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Heem en Natuur Voeren

Stilte
Tijdens de Corona-lockdown was het stil en veel mensen viel de stilte
op. Of beter: veel mensen realiseerden zich hoe luidruchtig en dus onstil ons gewone leven in de westerse wereld is geworden. We vonden de
on-stilte gewoon. Nu vallen ons de stilteverstoringen meer op dan eerder… en zeker in een gebied als Voeren waar we de natuur en de omgeving koesteren en dus ook de stilte. Helaas zijn er aanhoudend bedreigingen van die stilte. Ik heb de vliegtuigen boven Voeren nooit zo
gehoord als de laatste weken, evenmin de treinen alvorens ze in de
tunnel van Veurs verdwijnen. Maar aan die bronnen van lawaai kunnen
we weinig doen. Maar de meeste hinder leveren de bosmaaiers met
verbrandingsmotor. In onze omgeving wordt er een stevig perceel
jaarlijks begin juli gemaaid met een bosmaaier. Dagen achtereen zorgt
die mens en zijn machine voor een enorme herrie in de ook voor het
toerisme belangrijkste periode van het jaar. Als dat stuk goed en wel
gemaaid is gaan in augustus een team mannen die de beschermde weilanden op de noordhelling in het dal van de Veurs onderhouden aan de
slag met hun bosmaaiers. Dat is er dan niet één maar dat zijn er enkelen die een voor een concert van lawaai zorgen. Niet eventjes maar
uren achtereen en ze beginnen vroeg op de dag. Wanneer dan ook nog
op de avonden in de weilanden vertier gezocht met een sportief motorvoertuig dan is de acceptabele lawaaigrens wel bereikt. Natuurlijk, de
maaiers doen dat voor een zorgvuldig natuurbeheer maar zou daar dan
niet snel een elektrische maaier op zijn plaats zijn? In een goede omgang met de gewenste stilte past het ook dat bij onvermijdelijk en noodzakelijk langdurig lawaai
de omgeving pro-actief
door de lawaaiveroorzaker geïnformeerd wordt.
Het scheelt in de ‘aanvaarding’ van lawaai-overlast
als het waarom en het hoe
lang van het noodzakelijke
lawaai bekend is. Bovendien kan iedereen daar
dan rekening mee houden
en eventueel zijn eigen
programma daar op
aanpassen.
Foto Daphne Beek
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Kortom, de herontdekte stilte vraagt aandacht.
Zeker voor een gebied als Voeren, waarvan de
kracht in de schoonheid van de omgeving ligt, waar
iedereen die hier woont van wil genieten en waar
sommigen van ons in allerlei vormen van toerisme
hun brood willen verdienen. De toerist komt niet
voor een schreeuwende bosmaaier. Een bosmaaierverbod in juli en augustus zou een passende maatregel zijn.
Op het moment dat ik dit schrijf hoor ik op de radio
de aankondiging van een nieuw boek, geschreven
door Lander Deweer en Jan Swerts en je gelooft het
niet maar het boek heet De nieuwe stilte; het is
uitgegeven door Polis uitgevers en voor € 20,00 te
koop. Maar de strekking van het boek is niet anders
dan wat in dit stukje te lezen staat……voor degenen
die nog niet overtuigd zijn kan het boek misschien
helpen. Stilte krijg je in onze wereld niet vanzelf.
Daar moeten we wat voor doen (…. of laten).
Ferdinand Mertens
Voor € 15,- ben je een jaar lang lid!
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Bezwaarschrift tegen windturbines op de grens met Voeren
Vanaf de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar
tegen de geplande windmolens en naar aanleiding van de
verschillende meningen die leefden onder onze leden zoals
duidelijk werd tijdens de Werkwinkel van 8 februari 2020 en
uit persoonlijke contacten, besliste het bestuur van Heem en
Natuur Voeren een enquête via e-mail te houden onder alle
leden van de vereniging. Op basis van de uitslag zou het
bestuur namens de vereniging al dan niet bezwaar indienen.
De mogelijke antwoorden waren VOOR of TEGEN de windmolens. We ontvingen 8 stemmen VOOR (14% van de stemmen) en 48 stemmen TEGEN (86% van de stemmen). Daarom
stuurden we volgend bezwaarschrift naar het gemeentebestuur van Dalhem:
Naar aanleiding van het openbaar onderzoek omtrent de
plaatsing van windturbines in Wallonië, grondgebied Dalhem,
tegen de grens met Voeren, willen wij bezwaar aantekenen.
Voor dit bezwaar voeren we volgende argumenten aan:
1. Het regionaal landschap Haspengouw en Voeren is het
oudste van Vlaanderen; het wordt ondersteund door provinciale werkingssubsidies en specifieke projectsubsidies. Bovendien is er het beschermd cultuurhistorisch landschap van de
Voervallei en Altenbroek met omgeving, waarvan het wandelen fietspad vanaf Mennekesput richting St.Martens-Voeren
deel uitmaakt. (https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/
113452).
De Steenboskapel is eveneens een beschermd monument,
samen met de beplanting errond (https://id.erfgoed.net/
erfgoedobjecten/37713). De directe omgeving die er visueel
mee verbonden is doet door haar beeldbepalend karakter de
intrinsieke waarde van het monument tot zijn recht komen.
De plaatsing van windmolens vlak op de gemeentegrens is
een zware ingreep die het uitzicht en de landelijke rust compleet verstoort voor wie wil genieten op het bankje aan de
Steenboskapel, voor de talrijke wandelaars en fietsers in de
buurt, zowel Voerenaars als toeristen:

