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Heem en Natuur Voeren

Kijken

Achteromkijken zou een verouderd werkwoord zijn. En toch 

blijf ik het gebruiken. Het past zelfs heel goed bij deze peri-

ode van het jaar. Wie kijkt nooit eens achterom als een jaar, 

bijna onmerkbaar, de deur achter zich dichttrekt? 

Wat is er het voorbije jaar gebeurd met jou, met de lief-

ste mensen rondom? En keek je ook eens naar je buurt en 

gemeente, naar ons land en de wereld? Toegegeven, er 

verandert veel en het gaat snel. Sommigen willen het niet 

meer weten en schuilen in een denkbeeldige cocon uit angst 

of onverschilligheid.

Toch is het moediger om niet alleen achterom maar vooral 

vooruit te kijken.  Ook al denk je maar een klein beetje te 

kunnen doen, doe het toch 

maar. Laat ons dus mooie of 

waardevolle dingen creëren, 

bewonderen en bewaren . Geef 

planten en dieren de zorg die ze 

nodig hebben: zij houden onze 

omgeving leefbaar. En schenk  

je warmste aandacht aan elke 

mens die, ogenschijnlijk anders 

in welk opzicht ook, toch ook 

niets liever wil dan een zinvol 

leven.

Daarvoor komt er weer een gans 

nieuw jaar. Wij wensen elk van 

jullie een klare kijk en goede 

hoop.

Rita Plattau 
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Presentatie van ons jaarboek 2015

Op zondagvoormiddag 29 november kwamen een twintigtal 

mensen samen in VCC de Voerpoort te Moelingen, zaal Klim-

opke.  Goed beschut tegen herfstwind en regen keek ieder-

een uit naar de presentatie van D’r Koeënwoof nummer 36.

Na een korte inleiding door de voorzitter stelde Jos Buysen, 

hoofdredacteur, het jaarboek voor. Dit nieuwste nummer telt 

50 pagina’s en bevat een interessante mix van geschiedkun-

dige artikels, naamkunde, landschapsstudie en ontmoetingen 

met ‘bekende’ Voerenaars uit voorbije tijden. Met blinkende 

oogjes namen de aanwezige auteurs de eerste exemplaren 

in ontvangst. Nieuwsgierig bladerden ze, op zoek naar ‘hun’ 

artikel. Mooi gedrukt in een boek, met kleurfoto’s en docu-

menten, ziet er dat toch nog meer bijzonder uit. En ze mogen 

terecht trots zijn op hun werk. Onze oprechte dank dus, want 

zonder deze bevlogen mensen zou er immers geen jaarboek 

zijn. 

Intussen werd commentaar geleverd op deze editie bij een 

geurige kop koffie, lekkere pralines en koekjes. En, zoals aan-

gekondigd, kwamen vervolgens onze twee gastauteurs  aan 

het woord. 

Mark Dusar putte deels uit de familiegeschiedenis toen hij 

vertelde over de taken van de Truiense Burgerwacht. Reeds 

bij het begin van de oorlog, in augustus 1914, werd deze 

groep van ruim honderd mannen als krijgsgevangenen naar 

Duitsland gestuurd. De uitputtende  voettocht richting Aken 

liep doorheen Remersdaal waar de inwoners hen gulhartig 

eten en drinken aanboden. Die gastvrijheid wordt nog steeds 

herdacht bij een jaarlijkse ‘verbroedering’. 

Willem Driesen gaf toelichting bij zijn uitgebreide, degelijke 

beschrijving van de eerste oorlogsdagen in onze contreien. 

Militaire strategie bleek al snel te botsen met de realiteit; 

onder andere toen de Duitsers de Maas wilden oversteken 

en de bestaande bruggen waren opgeblazen. Deze en andere 

hindernissen die de invallers moesten nemen en het totaal 

overhoop gehaalde leven van zovele gewone mensen is het 

thema van een artikel dat in al zijn details leest als een thril-

ler.

Wil u zich verdiepen in het verslag van deze ‘oorlogsrepor-

ters’? Of zoekt u het in heel andere thema’s? Keuze ge-

noeg….. dus: veel leesplezier met dit jaarboek!

Rita Plattau

De klus is weer geklaard. We zijn inmid-

dels alweer aan het denken over num-

mer 37. Maar eerst wil ik u vragen wat u 

van het laatste nummer vindt. Het is na-

melijk zo, dat veel auteurs erg benieuwd 

zijn naar enige reactie op hetgeen ze 

geschreven hebben. En het is namelijk 

ook zo, dat er altijd hoegenaamd bijna 

geen enkele reactie komt! U moet weten 

dat het schrijven van een artikel voor 

in d’r Koeënwoof een zeer intensieve 

bezigheid is, dikwijls voorafgegaan door 

een onderzoek of een grondige bestude-

ring van het onderwerp. Daarna is men 

nieuwsgierig naar wat de lezers ervan 

vinden. Het hoeft niet altijd een loftui-

ting te zijn, hoewel natuurlijk welkom. 

Commentaar, aanvullingen of juist vragen 

worden bijzonder gewaardeerd. U kunt 

ze makkelijk adresseren aan kwoof@

heemennatuurvoeren.be

Jos Buysen
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GEZEUMERS

Klimaatwijzigingen

Rond dit onderwerp hebben we veel kunnen lezen de laatste 

maanden. Een greep eruit.

Mo paper 96 (oktober 2015) gaat rond ‘De twijfelachtige 

kleuren van groen geld’. De schrijvers discussiëren over de 

betalingen voor ‘ecosysteemdiensten’ die van het noorden 

naar het zuiden lopen. Is het meer dan een excuus om ons 

toe te laten van te blijven vervuilen? Wordt het zuiden er 

beter van?  (Mo papers zijn te downloaden op www.mo.be.)

Uit De Standaard (DS)

Een groep Leuvense professoren buigen zich twee jaar lang 

over voedselvoorziening in de toekomst. Ze stellen voor: 

minder vlees eten, natuur en landbouw scheiden, idee van 

lokaal te produceren opbergen. Hier gaan we nog over horen. 

(DS 10/10/2015)

Ecomodernisten pleiten voor kernenergie als klimaatoplos-

sing. (DS 29/11/2015)

CO
2
-neutrale steden bestaan niet, zegt Jo Dewulf van UGent. 

