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Het kapittel van Sint-Martens-Voeren
Elza Vandenabeele
Tussen de nota’s van Jaak Nyssen vond ik een voorstudie voor een publicatie
over het kapittel van Sint-Martens-Voeren. Nooit gepubliceerd. Ik haalde er
onderstaande gegevens uit.
Deze tekst is van vóór 1985 want hij is met de schrijfmachine geschreven.
Behalve de enkele vermeldingen in de tekst ontbreken de bronvermeldingen.
Ik bewaar meerdere schriftjes waarin Jaak in 1957 het archief van het kapittel
gekopiëerd heeft, hoofdzakelijk Latijnse teksten. Vermoedelijk haalde hij zijn
gegevens daaruit.

Er bestonden groepen van samenwonende priesters die geen
kloosterlingen waren: kanunniken. Ze vormden de kapittels
bij de Onze-Lieve-Vrouwe en de Sint-Servaas in Maastricht,
bij de Dom van Aken, bij Saint-Martin, Saint-Joseph en andere kerken in Luik. Het kerkgebouw van zo’n kapittel was
een collegiale kerk.
Waarom had het kleine Sint-Martens-Voeren zo’n kapittel?
Del Vaux (Dictionnaire géographique de la province de Liège,
1841, première partie, pag. 172) ziet een verband met de oude administratieve betekenis van (’s-Graven)Voeren, waarvan
Sint-Marten een afsplitsing is. Uit een akte van 1270 blijkt
dat dit kapittel toen al bestond. (Vermelding in: Ernst, Histoire du Limbourg, 1839.)
Het grondgebied van dit kapittel strekte zich uit over SintJansraad (het huidige Saint-Jean-Sart), Sint-Pieters-Voeren,
Slenaken en Sint-Marten zelf. Een noord-zuid gerichte strook
van 7,5 bij maximaal 3 kilometer, van aan de Berwijn bij
Het Veltmanshuis, het vroegere kapittelhuis.

Godsdal tot op de waterscheiding Gulp-Geul
op Heijenrath.
Het kapittel van Sint-Martens-Voeren telde
drie kanunniken en een deken. Hoe die het
werk in het begin verdeelden, dat weten we
niet. Later was de eerste kanunnik verbonden
aan Sint-Pieters-Voeren, de tweede aan Slenaken en de derde aan Sint-Jansraad. De deken
zorgde voor Sint-Marten.

Hoe werd men opgenomen in het kapittel? De deken werd
benoemd door de bisschop en de kanunniken door de deken.
Bij de installatie betaalde de deken 20 goudgulden (of de
tegenwaarde) aan de kerkfabriek van de moederkerk. Maar er
bestond een collatierecht, een recht op voorstelling. Dat had
oorspronkelijk de heer van de leenhof van den Bongard (nu
‘het Hof’) in Sint-Marten.
Naast jaarlijkse renten op allerlei goederen had het kapittel
ook gronden in eigendom, alleen in Sint-Marten en SintPieter. Dat waren schenkingen, soms met jaargetijdemissen
als tegenprestatie. Eerst was dit grondeigendom collectief,
later was het opgedeeld in het eigendom van de deken en drie
prebenden (het jaarlijks inkomen van een geestelijke), één
voor elk van de drie kanunniken. In 1778 besloot men de
grondeigendom weer gemeenschappelijk te houden.
Tienden waren belastingen die in verband stonden met de
kerk. De tienden van Sint-Marten behoorden aan het kapittel, die van Beutenaken en Heijenrath hoorden tot de prebende van de kanunnik van Sint-Jansraad, die van Slenaken zelf
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kwamen – gemeenschappelijk – toe aan de twee andere
kanunniken en aan de deken!
Van de oogst ging één tiende naar de bezitter van het tienderecht. In latere tijden verpachtte die dat meestal aan een
inwoner van ter plaatse, tegen een som geld. Bij de kanunnik
bleven wel de verplichtingen verbonden aan het tienderecht,
namelijk het onderhoud van het kerkgebouw en het ter beschikking stellen van een dekstier en een dekbeer.
De band van de drie kleinere dorpen met Sint-Marten was in
de beginperiode erg strikt. Voor dopen, trouwen en begraven
moest men in de moederkerk zijn, dus in de kerk van SintMarten. Later kreeg elk dorp zijn eigen kerkhof en doopvont.
Vanaf 1609 (of vroeger) werd er al gedoopt in Slenaken, al
werd het dooprecht (en een doopvont) pas verleend in 1636.
Maar Sint-Pieter, dicht bij de moederkerk, bleef tot aan de
Franse revolutie in Sint-Marten dopen en trouwen. Een eigen
kerkhof hadden de dorpen veel vroeger, daarvan getuigen de
oudste grafkruisen.
Aanvankelijk woonden de kanunniken samen in Sint-Marten. Vanaf de zeventiende eeuw hielden ze alleen nog de verantwoordelijkheid en de inkomsten over, het plaatselijke werk
lieten ze over aan plaatsvervangende priesters, tegen vergoeding. Die priesters heetten officieel niet pastoor maar desservitor. Dopen, trouwen en begraven deden die ‘bij toelating van
het kapittel’. Ze verbleven in hun dorp; daarom heeft elk
dorp een pastorie uit die tijd.

