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wordt eigenlijk wel tegenvalt want het begrip wordt

voor veel plaatsen en gemeenten opgeëist. Hij be-

handelt uit onze directe omgeving Sint-Pieters-Voe-

ren als ‘heerlijkheid’. Van studies als die van Wein-

berg hou ik. Het is het type historicus dat niet klak-

keloos verhaaltjes verder vertelt maar die zich de

vraag stelt: wat zeg je nu eigenlijk met dat begrip?

En die een dam opwerpen tegen de niet aflatende

distinctiedrift waar wij mensen door gedreven

worden.

Ik schrijf dit op de ochtend dat de krant schrijft dat

het Vlaams Parlement een eigen tv-omroep in het

leven roept om de Vlaamse Canon aan de man te

brengen. Doe mij nog maar even de voorjaars-

klassiekers; ook een canon, maar een onschuldige.

Ferdinand Mertens

Voor € 15,- ben je een jaar lang lid!

VOERENS BLAEDSJE

Heerlijkheid

In een wereld waarin de afhankelijkheden eigenlijk alleen maar groter

worden is tevens de drang naar afzondering en eigenheid sterker dan

ooit. Het eigene wordt voortdurend geëtaleerd en gezien als een unique

selling point in marketingtermen. De geschiedenis wordt opnieuw ge-

schreven en er worden canons bedacht van onderwerpen en de daarbij

passende zienswijzen die we allemaal moeten kennen. Het uitventen

van die canons gaat via het onderwijs en in toenemende mate ook via

specifiek daarvoor gemaakte media zoals een tv-omroep. Elke groep

zijn eigen verhaal, terwijl tegelijkertijd de noodzaak om in de wereld

samen te werken alleen maar groter wordt. Ik vind dat benauwend.

Onlangs overleed de historicus Peter Raedts; een man geboren in Heer-

len en dus een man van ‘het land zonder grenzen’. Raedts heeft er zijn

levenswerk van gemaakt om uit te leggen hoe wij de geschiedenis

opgedeeld hebben in blokjes en dat we nu denken dat die blokjes ‘een

werkelijkheid’ vertegenwoordigen. Zijn grote thema was het begrip

‘middeleeuwen’ en de ontrafeling daarvan. Hij liet in zijn werk zien hoe

en wanneer we eenmaal een bril opgezet hebben – de middeleeuwen –

we alles vanuit die tijd van daaruit waarnemen en interpreteren. Terwijl

we denken dat de middeleeuwen altijd ‘bestaan’ hebben, is het een

construct uit de 19de eeuw. In de ‘verschrikkelijke’ 19de eeuw hadden

we behoefte aan een verhaal over een ‘mooiere’ wereld waarmee je

kon laten zien hoe het ook kon. Zo ontstonden de romantische middel-

eeuwen. Hij schreef ook over de ‘uitvinding’ van de katholieke kerk. Al-

leen al dat begrip ‘uitvinding’ is voldoende om je te realiseren dat zo’n

kerk ooit bedacht is en dan is direct ook de weg geopend naar de vraag:

wanneer, door wie, waarom? Van zo’n historici hou ik! Zij geven lucht.

In 2019 schreef Harry Weinberg, een Limburgs amateurhistoricus, een

indrukwekkende studie naar het begrip ‘Heerlijkheid’. In onze eigen re-

gionale geschiedenis komen we dit begrip regelmatig tegen en het is

een ‘jubelwoord’. Het begrip ‘Heerlijkheid’ is een begrip van afzonde-

ring, van bewijs van eigenheid en dus iets om trots op te zijn. Ik heb zelf

een kleine studie gedaan naar de gemeente Slenaken (bestaat niet meer

als eigenstandige gemeente) en alle auteurs die er over schreven putten

zich uit om de eigenstandigheid van Slenaken te benadrukken en ner-

gens was eigenlijk te lezen wat dat nu betekende. Ook niet dat het geen

bescherming bood om niet geplunderd te worden, om soldaten te leve-

ren of om opgekocht te worden. Maar, en dat laat Weinberg zien, dat de

suggestie van uniciteit die met het begrip ‘Heerlijkheid’ gesuggereerd

Een rood kruisje hierboven? Kijk op de laatste pagina!
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Binnenkort is het weer

bloesemtijd. Als je onze

streek dan doorkruist zie je

bloeiende fruitbomen in

alle soorten, je ziet weiden

met hoogstam, laag-

stam’plantages’, wilde ker-

senbomen in de bossen en

bloesems langs de wegen.

Verschillende rassen van

appelen, peren, kersen en

pruimen worden gekweekt.

Langs de wegen groeien

sleedoorn, meidoorn en

wilde roos, in de bossen

wilde kers en, minder op-

vallend, de wilde vormen

van rode bes, kruisbes en

mispel.

Gelukkig bloeit niet alles

tegelijk, je kan wéken van

bloesems genieten! Het

begint met de spierwitte

sleedoorn langs de wegkanten, dan volgen kers en pruim en

uiteindelijk appel en peer. En dan pas de wilde kers. Stilaan

bloeit de meidoorn, langs wegen, in bosjes en in hagen, als ze

niet te strak gesnoeid zijn. En uiteindelijk bloeien de rozen, de

hondsroos met haar teerroze bloemen, tegelijk met de vlier.

Al die soorten hebben hun plaats in het leven van de mensen.

De pruimpjes van de sleedoorn leveren grondstof voor de

sleedoorn-jenever, de andere wilde soorten zijn er voor de

liefhebber.

Kalkrijke grond en leem, dat is wat je nodig hebt voor fruit-

bomen. Hoogstamfruitbomen werden na 1850 meer en meer

aangeplant toen akkerbouw werd vervangen door veeteelt en

fruitweiden. Rond 1950 waren ze het talrijkst maar door het

stijgen van de lonen en de hogere eisen die de klanten

stelden kwamen de laagstam-aanplantingen op en werden

hoogstammen gekapt. Nog net op tijd zijn ze gered door

bescherming en subsidies voor aanplant, dankzij de natuur-

beweging en het toerisme. Van hoogstamfruit wordt appel-

en perenstroop gemaakt. En appelwijn.

De laagstam verschaft heel wat mensen een hoofd- of bij-

verdienste. Afgevallen vruchten komen de das en kleinere

dieren ten goede. In het late voorjaar 2020 werden laagstam-

appelaars geplant tussen Bies en Veurserveld in Sint-Martens-

Voeren. Een tot nu onbekende variëteit: Erwiam. Ras Kisuri,

tussenstam Golden Delicious, onderstam M9. Ze hebben veel

te laat gebloeid en daardoor heel kleine vruchten gegeven,

met een frisse, onbekende smaak. Vinden we de komende

jaren in de winkel!

Er werden ook wijngaarden aangelegd en die doen het, dank-

zij de klimaatopwarming, maar altijd beter. Lekkere wijn.

Proeven!

Elza Vandenabeele

Fruitteelt

Niet zo lang geleden zaten we in een café in Gulpen, de ober

nam de bestelling op en een van ons vroeg om een Leffe.

‘Mevrouw’, antwoordde de ober, ‘we zijn hier in Gulpen.’ Hij

zei dat met een lichte irritatie in zijn stem, niet echt boos.

Ook al voelde onze vriendin zich op haar plaats gezet, ik vond

het wel een interessante opmerking van de ober. De heden-

daagse reiziger wil de wereld zien maar wil tegelijk ook altijd

weer de eigen vertrouwde dingen of de dingen waarmee je je

eigen profiel kunt aanscherpen: ik ben niet van de straat en

daarom wil ik een Leffe. Heeft u geen Leffe? En daarmee

draai je de irritatie om. U bent niet van ‘de wereld’ als u geen

Leffe heeft. We willen ons onderscheiden en de bierkeuze is

daar een uitdrukking van.