Hij schrijft het rapport van een tweejaarlijks onderzoek rond 

hernieuwbare energie. Daar hebben veel geleerde koppen 

aan gewerkt. (DS 18/10/2015)

CO
2
-taks is geen wondermiddel, het is wel het simpelste en 

effectiefste alternatief. (DS 23/11/2015)

Dit zijn enkele artikels uit de vele die één krant schrijft rond 

de klimaatopwarming.  Veel geleerde mensen én de politiek 

zijn ermee bezig. Intussen kunnen wij simpele mensen alleen 

maar nadenken vóór we iets kopen, ‘onkruid’ laten groeien, 

de auto minder tevoorschijn halen, het huis niet te warm … 

En bedenken dat we het voor de mensheid doen. Want de 

aarde heeft ooit voor heter vuren gestaan, die trekt zich dat 

niet aan! 

Subsidies

Subsidies aanvragen voor waardevol, niet-beschermd klein 

historisch erfgoed is mogelijk. Denk aan kapellen, pompen, 

waterputten en dergelijke. Neem hiertoe contact op met 

Carolien Goeleven, Monumentenwacht Limburg, carolien.

goeleven@limburg.be.

Heb je een erfgoedproject en wil je subsidies? Wend je tot 

het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, anne.mil-

kers@limburg.be.

Nieuws uit Voeren

• De (officiële) inventarisatie van de uitzonderlijke verzame-

ling van medelid Theo is door Erfgoed Haspengouw aange-

vat. Begonnen is met alles wat betrekking heeft op bakken. 

Op zich genoeg om een tentoonstelling te verzorgen! Daar 

zal u dan ook kunnen van genieten in 2016!

Als je even meedraaide kon je meemaken wat serieus 

inventariseren betekent.

• Nu we het toch over Theo hebben: in het vorige Blaedsje 

sloeg ik de bal mis. De Broers die klaagde over zijn huis-

met-inhoud dat opbrandde in 1914, was niet Theo’s opa. 

Het was de broer van zijn grootvader. De Bies was toen al 

gedeeld.

(Zo weet ik dat er toch minstens één iemand is die ons 

Blaedsje grondig leest!)

• Ons mede-lid Jean-Marie Ernon heeft een namiddag ge-

vuld met verhalen over ’s-Gravenvoeren vroeger. Die man 

kan vertellen! Hij deed dat in het Rusthuis voor bewoners 

en dorpsgenoten.

• Allerheiligen gaat traditioneel samen met kerkhofbezoek. 

We hebben kunnen vaststellen dat het beheer ervan toch 

langzaam maar zeker duurzamer wordt. Stilaan wint het 

grindgazon veld.

• KVLV Teuven hield een bezinning in de vroegere kapel van 

het kasteel (vroeger stift) Sinnich. Deze kapel was na de 

Franse bezetting tot paardenstal verworden. De binnen-

ruimte is nu omgevormd tot een model Romaans kerkje, 

als een voorbeeld uit een architectuurboek! En meteen 

konden we de bijgebouwde hoge toren de visu vaststellen, 

die kenden we alleen van luchtfoto’s.

• De gemeentelijke profielschets van Voeren is beschikbaar, 

108 pagina’s. We leren er uit dat de bevolking gestaag 

afneemt, in 2015 tot 4080 personen. Minder jongeren, 

meer ouderen. Het eerste is uitzonderlijk, het tweede volgt 

de algemene trend. 229 personen zijn ouder dan 80. We 

kenden meer sterfgevallen dan geboorten, dat volgt uit het 

bovenstaande. 27,9 % niet-Belgen, bijna allemaal Neder-

landers.

Er zijn nu in Voeren meer alleenwonende vrouwen dan 

mannen, theoretisch wijst dat op een stadsbevolking. (In 

dorpen bleven traditioneel veel meer alleenstaande man-

nen ‘plakken’.)

Er valt natuurlijk nog veel meer te leren uit deze 108 

pagina’s. Ook het bestuur van de gemeente wordt erin 

doorgelicht. 

http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2015/Voe-

ren.pdf

Concurrentie voor Ferrariskaart!

Deze kaart uit 1778 is ons allen welbekend omdat ze her-

uitgegeven is en we ze ons gedrukt of elektronisch kunnen 

aanschaffen. We zijn ze dan ook als een ‘specialleke’ gaan 

beschouwen. Wat blijkt nu? Er bestaan nog twee oudere 

kaarten waar Voeren op voorkomt en u kunt ze allebei in de 

Hasseltse bibliotheek raadplegen. De ‘Carte de Nicolas Le 

Clerc de la Principauté de Liège et du Duché de Namur’ is van 

rond 1740. Onlangs is de Villaretkaart van onze gewesten bij 

het Franse IGN teruggevonden, uit 1748. Ze zou heel nauw-

keurig zijn en ze is al met trigonometrie opgemaakt. Op naar 

Hasselt!
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Van 300.000 jaar geleden tot nu

Onder die titel presenteerde Tim Vanderbeken, als archeo-

loog werkzaam voor Zolad+ (*), in een lezing voor NEOS 

(18 november en 9 december 2015) een overzicht van de 

historische sporen die de laatste decennia zijn gevonden in 

de ondergrond van Voeren en de rest van (Belgisch) Zuid-

Oost-Limburg. De voorbeelden die hij gaf, kwamen overigens 

vooral van de andere kant van de Maas.

Voeren noemde hij in zijn verhaal ‘een archeologische 

reserve’. De meeste vondsten worden immers gedaan als er 

ergens grotere infrastructuurwerken plaatsvinden. In Voeren 

gebeurt dat relatief zelden. Dus zit er hier waarschijnlijk nog 

heel veel in de grond te wachten op komende generaties 

archeologen, die met nu nog niet gekende technieken nog 

meer informatie zullen kunnen halen uit het gevonden ma-

teriaal. Je zou het bijna spijtig gaan vinden dat de Romeinse 

villa bij de Steenboskapel in ’s-Gravenvoeren al 170 jaar 

geleden is opgegraven.

De belangrijkste recente vondsten in Voeren betreffen die 

van het Hoeneveld in ’s-Gravenvoeren: een kleine nederzet-

ting langs een weg, uit de Romeinse periode. Vlakbij lag ook 

een grafveld dat teruggaat tot de ijzertijd. Ze werden ontdekt 

op het terrein dat verkaveld is voor de bouw van nieuwe 

woningen, langs de Berneauweg. Tim heeft beloofd dat hij er 

een artikel over zal schrijven voor d’r Koeënwoof, maar eerst 

moet het gemeentebestuur het officiële rapport krijgen. Het 

is de bedoeling dat de vondsten die er zijn gedaan in de toe-

komst ergens in Voeren permanent tentoongesteld worden.