En de kapittelheren, de kanunniken? In 1631 was de kanunnik van Sint-Pieter pastoor in Sint-Geertruid en zijn opvolger
de Loë was koorbisschop van Trier. Rond 1660 was de kanunnik van Sint-Jansraad pastoor van Noorbeek en Mheer en
zijn opvolger kanunnik van Kamerijk. In feite waren het alleen maar bevoorrechte prebendejagers. In 1694 moest men
mooi praten om ze één keer per jaar in kapittelvergadering
bijeen te krijgen! Het kapittel had dus zijn zin verloren.
Als de kanunniken er toch niet meer resideerden, waarom
bouwde men dan in de achttiende eeuw zo’n groot kapittelhuis in Sint-Marten: het huidige Veltmanshuis? Vooral
omdat er een kapittelzaal in voorzien was. En die bestond nog
tot de brand van september 1944.
In 1796 voerden de Fransen een nieuw rechtsstelsel in. De
kapittels werden afgeschaft: een overbodig geworden lichaam
stortte in elkaar. De toenmalige deken Lambert Meesen werd
gewoon pastoor van Sint-Marten. (Hij legde de eed van
trouw aan de republiek af, wat tot spanningen in het dorp
leidde. Maar dat is een ander verhaal.)

De kerken die onder het kapittel van Sint-Martens-Voeren vielen:
bovenaan: Slenaken en Sint-Jansraad (Saint-Jean-Sart);
onderaan: Sint-Martens- en Sint-Pieters-Voeren.
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Oorlogsherinneringen: augustus 1914
Polycarpus van Schaik

1914 — enkele aanteekeningen in
het begin van den oorlog gemaakt
omtrent gebeurtenissen in en om
Maastricht voorgevallen

In 1930 schreef een Franciscaan uit Maastricht in een schriftje de notities over
die hij in augustus 1914 had gemaakt en voegde eraan toe wat hij zich uit die
tijd nog herinnerde. De zinswendingen en woordgebruik verraden natuurlijk
dat de tekst al bijna honderd jaar oud is, maar dat doet amper iets af aan de
leesbaarheid ervan.

Maastricht 24 Febr. 1930

Een kopie van het schriftje ligt in het Regionaal Historisch Centrum Limburg
(RHCL) in Maastricht. Guy Piters en Marie-Anne van der Cruijs van Eijsdens
Verleden speelden het ons door en we bedanken hun van harte omdat we
hierdoor interessante informatie kunnen toevoegen aan wat we al weten over
de Eerste Wereldoorlog in de Voerstreek.

Hier volgen enkele aanteekeningen, die ik den
eersten tijd van de grooten oorlog (1914
Aug.) gemaakt heb.
Dadelijk, na het uitbreken van dien gruwelijken oorlog, begon ik met een “van dag tot
dag” en aanleiding daartoe gaf me een excursie van uit Maastricht naar het Belgisch
dorpje Moelingen, door Pater Otto Koevoet
en mijn persoontje samen ondernomen. Maar
daarover later.

Henricus van Schaik werd in 1861 geboren in Utrecht. Kort voor zijn achttiende
verjaardag trad hij als broeder Polycarpus in Maastricht in het klooster in; in
1885 werd hij priester gewijd in Roermond. Hij overleed in Maastricht in 1934.
We hebben de originele, door Van Schaik gehanteerde spelling behouden. Ook
de schrijfwijze van persoons- en plaatsnamen is ongewijzigd gelaten. Alleen
enkele kleinere schrijffouten zijn gecorrigeerd.
In de oorspronkelijke notities is de tekst die volgt op de datum telkens tussen

Ik maakte die notities vanaf den eersten
aanhalingstekens geplaatst. Die aanhalingstekens zijn hier weggelaten.
oorlogsdag, toen de Deutscher, even over
[Eigen verduidelijkingen (Rik Palmans) staan cursief tussen vierkante haakjes.]
onzen grens, België binnentrok; ik maakte ze
omtrent wat er toen ter tijd zowel bij ons en
om ons voorviel en ik maakte ze met het idee om ze later eens
wat voor ons Archief uit te werken.
Ik weet wel, dat, wat ik toen met een paar woorden neerkrabbelde, op het oogenblik van geen of weinig waarde is,
maar goed opgeborgen en door verloop der jaren als met mos
begroeid, vindt de een of andere snuffelaar daarin misschien
toch nog wel iets, wat van zijn gading is.
Dan, hoe gaat ’t? In ’t begin bleven die aanteekeningen liggen
omdat iedereen er toch al zoo ongeveer mede op de hoogte
was. Eenige jaren later bleven ze weer liggen omdat mijn aanbod ervan, zoo het al juist niet werd afgewezen, dan toch ook
niet gul werd aangenomen. Toen bleven ze natuurlijk weer
liggen en wel zoo lang, dat ze zoek raakten en ik zelf niet
meer wist waar ze waren.
Maar bij een bezoek van onzen Archivaris Provinciae, P.
David Hoevenaart, kwam het gesprek heel toevallig op wat er
hier in Maastricht, in ’t begin van dien oorlog zooal was
voorgevallen en vertelde ik hem ook van die toen door mij
gemaakte notities. Nu had hij geen Archivaris moeten zijn,
wanneer dat niet zijn belangstelling had getrokken. Hij gaf
dan ook zijn verlangen te kennen die korte aanteekeningen te
willen hebben. Ik ben toen aan ’t snuffelen gegaan met het
gevolg, dat ik het toen genoteerde gedeeltelijk heb teruggevonden. Veel bijzonders is het wel niet, maar wat ik dan
terugvond zal ik hier toch maar laten volgen en wat verloren
ging, zal ik daarna, van zoover ik ’t me kan herinneren,
eenvoudigjes heen vertellen.