• op visueel vlak vanwege de omvang en hoogte van de vijf
windmolens, de hinderlijke zichtbaarheid ervan overdag
(en ’s nachts door de lichten) ook op grote afstand en dus
ook van op diverse plaatsen in Voeren en omstreken. Daarnaast is er de slagschaduw voor wie in de buurt langs de
veldwegen wandelt.
• op akoestisch vlak door het geluid van zoevende wieken en
van de turbines dat niet past in de stilte en landelijke geluiden van de streek.
2. De esthetische en historische waarde van dit unieke
landschap
Het Voerens landschap toont een enorme verscheidenheid;
o.a. de uitgestrekte leemplateaus en weidegebieden, asymmetrische dalen, houtkanten, holle wegen, hoogstamboomgaarden, hellingbossen en vista’s. De vergezichten van aan de
Steenboskapel met aansluitende veldwegen en van op talloze
hoger gelegen plaatsen in de Voerstreek hebben een hoge
belevingswaarde. Windmolens zouden in sterke mate de
schoonheid van dit unieke landschap aantasten.
3. De sociaal-culturele waarde van het Voerens landschap
De Voerstreek is het centrum van het ontwikkelingsperspectief Drielandenpark, een samenwerkingsverband van de
Nederlandse provincie Limburg, de Belgische provincies Luik
en Limburg, de gewesten Vlaanderen en Wallonië, de Duitstalige gemeenschap in België en de Stadt und Landkreis
Aachen. Dit samenwerkingsverband beoogt de verdere
uitbouw van de erfgoedwaarden van de streek over taal,
gewest- en landsgrenzen heen. Het historische netwerk van
oude veldwegen en holle wegen dient als (wandel)verbindingswegen tussen de verschillende gehuchten en nederzettingen. Het toerisme heeft de voorbije jaren een hoge
vlucht genomen: vooral de zachte recreatie (wandelen,
fietsen, jeugdgroepen die kamperen in een weide langs het
fietspad dicht bij de Steenboskapel).
Windmolens die boven het landschap oprijzen passen totaal
niet in het beeld dat
toeristen van onze
streek koesteren.
4. De erkenning van
Voeren als
‘onroerenderfgoedgemeente’
komt onder druk.
Om deze titel te
mogen dragen moet
de gemeente blijvend
voldoen aan de erkenningsvoorwaarden,
o.a. een onderbouwde, integrale beleidsvisie. Deze visie beoogt
de zorg voor en het
actief behoud van het
archeologisch erfgoed,
de monumenten én de
cultuurhistorische
landschappen.
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Kenmerkend is de gaaf bewaarde, uitsluitend agrarische uitbouw van het gebied en de harmonieuze verwevenheid van
het landschap met het gebouwde patrimonium. De holle
wegen en veldwegen bieden een zicht op de ontsluiting van
het landschap door de eeuwen heen.
Onze vereniging Heem en Natuur Voeren steunt
de gemeente hierin en wenst het behoud van de
erkenning ‘onroerend-erfgoedgemeente’. Wij
vragen uitdrukkelijk dat onder geen beding afbreuk wordt gedaan aan de uniciteit en identiteit
van de Voerense landschappen die niet plots
eindigen aan een gewest- of gemeentegrens.
Conclusie: specifieke landschappen hebben een
intrinsieke waarde die bescherming verdient. In
Voeren is dit reeds het geval. Op grond van
bovengenoemde argumenten verzet onze

vereniging Heem en Natuur Voeren zich ten zeerste tegen dit
windmolenproject van Engie-Electrabel en vraagt om af te
zien van de plaatsing van windturbines op grondgebied
Dalhem-Warsage bij de grens met Voeren.