Elders in zijn verhaal vermeldde Tim uiteraard ook de plek-

ken waar silex ontgonnen en bewerkt werd, zoals Rullen in 

Sint-Pieters-Voeren. Maar het blijkt dat de datering van die 

vondsten nogal onzeker is. We weten niet hoelang de ontgin-

ning gebeurde, noch wat de sociale structuur was van de 

mensen die toen in onze streek leefden.

Verrassend voor de toehoorders was ook dat tijdens de 

ijzertijd (van 2000 v.C. tot het begin van onze jaartelling) de 

bevolking spectaculair toenam, tot dichtheden die verge-

lijkbaar zijn met die van omstreeks 1950. Er ontstonden 

gestructureerde gemeenschappen met een duidelijke hiërar-

chie. Daarin was het gebruik van ijzer overigens zeker geen 

gemeengoed; wie tot het gewone volk behoorde, heeft zich 

wellicht nog heel lang met silex moeten behelpen.

Over de middeleeuwen bestaan er wat Voeren betreft heel 

wat verhalen. Denk maar aan het kasteel Op de Saele, dat 

op Voerenberg, in de richting van Snauwenberg, zou gelegen 

hebben. Maar archeologisch onderzoek dat die verhalen 

onderbouwt, is er niet.

Van de laatste vijfhonderd jaar hebben we opvallend minder 

archeologische vondsten. Bij archeologie gaat het immers om 

wat in de bodem zit, en vaak is die als een palimpsest (= een 

vel perkament dat opnieuw gebruikt werd door de bovenste 

laag af te schrapen) gevuld met materiaal van latere infra-

structuurwerken.

Toch zijn er in het werkgebied van Zolad+ interessante 

vondsten uit die tijd gedaan. Ze hebben vooral betrekking 

op de rol die Maastricht speelde in diverse internationale 

conflicten zoals de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648, tussen 

Spanje en de Nederlandse republiek). Omdat die krijgsver-

richtingen vaak ook uitvoerig zijn beschreven in verslagen, 

heb je bovendien de mogelijkheid schriftelijke en archeo-

logische bronnen aan elkaar te koppelen. Voor Voeren 

denken we dan natuurlijk in de eerste plaats aan Navagne, 

de Schans, in Moelingen. Tim situeerde het begin van deze 

door de Spanjaarden gebouwde versterking in 1632; nadien 

werd ze verder uitgebouwd tot de periode 1665-1672. Met 

een ketting over de rivier konden ze de scheepvaart over de 

Maas, tussen Luik en Maastricht, controleren. Het eilandje 

(zie foto) dat je nu bij laag water kunt zien, een pleisterplaats 

voor aalscholvers en meeuwen, is misschien een overblijfsel 

van die barrage.

Voor nog latere periodes is er voor Voeren helemaal niets 

meer te melden. Als er al iets gebeurde – en dat was uiter-

aard wel het geval – waren de verstoringen van de bodem 

vaak zo kortstondig dat ze (bijna) geen sporen hebben 

achtergelaten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de doortocht van 

het Duitse leger en de constructie van de elektrische draad 

tussen België en Nederland in de Eerste Wereldoorlog. De 

Niet alleen dorpswinkels verdwijnen… 

Al lang verdwenen veldwachters, spinsters, koetsiers, wagen-

makers. Nu staan hopkwekers, tabaksboeren, schoenmakers 

en straks cafébazen en slagers onder druk. Tot de beroepen 

met toekomst behoren zorgverstrekkers, appdesigners en 

ambachtslui, kortom alle beroepen die niet door robots 

kunnen worden vervangen. Dat kan snel veranderen want 

als een robot minder kost dan een werknemer, is voor de 

werkgever de rekening snel gemaakt.

(Bespreking van ‘Sam De Kegel: Zeg ken jij de mosselman? 

Waarom geen enkel beroep blijft bestaan. De Bezige Bij, 2015 

(Parochieblad 14/12/2015).

De Eijsdenaar die het gelijk van Darwin bewees

Zondag 13 december vond in het interessante museum ‘Het 

Ursulinenconvent’ in Eijsden een voordracht plaats over de 

beroemde zoon van Eijsden: Eugène Dubois. Spreker was 

Jean-Pierre de Warrimont en inrichter de ‘Stichting Eugène 

Dubois’. Dit jaar is het namelijk 75 jaar geleden dat ‘de 

professor’ overleed. Hij was een apothekerszoon uit Eijsden. 

Op Java vond hij de missing link om de evolutietheorie van 

Darwin te kunnen bewijzen en noemde zijn vondst Pithecan-

thropus erectus. In zijn jeugd was hij bezig met onderzoek op 

de Sint-Pietersberg en in het Savelsbos. Na zijn aanstelling tot 

professor in Amsterdam en conservator van het beroemde 

Teylers Museum in Haarlem verplaatste zijn bedrijvigheid 

zich naar het noorden.

Elza Vandenabeele
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aanleg van de tunnel in Veurs is op dat vlak misschien wat 

interessanter. En als in het Winandusstraatje in ’s-Gravenvoe-

ren binnen afzienbare tijd een verkaveling plaatsvindt, zal er 

daar zeker nog materiaal bovenkomen van de tankwerkplaats 

die de Amerikanen er op het 

einde van de Tweede Wereldoor-

log hadden.

Tim ging ook even in op onder-

zoek door amateurarcheologen. 

Met een metaaldetector een 

terrein afspeuren mag alleen met 

een vergunning van het Agent-

schap Onroerend Erfgoed. Je mag 

dan ook zaken opgraven, maar 

slechts tot ‘ploegvoordiepte’, 

30 tot 50 cm. Om dieper te 

gaan heb je ook een vergunning 

nodig. ‘Oogprospectie’ – dus 

gewoon rondlopen en kijken of 

je iets vindt – mag wel zonder 

vergunning. Gelukkig verloopt 

de samenwerking tussen profes-

sionele en amateurarcheologen 

steeds beter.

Rik Palmans

(*) Zolad+ (binnenkort nieuwe naam: IOED-Oost) is een interge-

meentelijk samenwerkingsverband tussen Bilzen, Lanaken, Riemst 

en Voeren, gericht op de zorg voor het onroerend erfgoed.

Winter

wat kun je daar over schrijven

oliebollen, sneeuwkristallen, vorst, ijs, kou en 

kale, kromme bomen als oude mannen- of oude vrouwenlijven?

Of beter warmte, gezelligheid, sfeer 

heerlijk thuis, 

of uit, in dikke kleren en

wollen sokken in leer?

Lekker zwieren en zwaaien op schaats en ijs

of sleeën, skiën, snowboarden of bobsleeën?