Foto ter beschikking gesteld door het OFM-secretariaat (Utrecht).
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1914
2. Aug.

Men spreekt hier algemeen van oorlog tusschen
Duitschland en Rusland.

4. Aug.

Men zegt dat de Duitsche troepen achter Mesch
zitten. Wij meenen kanonschoten te hooren. Visé,
zegt men, is plat geschoten en Moelingen staat in
brand. Maar met zekerheid weten we niets.

4. Aug.

Ja, het is zoo! Duizende Duitschers zijn er in de
Belgische grensplaatsen. Men eerbiedigt onze
grenzen.

5. Aug.

Met Pater Otto Koevoet naar Moelingen gegaan
om te zien of we ook iets konden doen voor de
Duitsche gewonden. Allen zijn, op een hooge uitzondering na, Protestants. Het dorp is door inwoners verlaten. Treurig!

Hierbij voeg ik nu (Febr. 1930) wat meer bijzonderheden van
die excursie.
In den morgen van 5. Aug. 1914 was er bij onze Gardiaan
Eleutherius Sandfort een aanvrage (ik meen van uit Calvarie
[ziekenhuis in Maastricht]) ingekomen om geestelijke hulp
voor een 40tal Duitsche gewonden in Moelingen, een Belgisch dorp achter Eijsden. Maar de Gardiaan had geweigerd,
want er liepen zulke vreemde geruchten o.a. ook, dat er spionnen in priesterkleeren waren doodgeschoten. Maar onder
tafel werd de aanvraag herhaald en stond er reeds een auto
voor. Toen gaf de Gardiaan permissie, dat P. Otto en ik er
heen zouden gaan. Voor alle zekerheid een armband van het
Roode kruis omgedaan en wij op weg.
Zoo’n rit, naar een plaats waarvan een vijandelijk leger bezit
heeft genomen, geeft een heel eigenaardig gevoel. Het krioelde er van soldaten. De inwoners waren gevlucht en hier en
daar stonden de huizen in brand. Huisraad en gebedenboeken
lagen over straat. Een officier sprong op den treeplank van
onzen auto en vroeg naar onze nationaliteit, en toen hij
hoorde dat wij Nederlanders waren, zei hij: “Ach ja, dat zijn
onze vrienden!” en wijzend op zijn schouder, waar een grote
W prijkte, vertelde hij ons in de gauwigheid, dat onze Koningin Wilhelmina eere-commandante van zijn regiment was,
wat in ’t bizonder had te zorgen, dat onze grenzen niet zouden geschonden worden.
Op weg naar de Maas lagen nog twee zwaargewonden op een
stuk weiland. Men had de anderen reeds vervoerd. Een van
die twee gewonden was de eenige zoon van den bevelhebber
Graaf von Arhnims, fam. van Prins Hendrik. Hij had een granaatscherf in den hals en het was duidelijk dat hij niet lang
meer zou leven. Een paar dagen later is hij dan ook hier in
Calvarie, waarheen hij met onze auto gebracht was, overleden. Hij was geloovig Protestant en stierf ook gelovig met de
bede: “Mijn Jesus Barmhartigheid.”
Die heeren daar, op ’t slagveldje, waren nu juist niet erg
vriendelijk. Vertrouwden ze ons niet? Of was ons habijt de
oorzaak? In ieder geval, ’t was zoo. Bij ons heengaan vandaar,
schoot er, en dat zichtbaar gewild, zelfs geen wedergroet over.
Maar we kwamen er toch weg.
Onze auto was met de twee gewonden naar Maastricht en zou
ons (tweetjes en een padvinder uit Maastricht) weer komen