In Veurs hebben wij altijd Val-Dieu-bier in huis, meestal

Blonde. Het smaakt en het geeft identiteit; het is bier ‘van

hier’. Op visite bij een vriend in Den Haag trakteerde deze me

op, zoals hij zei, een lekker glaasje bier en wat haalt hij uit de

koelkast? Een Val-Dieu Blonde. Deze vriend was wel eens bij

ons in Veurs geweest, dus hij wist van het bier en wilde aardig

zijn om mij in mijn voorkeur tegemoet te komen. Ik reageerde

een beetje onderkoeld en vroeg ‘waar heb je dat kunnen

kopen?’. Hij antwoordde ‘bij Gall en Gall op de Bankastraat’.

Maar ik wil eigenlijk geen Val-Dieu in Den Haag – ik wil dat in

Veurs drinken en het hoort daar bij de entourage. Het voelde

alsof me iets werd afgenomen in plaats van dat ik iets kreeg.

Ferdinand Mertens

Streekproducten
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De hoeve bij de Comman-

derij heeft -– gelukkig –

opvolging en dus wordt het

bedrijf uitgebreid. Er gaat

een nieuw gebouw komen.

Het zicht op de (bescherm-

de) Commanderij blijft.

Hierbij enkele foto’s van de

bouwput, 42 op 27 meter

en 2,5 tot 8 meter diep, in

een hellend terrein.

Bovenaan de bodem,

onder invloed van regen en

wisselende temperatuur

gevormd uit leem en

bruine, door jarenlang

ingespoelde humus. Die

bodem is ontstaan uit in de

ijstijden door de wind afge-

zette löss. Daaronder de

onberoerde gele löss,

afgezet op een verweerde

laag van het onderliggende krijt, dat in Limburg

‘mergel‘ wordt genoemd. De bovenlaag van het krijt

is erg onregelmatig door oplossing; de oplossings-

holten zijn opgevuld met verweringsmateriaal.

Daaronder het ongeschonden krijt. Gulpens Krijt om

het met een geologenterm te zeggen. In die krijt-

lagen komt plaatselijk vuursteen voor.

Elza Vandenabeele

Een bouwput in Sint-Pieters-Voeren

Ook wij bestaan uit lagen.

Zoals dit landschap dat zich

als boeken lezen laat

kromme appelbomen met namen

die klinken als een lied

dat al lang niet meer

over deze heuvels klonk

rottend fruit in vochtig gras

waar ooit ladders en grootvaders

aan knoestige stammen opklommen

uitgeholde wegen

als ingesleten verdriet.

We zoeken zwerfkeien

afgerond door een zee

die hier voor mensenheugenis

in warme golven vloeide

vinden krijten karkassen van wezens

die niet meer bestaan.

Ons rest slechts een afdruk.

© Leen Raats
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Heem en Natuur diende voor de tweede keer bezwaar in

tegen de plannen van een Nederlandse veeboer in Teuven. Bij

dit bezwaar zou ik me als Voerenaar kunnen aansluiten onder

het gezegde ‘het hemd is nader dan de rok’. Je hebt gelijk.

Eigen boeren eerst!

Bij je argumentatie refereer je naar een artikelenreeks in een

‘kwaliteitskrant’. Maar artikels hebben de kleur van de schrij-

vers, ook die van jou en mij. Je trekt echter alle laden van de

oude groene kast open. Die argumenten rammelen als een

oude boerenkar. Wanneer wordt die traditionele doemden-

kerij geruild voor een nieuwe eigentijdse positieve wind?

De laatste zin van de eerste alinea luidt: ‘Bovendien zou de

aanvrager van plan zijn in de toekomst nog meer boerderijen

over te nemen.’ Ga je nu argumenteren op basis van intenties

van horen zeggen? Eh alors! In Teuven en elders in Voeren

ken ik nog een bemiddelde koper van gronden en boerderijen

(thans in ruïne). Zelfs minder bedeelde natuurverenigingen,

gesubsidieerd door de overheid, kopen gronden die voorheen

eeuwenlang landbouwgronden waren en die door hun nieu-

we bestemming de facto een bedreiging kunnen worden voor

bestaande landbouwbedrijven. Denk maar aan de rode en

gele PAS-kaarten. Wie de agrarische geschiedenis van onze

regio kent, weet dat de meeste van onze Voerense voor-

ouders ooit op de boerenverhuiskar zaten tussen het Zuid-

Limburgse en het ruime Land van Herve.

Wat is een ‘megastal’? Bij welke stap in de schaalvergroting

zou dat sloganeske etiket op mijn ouderlijk melkveebedrijf

geplakt zijn? Het melkveebestand startte in 1947 met 10

stuks op 8 ha oppervlakte en groeide gestaag naar ‘mega’ 100

stuks op 64 ha (in huur en eigendom) in 2020. De melkpro-

ductie per koe groeide in diezelfde periode van 3.700 liter

naar een ‘mega’ 9.000 liter. De gronden, nu in handen van

een ‘mega-boer’ of ‘mega-natuurvereniging’, werden voor-

heen uitgebaat door meerdere kleinere boeren of een mega-

kasteelheer.

En je vervolgt: ’Aan schaalvergroting zal hopelijk een eind

komen gezien de toenemende druk op het milieu’. Voor jou is

schaalvergroting per definitie slecht: industriële productie,

geurhinder, dierenwelzijn, verlies van nostalgie… Schaalver-

groting is een containerbegrip. Wat bedoel je? Kapitaal, ar-

beid, grond, veestapel, lokalisatie…? Jaarlijks verliezen in

Vlaanderen 850 hoeves hun landbouwfunctie, waarvan 750

goedkoop gekocht worden door niet-landbouwers die van

een ‘zonevreemd’ woonrecht gebruikmaken (bron VILT).

Hoe zou je reageren als er een einde komt aan het kopen van

oude boerderijen om te verbouwen tot plattelandsparadijs-

jes, om dan in de volgende jaren bezwaren te maken tegen

de kraaiende haan bij het ochtendgloren, het luiden van de

kerkklokken en de stank van de geïnjecteerde mengmest uit

die ‘megastallen’? Mijn grootvader werd wakker met de

haan, maakte bij het luiden van het Angelus een kruisteken

en lepelde regelmatig ‘het huske’ in de tuin en dat stonk ook,

maar hij had ferme groenten. Jij en ik trekken na elke beurt

de WC door en kopen onze groenten in het grootwarenhuis.

Is het uw en mijn ambitie om een duurzame toekomstge-

richte landbouw te hebben op de juiste plaats (in de we-

reld?). Laten we dan ruimte laten voor ondernemende

boeren en niet scanderen ‘niet hier’, ’ NIMBY’, ‘geen

megastallen’!

Je stelt het aanvragen van een bouw- en uitbatingsvergun-

ning en MER-rapport wel erg simpel voor! ‘Dat wordt vaak

zonder meer aanvaard.’ In wetten vastgelegde regels bepalen

in een democratisch land of iets kan of niet in agrarisch

gebied. De overheid die vergunningen verleent moet de wet

respecteren net zoals jij en ik.

Dan trek je de politieke schuif open. De CD&V en de Boeren-

bond. Je pleit voor het conflictmodel alsof je naar een boks-

ring kijkt. ‘Een minister van Omgeving en een minister van

Landbouw uit een andere partij. Dat wordt dus interessant.’

In je boksgala vergeet je de ministers met verkeer, industrie

en energie in hun portefeuille!