Schreeuwen om sneeuw  en wintervertier,

tijd van verlof en speelkwartier,

schouwburgbezoek en naar orkesten die concerten spelen.

Maar winter is ook de tijd van nergens kunnen gaan 

door ouderdom, angst voor of door

invaliditeit en eenzaamheid,

gebroken benen, bevroren vingers en wintertenen,

ongelukken door gladheid en snelheid

en… 

misschien

moeten we

even alleen 

daar stil bij blijven staan?

Doeke Krikke
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Voorzitterswissel bij MilieuAdviesRaad Voeren

René Van Belleghem volgt Ed de Grood op als voorzitter van 

de MAR. Beiden zijn lid van Heem en Natuur Voeren. Terug-

kijkend op zijn voorzitterschap noteerde Ed het volgende:

“Toen de MAR in 2008 startte,  hadden de vergaderingen 

vaak het karakter van een Poolse Landdag. Niet zo gek; er 

was geen voorgeschiedenis, geen traditie, niet alle leden 

waren gewend te vergaderen. Voeren moest de MAR, maar 

ook de andere adviesraden, uit het niets op poten zetten. 

Het was een gedurfd initiatief, omdat Voeren een kleine 

gemeente is en de spoeling dus dun is. Een kleine gemeente 

als Voeren was ook niet verplicht om adviesraden te creëren. 

Aanvankelijk was er wat verloop onder leden en bestuurs-

leden, maar na enige jaren vormde zich een min of meer 

stabiele groep. Ik was intussen secretaris en even later voor-

zitter, nam zo in totaal vijf jaar deel aan het bestuur en leidde 

de meeste vergaderingen. We stelden een aantal adviezen 

op voor het College (CBS) en organiseerden een aantal ‘Open 

Milieuraden’ voor de bevolking.”

De MAR blijft volgens Ed ook in de toekomst een rol spelen in 

Voeren:

“De macht van een adviesraad zit hem in het feit dat, als het 

College een advies, gevraagd of ongevraagd verkregen, naast 

zich neerlegt, zij dat gemotiveerd dient te doen. Een College 

zal dat niet te vaak willen laten gebeuren. Is tot nu toe ook 

niet gebeurd in het geval van de MAR. Gemeente en MAR 

zaten, al dan niet toevallig, uiteindelijk doorgaans op één 

lijn. Voeren als gemeente is zeker natuur-minded. Ik ben nu 

wegens gezondheidsredenen vertrokken maar hoop dat de 

MAR goed blijft functioneren. Wat mij betreft vooral om het 

kapitaal van de Voerstreek, het rustige halfopen landschap 

met zijn talloze authentieke elementen, te behouden. En 

daartoe zullen alle zeilen bijgezet moeten worden; de MAR is 

daar één van. Grootste bedreiging en dus uitdaging, ook voor 

de MAR, is momenteel wellicht de opmars van de maïsakkers 

ten koste van de eeuwenoude weiden.”

Rik Palmans

Wie kent deze zwam?

Op Schophemmerhei, op ons terras, groeide deze nazomer 

massaal een merkwaardig ‘iets’ dat waarschijnlijk een zwam 

is, hoewel ik ook dacht aan een mos of een alg. De Padden-

stoelenwerkgroep van het Natuurhistorisch Genootschap 

Limburg wist het desgevraagd ook niet zeker, dacht aan de 

groep van de trilzwammen, maar kon toch geen naam noe-

men. En inderdaad, als je er aan komt dan is deze zwam nog-

al bibberig. De vorm lijkt hier en daar ook op een Judasoor 

maar dan donkerder, slijmeriger en onregelmatiger. Zeker 

niet moeders mooiste. Ze zal niet erg kieskeurig zijn, want ze 

groeit hier in plakkaten van enkele vierkante meters op het 

grind maar ook op bijvoorbeeld een metalen putdeksel.

De kleur is ietwat doorschijnend geelgroen, soms zwart-

groen, tegen zwart aan. De zwammen zijn heel wisselend van 

vorm maar meestal ‘schelpachtig’. Zelf heb ik ze nooit eerder 

gezien, hier niet en nergens niet.

Wie kan licht in deze duisternis brengen? Kent iemand de 

naam van deze soort? Komt ze in de Voer op meer plaatsen 

voor? Reacties zeer welkom via edegrood@belgacom.net!

Ed de Grood
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Opnieuw heide op de Schoppemerheide

Op de Ferrariskaart uit 1778 neemt de Bruyère de Choppem 

nog een oppervlakte van ongeveer 25 hectaren in, maar in 

de loop van de daaropvolgende eeuwen raakte het gebied 

helemaal bebost, met nog enkele weilanden en akkers. Nu 

het gebied natuurreservaat is, probeert Natuurpunt enkele 

percelen weer in heide (‘heide-

schraalgrasland’ zou een betere 

term zijn) om te zetten. Zo werd 

het stuk dat u op de foto ziet, 

al enkele jaren geleden eerst 

vrijgemaakt van Amerikaanse 

vogelkers. Die overwoekert 

immers al de andere vegetatie. 

Maar nu dreigt Adelaarsvaren 

het hele terrein te veroveren. 

Dus moet die nu gemaaid wor-

den. Het is ook belangrijk dat 

het maaisel wordt verwijderd, 

zodat de bodem zoveel mogelijk 

licht krijgt en heideplantjes kun-

nen ontkiemen.

Het bijeenharken van het maai-

sel is handwerk en daar zijn 

dus vrijwilligers voor nodig. 

Ook elders in het reservaat is 

hun inzet soms nodig. Als u zich 

geroepen voelt om ook af en 

toe de handen uit de mouwen te steken, kunt u uw naam 

doorgeven aan Liselotte Bollen uit Moelingen: liselottebol-

len@gmail.com. 

Rik Palmans

Varens en kanker

Tijdens een herfstwandeling in Altenbroek kwam ook even 

ter sprake dat Adelaarsvaren kankerverwekkend zou zijn. 

Voor de meesten leek dat verband niet geloofwaardig. 

Daarom ben ik even gaan rondkijken in internetbronnen naar 

meer informatie.

Bij vee dat vaak graast op plaatsen waar ook Adelaarsvaren 

groeit, blijkt wel degelijk een verhoogde frequentie van 

vooral blaas- en maagkanker voor te komen. Ook in labora-

toriumproeven met muizen, die sporen van Adelaarsvaren 

te eten kregen, stelden onderzoekers vast dat die kankerver-

wekkend zijn. De stof die daar verantwoordelijk voor wordt 

geacht, heet ptaquiloside.