D’r Koeënwoof — 4

halen. We moesten dus ons heil zoolang maar zoeken. We
mengden ons dan maar onder de troepen, en hadden het plan
gemaakt ons zoo zoetjes aan los te wikkelen uit die drukte en
dat gedrang en naar Maastricht terug te wandelen, want die
auto zou vooreerst toch wel niet terug zijn. Maar dat plan was
spoediger gevonden dan uitgevoerd, want we hadden een heel
eind te maken om uit de herrie te geraken en je zat als vast
gezogen tusschen menschen en paarden. Intusschen speelde
het kanon van uit Luik zijn mooiste aria’s voor de Duitschen,
die hier bezig waren om over de Maas te komen.
Zo sukkelden wij zoetjes aan tot aan de brug over het riviertje, wat naar ik meen luistert naar den naam “Berwine” of zoo
iets. Daar kwam een soldaat naar me toe met een brief, of ik
zoo goed zou willen zijn dien voor hem te willen posten? Natuurlijk, graag, maar weldra had ik een heele groep om me
heen met brieven en kaarten en stukjes papier, waarop alleen
een adres en een naam. Nu, in minder dan geen tijd had ik er
wel 50-60 stuks om voor te zorgen. Dat heb ik ook gedaan op
deze manier. Het grootste gedeelte heb ik bij den Duitschen
consul te Maastricht gebracht en voor een stuk of tien-twaalf
heb ik zelf gezorgd. Dat ik daar die families in Pommeren
(een was er bij uit Kopenhagen) ook genoegen mede gedaan
heb bleek wel daaruit, dat ik op al die brieven, kaartjes en opgezonden stukjes papier (ik had mijn adres opgegeven) een
brief om te bedanken heb teruggehad.
Een Feldwebel, een zekere Wilhelm Bender, vertelde me
fluisterend: “Ik ben zoo goed als alleen onder allen Katholiek.” Hij vroeg me zijn Heeroom, pastoor te Aken, te willen
schrijven en toen ik hem vroeg wat ik zou schrijven antwoordde hij met een effen snoet: “Wij gaan over Luik naar
Parijs!” Maar hij is voor Luik gebleven! Bij het heengaan wilde hij me geld geven. Met ’t oog, zei hij, op de vele brieven
waarvoor ik moest zorgen. “Maar ik mag geen geld hebben.”
“Voor uw armen dan.” “Ook niet.” “Toe, neem het maar,
morgen ben ik misschien toch dood.” Een voorgevoel?
Terwijl ik daar dan als “postbus” fungeerde, viel er dichtbij
een schot. (Zeker niet van Belgen afgevuurd, want die waren
er niet.) Ik zag enkele Duitschers met gevelde bajonetten een
groote boerenwoning binnen stormen en dadelijk daarop de
pannen van dat huis in een rooden rook opvliegen als opgeschrikte vogels. Nu, eerlijk bekend, ik er van door! en helemaal niet langzaam! een straatje in en daar een huis in. Ik
hoorde roepen: “Wil je dat heele huis op je kop hebben”. En
een officier van gezondheid, (dat hij dat was vernam ik uit ’t
antwoord wat ik bekwam uit Kopenhagen omdat ik zijn kaart
had opgezonden) die even dapper als ik in dat huis de wijk
had genomen, zei me: “Wat ’t is weet ik ook niet, maar is ’t
een bom uit Luik, dan staan we hier heel gevaarlijk.” Maar
dat was het geval niet. Dat huis – niet waarin wij waren, maar
die groote boerenwoning – misschien meende men, dat van
daaruit geschoten was, was eenvoudig van boven naar beneden onder snelvuur genomen. Ik heb nog nooit zoo’n helsch
spektakel gehoord!
Het is me opgevallen, dat de gegradueerden alles wat schitterde zorgvuldig bedekt hielden; om niet tot mikpunt te dienen
voor de mogelijke scherpschutters?
Van één ding heb ik nog altijd gruwelijk veel spijt. Toen we
namelijk bij onze aankomst per auto in het dorp, door op-

stopping gedwongen waren een tijdje stil te staan, trokken er
langs onze auto voortdurend troepen verder op. En omdat de
troepenafdeeling ter rechter zijde op een gegeven moment
ook niet verder kon, zag ik een pas of zes-zeven van ons af,
tusschen de gelederen in wat mannelijke inwoners van Moelingen, als gijzelaars meegevoerd. Op mijn vraag aan een officier of zij ook eenig gevaar liepen, werd er geantwoord van
Neen. Daardoor gerust gesteld, heb ik er ook geen werk van
gemaakt ze de Absolutie te geven. Van den padvinder, die
bleef, nadat wij vertrokken waren, heb ik later vernomen, dat
dat groepje enkele uren later eenvoudig tegen een muur gezet
is en doodgeschoten…

Hoogmis en de groote Processie meegemaakt.
Volgens verlangen van den Gouverneur, Jr. Ruijs
de Beerebroeck, was er geen muziek bij, ook geen
zangen, maar de “kamers” (kleine kanonnen) werden afgevuurd, zooals anders het gebruik meebrengt, maar gedurende de Processie donderde
voortdurend het zwaar geschut van Luik. De
processie duurde tot half een. Ik was erg moe.
16. Aug.

Langzamerhand geraakten we uit ’t gewoel en toen op stap
naar de grenzen. Daar, op Hollandsch gebied, kregen we weer
een ander slag menschen te zien. Droevig gestemde dorpelingen, loerende spionnen, op nieuws azende verslaggevers. We
gaven geen bescheid en tippelden stilletjes door naar Maastricht waar de confraters waren als één bonk nieuwschierigheid. De Gardiaan gaf dien avond een pintje, om gelegenheid
te geven alles haarfijn te vertellen en… wij vertelden en
spraken geen woord jagerslatijn.

In den morgen nog steeds kanon-gedreun van
Luik. Er zweefden wel vijf-zes vliegtuigen boven
Canne. Maar toch tot nu toe bleef Canne zelf
bevrijd van Duitsche troepen. Natuurlijk weer
teruggegaan zoals ik gekomen was: pedibus
Apostolorum [te voet]. Maar na eerst tehuis wat te
hebben gegeten een dut gedaan van kilometers
lang. De vorige dag zat me nog in mijn body!