Niet alleen Heem en Natuur diende een bezwaar in tegen de geplande
windturbines. Het gemeentebestuur van Voeren schakelde daarvoor
zelfs een advocatenbureau in. Op de Facebookpagina ‘Natuurvrienden
Voeren’ werd een petitie gelanceerd, diverse Voerenaars dienden
individueel een bezwaarschrift in en ook Natuurpunt sloot zich aan bij
de protesten. Ook de Vlaamse regering tekende bezwaar aan, onder
meer omdat ze niet officieel op de hoogte was gesteld van het project
– terwijl dat in het kader van een samenwerkingsakkoord uit 1994 toch
had moeten gebeuren.

Reuzenbovisten

Foto Michael Kuo

De morgennevels kruipen nog druiperig over de boomtoppen. Ze dempen het extatisch geschreeuw van de gaai, die
hiermee de nakende zonsopgang aankondigt in het bos. Of
heb ik hem doen schrikken op zijn slaapplaats in de oude eik?
In elk geval, alle leven in het bos is plots gewekt door zijn
luidruchtige, alarmerende kreet.
Toch probeer ik mijn voeten nog zachtjes te bewegen op de
vochtige bodem, tussen de met mos begroeide boomstammen. Mijn ogen speuren in het mostapijt naar zwammen, die
deze nacht ontsprongen zijn in deze vochtige biotoop. Het
magische spel kan beginnen: speuren, ontdekken en vervolgens kinderlijke verwondering. Intens genot beleven, bij het
aanschouwen van de glanzende herfstparels tussen het
groene mostapijt, is toch pure magie.
‘Pure magie’ beleefden ook de sjamanen en tovenaars als ze
de gedroogde sporenpoeders gebruikten van de door hun
verzamelde stuifzwammen. Ze strooiden deze sporen in een
open vuur, met een knetterend lichtspektakel als gevolg,
want deze sporenmassa is licht ontvlambaar. De stamleden
stonden dan verbaasd te kijken naar hun sjamaan, die macht
had over hemelse krachten van vuur en bliksem. In oude theaters werd dit procédé nog lang toegepast om bliksem na te
bootsen op het podium. De ‘Snuiftabaksdozen van de duivel’,
zoals de Duitsers stuifzwammen wel eens noemen, zijn wonderlijke schepsels van de natuur, die toch wel beter verdienen dan achteloos vermorzeld te worden onder een laarsmaat vierenveertig.
Onze grootste bovist is de Langermannia gigantea of reuzenbovist, die op een vruchtbare Haspengouwse bodem pompoenachtige afmetingen kan aannemen. Deze buikzwam met
inwendige sporenontwikkeling, kan uitgroeien tot een breedte van 80 cm. Grote exemplaren verspreiden zoveel sporen
dat gans de aarde bedekt zou zijn met hun nakomelingen, als
alle sporen zouden uitgroeien tot nieuwe vruchtlichamen.
Deze paddenstoel barst open als zijn sporen rijp zijn, en de
verspreiding van de sporen gebeurt dan door vallende regendruppels op de zwaminhoud, of door een trap van mens of
dier op zijn opengereten buik.
Indien nog mooi wit van kleur, zowel binnen als buiten, is
deze reus onder de zwammen zelfs eetbaar. Volgens Antonio