De volgende schuif is het grijsgroen gedraaide plaatje van de

soja-import uit Brazilië, de ontbossing en teloorgang van

unieke ecosystemen. De geïmporteerde sojabonen dienen in

eerste instantie voor de productie van sojaolie en het soja-

schroot als restproduct wordt gevalideerd in diervoeding.

Voor de industriële revolutie was er meer ontbossing in onze

contreien dan vandaag (huizen bouwen, verwarmen enz.).

Biodiversiteit is dynamisch en evolutief. Je kunt een inventa-

ris maken van de huidige biodiversiteit die compleet anders is

en zal worden dan tien eeuwen in het verleden of in de

toekomst.

Inderdaad, de landbouwer-producent is de zwakste schakel in

de voedingsketen. Dit was anderhalve eeuw geleden de aan-

leiding voor de oprichting van coöperaties als Raiffeisenkas

en de Boerenbond. Maar je hebt het niet voor boerenorga-

nisaties… en de CD&V. De boer weet in welke korf hij zijn

eieren legt.

Het verheugt me dat je door de coronapandemie en inper-

king van verplaatsingen nog de lokale (bio-)boer ontdekt

hebt. Maar voor hoelang – een bevlieging tot de pandemie

en de inperkingen voorbij zijn? – en voor welke producten? Ik

hoop van ganser harte dat de boer langdurige bestaans-

zekerheid heeft. De zwakke schakel is de zappende consu-

ment! Volgend jaar ga je voor huishoudbenodigdheden naar

de supermarkt en breng je naar aloude gewoonte weer die

verdomd goedkope en brede keus eetwaren uit die koele

frigoruimte mee. Wees eerlijk! ‘Lokaal(bio)’ is met de huidige

productie- en sanitaire vereisten maar een klein waardevol

deel, een niche van de totale markt en is geen alternatief

voor het huidige landbouwsysteem. Lees in dit verband ook

het artikel van Olivier Honnay (KUL) verschenen in De Stan-

daard ‘Biolandbouw is hoegenaamd niet milieuvriendelijk’.

Zou het niet beter zijn als de 11,5 miljoen Belgen in de Bel-

gische winkels en supermarkten voor Belgische producten

zouden kiezen? Hmm… of ga je voor de winkelketen AH/

Delhaize met melk, yoghurt en kaas van die bovenvermelde

melkveehouder uit Baneheide!

Je schrijft : “Als burger kunnen we … ons gedrag als consu-

ment kritisch onder de loep nemen”. Hand in eigen boezem is

een goed voornemen. Nu nog daadkracht.

Julien Geelen

Megastallen in Voeren – een reactie
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Eerst een persoonlijke bedenking. Mijn grootouders langs

moederszijde waren boerenmensen en als kind was ik al

getuige van de onvoorspelbaarheden en problemen die zo'n

beroep meebrengen, lang voor er sprake was van stikstof ...

Zo herinner ik me als de dag van gisteren het verdriet van

bompa en pèpè (oma) toen een kalfje doodgeboren werd.

Als kind vond ik het dode kalfje het ergst, maar ik begreep

tegelijk dat het financiële verlies voor hen zwaarder woog.

Alle respect dus voor de boerenstiel. En dat boeren tegen-

woordig echte ondernemers zijn en van alle markten thuis

konden we vaak genoeg zien in allerlei tv-programma’s.

Tegelijk hoor je de verhalen over boeren die moeten stoppen

omdat er geen opvolger is of omdat ze het financieel niet

redden. Nochtans gaat het om een ‘essentieel beroep’. Want

wie zorgt er anders voor onze voedselbevoorrading?

Sedert enkele jaren komen boeren vaak negatief in het

nieuws. Na de terechte strijd om de voedselveiligheid als ge-

volg van het hormonenschandaal en de dioxinecrisis waren er

de met water volgespoten plofkippen, de stallen waar dieren

soms opeen gepropt stonden… En recent zijn er de verhalen

over het teveel aan megastallen in Vlaanderen. Wat ik in het

vorige Voerens Blaedsje hierover schreef is niet te lezen als

een aanval op de boeren, wel als kritiek op een systeem

waarvan de gevolgen te lang onderschat of weggemoffeld

zijn.

Het landbouwbeleid van de voorbije jaren ging te vaak ten

koste van milieubescherming. En zo werden iets te makkelijk

vergunningen verleend: elke nieuwe megastal werd toegela-

ten zolang die niet teveel extra stikstof uitstootte. Een echte

definitie van een megastal is er niet. Officiële Europese cij-

fers (aantal varkens, leghennen, melkkoeien, vleeskalveren..)

die ook in Vlaanderen worden gehanteerd (De Standaard

28.11.2020) verschillen van de cijfers bij o.a. Alterra, gere-

nommeerd Nederlands onderzoeksinstituut – universiteit

Wageningen. De plaats van zo’n stal en het aantal ervan in

een regio maakt ook wat uit.

De landbouw heeft maar een klein aandeel in de emissies van

stikstofoxiden (NOx), o.a. door tractoren, maar een groot

aandeel (zowat 60%) in de emissies van ammoniak (NH3). De

belangrijkste bronnen van ammoniakuitstoot zijn veestallen

en mest. Ammoniak draagt in hoge mate bij aan het neer-

slaan van stikstof in natuurgebieden waardoor de bodem te

rijk wordt aan voedingsstoffen. Zeldzame planten die het juist

goed doen op voedselarme grond, verdwijnen daardoor.

Bramen, brandnetels en gras gaan er harder door groeien en

overwoekeren andere planten, o.a. orchideeën. Daardoor

verdwijnen ook bepaalde insecten, vlinders en vogels. Met

andere woorden: de biodiversiteit neemt af en ook de

grondwaterkwaliteit wordt aangetast. Om de Europese

natuurdoelen te halen, is het dus van belang dat de uitstoot

van ammoniak daalt.

Welke innovatieve technieken werden onderzocht? Het

Vlaams onderzoeksinstituut ILVO stimuleert maatschappelijk

gedragen veehouderij door zijn onderzoeksprojecten op basis

van dialoog en wetenschappelijk onderzoek. Eén van hun pu-

blicaties ‘Screening van maatregelen die kunnen leiden tot de

reductie van ammoniakemissie afkomstig van landbouw’

verscheen op 20.03.2015. Aangepaste voeding, soort strooi-

sel, staltechnieken (vloertypes), mestopslag en -aanwending,

ventilatie, luchtwassers, … verminderen de uitstoot. Optima-

liseren van diergezondheid en -welzijn, genetica, voedselvei-

ligheid, verkleinen van de milieu-impact (emissies, water-

verbruik, nutriëntenstroom, ...) zijn deel van de oplossing.

Het geloof in emissiearme stallen en mestverwerking die op

termijn de stikstofuitstoot zouden doen afnemen was sterk.

Al sinds 2004 (!) werd reeds vele miljoenen belastinggeld uit-

gegeven voor deze maatregelen via het Vlaams Landbouwin-

vesteringsfonds. Maar men verloor het grotere plaatje uit het

oog; het ontbrak aan collectieve aanpak van een steeds

groeiend probleem. En zo werd de opbrengst van de tech-

nische maatregelen onderuit gehaald door de toename van

de veestapel.