Onder meer in Japan en bij de Australische Aboriginals staat 

Adelaarsvaren wel eens op het menu, maar de kans dat men-

sen rechtstreeks of via de voedselketen er kanker van zouden 

krijgen wordt zeer laag geacht. Sommige personen krijgen 

toch de raad om voorzichtig te zijn. Boswerkers die in droge, 

warme omstandigheden Adelaarsvaren moeten maaien 

bijvoorbeeld; zij dragen best een stofmasker omdat ze de 

sporen zouden kunnen inademen. Ook boeren van wie de 

koeien vaak varens eten, drinken misschien beter niet teveel 

melk van het eigen bedrijf. Als die melk wordt gemengd met 

die van andere bedrijven, is de concentratie van uit de varens 

afkomstige stoffen zo klein dat ze geen risico meer vormt. 

Rik Palmans
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Viescheid op Rule

Weet U wat Viehscheid is? Nee, het is geen vies woord en je 

moet je neus niet dichtknijpen. Synoniemen van dit Duitse 

woord zijn: Almabtrieb, Alpabfahrt, Almabzug. Het is het 

feestelijk binnenhalen van het weidevee dat in de bergwei-

den of almen graasde. Vele toeristen reizen in de tweede 

helft van september en begin oktober naar Allgau, Oberbay-

ern, Tirol, Oostenrijk of Zwitserland om deze traditie, rijkelijk 

gesopt in veel bier aangevuld met culinaire lekkernijen, 

muziek en dans bij te wonen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik 

de Viehscheid aldaar nooit meegevierd heb.

Maar als jullie Rullenberg en de weiden op g’ne Stengberg, 

op g’ne Platz, i g’ne Sloont en Hakoerswei met een beetje 

verbeelding als bergweiden beschouwen, heb ik de opstal-

ling van onze koeien en jongvee voor de winter, de Rule-

Viehscheid zonder bier en muziek, al heel vaak meegemaakt. 

Waar de koeien vandaag gestald zijn in ligbox-loopstallen, 

kan de veehouder bij droge zonnige dagen in de winter nog 

altijd de staldeur openen om de koeien enkele uren de benen 

te laten strekken en van de frisse lucht te genieten.

In de bindstallen van vroeger was het opstallen een definitief 

besluit voor enkele maanden. Van zodra de koeien door het 

regenachtige herfstweer de weiden tot modder begonnen 

te trappen, door het waterige gras (aangevuld met rapen of 

bladkool) als reigers met grote bogen begonnen te schijten 

en van de koude met kromme ruggen voor ‘t barreer of het 

hek zielig stonden te wachten om binnen te mogen, besloot 

de boer om ze definitief op te stallen. Wat een buitenstaan-

der meestal niet weet, is dat de Rule-Viehscheid een heel 

programma inhield. Tijdens het weideseizoen hadden de 

koeien op stal een eigen bindplaats. De oudste koeien liepen 

rustig de verste afstand tot aan het einde van de bindstal. De 

jongere koeien wilden zo snel mogelijk aan de voedertrog 

staan voor de lekkere lokbrokjes of schilfers. Maar voor de 

winterperiode golden andere criteria.

Om het melken te vergemakkelijken werden de koeien 

aangebonden volgens kalfdatum. Bijkomend moest men 

rekening houden met koeien die zich neet versjtonge. Een 

dominante agressieve koe met scherpe horens kon niet staan 

naast een bang treesje. Sommige koeien lieten zich ook niet 

melken vanaf de linkerzijde. En om het geheel wat fraaier 

te laten ogen, werd een grote koe ook niet naast een kleine 

gestald.

Als de dieren enkele dagen (of weken) op stal stonden, moest 

de boer coiffeur spelen. Als de veehouder te lang wachtte, 

liep hij het risico dat hij eerst krotalle of knospele, stront 

aangekoekt in lange haren, met een roskam moest verwijde-

ren. Een propere lange dikke wintervacht was makkelijker te 

scheren. Door de koeien te scheren kunnen ze op stal beter 

hun warmte kwijt, hebben ze minder last van huidparasieten 

als schurftmijten en luizen, is de uier properder en hygië-

nischer te melken en blijven de kortharige dieren schoner. 

Maar sjaere is simpeler gezegd dan gedaan. Sommige dieren, 

vooral de jongere dieren en die voor de eerste keer gescho-

ren werden, waren onnoemelijk gestresseerd bang voor 

het gezoem van de elektrische tondeuse en spartelden en 

trapten. Kalmeerpilletjes of -spuitjes bestonden toen nog 

niet! Bovendien moest je om vlot te scheren zonder huid-

beschadiging de scheermachine regelmatig goed oliën en 

de mesjes goed scherpen. Na het scheren werden de koeien 

flink geborsteld. Daar konden ze echt van genieten!

Om te voorkomen dat de staarten van de liggende koeien in 

de grup bevuild werden, bond men de staarten op aan een 

touw. Een elektrische koetrainer zo’n 10 cm boven de ruggen 

zorgde ervoor dat de koeien bij het krommen van de rug om 

te sjiete of te zeke achteruit gingen staan en zo hun behoef-

ten niet op het ligbed deden, maar in de rigol, de grup. Som-

mige koeien gingen sowieso met de achterpoten in de grup 

staan en dus met de voorpoten hoger. Dat was blijkbaar een 

stand waarbij ze makkelijker konden herkauwen en de magen 

ontlasten.

Aangebonden koeien hadden in de loop van de winter nogal 

eens problemen. Weze gezegd dat bepaalde koeien een 

lompe manier van 

opstaan hadden. 

Andere waren 

minder sterk 

van beenwerk 

of werden extra 

belast door een 

zware dracht. 

Goed strooien met 

zaagmeel of (ge-

hakseld) tarwestro 

en het wat minder 

strak aanbinden 

van de (Hollandse) 

ketting/riem was 

geen overbodige 

luxe om te voor-

komen dat koeien 
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dikke ontstoken hakken kregen door het schuren van het 

spronggewricht. 

Koeien met een XXL uier werden uitgerust met een bh om 

speentrappen te voorkomen. 

Een ander beulenwerk, namelijk hoefkappen, kan ook veel 

van bovengenoemde malleuren voorkomen. 

Het waarnemen van bronst in een bindstal vraagt van de 

boer enerzijds rekenkunde (drie weken) en anderzijds bijzon-

dere aandacht voor de gedragingen van zijn koeien (loeien, 

rondkijken, schedeslijm).

Zo, we zijn klaar voor ‘ne goje oawerwètse winter.

