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Herinneringen aan de beginperiode van de

school van De Plank.

Voor mijn zus Gilberte en mij was de periode
van de schoolplicht gekomen en er was geen
school in de onmiddellijke nabijheid. Jawel,
in Teuven, voor ons ongeveer 2,5 km en in
Sint-Martens-Voeren, zeker even ver. Dus,
groot vraagteken, wat nu? Zeker wetende dat
mijn vader oorlogsinvalide was en ook geen
vervoer bezat. De dagelijkse tocht alzo te voet
heen en terug en over, in die tijd nog slechte
of nog haast onbegaanbare wegen met gaten,
losse stenen, plassen, geen verlichting en zeer
weinig woningen was onverantwoord of on-
mogelijk. Alzo praktisch ondoenbaar, daar er
ook langs de Crindaal slechts zes en over
Ulvend tot in Sint-Martens-Voeren hoogstens
een tiental woningen waren. Ziet u kinderen van 6 à 7 jaar ’s
morgens in het donker die weg afleggen? Komt erbij dat er
géén middagtoezicht was in de gemeenteschool, aldus waar
gebleven ’s middags? Op straat (koude, gevaar, toilet, etc.)?

En gelet dat er ook nog andere kinderen waren op De Planck
staken de familie Naelaerts (later als eerste schoolvoorzitter,
zie gedenkplaat aan schoolgebouw) en de heren Beuken Hen-
ri, Bodden Octave, Moonen J., Vonken en Janssen Leonard
de hoofden te samen. Om een degelijk gedacht te verkrijgen
over HOE een school dient ingericht of gesticht te worden,
treinde mijn vader herhaaldelijk naar het bisdom te Luik.
Alwaar hem eens de vraag gesteld werd: “Welk voorrecht hebt
u om zo dikwijls te worden ontvangen?” Nu ja, het lukte
Goddank wel aardig en alzo geruggesteund kon het schoolco-
mité starten. Een architect tekende het plan en zo kwam de
‘Vrije Lagere School’ er.

Maar waar startte deze school? Gezien er nog geen gebouw
bestond bood caféhouder Barbay, die naast zijn dranklokaal
(op de hoek tegenover het douanekantoor) ook over een zaal-

tje beschikte, dit ter gebruik aan. Na korte tijd moest er
echter verhuisd worden om persoonlijke redenen. De heer
Beuken stelde daarop zijn woonkamer ter beschikking en zo
trok de school Sint-Jozef van zaaltje Barbay naar huis Beuken
(het huidige pand Wiertz-Beuken langs de weg richting de
Eiken) en van hier naar de Staatsgebouwen, de (quarantaine-)
Stallen genoemd (tegenover de huidige school), waar mijn
vader toezichter en bewaker van was. Dit wel met de goed-
keuring van de staat.

De heer Janssen Leonard (later mijn schoonvader), wonende
op de Varnhoeve, liet ondertussen een van zijn knechten met
paard en kar de bouwmaterialen aanhalen: bakstenen, ce-
ment, vloertegels, hout, ramen en deuren enz. Dit daar er een
scheiding moest voorzien worden voor twee klaslokalen. De
tweede klas diende voor handwerklessen, die door mijn moe-
der, mevrouw Naelaerts, kosteloos zouden worden gegeven.
Zij zou het blijven doen tot mijn zus Gilberte ook gediplo-
meerd werd, in ’t jaar 1943.

Zo werd de huidige Sint-Jozefschool aldus opgericht in 1937.
Als eerste leerkracht kwam alzo de heer Barbay, de broer van

de café-uitbater. Deze werd opgevolgd door
de heer Lambrechts, een Limburger. Eens de
nieuwe bouw er stond kwam meester Roe-
mans Jean, schoolhoofd te Canne, naar De
Planck en bouwde er zijn ‘Plancker-
heim’ (het woonhuis bij het huidige Beuken
Transport). Later werd zijn dochter Mariet-
te er tot juffrouw benoemd. Bekend als juf-
frouw Beuken, nadat zij trouwde met Jef
Beuken.

Door Jaak Nijssen op achterzijde genoteerd: Ca. 1935,

vóór de school van De Plank, in verband met een

toneelopvoering. Vooraan (van links naar rechts):

Barbay, ?, Gerard Rademaker, Jaak Nijssen;

achteraan: Broers, Eugénie Wesphal?, Lieske Broers,

Broers, Suzanne Moonen, Anna Broers, Moonen?

De Sint-Jozefschool van De Plank

Edy Naelaerts
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Dit is het eerste deel van een artikel over de invloed die de

Jezuïeten hadden in het ’s-Gravenvoeren van de zeven-

tiende eeuw. Tot 1616 zwaaiden de Benedictijnen uit het

Luxemburgse Münster hier de plak.

De oudste stad van Luxemburg, Echternach, is onder meer
bekend vanwege de abdij van Willibrord en een merkwaar-
dige jaarlijkse optocht, de springprocessie.

Deze processie begint op de brug over de rivier de Sûre. Mid-
den op die brug staat een standbeeld. Het is het beeld van een
monnik die ooit Leenheer was van ’s-Gravenvoeren. Behalve
monnik was hij ook tekenaar en schrijver. Hij was pas zeven-
tien toen hij als beschermeling van de toenmalige abt naar een
Benedictijner klooster in Luxemburg ging dat het Münster
werd genoemd. Na diens dood werd hij de abt van dat mach-
tige klooster. Wie was deze man?

Het betreft de in 1544 te Leuven geboren Jan Bertels. Hij
wordt wel de eerste geschiedschrijver van Luxemburg ge-
noemd, maar hij heeft ook enkele aantekeningen over de
Voerstreek nagelaten (1). Zo schreef hij over de oktoberstorm
van 1585, die de kerktoren van ’s-Gravenvoeren omver blies
en de kerk volledig verwoestte. De abt ging daarna zelf naar
Maastricht (2) om de herstelwerkzaamheden aan de kerk in
goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat de klok in de

nieuwe toren goed hoorbaar gemon-
teerd zou worden.

Hij gaf aan dat er toen ongeveer vijfhonderd huizen stonden
in het dorp, die in een deplorabele toestand verkeerden als
gevolg van de vele oorlogen. Ook beschreef hij in grote lijnen
op welke wijze het dorp werd bestuurd.

Hij schreef ook over de rechten die het Luxemburgse klooster
had in de Voerstreek. Het klooster had namelijk vijfhonderd
jaar geleden, in 1083, van graaf Koenraad II (3), gehuwd met
Clementina, die de zus van keizer Hendrik IV zou zijn ge-
weest, de volle rechten (en plichten) over dit gebied gekre-
gen; en dat betekende dat de abt van het klooster de macht
had die hoorde bij een graaf (4)!

De plichten bestonden vooral uit het onderhouden van de
kerk en de pastoor. In ruil daarvoor mocht de abt regels
maken, recht spreken en belasting ophalen.

Af en toe kwam de Luxemburgse abt hoogst persoonlijk in
‘des Graven Vouren’ op bezoek. Dan moest men hem zes
dagen gratis passende kost en inwoning verschaffen met daar-
bij de beschikking over twaalf paarden en evenveel mannen.
In de meer dan vijfhonderd jaar waarin de abten van Luxem-
burg de scepter zwaaiden over deze streek zal dat vaak
gebeurd zijn.

Bertels was de
dertigste abt van
dat klooster (5)
en hij beschrijft
het bezoek van
enkele van zijn
voorgangers aan
het begin van de
zestiende eeuw.
Daarbij moesten
de leenmannen
hun trouw aan
de leenheer her-
nieuwen tijdens
een plechtige
bijeenkomst.

Bij zo’n bezoek
kwamen natuur-
lijk ook de wrij-
vingen ter spra-
ke. Steeds weer
ging het over
geld. Immers,
afhankelijk van
de grootte van
het geleende
goed moest er
aan de abt geld
worden betaald,
door de leen-

De Jezuïeten en ’s-Gravenvoeren (1)

Hub Smeets

Altmunster, de Maria abdij te Luxemburg, ongedateerd.

Tekening van de hand van Jan Bertels die in 1566 abt werd van de Munsterabdij van Luxemburg en later in 1595 van

Echternach, waar hij in 1607 stierf.

Copyright: Section historique de l’Institut grand-ducal de Luxembourg; foto Christof Weber
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mannen (6), maar zeker ook door de overige grondbezitters.

Bovendien moesten alle boeren, behalve als ze leenmannen
waren van de abt, (ongeveer) een tiende deel van de opbrengst
aan de abt afstaan. De eigenaars van sommige percelen waren
daarvan dus vrijgesteld. Welke stukken dat waren stond keu-
rig geregistreerd in de registers van de abt, dat wil zeggen van
zijn plaatsvervanger, de stadhouder, die leiding gaf aan een
instituut dat dit allemaal bijhield: het leenhof (7). Er is weinig
fantasie voor nodig om te begrijpen dat dit systeem een bron
van conflicten was.

Daarbij komt dat Luxemburg ver weg lag en dat roverbendes
de route naar de Voerstreek, zeker in tijde van oorlog, onvei-
lig maakten. En in het gebied rond Maastricht woedde nog
wel eens een oorlog.

In 1568 was er een hevig conflict ontstaan tussen de Neder-
landers en hun Spaanse koning Philips (een Nederlandse emi-
grantenzoon met religieus-radicale trekken). Een strijd die
later de Tachtigjarige Oorlog zou worden genoemd. Vaak
werd er gevochten om Maastricht. De herovering van die stad
door de Spanjaarden in 1579 had zware klappen toegebracht
aan de regionale economie en de streek veranderd in een
gebied waar je niet zonder bescherming kon rondreizen.

Wat doe je dan met je bezittingen? Je probeert ze te verhuren
of beter nog: verkopen.

Zoals in die tijd gebruikelijk was verhuurden de Benedictij-
nen hun rechten of delen daarvan. In het vonnis van de
rechtbank over een zaak die de paters voerden tegen de heer
van Mheer in 1549 is er sprake van een pachter (8). Slechts
enkele namen van pachters zijn bekend. In 1571 werd grof-
weg het hele Voerense pakket verhuurd aan een zekere Simon
Simonsen van Schoppem. Met hem werd een bedrag over-
eengekomen van 705 guldens Brabants waarvoor hij de belas-
ting mocht heffen, mits hij de cijns aan de koning, het jaar-
geld aan de drossaard en de pastoor betaalde en daarnaast ook
de kosten van ‘het wasch’ in de kerk voor zijn rekening nam
(9). Opvallend is dat de paters daarbij de rechten van de in-
woners beschermden door contractueel vast te leggen dat de
werkers op het land bij de pachter niet minder mochten gaan
verdienen dan bij zijn voorgangers!

Aan het begin van de zeventiende eeuw verpachtte de abt zijn
rechten in en rond Voeren aan een zekere Jan Bibaux. Daarbij
sprak hij met Bibaux af dat deze de kerkklok moest vernieu-
wen, wat leidde tot conflicten tussen Jan en de gemeente,
maar uiteindelijk kwam er wel een nieuwe klok. Deze affaire
is uitgebreid beschreven door Justinus Ansay in diens verhaal
over de Blanke Kerk (10). Volgens Bibaux had die operatie
hem een kleine 1.600 gulden gekost (11)!

Opmerkelijk is dat in de pachtovereenkomst met Jan Bibaux
ook ‘het leenhof’ werd genoemd. Dat moest ook wel, want
zonder de leenboeken wist hij niet bij welke mensen hij belas-
ting kon ophalen. Hoe daarbij de verhouding was van de
stadhouder, als voorzitter van het leenhof, en de pachter van
deze leenhof wordt niet beschreven.

Na veertig jaar oorlog, in 1609, was er tussen de strijdende
partijen een rustpauze afgesproken, een bestand dat twaalf
jaar zou duren. Je zou kunnen denken dat er toen wat rust
kwam voor de abt, maar neen, de problemen stapelden zich
op. Onenigheid met de overheid over de belasting, met de

pastoor over de bijdrage voor de kapelaan, over de bijdrage
aan reparaties door vernieling als gevolg van de oorlog en de
kosten van de lopende procedures, hadden als gevolg dat de
paters vaak minder dan 600 gulden in een jaar ontvingen uit
hun Voerens kapitaal. Tel daarbij op de risico’s van het reizen
en het vooruitzicht dat straks de oorlog weer zou beginnen.
Dit alles bracht hem tot het besluit om de goederen in Voe-
ren van de hand te doen en een eigenaar te zoeken die daar
dichter in buurt woonde (12).

De komst van de Jezuïeten

‘Te koop: Brandgevaarlijke dorpskerk met onderhoudsplicht,
gelegen in oorlogsgebied. Middelen dient men zelf op te ha-
len bij berooide dorpsbewoners van wie geen medewerking te
verwachten valt. Bij de koop inbegrepen ongeveer 7¾ hec-
tare land. Het geheel is verhuurd voor 600 gulden per jaar.
Van de bijeengeschraapte middelen dienen de pastoor, de
drossaard en de heer betaald te worden. De eventuele rest
mag de koper zelf behouden. Oh ja, de pastoor claimt het
recht op een derde van de middelen.’ (13, 14)

Niet bepaald een aantrekkelijk aanbod. Behalve dan mis-
schien voor mensen met een missie. En die waren er!

In september 1566, het jaar van de beeldenstormen, had de
Rector van het college van de Jezuïeten van Keulen één van
zijn felste en begaafdste mannen naar Maastricht gestuurd.
Het was een man die in Keulen had bewezen als een magneet
mensen te kunnen lokken, te boeien en te overtuigen (15).
En dat was ook wel nodig want de groep ketters en afvalligen
in Maastricht was alsmaar groeiende en hieraan moest nu
toch echt een einde komen.

Het was de tijd waarin predikers aan zowel katholieke als
niet-katholieke zijde niet zonder lijfwacht in het openbaar
konden opereren. De rivaliserende partijen stonden elkaar
letterlijk naar het leven. Geen bange jongens dus.

Op het moment dat pater Hendrik Dionysius, zo heette deze
man, die even makkelijk in het Latijn, Duits of Nederlands
preekte, naar Maastricht kwam was hij al een levende legende.
Als hij sprak stroomden de kerken vol en werden de toehoor-
ders diep in hun gelovige ziel geraakt. Om die reden werd hij
later ook wel de Apostel van Maastricht genoemd.

Toen Dionysius in 1571 veel te jong stierf, zetten andere
leden van de Sociëteit van Jezus, die in zijn kielzog naar de
stad waren gekomen, zijn werk voort. Enkele jaren later, in
1574 voegde zich pater Joannes van Asten bij hen, om als
toekomstige eerste rector de stichting van een college voor te
bereiden.

Ook dat ging in deze roerige tijden natuurlijk niet makkelijk
maar uiteindelijk stond er toch een school en na een korte on-
derbreking kon de school in 1580 weer verder groeien (16).

Zo’n twintig jaar later waren er twaalf leraren en zeshonderd
leerlingen en tijdens het twaalfjarig bestand groeide dit aantal
verder tot zevenhonderd (17). De vaart zat er dus flink in en
dat voelde goed; het zal deze gemoedstoestand zijn geweest,
die deze ontembare wereldverbeteraars het besluit heeft doen
nemen om hun volgende avontuur te beginnen: de tienden
van Voeren.
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De aankoop

Op 28 maart 1616, tegen drie uur in de middag, trok een zes-
tal prominente Luxemburgers naar het hoog gelegen klooster
in de stad. Twee advocaten, twee notarissen, één schepen en
de rector van de Jezuïeten van Luxemburg, Franciscus Alder-
nardus, als gemachtigde van de rector der Jezuïeten van Maas-
tricht, Jacob van Dijck. De toenmalige abt van de Münster-
abdij van Luxemburg, Petrus Roberti en de abdijschout
Adam Neumetzler ontving het gezelschap. De klok werd
geluid en ook de andere monniken sloten zich aan. Zo ont-
stond er een groep van maar liefst twintig man. Het zou een
historische dag worden.

Op die dag verkochten de Benedictijnen van Luxemburg hun
rechten in de Voerstreek aan de Jezuïeten van Maastricht
voor de overeengekomen prijs van 20.000 gulden Brabants
(18). Een transactie die de geschiedenis in zou gaan als de
‘Thiendecoop’.

De overeenkomst die werd opgesteld besloeg maar liefst tien
kantjes handgeschreven tekst. In het document weidden zij
uitvoerig uit over het motief van de Luxemburgers om na
vijfitg jaar oorlog afstand te nemen van het ver weg gelegen
bezit. En over het tot stand komen van de prijs. Over de
voorwaarden en eventuele sancties. Het bekende verhaal. Het
moet een lange zit geweest zijn maar uiteindelijk mochten alle
aanwezigen hun handtekening zetten (19).

Daarmee werd het einde bezegeld van het gezag van het
Münster over deze streek. Meer dan vijfhonderd jaar zeggen-
schap kwam ten einde. Het duurde echter nog tot juni 1620
voordat die definitief in handen kwam van de leden van de
Sociëteit van Jezus.

De vestiging van het gezag

Zoals eerder vermeld was in het land in 1568 een hevig gewa-
pend conflict losgebarsten tussen de Spaanse Koning en de
opstandige Nederlanders. Met wetsovertredingen en gebrek-
kige handhaving als gevolg. Weliswaar was er een tijdelijk
bestand, maar dat zou over vijf jaar, in1621, aflopen.

In het dorp waar de Jezuïeten zich hadden ingekocht, moes-
ten ze hun gezag nog waar-
maken. En dat ging niet
zonder slag of stoot. De
belastingschuldigen en
belastinginners waren na-
tuurlijke tegenspelers en de
eersten speelden een thuis-
wedstrijd. Ook bleken de
gegevens die bij overdracht
waren meegegeven niet
altijd even helder, waardoor
er verwarring bestond over
wie wel en niet de belasting
moest betalen. De onveilige
reis naar Voeren (er zat
blijkbaar niet meteen een
Jezuïet in het dorp!) be-
moeilijkte de inning nog
meer.

De kwestie over de zeggen-

schap werd verder gecompliceerd door het volgende:

Op 9 november 1626 (20) kreeg de heer van Eijsden, Arnold
de Lamargelle, gesteund door het Spaanse gezag, de heerlijk-
heid ’s-Gravenvoeren. En dat terwijl de paters ervan uitgingen
dat zij van de Benedictijnen de rechten hadden gekocht die
hoorden bij een graaf. Hun zeggenschap (21) binnen het
gebied zal hierdoor aanzienlijk zijn verminderd.

En toen in 1632 Maastricht in handen viel van Frederik
Hendrik zagen de belastingschuldigen kans om hun verzet
verder aan te scherpen. Een uitgebreide verhandeling over
deze moeilijke tijd is te vinden in het boek Historische ver-
kenningen van Mheer van Joep Leerssen (22).

Daarbij kwam het vermeende verraad van Maastricht aan de
Spanjaarden in 1637, waarvan enkele Jezuïeten beschuldigd
werden en na marteling werden vermoord. Hierna heeft de
sociëteit Maastricht een tijd lang moeten verlaten en zijn toe-
vlucht gezocht in Tongeren, onder leiding van pater Egydius
Goetgebuer. Ondanks al deze moeilijkheden gingen de paters,
aangestuurd door hun rector in Tongeren, onverstoord verder
om in de Voerstreek orde op zaken te stellen.

Het leenhof en tiendebelasting

Zoals vermeld was er veel verschil van mening over de beta-
ling van de belasting, de tiende (23). Dat werd onder andere
veroorzaakt door het feit dat de productie van sommige
percelen wél en van andere niet werd belast. Die laatste
noemde men ‘tiende-vrij’.

Er zijn verschillende stukken te vinden waarin de Jezuïeten
dit ingewikkelde verhaal proberen uit te leggen. Op een bij-
zonder tijdstip, namelijk Kerstmis 1747, schrijft een onbe-
kende pater een notitie met de volgende titel: ‘Corte deductie
raekende den oorspronck, voortganck, recht ende gerechtig-
heijdt van het leenhof binnen de hooftbancke ’s Graeven-
vouren gelegen, nu behoorende aen d’eerwaerde paters der
societeijt Jesu van Maestricht.’ (24)

Hij legt hierin uit hoe Koenraad, als graaf van Luxemburg,
indertijd leengoederen schonk aan meerdere partijen in het
land van Dalhem. Een deel leende hij uit tegen betaling van
cijnsen en graanrenten en hij liet die stukken beheren door de
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hoge justitie, de schepenbank. De rest leende hij tiende-vrij
uit, want de dienstbaarheid van de leenmannen achtte hij
voordeliger dan de belastinggelden.

Om die twee verschillende soorten lenen (tiende-schuldig
versus tiende-vrij) uit elkaar te houden, richtte hij een leenhof
op waar de tiende-vrije percelen ‘verheven’ moesten worden
bij wisseling van eigenaar. Deze leenhof heeft de graaf vervol-
gens in 1083 geschonken aan de abt van Luxemburg.

De schrijver citeert hierbij de aantekeningen van Jan Bertels,
de abt wiens beeld in onze tijd nog steeds over de Sûre staart.

Toen vervolgens in 1620 de Jezuïeten hun tiende deel kwa-
men opeisen, claimden veel Voerenaren uiteraard tiende-vrije
percelen te hebben en dit gaf aanleiding tot veel juridische
processen waarbij het bewijsmateriaal veelal bestond uit getui-
genverklaringen en interpretaties van oude documenten en
die meestal door de Jezuïeten gewonnen werden.

Let wel: als we het hier hebben over ‘het leenhof,’ dan betreft
dit een juridisch administratief apparaat. Het hoeft geen
gebouw te zijn!

Waar hield het leenhof zitting, waar vonden de vergaderin-
gen, de mutaties en de verheffingen plaats? Er is (nog) geen
document gevonden waaruit dit met zekerheid is op te
maken.

Als we zouden aannemen dat de stadhouder en leenmannen
op een vaste en niet steeds wisselende locatie bijeenkwamen,
zowel ten tijde van de abt van Luxemburg als later bij de
rector der Jezuïeten, dan is het zeer verleidelijk om de hoeve
aan de Pley, de latere Jezuïetenhoeve, aan te wijzen als de
meest voor de hand liggende kandidaat. Maar was dat ook
daadwerkelijk het geval?

