 

Luik, maar die leverden niets op. Sommige Duitsers beriepen zich 

op een post-Waterloo geallieerde conferentie 

van Aken uit 1818 waarbij Pruisen en Enge-

land het recht hadden om Luik en Namen 

te bezetten tegen een Franse aanval (1). De 

geopolitieke situatie maakte een snel Duits 

succes noodzakelijk: bondgenoot Italië had 

zich neutraal opgesteld en Engeland met 

zijn onmetelijke hulpbronnen had net de 

oorlog verklaard. Om te vermijden dat zich 

nog meer neutrale landen aansloten bij hun 

vijand moest Duitsland aan de wereld snel 

een grote militaire zege presenteren. 

De opgeblazen brug

De Maasbrug van Visé tussen Luik en Maas-

tricht was voor de Duitse invaller uiterst 

belangrijk om een deel van zijn speciaal 

samengestelde ‘Maasleger’ op de westelijke 

oever te krijgen. Ook langs die zijde wou hij 

Luik een bliksemsnelle vuistslag geven. 

Het tweede bataljon van het Belgische 12de 

linieregiment hield Visé. Majoor Collijns 

was op 2 augustus om zeven uur ’s morgens 

met vierhonderd manschappen in het stadje 

van vierduizend inwoners toegekomen. De bruggen van Visé en 

Argenteau werden elk bezet door een compagnie. Slechts één pe-

loton van dertig man bewaakte de doorwaadbare plaats te Lixhe, 

de rest was in Haccourt gelegerd als reserve.

Het 2de Lansiers verkende oostelijk tot aan de Duitse grens. 

Een patrouille, onder leiding van Camille de Menten de Horne, 

verbleef  in Kanne. Die kraste in het zink van het torendak van 

kasteel Caestert zijn observaties (2). Ongecontroleerde en onware 

berichten over meerdere cavalerieregimenten met artillerie en 

machinegeweren die bij Lixhe of  Visé over de Maas trokken 

bereikten het Belgische Groot Hoofdkwartier te Leuven. De 

eerste Duitsers staken in patrouille- en eskadronsterkte pas op 5 

augustus de stroom over, terwijl er al dagen voordien onterechte 

geruchten de ronde deden over Duitsers aan de westkant van de 

Maas. 

De brugconstructie in Visé telde zeven metalen delen op vijf  

zware gemetselde pijlers met mijnenkamers. Bij gebrek aan 

Het strijdtoneel van de Duitse cavalerie bij Voeren en Luik op 6 augustus 

1914. In rood de Belgische bewegingen, in het zwart de Duitse. Het hoofd-

kwartier van von der Marwitz is nog in ’s Gravenvoeren. In Zuid-Limburg 

en Waals-Haspengouw evolueren reeds verkenningspatrouilles en –

eskadrons die verwarring stichten in het Belgisch hoofdkwartier. Uit: Paul 

VON TROSCHKE, Die deutsche Heereskavallerie am Entscheidungsflügel 

1914, Berlijn, 1940.
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genietroepen moest artilleriekolonel Loiselet met springstof-

fenexpert ingenieur Delattre op zondag 2 augustus de vernieling 

voorbereiden. De ladingen macarite werden geplaatst in de kamers 

en op het brugdek. Buskruitworsten kwamen langs de ijzeren 

leuningen. Toen dinsdagmorgen 4 augustus kapitein Fisette dan 

toch toekwam met zijn afdeling genie, liet die het werk over aan 

de al begonnen ploeg en concentreerde zich zelf  op de brug van 

Hermalle-sur-Argenteau (3). Toen voor waar werd aangenomen 

dat twee Duitse cavaleriedivisies in de namiddag van 3 augustus 

waren binnengevallen, werd het bevel tot vuur aan de lont om 

half  tien ’s avonds gegeven, maar de vernieling was onvolledig. 

Men had nog wel een dubbele lading gebruikt, en toch bleven 

beide bruggen zelfs door voertuigen nog te gebruiken. Genie-

luitenant Brouhon kreeg dan ook om elf  uur bij de generale staf  

van de versterking Luik het bevel om de bruggen volledig te ver-

nielen. Dat werd uitgevoerd op 4 augustus om vier uur ’s morgens 

en het was niets te vroeg. De ontploffingen sloegen in Visé een 

bres van ruim zestig meter, de vierde pijler werd vernield en twee 

aansluitende metalen traveeën lagen in de Maasbedding. Zelfs de 

telefoon- en telegraaflijnen waren gebroken. Twee bootjes werden 

’s morgensvroeg op patrouille naar de overzijde gestuurd. 

De 4de Cie bewaakte de opgeblazen brug en vuurde rond kwart 

voor twee in de namiddag op de Duitse huzarenvoorhoede. Rond 

half  vijf  trokken de Belgen zich terug op de heuvels van de 

linkeroever. 

Het peloton in Lixhe was via Hallembaye versterkt met de 1ste 

compagnie van kapitein de Burghraeve. De Belgische schutters 

vanop de westoever schoten eerst, daarna werd geschut van de 

vestingartillerie geleid door vuurseinen. De Burghraeve meldde 

hoe de verdedigers zwaar onder vuur kwamen, zich plat op grond 

moesten drukken en zo niet eens in staat waren te observeren. 

Vanop de Fliberg in Moelingen beschoot een Duitse batterij in 

stelling Lixhe met snelvuur. Om vijf  uur in de namiddag beval 

majoor Collijn de terugtrekking onder dekking van de achter-

hoede, per sprong van vijftig meter. Het ging naar Milmort, dus 

veilig achter de fortenlinie. De balans voor zijn hele bataljon was 

licht: slechts twee doden en tien gewonden.  In de nacht van 4 op 

5 augustus was Jagerbataljon 9 met pionierscommando bij Lixhe 

op veren en pontons overgegaan en had Lixhe ‘van vijanden 

gezuiverd’.

Het was de Duitse 34ste infanteriebrigade die op de westelijke 

oever de hoofdrol speelde in de verrassingsaanval op Luik. Ze 

was samengesteld uit het 89ste Grenadiers, het 90ste Fuseliers, 

het 25ste Infanterie, het 7de Jagersbataljon, een afdeling veldartil-

lerie en enkele eskadrons ruiters. Het 25ste regiment kwam uit de 

streek, maar de twee andere waren van Rostock en Schwerin in 

Mecklenburg over Hamburg-Osnabrück-Münster-Oberhausen 

naar Herzogenrath gereisd. De trein had 25 uur gedaan over de 

640 kilometers (4). De troepen werden uit de trein geladen in de 

nacht van 3 op 4 augustus in Herzogenrath, maakten een korte 

mars langs de Nederlandse grens en trokken België binnen. Om 

vijf  uur in de namiddag had de afmattende mars hen in de akkers 

ten oosten en noordoosten van Berneau gebracht. Toen de staart 

van de kolonne Warsage voorbij was om half  zes kregen ze bevel 

om Visé aan te vallen, maar de Belgen trokken zich terug. Hun 

twee bruggentransporten op weg naar Visé moesten nu naar 

Moelingen afbuigen en waren nog niet toegekomen. Dus ging 

iedereen in nachtbivak. De ruiters van von Garnier overnachtten 

bij Moelingen en ’s-Gravenvoeren, de 34ste Brigade in en rond 

Berneau. 

Fort Pontisse vuurde al op 4 augustus in het beneden-Maasdal op 

de vernielde brug in Visé en op het wad in Lixhe. 

’s Nachts was er een aanval door de 27ste Infanteriebrigade als 

afleiding voor de overtocht van de 34ste Infanteriebrigade. Het 

waren slechts schijnaanvallen, het consigne was immers: nog geen 

ernstig gevecht leveren. De artillerie van de 34ste beschoot vanaf  

half  drie ’s nachts de westoever terwijl er intussen aan pontonve-

ren tussen Navagne en Lixhe werd gewerkt.

In de Duitse planning was uiteraard rekening gehouden met een 

noodzakelijke brugslag vlak bij de noordelijke grens bij Lixhe, 

maar het bleek onmogelijk om de infanterie voor de westelijke 

aanval op Luik en delen van de cavalerie al bij morgengrijs van 

5 augustus over te zetten, zoals voorzien door chef-planner von 

Moltke (5). 

Het wad van Lixhe

Douanier en amateur-historicus Léon Caumartin schreef  het al 

in zijn krantenrubriek uit 1858: ‘Le gué de Lixhe ou de Navagne 

est si facile, que, avant la cession de la rive droite à la Hollande et 

l’établissement des chemins de halage, 

les habitants de ce village traversaient la 

Meuse avec les charettes pour voiturer 

les récoltes de la rive droite. C’est la que 

l’armée espagnole a passé en 1634, et 

Jean de Weert en 1636 (6).’

Van oudsher was hier een ondiepe, 

doorwaadbare plaats of  voort. De 

sokkel en de hoge bodems vanwege 

de kalksteenbanken in de ondergrond 

creëerden bij Navagne en bij Souvré in 

Visé doorwaadbare plaatsen gedurende 

meerdere maanden per jaar (7). 

Op deze plek reiken dikke pakketten 

Onder-Carboonkalksteen, afgezet in 

Duitse brugtrein met pontons op paardenwa-

gens ca. 1910. Ingekleurde prentbriefkaart 

veilingsite Delcampe.
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een lokaal, breukbegrensd 

sedimentatiebekken van 

Visé-Puth, tot recht onder het 

Kwartaire alluvium en leem-

dek. De Elvenschans situeert 

zich een op terras één meter 

hoger dan de hoogste vloed-

lijn. De bedding bij Lixhe-

Navagne bevat de allerlaatste 

kalksteenrotsen, de vallei 

verbreedt er in de richting van 

Maastricht en de oosthelling 

op Maastrichter krijtrotsen 

verloopt zacht glooiend. Het 

steile doorbraakdal tussen 

Onder-Carboon kalksteenklif-

fen van de Luikse Maas ein-

digt bij Visé. Het dal van de 

Berwijn had twee rivierarmen, waarvan de noordelijke gedempt is. 

Het gebied is moerassig met thermale bronnen. 

Navagne was een strategische plaats om de Maas te controleren, 

dat wisten ook de Spanjaarden toen ze Maastricht verloren aan 

de protestantse opstandelingen. In juni 1634 wierp markies de 

Salada een botenbrug over de Maas, een beetje zuidelijker dan 

de vroegere Berwijnmonding. Het Spaanse leger trok over met 

honderd kanonnen en bivakkeerde bij Navagne. In 1636 gebruik-

ten soldaten van het pas opgerichte fort van Navagne biertonnen 

om een botenbrug over de Maas te leggen. Eind 1636 trokken de 

Luikse troepen van Jan van Weert na de plundering van Tongeren 

richting Duitsland (8). De Vandermaelenkaart van rond 1850 

toont een passage d’eau ter hoogte van de toenmalige monding van 

de Berwijn. Bij een woning tegenover de Berwijnmonding staat 

op een plan rond 1647 te lezen: ‘M. passeur de l‘eau’ (9).