Carluccio, beroemd Engels tv-kok en mycofaag pur sang,
bereidt men deze zwam in Italië als een kalfskotelet. In plakken gesneden kan deze paddenstoel best gefrituurd of gegrild
worden, en in gepureerde vorm is hij best geschikt om soepen op smaak te brengen. Mocht er ooit een exemplaar in je
tuin verschijnen, kan je er regelmatig een plak afsnijden. De
rest van de zwam zal gewoon verder groeien. Zolang onze
reus mooi wit en vers blijft, kan je blijven terugkeren voor
een nieuwe portie vruchtvlees.
Zulke plak leent zich ook uitstekend om een “Cyclopenoog” te
bakken. Van een mooie ronde schijf verwijder je het centrum,
dat je dan later op het bord weer opvult met een gebakken
ei, waarvan de dooier niet werd omgeroerd. Je kan de in stukjes gesneden reuzenbovist ook drogen, om later te gebruiken
bij een gerecht als rijst met kip bijvoorbeeld. De smaak en het
aroma van de wilde paddenstoel komt dan nog beter tot zijn
recht.
Volgens recent onderzoek zou deze reuzenzwam, samen met
nog een resem andere familieleden, stoffen bevatten die zelfs
kankercellen kunnen tegenwerken. Deze stof, selenium, zou
ook bescherming bieden tegen hart- en vaatziekten. En ‘last
but not least’, het zorgt ook voor een gezond sperma. De aanhangers van de signatuurleer zullen dit graag horen. Weer
een bewijs te meer voor hun gelijk: reuzenbovisten, grote
stevige ballen, enzovoort.
Jos Tuerlinckx
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Een echte Natuurpunt-afdeling in Voeren?
Op dit ogenblik zijn er welgeteld 49 Voerenaars lid van
Natuurpunt. Wellicht zijn er anderen aangesloten bij zusterverenigingen als Natagora (in Wallonië) of Natuurmonumenten (in Nederland). Als je ziet dat de Facebookpagina ‘Natuurvrienden Voerstreek’ heel druk bezocht wordt, met bijna
dagelijks nieuwe foto’s en berichten, kun je daar alleen maar
uit besluiten dat heel veel Voerenaars erg begaan zijn met
het wel en wee van de natuur in onze streek.
Een lidmaatschap van een natuurvereniging is een mooie
manier om bij te dragen aan het behoud daarvan. Maar het
zou nóg mooier zijn als we dat engagement konden doortrekken naar een echte lokale verenigingswerking. Op dat vlak is
de situatie in Voeren enigszins atypisch. In veel andere gemeenten begon de bescherming van een waardevol natuurgebied met een lokaal initiatief. Er ontstond dan een groep
die zich bezig hield met het beheer ervan en die aanklopte bij
Natuurpunt om het bewuste gebied aan te kopen en te beheren, waarna die groep vervelde tot een lokale Natuurpuntafdeling.