Julien Geelen

De Honingzwam (Armillaria mellea)

Deze algemeen verspreide paddenstoel is één van de meest 

agressieve parasieten in onze bossen en boomgaarden. Het 

is een zeer algemene, late herfstsoort, zeer variabel qua 

grootte en vorm. Zelfs kleur en geur kunnen heel verschillend 

zijn. Door zijn vermogen om een groot aantal soorten bomen 

en struiken te infecteren, is hij een zeer gevreesde gast in 

onze bossen. Bij de minste boomverzwakking slaat hij toe. De 

dikke wortels onderaan de stam worden het eerst aange-

tast. Net onder de schors van het aangetast hout bemerk je 

duidelijk de geconcentreerde zwamdradenmassa’s onder de 

vorm van zwarte strengen, net schoenveters. Vandaar de En-

gelse naam voor deze paddenstoel: shoe-string-fungus. Deze 

‘schoenveters’ groeien verder onder de grond, van boom tot 

boom, en kunnen op deze wijze grote schade aanrichten in 

een bosbestand.

Men onderscheidt tegenwoordig minstens zes verschillende 

soorten van honingzwammen, met elk een eigen voorkeur 

qua boomkeuze of biotoop. Zowel loof- als naaldhout staan 

op het menu van deze gevreesde allesverslinder. Aangetaste 

bomen worden best met wortel en al verwijderd, want stob-

ben die men laat staan kunnen nog jaren dienen als voedsel-

bron voor de schimmel en aldus meewerken aan de verdere 

verspreiding van de zwam.

Een typische eigenschap van de honingzwam is zijn biolumi-

nescentie ofwel zijn vermogen om licht te geven in het don-

ker. Deze eigenschap dankt de paddenstoel aan een lichtge-

vende stof die zich bevindt onder de hoedhuid, maar vooral 

in het mycelium. Een ‘straf verhaal’ vertelt over een Duitse 

boswachter die ’s nachts een lichtgevende uil over zijn hoofd 

zag vliegen. Bij nader onderzoek stelde men vast dat deze uil 

nestelde in een holle boom, aangetast door de honingzwam. 

Bij het broeden zouden deeltjes van de lichtgevende zwam-

vlok in zijn vleugels geraakt zijn. Louter theoretisch natuurlijk 

mogelijk, maar…

 Het grootste levende organisme ter wereld zou de Sombere 

honingzwam (Armillaria ostoyae) zijn. In Oregon (USA) ont-

dekte men deze paddenstoel met een mycelium, verspreid 

over een oppervlakte van bijna 900 hectare. Dit organisme 

zou 2.400 jaar oud zijn en een gezamenlijk gewicht hebben 

van ongeveer 100 ton… of zouden ook de Amerikanen hier 

‘met spek aan het schieten zijn’?

In Polen waardeert men de honingzwam ten zeerste als 

oplegpaddenstoel. Zijn culinaire waarde is echter sterk 

omstreden. In sommige boeken wordt hij geprezen als con-

sumptiepaddenstoel, terwijl hij door anderen dan weer in 

alle toonaarden verfoeid wordt. De naam mellea duidt enkel 

maar op de kleur van de hoeden en zeker niet op de smaak. 

Deze paddenstoel is wel dodelijk giftig voor de wilde zwij-

nen in de bossen, maar ook de mens mag zeker geen rauwe 

honingzwammen eten. Heel goed afkoken voor consumptie 

is noodzakelijk, want deze zwam 

is rauw giftig. Zelfs het kookwater 

dient men weg te gieten en zeker 

nooit te gebruiken.

In Duitsland kreeg hij de naam 

Hallimasch. Een naam die komt 

van de uitdrukking ‘Heil im 

Arsch’, en dit wegens zijn sterk 

afdrijvende eigenschappen. Dus, 

dames en heren apothekers, 

terug naar de natuur! Kieper alle 

laxeermiddelen in de vuilnisbak, 

en vul de rekken met opgelegde 

honingzwammen uit onze bossen. 

Vergeet dan wel niet een rolletje 

wc-papier mee te geven… als nut-

tig en noodzakelijk cadeautje!

Jos Tuerlinckx

www.mykoweb.com
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Trowwe en boere

En hedde gij meubelen en hedde gij huisgerief? Dan kunt 

gij trouwen met uw lief. Gij ouwe zot ! Maar zo ging dat niet 

voor de beginnende boer. Even vertalen! En has te ’n boer-

deriej , en has te keuj? Da mogs te trouwe mit dieng leefste. 

Doe dölle jong!

Toen d’r noonk Willy in 1957 de rope ee gen kirk achter zich 

had (1), stond niets het aanstaande huwelijk met taant 

Loewies in de weg. Ze gingen boeren op de boerderij i g’n 

Laschet op Hommerig. En de keuj… dat werd een voorhuwe-

lijkse affaire. Uit de veestapel van opa, die met voorbedachte 

rade al wat aangegroeid was , mocht noonk Willy een gevari-

eerde keuze maken om een goed fundament te leggen onder 

zijn toekomst als melkveehouder. Daar kwamen nog een 

aantal drachtige vaarzen bij van zijn oudste broer, d’r Marcel 

va Rule. Tot de huwelijkse uitzet behoorden een mooie mix 

van oude en jonge drachtige koeien, koeien in productie, 

droogstaande koeien, vaarzen, pinken en kalveren. Ik kan mij 

het juiste aantal dieren niet meer herinneren maar het zal zo 

rond de dertig stuks geweest zijn. 

In de week voor het huwelijk werd de levende have vanuit 

Sint Pieëter naar Hommerig verhuisd. Tegenwoordig zou men 

hiervoor een groot dierentransportbedrijf aanspreken. In 

1957 werden de ganse familie en alle ‘vrijers’ opgetrommeld. 

Iedereen was op het afgesproken tijdstip op de boerderij bij 

opa – met de tractor, de jeep en fietsen, met stokken, bor-

stels, schuppen en koorden.

Men had geen gps om de weg uit te stippelen. Trouwens op 

die gps staat wel een ikoontje voor bussen, auto’s en fietsen 

maar niet voor koeien en kalveren. Ik moet onwillekeurig 

denken aan Mozes’ uittocht uit Egypte. Het traject verliep 

vertrekkend vanaf de dorpsstraat in Sint-Pieters-Voeren naar 

de Bauwerd, de Vaogelzaank, Veurs, d’r Roeje Bösch, Remers-

daal, Opsinnich-Boender, Hommerig –melkeriej, Hommerig- 

kirk en dan uiteindelijk de eindmeet i g’n Laschet. Ik schat 

een elf of twaalf km ‘rundveewandelnetwerk’ langs tarmac- 

en veldwegen.