Achtereenvolgens zijn er sporen van een Spaans 17de-eeuws fort, 

een schans, een Oostenrijks tolhuis uit 1715 met kapel en hoeve. 

Enkel deze laatste bleef  overeind, de Duijsenshoeve of  Elven-

schans. Het tolhuis, later kasteeltje o.m. van de Mechelse drukker 

en schepen Pierre Charles Dessain (Luik 1837-Moelingen 1913), 

werd tijdens de gebeurtenissen in deze bijdrage in augustus 1914 

vernield. De eigenaar was één jaar ervoor overleden (10).

Wisten de Duitsers van dit wad, de enige oversteekplaats tussen 

Luik en Maastricht? Al in de commentaren bij de stafkaart van de 

Oostenrijkse graaf  en cartograaf  de Ferraris werd genoteerd: ‘…

la rivière de Meuse… On la passe en voiture à l’opposite de Visé, 

partie sur un pont de bateaux et partie en ponton, et en nacelle à 

l’orient du village de Lixhe (11).’

Het eigenlijke wad zou op Nederlands grondgebied vertrekken, 

vandaar de Duitse omzichtigheid en de bruggenslag. Er is een 

doorwaadbare plaats op Nederlands grondgebied gekend, het Gué 

des Vaches, of  Passage d’eau ter hoogte van Eijsden en Lanaye. In 

1944 moesten de Amerikaanse bevrijdingstroepen zich niet om 

grenzen bekommeren en zij sloegen hun botenbrug ter hoogte 

van Nivelle bij Lixhe. 

Het wisselende debiet van de Maas als regenrivier was een 

bekommernis van de Duitse strategen in 1914. Het Maaspeil 

schommelt normaal vijf  meter en er vloeit per seconde honderd-

vijftig tot tweehonderd kubieke meter doorheen. Maar het debiet 

kan uitzonderlijk variëren van dertig tot 2.700 m3 per seconde! 

Voorzitter van de gemeenteraad en oud-onderwijzer Jean Duij-

sens (° 1948) bracht zijn jeugd tot 1975 door in de Elvenschans. 

Als de sneeuw in de Ardennen smolt en het debiet aan de stuw in 

Visé hoger ging dan 1.300 m3 per seconde, werden daar de schot-

balken gelicht en was Navagne een paar dagen tot een hele week 

afgesloten van de buitenwereld. Hij heeft de hechtingspunten 

van de Duitse noodbrug nog gezien in de vorm van twee zware 

ijzeren I-profielbalken een halve meter boven de aarde. Dat was 

exact op de plek van de huidige, herlegde Berwijnmonding. Rond 

de jaren 1960 wandelde Jean met zijn moeder en broertje Guil-

laume op zondag nog met laarzen door de Maas naar Lixhe om in 

Ternaaien (Lanaye) bij familie naar de kermis te gaan. 

In 1981 werd bij Lixhe de onbevaarbare Maas volledig afgesloten 

door Socolie en ACEC door een stuwdam met op de rechteroe-

ver een kleine hydro-elektrische centrale. Dit om het Maaspeil 

stroomopwaarts te kunnen regelen. Later kwam er een vistrap 

naast. Ook de verkeersbrug naar de A25 veranderde de horizon 

ingrijpend. 

Het gat van Lixhe

Het neutrale Nederlands-Limburg vormde een niet te betreden 

wig tussen België en Duitsland. Die situatie dwong het offensieve 

Maasleger en het latere Iste Leger een eerste zwenking te maken 

vanaf  het verzamelgebied ten noorden van Aken naar Midden-

België. Zolang de noordelijke Luikse forten schoten, moesten 

de aanvallers zo kort mogelijk tegen de grens aan schuren. Het 

was de enige plek waar ze niet de volle laag riskeerden van het 

‘duivelsfort’ Pontisse bij Vivegnies. De 21 cm houwitser reikte te 

kort, het 12 en 15 cm geschut reikten wel tot daar, alvast in theo-

rie. Maar sommige granaten waren oud of  vielen in modder. De 

observatieposten of  oriëntatiepunten die het fortvuur geleidden 

stonden eerst op de Duitse doelwittenlijst. Twee fabrieksschou-

wen van cementbedrijven werden neergehaald. De kerk(toren), 

zowel te Lixhe als te Visé, werd pas op 10 augustus vernield. 

Zodra de observatiepunten en het grote zoeklicht waren uitge-

schakeld kon commandant Speesen vanuit Pontisse slechts een 

‘Passage d’eau’ ter hoogte van 

Navagne en de Berwijn op de 

Vandermaelenkaart (ca. 1850).



36 D’r Koeënwoof 36 — 2015

trage cadans van strooivuur aanhouden om de Duitse troepen te 

hinderen bij bruggenbouw en oversteek. 

Het strategisch belang van dit stukje Maas was ook generaal Brial-

mont niet ontgaan, toen hij de versterkte posities in de Maasvallei 

uitbouwde rond Namen en Luik. De afstand van het ‘gat’ van 

Lixhe tot het meest noordelijke Luikse fort te Pontisse, gelegen 

op 190 meter hoogte en op zeven kilometer van hartje Luik, is 7,3 

kilometer, bijna op de grens van het schietbereik. Brialmont waar-

schuwde de Belgische regering voor een kapitale fout door nabij 

Lixhe geen fort te bouwen: men zou er nog ‘tranen van bloed om 

wenen’ (12). Het bleek in 1914 bij de Duitse inval inderdaad een 

strategische blunder te zijn. Deze fout werd wel rechtgezet door 

in 1932 in de directe nabijheid het Fort Eben-Emael te bouwen. 

De verkenners voorop

Op woensdag 5 augustus om negen uur meldde de versterkte 

positie Luik aan het Groot Hoofdkwartier te Leuven dat de Duit-

sers een militaire brug bouwden te Lixhe, dicht bij de grens (13). 

Ook die voormiddag dacht commandant van Caulaert van de staf  

van de enige Belgische cavaleriedivisie dat er over de Maas 5.000 

Duitse ruiters gezet waren op weg naar Tongeren. In werkelijk-

heid ging het om patrouilles en verkenningseskadrons, die om vijf  

uur ’s namiddags in Tongeren opdoken. 

De Duitsers zaten intussen niet stil. De bruggentransporten, 

Königlich Würtembergisches Korps-Brücken-Train nummers 13 

en 14, waren pas te verwachten woensdagnamiddag 5 augustus. 

Dus werden om vijf  uur ’s morgens bij ochtendgloren alvast twee 

springpatrouilles uitgezonden voor spoorwegsabotage in Sint-

Truiden en Landen (14). Een patrouille van twaalf  ulanen van het 

3de, met de jonge luitenant von der Marwitz, moest in diverse 

richtingen verkennen, de kanaalbrug bezetten en de tegenoverlig-

gende hoogte bespieden. De patrouille werd verdeeld in vier ve-

detten (een korporaal met twee man). Berichten werden te paard 

tot bij pioniers aan de Maas gebracht en zo verder naar de divisie. 

De bruggenwagens van enkele regimenten werden bijgevoerd en 

door pioniers tot veren gebouwd met telkens drie paarden erop. 

De patrouille telde enkel zwemmers. De plek lag onder vuur, dus 

snelheid was geboden. Het paard van korporaal Bosdorf  ver-

dronk in de Maas. De volgende 

dag werden ze afgelost en 

keerden terug over de intussen 

gebouwde pontonbrug.

Om één uur ’s middags van 5 

augustus was het de beurt aan 

vier verkenningseskadrons van 

een 120 ruiters elk, gehaald uit 

het 12de Huzaren (Kleffel), het 

2de Dragonders (Yorck), het 

17de Dragonders (Troschke) 

en het 18de Dragonders 

(Boehm). Het bevel was om 

half  twee ’s nachts toegekomen 

en in het morgengrijs hadden 

generaal van der Marwitz en 

zijn stafchef  majoor Hoffman 

von Waldau nadere orders gegeven (15). Het zwemmen van paar-

den langszij bootjes of  noodveren op strobalen ging langzaam. 

Bovendien was de tegenoverliggende oever steil. Door de sterke 

stroming dreven de paarden af. De nervositeit en de gretigheid 

van de ruiters naar actie maakten het nog erger. Na de overgang 

werden in het verlaten dorp Lixhe verzorging en haver opgeëist. 

Rond drie uur in de namiddag vertrokken ook de dieptepatrouil-

les Finkenstein en von Unger met ieder vijftien ruiters in weste-

lijke richting. 

Een ooggetuige spreekt van: ‘Een gruwelijk-mooi beeld. De 

overgangsplek werd uiteraard door Belgen met zware artillerie 

beschoten, maar de granaten ploften in het water of  in de door 

onweer weke oever. Een deel der dragonders zat met gepak op 

vlotten, de paarden zwommen aan staalboten. Door de vloedgolf  

van een granaatinslag verdronk het paard van onderofficier Reh-

berg en wachtmeester Richter werd ongelukkig op de planken-

vloer van een veer geslagen en was met een zware rugkwetsuur 

uit voor de rest van de oorlog (16). Achter ons stond een dorp in 

brand en bij de stroom een kasteeltje in felle vlammen, vanwaar 

de hogere staf  en generaal Ludendorff  de overzet bekeken. 

Hij eiste elke boot en elk vlot op, omdat de bruggentreinen niet 

aangekomen waren. De ruiterij moest dus wachten.’ Het eerste 

eskadron von Roon van het 7de Kurassiers besloot dan maar over 

te zwemmen. Ze moesten bij Glons een berichtenverzamelpunt 

bouwen. Dat lukte zonder verlies van manschappen en paarden 

en ondanks beschieting door Pontisse. ’s Avonds werd een holle 

weg bij Wonck als opstellingspunt gekozen (17). Uiteraard was er 

nog geen licht Funkenstation over de Maas geraakt. 

Die middag kwam generaal von Ludendorff  met de auto langs 

en greep persoonlijk in (18). Hij beval ongeduldig de overzet 

van cavalerie te staken, de 34ste Infanteriebrigade ging voor! Zij 

moesten immers die nacht de aanval op Luik vanuit het noord-

westen uitvoeren. Sommige ruiterregimenten waren om half  drie 

namiddag vertrokken vanuit ’s-Gravenvoeren naar de Maas, maar 

behalve de vier verkenningseskadrons kon niemand meer over. 

De ruiters keerden terug naar hun bivak, onder meer bij de weg 

Moelingen – ’s-Gravenvoeren, westelijk van de weg Berneau –

Rykholt. 

Duitse pioniers bij de bouw van een 

veer op twee pontons ca. 1910. 

Ingekleurde prentbriefkaart.