De hoeve

In het koopcontract, dát met een omvang van tien kantjes,
staan in ‘s-Gravenvoeren geen concrete gebouwen vermeld
(25). Maar er zijn goede redenen om aan te nemen dat de
grote hoeve aan de Pley niet door de Jezuïeten is verworven
bij deze transactie. Ze hebben deze hoeve pas later verworven
en een deel hebben ze zelf gebouwd.

De Jezuïetenhoeve staat op de plek waar ooit een hoeve stond
die ze in hun documenten herhaaldelijk noemen: De Blant-
jeshof. Deze grote hoeve aan het plein liep oorspronkelijk
door tot aan het hoekhuis van de Pley en het Bovendorp (foto
op vorige pagina). De aankoop vond plaats in een reeks stap-
pen die beschreven staan in een ongedateerd document met
de titel: ‘Opmerkingen aangaande de hoeve tot 's-Gravenvoe-
ren gelegen en toebehoorende aan het college van Maas-
tricht, eerst beginnende van de huysinge en de weyden.’ (26)

Hier wordt o.a. beschreven hoe na de dood van Jacob Ratlos
diens schoonzoon Diderick Blantjes de hoeve erfde. Toen Di-
derick stierf werd zijn bezit verdeeld tussen de heren Bausch
en Robbé. In 1629, dus toen de Jezuïeten al in Voeren zaten,
verkochten de erfgenamen van Robbé hun deel aan Jaspar
Slins en Frans Pollain alias Barchon; de erfgenamen van de
laatste verkochten in 1644 aan het college.

Het is de paters echter niet gelukt om de Blantjeshof helemaal
te krijgen. Het vierde deel, grenzend aan het hoekhuis (27),
bleef eigendom van anderen. Het duurde tot 1671 voordat de
toenmalige rector Aegidius Goetgebuer het verworven deel

voor de Voerense hoofdbank officieel verhief (28).

Daarna, tussen 1646-1656, hebben de paters hun deel verder
uitgebreid door de Voer te overkappen (foto hieronder) en op
die constructie een gebouw neer te zetten. Deze aanbouw
werd aanvankelijk gebruikt voor de stalling van paarden en
schapen. Dit weten we uit verklaringen van getuigen in 1656
tijdens een informatieve zitting van de hoofdbank van ’s-Gra-
venvoeren (29).

In 1667 maakten de Jezuïeten een overzicht van hun hele
bezit op dat moment. Ze gaven daarbij als omvang aan van
hun ‘huijs en hof’: 18 roeden; 27 jaar later was deze omvang
niet meer verder gegroeid, wat doet vermoeden dat rond die
tijd de verwerving van de percelen behorende tot hun ‘huijs
en hof’ compleet was.

Wordt vervolgd.

Bronnen:

1. Regionaal Historisch Centrum Limburg: 14.D022
Klooster der Jezuïeten te Maastricht, inv. nr. 15.

2. Hij ging niet naar het dorp zelf want de route werd te
onveilig geacht: ‘propter aliquot nebulones et latrunculos qui
iter circa Traiectum obsidebant’.
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3. In het koopcontract van de Jezuïeten staat Conrardus
secundus; echter vaak ook Koenraad I genoemd.

4. RHCL: 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht, inv.
nr. 27.

5. Calmet, R. P. Dom Augustin, abbé de S. Leopold de
Nancy, 1728. Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine, qui
comprend ce qui s'est passé de plus mémorable dans l' archevêché
de Trèves, et dans les évêchés de Metz, Toul et Verdun, depuis
l'entrée de Jules César dans les Gaules jusqu'à la mort de Charles
V, duc de Lorraine, arrivée en 1690, avec les pièces justificatives
à la fin. Le tout enrichi de cartes géographiques, etc., Tome 3 –
pagina’s 163 vv: Des abbez de Munster ou sainte Marie de
Luxembourg, ordre de saint Benot. Nancy.

6. ‘Ist een leen van de meesten ter plaetse, sal men betaelen
tot der caemere des heeren twelf croonen, ist een half leen
acht croonen, ist een cleen ses croonen; dit blijkt oock uijt
’tgeene den abt Bertels seijdt: ist dat ijmant een leen heeft van
de bijsonderste, die sal als hij sijnen eedt doet, pro camera
abbatis betaelen twelff croonen.’

7. Meestal wordt het lidwoord het leenhof gebruikt, maar in
juridische cocumenten van begin zeventiende eeuw is er ook
sprake van de leenhof als administratief-juridisch apparaat.

8. RAH: Jezuïeten Leenhof 1083 inv. nr. 5; gedrukte tekst
t.b.v. het proces tegen de heer van Mheer.

9. RHCL: 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht,
inv. nr. 16; met het wasch wordt vermoedelijk bedoeld: de
kaarsen.

10. Ansay J., 1971. De blanke kerk van ’s Gravenvoeren; de
Band-, Heem-, Overmaas Jaarboek nr. 15.

11. RHCL: 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht,
inv. nr. 15.

12. Zo staat het vrijwel letterlijk in de verkoopovereenkomst
tussen de Abt van Luxemburg en de Rector van Maastricht,
opgemaakt in 1616. (RHCL: 14.D022 nr. 95)

13. Dit is een sterk vereenvoudigde weergave van het feitelijke
aanbod, maar in grote lijnen kwam het volgens de auteur
hierop neer.

14. Pastoor Nicolaes Rigals;
Regionaal Historisch Centrum
Limburg: 14.D022 Klooster der
Jezuïeten te Maastricht, inv. nr.
16; hierover is geprocedeerd met
vonnis in 1612 waarbij een
schikking werd getroffen.

15. Haakman A.F.,1871.
Levensschets van Henricus
Dionysius, apostel van Maastricht.
Maastricht.

16. Schoonbrood M. e.a.,1928.
Schetsen uit de Geschiedenis van
Maastricht e.o.Maastricht.

17. Begheyn Paul e.a., 1987.
Jezuïeten in Nederland. Aalsmeer.

18. Koers: 20 stuivers per gulden;
hierbij kwamen nog de aankoop-

kosten, die volgens een opgave van de Jezuïeten, gedaan op
07.06.1621 bij de schepenbank van ’s-Gravenvoeren,
ongeveer 20.000 bedroegen.

19. RHCL: 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht,
inv. nr. 15.

20. RHCL: 16.0515 archief van de Graaf de Geloes, inv. nr
71: Lamargelle verhief de heerlijkheid ’s-Gravenvoeren en het
graafschap Warsage op 17 april 1743 voor de leenhof
Dalhem.

21. Volgens de abt Bertels was die zeggenschap als van een
graaf: ‘gemerckt den abt successeur is van den graeve
Conrardus, soo heeft hij oock geerft eeven groote
heerschappieschap’.

22. Leerssen, Joep e.a., 1995. Historische verkenning van
Mheer. Maastricht.

23. Deze meningsverschillen over de tienden waren niet
beperkt tot Voeren; Zie: Ruwet, Joseph, 1943. L’Agriculture
et les Classes rurales au Pays de Herve sous l’ancien régime,
Liège: 105 vv.

24. RHCL: 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht,
inv. nr. 27.

25. Wel wordt genoemd de hof Jeruzalem (Hierusalems hoff)
in Limmen. Ook is er sprake van curia feodalia, maar dat is
het instituut en geen gebouw.

26. RHCL: 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht,
inv. nr. 11.

27. Dit hoekhuis was vanaf 1652 eigendom van de spraak-
makende bedesetter – de beambte die bepaalt hoeveel belas-
tingen iemand moet betalen – Heijn Smets, die tot 1701
burgemeester van het dorp was. Later werd het een herberg
met de naam ‘de Croon’.

28. RAH: 1082: Hoofdbank Gravenvoeren; boek 6, pag. 160.

29. RHCL: Landen van Overmaas: 01.075 inv. nr.: 20095;
Uit de aantekeningen van deze zelfde zitting kun je conclu-
deren dat rond 1654 de plek die later de binnenplaats van de
hoeve werd, door een poort werd gescheiden van de straat.
Daarvóór werd die plek beschouwd als openbare ruimte.



D’r Koeënwoof — 7

Een van de oudste huizen van ’s-Gravenvoeren is gelegen

op de plek waar de Kosterstraat en Kinkenberg samen-

komen, pal aan de Voer, tegenover een klein kapelletje

gewijd aan Maria.

Het huis draagt de naam ‘het Wit kruis’ omdat er vroeger een
wit kruis voor stond op een klein zuiltje. Het is een massief
bakstenen huis met een blauwstenen omlijsting van de gevel-
openingen, die tevens voorzien zijn van zware houten luiken.
Boven de ingang van het huis staat de datum 1767.

Over de geschiedenis van dit gebouw staat het een en ander te
lezen op de website van het onroerende erfgoed in België (1).
Daar staat onder andere dat het huis waarschijnlijk is ge-
bouwd door Hendrick Delvaux.

Hendrick Delvaux was in 1696 getrouwd met Maria Groene-
schilt, die in 1709 stierf. De 50-jarige weduwnaar hertrouwde
in 1710 met het 22-jarige zusje van de eigenaar van de Kroon,
een herberg gevestigd in het pand waar nu Voerens enige
supermarkt zit (zie foto op vorige pagina — red). Ida Wijnants
heette ze en hij kreeg met haar zeven kinderen. Eén van hen,
Hendrick Delvaux junior, werd schepen en griffier van de
hoofdbank van ’s-Gravenvoeren.

Op paasdag 1744 overleed Ida Wijnants en enkele jaren later
verdeelde Hendrick, die inmiddels in de negentig was, zijn
bezit, waarbij viel het huis aan de Voer met bijbehorende
schuur, stallen en een moeshof gelegen aan de Konijnsberg,
aan zijn jongste dochter Ida viel (2). Dat was in 1750.

Drie jaar later (3) trouwde Ida met een
koopman, Jacobus Cerfontein, van
wie niet bekend is waar hij is geboren, en al spoedig werd in
het huis een winkel gevestigd. Een winkel associëren we
tegenwoordig met een etalage met uitgestalde waar, maar in
die tijd was het een ruimte in een woonhuis waar je koopwaar
kon bekijken en kopen. Bekend is dat er stoffen, garens en
kleding werden verkocht maar er zal vast nog meer non-food
zijn verhandeld.

Wanneer werd het huis gebouwd?

Boven de ingang van het huidige pand staat het jaartal 1767.
In dat jaar werd het huis mogelijk verbouwd of geheel nieuw
gebouwd door Jacobus Cerfonteijn, de man van Ida.

Hendrick Delvaux had op deze plek al een huis in april 1745.
Dat weten we zeker want in dat jaar was zijn buurman Jan
Lebens van plan in de tuin achter zijn huis een houten bak-
oven te bouwen. Die tuin lag vlak bij het huis van Hendrick.
Alleen de Voer lag ertussen en omdat Hendrick vreesde voor
brand in zijn huis, stuurde hij notaris Cornelis Heijnen naar
Lebens om hem te verzoeken de oven ergens anders te bouwen
(wat Lebens overigens weigerde te doen; aangename
buurman!) (4).

Als je het huidige stenen huis ziet is het moeilijk om je voor te
stellen dat het snel in brand vliegt door vonken van een
bakoven. Maar het huis zal in 1745 wel een dak van stro
hebben gehad en mogelijk was het toen nog geen stenen huis

maar een vak-
werkhuis.

Op de Villaret-
kaart (zie volgen-
de pagina), die
werd vervaardigd
tussen 1745 en
1748, staat op de
besproken plaats
geen huis ingete-
kend. Die kaart
roept echter meer
vragen op, want
tegenover de
besproken bouw-
plaats is niet de
tuin van Lebens
getekend maar een
compleet huis!

Als het huis rond
1745 zou zijn ge-
bouwd, zou Hen-
drick pas 52 jaar
na de aankoop
van de bouwplaats
daar zijn gaan

HetWit Kruis aan de Voer

Hub Smeets

Het huis wordt op dit ogenblik gerenoveerd. De sokkel waarop ooit het ‘wit kruis’ stond is tijdelijk verwijderd, maar wordt

zeker teruggeplaatst. (red.)
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bouwen. Dat lijkt niet waarschijnlijk. Theoretisch is het nog
mogelijk dat er eerst een ander huis heeft gestaan, dat ten
tijde van het opmaken van de Villaretkaart gesloopt was om
plaats te maken voor een volgend exemplaar. Meer waar-
schijnlijk is het dat het huis ver vóór 1745 is gebouwd en dat
de Villaretkaart op dit punt fout is.

Overigens werden er in het midden van de achttiende eeuw
stenen gebakken en verhandeld door de Jezuïeten op hun
naastgelegen hoeve (5); waren ze ook bestemd voor de bouw
van dit huis?

Hoe kwam Henri Delvaux
aan dit perceel?

Een jaar na zijn huwelijk met
Maria Groeneschilt, in 1697,
kocht Henri Delvaux dit perceel
van Henri Moreau, een zoon van
Jasper Moreau, schepen van
Goerhez bij Aubel, die getrouwd
was met Jenne Thyri de Sironval.
Henri kreeg het perceel voor een
vriendenprijs, zo valt op te ma-
ken uit de akte van de schepen-
bank van ’s-Gravenvoeren (6).

In diezelfde acte staat ook ver-
meld dat de vader van Henri
Moreau, Jasper, op 28 november
1688 dit stuk had gekocht van
Jan Corne Smeets (Jan de zoon
van Cornelis Smeets) uit ’s-Gra-
venvoeren. Jasper Moreau was
een zoon van Jacob Moreau, de
burgemeester van Herve, maar
die in Voeren woonde in wat nu
het Bovendorp heet.

Inderdaad wordt in
het schepenboek op
die datum een trans-
actie vermeld: Jan
Corne Smeets,
gehuwd met Jenne de
Lhonneux (zus van de
pastoor van Mesch)
verkocht voor 100
gulden dit braak-
liggend stuk grond
aan Jasper Moreau.
Daarbij gaf hij aan
dat op die bouwplaats
daarvoor een slijp-
molen had gestaan en
dat die molen was
afgebrand (7).

De slijpmolen

De verkoper van de
bouwplaats, Jan Cor-
ne Smeets, was een
kleinzoon van Kerst

de smid, ook Noel of Noë den Smets genoemd, het Limburgs
voor smid. Hij maakte als zo veel anderen van de water-
stroom van de Voer gebruik om er iets mee te laten draaien,
in dat geval een slijpsteen.

In 1618 stond die slijpmolen er al. Dit valt op te maken uit
een acte van overdracht van de here Gulpens laathof, waarin
Jan Mertens alias Ploegmakers een stuk van zijn tuin ver-
koopt aan Kerst den Smets, getrouwd met Isabeau (8). Die
tuin lag aan de andere kant van de Voer, dus op de plaats
waar Jan Lebens vele jaren later zijn bakoven ging bouwen.
Dat Hendrick Delvaux zich daar ernstig zorgen over maakte
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begrijpen we nu beter.

Als tegenprestatie moest Kerst den Smets jaarlijks drie vaten
spelt aan de kerk van Voeren betalen. Maar nu komt het:
tevens moesten Kerst en zijn erfgenamen gratis alle gereed-
schappen slijpen van de verkoper, zijn vrouw en zijn nakome-
lingen, zo lang als de molen zou blijven draaien. Een derge-
lijke slijpverplichting kan bij een ploegmaker aardig oplopen!
Maar zoals we zagen is de slijpmolen afgebrand en daarmee
kwam die verplichting te vervallen.

De nakomelingen van Kerst den Smets

De zoon (9) van Kerst den Smets, Cornelis Smeets getrouwd
met Catharina Hansen alias Warckens, erfde deze bouwplaats
van zijn vader. Hij was ook eigenaar van de Mellekenshof
(10), die gelegen was aan wat tegenwoordig de Mennekesput
heet, ongeveer tegenover het huis van wijlen Rob Brouwers.
De dochter van Kerst, Maria, trouwde met Clemens Vrenc-
kens, die als laat verbonden was aan de Lambertus-laathof.

De nakomelingen van Kerst noemden zich Smeets. Ze heb-
ben, voor zover bekend, aan het einde van de zeventiende
eeuw merendeels hun bezittingen verkocht en vertrokken
naar Mesch. Voor zover bekend waren ze niet verwant aan de
vele andere Smeetsen uit het dorp (11).

De nakomelingen van Hendrick Delvaux

Van de vele nakomelingen van Hendrick noemden we er al
enkelen. Eén van hen verdient extra aandacht namelijk zijn
naamgenoot en auteur van een Dictionnaire géografique en
een Dictionnaire biografique en La Découverte du Steenbosch.

Deze Henri Delvaux de Fouron, geboren in 1796, was een
kleinzoon (12) van de griffier Hendrick Delvaux junior uit
diens eerste huwelijk met Gertrude Emonts. Er wordt wel
eens beweerd dat deze schrijver en onderzoeker in het Wit
Kruis geboren zou zijn, maar dat is onwaarschijnlijk want het
huis viel in 1794 bij een partage door Jacobus Cerfonteijn
(13) aan diens zoon Jan en daarna bleef het nog vele decennia
bewoond door de familie Cerfonteijn.

Een uitgebreid artikel over
het Wit Kruis in relatie tot
de familie Cerfonteijn is
gepubliceerd door Justinus
Ansay (14).

Bronnen:

1. https://inventaris.
onroerenderfgoed.be/

2. Rijksarchief Hasselt;
notariële minuten,
Cornelis Heijnen;
toegangsnr: 730
inventarisnr: 2218.

3. RAH parochiale
registers kerk van Sint-
Lambertus ’s-Graven-
voeren, huwelijken: 788,
4 maart 1753.

4. RAH notariële

minuten, Cornelis Heijnen; inv. nr.: 2216; film nr. 1529492.

5. Regionaal historisch centrum Limburg RHCL 14D.022
Klooster der Jezuïeten inv. nr. 6: inkomsten en uitgaven van
de hoeve in ’s-Gravenvoeren vanaf 1743.

6. RAH Hooftbank Sgraevenvouren 1082 inv. nr. 7; los blad.

7. RAH Hooftbank Sgraevenvouren 1082 inv. nr. 7; los blad.

8. Rijksarchief Hasselt: Laethof van Gulpen te ’s-Graven-
voeren; toegangsnr. 1513 Boek 2.

9. Van twee kinderen van Kerst, Cornelis en Maria, is de
identiteit bekend; bij een doop binnen de familie in 1622
wordt echter eenmalig de naam Peter Noes genoteerd; mis-
schien was hij ook een zoon van Kerst.

10. Rijksarchief Hasselt: Sint Lamberts Laethof, toegangsnr.
1081 boek 2: Jan Corne Smeets verpandt zijn huis en hof,
‘genaemd Mellekenshof’ aan Leen, de zoon van Gillis Leenens
van Schoppem.

11. Behalve de afstammelingen van Kerst zijn de volgende
andere takken bekend (waarvan nog niet bekend is of ze aan
elkaar verwant zijn): de afstammelingen van Willem Beus
gehuwd met Marie Heijnen, de afstammelingen van Gillis
Smeets gehuwd met Annemarie Vandeberg, en de afstamme-
lingen van Servaes Smeets gehuwd met Marguerite Rutten.

12. Henri Delvaux de Fouron was een zoon van Henry
Thomas Delvaux, gehuwd met Maria Claessens.

13. RAH notariële minuten, Notaris J.W. Denis. inv. nr.
344, film 1529500.

14. Heem, tweemaandelijks tijdschrift voor Overmaas,
jaargang 15 (1971) pag. 61vv.

Het Wit Kruis in 1984. De toenmalige eigenaar had duidelijk een grondige

hekel aan (Vlaamse en Nederlandse) toeristen. De datumsteen boven de

voordeur was afgedekt met een plank, alle vensterluiken waren gesloten

en voor het huis stond een hoge afsluiting met prikkeldraad. (red.)
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Als ze je in Voeren vragen ‘ Wie sjriefs te dich?’ dan willen

ze je naam weten.

‘Jetteke, hoe is de juiste schrijfwijze van je familienaam?’

‘WEUSTENRAAD!’

Maar iedereen kent Henriëtte Weustenraad als Jetteke, Jette-
ke va Väöësj. En als je een dwalende dorstige de weg wijst, zeg
maar ‘an de kabien’. En daar zit ik nu met eerbied en respect
in een luilekkere stoel tegenover de meest bekende dame die
niet alleen de Voerenaren, maar ook horden toeristen Voer-
drùpke leerde drinken. Maar daarover straks meer!

Jetteke Weustenraad werd geboren in ‘der kinnekesweenkel’ –
de kraamkliniek van Rocourt – op 7 oktober 1933. Dat bete-
kent dat ze met vallen en opstaan op weg is naar de respecta-
bele leeftijd van 84 jaar. Haar vader Guillaume Weustenraad
(° 26 juni 1900 Vucht, † 3 augustus 1977 Sint-Martens-Voe-
ren) huwde Henriëtte Teney. Aanvankelijk was hij artisinale
bakker in het laatste alleenstaand huis rechts ‘i genne Crin-
del’. Toen een van de gebroeders Bodden een val van het dak
niet overleefde, kochten Jettekes ouders hun winkeltje en
drankgelegenheid op de huidige woonplaats. Jettekes groot-
ouders zijn Guillaume (Willem) Weustenraad (° 24 juni 1866

Vucht, † 1 augustus 1944 Vucht),
gehuwd in Vucht op 12 januari 1894
met Maria Sophia Conings (° 19 oktober 1868 Vucht, † 9
maart 1962 Vucht) en Jean Teney, gehuwd met Catharina
Schmets. Jetteke heeft één broer, de derde generatie Guil-
laume Weustenraad, gehuwd met Denise Hick. Na zijn
loopbaan in Belgisch Congo zijn ze in Visé gaan wonen, waar
ze in 2015 samen met hun drie dochters hun gouden bruiloft
vierden.