6.-11. Aug. Alom berichten van huizen in brand. Inwoners
opgehangen en doodgeschoten. De Duitschers
voor Luik dat dapper verdedigd wordt.
Gewonden hier [Maastricht] aangebracht.
Duitsche en Belgische soldaten komen over onze
grenzen, worden ontwapend en naar Alkmaar
opgezonden.

17. Aug.

Aan de processie ter ere van OLVr - Sterre der
Zee, die uitgaat van OLVr-kerk, nemen duizenden deel. Zij trekt ’s avonds.
12. Aug.

13. Aug.

14. Aug.

15. Aug.

Sinds vanmorgen dichtbij voortdurend geschutsvuur – zelfs hier hoorbaar geweervuur. De grond
davert, de ruiten rinkelen. Een grote veldslag? Bij
Tongeren? Wij weten het niet. De processie “pro
pace” [voor de vrede], heel druk bezocht, trok door
onzen kloostertuin onder onophoudelijk kanongebulder.
Het is gisteren schieten geweest op de forten van
Luik met zeer zwaar geschut. Vandaag duurt de
beschieting voort met lichter kaliber kanonnen.
Alleen tusschen half twaalf en één uur blaffen die
bullebakken weer.
De Duitschers trekken achter Mesch en door Visé
maar steeds door en voeren maar aldoor nieuwe
troepen naar Luik (waar reeds ontzettend veel
Duitschers moeten gesneuveld zijn) en verder België in. Om den oorlog gaven we dit jaar geen assistentie in Noordbeek. Het huis van Pastoor
Eichelshoven was vol vluchtelingen en inkwartiering.
Na eerst te 6½ in de “Stuers” [een gebouw aan de
Kruisherengang in Maastricht] voor de Hollandsche soldaten (een groot aantal ging te Communie) de H. Mis te hebben gelezen, ben ik opgewandeld naar Ambij, heb daar geassisteerd in de

Dezen morgen van 5½ tot 11½ in Canne geweest, Hoogmis gedaan en gepreekt, na eerst te
hebben biecht gehoord. De pastoor en huisgenooten (zijn zuster en de meid) waren den ganschen
nacht opgeweest ter oorzake van het ontstellend
schieten ergens in den omtrek. Oorzaak? Men
beweerde: Er was weer op de Duitschers geschoten van uit het bosch bij Moelingen. De Duitschers hadden daarop hun mitraillieusen laten
kwebbelen.

Sinds gisteren middag zwijgen de kanonnen van
Luik. Is Luik gevallen? Zijn de forten overmeesterd? Alles is onzeker. De berichten spreken elkander tegen. Als men den Belg vertelt dat de
Duitschers maar steeds doortrekken, worden ze
woedend op ons Kaaskoppen. De Belgen winnen,
zoo is hun eenzijdige, naar ze zeker meenen te
weten, onware voorlichting van hunne couranten.
Maastricht is vol vluchtelingen, vooral uit Visé
dat sinds zondag (16. Aug. Dom XI p Pent [elfde
zondag na Pinksteren]) is platgebrand en waar ook
veel gemoord is.
Gisteren trokken de Pruisen voor het eerst door
Canne.