In Voeren verliep het enigszins anders. De aankoop van Altenbroek in 1995 was voor iedereen hier, ook voor wie toen al
bezig was met natuurbescherming, een volslagen verrassing.
Pas nadat de aankoop rond was, werden er hier ter plaatse
contacten gelegd voor een lokale afdeling. Wat toen nog de
Milieugroep heette kwam daar het meest voor in aanmerking. Dat een groot deel van de aangekochte gronden agrarische percelen waren, viel toentertijd slecht bij de landbouwers van de streek. De Milieugroep omvormen tot een
Natuurpuntafdeling zou beslist tot een slechte verhouding
met die groep hebben geleid. Het leek ons toen beter een en
ander niet op de spits te drijven en bij het beheer van het
reservaat alleen een kleine groep te betrekken die vooral
fungeerde als klankbord voor experten op het Natuurpuntsecretariaat, die bepaalden hoe het gebied zich moest ontwikkelen. In andere reservaten bepaalt de conservator in
samenspraak met andere vrijwilligers hoe het beheer gevoerd
wordt, slechts ondersteund en geadviseerd door de experten
op het secretariaat.
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Fred de Warrimont werd de eerste
conservator van Altenbroek en Jean
Bonten kreeg de functie van bijzonder
veldwachter. Zij kwamen diverse keren
per jaar samen met een kleine kern van
geïnteresseerden om het beheer van het reservaat te
bespreken. Zo ontstond de Werkgroep Altenbroek.
Intussen fuseerde de Milieugroep met de Heemkring en nam
de weerstand af tegen de manier waarop de vroegere akkers
begonnen te veranderen in terreinen waar de biodiversiteit
belangrijker is dan de landbouwopbrengst. We zijn nu 25 jaar
verder en iedereen beseft dat inzetten op de waarde van de
Voerstreek als natuurgebied de logica zelf is, zeker als dat
waar het mogelijk is hand in hand kan gaan met landbouw en
toerisme.
We hopen dat er ondertussen een groter draagvlak is om een
lokale verenigingswerking uit te bouwen. De Werkgroep
Altenbroek tracht al enkele jaren te werken als een ‘echte’
Natuurpuntafdeling
door zelf meer het heft
in handen te nemen en
ook meer naar buiten
te treden. We zijn nog
klein maar er is dus
tenminste al een kern,
met ondergetekende
als voorzitter. Omdat er
een overlapping
bestaat tussen de
werking van Heem en
Natuur Voeren en
Natuurpunt, gebruiken
we het contactblad van
H&N al om informatie
door te spelen naar de
huidige 49 Natuurpuntleden. Maar we kunnen
Foto Gabriël Erens
zeker ook mensen vinden die af en toe op het
terrein zelf de handen
uit de mouwen willen steken, mensen die bepaalde plant- of
diersoorten willen monitoren, mensen die graag eens een
wandeling gidsen of andere publieke activiteit leven willen in
blazen, mensen die af en toe de koeien of de rasters willen
checken of padden overzetten, mensen die willen helpen met
‘communicatie’ (zoals foto’s maken, tekstjes schrijven of
posters ontwerpen), of mensen die op het terrein een oogje
in het zeil willen houden. Er zijn tal van boeiende en interessante zaken die binnen een afdeling gedragen kunnen worden; en hoe meer schouders hoe lichter de last; hoe meer
zielen, hoe meer vreugd!
Heb je zin om mee te doen? Laat het ons weten via
altenbroek@natuurpunt.be (Rik en Liselotte krijgen deze
mails allebei). Je kunt ook volgen wat er nu al gebeurt via
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-voeren
of via https://www.facebook.com/NatuurpuntVoeren.
Rik Palmans (voorzitter), Liselotte Bollen (conservator)

De voorgeschiedenis van de taalstrijd
La Belgique et ses identités régionales – Pays d’Outre-Meuse
et Pays d’Arlon – Fin du XIXe et début du XXe siècle, Flory-Jan
Hof, uitgegeven in 2019 door L’Harmattan, Paris:
Hoewel dit boek vooral de ‘taalstrijd’ tussen het Duits en het
Frans in de streek rond Aarlen (het Arelerland) en het noordoosten van de provincie Luik (het Montzenerland) behandelt,
komt ook de Voerstreek uitgebreid aan bod. Tijdens het
Ancien Régime ontwikkelden zich geen conflicten rond het
taalgebruik. Dat veranderde toen de Belgische politieke klasse na de onafhankelijkheid in 1830 het nationale gevoel wilde
stimuleren door de promotie van het Frans als enige officiële
taal. Nederlands (door de auteur overigens bijna steevast le
flamand genoemd) en Duits, maar ook de verscheidenheid
aan dialecten, werden gezien als hinderpalen voor de eenheid
van het land.
Hof plaatst het verzet tegen de verfransingsdruk in een groter
geheel, waarin ook religieuze, sociale, economische en politiek-opportunistische motieven een rol speelden. Een belangrijke factor waren ook de rancunes bij de bevolking na de
Eerste (en de Tweede) Wereldoorlog, die leidden tot een
stigmatisering van het Duits, maar ook van het Nederlands en
van het dialect. Frans spreken werd gezien als een uiting van
patriotisme.
De auteur kent, wat de actie in de Voerdorpen betreft, een
grote rol toe aan pastoor Hendrik Veltmans. Voor het Montzenerland waren personen als Joseph Langohr en Heinrich
Bischoff belangrijk. Het boek is een interessante informatiebron voor wie meer wil weten over de voorgeschiedenis van
de taalstrijd die zich in de tweede helft van de vorige eeuw in
onze streek afspeelde.
Rik Palmans

D’r Koeënwoof 41 (2020)
De editie van dit jaar krijgt stilaan vaste vorm. Onze auteurs waren wel
enigszins gehandicapt doordat de archieven wegens de coronacrisis
waren gesloten en omdat het interviewen van vooral oudere personen
niet echt vanzelfsprekend was. Gelukkig is tegenwoordig heel wat
archiefmateriaal via het internet toegankelijk.
Leden van Heem en Natuur krijgen D’r Koeënwoof in de loop van de
maand november. Anderen, bijvoorbeeld leden van Natuurpunt Voeren
die wel dit Blaedsje ontvangen, kunnen dit jaarboek apart bestellen voor
€ 10,-.