Een recent rapport uit Nederland bevestigt nogmaals dat

technologische oplossingen voor het mestprobleem geen

uitkomst meer bieden. (De Standaard 20.03.2021). Zelfs met

inzet van alle denkbare technologie is een drastische vermin-

dering van de veestapel nodig om ‘in de buurt te komen van

de Europees opgelegde normen’. Ook de bio-landbouw rond

kwetsbare natuurgebieden moet verdwijnen. In Vlaanderen

staat men voor gelijkaardige moeilijke beslissingen. Meerde-

re landbouwbedrijven staan nu onder zware druk door de

PAS-wetgeving (Programma Aanpak Stikstof) die natuurge-

bieden moet beschermen tegen inkomende stikstof. De

onzekerheid of je bedrijf kan overleven, of je kan uitbreiden

mits de ammoniakuitstoot sterk gereduceerd wordt, of je

bedrijf op termijn toch moet verdwijnen… het zijn uiteraard

heikele situaties.

Laten we hopen dat zowel de reguliere als de biologische

landbouw elkaar zullen vinden op weg naar een duurzame

productie. Tegelijk is er een aspect waar wij, consumenten,

ons vragen moeten bij stellen: vleesproductie is per definitie

duur, niet alleen in termen van geld, maar zeker ook op het

vlak van duurzaamheid en ecologie. En wat zien we? De prijs

van vlees is zo laag, omdat de schade aan onder meer kli-

maat, milieu en biodiversiteit niet meegenomen wordt. De

concurrentie tussen de grote supermarkten is bikkelhard. Ze

pakken uit met vleesprijzen waarvan iedereen die maar even

nadenkt weet dat er iets niet klopt. Vraag je dus af hoe je de

boer kan steunen: een kwaliteitsproduct aan een eerlijke prijs

smaakt eens zo goed.

Rita Plattau

In het vorige Blaedsje stond een artikel van Rita Plattau,

over ‘megastallen en de schaalvergroting in de land-

bouw’. Dat leidde tot een reactie van Julien Geelen, die

je op de voorgaande pagina kunt lezen.

Hieronder vind je de bedenkingen die Rita had na het

lezen van deze aan haar gerichte reactie. We willen

daarmee deze discussie afsluiten.

Wellicht ook het vermelden waard: na tweemaal be-

zwaar te hebben aangetekend tegen de plannen op de

voormalige parking Weerts in Teuven, vroegen we ons af

hoe we ons als bestuur van Heem en Natuur moesten

opstellen ten opzichte van de plannen van bvba Lavande

voor het bouwen van een landbouwloods in de Klooster-

hofstraat in Teuven. We hebben, na het inwinnen van

informatie van diverse kanten, besloten geen bezwaar

aan te tekenen omdat we ook rekening moeten houden

met de leefbaarheid van het betreffende bedrijf.
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Ook in de winter hebben de vrijwilligers en de ploegen van

Natuurpunt niet stilgezeten. Ook diverse aannemers waren

actief in Altenbroek. Hoofddoelstelling van onze beheeractivi-

teiten is steeds het verbeteren van de fundamentele condi-

ties van het terrein, zodat unieke biotopen met hun kenmer-

kende fauna en flora kunnen hersteld worden. Het meest

opvallende werk sinds het vorige Blaedsje, zijn uiteraard de

graafwerkzaamheden vlakbij het kasteel Altembrouck (foto

hierboven). De drainagebuizen en ophoging uit het verleden

worden er verwijderd, zodat deze weilanden opnieuw moe-

rassig zullen worden. Ook het slib uit de vijvers dat er inder-

tijd regelmatig werd opgebracht, wordt afgegraven. Dit toe-

komstig broekgebied is niet alleen interessant als biotoop

voor waterminnende planten en dieren, maar zeker ook om

als buffer te dienen bij overstromingen of in tijden van droog-

te. Tijdens de werkzaamheden ziet het landschap er uit als

een echte ravage. Het zal nog wel even duren eer het idyl-

lische karakter van deze plek is teruggekeerd. Natuurherstel

kost tijd, iets dat in onze jachtige samenleving een schaars

goed is. Ondanks het feit dat de werken nog enige tijd zullen

duren, zien we nu al dat er her en der op het terrein water

boven de grond uitkomt. Dat is een goed teken en bevestigt

onze verwachtingen. Nu hoopvol uitkijken naar natte voeten

en bijzondere soorten. Voor de toekomst / duurzaamheid van

de Europees beschermde kalktufbronnen (waar de Noor de

landsgrens oversteekt), zijn deze werken alleszins een goede

zaak. Her en der hebben onze ploegen zich bovendien ferm

ingezet om oude rasterwerken te vervangen. En in de S-bocht

boven op de Moffert lieten creatieve Natuurpunters zelfs een

heel mooi cadeautje achter: de houtsculptuur van een uil!

Heb jij ’m al gespot?

De openstelling van onze gebieden baart ons op dit moment

nogal wat zorgen. Een aantal bezoekers houdt zich niet aan

de afspraken. Zo wordt er gemountainbiked op wandelpaden,

laten mensen de hond loslopen alsof het hele natuurgebied

een hondenlosloopzone is, en verlaat menig wandelaar het

wandelpad. Als we deze mensen aan-

spreken, is er niet altijd kwaad opzet in

het spel. Zo spraken we met toeristen

die mountainbikes huurden en via een

wandelapp een route uitstippelden. Ze

waren zich van geen kwaad bewust.

Toch leidt dit regelmatig tot onvrien-

delijke confrontaties met wandelaars

of jonge kinderen. Hetzelfde met hon-

deneigenaars. Ze beseffen niet dat hun

hond schade kan berokkenen aan bij-

voorbeeld jonge reeën die zich in het

gras of onder struikgewas schuilhou-

den. Een hond die dichtbij een reeën-

kalf komt, laat een geurspoor na waar-

door de moeder het jong kan versto-

ten. Hetzelfde geldt voor grondbroe-

ders. Een enthousiaste hond die een

dassenburcht betreedt, dat kan boven-

dien wel eens gevaarlijk uitdraaien

voor de hond in kwestie. Ook honden

die onze kuddes (koeien of schapen)

opjagen vormen regelmatig overlast.

En andere wandelaars of hondeneige-

naars die hun hond aan de leiband

houden, vinden een ontmoeting met

een loslopende hond niet altijd aan-

genaam, ook al is hij ‘flink opgevoed’.

Nu de bebording van Altenbroek aan

een fris jasje toe is, gaan we bekijken hoe we dit duidelijker

kunnen afficheren in het gebied. We hopen ook op een goede

samenwerking met Toerisme Voerstreek op vlak van commu-

nicatie en sensibilisering, en eventueel constructieve ideeën

van de gemeente Voeren rond een hondenlosloopzone voor

mensen die minder goed te been zijn en hun hond even de

vrije loop willen laten.

De padden hebben in het vroege voorjaar opnieuw veel

vrijwilligersinzet gevraagd. Dit was veel moeilijker omwille

van de coronamaatregelen. Velen van onze vrijwilligers die

vorig jaar hebben geholpen, zijn woonachtig in Nederland en

mochten de grens niet oversteken. Er heerste in Nederland

bovendien een strengere avondklok. Gelukkig kon de ge-

meente Voeren helpen doordat ze aanboden om de weg naar

Altenbroek voor maximum vijf avonden af te sluiten in het

kader van de paddentrek. Er werden ook emmers ingegraven.

Omdat de infrastructuur het niet toelaat dat padden die op

de straat terecht komen, makkelijk de overkant kunnen

bereiken, werd er op natte zachte avonden toch manueel

overgezet. We telden tot hiertoe nog maar een kwart van de

hoeveelheid amfibieën van vorig jaar. Is de populatie reeds

zodanig uitgedund? Of moet er nog een (kleine?) piek komen

eind maart? De tijd zal het uitwijzen! Alleszins hebben we

onze bezorgdheid geuit naar het gemeentebestuur omtrent

de infrastructuur van deze weg. Niet alleen voor padden,

maar ook voor de veiligheid van fietsers en wandelaars. Bur-

gemeester Joris Gaens kwam samen met milieu-ambtenaar

Twan Wilmes de situatie op het terrein bekijken. Het zal nog

enige tijd duren eer de straat heraangelegd kan worden,

omdat de werken gecombineerd zouden worden met de

werken aan de riolering. Men schat een viertal jaar. In de

Plannen voor Altenbroek
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tussentijd zullen de paddenraapacties noodzakelijk blijven.