Waar de meeste inwoners van Veurs ter kerke gingen in Sint-
Pieters-Voeren had ik verwacht dat zij ook hier naar school
gingen. Nee, Jetteke ging naar school op De Plank. Langs
veldwegen wandelde ze daarheen samen met de gebroeders
Eugène en Joseph Snoeck van Sint-Pieters-Voeren en Marcel
en Jef Loop ‘va genne Kaneda, i genne Vrouwebösj’. Na haar
lagere school volgde Jetteke nog één jaar middelbaar in Maas-
eik waar ze koken, naaien en etiquette leerde – de standaard
voorbereiding voor de ideale huisvrouw of dienstmeid. Als
jeugdvriend en speelkameraad is Albert Collings, broer van
Matti, Jean en Henri Collings, ook vandaag nog op een
koffieklets te betrappen.

Op veertienjarige leeftijd kreeg Jetteke ‘der haam öm’, zij
werd ingespannen voor de winkel in koloniale waren. Met
een oude fiets, ‘genge tezense (fatsoenlijke), ne ouwe
brieëm’ ging Jetteke de bestellingen opnemen. De ene
week ging ze ’s maandags op veertiendaagse ronde in
Teuven, Remersdaal en Sint-Martens-Voeren tot in de
uithoeken. De volgende week was dat Sint-Pieters-Voeren,
Sint Jaansert (Saint-Jean-Sart), Roth, Strouvenbosch en
Hagelstein. De waren werden besteld, cash betaald en
afgehaald bij grossisten in Luik. Met zijn FN-auto hielp
vader ’s woensdag of ’s donderdags uitleveren ten huize
van de klanten. Geen sprake van dat Jetteke alleen met de
auto op straat kwam, al had ze in de koer duchtig vooruit
en achteruit geoefend. Ze kreeg op haar achttiende wel een
nieuwe fiets. Haar concullega’s winkeliers-kruideniers
Jengske Deckers van Sint-Pieters-Voeren en Ladry van
Hommerich planden hun bestelronde op andere dagen.

Nog voor Jetteke bij ons thuis de keukendeur geopend
had, zaten wij kinderen in slagorde aan tafel op de bank.
Terwijl ons moeder Marieke een klein briefje met haar
lijstje ter hand nam, ging Jetteke op vaders stoel zitten met
‘potloeëd en kalpeng’, potlood en calpin (notitieboekje) in
aanslag.

‘En Marieke, wat mot et zieë vör dees waeëk?’

Moeder antwoordde: ‘ne kilo soeker, e pak besjute, ne kilo
zaot, …’

‘En es dat alles, Marieke? En höbs te nog sjokolaat, essig,
pletskes, …?’ In haar geheugen overliep Jetteke de rekken
van haar winkeltje; steeds in dezelfde volgorde. En wij
kinderen leerden snel!

Plots zegt Jetteke: ‘Höbs te gehuurd, der Jeuf van de

Jetteke van Veurs

Julien Geelen
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Maarja liekt i gen hospitaal. E haat apaodiesiet.’ En zo kwam
het laatste nieuws op Rullen. Na dat intermezzo zei Jetteke:
‘Oe woar ich geblieëve?’ Wij, zeer attente kinderen, wij wisten
het: de pletskes. En zo kwam het dat na diverse zijsprongen de
bestelling uiteindelijk, met de hulp van de kinderen, afgerond
kon worden. We kregen van Jetteke de ultieme beloning: e
bölke.

Op die bestelronde zal Jetteke niet alleen aandacht geschon-
ken hebben aan kinderen. Enkele huizen verder op Rullen zal
e fie joonk menneke aan tafel gezeten hebben. Leon Haccourt,
zoon van landbouwer en boswachter Gerard Haccourt en
Hubertine Lardinois, geboren op 12 september 1925 in
Henri-Chapelle, werd de uitverkorene. In 1953 huwden ze in
Sint-Martens-Voeren. Leon Haccourt had één zus, Marie
Louise, die huwde met Joseph Beckers, broer van Pierre
Beckers (Brabanthoeve). Jetteke en Leon kregen drie jongens,
George, Raymond en Francis. Baby Raymond overleed twin-
tig dagen na zijn geboorte. Leon was boomkapper, samen met
Pierre Lorquet. Hij kocht in 1966 een vrachtwagen waarmee
hij alles voor en naar de boeren vervoerde: bietenkoppen,
bietenpulp, dresj of bierdraf, fan de pwa of erwtenloof, enzo-
voort. Later transporteerde hij ook materialen, grond en ste-
nen. Leon overleed op 28 november 2006.

Boswachter Gerard Haccourt werd omstreeks 1900 in
Wittem geboren. Toen hun boerderij in 1914 afbrandde,
verhuisde het gezin met negen kinderen naar Teuven. De
grootouders van Leon Haccourt – de ouders van Hubertine
Lardinois – waren Chrétien Lardinois (° 1853 Noorbeek) en
Marie Barbe Levaux (° 1865 Sint-Pieters-Voeren). Gehuwd in

1883 brachten ze twaalf kinderen groot. Boswachter en boer
Chrétien stierf ten gevolge van een val met zijne vélo.

Als slechte herinnering hebben we het kort over de overval op
6 augustus 2006 ’s nachts. Jetteke keerde huiswaarts van het
bezoek aan echtgenoot Leon, die toen in het rust- en verzor-
gingshuis Ocura in ’s-Gravenvoeren verbleef. Twee louche
kerels, ene uit het kamp van Valkenburg en een Fransman,
bonden haar op een stoel en sloegen haar bont en blauw om
haar dan te beroven. Gelukkig werden die onverlaten veertien
dagen nadien in Aubel opgepakt. Maar de doodsangst en de
gruwelijke mishandeling blijven gebrandmerkt in het geheu-
gen.

Toen Guido Sweron, voormalig voorzitter van Toerisme
Voerstreek, de lekkernij Voerdrùpke mit sjlieëkreke lanceerde,
liet Jetteke zich verleiden om twee flessen mee te brengen.
Thuisgekomen was ‘het vuur i gen daak’, dixit Jetteke. Leon
zei, zonder te proeven: ‘Wat höbs te dich noe laote aaplakke?’
Aan de kabien stond een tafeltje met vier stoelen en Jetteke
liet niet na van gasten en wandelaars te trakteren met de
Voerense sleedoornjenever. Ondertussen wordt de succes-
drank met tientallen kartons aangevoerd.

Het terras werd door haar zoon Francis grandioos gereno-
veerd en is voor de schare wandelaars zomer en winter een
welgekomen rustplaats met een Voerdrupke of een Rick’s
biertje. En alhoewel Jetteke nu geniet van een welverdiend
pensioen kun je in haar authentiek winkeltje aan de Veurzer-
bron nog altijd alle Voerense geneugten kopen.
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In D’r Koeënwoof 37 meldde ik al dat de Maatschappij Mel-
kerij Sinte-Brigitta grond kocht om te bouwen na de oorlog.
In de ontbindingsakte uit 1985 staat dat zij eigenares is
krachtens een titel van meer dan dertig jaren oud en meer
bepaald krachtens een akte van notaris Houbiers in Herve, op
13 september 1943, gekadastreerd sektie B nr 149A, 148B,
168B, 172C, met een oppervlakte van 93 a 22 ca. ( Zie bijge-
voegd kadasterplan). De gronden waren strategisch gelegen in
Veurserveld langs de spoorlijn, dicht bij het toen nog bestaan-
de station van Sint-Martens-Voeren.

Zo lang er niet gebouwd werd werden de gronden verpacht
aan plaatselijke landbouwers.

Opeenvolgende muntdevaluaties, de rampspoed veroorzaakt
door de Tweede Wereldoorlog en de maatregelen van de na-
oorlogse minister van Financiën, Camille Gutt, waren aansla-
gen op de spaarpot van Sinte-Brigitta. De aankoop van grond
was dus een verstandige beslissing, beter dan geld op de bank-
rekening parkeren. De operatie Gutt in oktober 1944 bestond
uit verschillende maatregelen om de na-oorlogse inflatie te
bestrijden en om de economie aan te zwengelen. De grote
muntsaneringsoperatie met drastische inkrimping van het
geldvolume maakte dat iedereen die oude bankbiljetten van
100 Frank of meer bezat, collectief aan betaalkracht verloor,
met andere woorden armer werd.

De evolutie in ‘melkland’ en voortschrijdend inzicht heeft er
toe geleid dat er nooit gebouwd werd. Men heeft er verstan-
dig aan gedaan om niet verder te springen dan de stok lang
was. Het zusterbedrijf, de coöperatieve Laiterie Régionale de
Herve [LRH], die al eerder investeerde in melkverwerking,
werd de bevoorrechte handelspartner.

De landbouw na de Tweede
Wereldoorlog

Het na-oorlogse Marshallplan en de oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap leidden tot schaalver-
groting en mechanisering van het boerenbedrijf. De land-
bouwers slaagden in hun missie om de herinneringen aan de
voedselschaarste tijdens de oorlog te doen vergeten. Maar de
spectaculaire productiestijgingen in de ‘golden sixties’ schoten
de zelfvoorzieningsgraad voorbij. Melkplassen, boter- en

melkpoederbergen waren het
gevolg. Europees commissaris
van Landbouw Mansholt
wilde een marktgerichte
benadering. Met de halvering
van de tien miljoen Europese
boeren wilde hij tot rendabele
bedrijven komen. Om het
EEG-landbouwbudget onder
controle te houden, bevroor
hij in 1968 de landbouw-
prijzen.

Veel coöperatieve en particu-
liere zuivelverwerkende
bedrijven verdienden geld aan
het stockeren van ‘interven-
tieboter’ en melkpoeder en
hadden geen reden om crea-
tieve en innovatieve zuivel-
producten te ontwikkelen.
De jaarlijkse ‘kerstboter’, de
exportsubsidies voor melk-
poederexport naar Derde-

Wereldlanden en de spotgoedkope export naar Rusland
waren pleisters op een houten been.

De zuivelfabrieken trachtten hun kosten te reduceren door
grotere melkvolumes te verwerken. Hiervoor lokten ze met
agressieve prijsvoorstellen grote melkveehouders weg bij hun
concu-collega’s. Stilaan kwamen er ook samenwerkingen,
overnames en fusies tussen zuivelfabrieken (Lilac, BZU, Sud
Lait, Lac+, Walhorn, Olympia, …).

Wende und Ende

In 1970, het laatste jaar van mijn vader Marcel Geelen als
voorzitter van de Raad van Beheer van de coöperatieve
Zuivelfabriek Sinte-Brigitta, was het bestuur samengesteld als
volgt:
Geelen Marcel, Sint-Pieters-Voeren, voorzitter;
Sauren Paul, Teuven, beheerder;
Heynen Jozef, Sint-Martens-Voeren, beheerder;
Lhomme Arsène, ’s-Gravenvoeren, beheerder;
Tossens Hubert, Moelingen, beheerder;
Theunissen Gilles, Moelingen, beheerder;

Zuivelfabriek Sinte-Brigitta (2)

Julien Geelen
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Walpot Jacques, Moelingen,
beheerder;
Pinckaers Jean, Remersdaal,
beheerder;
Pinckers Louis, Teuven,
commissaris;
Sauren Léon, Teuven,
commissaris.

De Voerense leden-melk-
veehouders, vooral de
grotere producenten,
werden intensief geprospec-
teerd door onder andere de
coöperatieve Mölkerei
Walhorn (Duitstalig gebied)
en Lilac-Zonhoven (Neder-
landstalig, Limburg). Oei,
vossen in de kippenstal!

Omdat de Laiterie Régionale
de Herve (Franstalig, Luik)
zich ongevoelig en doof
opstelde tegenover de
verzuchtingen van de Sinte-
Brigitta-leden als melkleveranciers, namen meerdere grotere
vennoten ontslag als lid-producent.

Het werden stormachtige tijden voor de leden en het bestuur
van de Zuivelfabriek Sinte-Brigitta.

Tegen de rumoerige politieke taalstrijdachtergrond van de
Voerstreek anno 1970 werd het voor sommigen een klucht-
spel ‘Welsje-Pruse-Flamender’, voor anderen een economisch
te verrechtvaardigen beslissing. De Fransgezinden en kleinere
traditionele leveraars bleven honkvast via Sinte-Brigitta aan
Herve leveren. De grotere vooral Vlaamsgezinde melkprodu-
centen leverden aan de voornoemde actief prospecterende
melkerijen. Sinte-Brigitta, patrones van het vee, zag haar stal
leeglopen.

In 1971 trad een nieuw bestuur aan, als volgt samengesteld:
Vanderheyden Arsène, Sint-Martens-Voeren, voorzitter;
Duysens Jean, Sint-Martens-Voeren, beheerder;
Xhonneux Armand, Teuven, beheerder;
Heynen Joseph, Sint-Martens-Voeren, beheerder;
Demez Valère, Sint-Pieters-Voeren, beheerder;
Broers Henri, Moelingen, beheerder;
Duysens Jean, Moelingen, beheerder;
Lhomme Arsène, ’s-Gravenvoeren, beheerder;
Willems Albert, ’s-Gravenvoeren, voorzitter raad van toezicht;
Ulrici Jean, Moelingen, commissaris;
Wiertz Willy, ’s-Gravenvoeren, commissaris.

In de verslagen, ter inzage op de Rechtbank van Koophandel
in Tongeren, vond ik een proces-verbaal van de buitengewo-
ne Algemene Vergadering van 16 april 1985 in de Salle de
l’Harmonie in Sint-Martens-Voeren. De 57 aanwezige leden
en 16 door volmacht vertegenwoordigde leden besloten tot
ontbinding en fusie met de LRH, door inbreng in deze laatste
van het geheel van het actief en passief vermogen van de
maatschappij. Als commissarissen verificateurs werden Arsène
Vanderheyden en Raymond Beckers aangesteld. De vergade-
ring stelde drie liquidateurs aan: P. Moxhet uit Charneux,

directeur Herve, J.M. Happart uit Sint-Pieters-Voeren, land-
bouwer (lid sinds 1976), en J. Cerfontaine uit ’s-Graven-
voeren, landbouwer en commissaris Sinte-Brigitta. De verga-
dering werd om 22:45 uur opgeheven en besloten met ‘de
kleine gewone lichte maaltijd’. Het laatste avondmaal!

In het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van de
Coöperatieve Vereniging Sinte-Brigitta van 26 augustus 1985
werd aan 14 aanwezige leden-coöperanten gemeld dat de
liquidatoren hun opdracht vervuld hadden.

Op basis van de balans op 31 december 1984 bedroeg de
inbreng van Sinte-Brigitta in het totaal afgerond 8.390.000
BEF, zijnde 16.780 LRH-aandelen aan 500 BEF, zijnde één
aandeel Sinte-Brigitta ingeruild voor 1,39 LRH-aandeel. Het
stuk grond in Sint-Martens-Voeren werd aan de geschatte
waarde van 232.369 BEF ingebracht in de overname. De
registratierechten kwamen ten laste van de overnemer.

Laatste bestuur Sinte-Brigitta:
Vanderheyden Arsène, Sint-Martens-Voeren, beheerder-
Voorzitter;
Xhonneux Armand, Teuven, beheerder;
Broers Henri, Moelingen, beheerder;
Beckers Raymond, Sint-Pieters-Voeren, beheerder;
Lhomme Arsène, ’s-Gravenvoeren, beheerder;
Wiertz Willy, Remersdaal, commissaris;
Cerfontaine Jean, ’s-Gravenvoeren, commissaris.

Hiermee heb ik het alfa en het omega, het begin en het einde
van de Zuivelfabriek Sinte-Brigitta uit Sint-Martens-Voeren,
geschetst. In een volgende bijdrage wil ik graag uw herinne-
ringen en anekdotes in verband met de werking, de melkop-
haling en de jaarvergadering vertellen. U kan mij hiervoor
contacteren via e-mail julien.geelen@gmail.com of telefonisch
0474 08 11 51.
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Emiel Lemmens liet ons het volgende weten: ‘Mijn vroegere
buurman, wijlen Jean Collings, vertelde me eens dat tijdens
de Tweede Wereldoorlog in de buurt van het viaduct van
Middelhof een vliegtuig zich de grond inboorde, zodanig dat
er niets meer van te zien zou zijn. En tijdens een ontmoeting
enkele jaren geleden met Joseph Schmetz van Bounder, ge-
pensioneerd landbouwer die er zijn boerderij uitbaatte, vroeg
ik hem of hij hier weet van had. Hij wist hiervan en toonde

me de plek in zijn perceel nr 0254B (foto), nabij de Gulp en
het ‘Infrabel’-brugje over de Gulp. De ontstane kuil heeft hij
weten opvullen.’

in de lijst van neergestorte vliegtuigen tijdens de oorlog
(Koeënwoof nr 20, pagina 16, Jaak Nijssen, Heem en Natuur
Voeren) wordt deze locatie niet genoemd. Een gelegenheid
om eens te speuren op internet, en dit vind ik op http://
www.luchtvaartgeschiedenis.be/content/spitfire-rk802-bij-
remersdaal-maurice-renard:

Spitfire RK802 bij Remersdaal – Maurice Renard

Maurice Renard uit Angleur had in 1937 zijn vleugels gekre-
gen en was al een veteraan van de 18-daagse Veldtocht, in
mei 1940 bij het 5/III/2 in een Fairey Fox, de hopeloos ver-
ouderde dubbeldekker waarmee men amper de strijd kon
aangaan met de Luftwaffe. Hij vloog een missie als piloot van
een verkenningstoestel, een opdracht die hij met een door-
zeefd toestel toch tot een goede landing wist
te brengen – het leverde hem een vermel-
ding in het dagorder op. Na zijn terugkeer
uit krijgsgevangenschap werd hij tewerk-
gesteld bij het Ministerie van Landbouw. In
1942 vluchtte hij echter en kwam na een
lange tocht door Frankrijk en Spanje, waar
hij werd opgesloten in de gevangenis van
Miranda. In juli 1943 kwam hij aan in En-
geland. Na zijn opleiding werd hij in mei
1944 toegewezen aan het 349ste Squadron.
Eind augustus crashte hij met zijn Spitfire
bij het Oost-Vlaamse Balegem. De man was
zwaargewond aan het hoofd maar werd door

de lokale bevolking verborgen, tot de
geallieerden een week later de regio
bevrijdden.

Op 25 december 1944 vloog hij naast
Flying Officer Siraut in de Super-
marine Spitfire IX RK802 met romp-code GE-Q. Maar
blijkbaar verliep het aan boord niet naar wens. Siraut merkte
dat zijn vleugelman tekens gebaarde, de radio werkte alvast
niet. Renard liet zo verstaan dat hij een noodlanding wou
uitvoeren. Met zijn gehandschoende vinger wees hij naar
omlaag. Siraut zette koers naar Maldegem. In het squadron
hoopte iedereen dat hij net zoals de vorige keer bij Balegem
weer geluk zou hebben. Toen er de dag nadien nog steeds
geen nieuws was, vloog Flight Lieutenant Mascaux naar de
streek van Luik. Een dag lang kamde hij de streek uit, in de
hoop nieuws te krijgen over zijn vriend. Pas op 8 januari werd
in Maldegem het nieuws verspreid dat Maurice Renard in de
Amerikaanse sector gestorven was.

Bij Remersdaal had Renard getracht zijn machine aan de
grond te zetten, maar de landing mislukte. Amerikaanse sol-
daten kwamen aangesneld en namen de zieltogende man mee
naar het 77th US Evacuation Hospital bij Hombourg. Met
zo’n gecompliceerde schedelbreuk kon geen hulp meer baten
– de dertigjarige vliegenier bezweek aan zijn verwondingen en
werd de dag daarna op de begraafplaats Vogelzang van Henri-
Chapelle te ruste gelegd. In 1947 werd zijn lichaam overge-
bracht naar het kerkhof van Hombourg, en nog een jaar later
kreeg hij zijn derde en laatste graf op het Ereperk der Vliegers
te Evere. Hij was de laatste vliegenier die sneuvelde van een
Meetjeslands vliegveld. Naast de toegangspoort van de Église
du Sacré-Cœur et Notre-Dame de Lourdes in Luik (grote
koepelkerk op de hoogte boven station Guillemins) bevindt
zich een gedenkplaquette met onder anderen zijn naam.

Een jeugdvriend van hem, Captain Jean De Gand, eindigde
een gedicht, opgedragen aan Maurice Renard, met:

‘Il repose à présent dans le sol ardennais / Sur lequel il est né
et qu’il allait défendre. / Et dans mon coeur d’ami, je verrai
pour jamais /Sur un manteau de neige, un petit peu de
cendre.’

Nog een crash
Jos Buysen
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Het huis dat op de foto’s op de volgende pagina’s te zien is,
kan je vinden i g’n Daal in Veurs, naast nummer 5. Een goed
bewaard maar vervallen vakwerkhuis. Het is vermoedelijk al
niet meer bewoond sinds er in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw een woning in veldbrandsteen naast werd ge-
bouwd. Ook de toegangspoort werd toen opgericht. Daar-
achter ligt een met vuurstenen verharde binnenplaats.

Het vakwerkhuis staat er nog bij zoals het in de achttiende of
begin negentiende eeuw gebouwd werd. Alleen is er later een
groter venster ingezet, dat past niet in het houten raster van
de muur. Bemerk binnen de schouwen, de haard en de
bedstee.

Tegenover het huis staat de schuur uit 1812, oorspronkelijk
ook in vakwerk maar versteend. Er zijn meerdere oude hoe-
ven waar de openbare weg tussen de gebouwen door liep!
Langs de weg zie je resten van oude verhardingen.

Sinds 1825 woonde in het vakwerkhuis de familie Peeters,
eigenaars-landbouwers. Uit deze familie stamde burgemeester
Pierre Peeters. Hij was de laatste Peeters die er in het stenen
huis woonde. Hij was landbouwer. Einde twintiger jaren
kwam de familie Reul er als pachter boeren. Zij gebruikten
het vakwerken huis als werkruimte en bergplaats.