Oehoe op Konenbos
Wat een imposant geluid is de roep van de oehoe. Hij roept zijn eigen
naam, maar dan in een zware bas die niet mis te verstaan is. Bijna mijn
hele leven hoor ik hier op Konenbos de bosuil roepen, maar in vergelijking met de oehoe is dat toch maar een dronken postduif. Om dan op
een avond plots een oehoe te horen roepen is wel een belevenis. Het is
bekend dat de oehoe al jaren broedt in de ENCI-groeve in Maastricht.
Daar vind je steile wanden met holtes die precies aan de verwachtingen
van de uil voldoen. Ondertussen is hij ook al waargenomen rondom het
domein van Altenbroek. Wat komt hij hier bovenaan het Veursdal doen?
Er zijn wel wat kleine mergelgroeves te vinden. Of dat wat voor hem is? Of komt ie hier alleen maar wat fourageren, met
zijn bijna twee meter spanwijdte? We hebben net een nieuwe poedel: Koda. Het schijnt dat een oehoe daar geen enkel
probleem mee heeft. We houden Koda ‘s nachts maar beter binnen.
Joep Buysen
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Reacties en vragen
Machiel/Michiel Kevers
Donné Jaegers doet onderzoek naar de voorgeschiedenis van de familie Kevers. In Teuven is dat
altijd een bekende familienaam geweest. Daarom
hoopte dhr. Jaegers dat H&N Voeren hem verder
kon helpen in zijn zoektocht:
‘Deze familie is in de periode 1612- 1674 schout,
schepen, notaris en secretaris van de bank Simpelveld-Bocholtz en ook van Wijlre geweest. Ik weet
intussen dat dit geslacht ook al eerder elders
bestuurlijke functies vervulde. Verder weet ik, dat
de schepen Jan Bour (1600) in Mheer familie had in
’s-Gravenvoeren en Houperech. Bour bewoonde in
1532 de Hof Soureth in de bank van Simpelveld.
Deze Jan Bour was gehuwd met N. Royen, op haar
beurt verwant met een schepenfamilie in Mheer.
Afstammelingen van deze Jan Bour gingen huwelijken aan
met o.a. de familie Kevers uit Hombourg.
Mij gaat het nu om de griffier Machiel Kevers (1549-1631).
Machiel Kevers komt uit Hombourg (denk ik) en woonde op
Hoogcruts. Zijn zoon Bartholomeus werd later schout in o.a.
Simpelveld en Wijlre. Ik zou graag weten wie de ouders van
Machiel Kevers waren en hoop zo ook het begin van de al
vaststaande connectie met het geslacht van Jan Bour te
vinden.’
Later, toen hij via Ingrid Briers iedereen bedankte die hem
had geholpen, voegde hij daar nog aan toe: ‘Dankzij uw
opmerking, dat het RHCL te Maastricht ook over een grote
inventaris beschikt over Hoogcruts, heb ik elk inventarisnummer doorgelopen en tenslotte stootte ik op twee nummers , die stukken over de scheiding en deling bevatten van
de goederen van de familie Kevers in 1581 en idem van de
goederen van Michiel Kevers in 1633 en dat is dus twee jaar
na zijn overlijden. Ik hoop met de namen in deze scheidingsakte en de andere gegevens daarin, de familie te kunnen
reconstrueren, te meer daar ik nu ook weet, dat Michiel
secretaris en stadhouder van Slenaken was, terwijl hij op
Cruts woonde.’
Als iemand daar nog wat aan kan toevoegen, mag hij ons dat
altijd laten weten. We spelen de informatie dan wel door.