Natuurpunt neemt alleszins het initiatief om een deel van de

weg naar Altenbroek veiliger te maken voor wandelaars: we

investeren dit voorjaar nog in een wandelpad dat door de

weide van Natuurpunt loopt, zodat wandelaars voor dat ge-

deelte van de weg niet meer op straat hoeven te wandelen.

Tijdens de maanden februari en maart kreeg Altenbroek de

schaapskudde van

Natuurpunt op be-

zoek. Zo’n 200-tal

ooien met lammetjes

konden terecht in

onze stal en op onze

kruidige graslanden.

De verzorging van de

kudde nam wat tijd in

beslag van herders,

ploegen en vrijwilli-

gers, maar dat nemen

we er graag bij. De

kudde zorgt voor het

beheer van de gebie-

den, maar is ook

oogstrelend voor tal

van bezoekers. Jam-

mer genoeg verhuist

de kudde eind maart weer naar een ander Natuurpunt-

gebied; een deel kan je gaan bewonderen op de prachtige

Sint-Pietersberg in Kanne. Gelukkig blijft de Landschapsher-

der actief in Altenbroek, dus we hoeven nog geen afscheid te

nemen van het zicht van een kudde schaapjes!

Wat brengt de lente van 2021? De LIFE-ploeg zal, af en toe

geholpen door lokale landbouwers, voortwerken met het

uitmijnen, intensief maaien, en op bepaalde plekken chop-

peren of weggraven van de toplaag (grasmat) van de bodem,

om zo zaden uit de zaadbank de kans te geven om op te

schieten. We zullen verder werken aan de plannen om diver-

se poelen te graven (twee natuurlijke poelen) en betonnen

bakken te voorzien voor de vroed-

meesterpad. Ook stapelmuurtjes

van stenen horen bij de inrich-

tingswerken, aangezien dat de

landhabitat is van deze bijzondere

soort. Voorts hopen we ten laat-

ste tegen de zomer de inrichting

rond de speelbeek Lankwater en

een nieuwe korte wandelroute

gefinaliseerd te hebben. Nieuwe

bebording en gebiedsfolders zullen

nog even op zich moeten wachten

tot na de zomer vrezen we. De

schapen van Natuurpunt verdwij-

nen, maar de galloways zullen ons

gebied opnieuw begrazen ter

hoogte van de Schoppemerheide.

Voor de controle van de kudde

kunnen we steeds vrijwilligers

gebruiken! We blijven uiteraard

ook monitoren welke soorten er

leven op onze percelen, en zullen

bijvoorbeeld kijken of we evenveel

orchideeënsoorten kunnen spot-

ten als vorig jaar. Ook de argusvlinder en de vroedmeester-

pad zullen geteld worden. Vrijwilligers die bereid zijn om

hieraan mee te helpen, mogen zich aanbieden via

altenbroek@natuurpunt.be.

Liselotte Bollen

Foto Gabriël Erens

Vier maal per jaar, rond de seizoenswisseling, nodigen we

de Voerense NP-leden uit voor een bezoek aan het reser-

vaat van Altenbroek. Op die manier willen we hun op het

terrein laten zien welke werkzaamheden er de laatste tijd

zijn gebeurd en welke gepland zijn voor de nabije toe-

komst, en geven we hun de gelegenheid mee te denken

over het gevoerde beleid. Die uitnodigingen – ook voor

andere activiteiten – doen we via e-mail, maar we hebben

niet het e-mailadres van alle leden. Laat ons dat dus even

weten als je er ook bij wilt zijn:

altenbroek@natuurpunt.be.

De onderhoudsploeg vernieuwde de afrastering in de buurt van Kattenrot.
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Uit De Republikein van 1982

Voor de samenstelling van de Voerense Dieksjonnaer worden

ook andere publicaties doorgespit. Zo kwam onlangs een

nummer van De Republikein uit 1982 in het archief van Heem

en Natuur Voeren terecht met daarin een artikel over het

Voerens dialect, waarbij men specifiek ’s-Gravenvoeren be-

doelde. Uit de opsomming van de uitdrukkingen hier een

selectie, waaruit duidelijk valt op te maken dat ze met Rob

Brouwers gesproken hadden. De Republikein was het tijd-

schrift van de Vlaamse Republikeinse Beweging (VRB), een

Vlaams-nationalistische groepering die medio 1976 ontstond

uit het Taal Aktiekomitee (TAK).

Es doe waors ein hoond en ich e verk en ich kaom dich an dien

vot knor-knor zègk, zows doe dan neet biet? (Als jij was een

hond en ik een vark en kwam aan jouw kont knor-knor zeg,

zou jij dan niet bijt? Spot op hoe een Franstalige spreekt).

A vous l'honneur, de vèrke gunt väör (Aan u de eer, de

varkens gaan voor; iemand voor laten gaan en ondertussen

bespotten).

Dae sjiet hoeëger wie ze loeëk (Die schijt hoger dan zijn gat).

Dae makt van ’ne driet ’ne dóndersjlaag (Die maakt van een

scheet een donderslag, van een mug een olifant).

Dae is mit zieng vot in g’n boeëter gevalle (Die is met zijn

achterwerk in de boter gevallen, groot geluk gehad, bijvoor-

beeld een rijke boerendochter getrouwd).

Die kreem van hienieëve (Die zeug van hiernaast, scheld-

naam).

Dae hat ’n gezich of ’r ’n ow kreem gezoeëke hei (Die heeft

een gezicht alsof hij aan een oude zeug gezogen heeft).

Es ow sjeure branne is 't sjlech blusse (Als oude schuren in

brand vliegen is het moeilijk te blussen. Als een vrijgezel op

oudere leeftijd verliefd raakt).

Bieëter 'ne sjelm aa g’n kleenk es ’n loesterveenk (Beter een

dief aan de klink dan een luistervink)

Dae wilt vrieje, vrie en vraank, hèlt zich bènne d’r klokke-

klaank (Hij die verkering wil, vrij en vrank, houdt zich binnen

de klokkenklank. Zoek een meisje in het dorp en niet

daarbuiten).

Bès te sjelm of bès te deef, has te geld dan bès te leef (Ben je

schelm of ben je dief, heb je geld dan ben je lief).

D’r Kroesjel: De Kruisbes (bijnaam voor d’r Grosjean, die een

ruwig en vaak ongeschoren gezicht had. Aanvulling: Kan ook

gewoon een verbastering van de naam zijn).

hoeptatakke: spotnaam voor een vrouw die steeds op veel te

hoge hakken loopt.

d’r hoelahoep: spotnaam voor een man die nogal opvallend

met zijn achterwerk draait.

de Zèèkton: Zeikton; spotnaam voor een onwelriekende

vrouw.

d’r Zoepejaan: Zuipejan; spotnaam voor iemand die vaak

dronken is.

d’r höölte: de Houten; spotnaam voor een lange, magere,

houterige man.

Madame foulard: spotnaam voor een vrouw die steeds een

hoofddoek draagt.

flattetraejer: koeienvlaaientrapper; spotnaam voor iemand

die niet veel uitvoert.

Het volgende hop-paardje-hop-rijmpje uit Moelingen staat in

onze Voerense Dieksjonnaer, maar rije is hier discutabel.