Burgemeester Peeters verhuisde naar zijn nieuwgebouwd huis
op Veurserveld 2, tegenover het vroegere station van Sint-
Martens-Voeren. Daar overleed hij in 1931. Veurserveld 16
was eigendom van zijn zus, de echtgenote van meester Frans-
sen van Sint-Pieters-Voeren. Het huis Linder,Veurs 22, was
eigendom van een
ongehuwde zus. Drie
opvallende huizen,
gebouwd door mensen
die uit dit vakwerkhuis
stammen. Neem maar
aan dat dit huis ook
belangrijk was in zijn
tijd! Als je de interieur-
foto’s bekijkt kan je dat
nog wel zien.

Het ‘Huis Peeters’ bleef
tot vóór de recente
verkoop hun eigendom:
Lardinois-Peeters, de
familie van burgemees-
tersdochter Maria.
Trouwens, het goed
gerestaureerde, iets
oudere vakwerkhuis
achter de schuur was tot
vrij recent ook hun
eigendom. Maria’s
echtgenoot was de

Nederlandse minister Lardinois van
de grote landbouwhervormingen, een
zoon van maalder Lardinois-Frijns uit
Noorbeek.

Maria Peeters heeft tot 1957 haar ouders huis op het Veur-
serveld als vakantieverblijf gebruikt en kwam bij ons, zo
nodig, telefoneren. Wij pachtten toen het huis van haar oom
en tante. Jaren later kwam haar dochter bij ons om documen-
tatie voor haar proefschrift. Voor mij is deze belevenis werke-
lijkheid en geen geschiedenis!

In de ‘inventaris’ gebeurde een verschrijving: ‘Peters’ met één
e. In de literatuur en op internet zal je het pand ook zó moe-
ten zoeken.

Intussen staat het vakwerkgebouw daar als een echt museum-
stuk. Wat zal zijn toekomst meebrengen?

Bronnen:

Nyssen dr. J, 1960. Het huis Peeters. In: Heem 4e jg, nr 2-3:
34-35

NN, 1931, doodsprentje Pierre Peeters. Internet.

Schlusmans, Frieda, 1992. Inventaris van het cultuurbezit in
België 14n2, Kanton Voeren: 127-128

Tekening: Heem 1960, 2/3: 34.

Dank aan Jef Locht voor het gebruiken van zijn familieherin-
neringen.

Een waardevol vakwerkhuis gedocumenteerd

Elza Vandenabeele
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De foto’s op deze en volgende

pagina zijn gemaakt door Jan

Hoogsteyns en Nathalie

Pirard.
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In 1956 kwam ik in het Veurserveld wonen en ik woon er

nog. Dat begint vertrouwd aan te voelen. Veurserveld zegt

men in het dorp; oude inwoners van Veurs zeggen dat wij

igge veld wonen.

Reliëf en bodem

Het Veurserveld is maar langs één kant bewoond, de overzij-
de is eigendom van ‘het Spoor’. (Bij de aanleg van de spoor-
lijn werd rekening gehouden met mogelijke uitbreiding.)

De huizen van het Veurserveld staan op niet verstoorde
grond. Dat heb ik gezien toen ons huis en de nieuwere huizen
gebouwd werden. Waar geen huizen staan is de helling na-
tuurlijk.

De akker tussen weg en spoor heeft geen natuurlijke helling.
Volgens de topografische kaart ‘Fouron Saint-Martin, feuille
XXXIV, planchette 8, 1882, 1/20.000’ verliep de helling toen
geleidelijk, zonder graften. Hoe komt het terrein dan zo vlak?
Na ploegen en eggen zie je dat het aangevulde grond is, voor-
al het oostelijk deel (Vaalser groenzand). Of is het westelijk
deel misschien afgeschraapte grond?

Toen de berken geplant werden op het talud, vond Jaak (mijn
man) dat een goeie keuze van boswachter Alex Zeevaert: om-
dat het aangevoerde grond was moest er een soort pioniers-
begroeiing komen. Alex wilde plaatselijke berken; hij liet ze
uitgraven in het hoger gelegen, kalkarme deel van het ge-

meentebos. Maar de talrijke wijn-
gaardslakken die vroeger op die
helling voorkwamen wijzen toch op
kalk? En aangevoerde grond kon ook kalkrijk zijn, vooral als
die uit de tunnel kwam.

Aan de overzijde van de weg is het terrein hoog gelegen. Maar
achter de huizen van de Bies ligt direct het Voerdal. De
spoorlijn volgt hier het interfluvium: zie de hoger vermelde
topografische kaart.

Wegomleggingen

De weg Veurserveld bestond niet vóór de aanleg van het
spoor. De Statiestraat was de weg naar Veurs. Hij liep verder,
schuin over het huidige spoor. Vanaf de bocht volgt de hui-
dige weg de oude weg.

Op de topografische kaart van 1882 (zie volgende pagina) is
de weg naast huis nr 4 te zien: hij vertrok vanaf de toenmalige
weg naar Veurs en liep verder dan nu maar niet tot aan de
Lijkweg. (Dat is de oude naam voor de landweg die nu ook
‘Knap’ heet en achter het Veurserveld loopt.)

De Bies was geen pleintje of zelfs geen kruispunt maar ge-
woon de weg die vanaf
de Vogelstang naar Sint-
Pieter liep. En daar ston-
den huizen langs, in het
verlengde van de huizen
aan de Vogelstang. Daar
splitste de weg naar de
Berg van af.

In het najaar van 1959 is
het middelste huis aan
de Bies afgebrand, een
kleine vakwerkboerderij,
een gezin met veel kleine
kinderen. Iedereen ge-
red. Was vrij emotio-
neel.

Ernaast ligt de huidige
Appelgaard; de oude
naam is ‘op enne Schè-
ver’. Dat is de naam in
het plat voor wat men in
het Nederlands ‘schiefer’
pleegt te noemen. De

geologische kaart toont dat de oudste gesteentelagen in Sint-
Martens-Voeren vrij ondiep voorkomen.

Eigenaar van de nieuwe weg is ‘het Spoor’. De gemeente heeft
zoiets als vruchtgebruik. Toen wij nog (gepacht) in het ‘oud

Veurserveld

de stationsbuurt van Sint-Martens-Voeren

Elza Vandenabeele
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huis‘ (nr 16) woonden betaalden we elk jaar 17,- BEF pacht
aan het Spoor omdat de haag op hun grond stond. Toen we
bouwden verwittigden we omdat we een stukje van hun
eigendom verhard hadden. In Luik zeiden ze dat we het zo
konden laten, het innen kostte meer dan het opbracht.

Naast ons eigendom liggen twee grensstenen van het Spoor,
reinstenen. Die werden vroeger regelmatig gecontroleerd.

Landbouwgebruik van het veld tegenover ons

Pachter was Locht uit de Krindal nr 5, lang geleden. Einde
vijftiger jaren stonden er kolen op het veld en Locht ging daar
elke avond slakken van af plukken, tot driehonderd per
avond. ‘Het dorp’ vond hem belachelijk, die kolen waren
toch niks waard. Jaak wist dat die slakken naar de productie
van hoestsiroop gingen: apotheker Charlier van Warsage was
Lochts schoonzoon en die had hem die goeie bijverdienste
aan de hand gedaan. Daarna is het lang weiland met koeien
geweest. Sinds Creemers, de schoonzoon van Locht, met de
boerderij in de Krindal, stopte was het altijd akkerland. Nu

ken je de pachter niet meer
want het werk wordt door
loonwerkers gedaan.

Dit stuk grond is niet in één
keer ontgonnen. Langs het
spoor liep een paadje waar-
langs de mensen van Veurs te
voet of met de fiets naar het
station kwamen. En daar-
langs een stuk verwilderde
grond. Ooit heeft Locht dat
ook ontgonnen. Je kan na
het ploegen nog zien dat de
grond er een andere kleur
heeft. (Het Spoor sloeg de
pacht op en Locht ontgon
een stuk erbij, het Spoor
merkte dat niet en zo had
Locht ze liggen!)

Vanaf het brugje liep een
paadje, de achteringang van
het station, langs beide kan-
ten afgezet door een prikkel-
draad. Ik herinner me dat er

naast het wegje een dode boom stond. Dat ergerde Jaak: een
dode boom laten staan was een teken van verwaarlozing door
de boer. Zo zag je dat toen!

Resten van de oorlog 1940-1945

De kleine abri die je nu nog in het veld ziet is uit de oorlog
en was bedoeld voor het stationspersoneel, om te schuilen bij
bombardementen. Het had een ingang en een opening en
werd na de oorlog als klandestiene WC gebruikt.

Het stuk land ten westen van de toegang naar de Kabien is
tijdelijk ontgonnen geweest door Jef Wijckmans, als maïsveld.
Toen is een betonnen vloer en een bunkertje verwijderd. In
de oorlog 40-45 stond hier het fabriekje van Firma Bauwens
KWE, een Vlaming die al een paar geslachten in Duitsland
woonde. De firma bestaat nog in Keulen. Er staat nog één
paal van de omheining. De mensen spraken over ‘het fabriek-
je van de Duitsers’. Hier werd spoorwegmateriaal hersteld. Er
waren twee doodlopende rails en drie gebouwtjes. Hierover is
nog documentatie beschikbaar. (foto’s hieronder)
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In 1956 waren er nog een of twee doodlopende sporen. Soms
stond daar een wagon op die plaatselijk gelost werd. Ik her-
inner me een wagon steenkool die dan in een vrachtwagen
werd overgeladen.

Op de steile helling, niet ver van de brug, zie je nog de resten
van een paadje. Toen de reizigerstrein niet meer reed (vanaf
de zomer van 1957) gingen de mannen die de Kabien beman-
den zo van de bushalte naar hun werk. De Kabien werd toen
manueel bediend. Dit paadje heeft niks met 40-45 te maken.

Daar in de buurt staat ook een wachthuisje of schuilplaats van
WO II, een ‘Einmannbunker’. Hoorde die bij de Kabien (de
voorloper van de huidige) of bij de bewaking van de brug?

In 2008 hebben Mieke en ik het gemeten: binnenhoogte 1,95
m hoog, op 19 cm boven de bodem is de muur verweerd, op
1,28 m zijn er 4 pinnen, op 1,46 m een open kruisje. De
deuropening is 47 cm breed. Plaatdikte 1 cm.

Hierover heb ik contact opgenomen met de Simon Stevin-
stichting (met Vernier, hun man in het Luikse), met de groep
rond het fort van Hollogne en met het museum in Ensival. In
het boek Einmannbunker van Michaël Foedrowitz vond ik
dat er heel wat types zijn. Ons type bleek niet sterk genoeg en
meestal werd er later ter plaatse 25 cm beton rond gegoten,
hier dus niet.

Ook het militair museum in Leopoldsburg weet van dit huisje
af. En natuurlijk onze eigen intergemeentelijke archeologische
dienst IOED.

Een brikkenoven

Aan de andere kant van de weg, ‘onder Lang’ zeggen wij, is
een stuk van de wei ‘uitgebrikt’. De familie Pirard van Char-
leroi kwam vóór 1940 elk jaar van Pasen tot Allerheiligen
naar Sint-Marten om hier brikken te bakken. Dochter Marie
heeft in het zelfde jaar als Josée Lemmens-Nijssen hier haar

Plechtige Communie gedaan. Dat meisje volgde elk jaar een
half schooljaar in het Nederlands in Voeren en de andere
helft, in haar eigen streek, in het Frans! Er zijn foto’s van die
veldoven (zoals hieboven). Veldovens waren toen geen uit-
zondering. Alle oudere huizen in de streek zijn met veldoven-
steen gebouwd, te herkennen aan de kleur.

De wegbermen

De brede gracht tussen weg en spoorwegterrein moest het wa-
ter afvoeren naar het westen, dat doet ze nu nog. Maar ook
naar het oosten, de gracht eindigt naast de brug van de Krin-
daal. Waar de gracht van de weg afwijkt is Locht ze beginnen
opvullen om grond te winnen. De omwonenden hebben
daar, op Lochts vraag, hun huisvuil gestort. We waren blij dat
zulks mocht want het huisvuil werd nog niet opgehaald. (En
sommige omwonenden deden het daarna nog want als je wou
dat je vuil werd opgehaald moest je ervoor betalen. Deed je
dat niet, dan werd er verwacht dat je op je eigen terrein
stortte. Er was geen controle.) Die gracht is nog te volgen.

De wegbermen werden tot rond 1960 afgegraasd door de zes
koeien van Trientje
Grooteclaes (van de
Peerds in Sint-Pie-
ters-Voeren). Verder
werd er langs de weg
gras geplukt voor
konijnen en gehooid
voor schapen en
koeien. Regelmatig
beheer was er niet,
alleen moest de
gemeentewerkman
‘zesselen’ langs de
wegen waar de Bronk
langs trok. De enige
gemeentewerkman
was Joepke Nix, die in
het vakwerkhuis aan
het Einde woonde,
waar nu Irène
Vroonen-Cerfontaine
woont. (Hij en zijn
zus weigerden elek-
triciteit in huis.) Nix
moest manueel alle
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wegen opschonen; daar gingen jaren over heen voor hij rond
was. Toen ‘onze weg’ aan de beurt was werd die ineens veel
breder! Vóór de steile helling kwam een stoeprand tevoor-
schijn!

Onze jongens kwamen van school, keken hoe Joepke werkte.
Hij zei hun: ‘Ik zal het gouden kalf vinden want ik werk altijd
langs de weg.’ (Bepke Beckers zei dat het gouden kalf op de
Schoppemerhei te vinden was.)

Na de oorlog had de gemeente de weg geasfalteerd tot aan de
Krutsberg (daar woonde burgemeester Teney). In Sint-Mar-
ten waren nog geasfalteerd: de Dorpsstraat tot aan de pastorie
(nu Veltmanshuis), de weg naar ’s-Gravenvoeren en de weg
naar Sint-Pieters-Voeren.Magis op was niet geasfalteerd maar
met vuursteen verhard zoals alle andere wegen.

Het was de gewoonte om de wegbermen in de vroege lente af
te branden, tot 1970 ongeveer. Daar hebben we ook aan mee-
gedaan, daar verheugden de kinderen zich op! (‘Wanneer
gaan we afbranden, Vader?’) Dat leverde later vers gras. Het-
zelfde gebeurde met de spoorwegberm. Die stond soms ook
in brand op andere ogenblikken doordat er brandende kool-
tjes van de stoomlocomotieven wegvlogen. Nu woont daar
onze eigenste hazelmuis. Hoe heeft die dat afbranden over-
leefd?

Wanneer de hoge berm, vóór de berken geplant waren, werd
afgebrand sneuvelden er veel wijngaardslakken en enkele
hazelwormen. Er lag regelmatig een dode egel daar op de weg
en er liepen kleine marterachtigen over. Nu zie je er dassen-
wissels en de aanzet tot een burcht. Tot aan de spoorweg is
dit terrein nu in bruikleen gegeven aan Natuurpunt, om het
speciaal voor de hazelmuizen te beheren als natuurreservaat.

Ergens rond 1975-1980 heeft de gemeente vooral onze weg
heel langdurig kaal gespoten, nog tot na de fusie. Het was
Jaak en mij opgevallen dat het nieuwe stuk weg, tussen de
Bies en de bocht, een heel andere begroeiing had dan alle
andere wegen. We dachten dat dit kwam omdat die weg zo
jong was. Ik wilde die begroeiing ‘redden’ voor wanneer het
spuiten stopte en heb van dan af vóór en rond het huis wild
beheerd. Ik stelde me voor dat de begroeiing zich van bij ons
langs de weg zou verspreiden. Toen de begroeiing terug-
kwam na het spuiten zijn de vroegere planten overal opgeko-
men, mijn ‘natuurreservaat’ was niet nodig geweest! (Pas toen
ik in 1992 de opleiding natuurgids volgde heb ik over bo-
demarchief gehoord.) Ik meen dat er nu nog altijd andere
planten groeien langs het oude en het nieuwe deel van de
weg.

Fruitbomen op de noordelijke spoorwegberm

De boeren die grond hadden in het Veursdal plantten fruit-
bomen op de noordelijke spoorwegberm ‘omdat die anders
verloren ging’. Ze plukten elk van hun eigen bomen. Dit
hoorde ik rond 1970 van Bepke Beckers, haar vader had dat
ook gedaan. Niemand keek nog naar die bomen om toen en
ik ben er pruimen gaan plukken.

Een stationsbuurt

Na de aanleg van het spoor werden in het Veurserveld huizen
gebouwd door mensen die regelmatig de trein namen: de

burgemeester (Peeters), de veldwachter (Straet), de stations-
chef (Olivy). Die mensen hadden toen nog geen auto’s. Ook
aan de overkant, in de Statiestraat, kwamen er huizen bij, o.a.
van het echtpaar Wynands (secretaris-onderwijzeres).

Let op de speciale stijl van sommige van die ‘villa’s’. De
monumentendiensten hebben het huis van burgemeester
Peeters (Veurserveld 2) als waardevol aangeduid.

Het verhaal van het spook

In de winter 1956-1957 was er grote ophef in het dorp: het
spookte in de Kabien. De mannen verrekten van de angst en
hun families ook.

Op een avond kwam stationschef Olivy bij ons vragen om te
mogen telefoneren naar de Rijkswacht. Hij vertelde aan ‘mon
commandant’ dat er weer spoken waren. Hij had een revolver
aanhangen, aan een ceintuur van zijn vrouw! Ik kwam uit de
stad, was 25 jaar en moest serieus blijven. Ik stelde Jaak voor
dat we een wit laken uit de kerktoren zouden laten hangen
om alles wild te maken! Jaak zei dat niemand mocht weten
dat wij er niet in geloofden, dat ons dat heel kwalijk zou
genomen worden. ’s Morgens hing er een bangelijke stilte op
het treinperron.

De mannen van de spoorweg haalden de paters van Val-Dieu
erbij, hielp niet. Toen die van Wittem, ‘want die zijn sterker’.
Die zeiden dat ze een mis moesten laten opdragen voor één
van hun makkers, een Meens uit Veurs, die zelfmoord had
gepleegd. En dat ze allemaal naar die mis moesten gaan. Ze
deden dat en de spoken waren weg. Gewoon een slecht
geweten. De pastoor had de zelfmoordenaar met een mis
begraven. Dat gaf protest bij veel mensen want dat mocht
heel vroeger niet. Daarom had het spoorwegpersoneel niet
naar de begrafenis willen gaan!

Verenigingen

Septemberkermis 1956 is de Harmonie ons komen verwelko-
men; in de tuin voor het huis werden ze getrakteerd. Een paar
jaar daarna kwamen er volwassen mommen langs met carna-
val, voor een drupke.

In 1961 of 1962 kwam met septemberkermis de cramignon
van de ‘Walen’ opgedanst al roepend ‘Nyssen au poteau’ en
‘Nyssen au feu’ en vooral dat laatste was beangstigend. Jaak
zette de elektriciteit uit en we lieten alle rolluiken af. Ik bleef
binnen met de kinderen, klaar om langs achter weg te vluch-
ten en Jaak ging ze aan de weg opwachten met links onze
Sloeber, Duitse herder, aan de lijn en rechts de kachelpook in
de hand. En juist toen de bende aan het huis stond kwamen
de gendarmen op gefietst (iets snellers hadden ze toen nog
niet!), die stuurden hen terug en ze gingen direct.

Er stond ooit een bord langs de weg: ‘Avenue des Flamin-
gants’. Dat was eerbetoon!

1 september 1963, bij de overgang naar Limburg, waren we
goed beveiligd want achter de huizen was een kampement van
rijkswachters die tijdens de optocht het huis beschermden.
Wij mochten ons niet vertonen. Voelde vreemd.

Toen we verhuisd waren én bij Limburg gevoegd is de Schut-
terij natuurlijk meer dan eens langs geweest.
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Na het verschijnen van het vorige artikel over chrono-

grammen in Voeren (1) ontdekte ik er nog enkele. Hierbij

dus een aanvulling.

In Moelingen staan in de sacristie van de kerk twee eeuwen-
oude glasramen. (Oorspronkelijk bevonden ze zich in de zui-
dermuur van de kerk zelf.) Een herinnert aan de financiële
steun door baron Arnold van Rijckel bij een verbouwing van
de kerk. Op de onderste regel lezen we: LIberaLItate DoMInI
strVCta fVIt (betekent: door de vrijgevigheid van de heer
werd dit gebouwd), waaruit het (ook in het glasraam
vermelde) jaartal 1715 is af te leiden.

In ’s-Gravenvoeren vond ik een mooi chronogram, in oud
Nederlands, in de woonkamer van Elodie Steenebruggen, die
als tachtigplusser nog altijd een kledingzaak open houdt in
het Bovendorp. De kamer is aan de achterkant van het huis

bijgebouwd; voordien stond het chrono-
gram dus boven een buitendeur. Maar het
blijft een vreemde plek voor een dergelijke mooie steen. Het
zou dus best kunnen dat hij zich, vóór het maken van de
etalage aan de voorkant, aan de straatkant van het huis
bevond. De tekst luidt: aLWaer Men VInt eenIg hUYs Daer
VInt gY aLtYt eenIg CrUYs, wat het jaartal 1742 oplevert.

Aan de ketting van het schutterszilver van de vroegere schut-
terij van ’s-Gravenvoeren hangen zestien platen. Op twee
daarvan vormt de tekst eveneens een chronogram. Uit 1804:
henrICUs aLeXanDre ernon oUt notarIs WIert konInCk
benoeMt Van s’graeVenVoUren. Uit 1810: Den oUt notarIs
ernon Is keYser Van s’graVenVoUren Door sYne gIfte WIert
ICk nU Van Dese ketteL VerCIert.

Chronogrammen in Voeren (2)

Rik Palmans
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Verder trof ik meerdere
chronogrammen aan in
het manuscript van
Henri Del Vaux over de
Steenboskapel, waar el-
ders in dit nummer (pa-
gina 28) van d’r Koeën-
woof een artikel aan is
gewijd. Wellicht hingen
ze ooit ingekaderd bin-
nen in de kapel. Op dit
ogenblik kennen we al-
leen nog maar de tekst
ervan.