D’r Koeënwoof 36 — 2015 37

Met cavalerie-bruggenmateriaal 

werden overzetveren ineen 

geknutseld. ‘Fortgesetzt wird 

an Beihilfsfähren gearbeitet, 

um die Maas zu überschrei-

ten’, schrijft een Duits soldaat 

in zijn brief  naar huis (19). 

Slechts de twee Mecklenburgse 

regimenten en jagersbataljon 7 

staken over tussen de mid-

dag en vijf  uur, de rest moest 

noodgedwongen achterblijven: 

het 25ste infanterieregiment, 

de 1ste veldhouwitserafdeling 

en de zware artillerieafde-

ling II van het 60ste. Ook de 

meldcentrales voor de twee 

cavaleriedivisies, op te stellen 

in de omgeving van Othée, 

geraakten niet over. So begann 

schon die erste Kriegshandlung trotz sorgfälltiger Friedensvorbe-

reitung nicht so wie vorgesehen. (20). 

Er was een geringe voorraad landkaarten en de mysterieuze 

‘terreingidsen’ waren niet op de afspraak. Bovendien waren de 

troepen in vredessterkte, de mobilisatiemanschappen waren nog 

onderweg. 

De Duitse 8ste brigade van de 2de cavaleriedivisie kon pas in de 

nacht en vroege morgen van donderdag 6 augustus over de Maas. 

Ze vatte post als bruggenhoofd en dekte de infanterieaanval op 

Luik. Deze vertragingen had ook een voordeel. Generaal Gérard 

Leman, bevelhebber van Luik, had zijn aanvankelijk opgetrom-

melde infanteriebrigade bij gebrek aan zichtbare vijand verscho-

ven naar het  noordoosten, naar de rechter Maasoever, waar de 

sterkste stoot werd verwacht. 

Die donderdag kon de derde compagnie van het Magdeburgi-

sches Pionier-Batallion 4. met een compagnie van Pionier-Batalli-

on 7 een Behelfsbrücke van ongeveer 150 meter lang bouwen (21). 

De bereden verkenners in patrouille en eskadron die over de 

Maas waren geraakt hadden intussen maar één motto: voor-

waarts. Ze waren gebriefd dat achter hen hun makkers in grote 

getale volgden. Dit was onjuist, door de vertraging te wijten aan 

de voorrang voor de optrekkende en later in wanorde aftrek-

kende infanterie, en de soms doeltreffende beschietingen op de 

noodbrug vanuit Pontisse. Toch zorgden deze verkenners voor 

onrust in heel Zuid-Limburg, een massa chaotische telefonische 

meldingen in het Belgische hoofdkwartier en later een té voor-

zichtige, voortijdige terugtrekking van de hele 3de legerdivisie uit 

de positie Luik op bevel van Leman. Stafchef  Selliers de Mo-

ranville schreef  later: deze operatie leek een onderneming tegen 

de linkervleugel van ons leger in te leiden met het doel deze van 

Antwerpen af  te snijden. Dit nieuws werd ook naar Londen en 

Parijs doorgegeven. 

Grappig detail: de in veldgrijs geklede Duitsers waren zo snel in 

het Vlaamse binnenland opgedaagd dat ze vaak voor Engelsen in 

kaki werden gehouden en het spelletje zo lang mogelijk meespeel-

den. 

Gefreiter Busse van de Mecklenburgse dragonderpatrouille Struck 

schreef: ‘We spraken af  niets of  plat te spreken. Dat misleidde 

de ons begeleidende, anders zo lastige burgerfietsers. Ook waren 

onze nieuwe grijze uniformen en onze roodgele lansvlaggen de 

bevolking onbekend. De wielrijders ijlden ver vooruit en brachten 

hun landgenoten de vrolijke boodschap: De Engelsen komen er-

aan! Die misleiding was ons geluk. Zo kwamen we zonder moei-

lijkheden steeds verder omheen de fortengordel. We werden in 

menig dorp zelfs stormachtig begroet. We moesten onder mekaar 

toch lachen. Maar op de tanden bijten, om niets te verraden. De 

bewoners brachten ons bier, wijn, sigaren en sigaretten, en geen 

van ons durfde ‘Danke schön’ zeggen’ (22). 

Tussen woensdag 5 en vrijdag 7 augustus waren er merkwaardig 

genoeg geen Duitse vliegtuigverkenningen. Het weer en het on-

overzichtelijke terrein in vochtig Haspengouw-Hageland speelden 

de piloten parten en hun actie leverde die eerste weken niet het 

verwachte resultaat op (23).

Bruggenslag

De Duitsers waren voorzien op noodbruggenbouw. Per ruiter-

regiment bijvoorbeeld waren er twee brugwagens toebedeeld. 

Daarin vier halfboten uit gegalvaniseerd staal en houten brugslag-

materiaal, werktuigen en springpatronen voor snelle brugvernie-

Tekening door Otto Schöck uit 

Karl OTTO, Von den Kämpfen 

der Neunziger. Kriegserleb-

nisse, Rostock: Leopold, 1916, 

p. 7. 

De auteur beschrijft hoe Moelin-

gen volledig verlaten is en het 

vee er los loopt.
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ling. Iedere in elkaar gestoken boot kon acht tot tien man dragen 

en het materiaal volstond voor een pontonbrug van zeven meter. 

Maar dat was in Lixhe onvoldoende. Bovendien waren derge-

lijke bruggenwagens te zwaar, vielen om door slechte wegen en 

werden zelfs achtergelaten om de vordering niet te hinderen. In 

een industrieland zoals België waren de staalboten vaak onbruik-

baar door de diep ingesneden gekanaliseerde waterlopen (24). Per 

cavaleriedivisie was er een pioniers- of  genieafdeling van vijftig 

man. Bij de slag van Halen werd de Gete bij kasteel Landwijk 

overbrugd met amper twee pontons onder een dek van balken en 

planken. 

Om de Maas te kunnen oversteken op noodbrug waren er 

minstens één divisie- en één korpsbruggentransport nodig. Hun 

houten ‘haketten’ met vier- en zesgespan droegen voldoende 

pontons en hout voor stevige paaljukken met kruisverbindingen. 

Voor het overbrengen van zware artillerie moest het bruggenma-

teriaal verdubbeld worden. 

In de late namiddag van woensdag 5 augustus waren de twee 

grote brugtransporten eindelijk toegekomen en de morgen van 6 

augustus was een loopbrug klaar. Een loopbrug was twee meter 

breed en liet voetvolk en ruiterij toe per één. Een kolonnebrug 

was minstens drie meter breed. Het pionierswerk gebeurde onder 

geschut van Pontisse, maar die granaten mochten in geen geval 

tot op Nederlands gebied reiken en een onweersbui had de bo-

dem te week gemaakt voor ontsteking bij inslag. Toch moest het 

werk moest herhaaldelijk gestaakt of  herbegonnen worden door 

het kanonvuur vanuit de forten Pontisse en Barchon. 

De twintigjarige graaf  en vaandeljonker Adolf  Heinrich von 

Arnim uit Boitzenburg van het vijfde eskadron werd dodelijk 

geraakt door twee scherven in zijn vierde halswervel, van random 

artillerievuur. Het was de eerste dode van het 2de Dragonders, 

hij stierf  op de middag van 6 augustus in het Calvariënberg-

ziekenhuis te Maastricht. De Nederlandse Prins-gemaal Hendrik, 

voorzitter van het Rode Kruis, ging zijn lichaam groeten. 

De bruggenbouwers vertellen hun verhaal: de eerste compag-

nie van het 7de Pioniersbataljon (25) laadde in het station van 

Keulen in op 4 augustus om half  twaalf  ’s avonds. Via Düren 

tufte men naar Rothe Erde Aken. Samen met de bruggentrein 

13 en 14 werd de grens overschreden om 11 uur met een echt 

Pruisisch ‘Hurra’. Om 

vier uur kwamen ze langs 

het brandende Berneau. 

Daarna moesten ze niet 

naar Visé, maar in grote 

haast naar Moelingen. 

De pioniers sprongen op 

voertuigen van de brug-

gentrein en kwamen om 

half  zes aan bij Lixhe aan 

de Maas. Na een korte 

verkenning startte het 

overzetten van de 34ste 

infanterie- en de 48ste (8ste) cavaleriebrigade met zes pontons. 

De eerste granaten vanuit Pontisse vielen. Spijts storm, regen en 

grote vermoeidheid werd de ganse nacht door overgevaren. De 

cavaleriebrigade kostte onbehoorlijk veel tijd. Dus werd beslist ’s 

morgens 6 augustus om een loopbrug op halfpontons te bouwen. 

Daarvoor werden de niet voor overzet gebruikte pontons uit 

elkaar genomen. Het waren er te weinig, dus waren acht cava-

leriestaalboten en bijgevoerd noodmateriaal nodig. Om 13 uur 

deden de ruiters van von der Marwitz de oversteek over een 148 

meter lange loopbrug. Er werd ook bevel gegeven om met behulp 

van noodmateriaal, van de afbraak van de loopbrug vrijgekomen 

pontons van de divisie-bruggentrein, een kolonnebrug te bouwen 

voor delen van het 1ste Leger.

Onmiddellijk begonnen ze daaraan veertig meter stroomafwaarts. 

Hout uit Moelingen en van de hoge canadapopulieren, die de wei-

den omzoomden, werd nuttig gebruikt. Dat gebeurde samen met 

het eerste peloton van de eerste compagnie van Pioniersbataljon 

24. en de derde compagnie van Pioniersbatajon 4. De terugtocht 

van de 34ste Infanteriebrigade over de loopbrug ging de ganse 

nacht door. Overdag lag de plek constant onder artillerievuur. De 

volgende morgen 8 augustus keerde ook de vooruitgeschoven ca-

valerie terug, op enkele patrouilles na. Als voorzorg werd zelfs de 

loopbrug voorbereid op opblazen, en elke man voor de afbraak 

klaar gehouden. Om vier uur namiddag werd het alarm afgebla-

zen en onmiddellijk met de bouw van de noodbrug herbegonnen. 

Op 8 augustus startte de overtocht van de twee cavaleriedivisies. 

Die oeverwisseling duurde tot de volgende morgen. Zondag 9 

augustus werd de loopbrug afgebouwd en met haar pontons de 

kolonnebrug vervolledigd. ’s Middags kon de overgang over deze 

brug starten.

Overdag kwam de brug onder artillerievuur, steeds trefzekerder. 

Op 10 augustus geraakte de brug dan ook sterk beschadigd. 

Vuurgeleiding met fort Pontisse werden bestreden door hoge 

schoorstenen en torens in nabije omgeving op te blazen. Het 

geschut verminderde en viel weg. Om de pontons opnieuw voor 

de divisie-bruggentrein te gebruiken werden ze vervangen door 

paaljukken. 

Oversteek door Duitse ulanen 

met metalen tweedelige 

boot langs een veertouw. De 

paarden zwemmen langszij. 