19. Aug.

De brug over de Maas hier is versperd (ik hoor
door zoogen. Spaansche ruiters). Aan beide kanten van de Maasbrug zijn in de bovenverdiepingen der huizen machinegeweeren tusschen zakken
met zand opgesteld. De brug zelf is met dynamiet
ondermijnd of liever langsgelijnd, want de patronen zijn ter zijde althans zichtbaar.
Men zegt, dat Tongeren in brand staat.
Dezen morgen las ik de H. Mis in de Capucijnengang bij de Franciscanessen Missionarisses van
Maria. Daar waren 117 vluchtelingen uit Visé en
omstreken. De goede zusters sloven zich af en, de
goede vluchtelingen niet te na gesproken, maar
over ’t algemeen is het, wat den godsdienst aangaat, toch zoo’n zootje.
Gisteren avond circa 10 u is te Canne bij het
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doortrekken der troepen de vrouw van den burgemeester vermoord. Tevens ook nog een logé (ik
meen een notaris, die daar zijn toevlucht genomen had). De burgemeester was juist een paar minuten afwezig. Er viel een schot! Wie had geschoten? Zij zeker niet. Men dringt ’t huis binnen en
schiet haar neer in de gang, vlak bij de voordeur
en slaat haar verder met geweerkolven de hersens
in. Hij werd gedood, in dienzelfden gang, met
een bajonetsteek ingaande in den borst, uitkomend in den rug.
Hierbij de nadere omstandigheden, die ik er nu (1930) bij
schrijf en ik die later te weten kwam.
Het huis van den burgemeester ligt slechts door een weg gescheiden van Hollandsch gebied. Een weinig terug op Hollandsch gebied ligt het kasteel “Postwijk” [Poswick] waar de
vader en zusters van den burgemeester waren. Dien avond
zou men een visite op het kasteel brengen. Maar omdat er
juist toen men wilde uitgaan, weer Duitsche troepen langs
trokken, ging de burgemeester Postwijk maar vast alleen uit;
de anderen zouden volgen als de troepen voorbij waren en dat
wel uit oogpunt van voorzichtigheid. Nauwelijks was de burgemeester de deur uit of er viel ergens een schot, hoogst waarschijnlijk (het was een schot uit een Mauser) per ongeluk of
moedwillig afgevuurd door één der opmarcheerende Duitschers (Polakken). Oogenblikkelijk daarop volgde een algemeen vuur op de huizen, vooral waar licht brandde; waarop
de Fam. Postwijk (Mevr. en de kinderen en dienstbode, de
daar gelogeerde notaris met vrouw en kind) naar den kelder
vluchtten. Maar toen er met geweerkolven op de voordeur
gebeukt werd, zei Mevr. Postwijk: “Ik ga opendoen, want als
ze de deur inslaan en ons hier vinden, zullen ze ons misschien
vermoorden.” Waarop de logé: “Dan ga ik mee, want ik laat
U niet alleen gaan.” Zoo gezegd, zoo gedaan.
In den gang die naar de voordeur leidt gekomen, sommeerde
men van buiten van open te doen, met de toezegging, dat
men alleen binnen wilde om te onderzoeken of wellicht van
daaruit geschoten was – en zo niet, dat de bewooners dan ook
niets hadden te vreezen. De deur werd geopend, enkele soldaten kwamen binnen en deden ook geen kwaad, maar terwijl
mevr. P. en die logé met ze stonden te praten, waren er andere soldaten over het laag tuinmuurtje gesprongen, den tuin
doorgehold en achter het huis binnengekomen en die begonnen dadelijk met schieten en slaan. Mevr. was oogenblikkelijk
dood, vermoord door een schot en kolfslagen. De notaris,
met een bajonetsteek door en door, heeft nog een paar uren
geleefd. De pastoor van Canne was, toen er zo geschoten
werd, op Hollandsch gebied gevlucht naar een villa een minuut of tien van de grenzen, maar in de nacht, de troepen
waren toen voorbij, heeft hij de notaris nog bediend. Deze
kon, toen de pastoor hem aansprak, nog zachtjes zeggen: “Je
vis encore” maar stierf spoedig daarna.
Ik ben den volgenden morgen daarheen geweest. De gang
droeg nog alle teekenen van den moord: kogelgaten en bloed,
zelfs gespat tegen het hoog plafond. Pater Accursius is met
een aanklacht gegaan naar den Duitschen Consul hier in de
stad. Deze weer naar het Duitsche legercommando, dat precies wist te zeggen waar de troepen nu waren. De Consul
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kwam terug met bericht dat de schuldigen waren doodgeschoten, welk bericht natuurlijk onmogelijk te controleeren
viel.
19. Aug.

De pastoor van Canne, Langenhof van Roermond
geboortig, is hier gevlucht na een nacht vol ellende. Met Pater Otto Koenen om zes uur in den
avond per rijtuig naar Canne geweest om het
“Ons Heer” te halen. Ook de doopsboeken en H.
Vaten medegebracht en verder wat we konden
dragen. Het dorp was leeg.

Aanvulling van dit feit (1930).
Wat mijne aanvullingen betreft, al die nadere omstandigheden, die er den inhoud van uitmaken, staan me nog zoo juist
en levend voor de geest, alsof ze pas gisteren zijn voorgevallen.
Ze staan, zoals men dat zegt, diep in mijn geheugen gegrift –
en daarom weet ik na zooveel jaren alles nog zoo precies.
De pastoor van Canne was na zijn vlucht in ons klooster,
althans de eerste paar dagen, want later is hij naar zijn familie
te Roermond vertrokken. Gevolg van zijn overhaasten vlucht
was, dat kerk en pastorie onbeheerd stonden. Hij zelf durfde
schijnbaar niet terug, want aan Pater Gardiaan (Eleutherius
Sandfort) vroeg hij een of twee paters om het H. Sacrament
en de voornaamste dingen verder, te gaan halen. Het lot viel
alweer op de twee Jonassen, P. Otto en mijn persoontje.
Misschien wist de Gardiaan wel, dat we van avontuur niet
afkerig waren. De Duitschers hadden gedreigd, bij terugkomst, kerk en pastorie in brand te steken.
Na in onze gastenkamer de laatste instructies van den pastoor
te hebben ontvangen, trokken wij er deftig op uit in een rijtuig met twee paarden. Aan de grenzen hield ’t rijtuig stil
(Misschien vreesde de koetsier wel Duitsch eigendom te zullen worden) en wij verder naar Canne.
Dorp akelig leeg, hier en daar een dwalende hond – op enkele
boerenwoningen gelezen: “Wij zijn Hollanders “– ontmoeten
twee kerels – dieven of spionnen? Ze zagen er voor ’t eerste
geval te netjes, voor het tweede te schorumachtig uit – en een
paar Maastrichtse jongens – ook al op avontuur uit – maar
die we hebben aangeklampt en ons van veel nut waren bij het
vervoer van de dingen die we wilde wegbrengen naar Maastricht.
Toen wij de kerk in. Het tabernakel was gesloten. Wat nu?
Op zoek naar den koster. Die jongens van Maastricht deden
nu prachtwerk. Zij vonden den onvindbaren. Dat heer komt
op zijn elf en dertigste aangestapt! Flegmaticus eerste klas!
“Toe koster, schiet toch wat op met dit en dat, de Pruis kan
ieder oogenblik komen.” Waarop de gemoedelijke koster: “Ze
zullen niet komen.” Enfin alles was zoowat bijeen; de jongens
droegen zware boeken, doopboeken en missaals, wierookvaten en wat we verder aan preciosa konden vinden. Ik droeg de
H. Vaten en een brandende lantaarn en Pater Otto volgde
met de H. Sacramenten.
En toen stond daar die kerk stil en eenzaam, want de Koning
was weg! Zij was geworden als een wereld zonder zon, als een
lichaam zonder ziel.!!
Aan de grenzen waren wat dorpelingen aanwezig. (Waar ze
zoo spoedig vandaan kwamen snap ik nog niet). Ze knielden