Henri Del Vaux was ook
de auteur van de Diction-
naire géographique de la
Province de Liège (1841)
en daarin vermeldt hij
een chronogram aan de
Loë-hoeve in Sint-Pie-
ters-Voeren: qUonDaM sYLVa nUnC VILLa (betekent:
vroeger bos, nu hoeve). Op het huidige gebouw heb ik het
echter niet meer kunnen terugvinden. In de muur naast de
ingang is wel een andere datumsteen ingemetseld. Daarop
staat in gewone cijfers 1772, terwijl het chronogram 1773
bevat. Ook WALPOT (2) vermeldt het bestaan van het chro-
nogram, maar het is niet duidelijk of hij het zelf nog heeft ge-
zien. Waarschijnlijk bevond het zich boven de nu verdwenen
toegangspoort (foto hieronder); het is mij niet bekend wan-
neer die werd afgebroken.

Nog een laatste: in een historiek die Jaak Nijssen maakte van
het orgel in de kerk van Sint-Martens-Voeren (3) vermeldt hij

dat op het oude orgel een chronogram voor het jaartal 1779
stond: eXpensIs DeCanI et pastorIs nostrI IUrIsqUe
LICentIatI eMonts (op kosten van onze deken-pastoor, de
rechtsgeleerde Emonts).

Ook een correctie bij het vorige artikel (1): het dorpskruis in
Moelingen werd in 1994 of 1995 beschadigd. In d’r Koeën-
woof 10 (1995) stond daarover een kort artikel. Het gebeurde
overigens niet tijdens de carnavalstoet, maar door werken aan
de elektrische leiding. In d’r Koeënwoof 12 (1996) lezen we
dat gemeentewerklieden het nieuwe kruis plaatsten en dat de
fragmenten van het oude kruis niet werden bewaard.
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Al heel kort nadat België zich had losgemaakt uit het Konink-
rijk der Nederlanden nam de nieuwe regering maatregelen
om de import en export van graan te regelen. In de parlemen-
taire zitting van 3 april 1832 verwees de Antwerpse volksver-
tegenwoordiger Jean Osy naar incidenten die zich in 1830
hadden afgespeeld in Henegouwen. Als reactie daarop had het
voorlopige bewind op 21 oktober 1830 een arrest uitgevaar-
digd om de export van graan te verbieden. Achttien maanden
later achtte Osy het raadzaam om die maatregel te versoepe-
len.

Uit de debatten op diverse parlementaire zittingen (1) blijkt
dat de politici zochten naar een systeem om de graanprijzen
te stabiliseren, door zowel de import als de export onder con-
trole te houden. Ze streefden naar een evenwichtige oplossing
die rekening hield met zowel de commerciële belangen (van
bijvoorbeeld de brouwerijen en jeneverstokerijen, maar ook
van de haven van Antwerpen), als de ondersteuning van de
eigen landbouw en de verzekering van de voedselvoorziening,
vooral van de arbeiders. Dat een redelijke prijs van het brood
nodig was om sociale onrust te voorkomen, werd slechts een
enkele keer expliciet gezegd – de Theux, 23 november 1840:
’par humanité, que dans l’intérêt de la tranquillité publique’ –
maar het speelde beslist mee in de discussies van de parlemen-
tariërs.

De debatten resulteerden in een échelle mobile, een glijdende
schaal (2): een protectionistische regeling (loi sur les céréales
van 31 juli 1834) waarbij de hoogte van invoer- en uitvoer-
rechten afhing van de marktprijs van het graan. Import of
export kon zelfs volledig worden stilgelegd. Die wet verhin-
dede overigens niet – volgens de critici leidde ze er zelfs toe –
dat de graanprijs in de daaropvolgende jaren verder bleef
stijgen. Verdedigers van de vrije handel, zowel uit politieke als
uit economische hoek, bleven er zich dan ook
tegen verzetten, tot ze in 1850 door de liberale
regering Frère-Orban werd afgeschaft (3).

De Voerstreek wordt grensgebied

Op 19 april 1839 werd in Londen het verdrag
ondertekend waarvan één van de bepalingen
het afstaan van Oost-Limburg aan Nederland
inhield. Waar voordien alleen maar een provin-
ciegrens bestond tussen de Voerdorpen en hun
noorderburen, liep nu een heuse staatsgrens.
Voor de handel van zowel le Limbourg cedé (het
afgestane Limburg) als van het aangrenzende
België was dat een zware klap. De Belgische
regering nam initiatieven om die klap te ver-
zachten, niet alleen voor de inwoners van het
noorden van de provincie Luik, maar ook voor
de ‘opgeofferde landgenoten’ – ‘le douloureux

sacrifice de nos compatriotes du Limbourg’ werd het op 10
mei 1839 genoemd in het parlement – aan de andere kant
van de grens.

Al op de zitting van 21 maart 1839 drong volksvertegenwoor-
diger Antoine Ernst uit Aubel aan op een speciale regeling:
Aubel en Verviers waren voor hun graanvoorziening sterk
afhankelijk van het aan Nederland afgestane deel van Lim-
burg en daarom moest een verhoging van de import uit dat
gebied mogelijk worden gemaakt. De graanmarkt van Aubel
was een draaischijf tussen het noorden, met zijn akkerland-
bouw, en het zuiden, met weilanden en industrie, en haalde
volgens hem een omzet van 7.500 ton per jaar. De tegenstan-
ders van een speciale regeling stelden dat een versoepeling van
de import uit Nederlands Limburg zou leiden tot fraude –
import via die weg uit Holland of Pruisen – en speculanten
zou aanmoedigen. De wet van 6 juni 1839 liet uiteindelijk
een import van 6.000 ton graan per jaar toe, aan 25% van het
normale invoertarief.

Op de zitting van 21 november 1939 klaagde volksvertegen-
woordiger Grégoire Demonceau uit Herve aan dat de Neder-
landers niet echt meewerkten om het graan de grens over te
krijgen: hun douanekantoor [bij Hoogcruts, tussen Noorbeek
en Slenaken] was zodanig gelegen dat communicatie met het
Belgische kantoor in ’s-Gravenvoeren nagenoeg onmogelijk
was. (Zelf had hij nochtans een andere locatie voorgesteld,
maar helaas zei hij niet waar.) Het gevolg was dat er in Aubel
nagenoeg geen graan meer toekwam. Via ’s-Gravenvoeren
kwam er van juni tot oktober 1839 amper twintig ton bin-
nen! Ook via Moelingen arriveerde slechts vijfhonderd ton,
waarvan het overigens twijfelachtig was of ze op de markt in
Aubel terecht zou komen.

Op 15 mei 1840 kwam de benarde situatie in Aubel opnieuw

La loi sur les céréales

en de graanmarkt van Aubel

Rik Palmans
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ter sprake in het parlement. De import van graan uit Pruisen
nam toe, ondanks de maatregelen ten gunste van het graan
uit Nederlands Limburg. Volgens volksvertegenwoordiger
Jean Scheyven speelde ook de slechte staat van de wegen over
de grens een rol. Hij pleitte daarom voor een bijkomend
douanekantoor – zo dicht mogelijk bij dat van de Nederlan-
ders – en voor import via de Maas. Maar door de verminder-
de aanvoer in Aubel bleef de graanprijs daar stijgen en dat
deed ook de broodprijs in Verviers omhoog gaan. (In 1844
formuleerde een volksvertegenwoordiger het zo: ‘Het was nog
niet genoeg om de kippen te voeren! ’) De kamer keurde
daarom een verdere versoepeling van de import uit Neder-
lands Limburg goed. Maar in oktober 1844 maakte het ge-
meentebestuur van Aubel bij de regering haar beklag dat de
voor dat jaar toegelaten quota al in september waren bereikt.

In november 1844 pleitten enkele volksvertegenwoordigers
voor een afschaffing van de voorkeurbehandeling van het
district Verviers en Aubel. Verviers was intussen immers aan-
gesloten op het Belgische spoorwegennet en de graantoevoer
vanuit andere streken in België kon geen probleem meer zijn.
De aanvoer van graan uit Nederlands Limburg gaf volgens
hen aanleiding tot fraude en speculatie, zonder dat de Lim-
burgse boeren ervan profiteerden. De Antwerpse volksverte-
genwoordiger Osy daarover: ‘Op 1 oktober 1844 werd in
Aubel 90.000 kg graan aangevoerd. Op de wegen leidde dat
tot dermate grote opstoppingen dat hagen en afsluitingen
werden vernield. Men vocht om als eerste te arriveren en de
zaak escaleerde zozeer dat de douaniers en de rijkswachters
moesten tussenkomen.’ Wellicht speelde dat tafereel zich af
aan het nieuw geïnstalleerde douanekantoor in Sint-Martens-
Voeren (De Plank). In Teuven was er nog een tweede kan-
toor geopend.

In de debatten is
ook sprake van een
(opnieuw openen
van de) graan-
markt in Berneau.
Werd daar het
graan verhandeld
dat via ’s-Graven-
voeren en/of Moe-
lingen binnen-
kwam? De Luikse
volksvertegen-
woordiger Delfosse
wees erop dat Ber-
neau het moeilijk
had om te concur-
reren met Aubel,
dat in de figuur
van de daar gebo-
ren Antoine Ernst
(minister van
Justitie van 1834
tot 1839) een flin-
ke ‘kruiwagen’
had. Delfosse
wilde een einde

stellen aan het
‘monopolie van Aubel’ en hoopte dat Berneau ook zou profi-
teren van een verhoging van de importquota.

Pierre Lys, volksvertegenwoordiger voor Herve en Verviers,
trad hem bij wat de verhoging van de quota betrof. Hij maak-
te wel enige reserve in verband met Berneau; import via De
Plank en Teuven waren volgens hem een betere garantie dat
het graan niet naar andere bestemmingen zou worden ‘omge-
bogen’. Veelbetekenend is ook zijn uitspraak over de wegen
tussen De Plank en Aubel: ‘Net als in Nederlands Limburg
zijn die zo slecht dat ze alleen transport op de rug van lastdie-
ren toelaten; de kans is dus klein dat het graan van daaruit
naar een andere markt dan Aubel wordt gebracht.’ Delfosse
wees er nog eens op dat de weg van Moelingen naar Verviers,
langs Berneau, stukken beter was.

De wet van 31 december 1844 liet toe dat er duizend ton per
maand werd ingevoerd: langs het kantoor van Moelingen 334
ton en langs de andere twee (De Plank en Teuven – over ’s-
Gravenvoeren werd niet gerept) telkens 333. Elk transport
moest vergezeld zijn van door de gemeentebesturen afgelever-
de documenten, die aantoonden dat het graan afkomstig was
uit het ‘hertogdom Limburg’ (4). Het via Moelingen geïm-
porteerde graan moest ook effectief naar het arrondissement
Verviers gaan. Aan postes de passage werd gecontroleerd of dat
het geval was.

Toen het ontwerp van die wet op 26 december 1844 in de
senaat ter sprake kwam, hield Louis (Pierre) de Schiervel,
senator en gouverneur van (Belgisch) Limburg en geboren op
het kasteeltje van Altenbroek, een opgemerkte tussenkomst.
Hij vond dat de wet van 1839 – die de import vanuit Zuid-
Limburg aan lagere invoerrechten mogelijk maakte – haar
doel had gemist. Daarom verzette hij zich tegen een uitbrei-
ding ervan omdat ze de fraude in de graanimport alleen nog

Het Nederlandse douanekantoor bij Hoogcruts (Noorbeek).

(foto uit archief van George Gubbels, Noorbeek)
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maar erger maakte: langs de douaneposten in de Voerstreek
werd in werkelijkheid vooral graan aangevoerd uit andere
streken, zoals Pruisen en het Balticum. De landbouwers aan
beide kanten van de nieuwe grens waren daar het slachtoffer
van. Er werd ook op grote schaal gesmokkeld, langs de slecht
begaanbare binnenwegen, met lastdieren – kinkenpaarden (5)
– die elk ongeveer 150 kg graan droegen.

Hij wees er ook op dat de dorpen in de kantons Eijsden en
Gulpen, die voordien op Aubel waren georië-
nteerd, zich al helemaal op Maastricht richt-
ten. Dat de wegen aan de Nederlandse kant
van de grens veel beter waren dan die in de
richting van Aubel, speelde daarbij een grote
rol.

‘Un des effets immédiats de cette loi [van
1839] a été de frapper de mort un marché
florissant établi à Berneau’, zei De Schiervel
verder nog. De graanmarkt van Berneau was
klaarblijkelijk al ter ziele gegaan. Hij vroeg
zich trouwens ook af of de markt van Aubel
nog zo’n grote rol speelde in het bevoorraden
van het district Verviers. Langs de nieuwe
spoorweg kon veel makkelijker graan uit
Haspengouw worden aangevoerd.

Het verzet van De Schiervel was overigens ver-
geefs: de wet werd toch goedgekeurd. Enkele
jaren later, in 1850, schafte de liberale regering
van Frère-Orban de glijdende schaal voor gra-
nen af, ondanks het protest van de katholieke
partij. Ze verliet de protectionistische koers van
de vorige regeringen en volgde daarmee het
voorbeeld van Engeland voor een vrijere handel
(6).

De graanmarkt van Aubel verloor verder aan
belang. In 1847 kwam er ook een in Verviers,
waar het uit het Rijnland afkomstige graan
werd verhandeld. Nadat de Verenigde Staten de
gevolgen van de burgeroorlog (1860-1865) te
boven waren gekomen, overspoelde hun goed-
kope graan steeds meer de Europese markten.
Samen met technologische vernieuwingen in de
agrarische sector en betere transportmogelijk-

heden leidde dat rond 1880 tot een enorme landbouwcrisis.
De tewerkstelling in de landbouw nam sterk af en wat over-
bleef onderging grote veranderingen (7).

In 1868 werden op de markt van Aubel nog de mercuriales –
de officiële marktprijzen, die een richtprijs zijn voor de rest
van het land – voor granen genoteerd (8). Maar in 1875 was
er in dat verband alleen nog maar sprake van ‘les divers
marchés’ (9); Aubel werd niet meer speciaal vermeld.

Het Land van Herve

De Voerstreek vormt de uithoek van het Land van Herve, met door

hagen omzoomde weilanden, dat zich vanaf Remersdaal en Aubel

verder naar het zuiden uitstrekt. Maar dit boccagelandschap is er niet

altijd geweest. Het is allemaal begonnen in de zestiende eeuw, toen in

de driehoek tussen Aubel, Herve en Henri-Chapelle de omzetting van

akkers in weilanden begon. Niet alleen omdat de grond daar er beter

voor geschikt is, maar ook omdat de overheid de export van graan

naar vijandig (protestants) en zelfs neutraal gebied verbood. De

oriëntatie op veeteelt en zuivelproducten, gecombineerd met thuis-

nijverheid zoals weven en spijkers smeden, bleek economisch renda-

beler te zijn. Daardoor breidde het weidegebied zich geleidelijk aan

verder uit, tot in de vallei van de Voer.

Graan, voor het bakken van brood, werd

aangevoerd uit het gebied ten noorden

daarvan. Aubel werd de draaischijf in de

uitwisseling tussen de twee. Het graan uit

het noorden vond daar zijn weg verder

naar het zuiden, vanwaar zuivelproducten,

textiel en metalen landbouwgereedschap

voor het noorden werden aangevoerd.

Lambiet, Th., 2005. Le marché d’Aubel

1630-2005 – une entreprise de 375 ans:

bevat vooral informatie over de zeven-

tiende en achttiende eeuw. Over de

negentiende eeuw zegt hij alleen maar dat

de graanmarkt geleidelijk aan plaats maak-

te voor een markt van vee en zuivelpro-

ducten (boter, kaas, eieren).
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De markt van Aubel bleef bestaan, tot op de huidige dag. Het
graan verdween dan wel, maar zuivelproducten en vee namen
in belang toe (10); ook dat is intussen weer verleden tijd.
Voor veel bewoners van het oosten van de Voerstreek was in
de jaren ’50 een wekelijkse trip naar Aubel vaste stek. Op de
markt van vandaag nemen landbouwproducten nog altijd een
belangrijke plaats in, maar het aanbod is veel breder. Niet
alleen de lokale bevolking doet er haar inkopen. Je hoort aan
de kramen ook vaak Nederlands en Duits.

Voeren hield aan de loi sur les céréales de grenspost van De
Plank over. Samen met die in Moelingen bleef die bestaan tot
de afschaffing van de grenscontroles in 1985. Die van ’s-Gra-
venvoeren en Teuven waren al eerder verdwenen. Aan het
kantoor in de Vitschen (’s-Gravenvoeren) herinnert nog het
café De Wandelaar. In Teuven zitten langs de weg naar Sip-
penaken (in de eerste bocht, waar een bosweg rechtdoor naar
Gieveld gaat) nog enkele resten van de fundering in de grond.
Toine Roex kent de plaats nog
als d’r buro, maar het gebouwtje
zelf was in zijn jeugd al ver-
dwenen. Hij herinnert zich wel
dat er, omstreeks 1950, ter
gelegenheid van de kermis in
Teuven eens een ‘ronde van d’r
buro’, een wielerwedstrijd voor
de lokale jeugd, werd georgani-
seerd!
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In 2014 verwierf de kerkfabriek van ’s-Gravenvoeren de

Steenboskapel. Ze kreeg ze voor het symbolische bedrag

van één euro van Henri Geelen uit Luik. De vorige eigenaar

is een afstammeling van Henri Del Vaux (of Delvaux), de

man die in 1846 de kapel liet bouwen. Bij de schenking

hoorden ook documenten en enkele boeken van Del Vaux.

Daaruit blijkt dat de verering van het Kruis als christelijk

symbool voor hem centraal stond.

Het belangrijkste stuk is een manuscript – wellicht in het
handschrift van Del Vaux zelf – met kopieën van officiële
documenten, maar ook met schetsen van de kapel en van de
er bewaarde reliekhouders. Hij heeft er ook bijkomende

informatie over de geschiedenis en de bouw van de kapel in
genoteerd. Mijn belangstelling ervoor werd gewekt omdat ik
in dit schrift ook enkele chronogrammen vond, vlak na mijn
zoektocht naar voorbeelden daarvan in Voeren (1).

Het eerste document is een kopie van een notariële akte
(geregistreerd op 10 oktober 1846), waarin Marie Beren-
broux, weduwe van Chrétien Ernon, het perceel voor de
bouw van de kapel afstaat aan Henri Joseph Barthelemi Del
Vaux, gehuwd met Marie-Catherine Dobbelstein. In ruil
ontving zij een even groot perceel (van één are en acht
centiare) aan de Witte Kapel (in de tekst Croix-Magdelaine
genoemd).

Dan volgen schetsen van de diverse reliekhouders die Del
Vaux in de kapel liet plaatsen. De belangrijkste relikwie is een
stukje hout van het kruis van Christus. Twee andere zijn een
doorn van de doornenkroon van Jezus en een splinter van de
zweep waarmee hij werd gegeseld. Daarnaast zijn er twee
relikwieën met stukjes bot, van respectievelijk de heiligen
Cornelius en Hendrik. Het gaat telkens om reliekhouders in
hout, waarin de eigenlijke relikwie, in een glazen houder,
werd bevestigd. (Afbeelding hiernaast: de schets van de
relikwiehouder voor het hout van het kruis van Jezus.)

Bij elke schets zit ook (de kopie van) een door een hoge ker-
kelijke autoriteit opgesteld attest dat de echtheid van de
relikwie moet bewijzen en toestemming geeft om de relikwie
tentoon te stellen voor de gelovigen. Del Vaux zegt niet hoe
de relikwieën in zijn bezit zijn gekomen. In het begin van de
twintigste eeuw zouden de originelen van de echtheidsbewij-
zen zich in de pastorie van ’s-Gravenvoeren bevonden heb-
ben, maar in 1968 waren ze daar alleszins niet meer terug te
vinden (2).

De vermelde reliekhouders staan nog altijd in de kapel. Dat is
niet (meer) het geval voor enkele andere zaken die Del Vaux
opsomt in zijn manuscript. Zo werden er in 1847 twee schil-
derijen opgehangen, van de hand van Jean-Corneille de Witte
de Limminghe (van wie Del Vaux vermeldt dat hij in 1841 le
premier prix de la Peinture à l’Antique de l’Académie royale des
Beaux-Arts de Liège heeft gewonnen). Ze stelden de heiligen
Cornelius en Hendrik voor.

Boven de poort van de kapel hing een plakkaat met de tekst:
O Heilig Kruis, dat wij hier eeren!
Gij zijt ons herte liefste pand
Dat onze ziel tot God doet keeren
En zuchten naar genade stand.
O Schat, bevat in deze muren!
Strek hier tot heil van alleman;
Als ook de zonden ons bezuren,
Uw hulp alleen ons redden kan.
O Kostlijk Hout, Boom van het leven,

De Steenboskapel

‘Onder de schaduw van ’t Ware Kruis’

Rik Palmans
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Begoten met het dierbaar Bloed!
Wil ons toch hulp en bijstand geven,
In alle voor en tegenspoed.

Onder deze tekst staat in het manuscript het jaartal 1846, in
Romeinse cijfers, zoals op de steen die zich nu nog altijd
boven de poort bevindt. In de kapel zelf is tegenwoordig
boven die steen een ander opschrift te zien: Fulget Crucis
Mysterium (Het mysterie van het kruis straalt).

Del Vaux noteerde in het manuscript ook de teksten van
enkele chronogrammen, ‘placés sur la Chapelle’ in de jaren
volgend op de opening. Typisch Voerens: ze zijn tweetalig.
De tekst in het Nederlands is niet alleen een vertaling van de
Franse versie, maar levert bovendien telkens hetzelfde jaartal
op:

esperons troUver aIDe soUs Les branChages De La VraIe
CroIX De notre saUVeUr.

Laet ons hULp hoopen onDer De sChaDUWe Van het Ware
heILIg krUIs onzes VerLossers. (1848)

n’esperez obtenIr aIDe qUe soUs Les branChages De La
VraIe CroIX DU saUVeUr.

hoopt aLtoos nergens hULp te genIeten Dan aLLeen onDer
De takken Van het Ware heILIg krUIs UWs VerLossers.
(1849)

geef aan Den goeDen goD aLLeen aLLe eer en aLLen Lof.
(1850 – geen Franse versie)

het koMt aan goD aLLeen aLLe eer en aLLe gLorIe.