Misschien wordt reidansen bedoeld. Want ook in Moelingen

gebruikt men vware voor rijden (in tegenstelling tot Maas-

tricht). Op ’ne kwakvrösj (kikker) zou men dan rije?)

Hottentotte mjeule, v’r rije nao de meule,

v’r rije nao d’r Roejebösj, op ’ne dieke kwakvrösj.

(Hottentotten molen, we rijden naar de molen, we rijden

naar 't Rodebos, op een dikke kikvors).

Een iets andere versie uit ’s-Gravenvoeren die in De Republi-

kein staat doet vermoeden dat het Moelingse v’r rije een ver-

bastering is van vrieje: (vrieje in ’s-Gravenvoeren is vrije en in

Moelingen werd dat dan misschien v'r rije):

Hotten totten tuële, vrieje a g’n muële,

vrieje a g'ne Roeijebösj. Dao zaot ’ne dieke vette vrösj.

Hae waor gènge vrösj, hae waor gènge haas.

Dae sjaeët ’t kinneke op g’n naas.

(Hotten totten teule, vrijen aan de molen, vrijen aan ’t Rode-

bos, daar zat een dikke kikvors. Hij was geen kikvors, hij was

geen haas. Hij scheet het kindje op zijn neus).

Dan nog een reactie op een woord in het vorige Voerens

Blaedsje:

sjturkel: stammetje dat overblijft als de spruitjes geplukt zijn.

Maar bij Maria Demollin thuis was ’ne sjturkel een stijve hark,

iemand die verlegen of bot was.

Julien Geelen stuurde in: paodisiet : ontstoken blindedarm,

appendicitis — hae es goppereerd va sienge paondisiet : hij is

geopereerd aan zijn blindedarm.

Maar we vermelden ook al: apaodesiet: [med. blindedarm-

ontsteking, appendicitis.

en volgens Dr Ernon sr ook:miserere.

Elza Vandenabeele stuurde dit versje in. Dit is de versie van

Jaak Nijssen, van bij hem thuis op Schilberg. Volgens Jaak

wisten ze in Slenaken uit overlevering dat ze uit Sint-Martens-

Voeren voortkwamen:

S'n Maeëte

haat Sjlennich gedraeëte.

't How nog 'ne köttel i g'n vot

En dat wier Heijerot

(Sint-Martens-Voeren heeft Slenaken gescheten. Er zat nog

een keutel in de vot, en dat zou Heijenrath zijn).

En van Emiel Lemmens weten we dat ze in Sint-Pieters-

Voeren zeggen:

S'n-Pieëter

haat S'n-Maeërte gedraeëte.

Doe blaef nog 'ne köttel euver,

en dat waor Katterot

(Sint-Pieters-Voeren heeft Sint-Martens-Voeren gescheten. Er

bleef nog een keutel over, en dat was Kattenrot).

ik merk op dat Katterot op Heijerot rijmt en eveneens zo’n

nabijgelegen gehucht op de hoogte is. Ook omdat Heijerot op

köttel i g'n vot rijmt durf ik aan te nemen dat de spreuk over

Sjlennich de originele versie is en die van Sint-Pieters-Voeren

daarvan gekopieerd en iets aangepast. Bovendien wordt ‘wier

(vervolg op pagina 578)
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De mens is er altijd van overtuigd

geweest dat de maan zowel

gezondheid als gedrag kan beïn-

vloeden. Een weerwolf liep je enkel

tegen het lijf bij volle maan. Dracula

kwam niet uit zijn graftombe

voordat de eerste stralen van de

maan door de wolken priemden.

Volksstammen in de grote regen-

wouden lieten vrouwen in het

maanlicht slapen om vlugger zwan-

ger te worden. Pasgeboren baby’s

werden opgeheven naar de maan

om op te groeien tot sterke, gezon-

de kinderen. Volgens de statistieken

zouden er bij volle maan ook meer

misdaden plaatsvinden, omdat we

in die periode misschien agressiever

en/of gedeprimeerder zijn.

Onze fauna en flora ontsnappen

ook niet aan de invloed van de

maan. Een tuinman weet maar al te

goed dat je bloemkool en co best

plant bij nieuwe maan, en oogsten doe je dan weer liefst bij

volle maan, omdat de vruchten dan het meeste sap zouden

bevatten. Houthakkers zullen je vertellen dat het omhakken

van bomen moet gebeuren bij afnemende maan, omdat de

sappen dan naar beneden trekken. Bomen zagen voor meu-

belindustrie of voor houtsnijwerk doe je bij voorkeur tijdens

de nieuwe maan in november. Dit hout zal dan niet meer

barsten en niet meer ‘werken’. De Tiroolse houthakkers zijn

heilig overtuigd van deze theorie. Onderzoek heeft uitgewe-

zen dat palingen zelfs wachten op afnemende maan om hun

lange voortplan-tingsreis naar de Saragossazee aan te

vangen.

Natuurlijk ontsnappen ook paddenstoelen niet aan de invloed

van onze hemelwachter. Eekhoorntjesbrood wordt in bepaal-

de Franse streken bedacht met de welluidende naam ‘cheva-

lier de la lune’. De Fransen zijn er namelijk van overtuigd dat

je eekhoorntjesbrood moet gaan zoeken in de week vooraf-

gaand aan volle maan. Enkel dan zul je met een rijke oogst

huiswaarts keren.

Deze opvattingen worden gestaafd door een Duits onder-

zoek. Hierin lees je dat de paddenstoelengroei zijn hoogte-

punt bereikt vijf tot zes dagen vóór volle maan. Daarentegen

zit de groei op een dieptepunt vijf tot zes dagen voor nieuwe

maan. Men kwam tot dit resultaat door zoveel mogelijk

beschikbare gegevens in te voeren in computers, en in sta-

tistieken om te zetten. Andere onderzoeken, gebaseerd op

ander cijfermateriaal, verwijzen deze stelling regelrecht naar

het rijk der fabelen.

Wie heeft er nu gelijk? Een zelf uitgevoerde steekproef in

verband met de groei van eekhoorntjesbrood kwam ook niet

overeen met de Franse theorie. Maar de paddenstoelen in

‘mijn bos’ zijn de Franse taal waarschijnlijk niet machtig, en

hebben deze theorie nooit gelezen, en dus ook niet toege-

past. Het eekhoorntjesbrood in mijn buurt kende zijn eerste

vruchtvorming in augustus, en wel ongeveer een week na

volle maan. Een tweede, weliswaar mindere ‘bloei’, volgde in

september, en geloof het of niet, opnieuw een week na volle

maan. Toeval of niet? Of vielen deze twee groeiperiodes juist

op dit moment door de gunstige weersomstandigheden qua

temperatuur en vochtgehalte? Naar alle waarschijnlijkheid is

dit de meest voor de hand liggende verklaring.

De invloed van de zon op onze mycoflora zou groter zijn dan

deze van de maan. Bij sterke zonnevlekkenactiviteit zouden

er minder boleten groeien dan bij afnemende activiteit. Dit is

ook het resultaat van een Duits onderzoek dat liep in de jaren

tachtig en negentig. Gericht onderzoek in de toekomst zal

zonder twijfel nog onverwachte resultaten opleveren, want

de mysterieuze wereld van de paddenstoel geeft zijn gehei-

men maar met mondjesmaat vrij.

Jos Tuerlinckx

Paddenstoelen en de maan

(vervolg van pagina 577)

Heijerot’ gezegd waarbij wier ‘zou zijn’ betekent. Dat is

aanvoegende wijs, verleden tijd. Wordt tegenwoordig

soms nog gebruikt in zijn eigen vorm waarbij een wens of

ijdele hoop wordt uitgedrukt, maar steeds meer vervan-

gen door de gewone verledentijdsvorm, zoals er ‘waor

Katterot’ gezegd wordt.