Vanaf het startsein hadden de jongere dieren eerder een 100 

meter sprint dan een kwart marathon in gedachten. Goed 

dat de ‘seingevers’ al tijdig voorop waren om de speelkoer 

van de school en de veldweg naar de Kobbig af te blokken 

voor de biezende koeien. Dan volgen de inritten naar de 

Commanderie en ertegenover i g’n täöentje. Aan de Bauwerd 

moesten we even de voorlopers ophouden om het peloton 

en de achterblijvers laten aan te sluiten. Ook de begeleiders 

moesten even op adem komen en hadden na die knalstart 

al wat zorgelijke overpeinzingen of dit wel in goede banen te 

houden was .

Langs der Vaogelzaank en de Doeëme naar Veurs. On-

dertussen hadden onze koeien op reis al enkele amicale 

begroetingen over haag en prikdraad met collega’s thuisblij-

vers. Regelmatig moest de kudde even halt houden om de 

begeleiders weer laten voor te steken. Daar profiteerden de 

slimste koeien van om een lekker bermgrasje mee te graaien. 

Trouwens, enkele dieren hadden al op hun adem getrapt. De 

coureur zou zeggen ‘ik had slechte benen’. Maar dat lag hier 

niet aan het beenwerk maar aan gebrek aan conditie of te 

hard van stapel gelopen.

We zijn op de weg door het Rode Bos. Kun je het je voorstel-

len in 3D? Daar staan links en rechts veel rode beuken, geen 

draad en geen hagen. Ik weet niet wat de onderrichtingen 

van de teamleiders waren. Maar oortjes of geen oortjes, 

plots stoven onze koeien, pinken en kalveren links en rechts, 

alle kanten op, op verkenning in het bos van onze plaatselijke 

Boerenkrijg. Daar was geen houden aan. Het heeft ons meer 

dan een uur gekost eer dat we onze kudde ‘op het droge’ 

hadden in een wei van het Kys. En dan tellen en hertellen, 

wetende dat niemand erg goed wist met hoeveel en welke 

runderen we op stap waren. Sinds die dag heb ik altijd 

gevreesd in het Rode Bos een wild Voerens oerrund tegen te 

komen.

Na de ravitaillering van de begeleiders ging de tocht langs 

Remersdaal gelukkig over lange stukken met weinig zijwegen. 

Het vee-team volgde goed de instructies van de begeleiders. 

Op die wijze konden we een veel langere rit ook aan. Over 

Molen Medael heen kon iedereen al een blik werpen op de 

groene weiden van de Laschet onder de armen van het witte 

Christusbeeld. Iets voor de kerk van Hommerig hing de rode 

vod!

Geen tijd voor een Joup of een Brice want we werden aan 

de finish met open armen verwelkomd door tante Louwies. 

De verhuis werd afgerond met een goei jat kaffè, een homp 

brood gesmeerd met gatse botter (2), kies en sjink.

Of het toekomstige echtpaar die avond de melkgevende 

koeien – als ze überhaupt nog melk gaven – gemolken heeft 

weet ik niet. Dat zou dan voorhuwelijksmelken zijn!

Julien Geelen

(1) Rope ee g’n kirk: dat werd officieel de ondertrouw genoemd. 

Als iemand aan de pastoor het voornemen van ‘trouwen met..’ te 

kennen gaf, werd dit vanop de preekstoel (ik dacht drie zondagen 

achtereen) aangekondigd in beider parochies.

(2) Ik kreeg er een flink belegde boterham die echter niet te vreten 

was. De boter was gats. Ik vermoed dat ze daar in huis (bij tante en 

nonkel Ernst van tante Louise) altijd zo aten, anders hadden ze er 

zelf ook een opmerking over gemaakt. Nu het kan ook zijn dat boter 

zo smaakte door de oude wijze van boteren of karnen. Vroeger liet 

men de melk in de kelder in emmers of kruiken staan. De melk ver-

zuurde, het melkvet steeg naar boven en men schepte het eraf om 

te karnen. En je bekwam dus sowieso dus zure boter en zure karne-

melk. Tegenwoordig wordt verse melk onmiddellijk afgeroomd en 

daarom is de boter en de karnemelk dan ook ‘zoet’. Maar ook ‘zoete 

boter’ kan gats worden als ze te lang of slecht bewaard wordt. Wie 

heeft er nooit een pakje gatse melkerijboter (kerstboter) gekocht bij 

de liquidatie van de boterberg? 

Aan de oudere agrarische Voerenaars wil ik mijn appèl 

hernemen voor informatie over de oprichting, statuten, aan-

delen, notaris, de werking, verslagen en het stopzetten van 

de Coöperatieve Melkerij van Sint-Martens-Voeren. Wie 

hierover meer weet mag mij contacteren voor een afspraak.  

julien.geelen@gmail.com  of   0032 474 081151.
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De bevrijding van Eijsden-Margraten in september 1944 

(2015), door een werkgroep met leden van diverse heemkun-

dige kringen.

De gemeente Eijsden-Margraten heeft een degelijk boek 

uitgegeven over de bevrijding van hun dorpen. De Amerika-

nen kwamen via Voeren. Er is in dit boek dan ook heel wat 

te vernemen over de grensgehuchten en over de weg die de 

Amerikanen aflegden. Met een degelijke kaart waarop de 

invalswegen en de juiste data vermeld staan. 

U kunt het boek bestellen via stshom2001@gmail.com 0031 

(0)43-4071385. Het kost € 15,00 als u het afhaalt en € 19,50 

als u het laat opsturen.

Schampschot (2014), over Eijsden in de Eerste Wereldoorlog, 

door Paul van der Steen, prijs € 19,95

Te koop bij onder meer Prickaerts Kado, Breusterstraat 31 in 

Eijsden. (Dat geldt ook voor het boek over de bevrijding.)

Themanummer Heuvellandschap

Het ‘dubbeldikke’ decembernummer 2015 van het Natuur-

historisch Maandblad (dat tegelijk een aflevering van De 

Levende Natuur is) is helemaal gewijd aan het beheer van 

natuurgebieden in Nederlands Zuid-Limburg en aangrenzen-

de gebieden. Drie artikels zijn aan de Voerstreek gewijd. Een 

eerste vertelt hoe het reservaat van Altenbroek zich sinds 

de aankoop in 1995 heeft ontwikkeld en zich in de toekomst 

nog verder zal ontwikkelen. Een tweede gaat over het beheer 

in de Voerense hellingbossen, die tot de meest soortenrijke 

en ecologisch waardevolle bossen van Vlaanderen worden 

gerekend. Voor de toekomst rekenen de auteurs op een uit-

breiding van het bosareaal en op de omvorming van bossen 

met naaldbomen in loofbossen. Ze besteden ook speciale 

aandacht aan het behoud van enkele orchideeënpopulaties. 