Den goeDen goD aLLeen aLLe eer, aLLe gLorIe.

toUt bonheUr et toUt seCoUrs, à VoUs toUs, soUs L’oMbre
De La CroIX.

geLUk en zegepraeL Voor U aLLen, onDer De sChaDUWe
Van ’t Ware KruIs.

ChrétIens! VoUs ne DeVez poInt VoUs gLorIfIer qUe Dans
La CroIX De JesUs.

ChrIstenen aLtegaêr, beroeMt U nIet
Dan In ’t krUIs Van UWen VerLosser
JesUs ChrIstUs! (1851)

toUt bonheUr et seCoUrs, à VoUs
toUs, soUs L’oMbre De La VraIe
CroIX.

geLUk en zegepraaL Voor U aLLen
hIer onDer De sChaDUW Van ’t Ware
krUIs

ChrétIen! tU ne DoIs te gLorIfIer qUe
Dans La VraIe CroIX De JesUs, ton
saUVeteUr.

ChrIstenen hIer aLtegaêr, beroeMt U
nIet Dan In ’t krUIs Van Jesus
ChrIstUs, UWen VerLosser. (1852)

Ook in het manuscript zijn de letters
met een getalwaarde als hoofdletter
geschreven.

De bundel bevat ook een brief van
vicaris-generaal Neven, van het bisdom
Luik, gedateerd op 11 juli 1850. Hij
beantwoordt daarin een zes maanden

eerder gestelde vraag van Del Vaux omtrent het ’s nachts
openhouden van de kapel. Priesters uit de omgeving zouden
daar bedenkingen bij hebben geuit ‘à cause de certains abus
auxquels cela pouvait donner occasion’. De vicaris stelt daar-
om voor dat Del Vaux eens naar Luik komt om een en ander
te bespreken. Wat het resultaat van die bespreking was, ko-
men we niet te weten. Maar op het promotiekaartje is de tekst
‘La Chapelle est ouverte jour et nuit’ alleszins doorgestreept.

De relikwie van het Heilig Kruis werd op 2 mei 1847 door
pastoor Chrétien Vlecken plechtig van de kerk van ’s-Graven-
voeren naar de kapel overgebracht. Die van de heiligen Cor-
nelius en Hendrik volgden op 19 juli 1847. Wanneer de
andere reliekhouders in de kapel werden geplaatst, zegt het
manuscript niet.

Een samenvattende lijst van de relieken in de kapel vermeldt
er overigens nog twee, namelijk van de heiligen Barbara en
Eustachius. In de tekst staat wel dat er voor beide in 1846 een
attest is afgeleverd in Rome, maar een kopie daarvan ont-
breekt. Er is één blad uit het manuscript geknipt – de rand
met enkele letters is nog zichtbaar – maar het is onmogelijk
een idee te krijgen van wat daarop stond. Van die relieken is
in de huidige kapel in ieder geval niets terug te vinden. Het
enige wat ernaar zou kunnen verwijzen, is een prent met een
afbeelding van de heilige Barbara.

De volgende pagina’s zijn gewijd aan een overzicht van de ge-
schiedenis van de locatie en de opgraving van een Romeinse
villa op die plek. Volgens Del Vaux zou die villa later gediend
hebben als koninklijk paleis voor Pepijn van Herstal, Pepijn
de Korte en Karel de Grote. Bij dat paleis hoorde een kapel
waaraan vier kapelaans waren verbonden. Nog vóór de der-
tiende eeuw ontstond daaruit het kapittel, bestaande uit een
deken en drie kanunniken, van Sint-Martens-Voeren. Hij
zegt nergens waar hij die informatie vandaan heeft. In zijn
publicaties over deze site (3, 4), specifiek over de archeolo-

Deze ingekleurde pentekening komt eveneens deel uit het in dit artikel besproken

manuscript. Wie de tekenaar was, wordt nergens vermeld.
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gische aspecten, zijn wel bronverwijzingen te vinden.

Op wat volgens hem de grondvesten van die kapel en daar-
voor zelfs een heidense tempel waren, bouwde Del Vaux de
Steenboskapel. Hij vermeldt uitdrukkelijk dat de opgraving
van de villa gebeurde op een terrein dat zijn eigendom was. In
een artikel dat hij schreef over de archeologische vondsten
zegt hij dat hij het kocht in 1839 (5). Waar hij precies moest
zoeken, had hij gevonden in een van de abdij van
Hoogcruts (Noorbeek) afkomstig document dat
intussen verloren is gegaan (6).

Eigenhandig metselde hij in het (eveneens uit mate-
riaal van de Romeinse villa vervaardigde) altaar van
de kapel een loden kistje in. Dat bevat een houder
in glas, une fiole, met relikwieën van niet minder
dan achttien martelaren. Het kleinood was een
eeuw eerder door de jezuïet Joseph Dael meege-
bracht uit Rome. Hij had het daarna aan zijn neef,
François Emonts, deken en pastoor in Sint-Mar-
tens-Voeren (overleden in 1780), geschonken. Na
diens dood kwam het in het bezit van diens broer,
Jean-Thomas Emonts. En die liet het dan weer na
aan zijn neef, de vader van Henri Del Vaux (die
ook Henri heette en in 1842 was overleden). Ook

de glazen knoppen (boutons en brillants) waarmee enkele
reliekhouders zijn versierd, kwamen uit dezelfde erfenis.

Del Vaux vermeldt in het manuscript tenslotte nog enkele
andere kostbaarheden die tot de kapel behoren. ‘La Chapelle
du Steenbosch conserve encore dans ses trésors:’, zegt hij; het
is niet duidelijk of ze echt ooit in de kapel tentoon zijn ge-
steld. Op dit ogenblik is er in ieder geval nergens nog een
spoor van terug te vinden. Van enkele ervan geeft hij aan hoe
hij ze heeft verkregen. Zo is er een reliekschrijn (dat hij in dit
geval een châsse noemt, waar hij elders de term réliquaire
gebruikt), dat hij eveneens kreeg van zijn grootoom, de al ver-
melde François Emonts. Het bevat naast relieken een ‘Agnus
Dieu’ (7) (sic) van Innocentius XI, die paus was van 1676 tot
1689. Van zijn groottante, Sophie Emonts, kreeg hij een
medaillon met de afbeeldingen van de Heilige Maria en de
Heilige Geest. Zij was de laatste abdis van het klooster van de
Conceptionistes (Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis) in
Verviers en stierf ‘en odeur de Sainteté’ in 1797.

Eén item in de lijst komt wel overeen met een reliekhouder
die nog in de kapel staat (foto hieronder). Op de achterzijde
van een eikenhouten blok zou volgens Del Vaux een opsom-
ming staan van de collectie die erin zit (en dat gaat van een
stukje van de stal van Bethlehem tot het linnen doek waarin
Johannes de Doper was gewikkeld). Maar op de achterzijde
zijn alleen maar gaatjes te zien van nageltjes waarmee iets op
de reliekhouder was bevestigd. De afmetingen die Del Vaux
opgeeft, stemmen wel overeen met die van het blok
(204x120x52 mm).

Een pagina is speciaal gewijd aan de klok van de kapel. Ze
werd op 13 september 1849 geplaatst en was een gift van
barones Victorine de Loë de Mheer, ter gelegenheid van haar
intrede bij de Sœurs de Notre-Dame de Namur. Ze was gego-
ten in Tongeren en kostte zestig frank ‘sans transport et
placement’.

Uit het manuscript komt het beeld naar voor van een bijzon-
der vroom man, met een speciale devotie voor het kruis als
christelijk symbool. Klaarblijkelijk heeft de ontdekking van
de Romeinse villa en de al dan niet gefundeerde geschiedenis
van het Karolingische paleis bij Del Vaux het idee doen ont-
staan dat een kapel op die plek kon uitgroeien tot een druk
bezocht bedevaartsoord. ‘La célèbre découverte […] a été la
cause de l’érection de cette Chapelle, dédiée à la Sainte

In de bundel bij het manuscript zitten ook twee exemplaren van een

kaartje waarmee Del Vaux promotie maakte voor zijn kapel. De Steen-

boskapel is nog enigszins te herkennen, maar het achterliggende land-

schap lijkt totaal niet op de vallei van de Voer. Het kruis, de doornen-

kroon en de zweep verwijzen uiteraard naar de relikwieën die in de kapel

werden bewaard.



D’r Koeënwoof — 31

Croix’, zegt hij er zelf over. Ook de tekst op de achterkant
van een promotieprentje wijst daarop: ‘La célèbre Chapelle du
Steenbosch, à Fouron-le-Comte, à laquelle les Fidèles, en
grand nombre, se rendent en pélerinage.’ Dat hij elk docu-
ment in het manuscript ondertekent met ‘le Fondateur-
propriétaire de la Chapelle du Steenbosch’ doet vermoeden
dat hij hoopte dat de roem van de kapel ook op hem zou
afstralen.

Bij het manuscript zitten ook drie boeken: een exemplaar van
het Nieuwe Testament (in het Frans, gedrukt in 1840),
L’Histoire du Vieux et du Nouveau Testament (uit 1737,
waarin onder meer ook de naam Emonts is genoteerd) en De
Cruce Christi, een tractaat in het Latijn uit 1600, van de hand
van de Duitse jezuïet Jacob Gretser (1562-1625). Dat een
dergelijk werk, dat gedetailleerd elk aspect van de dood van
Jezus en van het kruis als christelijk symbool bespreekt, in het
bezit was van Henri Del Vaux – hij noteert er zelfs uitdruk-
kelijk in dat het toebehoort aan de Chapelle de la Sainte Croix
au Steenbosch –, geeft ook aan hoe belangrijk de kruisdevotie
voor hem was.

Opmerkingen:

1. In alle publicaties wordt zijn naam als ‘Delvaux’ geschre-
ven, maar wellicht vond hij ‘Del Vaux’ wat chiquer en dus
schreef hij zelf zijn naam op die tweede manier.

2. Van twee reliekhouders (de doornenkroon en de zweep) is
het eigenlijke reliek verdwenen.

3. De kapel werd in 1992 gerestaureerd door de Stichting
Kruisen en Kapellen van ’s-Gravenvoeren. Zo werden onder
meer het dak en het pleisterwerk van het interieur ver-
nieuwd. De werken kostten bijna 140.000 BEF.

Met dank aan Jean-Marie Ernon voor het ter beschikking stellen
van het in dit artikel besproken manuscript!
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Henri Del Vaux werd geboren op 16 februari 1796 en

stierf op 22 april 1858. Op de website van antiquariaat La

Sirène (in Oostende) – dat voor de niet onaardige prijs van

€ 670,- de zevendelige reeks Histoire du Limbourg van S.P.

Ernst aanbood; de boeken hadden nog aan Delvaux toe-

behoord en er zaten zelfs enkele door hem geschreven

velletjes bij – stond (in 2015) dat hij onderwijzer, landme-

ter, dichter en historicus was. Negen jaar lang was hij ook

burgemeester van ’s-Gravenvoeren, van 1827 tot 1836.

Hij publiceerde een tweedelige beschrijving van alle

gemeenten van de provincie Luik, de Dictionnaire

géographique, en een Dictionnaire biographique, waarin

hij een overzicht gaf van belangrijke figuren uit het

verleden van de provincie.

Hij was de vierde Henri in de familie (8). Zijn overgroot-

vader woonde in het huis langs de Voer, tegenover de

kapel van Kinkenberg. Omdat er een groot smeedijzeren

kruis voor stond, heette het Het Wit Kruis (9). De sokkel

waarop dat kruis stond (en die afkomstig zou zijn uit de

vorige dorpskerk), is nog altijd zichtbaar. Henri I was de

bouwer van de Onze-Lieve-Vrouwkapel, in 1715. Het huis

zelf werd door zijn dochter Ida, gehuwd met Jacobus

Cerfontaine, herbouwd in 1767; een datumsteen boven

de voordeur verwijst daarnaar. Hub Smeets wijdt in

ditzelfde nummer van d’r Koeënwoof een artikel aan dat

huis.

Aimé Levaux is de voorzitter van de Stichting Kruisen en Kapellen, die in 1992 de

Steenboskapel liet restaureren.
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In het berglokaal met toegang achteraan in de zuidelijke

zijbeuk van de kerk van de parochie Moelingen bevond

zich tot in de zestiger jaren een obiit uit het jaar 1728. Het

verdween op mysterieuze wijze. Tot het op een dag in

oktober 2016 ineens, ook op mysterieuze wijze, ’s mor-

gens voor het kerkportaal stond.

Een obiit is een schriftelijk, grafisch en/of picturaal herinne-
ringsbord aan het overlijden en begraven van een voornaam
persoon.

De term obiit komt uit het Latijn. Het is de vervoegvorm van
de derde persoon van het perfectum, de voltooid tegenwoor-
dige tijd, van het werkwoord obire, dat in dit geval heengaan,
sterven betekent. Het kan als volgt worden vertaald: is (van
ons) heengegaan.

In de informatieve heraldiekliteratuur, bijvoorbeeld in het
werk van C. Pama, Heraldiek en Genealogie, een encyclo-
pedisch vademecum, in 1969 uitgegeven door Het Spectrum
nv, Utrecht/Antwerpen, in hun Prisma-boekenreeks onder
het nummer 1390, wordt een obiit beschreven als een rouw-
bord. Andere schrijvers noemen het een lijkblazoen. De iden-
titeit van de overledene staat centraal op het bord in de vorm
van zijn wapenschild met erboven en eronder een toelichten-
de tekst met de naam en hoedanigheden van de overledene en
zijn geboorte- en sterfdatum.

Het rouwbord uit de kerk van Moelingen is een zwart, ruit-
vormig schilderij.

De jezuïet, pater O’Kelly, alias Sandre de Rosmel, schrijft in
1938, in een bijdrage in de Journal d’Aubel, dat dit obiit uit
1728 door pastoor Ceunen van het koor werd weggenomen
en ‘bij hem thuis’ werd geplaatst. Pastoor Ceunen was pastoor
van Moelingen van 1893 tot 1909 (1). De verwijdering ge-
beurde vermoedelijk ter gelegenheid van de vergroting in
1907 van het oude koor uit 1575 (2). Dit obiit hing dus in
het koor dicht bij het graf van de desbetreffende overledene
(2).

In de beschrijving en becommentariëring van het rouwbord
heb ik ervoor gekozen de eigennamen, familienamen en
plaatsnamen weer te geven zoals ze in de oorspronkelijke
documenten voorkomen. Er is dus nogal wat variatie aan-
wezig. Bij de algemene, informatieve tekst gebruik ik, meest-
al, de Nederlandse vorm. Dus geen hoofdletter voor het
tussenvoegsel ‘van’ of ‘de’ als er een ander deel van de naam
voor staat of na een adellijke titel. Anders wel. Het adels-
partikel ‘van’ of ‘de’ was in oorsprong een naar een plaats
verwijzend of locatief voorzetsel.

Het centrale wapenschild van de over-
ledene zelf is vergezeld van acht andere
wapenschilden Deze zijn kleiner uitgevoerd en hebben geen
helmkroon of andere versierselen.

De vier wapenschilden links verwijzen naar de voorouders
van de overledene zelf langs vaderskant, Van Rijckel. De vier
wapenschilden rechts verwijzen naar de families langs moe-
derskant van de overledene, Van Bilandt.

De overledene zelf wordt dus geïdentificeerd door het grote
centrale wapenschild. Erboven staat de schriftelijke verkla-
ring:

TRES
NOBLE ET ILLVS

=TRE SEIGNEUR AR=
=NOLD BALTHASAR BARON

DE RŸCKEL DE NAVAIGNE SEIGNEUR
DE MOULAND NAVAIGNE DES ANCIENS

SIRES ET COMTES DE RYCKEL DERNIER DE
SON NOM DECEDE LE 17 8BRE DE LAN 1728 DONT

Het uit de kerk vanMoelingen verdwenen

en teruggevonden obiit uit 1728

Willy Machiels
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De schriftelijke verklaring gaat onder het wapenschild als
volgt verder:

LES ARMES FURENT ENTERREES AU JOUR DE(S)
EXEQUES LE 17 DE 8 (9 ?)BRE AVEC LES CER

(EMONI)
ES ACCOUTUMEES, COMME IL SE TROU

VE ENREGISTRÉ A LA COUR DU…
ET A LA CHAMBRE HERA

LDIQUE A BRUX
=LES

Max Van Heyst … maakte er in 1956 een tekening van, ver-
gezeld van interessante informatie. De afmetingen zijn 1,12 x
1,12 meter. Het materiaal is eikenhout met sporen van over-
schildering. Hij vermeldt dat hij dit obiit gevonden heeft in
het ‘oud berghok’ van de kerk van Moelingen. Het is geheel
vervuild. Zodoende kon hij de begeleidende tekst niet hele-
maal lezen. Wijlen Jaak Nijssen (1926-2009) heeft er een

interessant, verhelderend artikel over geschreven in D’r
Koeënwoof, nr 16, 1998/1.

Ik heb de complete tekst op het obiit kunnen vinden in het
tijdschrift van het jaarboek voor 1928 van de Revue Belge de
Numismatique et de Sigillographie, uitgegeven door het
Palais des Académies, Bruxelles, pp. 69 tot en met 72, onder
de titelMéreau de la famille de Ryckel d’Oirbeeck, geschreven
door J. de Beer. Een méreau is in dit geval een koperen plaatje
met het wapenschild van de heer van Moelingen, Elven e.a. in
1778. De begeleidende tekst erop is: ’J’appartiens à Mr Le
Comte de Ryckel d’Orbeck, seignr de Mouland, Navagne &
c 1778’ (3). Dit méreau moesten de lakeien of de wachters bij
zich hebben als een soort pasje, een laissez-passer, een vrijge-
leidebewijs, een garantie van vrije doorgang op het domein
van hun heer. In die tekst is de datum van de begrafenis 17
november en niet 17 oktober.

Dr. Johan Belonje, in zijn interessant werk Genealogische en
heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken van de
provincie Limburg met een supplement betreffende de Belgische
en Duitse grensgebieden, Maastricht, 1961, beschrijft het obiit
als volgt: … met als hoofdwapen een rood gekroonde en
getongde zwarte leeuw op goud, een schildje van blauw op de
schouder voerende, geplaatst onder een veelparelige kroon;
schildhouders: twee gouden griffioenen. Kwartierschilden:
Rijckel — Bilandt (met 2 en 3: Rheidt)
Buren (dwarsbalk op zwart): — Voss (drie rode schuinbalken
op goud)
Navaigne — Lintelo
Behr (beer met rode halsband op goud) — Rumpt (gouden
keper op rood)

Centraal op het bovenlichaam van de leeuw is het wapen-
schild van het geslacht Van Elven, D’Elven, of De Navaigne
(Naivagne, Navagne …) aangebracht: een zilveren kruis op
blauwe achtergrond 4). De veelparelige kroon verwijst hier
naar de grafelijke titel van de overledene.

De overledene is Arnold-Balthasar baron van Rijckel, heer
van Moelingen en Elven van het oude grafelijke geslacht Van
Rijckel. Hij is de laatste heer van Moelingen, zonder nage-
slacht, van het geslacht Van Rijckel van Vlaanderen of, in het
Frans, de Ryckel de Flandre(s) en werd dus op 17 november
1728 (‘décédé le 17 octobre 1728, dont les armes furent
enterrées au jour des obsèques, le 17 de novembre, avec les
cérémonies accoutumées’) (5) in het midden van het koor van
de kerk van Moelingen begraven met zijn wapenschild (2).
Het hele gebeuren is uitvoerig beschreven. De tekst ervan is te
vinden in het Armorial du Duché de Limbourg et des Pays
d’Outremeuse van Dr. Lens, uitgegeven te Dison, 1947 onder
de titel Volmacht ende Relaas voor De Hoog Edele Vrouwe
Baronnesse Douairière De Ryckel etc.

In 1675 werd hij leenman van Elven, Navaigne of Navagne,
en van de heerlijkheid Moelingen waar hij de titel van baron
voerde. Zijn vader was Jean-Georges van Rijckel, zoon van
Jan van Rijckel van Vlaanderen (de Flandre(s)), heer van
Bulecom (Bullecom bij Hoegaarden) en Margareta (Margue-
rite) van Elven. Arnold-Balthasar van Rijckel van Vlaanderen
voegde dus het wapenschild van zijn grootmoeder langs va-
derszijde, een zilveren kruis, twee zich in het midden krui-
sende dwarsbalken, op blauwe achtergrond, toe aan het wa-
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penschild van de Van Rijckels van Bulecom van Vlaanderen
in overeenstemming met het testament van Balthasar van
Elven, broer van zijn grootmoeder Margareta van Elven en
heer van Moelingen van 1629 tot 1644. Hij was ongehuwd.
Na hem was de eveneens ongehuwde zus van Balthasar van
Elven Catharina van Elven ‘Vrouwe’ van Moelingen van
1644 tot 1674 (6).

Acht wapenschilden omgeven het grote centrale wapenschild
van Arnold-Balthasar van Rijckel van Bulecom van het oude
geslacht Van Rijckel van Vlaanderen, ‘les de Ryckel de
Flandre ou au Lion’, met de Leeuw (7).

Linksboven staat het wapenschild van zijn vader Jean-Georges
van Rijckel, heer van Bulecom, Moelingen en Elven (Navaig-
ne) … Rechtsboven bevindt zich het wapenschild van zijn
moeder Maria-Catharina van Bilandt, meestal Bylandt ge-
schreven. Dit wapen is een combinatie van in 1 en 4 Bilandt,
Bylan(d)t, en in 2 en 3 Rheidt (8). De naam Bilandt,
Bylandt, Bijlandt, komt oorspronkelijk van het landgoed
Bilant onder Pannerden, nu deel van de gemeente Rijnwaar-
den in Gelderland. De naam Rheidt verwijst naar het kasteel
in Mönchen-Gladbach in Duitsland. Een uitgebreider com-
mentaar bij dit wapen volgt verder in de tekst.