Reacties graag naar joep@heemennatuurvoeren.be.

Op omroepvoeren.be is sinds maart elke zaterdag en

zondag een informatief programma te beluisteren met

daarin ook de rubriek ‘het Voerens Woord’. Op de site is

de programmering te zien.

Joep Buysen

Foto Richard Sullivan
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Armin Laschet

Op een zomeravond in 2018 wandelden we van Obsinnich

naar Homburg. (Zie Voerens Blaedsje nr 60.) De leden die

erbij waren zullen het zich nog wel herinneren: bijna op het

einde van die excursie waren we op zoek naar een reinsteen

van Théodore von Fürstenberg en stonden we op een punt

met een mooi zicht over het station van Montzen tot aan het

plateau van de Hoge Venen. Maar vlak voor ons, dus vlak

over de grens van Voeren en de gemeente Blieberg, ligt een

klein gehucht met de naam Laschet. Zoals er wel meer topo-

niemen zijn die gelijk zijn aan familienamen (bijvoorbeeld

Beuken, Haccourt, Van Aubel) blijken er ook mensen te zijn

die Laschet heten. In Remersdaal kwam die familienaam al

voor in de 18de eeuw.

Misschien een naam die we nooit meer gaan vergeten. Armin

Laschet (59), minister-president van Noordrijn-Westfalen, is

onlangs op het partijcongres gekozen tot nieuwe CDU-voor-

zitter. En daarmee een goede kandidaat voor het opvolgen dit

jaar van die Mutti als Bondskanselier, ook al omdat hij al

jarenlang haar trouwe bondgenoot en volgeling is. Maar eerst

moet hij nog lijsttrekker worden voor de komende verkiezin-

gen. En de CDU moet winnen...

Hij woont in Aken,

maar zijn groot-

ouders waren Bel-

gen uit Hergenrath

en Welkenraedt. Hij

kwam vorig jaar nog

spreken in de

Senaat bij de viering

van 100 jaar Oost-

kantons. Laschet

heeft zich altijd in-

gezet voor de geza-

menlijke aanpak van

problemen die zo-

wel België als Duits-

land aanbelangen.

Hij heeft het grens-

verkeer versoepeld.

Hij is bekommerd om de kerncentrale van Tihange. Laschet

wil die Belgische kerncentrale dicht. Bron: Het Nieuwsblad

van 16 januari 2021.

Joep Buysen

Wil je meer te weten komen over de termWood Wide Web,

lees dan het boek Verweven leven van Merlin Sheldrake. In

geuren en kleuren doet de auteur uit de doeken hoe planten

een sociaal netwerk onderhouden, dankzij schimmels. Deze

schimmels zetten onze vastgeroeste ideeën op losse schroe-

ven door hun leven en hun gedrag. Kennis van de relatie tus-

sen planten en mycorrhizaschimmels is onmisbaar als je wilt

weten hoe ecosystemen functioneren.

Twee aspecten van deze schimmels zouden wel eens totaal

nieuwe perspectieven voor de mens kunnen openen, name-

lijk mycosanering en mycofabricage. De auteur schetst ons

een duidelijk beeld van wat er momenteel gebeurt op gebied

van experimenten en toepassingen hieromtrent.

Mycosanering is de benaming van het onderzoeksdomein dat

schimmels bestudeert die ingezet kunnen worden om op-

ruimwerk in het milieu te bewerkstelligen, want deze schim-

mels zijn verzot op allerlei vervuilende stoffen. ‘Vleesgewor-

den eetlust’ noemt Sheldrake deze schimmels, die aan de

kost komen door rommel op te ruimen, door andere organis-

men achtergelaten. Petrofiele schimmelsoorten kan je aan-

treffen in door olie verontreinigde gebieden, waar ze giftige

bijproducten onschadelijk maken. Een zwam, aangetroffen in

het Amazonegebied, is in staat om polyurethaan te verteren.

Andere schimmels maken dan weer korte metten met siga-

rettenpeukjes, vuile pampers, ja zelfs lithiumbatterijen.

Zoals Yin staat tegenover Yang staat mycofabricage tegenover

mycosanering. Of anders gezegd, tegenover afbreken en op-

ruimen staat fabriceren en opbouwen. Mycelium, gemengd

met water, zaagsel en gehakt stro komt uit een 3D-printer als

stevig tafeltje of krukje. Schijfjes myceliummateriaal worden

verwerkt tot textiel, met als eindproduct elegante bloesjes of

jurkjes, afbreekbaar en zonder kleurstoffen. Bouwmaterialen

en isolatie, vervaardigd uit schimmels, vertonen de kwalite-

iten en eigenschappen van onze klassieke producten.

Auteur Meldrake belicht in dit bijna 400 bladzijden dikke

werk uiteenlopende facetten uit het leven van de mysteri-

euze schimmels. Hij vraagt zich af hoe het is om een schim-

mel te zijn, en deinst er niet voor terug om de werking van

‘schimmelhersenen’ onder de loep te nemen. Fascinerende

lectuur, die de manier waarop je kijkt naar de ons omringen-

de wereld, drastisch kan veranderen.

Een aanrader, deze ontdekkingsreis in het rijk van de meestal

in het verborgen levende schimmels.

Jos Tuerlinckx

Verweven leven

De auteur liet een exemplaar van zijn boek ‘opeten’ door oester-

zwammen en postte er op Instagram deze foto van .
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Op dit ogenblik ben ik bezig een deel van de parochieregisters

van de Voerdorpen in een spreadsheetbestand te stoppen.

Meer bepaald doe ik dat voor de periode 1770-1796. Ik hoop

dat een en ander resulteert in een of meer artikels voor D’r

Koeënwoof. De spreadsheet zelf zal ik bij gelegenheid ook op

de website van Heem en Natuur zetten.

Parochieregisters van onze streek gaan terug tot een stuk in

de 17de eeuw. Op sommige andere plaat-

sen zijn er nog wel oudere, maar pas

vanaf het begin van de 17de eeuw wer-

den ze meer algemeen. Aan de basis

daarvan lagen richtlijnen die tijdens het

Concilie van Trente (1545-1563) waren

bepaald. In die registers moesten de

pastoors doopsels, huwelijken en begra-

fenissen noteren. Ook de wereldlijke

overheid ging er zich mee bemoeien: in

hun ‘Eeuwig Edict’ uit 1611, de eerste

aanzet tot een algemeen wetboek in de

Zuidelijke Nederlanden, legden de aarts-

hertogen Albrecht en Isabella ook richt-

lijnen vast voor die registraties.

Maar die oudste documenten bevatten,

behalve namen en data, meestal geen

bijkomende informatie. Voor genealo-

gen zijn ze natuurlijke wel interessant,

want het zijn vaak de oudste documen-

ten waaruit ze iets kunnen leren in ver-

band met hun familiestamboom. Soms

nam een pastoor persoonlijk wel het iniatief om toch iets

meer informatie te geven, bijvoorbeeld over de doodsoor-

zaak of de leeftijd van de overledene. In 1778 publiceerde

keizerin Maria Theresia een nieuw edict, met een gedetail-

leerde regeling ‘raeckende de registers der doopsels, houwe-

lycken ende begraeffenissen’: gegevens over leeftijd en her-

komst werden verplicht, alsook de handtekening van de be-

trokken personen. Niet dat alle pastoors zich daar altijd strikt

aan hielden, maar je kunt vanaf dan toch heel wat meer af-

leiden uit de registers.