bij aankomst ootmoedig neer en weenden…

ren zijn hun van ’t lichaam gerukt. Slechts ten
deele gekleed heeft de kapelaan wel twee uren
lang moeten wachten langs den weg, terwijl de
troepen maar voorbij marcheerden, voor hij zich
durfde en kon verwijderen. Daarop zijn beiden
gevlucht. De kapelaan naar zijn broer die kapelaan is aan de in aanbouw zijnde kerk St. Lambertus hier aan de Cabergerweg; de pastoor naar
Noordbeek, waar hij gastvrijheid vond bij pastoor
v Eigelshoven. In Noordbeek zijn over de duizend
vluchtelingen…

De Hollandsche wacht, geloovige Limburgse jongens, presenteerde ’t geweer voor den Koning der Koningen en wij stegen
weer in het rijtuig en brachten het “Ons Heer” in onze
kloosterkerk.
Nota. Wil soms de een of andere snuffelaar eens weten hoe de
toenmalige pastoor van Canne dacht over de hulp, die hij in
die droeve dagen door onze paters van Maastricht ontving,
dan is dat te vinden in het Archief van Canne (Pastorie).
22. Aug.

Zaterdag. De pastoor van Canne, J. Langenhof,
gaat van hieruit zijn uiteengeslagen parochianen
bezoeken.

25. Aug.

Deze middag bezocht hij een kraamvrouw, die
van een dochter bevallen is bij de Zusters te Ophoven bij Heer. Hij zelf werd peter, daarom werd
het kind gedoopt: “Josephine”, naar den Koning
van België: “Albertine” en naar de Eerw. Zusters:
“Bernardine”. De pastoor beloofde het kind, bij
het sluiten van den vrede een spaarboekje van 100
francs.
25. Aug.

Visé, los van zeden en niet, althans zo goed als
niet practicant, is op enkele huizen na, verwoest.
De deken en zijn kapelaan zijn gevlucht. De kapelaan is hier in de stad.
De pastoor van Moelingen, Drees, is in Eijsden.
De pastoor van Teuven is gevlucht. Ook de kapelaan.
De pastoor van Smeermaas is in zijn pastorie gebleven en goed behandeld.

Naar men zegt is het kanongebulder van l.l. zondag, hier gehoord, veroorzaakt ook het inschieten
van door de Duitschers nieuw geplante kanonnen
te Luik.

De pastoor van Lanaeken is nog daar, maar gegijzeld. Hij wordt goed behandeld, maar mag zijn
dorp niet verlaten en O wee! als er wat gebeurt!

Verschillende pastoors der omliggende Belgische
dorpen zijn gevlucht. De oorzaak? Omdat de
meeste hunner parochianen op de vlucht waren
geslagen ook omdat zij zelf met te blijven groot
levensgevaar beliepen. Want de Duitscher is gewoon burgemeester en pastoor te gijzelen en
aansprakelijk te stellen voor wat er gebeurt. Nu,
dat “gegijzeld worden” is volstrekt niet zonder
gevaar, al was het alleen maar, omdat er op de
Belgische dorpen dikwijls twee partijen zijn, die
scherp tegenover elkander staan en de zoogen.
liberale partij er volstrekt geen been in ziet om
door onware beschuldigingen bij den Pruis de
gegijzelden in moeilijkheden, zelfs in doodsgevaar
te brengen

Bemerking 1930. Ik geloof maar goed ook, want hadden de
Duitschers hem in handen gekregen, dan was het niet goed
met hem afgeloopen. Waarom? Hij had, toen Luik op de indringende Duitschers schoot, daarheen getelegrafeerd – en
dat telegram voluit onderteekend! –: “Jullie schieten een dertig meter te links (of te rechts, dat weet ik zoo juist niet)” en
dat telegram was door de Duitschers gevonden bij de inname
van ?. In ieder geval het was gevonden.

De pastoor van Lannay is gevlucht.