Het tweede wapenschild links, een zilveren dwarsbalk op
zwart (8), is dat van het geslacht Van Buren. Renier van El-
ven, de oom van de grootmoeder Margareta van Elven (Mar-
guerite d’Elven) van Arnold-Balthasar van Rijckel, was heer
van Moelingen in 1610 en bleef dit tot in 1625 (9). Hij was
getrouwd met Maria van Buren, dochter van Willem Schen-
dulff van Buren van Sint-Martens-Voeren (10). In Sint-
Martens-Voeren bezaten de Van Burens een gedeelte van het
grote leengoed In den Broeck, waarin ook een gedeelte van
Ottegraven. In 1610 wordt Lambert (van) Buren van Sint-
Martens-Voeren vermeld. In dat jaar is Renier van Elven heer
van Moelingen. Zijn vrouw was dus Maria van Buren, doch-
ter van Willem Schendul(ff) van Buren, burgemeester van ’s-
Gravenvoeren in 1547. Het geslacht Van Buren kwam voort
uit de tak van Haccourt, nu bij Oupeye. Guillaume Schen-
dulff van Bueren was er in 1492 burgemeester. Hij was tevens
kasteelheer van Arenberg in 1507 (11). Het oude leengoed In
den Broeck, huis en goederen, met een gedeelte in Ottegra-
ven, wordt later ook aangeduid als Bu(e)ren, Beuren, Brivelle,
Breville, namen van de bezitters ervan. De eerste vermelding

bij De Ryckel (11) is in 1568. ‘1568, 1er avril. – Marie van
Heze, veuve de Lambert Mors, actuellement épouse de da-
moiseau Guillaume Schindolff dit Buyr, donne onze verges
de pré prises hors du grand fief In den Broeck, et venant de
son premier mari à son fils Wynant, né de son premier ma-
riage.’ Voor de Van Burens was het leengoed in handen van
de familie Mo(e)rs afkomstig uit Gronsveld (11).

Het derde wapen links is dat van het oude geslacht Elven,
hier Navaigne genoemd, eindigend bij Arnold-Balthasar van
Rijckels grootmoeder Margareta van Elven. Het wapenschild
is dus een zilveren kruis op blauwe achtergrond. ‘La famille
de Navagne, plus connue sous la forme flamande de ce nom
Elven, est très ancienne’, schrijft De Ryckel (12). De eerste
bekende heer van Moelingen is Filip van Molinghe in 1314.
Voor hem is er reeds sprake van een ridder Gerard van Elven
in 1282. De naam Elven vervangt al snel de naam Molinghe.
De laatste mannelijke heer van Moelingen is Balthasar van
Elven, heer van 1629 tot 1644. Hij liet het nieuwe kasteel van
Elven bouwen in 1632-1633 dat kort daarna in 1634 (13)
door de Spanjaarden werd geconfisqueerd in hun oorlog
tegen de Republiek der Verenigde Nederlanden. De Spaanse
generaal Aytona bouwde er toen het Koninklijke Spaanse
fort (14), de Elvenschans. Na Balthasar van Elven wordt zijn
zus Catharina van Elven vrouwe van Moelingen in 1644. Zij
sterft kinderloos en de heerlijkheid Elven-Moelingen gaat dan
over naar Jean-Georges van Rijckel van Bulecom van Vlaan-
deren, zoon van de andere zus van Balthasar, Margareta van
Elven, gehuwd met Jean van Rijckel van Bulecom van Vlaan-
deren. Of Jean-Georges van Rijckel van Bulecom ook daad-
werkelijk zijn functie heeft uitgeoefend is onduidelijk (15).

Het onderste wapen links met de naam Behr verwijst naar het
geslacht Van Behr of Beer. Belir in de weergave van Van
Heyst (zie boven) is een verkeerde lezing van Behr.(8) De
vader van Arnold-Balthasar van Rijckels grootmoeder Marg-
areta van Elven was Balthasar van Elven, rond 1600 gehuwd
met Gertrude Behr of Beer. Joseph Clovis Veldman,
1925-1990, die in Lieze, Lixhe, woonde, vermeldt in zijn
boekje Le Fort de Navagne ou Elvenschans, uit 1967, dat pas
veel later in 2006 werd uitgegeven door het Musée régional
de Visé, op pagina 47, dat Balthazar de Navagne (van Elven)
getrouwd was met Gertrude Beer de Laer (16). Het wapen
van het geslacht Van Behr of Beer is een gaande beer van
sabel, dus zwart, met rode halsband, op gouden veld (8). Een
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gaande beer staat op drie poten en heft de vierde, hier voor
rechts, enigszins op. Het wapen van het geslacht Beer van
Laer, of Behr van Lahr, toont echter een klimmende zwarte
beer, weliswaar eveneens met rode halsband op een gouden
veld. Deze familie kwam, bij voorbeeld, voor in Sittard, waar
de Lahrhoeve nog aan herinnert.

Het bovenste wapen rechts verwijst naar de moeder van Ar-
nold-Balthasar van Rijckel, de tweede echtgenote van zijn
vader Jean-Georges van Rijckel: Maria-Elisabeth van Bilandt.
Van Heyst geeft er volgende uitleg bij: in kwartieren 2 en 3
15x gedwarsbalkt van goud en rood, 7x rood en 8x goud (zie
bijgevoegde tekening Van Heyst). Dr. Belonje vermeldt dat
deze twee kwartieren de wapens van het geslacht Rheidt zijn
(8). Het wapen van het geslacht Bilandt zelf is dus een zwart
doorgaand kruis op gouden veld. De oorsprong van dit ge-
slacht ligt in Bijlandt, Bilan(d)t, bij Pannerden en Millingen-
aan-de-Rijn in Gelderland. In Millingen komt hetzelfde wa-
pen van de graven van Bijlandt, een zwart kruis op gele ach-
tergrond, voor in het gemeentewapen. Het Kasteel Rheidt ligt
in Mönchen-Gladbach. Otto van Bylandt liet het rond 1560
herbouwen in Italiaans aandoende Renaissancestijl. De Duit-
sers noemen het ‘das best erhaltene Renaissance-Schloss am
Niederrhein’.

Onder het tweede wapen rechts staat de naam Voss. Het lijkt
een mengeling te zijn van twee wapens, waarbij het achter-
liggend wapen op een open passer, een hoge keper in de he-
raldiek, op gouden achtergrond lijkt. Het voorste bestaat uit
drie rode schuinbalken op goud van het geslacht Voss (8). De
grootmoeder van Maria-Elisabeth van Bilandt, de moeder van
Arnold-Balthasar van Rijckel, is Maria Voss, vrouwe van
Schwarzenberg (†1627), getrouwd met Adriaan van Bilandt,
heer van Rheydt (1565-1646) (15). Schwarzenberg verwijst
naar het waterslot Schwarzenburg in Dorff bij Stolberg en
leen van de beroemde Benediktijnerrijksabdij Kornelimun-
ster. De eerste Voss in dit verband is Franz Voss, rond 1500
getrouwd met Margaretha van Schwarzenberg (17). Het wa-
pen van het geslacht Voss, zoals het op het obiit voorkomt,
drie rode schuinbalken, lijkt op dat van de tak Voss van Ro-
denburg en Aplerbeck, graafschap Mark in Westfalen bij
Dortmund, waarbij de schuinbalken soms van rechts naar
links en soms van links naar rechts georiënteerd zijn. Bij deze
familie staan de drie rode schuinbalken op een zilver veld
terwijl het wapen van het obiit een gouden veld heeft. Andere
families Voss hebben een ander wapen, dikwijls met een vos,

het dier, erop.

Het derde wapenschild rechts is van het geslacht Lintelo (8).
En dus niet Linter zoals Van Heyst dacht (zie tekening Van
Heyst). Het bestaat uit twee zwarte dwarsbalken op zilver. (In
het obiit uit de kerk van Moelingen is het zwart van de
dwarsbalken nog moeilijk zichtbaar.) In het bovenste gedeelte
staan drie kraaien (corneilles). Andere bronnen zeggen merels:
‘drei schwarze Merlen’. De grootvader van Arnold-Balthasar
van Rijckel langs moeders zijde was Bertram van Bilandt, heer
van Rheidt (1599-1643), in 1625 getrouwd met Sophia van
Lintelo (1604-1636).

Het vierde wapenschild rechts beneden is van het geslacht
Rump, hier Rumpt geschreven. Het bestaat uit een zilveren
open passer, een hoge keper in de heraldiek, op een rode
achtergrond: ‘in Rot ein silberner Sparren’. Het riddergoed
Valbert, bij Oedingen, nu in het noordoosten van Lenne-
stadt, in het Sauerland in Westfalen gelegen, was in de vijf-
tiende en de zestiende eeuw in het bezit van de familie Rump.
In 1601 trouwde de erfgename ervan Elisabeth Rump met
‘dem kurfürstlichen kölnischen Kammerherrn‘ Johan van
Lintelo (†1635, gedood in Valbert), ook Lintel en Lintloe
geschreven (18).

Laten we, los van de beschrijving van het obiit, nog vermel-
den dat er in de sacristie van de kerk van Moelingen een
prachtig uitgevoerd gekleurd glasraam te zien is uit 1715,
geschonken door de heer baron Arnoldus-Balthazar van
Rijckel en zijn echtgenote vrouwe Johanna Philippina, gebo-
ren barones van Oestrum van Moersbergen. Zij trouwden op
12 juli 1710 te Utrecht. Zij was geboren in 1675 en dus 35
jaar oud bij haar huwelijk. Balthasar wordt hier Balthazar,
met z, geschreven en Bullecom wordt als Bullegom weergege-
ven. Johanna Philippina van Oestrum van Moersbergen
volgde haar echtgenoot vanaf 1728, na diens overlijden, op
als vrouwe van Moelingen tot in 1734.

Het wapen van het geslacht Van Oestrum, meestal Van Oost-
rum geschreven, is een blauw veld met daarop een gouden
adelaar. In 1645 werd Johan van Oestrum (Oostrum) (rond
1600-1656), de grootvader van Johanna Philippina, heer van
Moersbergen na zijn huwelijk met Catharina van Waell (rond
1600-1644). Moersbergen ligt in het dorp Doorn, gemeente
Utrechtse Heuvelrug. De ouders van Johanna Philippina wa-
ren Johan Gerard van Oestrum (Oostrum)(1640-1696) en
Anna Margaretha van Nassau (1632-1676), gehuwd in 1668.



D’r Koeënwoof — 36

Johanna Philippina, geboren in 1675, was dus slechts één jaar
oud bij het overlijden van haar moeder. Anna Margaretha van
Nassau was de dochter van Philips van Nassau (rond
1605-1676) en Anna Margaretha van Cortenbach (rond
1605-1662), barones van Cortenbach en vrouwe van Vaes-
hartelt (bij Maastricht), Wychen en Grimhuizen. Vaeshartelt
werd in 1668 verkocht. Philips van Nassau zijn vader was
Justinus van Nassau (1559-1631) het enige officieel erkende
buitenechtelijk kind van Willem I (de Zwijger), Graaf van
Nassau en Prins van Oranje (19).

Ten slotte wil ik nog de aandacht vestigen op het zegel van de
Schepenen van Moelingen zoals dat eruit zag in 1680(?). Het
toont het wapenschild van Arnold-Balthazar van Rijckel,
waarboven zich een Onze-Lieve-Vrouw met Kind bevindt op
een troon, gezeten onder een boog en met een scepter in haar
hand. Rechts staat in grote letters: IN MOULINGEN (20).
De in de begeleidende tekst vermelde datum 17 oktober 1710
van het overlijden van Arnold-Balthazar van Rijckel moet 17
oktober 1728 zijn. 1710 is het jaar van zijn huwelijk met Jo-
hanna Philippina van Oestrum (Oostrum) van Moersbergen.
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Wie het dorp ’s-Gravenvoeren doorkruist kan er niet naast
kijken: het complex van gebouwen aan de zuidkant in de
kloosterstraat. Vroeger, maar ook nu nog, spreekt men van
‘het Klooster’, meer bepaald het klooster van de Religieuzen
Ursulinen. Bij de rijpere Voerenaars roept die plek gegaran-
deerd een aantal herinneringen op. Er leefde daar immers een
min of meer gesloten gemeenschap van Zusters (begienge, in
het dialect), er waren de talloze pensionaires die heel af en toe
op wandel gingen richting Altenbroek, netjes geüniformeerd.
Er was de boerderij met als uitbater een zekere Willem. Het
belangrijkste was natuurlijk de school, of juister, de scholen.
Want het eigenlijke pensionaat (het klooster) en de buiten-
school (nu Muziekacademie) hebben elk hun geschiedenis,
ofschoon in eenzelfde geest ontstaan.

Een beetje achtergrondinformatie over de maatschappelijke
organisatie rond 1500 komt hier van pas. Dat wereldlijke en
geestelijke macht altijd in concurrentie leefden weten we al
lang, dikwijls in vriendschappelijke, soms in meer gespannen
toestand. Het ontstaan van de meeste abdijen situeert zich
rond 1100. Zij zorgden, meestal voor eigen onderhoud, voor
de ontginning van grote oppervlakten en ontwikkelen aldus
de landbouw; De omwonende bevolking leerde van hen, en
niet alleen wat landbouw betreft maar ook van hun geestelijk
werk. Bevoorrechte jongeren werden door hen gevormd. De
maatschappij veranderde, verbeterde zich, groeide bij mo-
menten. Noden veranderden, zeker wanneer grotere kernen
ontstonden. Ook de kerk groeide, zij breidde haar invloed
uit. Soms tot ergernis over uitwassen die niet rechtstreeks tot
haar taak behoorden. Denken we aan de reacties van mensen
als Luther, aan de Reformatie en de Contrareformatie, de
Verlichting. De kerk voelde zich bedreigd, vreesde haar aan-
hang te verliezen, haar gedachtegoed verloren te zien gaan.
Het is het begin van een reeks stichtingen van orden die

beseften dat wanneer je een wereld wil die
berust op de Tien Geboden, best aan de
basis begint en dus de jongeren helpt opvoeden.

In 1535, tijdens de renaissance, stichtte de H. Angela de
Merici te Brescia (Italië) het ‘Gezelschap van de Heilige Ur-
sula’. Haar doel: via de vrouw het gezin bereiken en zo het
christelijke gedachtegoed – en dito levenswijze – vanaf de
basis te laten opbloeien. Al in 1566 werden twaalf Ursulinen
door het huis van Brescia afgestaan aan de bisschop van Mi-
laan. In 1594 werd vanuit Milaan een eerste huis in Frankrijk
gesticht, meer bepaald in de Vaucluse. In 1614 ontstond het
eerste huis dichter bij ons: te Luik namelijk, van waaruit weer
nieuwe stichtingen gebeurden die echter de Franse Revolutie
niet overleefden.

In 1818 stichtte de pastoor van Tildonk, J.C. Martin Lam-
bertz, een onderwijsgevende congregatie onder de vleugels
van de congregatie der Zusters Ursulinen. Vanuit Tildonk
vonden weer nieuwe stichtingen plaats, waaronder die van
Sittard die we straks zullen tegenkomen. Maar vooraleer over
de stichting van ’s-Gravenvoeren uit te weiden proberen we
eerst een beeld te schetsen van dat dorp rond 1850. Daarna
komen we op die stichting terug aan de hand van de annalen,
eigenhandig geschreven door de Zuster-Oversten. We moch-
ten dat lijvige boek in 1994 raadplegen.

Het dorp ’s-Gravenvoeren zag er helemaal anders uit dan nu.
De grote as was noord-zuid gericht: de weg vertrekkend aan
de Sint-Annakapel richting Snauwenberg was vanouds een
belangrijke verbindingsweg. De huidige Kloosterstraat was
slechts een voetpad links en rechts van de Voer. De beek
kronkelde zich een weg naar ‘de Dreeësj’ op gelijk niveau van
dat pad. Hier en daar een lemen huis met strooien dak en
waarvan de gevel haaks stond op de beek. In de potstallen

leefden vooral schapen en geiten. Hier
en daar zouden we wel een stenen
huis aantreffen met een gevel parallel
met de beek en gebouwd tijdens het
Oostenrijks bewind voor lieden die
toen ‘steenrijk’ genoemd werden.
Onderwijs was er nauwelijks. Slechts
geprivilegieerden maakten er gebruik
van. De wet op de leerplicht was nog
veraf. Toch moet er een en ander aan
het veranderen geweest zijn, zowel
op nationaal niveau (industriële
revolutie) als op lokaal vlak.

De expansie van de Congegatie van
de Ursulinen viel samen met de
bezorgdheid van de toenmalige pas-
toor, Z.E.H. Vlecken, om de jeugd
in zijn parochie een gedegen onder-
wijs te veschaffen.

Het pensionaat en de buitenschool

van ’s-Gravenvoeren

Jean-Marie Ernon
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Op 28 augustus 1852 bezocht Z.E.H. Vlecken de burgemees-
ter, legde hem zijn wensen en voornemens uit – in die tijd
mocht het gemeentebestuur vrije scholen subsidiëren – er-
vaarde een volledige consensus en schreef diezelfde dag nog
een brief naar de Zuster-Overste van het jonge klooster te
Sittard (NL) om haar te vragen om in ’s-Gravenvoeren ook
een klooster te stichten. Amper drie maanden later had hij het
fiat in handen en op 3 december stuurde hij zijn kapelaan,
E.H. Geukens, naar Sittard met de uitdrukkelijke wens niet
zonder zuster terug te keren! In de avond van 4 december
kwam hij in gezelschap van drie zusters op de pastorie aan.
Die brave zusters schrokken even: pastoor Vlecken had zijn
collega’s uit de naburige parochies uitgenodigd om samen
met hem het feest van de H. Barbara te vieren... en bij zulke
gelegenheden is Bacchus nooit veraf !

De stichteres die met de kapelaan meekwam was Zuster
Marie-Bernard, geboren te Putte (Brabant) op 29 september
1824 als Victoire Van der Auwera. Zij legde haar eeuwige
geloften af te Tildonk op 29 september 1845. De twee andere
zusters waren M. Philomene en Zuster Maria. De toenmalige
kapelanie werd de nieuwe school van de zusters. Het is het
huis achter het gemeentehuis.

15 maart 1854: de zusters kochten een oud boerderijtje, een
lemen gebouwtje zonder verdiep. Na enkele herstellingswer-
ken namen ze er hun intrek. ‘We gaan naar Bethlehem’, liet
de jonge overste zich ontvallen. Ze had gelijk: de jonge pio-
niersters sliepen op zakken gevuld met stro en wanneer de
hemelsluizen opengingen werden ze rijkelijk gezegend. Dat-
zelfde jaar was zeker niet het gelukkigste uit hun leven: Zuster
Marie-Bernard werd door tyfus getroffen; ze was er zo erg aan
toe dat om haar leven gevreesd werd. Ze kreeg toen het
bezoek van de heer Gouverneur (een Voerenaar). Ook brak er
een cholera-epidemie (sic) uit die de zusters, net als alle
dorpsbewoners grote zorgen baarden. (De waterleiding werd
in 1892 aangelegd; voordien waren de Voerenaars aangewe-
zen op het water van de Voer, vandaar de regelmatig weerke-
rende epidemieën.)

Ondanks al die tegenslag bleven de zusters niet stil zitten. Op
1 januari 1855 werden de eerste pensionaires ingeschreven.
Vanaf 1860 mogen we van een heus pensionaat spreken dat
een grote uitstraling zou genieten: Duitse, Engelse, Oosten-
rijkse, Nederlandse en uiteraard ook Belgische leerlingen
kwamen de schoolbanken bevolken. We
kunnen hier spreken van een ‘Erasmus-
project avant la lettre’. Een project met
heel wat gevolgen. Ik moet om dit te sta-
ven niet ver zoeken: jonge dames uit
Klimmen kwamen naar Voeren voor hun
opleiding. Eéntje werd zelf zuster-Ursuli-
ne, haar zus leerde mijn opa kennen! Het
pensionaat bleef bestaan tot in 1958.
Waarschijnlijk speelde bij de sluiting de
concurrentie met de jongere school in
Visé (Sacré-Coeur) een rol, alsook het
ontstaan van andere nieuwe scholen in het
kader van de wetgeving.

Tot hier toe hadden we het over die ge-
bouwen die een blok vormden op de

plaats waar nu het Rust-en Verzorgingstehuis Ocura ligt. Er is
echter nog een gebouw waar nu de kunstacademie van het net
Gemeenschapsonderwijs van de Vlaamse gemeenschap geves-
tigd is. Daar gaan de volgende lijnen over.

In het pensionaat was de voertaal Frans, de taal van de toen-
malige elite. Discriminatie? Eigenlijk wel, zullen we nu zeg-
gen. Maar dit verhinderde de lokale jeugd deel te nemen aan
het onderwijs dicht bij huis. Vanaf 1879 kwam daar verande-
ring in. Dat jaar is vanuit een politiek standpunt belangrijk
geweest, zeker voor de katholieke scholen. Inderdaad, voor ’t
eerst in de Belgische geschiedenis was de regeringsploeg
homogeen liberaal. Deze regering wilde eindelijk het artikel
17 van de Belgische grondwet waar maken. Dat artikel hield
de vrijheid van onderwijs in. Bewust artikel had voordien
reeds tot wrijvingen geleid tussen katholieken en vrijzinnigen.
Doch, daar het katholicisme staatsgodsdienst was en de over-
grote meerderheid van de bevolking ook katholiek was, gaf
dit geen aanleiding tot ware botsingen (De Standaard van 21
november 1983). De liberaal Pieter van Humbeek diende een
wetsvoorstel in dat ook een wet werd die vooreerst het gods-
dienstonderricht van het programma zou schrappen en verder
de gemeenten verbood om nog langer subsidies toe te kennen
aan vrije scholen. Hierdoor moesten de gemeenten dus (of
het rijk) onderwijs inrichten conform de wet. De eerste
schoolstrijd was geboren. De katholieken lieten zich niet on-
betuigd en bouwden zelf hun scholen. Zo ook in ’s-Graven-
voeren, waar eerst een commissie werd opgericht om fondsen
in te zamelen ten gunste van – uiteraard – een katholieke
school om met de école du gouvernement te concurreren
(annalen van de parochie Sint Lambertus). Met de hulp van
dit fonds bouwden de zusters een school op hun grond: de
Buitenschool (buiten de muren van het klooster-pensionaat)
of de Gesubsidieerde Vrije Lagere School, zoals ze later zou
genoemd worden. Er was plaats voor vier klassen, twee voor
de meisjes, twee voor de jongens. De school stond er al anno
1880. In de gevel langs de straat prijkt het smeedijzeren
jaartal er nog steeds. De toenmalige pastoor was bijzonder
tevreden over de afloop van de strijd: alle kinderen uit de
parochie, behalve zes (verloren gelopen schapen) bezochten
zijn school. Het onderwijs werd makkelijker toegankelijk en
werd in de streektaal verstrekt, voortaan een verworven recht.
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Zijn echtgenote Maria vond in de papieren van wijlen Rob

Brouwers notities die hij had gemaakt als voorbereiding

van een laatste artikel over de Harmonie. We publiceren ze

hierbij als afsluiting van deze reeks.