Priesterboom
Hub Smeets kwam in een oude
rekening een term tegen die hij
nog niet kende: priesterboom.
Die boom stond op een van de
vele stukken grond van de
weeskinderen van Hendrik
Heijnen uit ’s-Gravenvoeren.
Maar er is niet aangegeven
waar precies. Hij leverde na
kappen 15 stuivers op in 1757.
Het is een lijstje van bomen die
gekapt werden, wellicht als
brandhout: een ‘aftgevallen
appelboom’, een ‘dorren
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kersboom’, ‘eenige wilgeboomen dewelcke geruijmt moesten
worden’ en tenslotte een ‘auden priesterboom’. Mogelijk was
dat een lokale benaming voor een soort die wij nu een andere naam geven. Kardinaalsmuts misschien? Die heeft zijn
naam te danken aan de vruchten die een beetje doen denken
aan het hoofddeksel van een kardinaal (zie foto hierboven). In
het Duits heet hij ook wel Pfaffenhütchen en in het Frans
bonnet de prêtre. Meestal bereikt hij maar een hoogte van
enkele meter. Genoeg om voor 15 stuivers brandhout op te
leveren?

Paul en Theo Cerfontaine
Jean-Louis Xhonneux stuurde ons enkele aanvullingen bij het
artikel over Paul Cerfontaine in het vorige Blaedsje. Zowel
diens vader Jean Théodore als de onderwijzer van Teuven,
Jean Louis Cerfontaine, blijken afkomstig te zijn uit ’s-Gravenvoeren. Maar waar hun stambomen precies samenkomen
blijft onduidelijk.
Hij vond ook enkele vermeldingen van Paul en Theo Cerfontaine in Le Journal d’Aubel. Voor Paul zijn aanstelling als assistent (5 april 1891) respectievelijk werkleider (2 februari 1896)
aan de universiteit van Luik. Op 27 juni 1889 meldde Le
Journal dat zijn broer Theo met grootste onderscheiding was
afgestudeerd als arts. Hij vestigde zich in die functie in
’s-Gravenvoeren, waar hij op 49-jarige leeftijd stierf in 1910.
Rik Palmans

Waar lag het Molenaarsgrafke?
Geregeld krijgen we bij H&N een vraag van
iemand die op zoek is naar specifieke historische
informatie over Voeren, bijvoorbeeld bij de
zoektocht naar voorouders die hier gewoond
hebben. Zo was Ton Klokman uit Gouda (NL)
bezig met het uitspitten van de stamboom van
zijn moeder. Hij had ontdekt dat haar naam, Van
Molenaarsgraf, in het Maastricht van de 18de
eeuw bestond. En dat er in ’s-Gravenvoeren ooit
een plek Molenaarsgrafken heette. Waar mocht
dat wel geweest zijn?
In oude documenten hebben ik of Hub Smeets
die naam nog niet ontmoet. Wie hem wél kent
mag het ons laten weten. Mijn gok is dat het in
de buurt van het Meuleken (vroegere watermolen) moet zijn, ergens tussen de Drees en de
grens met Mesch, op de rechteroever van de
Voer. Daar liggen wel meer plekken die als
graven of graften worden omschreven.