Uit: Ernest F. HENDERSON, 

Germany’s fighting machine, 

Indianapolis, 1914.
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De Duitse greep naar Luik mislukt… bijna

De gedeeltelijk overgezette 34ste Infanteriebrigade beklom in de 

late avond de helling van Loën en kreeg bovenaan een opvallend 

mooi vergezicht op Luik. De Duitsers vorderden met opgezette 

bajonet maar ongeladen geweer. Dat laatste was een voorzorgs-

maatregel bij een nachtelijke aanval. 

De brigade rukte op naar Hermeé, het 90ste via de steenweg naar 

Herstal, het 89ste langs de steenweg naar Milmort, en het 7de 

Jagers over de veldweg ertussen. Doelen waren Rhees en Herstal. 

Maar er gebeurden ’s nachts veel vergissingen en kolonnes kruis-

ten elkaar. ‘Hier braucht man geschulte Führer. Wer hier nicht 

genau die Wege kennt, der verirrt sich (26).’ De Belgen weerden 

zich in de intervallen tussen de forten en de aanval mislukte. 

Door een verrassingsaanval op het hoofdkwartier van generaal 

Gérard Leman werd die wel naar het fort van Loncin gedwongen. 

De Duitsers leden grote verliezen, ook aan officieren. Van de hele 

Handstreich kon alleen de 14de infanteriebrigade binnendringen, 

maar dat was voldoende om het stadshart in te nemen. Het Duit-

se opperbevel liet eerst weten: ‘Der Handstreich auf  die modern 

ausgebaute Festung is nicht geglückt’, maar dat bleek fout: von 

Emmich en von Ludendorff  slaagden in hun gok. 

Door communicatiestoornissen bij de Duitsers maakte dit goede 

nieuws pas de avond van 7 augustus een einde aan de paniekerige 

terugtrekking. Zelfs de 8ste cavaleriebrigade was terug over de 

noodbrug naar de oostelijke oever getrokken. Ook al omdat er 

een vals alarm werd geslagen voor het beruchte Franse cava-

leriekorps Sordet, zogezegd in opmars richting Luik. De hele 

vrijdag werd vergeefs in de wolkbreukachtige regen op de vijand 

gewacht. De cavalerie stond naar het zuiden toe opgesteld in 

Warsage en Neufchateau in de stromende regen. ‘Een ganse dag 

in een bietenveld, nat tot op de huid, en pas dan mocht de mantel 

aan’, zo schrijft kurassier Brühe van het 2de (27).

‘Die Hoffnung auf  einer frischen Reiterkampf  erfüllte sich 

indessen nicht’, zo noteerden de pas toegekomen Leibhuza-

ren. De volgende dag om drie uur ’s morgens vertrokken ze als 

divisie-voorhoede uit hun vochtige bivakplaats bij Warsage, en 

gingen over een loopbrug in 

afgestegen kolonne per één 

over Maas. De Leibhuza-

renbrigade dekte vanop een 

hoogte de verdere overgang 

van het cavaleriekorps van 

von der Marwitz (28). 

De artillerie kon wel zijn 

werk doen: vanaf  5 augus-

tus beschoot ze zonder 

respijt de forten Pontisse 

en Barchon. Op die noordelijke forten waren dan ook gewel-

dige rookzuilen te zien van Duitse 21 cm-mortieren. Het waren 

twee halfbatterijen van de voetartillerie 4 en 9de regiment onder 

kapitein Hasdenteufel. Ze waren maandag 3 augustus vanuit 

Keulen naar Aken gekomen in verband met de 27ste Brigade. 

Om zes uur  woensdagmorgen stonden ze schietklaar ten westen 

van Mortroux. Vanaf  twee uur vuurden ze op Belgische artillerie 

bij het fort, vanaf  zeven uur ’s avonds op het fort zelf. Na 234 

schoten was hun munitie op en moesten ze voor herbevoorra-

ding naar Aken. Het 25ste Infanterieregiment bleef  op de andere 

oever en kreeg ’s avonds bevel naar de 27ste Infanteriebrigade 

te gaan. Deze moest op 5 augustus de linkerflank van de over-

gaande 34ste Infanteriebrigade dekken en de beveiliging van de 

twee mortierbatterijen bij Mortroux en Bolland van voetartille-

rieregiment 9 en 4 tegenover de forten van Barchon en Evegnée 

overnemen. 

De 34ste Brigade nam de beveiliging van de Maasovergang bij 

Lixhe over als deel van het IXde Legerkorps samen met de 28ste 

brigade (29).

Na de wanordelijke aftocht van de 34ste  via de noodbrug en 

het succes van von Emmich kon von der Marwitz zich op zijn 

eigenlijke taak richten en beval zijn twee divisies de wankele brug 

bij Lixhe over te steken, de 2de cavaleriedivisie in de nacht van 

7 op 8 augustus en later de 4de divisie. ‘Nu was de hoefslag vrij 

voor de ruiterij’ (30).

Duitse regimenten verhalen

Enkele getuigenissen (uiteraard met het nodige voorbehoud te 

lezen waar het gaat om franc-tireurs) geven een inkijk in het leven 

achter de Duitse schermen. De Jagerbataljons 7 en 9, afwijkend 

gekleed in groene uniformen en met een shako op het hoofd, 

ondersteunden de ruiterij als snelle infanterie of  voetvolk. Zij wa-

ren de ‘boots on the ground’, die het vuile werk opknapten voor 

de cavalerie: op dinsdag 4 augustus moesten ze om half  twaalf  

middag aantreden en met een ‘Hurra’ over de grens gaan via de 

Foto van Duitse noodbrug 

op (half?)pontons vanop een 

linkeroever, alleszins in de 

eerste oorlogsjaren (pinhel-

men). Aanzet van kade. Mast 

op de achtergrond. Witgekalkte 

boordstenen voor geleiding in 

duisternis. Deze foto wordt soms 

gebruikt als illustratie van de 

brug te Navagne-Lixhe, maar er 

wordt sterk betwijfeld of het wel 

degelijk om die brug gaat.
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oude heerbaan Aken-Gemmenich-Hombourg-Luik. Voor de ko-

lonne uit fietsten de wielrijderscompagnie van het bataljon onder 

kapitein von Kalckstein en de 1ste compagnie op een veertigtal 

opgeëiste vrachtwagens met toebedeelde 3de veldcompagnie van 

het 4de bataljon Pioniers uit Maagdenburg onder kapitein von 

Boeltzig. Deze kolonne moest de Maasbrug bij Visé open houden 

en beveiligen (31). 

Op hun weg vonden ze voertuigen van alle aard, verbonden met 

draad, gevelde grote olmen, ontplofte steenwegbruggen en weg-

genomen wegwijzers. De cavalerieverkenners hadden opgeruimd, 

maar nieuwe versperringen werden gelegd, zodat de vliegende 

kolonne haar doel niet veel vroeger bereikte dan de erop volgen-

de brigade. Voor en in Visé was er een vuurgevecht met Belgische 

rijkswachters en delen van het 12de infanterie. Het fortengeschut 

deed mee, maar zonder veel schade. In de vroege namiddag werd 

Visé in stormaanval genomen tot aan de Maas, maar de brug was 

al gesprongen. Het Jagerbataljon bereikte samen met de brigade 

de oostkant van Warsage tegen zes uur in de namiddag en kreeg 

er te maken met vrijschutterij. ‘Op de verbeten mannengezichten, 

onschuldig als een duif  langs de wegkant, konden ze door hun 

haast geen vrijschutter aflezen, ze konden het enkel vermoe-

den…’. Ze maakten zich klaar voor een onrustig bivak in Warsage 

en Berneau. Varkens en kippen moesten eraan geloven. Eergiste-

ren nog waren deze Jagers in Ratzeburg. De cavalerie beveiligde 

de Maaskant. 

Middernacht kwam bij de 1ste compagnie in Warsage bevel bin-

nen om zich over Berneau en Moelingen naar Lixhe te haasten, 

op veren en pontons over te steken en de andere oever van vij-

anden te zuiveren. Ze moesten bovendien de zuidelijk van Lixhe 

gelegen brug over het kanaal Luik-Maastricht als bruggenhoofd 

beveiligen. Al in de nacht van 4 op 5 augustus werkten pionier-

commando’s aan een kolonnebrug. 

Het bataljon ruimde om half  vier ’s nachts, bevreesd voor vuur 

uit de forten, de bivakplaats en trok vanuit Lorette met de 

brigade naar de steenweg Visé-Berneau om daar in de warme 

augustuszon te rusten tot bijna half  tien. Op weg naar Moelin-

gen werd elk verdacht huis in Berneau op bevel van majoor von 

der Oelsnitz aangestoken en het dorp brandde al snel langs alle 

kanten. De pastoor zou op heterdaad bij schieten zijn betrapt en 

meteen de kogel hebben gekregen. Moelingen werd bereikt om 

half  drie. Hier was er een lang oponthoud omdat er maar enkele 

overzetveren werkten. Het Jagerbataljon kwam als laatste, na de 

infanteristen van het 89ste en 90ste. Om half  negen valavond 

voer het eerste veer met Jagers over. Een geweldig onweer brak 

los. De Maas steeg gevoelig en de noodveren gingen moeilijk 

over. Slechts de helft van de draagbare last mocht mee. In deze 

pikzwarte nacht was de overzet pas om half  twaalf  ten einde. De 

34ste brigade was al weg om verder geen tijd te verliezen. Alleen 

rij- en noodzakelijke trekpaarden werden overgezet, en enkel de 

machinegeweer- en bijhorende munitiewagen. Ook de medische 

wagen bleef  achter, op een ransel met geneesmiddelen en verban-

den na. Zelfs de lichte veldhouwitserafdeling moest achterblijven. 

Dan volgde de mislukte aanval op Herstal en de aftocht. 

De Jagers keerden vanaf  half  vijf  ’s donderdagmorgen terug in 

Lixhe tussen Maas en kanaal. Ondanks de zonnige morgen was 

het een trieste 6 augustus. De reeds lang bevriende regimenten 

89 en 90 hadden veel verliezen geleden, en zelfs elkaar beschoten 

in de donkere nacht. De Jagers telden zelf  drie doden en zeven 

vermisten, waaronder de bevelhebber von der Oelsnitz.

In de loop van de voormiddag kwam het Pontissevuur steeds 

sterker en dichter en brigadebevelhebber von Kraewel besliste 

tot oeverwissel. De kolonnebrug was intussen afgewerkt en in 

korte tijd werd bivakplaats Warsage bereikt. De 3de compagnie 

was om vijf  uur als brugbeveiliging bij Lixhe gelaten. Om zeven 

uur naderden als een groene slang de aanvullingsmanschappen uit 

Ratzeburg, daar ver-

trokken op 4 augustus. 

Pas nu was het bataljon 

op oorlogssterkte. 

Zware regen verander-

de alles in modder. Een 

auto met een cavalerie-

officier kwam met 

het doorgeseind bevel 

van von Emmich: de 

34ste Brigade moest 

opnieuw in de nacht 

naar Luik uitrukken. 