Toen de Fransen in 1796 onze gebieden inlijfden, werd het

registreren van de burgerlijke stand de taak van de gemeen-

telijke overheid. Het bijhouden van de parochieregisters werd

al dan niet onderbroken, afhankelijk van hoe de pastoor zich

opstelde tegenover het nieuwe gezag en of hij de ‘eed van

trouw aan de republiek’ had afgelegd. Na het concordaat van

Napoleon met de kerk (1801) konden de pastoors overal op-

nieuw hun registers bijhouden. Maar omdat de informatie in

de akten van de burgerlijke stand, zoals bijgehouden door de

gemeentebesturen, veel uitgebreider is, is het voor het raad-

plegen van genealogische gegevens vanaf het begin van de

19de eeuw interessanter om die te raadplegen.

Het Belgische Rijksarchief stelt de parochieregisters van voor

1796 en de latere registers van de burgerlijke stand online

beschikbaar. Aan sommige online pagina’s zie je overigens

dat dat enorme werk is opgestart door een mormoonse

organisatie uit Utah. Die had de registers al op microfilm

gekopieerd. Ze ziet het als haar taak om zoveel mogelijk

gegevens over overleden personen te verzamelen, als een

vorm van ‘posthuum bekeringswerk’. Daar profiteren dus ook

al die stamboomonderzoekers van. Zeker nu je thuis op je

eigen computer die oude documenten kunt raadplegen;

vroeger moest je naar het Rijksarchief om die films met een

speciale lezer te kunnen bekijken.

Bij het uitpluizen van de registers vallen je natuurlijk ook

diverse details op, zoals de schrijfwijze van familie- en voor-

namen. Om zoekopdrachten te kunnen uitvoe-

ren in een spreadsheet moet je één bepaalde

schrijfwijze opgeven. Maar dan merk je dat de

pastoor het daar niet altijd even nauw mee nam.

Zeker als het omWaalse namen ging had hij er

problemen mee. De uit Verviers afkomstige

echtgenote van Willem Haenen heette volgens

pastoor Thywissen (’s-Gravenvoeren) bij de

geboorte van diens eerste kind Susanna Chijns,

maar bij een latere telg staat er Susanna Zoons.

De naam van de echtgenote van Jan/Jean Malpa veranderde

van d’Amazone in Demazeaux. Soms merk je het ook aan de

handtekening: Henricus Heijnen [in de notering door de

pastoor] ondertekende met ‘Hendrick Henen’ en Joannes

Biekens met ‘Jan Bijckens’ – maar de uitspraak was in dit

laatste geval toch hetzelfde.

Dat brengt ons meteen bij een ander aspect: de pastoor no-

teerde altijd de Latijnse vorm van een voornaam, maar uit

bovenstaande voorbeelden blijkt duidelijk dat in het dagelijks

Parochieregisters vertellen over onze voorouders

Ook andere details zijn interessant. De pastoors noteerden soms de wijk of het gehucht

waar een persoon woonde. Die oude benamingen wijken af en toe enigszins af van de

huidige: Ulvelt bijvoorbeeld voor het huidige Ulvend, Ruijlant voor Rulen ofMaegbroek/

Magebroek voorMabroek.
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leven Nederlandse – overigens soms ook Franse – vormen

werden gebruikt.

De Fransen vervingen het Latijn door het Frans:Matthias bij-

voorbeeld werdMatthieu. Die Franse vorm werd in de Voer-

dorpen wel in het dagelijks gebruik overgenomen. Tot de

generatie die nu ruim boven de tachtig jaar oud is zijn die

Franse voornamen ook in zwang gebleven. Mathieu, Lambert,

Hubert, Chrétien, Winand, Gaspar, Henri, … waren vaak voor-

komende jongensnamen. Soms kregen ze wel een Voerense

draai: Guillaume werd Giljom uitgesproken, en typisch Voe-

rens: de klemtoon lag op de eerste lettergreep.

De eerste voornaam van meisjes was opvallend vaakMaria,

zelfs in een zelfde familie. Maar zoals iedereen in Voeren

weet: de tweede doopnaam was dikwijls de roepnaam. Ook

daarbij steken de Anna’s, Catharina’s en Joanna’s er qua aan-

tal bovenuit. Tot enkele decennia geleden, maar ook toenter-

tijd, kregen kinderen vaak de naam van hun peter of meter.

Maar het was evenmin een uitzondering dat ze de voornaam

van hun vader of moeder erfden.

Dat na het edict van 1778 betrokkenen de akte moesten

ondertekenen, maakt het mogelijk om te zien wie al dan niet

zijn eigen naam kon schrijven. Wie dat niet kon ondertekende

met een kruisje. Is er iemand die zich geroepen voelt om uit

de parochieregisters en de latere akten van de burgerlijke

stand een beeld te destilleren van de alfabetisatiegraad in die

tijd? Overigens, als je ziet hoe onbeholpen sommige hand-

tekeningen zijn, vraag je je toch af of die ondertekenaars ook

in staat waren om een langere tekst te schrijven of te lezen.

Rik Palmans

Het plan voor de windturbines op de grens tussen Warsage

en ’s-Gravenvoeren is even van de baan. De Waalse regering

heeft de aanvraag geschorst, met de vraag aan de initiatief-

nemers (Electrabel en Vortex Energy) om een gezamenlijk

project in te dienen.

George Gubbels uit Noorbeek signaleerde ons dat we ook de

plannen van onze noorderburen met de nodige aandacht

moeten volgen. Uit een masterclass zonne- en windenergie

van de gemeente Eijsden-Margraten blijkt dat men enkele

hectaren zonneweiden wil aanleggen en enkele windmolens

plaatsen.

‘Wat de windmolens betreft werd meteen gezegd dat die

maar op enkele plaatsen geplaatst kunnen worden en dat is

in het uiterste zuiden van de gemeente, tegen de Belgische

grens aan. Dat houdt naar mijn mening in ergens tussen Schil-

berg en Kattenrot of van Libeek naar de Mescherheide.

Mesch is niet toegestaan vanwege het overvliegen van

vliegtuigen. Ook zullen ze niet geplaatst worden in

Natura-2000-gebieden, zo zei men. Over het Nationaal

Landschap Zuid-Limburg werd met geen woord gerept.’

George volgde ook de online-presentatie over de plannen die

ze in Bierset hebben, voor de verlenging van de start- en lan-

dingsbaan en andere uitbreidingen. Het vliegverkeer boven

het westen van de Voerstreek, Eijsden en Riemst zal in de

toekomst aanzienlijk toenemen. Ook het gemeentebestuur

van Voeren volgt de evolutie op de voet.

Staat er op de eerste pagina een rood kruisje bij je adres? Dan is het tijd om je lidgeld voor 2021 te betalen.

Maak € 15,00 – meer mag natuurlijk ook – over op onze bankrekening

BE10 7353 5203 4004

met vermelding ‘lidgeld 2021’.

Ook wie nog geen (steunend) lid is, kan op deze manier lid worden. Stuur dan ook een e-mail met je naam en

adresgegevens naar

joep@heemennatuurvoeren.be.

Dan kunnen we je via die weg uitnodigen voor activiteiten die we organiseren. We hopen daar in de loop van dit

jaar opnieuw mee van start te kunnen gaan. Die coronacrisis zal toch niet eeuwig blijven duren...

Voor alle duidelijkheid: dit bericht heeft betrekking op het lidmaatschap van Heem en Natuur Voeren. Voerense

Natuurpuntleden krijgen ook dit Blaedsje, maar niet het jaarboek, D’r Koeënwoof.

Windturbines, zonneweiden en vliegtuigen