Klokman vond de benaming in een advertentie in
L’Éclaireur politique van 25 september 1829. Die
krant verscheen toentertijd in Maastricht (en is
nu digitaal beschikbaar op www.delpher.nl). Op
enkele advertenties op de laatste pagina na was
ze helemaal in het Frans.
De advertentie bevat een interessante lijst van
toponiemen uit ’s-Gravenvoeren. De meeste kennen we ook nu nog, al zijn sommige benamingen
sindsdien lichtjes veranderd. Het Homveld is
waarschijnlijk het Hoeneveldje van nu, en de
Vertweg heet nu Vaart. Maar waar lagen de
Paulus-Koul, Op den Haas, de Cromberg of het
Honds-Band?
De percelen die toen te koop werden aangeboden, waren de nalatenschap van Jan Walter
Denis. Hij was notaris en griffier op het einde van
de 18de eeuw; zijn zoon Corneille was van 1803
tot 1812 burgemeester van ’s-Gravenvoeren. In
D’r Koeënwoof nr. 40 (2019), besteedden we
aandacht aan beide mannen.
Rik Palmans
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Een zwart-wit varkensverhaal
Telkenmale ik onder de poort van de Commanderiehoeve
door wandel , om bij Eugène Wiertz mijn voorraad stroop
weer op peil te brengen, moet ik terugdenken aan een klein
drama dat daar gebeurde in een van die stallen.
Alhoewel mijn ouders gekend waren als melkveehouders
moet ik toch aanmerken dat ze hun agrarische loopbaan op
Rullen in 1947 startten met een gemengd bedrijf, melkveevarkens-leghennen. De varkensstapel bestond uit enkele
‘witte’ zeugen van het Belgische landras, lange eenkleurig
witte zeugen met afhangende oren. Jawel, zoals elk gezond
varken, met een krul in de staart. Een ‘e’ zou de schooljuf
zeggen.
Om vruchtbare moederdieren, landraszuivere fokzeugen, te
behouden werd er een ‘witte‘ stamboek dekbeer ingezet. Die
werd aangekocht bij de varkens-monnik van Val-Dieu of bij de
varkens-trappist in Achel. Dat was het toenmalige Mekka van
de Belgische ‘witte’.
Als de biggen bestemd waren voor de verkoop en productie
van mager varkensvlees werden zeugen bij voorkeur gedekt
door een Piétrainbeer. De zwart-witgevlekte Piétrainvarkens
hebben hun roots in het Waals-Brabantse dorpje Piétrain
(Jodogne/Geldenaken). Het is een ras met zogenaamd ’vier
hespen’, iets korter en kleiner van formaat maar extreem
gespierd in schouder en billen met recht opstaande oren en
destijds vooral erg stressgevoelig.
Toen op onze boerderij een bronstige zeug al een halve dag in
haar hok had staan knorren en met haar flapperend orenspel
aanduidde dat ze op dating wilde met een leuke beer kreeg ik
van vader de opdracht. Ik mocht te voet, met de zeug aan de
lijn, via de veldwegen langs Blaoveld-Klots-Kobbich naar
Piétrain-berenhouder Wiertz op de Commanderiehoeve.
Een zeug sturen is makkelijker dan een auto. Trek je aan haar
oren dan kwièkt ze en gaat ze achteruit , trek je aan haar
staart dan staat
ze in de vooruit
en met een zeel
rond de rechterpoot kun je
sturen naar links
en rechts.
Ik ging op wandel met de
uitdrukkelijke
boodschap van
vader dat Aloïs
Wiertz wel
‘besjèt wis’
(verwittigd was)
maar dat ik kalm
aan moest doen
met de jonge
zeug. Toen ik uit
het zicht van
mijn toeziende
vader was,
mocht het mijns
inziens wel een
viteske sneller.
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Ik plukte een vits uit de haag en ‘streelde’ er mijn zeug mee.
Dat schoot op.
Toen ik met mijn zwaarder ademend zeugje onder de poort
door wandelde wees Aloïs mij een stalletje aan. Hij ging de
grote driftige zwarte dekbeer halen. Toen die mijn zeugje met
zijn snuit gemonsterd had begon hij aan zijn ‘huiswerk’. Hij
besprong het zeugje dat blijkbaar niet draagkrachtig genoeg
was en een beetje hijgend door haar vier poten zakte. ‘Zoe
gèt dat nèèt.’ Mijn zeugje knipperde nog eens met de ogen
en bewoog niet meer. Toen Aloïs in de gaten kreeg dat ze de
geest had gegeven, verwijderd hij de dekbeer en rende naar
binnen om een broodmes te halen en het zieltogend zeugje
te kelen. Ik moest met een zeel in de hand alleen zonder zeug
mijn calvarietocht naar Rullen afleggen. De rest vertel ik
liever niet want mijn vader was een goede huisvader.
Een andere berenboer met top-Piétrainvarkens was Halders
(de vader van Servais Halders) van de Schoppemerhei. Om
daar een zeug te laten dekken werd ze in een losj , een
houten kooi, in de Willy’s jeep geschoven. Ter plaatse werd
de bronstige zeug afgeladen en in de dekbox gestald. De
opgejaagde kampioen-Piétrainbeer met zware slagtanden
werd uit zijn stal gehaald. Toen hij onze zeug besteeg en het
gaatje gevonden had deed hij zijn plicht. Halders vertelde mij
met een monkellach dat telkens de beer met zijn ogen
knipperde er een biggetje bij kwam. Mijn vader wilde het
graag geloven. Tot de beer niet meer met zijn ogen knipperde
en zijlings van onze zeug afschoof en wat stuiptrekkend op
zijn zij bleef liggen. Gestorven aan een hartaanval, op het veld
van eer in volle uitvoering van zijn aangename plicht.
Julien Geelen

De boerderij van de Commanderie in Sint-Pieters-Voeren, waar dit
verhaal zich afspeelde.