Een derde artikel brengt verslag uit over onderzoek naar 

doodhoutkevers in holle bomen van de Voerstreek. Daarbij 

is vooral gekeken naar knotbomen en oude hoogstamfruit-

bomen. De auteurs waarschuwen voor het verder ‘uitkleden’ 

van het landschap.

Elza Vandenabeele en Rik Palmans

Boeken en publicaties

Zieke populieren

De populieren in het natuur-

reservaat Altenbroek en in 

enkele percelen naast de Voer 

in Schoppem zijn dood of ten 

dode opgeschreven. Ze delen 

dat lot met duizenden popu-

lieren elders in Europa. Op het 

internet vind je dan ook hopen 

informatie over de redenen 

van die achteruitgang. Het 

verhaal blijkt heel wat facetten 

te vertonen. De hoofdschul-

dige, die de boom echt doet 

afsterven, is de Melampsora-

schimmel. Omwille van zijn 

donkerrode kleur wordt hij 

ook wel ‘populierenroest’ 

genoemd. Die roestschimmel 

kan zo zwaar toeslaan omdat 

de bomen vaak al verzwakt zijn door het werk van andere 

schimmels. Dat die schimmels langer en agressiever op de 

bomen inwerken, zou dan weer een gevolg kunnen zijn van 

de klimaatopwarming.

De mens geeft dan nog vaak een duwtje extra door fouten 

bij het aanplanten van de bomen. Zo staan de bomen vaak te 

dicht bij elkaar en zijn het allemaal klonen van één ras. Een 

ziekte kan zich dan uiteraard veel makkelijker verspreiden. 

Om de infectiedruk te verlagen, raden specialisten dan ook 

aan de bomen verder van elkaar te zetten en een mix van 

verschillende rassen te planten.

Ook aanplantingen van lorken in de onmiddellijke buurt van 

populieren verhogen het risico omdat ze als tussenwaard-

plant fungeren. De seksuele voortplantingsfase van Me-

lampsora speelt zich af op lorken. Daar kunnen dus nieuwe 

stammen van de schimmel ontstaan die een hogere viru-

lentie vertonen en ook in staat zijn populierenrassen aan te 

tasten die voordien nog resistent waren.

Populieren zijn economisch belangrijke bomen. Door hun 

snelle groei leveren ze hout voor diverse toepassingen zoals 

papier en vezelplaten. Voor de Voerstreek zijn ze ook belang-

rijk omdat we in populieren de meeste maretakken vinden. 

Vooral in de winter zijn ze daardoor opvallende landschaps-

elementen. 

Rik Palmans
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Oude grafstenen

In al mijn naïviteit had ik er nooit bij stilgestaan: wat gebeurt 

er met de oude grafstenen als een kerkhof/begraafplaats 

wordt gesaneerd? Graven waarvan de concessie wordt 

verlengd, blijven bestaan, dat is duidelijk. Ik dacht dat andere 

grafstenen, zeker als ze een naam en een datum dragen, wel 

ergens in een verloren hoek bewaard zouden blijven. Niet 

dus; ze gaan gewoon een container in als bouwafval.

Een kerkhof is een stuk van het geheugen van een dorp, een 

archief in steen. Dat dat op die manier zomaar op de schop 

gaat, is een spijtige zaak. Het ideaal zou volgens mij zijn dat 

de toestand van een begraafplaats op een bepaald ogenblik 

‘bevroren’ kan worden als het tijdsbeeld van een bepaalde 

periode. Eigenlijk gebeurt dat al in Sint-Martens-Voeren 

(voor het oude kerkhof bij de kerk). Maar om het voor alle 

begraafplaatsen van Voeren 

mogelijk te maken, zou er 

een mentaliteitswijziging bij 

de bevolking moeten komen. 

Alleen dan kan er immers één 

gemeenschappelijke begraaf-

plaats voor alle dorpen samen 

worden gecreëerd. Nu blijkt de 

meerderheid van de Voeren-

aars nog sterk gehecht te zijn 

aan het principe dat elk dorp 

zijn eigen begraafplaats moet 

hebben. Dat is alleen mogelijk 

als af en toe oude graven wor-

den geruimd. Een deel van de 

grafstenen en -kruisen krijgt, 

op basis van historische of 

decoratieve waarde, weliswaar 

een nieuwe plaats, ofwel op 

de begraafplaats zelf ofwel als 

wegkruis op een andere loca-

tie. Maar voor de rest geldt: 

ze zijn voorgoed weg, ook al zal een volgende generatie dat 

wellicht spijtig vinden.

Op de begraafplaats van ’s-Gravenvoeren verdween bij een 

eerdere sanering (van het perceel waar de zusters Ursulinen 

begraven lagen, waar ook enkele priestergraven deel van uit-

maakten) op die manier het graf van Pieter Dols (1864-1928). 

In het begin van de twintigste eeuw was hij pastoor-deken 

in Hamont. Hij liet er de neogotische Sint-Laurentiuskerk 

bouwen en er is een straat naar hem genoemd. De laatste 

jaren van zijn leven bracht hij door in het Ursulinenklooster 

van ’s-Gravenvoeren, nu het Ocura-rusthuis. Op de foto staat 

het graf van Pieter Dols rechts. 

Rik Palmans

Binnen in de Steenboskapel (’s-Gravenvoeren) hangt boven 

de deur een driehoekig plakkaat met Hebreeuwse letters. Via 

de hulp van enkele personen in Antwerpen kwam ik te weten 

wat erop staat: Jaweh Zebaot (= twee namen voor God). Het 

bleek wel dat het plakkaat ondersteboven hing! Zo moet het 

dus zijn:

Misschien wilt u ook weleens iets schrijven over 

de Voerense Heem en Natuur. Mail uw bijdrage 

naar de redactie van het Blaedsje,

anne@heemennatuurvoeren.be.

Krijgt u onze uitnodigingen nog per post? Als u een  

emailadres heeft, mail dat dan naar 

jos@heemennatuurvoeren.be. 

Dat scheelt de vereniging een hoop kosten en ons 

een hoop werk.

Het bestuur wil in februari 2016 een jaarverga-

dering inplannen. Een officiële uitnodiging met 

datum en locatie volgt.