Tien na één ‘s nachts 

werd vertrokken, maar 

– gelukkig – is die 

opmars afgebroken na 

twee uren en keerden 

de manschappen terug. 

Pas ’s morgens viel er 

geen regen meer en 

was er  hete koffie. De 

bivakplaats was een 

moeras en iedereen 

was blij toen om half  

Nederlandse fotografen namen in de eerste oorlogsdagen veel foto’s 

van de cavaleriebivaks bij Moelingen en de logistieke wachtterreinen 

voor de oversteek via Lixhe. Deze opnamen werden gretig in de inter-

nationale dagbladen en geïllustreerde magazines gepubliceerd.
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acht richting Moelingen werd opgestapt. Hier was een droge 

bivakplaats en de zon brak door. Het 9de Jagers moest nu met 

de 2de cavaleriedivisie nog dezelfde namiddag verder België in. 

Al om vier uur ging het weer met vrolijk gezang de Maas over 

als staart van de cavaleriekolonne. Dagdoel was Zichen, twaalf  

kilometer noordwestelijk van Lixhe. Nog voor donker om acht 

uur zaterdagavond 8 augustus kwam het bataljon daar toe. Bij 

de Maasbrug bleef  een peloton van de tweede compagnie onder 

luitenant Geissler ter beveiliging. De sinds 4 augustus bij Berneau 

gebleven wielrijderscompagnie von Kalckstein ging nu mee met 

de cavalerie. 

Het 90ste fuseliersregiment van het Groothertogdom Me-

cklenburg – een wat achtergebleven deel van Duitsland – was 

vernoemd naar Keizer Willem (32). Al op 31 juli was gevechts-

uitrusting verdeeld in de kazerne. Op mobilisatiedag 2 augustus 

werden patronen uitgedeeld en bajonetten geslepen. Onder het 

zingen van anti-Franse liederen en met een massa omstaanders 

stapten de bataljons nog op vredesterkte in de nacht van maandag 

3 augustus naar het station. Niemand wist waarheen. De reislijst 

was onder verzegelde omslag aan de bataljonskommandanten 

bezorgd, pas te openen na het verlaten van de garnizoensstad. 

Maar de westelijke rijrichting verraadde het strijddoel. Er werd 

altijd buiten de stations Kleinen, Lubeck, Hamburg, Bremen, 

Munster en Aken halt gehouden, dus waren er geen geschenken 

van omstaanders. Om elf  uur stapte het voorste bataljon II uit in 

Kohlscheidt. Op 4 augustus om iets voor drie ’s nachts bataljon 

I in Herzogenrath en bataljon III om kwart na acht in Aken. Het 

verzamelpunt was het boswachtershuis in het Akense stadswoud. 

Na twee uur rust kwam het bevel: België is de vijand, de brigade 

marcheert op naar Visé. Dus na twee slapeloze nachten en slechte 

verpleging betekende dat meteen een mars van dertig-veertig kilo-

meter voor de twee veraf  uitgeladen bataljons. Elk bataljon kreeg 

tienduizend mark in goud, daarvan elke compagnieleider tweedui-

zend mark. De opmars was gezamenlijk met het 89ste Grenadiers 

en het IIde veldartillerie. Een duizendkoppige menigte Akenaren 

begeleidde de kolonne tot aan grens. Dan ging het via Gemme-

nich en Hombourg naar Warsage. Er waren opvallend vriendelijke 

dorpsbewoners, Duitse vlaggen, Duitse kreten, maar toch ook 

versperringen, die door voorop marcherende troepen al waren 

weggeschoven. Het was een hete dag in een golvend landschap 

met houtwallen en weiden. Warsage werd 

bereikt om half  zes ’s avonds. Door het 

springen van de brug in Visé en gebrek 

aan cavaleriebrugmateriaal was er die dag 

geen oversteek naar de westoever.  

Bij de noordelijke uitgang van Ber-

neau werd bivak gemaakt bij inval van 

de duisternis. Laarzen uit, tenten op, 

veldkeukens met portie spek en erwten 

en een drinkbeker vol koffie. De bivak-

plaats was niet goed gekozen: in een 

laagte bij dorpsrand, met boomgaarden, 

zelfs tuinen met draadafrasteringen en 

hagen lagen alle zes bataljons dicht bij 

elkaar, maar vaak onzichtbaar. Tegen 

middernacht hoorden ze ‘Halt! Wie is 

daar?’ en vuurschoten van schildwach-

ten. Er volgde een door elkaar schieten, 

gekwetste wild lopende paarden, en ook 

machinegeweervuur van onze buren de 

grenadiers. De officieren deden het vuren 

staken en de geweren neerleggen. Stilte. Maar kort erna begon het 

opnieuw. Een compagnie van het eerste bataljon viel met ‘Hurra’ 

en opgezette bajonet het bivak van het tweede bataljon aan. Hun 

bevelhebber majoor Cleve kon zich ertussen werpen en groter 

onheil voorkomen.  Geweren werden ontladen en patronen 

geteld. De verliezen waren niet min. Twee Feldwebels en zeven 

fuseliers sneuvelden, en elf  paarden waren gedood. Ook veel 

gekwetsten. In de omgeving in de bosjes werden honderden in-

woners zonder reden aangetroffen en met geweren van het 25ste 

Infanterieregiment. In het dorp ondergebrachte paarden werden 

van nabij doodgeschoten door het venster. Maar we konden niets 

bewijzen, nieuwe paarden werden zelfs met goud betaald. Als 

straf  werd Berneau later volkomen vernietigd. 

Op 5 augustus ’s middags stapten de fuseliers naar Moelingen bij 

de Maas. Pioniers waren er een brug aan het bouwen, onder vuur 

van Pontisse. De compagnieën moesten materiaal voor noodbrug 

bijslepen: deuren en poorten, vensterluiken en vloerplanken (33).

Lambertus Mokveld, Nederlandse De Tijd-journalist was meteen 

de eerste oorlogscorrespondent ter plekke. Hij beschrijft op 6 

augustus de listige en gewelddadige strijd om de overtocht van de 

Maas. Het lukte enkele Duitse afdelingen om de overkant zwem-

mend of  langs de half-afgewerkte pontonbrug de overkant te 

bereiken, maar zowel Belgische schutters als het noordelijke fort 

Pontisse maakten brokken. De Duitse genie en cavalerie leden 

volgens hem verliezen. Mokveld schrijft: ‘Met een ongeloofelijke 

hardnekkigheid kwamen nieuwe Duitsche troepen hier en daar 

teruggeworpene vervangen en opnieuw werd gearbeid aan het 

herstel van de opgeblazen bruggen door het slaan van ponton-

werk, waarvoor ramen en deuren, dakgebinten en posten van de 

meest nabijzijnde huizen, die vernield werden, moesten dienen. 

Ik seinde reeds, dat vele woningen van Mouland dit lot ondergin-

gen’. 

In Moelingen, waar een mengeling van diverse troepen zich 

ophoopte, zag het er woest uit. Fuselierkapitein von Sodenstern 

vertelde dat inwoners in Moelingen weigerden water of  voedsel 

tegen betaling te geven (34). Ze schoten op rustende grenadiers 

vanuit hun huis. Twee mannen werden in het huis gearresteerd 

met zakpistolen, ze bekenden. Eentje sprong luitenant Ehlers bij 
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het verhoor naar de keel en werd door een ulaan neergeschoten. 
De andere werd op de vlucht neergeschoten. 

Een noodbrug kon onmogelijk in de loop van de dag nog ge-
maakt worden, dus dan maar er zonder. De compagnieën moes-
ten een groot deel van hun tentzeilen aan de pioniers geven, die 
ze met stro vulden. Elke zes of  meer van zulke balen werden met 
latten en planken tot een klein vlot verbonden, en dan hoofd-
zakelijk door de ruiterij gebruikt, met de paarden aan de halster 
zwemmend. De infanterie stak grotendeels over op vaartuigen, uit 
twee samengebonden pontons gebouwd. Geen eenvoudige opga-
ve want de stroom was hier 150 meter breed, met sterke stroming 
en een steile andere oever. Ook het vuur van Pontisse stoorde, 
maar deed geen echte schade. De overzet vroeg drie uren. De 
wagens moesten achtergelaten worden en de patronen verdeeld 
over twee gordels per man, dus 350 schoten elk. Ook de lichte 
Veldhouwitserafdeling II/60 moest blijven. Dan klauterde het 
regiment de steile helling bij Loën omhoog met een heerlijk ver-
gezicht in de avondval. Vanaf  negen uur begon de voetmars op 
Hallembaye, Heure-le-Romain en verder zuidelijk richting Luik. 
Onweer met stortregen maakte alles nat tot op de huid. Iedereen 
was tot omvallens toe moe en ploeterde in de modderbrij. Offi-
cieren kwamen van hun paard om zich wakker te kunnen houden. 
Ook deze fuseliers betaalden een zware tol voor hun mislukte 
overval op Luik. De resten van het regiment verzamelden zich 
in de loop van de namiddag 6 augustus bij Lixhe. Maar het vuur 
van Pontisse dreigde daar en ze staken terug de Maas over. Bivak 
werd gevonden, opnieuw noordelijk van Berneau. 38 fuseliers en 
vier officieren  bleken gesneuveld. Daarnaast nog 22 vermisten en 

150 gewonden. Op vrijdag 7 augustus werd onder een stromende 
regen opgetrokken naar Les Trixhes en Bombaye, om zich te 
weren tegen aanvallende vijandelijke ruiterij, maar dat alarm bleek 
vals. In de namiddag kwamen de aanvullingsmanschappen toe, en 
de levensmiddelenwagen. De compagnieën werden ingedeeld op 

oorlogssterkte met drie pelotons van elk acht groepen. Tot nu toe 
waren de drie ‘ijzeren porties’ in de ransel opgebruikt. Verpleging 
moest door opeising geregeld worden. 

Om vijf  uur namiddag op 8 augustus hield het tweede bataljon de 
overgang voor de cavalerie open over het kanaal Luik-Maastricht. 
Over de lichte, zwenkende pontonbrug stapte per twee naast el-
kaar de 8ste compagnie over de Maas. Tenten werden opgebouwd 
in het veld tussen Hallembaye en het  kanaal. Eén peloton ging 

als veldwacht naar het dorp Devant le Pont bij Visé. De nacht 
verliep ongestoord. De legercavalerie, 2de en 4de divisie, rukte in 
een urenlange rij verder België binnen, in de richting van Sint-

Truiden. 