In 2005 kwam de muzikale leiding onder Koen Vincken en
eind 2006 bij Jan van den Bosch. Onder zijn leiding haalden
we een ‘zeer goed’ op het LZW-muziekconcours.

Op 10 januari 2008 raakte Kris Broers-Lenaerts betrokken bij
een zwaar verkeersongeval. Ze bleef vanaf haar nek volledig
verlamd, een vreselijke tegenslag voor haar en haar gezin. Ze
was intussen al vele jaren een zeer gewaardeerd lid van het
bestuur.

Onder leiding van Jan werd opnieuw een ‘zeer goed’ behaald
op de LZW-muziekwedstrijden. Op 21 september 2008 stierf
Jef Huynen. Samen met muzikanten uit Mheer en Noorbeek
bracht de harmonie hem een laatste muzikale eer bij zijn be-
grafenis. Omwille van het overlijden van Jef werd ook beslist
om bij de septemberkermis niet door het dorp te trekken.

Eind november, tijdens ons jaarlijks Sint-Ceciliafeest, werden
Monique Debougnoux (vijf jaar lid), Sandra Segers (25 jaar)
en Guus Daniëls (35 jaar) in de bloemetjes gezet. Ludo Do-
demont, Laura Lemmens en Geert Ernon werden gehuldigd
voor hun constante aanwezigheid op de repetities.

Eind november 2008 werd de harmonie benaderd door de
collega’s van Berggalm Noorbeek, om op bepaalde vlakken –
zoals processie, recepties en marswedstrijden – samen te wer-

ken. Op onze algemene jaarvergadering
van 2009 stemden zowel de muzikanten
als het bestuur voor die samenwerking. Begin maart
organiseerde de harmonie een kijk-en-doe-dag in de lagere
school om nieuwe leden aan te trekken. Helaas kwam er
niemand opdagen!

Op het LZW in ’s-Gravenvoeren behaalden we het predicaat
‘goed’, alhoewel de organisatie zo goed als vlekkeloos verliep
en we van iedereen lof kregen. Aan de jaarlijkse bronk, die op
14 juni in de richting van de school werd gehouden, namen
ook ongeveer tien muzikanten uit Noorbeek deel. ’s Anderen-
daags echter moest Lilianne Lemlyn haar ontslag indienen
wegens familiale omstandigheden (de verzorging van haar
ouders en schoonouders). Het bestuur werd intussen alsmaar
kleiner.

Op een bijzondere algemene jaarvergadering, op 28 augustus
2009, werd Guus Daniëls tot voorzitter verkozen en Ellen
Brouwers tot secretaris. Josine Broers en haar vriend Clement
Willekens traden toe tot het algemeen bestuur. Ook werd
beslist om beurtelings op woensdag en op vrijdag te repete-
ren, om muzikanten uit korpsen van de buurgemeenten toe te
laten mee te komen.

Vanaf december 2006 liep Rob Brouwers te sukkelen met zijn
gezondheid. Vijfendertig jaar lang had hij bas-tuba geblazen,
maar nu moest hij ‘omscholen’ naar het slagwerk met cimba-
len, tamboerijn, houtblok (wood block), triangel en andere
dingen.

Oude Harmonie Sint-Cecilia

’s-Gravenvoeren (deel 3)

Rob Brouwers †
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Tijdens de rondgang met septemberkermis droegen Stijn
Eussen en Florian Daniëls voor het eerst ook de Limburgse en
de gemeentevlag mee. Op 7 oktober werd Guido Daniëls
weer lid van de harmonie en Ricardo Dobbelstein trad toe tot
de drumband. Op 29 oktober overleed Hubert Geelen, het
zoveelste bestuurslid.

Intussen werd de kelder onder het podium weer flink opge-
ruimd en gepoetst door Guus en Marie-Ange en gaf Ray-
mond de ruimte een nieuw kleurtje. Op 7 november 2009
was er een teamuitstapje: een culinaire wandeling met Rob
Brouwers als verteller en in de Kursaal een karaokeavond.

Op het Sint-Ceciliafeest van 28 november zorgden het zang-
koor Mellody en de harmonie afwisselend voor de muzikale
opluistering. Tijdens het avondfeest werden volgende leden
gehuldigd: José Huynen (50 jaar lid), Marie-Ange Habets (40
jaar), Laura Lemmens (10 jaar) en Dardo Weusten (5 jaar).
José, Marie-Ange en Julien kregen een fotoboek aangeboden.
Ludo, Geert en Ellen kregen een prijs voor hun repetitieaan-
wezigheid; Roger Vanaubel, Mathieu Molemans en Raymond
Brouwers voor hun vrijwillige inzet voor de harmonie.

In januari 2010 werden Huub Janssen en Nick Gubbels lid
van ons korps. Op het LZW-concours werd werderom ‘goed’
behaald, tot grote ontevredenheid van de voorzitter en som-
mige leden. Op het eerstvolgende Sint-Ceciliafeest werden
volgende leden gehuldigd: Adolf Willems (vijf jaar lid – en
zovele jaren in Mheer), Wendy en Jeroen Vanaubel, Margo
Nyssen en Laura Aussems (tien jaar), Ellen Brouwers (vijftien
jaar) en Cor Vermeiren (35 jaar). op 11 en 12 december ver-
zorgde de harmonie samen met Noorbeek in de Kursaal een
schitterend themaconcert ‘Grenzeloos’.

In 2011 werd op het LZW in Mheer andermaal het predicaat
‘goed’ behaald. Tijdens de vergadering van het dagelijks be-
stuur op 21 juni gaf Guus zijn ontslag als voorzitter, alhoewel
hij nog altijd spelend lid wilde blijven. Marie-Ange gaf ook te
kennen dat ze zou stoppen als muzikant. Op het Sint-Cecilia-
feest werd Jos Gaens gefêteerd voor zijn 25 jaar penningmees-
terschap.

Begin maart 2012 werd er weer samen met Noorbeek op
dezelfde plek een themaconcert georganiseerd, samen met de
deelname van het zangkoor van Noorbeek. Dat evenement
vond plaats in een prachtige tent, gesponsord door Pierre
Gubbels, met als hoofdattractie de deelname van Brigitte en
Imke Heitzer. In augustus besloot men voortaan samen te
repeteren: de eerste dinsdag van de maand in Voeren, de an-
dere keren in Noorbeek. Beide dirigenten bleven om beurt
dirigeren. Intussen stopten Jean Geelen, Guus en Guido Da-
niëls, en ook Laura Aussems (omwille van haar studies) als
muzikant.

Tijdens het Sint-Ceciliafeest van 25 november (dat omwille
van de vernieuwing van de vloer in de Kursaal in het ver-
nieuwde parochielokaal van ’s-Gravenvoeren werd gehouden)
werden Rob Brouwers (veertig jaar lid), Ludo Dodemont
(vijftien jaar) en Koen Debougnoux (vijf jaar) gehuldigd. Jean
Geelen zou voor vijftig jaar ook een eerbetoon krijgen, maar
hij vond dat een minder goed idee omdat hij pas ontslag-
nemend was.

Ondertussen telde onze harmonie in 2014 en 2015 amper 14
man. In Noorbeek waren ze met 33 – samen 47.
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Hoe lang duurt het eer een bos volwassen is? Volwassen in de
zin dat het – vooral wat de soorten bomen die erin groeien
betreft – niet meer verandert. Nou, dan mag je gerust enkele
eeuwen rekenen. Nu hebben we bij ons in Voeren wel heel
wat bossen die er twee- of driehonderd jaar geleden ook wa-
ren. Maar omdat daar ook altijd in gekapt is, zijn ze eigenlijk
nooit volwassen geworden. Straks daar iets meer over.

Dit verhaal gaat echter over bossen die nog maar enkele de-
cennia geleden zijn begonnen. De aanleiding ertoe waren
‘vegetatieopnamen’ die we met de Plantenstudiegroep van het
Natuurhistorisch Genootschap in Maastricht hebben gemaakt
van enkele dergelijke bossen in de Voerstreek. We bekeken
daarbij een jong bos in het Alserbos in Sint-Pieters-Voeren en
een ander in het natuurreservaat Altenbroek.

Bij zo’n vegetatieopname noteer je in een proefvlak (van tien
bij tien meter in ons geval) nauwkeurig welke plantensoorten
je allemaal vindt, en ook hun ‘abundantie’: hoeveel procent
van de vegetatie maken ze uit in het proefvlak. Die ene mo-
mentopname leert je misschien niet zo heel veel, maar als ze
binnen enkele decennia op exact dezelfde plaats gaan kijken,
zullen ze wel zien hoe zo’n bos verandert.

Dat het Alserbos een jong bos is, komt omdat het ongeveer
vijftig jaar geleden grotendeels is gerooid. Met de bedoeling er
landbouwgrond van te maken, maar dat bleek geen groot suc-
ces te zijn. Het is na enkele jaren weer aan de natuur overge-
laten en kwam in handen van de overheid. Op dit ogenblik
beheert het Agentschap Natuur en Bos het, met de bedoeling
er weer een echt bos van te maken.

Om dat allemaal wat vlugger te laten gaan, zijn grote delen

ervan aangeplant – gelukkig met inheemse
loofbomen en niet met sparren. Een deel (*) kende een spon-
tane verbossing. Op het braakliggende terrein schoot indertijd
eerst vooral brem op; een stukje ontwikkelde zich zelfs tijde-
lijk tot een fraaie heide. Nadien zaaiden boswilgen en berken
zich massaal uit. Dat zijn ‘pioniersoorten’; omdat ze hun
zaden met behulp van de wind verspreiden kunnen ze heel
snel een nieuw gebied inpalmen.

Met onze vegetatieopname wilden we vastleggen hoe ver de
‘successie’ – de opeenvolging van verschillende fasen in de
ontwikkeling van een vegetatie – al is gevorderd. Een eerste
vaststelling was dat de rol van de wilgen bijna is uitgespeeld:
ze zijn al massaal aan het afsterven en worden verdrongen
door andere boomsoorten. Niet iedereen vindt al dat dode
hout een mooi zicht. Voor vroegere generaties bosbeheerders
was het zelfs een vaste regel om dood hout zo snel mogelijk
uit het bos te verwijderen; het zou volgens hen alleen maar de
verspreiding van ziekten in de hand werken. Tegenwoordig
zien ze dat anders, zeker als je de natuurwaarde van een bos
op de eerste plaats zet. Het dode hout maakt essentieel deel
uit van het ecosysteem en zorgt voor een verhoging van de
biodiversiteit. Vooral zwammen en insecten profiteren daar-
van.

Als je door het Alserbos wandelt zul je trouwens vaststellen
dat toch ook in het deel van het spontaan gegroeide bos kap-
werk is verricht. Dat resulteerde in een bos dat duidelijk meer
open is dan het stuk waarin menselijk ingrijpen volledig
achterwege is gebleven. Dat laatste ziet er uit als een donkere,
ondoordringbare jungle. Hopelijk laat ANB het zo, zodat ook
een volgende generatie natuurliefhebbers de volledig natuur-

lijke ontwikkeling
van een bos kan
volgen.

De hele lijst van
aangetroffen soorten
ga ik hier niet ge-
ven. Toch een korte
samenvatting: bos-
wilg is nog sterk
aanwezig, maar de
berk lijkt stilaan de
overheersende
(hoge) boomsoort te
worden. Opvallend
was ook het grote
aantal jonge haag-
beuken in het proef-
vlak. Normaal vind
je die soort in onze
streek alleen in heel
oude bossen. Toe-
val, omdat er ergens

Jonge bossen
Rik Palmans
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een veel zaden pro-
ducerende boom in
de buurt staat?
Binnen enkele
decennia pas zullen
we kunnen zien of
deze jonge exem-
plaren zich hebben
kunnen handha-
ven. In de onder-
groei (struiklaag)
troffen we ook
meidoorn, hazelaar
en es aan. De
kruidlaag stelt niet
veel voor; slechts
vijf procent van de
bodem is begroeid
en ook de moslaag
beslaat maar tien
procent. Dat komt
omdat vrij weinig
zonlicht de bodem
bereikt; in een bos waar gekapt wordt groeien duidelijk meer
kruiden.

In Altenbroek ging het om een bos dat zich na de aankoop
van het reservaat in 1996 ontwikkelde op een voormalige
maïsakker. Ruwe berk is hier bijna alles overheersend, met
hier en daar een esdoorn of een boswilg. Meer naar Kattenrot
toe heeft zich in gelijkaardige omstandigheden een bos ont-
wikkeld waarin veel meer esdoorn aanwezig is. Dat toont aan
dat de aanwezigheid van oudere ‘zaadbomen’ in de omgeving
een grote rol speelt in de soortensamenstelling van het jonge
bos.

De bomen staan heel dicht op elkaar, met meer dan vijftig
bomen per are. In de toekomst zal daar vanzelf een uitdun-
ning plaatsvinden; een boom die in groei achterblijft op de
andere, is ten dode opgeschreven. De sterkste groeiers leven
het langste. Maar op de heel lange termijn zullen de berken,
die zelden ouder dan tachtig jaar worden, het veld moeten
ruimen voor eiken; die kunnen makkelijk enkele eeuwen oud
worden.

Ingrijpen in de natuurlijke successie zal hier zeker niet ge-
beuren, tenzij het om echt zeer ongewenste soorten gaat.
Dan denken we vooral aan Amerikaanse vogelkers, waarmee
tot omstreeks 2000 grote percelen in de onmiddellijke om-
geving volledig waren overgroeid. Het is niet duidelijk of die
exoot hier in de negentiende eeuw bewust is ingevoerd als
‘bodemverbeteraar’, maar omdat hij inheemse soorten ver-
dringt willen we hem toch absoluut weg. Hetzelfde geldt
voor taxus. Er staan vlakbij enkele enkele grote exemplaren,
die we omwille van hun historische waarde laten staan. Maar
omdat taxus zeer giftig is – er stierven al enkele koeien door
het eten ervan – is er om die historische bomen een draad
geplaatst en worden jonge planten elders in het reservaat
verwijderd.

Nog even terugkomen op de oudere bossen in Voeren: zoals
we hoger al zegden hebben die eigenlijk nooit de kans gekre-

gen om ‘volwassen’ te worden. Er is altijd een kapbeheer in
toegepast dat de natuurlijke successie tegenhield. Meestal was
dat om economische redenen. In de bossen bovenaan op de
hellingen, waar de grond zuur en onvruchtbaar is, werden de
berken vaak weggekapt om de eiken met hun waardevolle
hout meer groeikansen te geven. Lager op de helling blijkt de
es, normaal een soort van jonge bossen, vaak de overheersen-
de boomsoort te zijn. In bijvoorbeeld de Hohnbachvallei bij
Kelmis vind je veel meer haagbeuk, een typische soort van
oude bossen.

(*) Het gaat hier om het noord-oostelijke deel. Als je vanuit
Sint-Martens- of Sint-Pieters-Voeren het hoge hek bij de
ingang van het Alserbos hebt bereikt, ligt het aan de
linkerkant van de brede weg door het bos.
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Als de plantjes slapen gaan

vouwen ze hun blaadjes

ze blijven waar ze staan

en buigen hun hoofdje

Als de plantjes slapen gaan

hoeven ze geen lichtje aan

ze vertrouwen op de nacht

ze hebben er niet over nagedacht

Ze denken niet en weten toch

de nacht komt en ik ga rusten

ik hoef eventjes niks

ik vouw mijn blaadjes, welterusten

Overdag staan ze vaak te stralen

in zon, regen en in de wind

druk bezig

met wat de ander van mij vindt

Maar als de avond valt

hoef ik niet meer te pronken

niemand die op mij let

niemand die naar mij gaat lonken

De rust van de nacht

wie heeft dat bedacht

dat is me overkomen

voor mensen, maar ook plantjes, en zelfs voor bomen

Mag het licht nu uit

ik vind het eventjes goed zo

ik wil nu slapen gaan, eventjes gaan rusten

en zeg dan ook, tegen iedereen, wel-te-rusten

Dwaallichtjes

Vliegje waarom dans je in de nacht?

ik had je al verwacht

zat op een plekje, o zo stil

je dansje zien is wat ik wil

Vliegje, waarom doe je eerst je lampje aan

je danst toch in het licht van de maan?

zit op een plekje, en ben erg stil

jouw dansje zien is wat ik wil

Vliegje waarom dans je in het bos

boven de hoofden van de das, het ree en de vos?

ik zit zo stil

omdat ik dat weten wil

Je mama, zusjes, en je nichtjes

dragen allemaal dezelfde lichtjes

ik doe eens een gokje

het lampje zit vast aan jouw rokje

maar ik denk als je ja zegt, dan jok je

Je bent geen vliegje

als je dat zegt dan lieg je

je bent een kevertje dat kan vliegen

waarom moet je daarover liegen?

Plots begint de dans tussen de bomen

jullie zijn allemaal tegelijk gekomen

en brengen het hoofd van de mannetjes op hol

niets is hen te dol

Vliegensvlug

zenden de mannetjes hun lichtsignalen terug

dit gesprek

verraadt elkaars plek

samen walsen ze tussen de bomen

later zullen daar kleine vuurvliegjes van komen

En opeens zijn jullie allen verdwenen

en wordt er niks meer beschenen

de lichtjes uit, de dansjes klaar

en ik vind het eventjes naar

ik zat de hele tijd toch zo stil

jullie dansjes weer zien, dat is wat ik wil

Tonnie Kleijnen
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In Schophem waren er in mijn jeugd drie ezels: Martin, Al-
bèr en Jacop. ’s Morgens hadden we geen wekker nodig; de
ezels zorgden er wel voor dat iedereen wakker werd. Tijdens
de oorlog eisten de Duitsers de paarden op. Ezels waren dus
de enige trekdieren die de mensen nog hadden. Die dieren
deden veel werk, want vaak kwamen andere mensen uit het
dorp ook de ezel lenen. (De foto hieronder is nog genomen
door een Duitse soldaat.)

Mijn schoonvader, August Lorquet, had ook een ezel om de
kar te trekken. Zo was hij eens kolen gaan halen in Cheratte.
Hij had wel 250 of 300 kilo op zijn kar liggen en dat was dus
wel erg zwaar voor die ezel. Toen hij terug kwam aan de
Dreesberg in Sint-Martens-Voeren (waar nu de post is), was
de ezel zo moe dat hij met kar en kolen ging liggen en niet
meer verder wilde. Twee rijkswachters kwamen juist langs
met de fiets en vroegen of ze moesten
helpen. Zo gezegd zo gedaan. Toen
ze boven kwamen, zei mijn schoon-
vader: ‘Bedankt! Met maar één ezel
was ik nooit boven geraakt.’

Van water uit de drinkbak van een
ezel geloofden de mensen dat het
hielp tegen kinkhoest. Ik heb dik-
wijls gezien dat mensen van ver
kwamen om hier flessen te vullen met
dat water. We zeiden wel eens dat je
er ook lange oren van kreeg.

Stroop maken van fruit en suiker-
bieten is ook een jeugdherinnering.
Bij Louis Kerff in de Kerkstraat in
Sint-Martens-Voeren lieten we die

stoken. De bieten werden gewassen aan
de pomp langs de weg. Er waren drie
pompen in Schophem: een eerste bij
ons thuis aan de zagerij, een andere op de plaats waar later
elektricien Daniëls woonde, een derde onder aan de overkant
van de Voer, in de richting van de Schoppemerheide. Daar
woonde Kasper Lemlijn. Die had toen al een auto, maar hij
kon er zelf niet mee rijden. Als hij toch ergens naartoe wilde,
vroeg hij de gebroeders Vandeberg, die aan de Steenboskapel
woonden, als chauffeur.

De mannen die aan de spoorweg werkten, kwamen aan de
pomp bij ons hun drinkbussen vullen. Ze deden daar stuk-
ken bruine kandijsuiker bij. ‘Christussaam’ noemden wij
kinderen dat. Soms kregen we ook een stuk van hen.

De mensen hadden nog geen waterleiding tot in het huis.
Ook de was spoelen deden ze aan zo’n pomp. Het water liep
dan gewoon de weg op en ’s winters, als het water bevroor,
was het daar spiegelglad.

In Voeren waren er nog wel meer pompen. Er stond er een
bij Debougnoux, naast het huis van dokter Goffin. Verder
herinner ik er me nog een aan de Boomstraat en bij bakker
Lemlyn in het bovendorp en ook bij de andere bakker
Lemlyn aan het gemeentehuis. Het water kwam van een bron
in Sint-Martens-Voeren. De mensen uit het onderdorp moes-
ten een heel eind lopen om hogerop in het dorp water te gaan
halen.

Schophem was eigenlijk meer gericht op Sint-Martens-Voe-
ren dan op ’s-Gravenvoeren. Mijn oudste broer voetbalde
tijdens de oorlog bij Sint-Marten, op de wei tussen Ottegra-
ven en het dorp. Ik herinner me nog dat ik hem daar eens ben
gaan roepen omdat hij moest komen helpen met planken te
laden voor brouwerij Piedboeuf in Jupille. Het had mijn
vader heel wat moeite gekost om die als klant te krijgen. Hun
bestellingen waren belangrijk want het was een grote klant.
Ze gebruikten die planken voor de bierwagens waar ze het
bier in flessen toen mee rondbrachten.

Herinneringen aan vroeger
Rina Lorquet-Spee
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