Op zaterdag 9 augustus was het regiment al onder het legerkorps 
IX teruggekeerd, dat deel uitmaakte van het 1ste Leger. Het 
eerste en tweede bataljon met een batterij Veldartillerie 60 en een 
eskadron Dragonders van het 16de trokken die dag over de Maas 
en bezetten de steile hoogte bij Loën, terwijl het derde bataljon 

voor de beveiliging van de linkervleugel van de divisie bij Moelin-
gen naar de steenweg Berneau-Visé werd teruggetrokken. Op 10 
augustus bezette het tweede bataljon Visé, waarvan de inwoners 
met tekens in verbinding stonden met de forten. Op 11 augustus 
keerden 150 man Luikse bezetting terug naar het fuseliersregi-
ment met hun vaandel, Belgische schoenen en andere uitrusting. 

Op dinsdag 12 augustus trok het tweede bataljon om zes uur 
’s avonds naar Hermée tegen het fort Pontisse op, waarvan 
overgave verwacht werd. De beschieting van dit fort bleef  uit. 
De volgende morgen gingen de manschappen naar Oupeye, 
koffie drinken en eten kopen. Pontisse gaf  zich ’s middags op 13 

augustus over. 

Ook de ruiterij getuigt…

De drie cavaleriedivisies van von der Marwitz werden nog 
onvolledig in een speciale divisie verzameld onder bevel van 
generaal von Garnier voor onmiddellijke inzet rond Luik. Von 
der Marwitz kreeg voorlopig extra ook het bevel over de 34ste 
Infanteriebrigade. De ruitergetuigenissen schetsen de perikelen 
van die eerste augustusdagen. Ook hier moeten de meningen over 
de zogenaamde franc-tireurs behoedzaam gelezen worden, met de 
tijdsgeest voor ogen.

Op dinsdag 4 augustus om tien na acht ’s morgens reden de 2de 
en de 4de cavaleriedivisie, met de 8ste cavaleriebrigade op kop 
over de grens. Het vierde eskadron van het 12de Huzaren stapte 
in een voorhoede met als spitspatrouille luitenant von Düring.  
Enkel de Leibhuzaren uit het verre Danzig en de rijdende artil-
lerie waren nog niet present. De zenuwen zorgden voor een 
harmonica-effect in de kolonne (35). Gevelde bomen waren de 
eerste vijandige tekenen. 

Het Dragonder-
regiment 17 was 
op de trein geladen 
in de nacht van 3 
op 4 augustus met 
onbekend doel. 
Het 15de Huzaren 
werd vervoerd in 
wagons, met daarin 
telkens zes ruiters 
met hun rijdieren 
op vers stro, die 
aan twintig-dertig 
kilometer per uur 
westwaarts voer-
den, dus dat was 
wel duidelijk. On-
derweg openden de 
eskadronschefs hun 
verzegelde envelop-
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pes. Daarin stonden aanwijzingen over de losplaats bij Aken van 
de verschillende eskadrons. Deze transporten hadden twee tot 
drie uur vertraging en kregen slechts kort ’s nachts kwartier. Op 
terreinkaarten waren de rendez-vousplaatsen ingetekend.  Daar-
heen moesten ook de reservisten nakomen. In Aken zelf  wachtte 
een verrassing: onmiddellijk België binnenrijden! Het was haasten 

om de verzamelplaats aan de wegsplitsing bij punt 205 aan de 
westpoort van Aken te bereiken (36).

De opmars begon om zeven uur aan de westelijke uitgang van 
het Vaalserkwartier te Aken. Dan verdoken door het mooie, 
maar steile Akense stadswoud. Zowel de ruiters als de Duitse 
schooljeugd riepen hoera bij de grenspaal. Aanvankelijk werden 
de Duitse ruiters ook in België met vriendelijk toeroepen begroet 

(36). Bij overschrijden der grens stuurde de 4de cavaleriedivi-
sie dadelijk drie patrouilles uit. Sergeant Haars van het vijfde 
eskadron van het 15de Huzaren getuigde hoe de bevolking erg 
nieuwsgierig en hoofdschuddend spotte met de patrouille, alsof  
niemand de oorlog ernstig nam. De versperringen waren blijkbaar 
door rijkswachters bevolen aan de inwoners. Sergeant Haars beval 
de barricaden binnen de twee uur op te ruimen en dreigde met 
krijgsgerecht. In Dalhem was er zelfs een boos roepende mensen-
menigte. Aan de kerk reed een patrouille Belgen van het 1ste Lan-
siers weg. Eentje, wat trager door een krat bier, kon worden gevat.

De lange cavaleriekolonne reed via de hoogte tussen Bleyberg 
en Hombourg in een drukkende hitte naar ’s-Gravenvoeren 
via Sint-Martens-Voeren. Na enkele uren rust – de bruggen te 
Visé en Argenteau waren immers gesprongen – werd westelijk 
van ’s-Gravenvoeren om 19 uur bivak gemaakt aan de weg naar 
Moelingen. 

De grenspalen 42, 43 en 44 stonden langs een zandpad op 
gedeeld grondgebied. Het was nochtans de aangewezen weg 
naar de noodbrug bij Navagne-Lixhe. Moelingen, dat gedekt lag 
van schoten uit Pontisse, lag vol met troepen. De ruiterij had 
zijn kamplaatsen bij de Voerengraaf, bij Café Delahaut, op de 
Nederlandse grens met Mesch. Ook bij Withuishoeve, Oude 
Batticestraat en Berneau. Het 15de Huzaren lag oostelijker op 
de avond van 4 augustus bij Ottegraeven, ook niet ver van de 
Hollandse grens. Generaal von der Martwitz nam zijn intrek in 
het huis Ernon op de Pley in ’s-Gravenvoeren. Pastoor Kallen 
beschreef  hoe op 5 augustus en de vier volgende dagen duizen-
den en duizenden soldaten door de Dorpsstraat naar Moelingen 
trokken. De glimmende paarden en splinternieuwe uniformen 
dwongen eerst de bewondering af  van iedere toeschouwer. En 
Schlachtenbummlern (38) waren er genoeg. Vele inwoners van 
Maastricht en omgeving volgen de operaties te velde vanop de 
Mescherberg bij Eijsden. De ramptoeristen zagen ‘een veldgrijze 
slang door de groene tuin’ van de Voerdorpen sluipen, zoals 
twee weken later de Amerikaanse oorlogsreporters in Brussel een 
eindeloze grijze golf  door de straten zagen optrekken, waarvan 
’s nachts alleen de vonken van de laarzennagels op de kasseien 
waren te zien. 

De Nederlandse reporter Lambertus Mokveld was echter getuige 
van gruwelen (39). Toen het tegenzat voor de Duitse aanval-
ler werd korte metten gemaakt met zelfs gewoon nieuwsgierige 
burgers. Op de regendag 7 augustus werden zes mannen opge-
hangen, waaronder oud-wielrenner Marcel Kerff. In Moelingen 
gingen 72 van de 132 huizen op in de vlammen, nu nog herken-
baar aan de ORD-heropbouwstenen. 

Dragonderluitenant Von Esebeck van het 17de verplaatste zich 
op dinsdag 4 augustus naar het hoofdkwartier van von Emmich 
in Herve. Hij at er het avondbrood met de staf, onder meer met 
Ludendorff. Op de vraag hoe de cavalerie over te zetten na de tot 
staan gebrachte infanterieaanval, wees de jonge luitenant op de 
staalboten en de mogelijkheid om over te zwemmen (40).

Regendag 7 augustus bracht een bedrukte stemming, de 34ste 
Infanteriebrigade onder tijdelijke leiding van von der Marwitz was 
teruggeslagen, er liep een gerucht over moord op von Emmich. 
‘Dazu kamen die unaufhörlichen, heimtückischen Überfälle von 
Zivilisten und die ungern getroffenen Vergeltungsmassnahmen, 
die notwendig wurden, wenn wir überhaupt bestehen wollen.’ Op 
de weke bodem lagen nu dus lijken van mensen en paarden, die 
niet zo snel begraven konden worden, en ze verpestten de lucht. 
Plots als een vonk ging het onverwachte nieuws rond: Luik is van 
ons! De aanvullende reservisten kwamen erbij en werden snel 
verdeeld. Von der Marwitz kon zijn eigenlijke opdracht aanvatten. 
Het 1ste en 5de eskadron van het 7de Kurassiers ging als divisie-
spits om twee uur ’s nachts voorop richting pontonbrug Lixhe. 
De oversteek begon om kwart voor vier ’s morgens. Het eerste en 
vijfde eskadron ging in kolonne per één afgestegen met paard aan 
de toom in de mooiste zonneschijn over de wankele pontonbrug 
en één loopplank, ’s nachts gemaakt door pioniers. Ze vorderden 
tot aan Hallembaye voorop als divisiebeveiliging, twee kilometer 
noordelijk in Bereitstellung. 

Eerst ging de 2de divisie, daarna vanaf  de middag de 4de. Om 
vijf  uur was de ganse 2de divisie, ook de later toegekomen 
Leibhuzaren op hun schimmels en de artillerie 35, ten zuiden 
van Zichen en Zussen verzameld. Er mochten geen bagage- en 
verzorgingsvoertuigen over de pontonbrug, dus werden karren 
opgeëist voor een haverkolonne. Het tweede eskadron bleef  

achter als brugbeveiliging. 

Om één uur ’s nachts waren eskadrons twee, drie en vijf  van het 
2de Kurassiers over de Maas, zoals het grootste deel van de 4de 
cavaleriedivisie. Toen brak de brug en zowel staf  als eskadron vier 
waren tijdelijk afgesneden (41).
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De oversteek duurde dus de ganse nacht. De 4de cavaleriedivisie 

hield halt in Valmeer om vier uur, iedereen viel in een doodse 

slaap. Om 11 uur voormiddag werd gewekt, de divisie zou zuide-

lijk van Tongeren in westelijke richting gaan, tot aan de steenweg 

Luik-Brussel en langs daar via Oreye-Heers naar Sint-Truiden. 

Luitenant von Blücher verhaalt met welke ongehoorde inspan-

ningen nachtelijke bewegingen verbonden waren: ‘Allen waren 

tot omvallen moe. De voorste paktassen en de opgesnoerde 

mantels hielden de ruiters nog net in het zadel. Vooruitgaand 

kipten de lieden als poppen in het marionettentheater naar voor 

en naar achterwaarts over.’ De stalen lansen kletterden af  en toe 

op de kasseien. Daarbij kwamen de gehate guerilla-acties van de 

Belgische karabiniers-cyclisten, door de Duitsers ‘Zwarte Duivels’ 

genoemd. In de Franse pers verschenen geruchten als zou de 

Belgische bevolking op de Duitse patrouilles jagen als jachtwild: 

‘Daarom heeft men aan de ingangen van alle gemeentes affi-

ches uitgehangen ‘De jacht op de dieren met helm is geopend, 

de jachtpassen zijn gratis’. Het ergste volgens de Duitsers was 

het – onbevestigde – parool: ‘Trek burgerkleren aan, maar hou je 

geweren’. 

De Duitse cavalerie had aanslepende bevoorradingsproblemen, 

nogal onbegrijpelijk omdat de ruiters indruk maakten op onze 

bevolking met hun nieuwe veldgrijze uniformen en hun krakend 

vers lederen zadeltuig, ‘het touwwerk wit, heel het Duitsche 

leger zóó van de fabriek’. De manschappen kloegen over het 

gebrek aan veldkeukens, de paarden misten hun haver. Ze aten 

bij het wachten aan de brugovergang vers van de ter plekke 

wassende haver (42). Elke ruiter sleurde een voederzak mee met 

opvultrechter, een drenkemmer uit doek, een foeragekoord – wel 

eens gebruikt om franc-tireurs achter het paard mee te voeren –, 

een aanbind-ring met schroefdraad, paktassen, een foedraal met 

kookgerief  en een karabijnfoedraal. Daarnaast uiteraard ook als 

wapens de karabijn, de sabel en de stalen roerlans met lansvlag-

getje. In de voederzak zaten een drenkemmer, strozolen, 750 

gram broodportie en twee kilo haverrantsoen. In zijn kookgerief  

bewaarde de ruiter zijn eiserne Portion met 250 gram eierbeschuit 

in buidel, 200 gram vleeskonserven, 150 gram groenteconserven, 

25 gram zout in buidel en 25 gram koffie in blik. Dat noodrant-
soen mocht enkel mits toelating van de officier gebruikt worden. 
Ook weinig munitie en geen veldkeukens. Er was verder gebrek 

aan machinegeweren, bajonetten, schanstuig, spaden, stijgijzers, 

draadscharen en tentbanen, zeker als dagenlang stelling gehou-

den werd. De verkenners konden zich door Belgische weilanden 

moeilijk cross-country bewegen omdat ze steeds op draadafslui-

tingen stootten en knipscharen misten. Met keteldeksels, lepels, 

zakmessen, zelfs met de handen moest de ruiter onder artillerie-

vuur zich ingraven (43). Opvallend is ook het gemis aan kaart-

materiaal. Bij het vertrek in Aken bleken er zo weinig kaarten te 

zijn, dat alleen officieren er een kregen, schaal 1/60.000: ‘Karten 
hatten die Patrouillen damals nicht’ en ‘Im Besitz des Patrouil-

lenführers befand sich das Kleinod der Schwadron: Die Karte. 

(44)’. Nog: ‘An hand eines ‘Bädekers von Belgien und Holland’… 

wurde der Vormarsch auf  Lüttich angetreten (45).’ Wel kreeg elk 

eskadron duizend mark in goudstukken, een aangenaam want 

niet te zwaar zakgeld, om de opeisingen te vergoeden. Dat was 

alleszins bij de aanvang een goodwill-maatregel naar de Belgen 

toe (46). 

Het enige waarover de Höhere Kavalleriekommandeur 2. von der 

Marwitz niet over zeurde in zijn brieven naar huis, waren de lichte 

en zware mobiele Funkenstationen: ze lieten een snelle communi-

catie met de hogere legerleiding toe (47). De beperkte patrouilles 

met hun eenzaam terug te sturen meldruiters bleken erg kwets-

baar voor een hinderlaag. Bovendien moesten bij cruciale meldin-

gen voor alle zekerheid diverse ruiters apart terugkeren, wat de 

patrouille telkens verder uitdunde. Uit die eerste weken kon men 

besluiten dat alleen ruiterverkenningen in eskadronsterkte nut 

hadden. 

Spionnen? 

Kreeg het Duits offensief  hulp vanop Belgisch grondgebied? 

Zonder diepgaand onderzoek is het onmogelijk verder te kijken 

dan de spionnenkoorts van de eerste oorlogsdagen of  de patriot-

tische literatuur van het interbellum (48). België had nu eenmaal, 
vooral in de Antwerpse 

haven maar ook in 

de industrieel-weten-

schappelijke en zelfs 

vorstelijke kringen, een 

historische vervlech-

ting met de ooster-

buren. Nog in juli 

1913 had generaal von 

Emmich als afgezant 

van de Duitse keizer de 

Blijde Intrede van het 

Belgische vorstenpaar 

met hun kinderen in 

Luik bijgewoond. Nor-

maal stuurde Willem II 

een hofgeneraal, maar 

die keer werd het de 

latere veroveraar van 

Luik.

Brigadegeneraal von 

Ludendorff, mee-

gestuurd met Von 

Emmich, had het plan 
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van de Handstreich opgesteld. De brigadegeneraals kregen op 3 

augustus in Aken een briefing door twee officieren van het Groot 

Hoofdkwartier te Berlijn op basis van ‘ein ziemlich dickes Heft’ 

en terreinverkenningen door officieren in vredestijd. ‘Slagveld-

wandelaar’ Erich von Ludendorff, die zich persoonlijk op het 

gevechtsterrein waagde, had Luik minstens in 1908 als toerist 

bezocht (49). 

Kolonel De Schrÿver, ooggetuige in de 3de Legerdivisie in Luik, 

heeft het in zijn historiek van de slag om Luik over gidsen die het 

terrein in detail kenden, over schieten in de rug… (50).

De patrouilles Knesebeck, Esebeck en Struck vanuit het vierde 

eskadron van het 17de Dragonders hadden afgesproken met de 

kleinere patrouilles Unger en Finckenstein van het 18de Dragon-

ders om eerst samen rijden en zich pas ’s avonds te splitsen. Zij 

doorzwommen als eerste Duitse ruiters in de wereldoorlog de 

Maas in de morgen van 5 augustus en stootten op een paral-

lel kanaal met opengedraaide brug. Dat kanaal van Visé naar 

Maastricht liep parallel met de Maas en was gegraven in 1845-

1850. Luitenant Esebeck wou overzwemmen onder dekking 

van schutters, maar ‘een man op de westoever draaide de brug’ 

dicht voor hen. De Duitse regimentsgeschiedenissen hebben het 

herhaaldelijk over Geländeführer of  terreingidsen die in het Luikse 

niet op de afspraak waren (51). Waren dat collaborerende Belgen 

of  Duitse spionnen? Het was militair tactisch in de reglementen 

aangewezen om alleszins een aanval ’s nachts bij klaarlichte dag al 

voor te bereiden met verkenners, die later de aanvallende eenheid 

konden gidsen.

De verdere lotgevallen van de Duitse noodbrug

Rode Kruis-zuster Aukjen Clewits (52) was op zondag 9 augustus 

‘in het grote kamp van Liselie (Lixhe) en zag daar ‘een brug op 

schepen en boomstammen’. ‘Aan de brug stond een comman-

dant die heesch was van het schreeuwen dat ze toch niet te hard 

over de brug mochten rijden. (...) Over de brug rolden de wagens 

af  en aan. De raderen der auto’s waaren met groote kettingen 

omslingerd.’ En na een bezoek aan het verbrande dorp Moelin-

gen: ‘Mijn reisgezelschap wilde graag de brug zien. (...) Het eerste 

wat we zagen was een prachtigen weg, gemaakt van sintelsteenen 

en zand, waarover ze een walsmachine reden. ’t Was een mooie 

weg, vlak naast de Hollandse waar toen die dikke modderkluiten 

waren’. Belgische burgers, krijgsgevangen gemaakt, moesten nu 

dagelijks aan de nieuwe weg werken. ‘We kwamen aan de brug. 

Nog een tweede brug was aangelegd.’ 

Op 10 augustus sleepten een 150-tal afgematte Sint-Truidense 

burgerwachten zich voort richting Aken, via de omgekeerde route 

die de Duitse ruiterdivisies hadden afgelegd.  Majoor en burge-

meesterszoon Paul Cartuyvels, hoofd van de Burgerwacht sinds 

mei 1912, was erbij. Hij schreef  in zijn rapport einde 1918: ‘Il 

est vrai qu’en passant la Meuse au pont de bateaux on nous avait 

passé de l’eau à boire au seau, à Aix la Chapelle on nous mit dans 

une cave…’ (53).

Van onderluitenant Frans Leenen, redacteur van het lokale za-

terdagblad De Tram en later stadssecretaris, verschenen postuum 

deze memoires: ‘Te Navagne stappen wij op eene door de Duit-

schen aangelegde brug van booten over de Maas. Daar er nergens 

eenig huis te bespeuren valt zijn wij genoodzaakt onzen dorst aan 

het water der Maas te lesschen.’ In Moelingen werden ze door 

het half  verwoeste dorp geleid als lesje. Deze krijgsgevangen 

leden van de Garde Civique hadden als eenheid hun pas door de 

Belgische cavaleriedivisie ontruimde stad verdedigd tegen twee 

Duitse divisies. Een uniek feit. Daarbij schoten ze een patrouille 

Leibhuzaren uiteen en vuurden op een wagen met onderhande-

laars. Twee Duitsers sneuvelden. De invallers schoten zelf  een 

twintigtal burgers dood. 

De 17de infanteriedivisie van het IX Legerkorps beveiligde vanaf  

9 augustus de brug bij Lixhe door het vooruitschuiven van twee 

Veel verspreide foto van houten noodbruggen in 1914 op palen bij 

Lixhe: loopbrug vooraan en kolonnebrug achteraan. 
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Het IIde cavalerie‘korps’ van Höherer Kavallerie Kommandeur 2. (von der Marwitz) was samengesteld uit:

Staf  (Hoffmann von Waldau) 

2. Kavalleriedivision (x Sint-Truiden, x Orsmaal):

Staf  (von Krane, Sander)

5. Kavalleriebrigade:

Dragonerregiment 2. (Schwedt Oder) 1. Brandenburgische  von Seydlitz
Ulanenregiment 3. (Fürstenwalde) 1. Brandenburgische Kaiser Alexander von Russland 

8. Kavalleriebrigade:

Kürassierregiment 7. (Halberstadt) Magdenburgisches
Husarenregiment 12. (Torgau) Thüringischen

Leibhusarenbrigade:

Leibhusarenregiment 1. (Danzig Langfuhr)
Leibhusarenregiment 2. (Danzig Langfuhr) Königin Victoria von Preussen
Feldartillerie Regiments 35. Westpreussisches 1.
Machinegewehr Abteilung 4.
Nachrichten Abteilung
Schwere Funkenstation 1. + leichte Funkenstation 5. + 6.
Pionier Abteilung 17.
Trainbrücken Abteilung X
Kavallerie Kraftwagen Kolonne

4. Kavalleriedivision (x Velm, x Halen):

Staf  (von Garnier)

3. Kavalleriebrigade:

Kürassierregiment 2. (Pasewalk) Königin-Kürassiere
Ulanenregiment 9. (Demmin) Demminer weisse Ulanen

17. Kavalleriebrigade:

Dragonerregiment 17. (Ludwigslust)  1. Grossherzoglich Mecklenburgischen 
Dragonerregiment 18. (Parchim) 2. Grossherzoglich Mecklenburgischen

18. Kavalleriebrigade:

Husarenregiment 15. (Wandsbek) Hannoverisches Königin Wilhelmina der Niederlande 
Husarenregiment 16. (Schleswig) Kaiser Franz Joseph von Österreich, König von Ungarn, Schleswig-Holsteines
Feldartillerie Regiments 3. Brandenburgisches 1. Generalfeldzeugmeister
Garde Machinegewehr Abteilung 2.
Schwere Funkenstation 18. + leichte Funkenstation 10.
Nachrichten Abteilung.
Pionier Abteilung.
Trainbrücken Abteilung 
Kavallerie Kraftwagen Kolonne

Jäger Feldbattalion 9. Lauenburg
Bataljons 3, 4, 7 en 10.

Van eind juli tot midden augustus in 1914:

31.7 VR Belgische mobilisatie
2.8 ZO Duitse mobilisatie
3.8 MA België weigert doorgang

4.8 DI Brug Visé vernield
Duitsers over de grens

5.8 WO Patrouilles en ruitereskadrons over de Maas
Infanteriebrigade 34 over de Maas op veren
Brugtransport komt aan

6..8 DO Loopbrug klaar
Infanteriebrigade 34 terug na mislukking in Luik

7.8 VR Regendag na vals alarm
8.8 ZA Pontonbrug klaar

Cavaleriedivisies 2 en 4 over de Maas op loopbrug
9.8 ZO Schermutseling in Sint-Truiden
10.8 MA Krijgsgevangen Truiense burgerwachten over de Maas op pontonbrug
11.8 DI Burgerwachten in Remersdaal

Paaljukkenbrug in opbouw
12.8 WO Slag bij Halen
13.8 DO Fort Pontisse geeft zich over
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bataljons van de Mecklenburgse fuseliers met MG-compagnie, 

het 5de eskadron van het 16de Dragonders en een batterij van de 

IIde afdeling van het Veldartillerieregiment 60 op de westelijke 

oever. Het gros van de divisie was tot 11 augustus in de omgeving 

van Moelingen en zuidoostelijk samengetrokken (54). 

Het fort Pontisse, dat de overgang bij Lixhe had bestookt, werd 

op 13 augustus beschoten door zware belegeringsartillerie vanuit 

Oupeye en de overgave volgde op de middag. Eén van de 43 

projectielen van 420 mm viel tussen de twee koepels van 5,7 

mm in en sloeg een grote krater. De bedienaars van de twee 

kanonnen werden neergeslagen, de beenderen vermorzeld. Al 

vanaf  de middag op woensdag 5 augustus moest Pontisse blind 

schieten en louter strooivuur leggen door het terugtrekken van 

de observators. Overgave was onvermijdelijk door de belangrijke 

vernielingen. Alle bewapening onder koepel was al eerder buiten 

dienst geschoten door de Duitse gebruikelijke 21 cm-houwitsers. 

Rookgassen en latrinebakken maakten het leven ondraaglijk (55).

Al het voorgaande was maar een inleiding. Twee Duitse legers 

maakten zich nu klaar om door België te walsen. 

Het 1ste Leger onder von Kluck werd verzameld in de streek 

Krefeld-Erkelenz-Jülich-Bergheim. Zuidelijk hiervan lag het 2de 

Leger in de streek Düren-Aken-Eupen-Malmedy-Blankenheim. 

De opmarswegen noordelijk van Luik moesten voor het 1ste 

leger zo snel mogelijk vrijgemaakt worden omdat ze zich tussen 

Luik en het neutrale Nederlandse grondgebied moesten wrin-

gen. Hun concentratiegebied of  Bereitstellung moest op Belgisch 

grondgebied, reeds over de Maas liggen, want het oversteken van 

de Maas net voor de aanval op de Getestelling zou te veel tijd 

en moeite kosten. Het IIde Legerkorps (en het erop volgende 

IIIde reservekorps) hadden als volgweg Erkelenz-Linnich-

Alsdorf-Herzogenrath-Richterich-Aken westrand-Gemmenich-

Sippenaken-Sinnich-Sint-Martens-Voeren-’s-Gravenvoeren-Lixhe 

en Visé. Daarbij moesten ze wachten om de noordrand van Aken 

te overschrijden tot negen uur op 13 augustus. Voor de vlotte 

doortocht door Aken waren gekleurde borden aangebracht. Bij 

de verdere opmars werd gevraagd om met alle middelen het 

overschrijden van de Nederlandse grens te verhinderen. De 

toegangswegen naar Nederland werden hiervoor versperd. De 

volgweg naar de noodbrug te Lixhe liep over een kort stuk over 

Nederlands grondgebied. Daar kwam dus net zuidelijker een be-

wegwijzerde en aangelegde kolonneweg. De bruggenslag bij Lixhe 

en Visé moest gebeuren om toe te laten dat het IIde Legerkorps 

op 14 augustus de Maas over kon. Voor het vereffenen van het 

bruggenmateriaal en de vervanging van de pontonbruggen door 

noodbruggen werd pioniersgeneraal Telle verantwoordelijk. De 

noordelijke marskolonne van het 2de Legerkorps werd bediend 

door de tweede Veldpionierscompagnie bataljon twee onder 

leiding van kapitein Klingbeil. Ze vertrokken op 13 augustus om 

vier uur onder bescherming van het eerste bataljon van het 42ste 

Jagers vanuit Aken over Heldsruh-Gemmenich-Sippenaken-Re-

mersdaal naar Sint-Martens-Voeren. Daar hielden ze plaatsbivak 

en de volgende dag 14 augustus om vier uur ging het verder over 

Berneau naar Visé, half  zeven ’s morgens. De pionierscompagnie 

plaatste tijdens haar opmars langs de Nederlandse grens met gele 

verf  kentekens aan en plaatste slagbomen. De brugvoorberei-

dingen gebeurden eerst in Visé, later verdergezet door het 18de 

Pioniers, en daarna in Lixhe (56). 

Op 13 augustus bereikte de hoofdtroep van de voorhoede van 

het IIde Legerkorps Sippenaken. Tussen Sippenaken en Herzo-

genrath werd ingekwartierd. Op 14 augustus kwam het 1ste Leger 

bij de Maas en gebruikte de noodbruggen van Visé en Argen-

teau. Op 18 augustus, toen het voorste korps reeds de Getelinie 

aanviel, trok het IIIde reservekorps met de 6de reservedivisie om 

zeven uur ’s morgens over de vernieuwde noodbrug te Lixhe naar 

Zichen-Spouwen-Bilzen-Beverst in noordwestelijke richting. Dat 

von Kluck’s 1ste Leger op 17 augustus door Zuid-Limburg naar 

zijn Bereitstellung trok, was een verrassing voor de Belgische leger-

leiding. De focus was op Luik gericht en men had behalve cavale-

rie geen Duits leger ten noorden van de Maas verwacht (57).

De noodbruggen hadden later te lijden van de wispelturige Maas. 

Eind 1915 nog werd mee gespoeld hout van de vernielde brug 

door de Eijsdenaars braaf  aan de Duitsers terugbezorgd (58). 

Vijftig jaar geleden, bij de eerste baggerwerken in Lixhe, werden 

wapens, munitiekisten en artilleriecaissons opgehaald (59).

Notities

Met bijzondere dank aan mevrouw Elza Vandenabeele. Haar 

echtgenoot dr. Jaak Nijssen, werkzaam in Stolberg en Keulen,  

kon via de bibliotheek in Aken ettelijke Duitse regimentsgeschie-

denissen raadplegen en kopiëren. Hij publiceerde over de spoor-

weg Tongeren-Aken, aangelegd in 1916, maar noteerde ook info 

over het oversteken van de Maas in 1914. Voor deze bijdrage wer-

den de regimentshistorieken voor alle 12 regimenten uit de 2de 

en 4de Duitse cavaleriedivisies aangevuld door ondergetekende 

via interbibliothecair leenverkeer. De regimentsgeschiedenissen, 

gepubliceerd in het interbellum, zijn zeldzame en dure collectorsi-

tems. Door de vernietiging van het Pruisische militaire archief  te 

Potsdam bij een geallieerde bombardement op 15 april 1945 zijn 

ze een primaire bron geworden. Jaak NIJSSEN, Voeren in de eerste 

wereldoorlog, in Voersprokkels, nr. 29, voorjaar 1984, p. 12-15. Jan 

GERITS, Denkend aan dr. Jaak Nyssen (1926-2009), stichter-voorzitter 

van de ‘Heemkring Voeren en Omstreken’ en veelzijdig publicist, in Heem-

kunde Limburg. Tijdschrift voor lokale geschiedenis en erfgoed, 

jg. 2010, nr. 4, december 2010, , p. 27-34. 

Dank ook aan Luc Meyvis en Francis Hendriks. 
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Honderd jaar geleden 
een ooggetuigenverslag uit het dagboek 

van Charles O’Kelly

Guido Sweron

Dinsdag, 6 juli 1915.

‘Het bovenste deel van Moelingen, niet de dorpskern, bevindt 

zich in de nieuwe grenszone (nvdr: tussen de Belgisch-Neder-

landse staatsgrens en de elektrische draad).

’s-Gravenvoeren valt er zo goed als helemaal in en zo dat 

geen enkele bewoner het dorp nog kan verlaten. De cabaretier 

Belboom is er waarnemend burgemeester. In ’s-Gravenvoeren 

verblijven 800 soldaten.

De grensstrook loopt vanuit ’s-Gravenvoeren verder naar Alten-

broek en achter Ottegraeven door — dat daardoor vrij blijft — 

en zo naar Kattenroth, het grenspunt van Sint-Martens-Voeren, 

en Ulvend. Zo blijven Sint-Martens-Voeren en Sint-Pieters-Voe-

ren buiten de (grens-)strook.

Het kasteel van Ottegraeven is nog altijd bezet door de adminis-

tratie van de spoorlijn-in-aanleg en de boerderij door de ruiterij. 

Verscheidene groepjes soldaten verblijven in Sint-Martens-Voe-

ren.

In Ottegraeven werd een generator van 110 volt geïnstalleerd. 

Die verlicht de plek en zorgt voor licht in het hele dorp Sint-

Martens-Voeren.

De spoorwegdirecteur van Bagdad, een Duitse lijn in Aziatisch 

Turkije, staat aan het hoofd van de lijn door de Voer: die lijn is 

vooral van economisch belang voor Duitsland.

De tunnel van de Sint-Pietersberg is al 150 meter lang. 200 arbei-

ders werken continu aan het nieuwe station van Visé.

Zaterdag, 17 juli 1915.

Kardinaal Mercier heeft een bezoek gebracht aan Moelingen en 

Berneau.

(vrij uit het Frans vertaald)

Charles O’Kelly (1865-1951) was een priester-leraar van Iers-Vlaamse 

afkomst, die les gaf in Luik, maar ook vaak in Visé, Aubel en de Voer-

streek kwam. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hield hij een dagboek bij 

over de gebeurtenissen in deze streek. De schriftjes met het originele 

dagboek worden bewaard in het museum in Visé.
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