Wat het goed of slecht behandeld worden door de
Duitschers aangaat, diene, dat als de bevolking
rustig blijft en niet schiet, de behandeling over het
algemeen niet slecht is. Dikwijls zelfs betalen zij
wat zij opeisschen. Maar toch ook, als bevolking
rustig blijft, loopt het meermalen uit op plundering en moord, wanneer de troepen van minder
goed gehalte zijn, bestaan uit socialistisch en ongeloovig tuig – of officieren hebben die godsdienst hatend of vrijmetselaars zijn. Dronken soldaten leveren ook een groot gevaar op…

De koster van St. Pietersvoeren is op den openbaren weg dood geschoten.
De pastoor van S’ Gravenvoeren is vier of vijf
dagen in eigen pastorie onder bewaking gesteld.
Toen de troepen verder trokken is hij gedwongen
mee te trekken, eerst te voet, toen hij niet meer
kon op een kar, onder de troostende bemerking
van een Dominee, dat hij toch maar geduldig
moest zijn. Te Riemst herkreeg hij zijn vrijheid.
In zijn pastorie is alles vernield. Zijn parochianen,
waaronder veel bokken [het is niet duidelijk wat
daarmee wordt bedoeld], zijn gevlucht. Hij is nu
te .?
De pastoor en kapelaan (P. Ceunen, …) van St.
Maartensvoeren hebben ook al de tegenheden van
den oorlog ondervonden. Zij zijn door de eerste
troepen goed behandeld, later slecht. De kleede-

Maastricht zit vol vreemd volk, meestal Walen,
wat een erg lastig, ondankbaar en ongeloovig tuig
is. Ook zijn er vele veile deernen uit Luik en Visé,
die zelfs den openbaren weg onveilig maken door
hare offerten. De politie heeft handen vol werk.
25. Aug.

De pastoor van St. Maartensvoeren (Ceulen)
[Ceunen!] heeft onze Gardiaan (P. Eleutherius)
om een pater verzocht om gedurende een week of
langer, naar omstandigheden, zijn pastorie te
bewaken. De Gardiaan wees daarvoor aan Pater
Seraphicus Daniels.

(1930 – Ook een vraag! en ’t vragen van een heldhaftig offer.
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Maar we waren toen, geloof ik, allemaal half gaar, zelfs onze
Gardiaan.)
In de meening, dat er toen nog veel parochianen
waren, ging de pater er heen. Te Noordbeek zou
hij eerst den pastoor van St. Maartensvoeren
kunnen spreken. Toen de pater daar aankwam,
vroeg men hem wat hij daar kwam doen, en het
doel van zijn komst vernemend, vroeg men hem
doodnuchter of hij het zoo aardig vond om te
worden doodgeschoten. Verder deelde men hem
mede, dat er niemand meer in St. Maartensvoeren
was, dan misschien één oude man, als hij nog leefde, en een juffrouw die de pastorie bewaarde.

doorlaten, antwoordde de Commandant van den
Hollandschen wacht: “Doorlaten? Zeker! Maar
terugkomen doet U niet. De pater is toen natuurlijk niet gegaan. Een leek (broeder van Pastoor
van St. Maartensvoeren) is toen die juffrouw
huisbewaarster van de pastorie gaan halen. Hoe
hij dat heeft aangelegd weet ik niet.
31. Aug.

De pastoor die 5 à 6 dagen door de Duitschers op
een boerenwoning gevangen gehouden was – altijd en in alle omstandigheden met een of twee
soldaten bij zich – schijnt in overspanning te zijn
en in dien toestand zijn aanvraag om een pater te
hebben gedaan, en de Gardiaan – chaote toestanden zijn zo aanstekelijk! – heeft een pater voor dit
gevaarlijk geval aangewezen.
Nadat de kapelaan Bolle van Noordbeek op zondag 23. Augustus, bepaald met levensgevaar, het
OnsHeer te M. had weggehaald, had de pastoor
van M., terwijl toen allen daar in de parochie gevlucht waren, den volgenden dag een paar groote
hosties gebroken en geconsacreerd. Daarna is hij
weer weggegaan naar Noordbeek. En toen pater
Seraphicus hem daar in Noordbeek het sleuteltje
van het tabernakel vroeg, om het OnsHeer in zijn
parochie St. Maartensvoeren weg te halen, wilde
de pastoor dat niet afgeven (hij was bepaald overspannen). Daarop weigerde de pater natuurlijk
naar M. te gaan. Ook nog om andere redenen.
Het was namelijk namelijk bekend geworden, dat
men spijt had pastoor Ceunen te hebben laten
gaan.
Notitie 1930. De pastoor was gevangen gehouden verschillende dagen op een boerenwoning. Steeds met een soldaat bij
zich. Na zes of zeven dagen merkte hij wel dat er iets gaande
was. De troepen, waarbij hij gevangen was, trokken af. Hij
bleef alleen. Alles werd stil. Een half uur daarna hoorde hij
paardengetrappel. Men komt terug. Mijn laatste uur! Een
militair komt naar boven en zegt hem in ’t Frans: “Mijnheer
pastoor, U is vrij.” Hij gaat weg, den Hollandschen grens
over naar Noordbeek en is zoo overspannen, dat hij den Hollandschen wacht uitscheldt van geweld. Enfin die Hollandsche jongens bleven kalm en de pastoor ging naar Noordbeek.
25. Aug.

Er waren nu weer andere Duitsche troepen te St.
Maartensvoeren gekomen en er werd beweerd, dat
er springstoffen in de pastorie waren gevonden en
men zocht nu een priester als gijzelaar. Dat alles
had de Duitsche wacht aan de Hollandsche grenswacht verteld. Pater Seraphicus Daniels is nu vanuit de pastorie te Noordbeek, waar ieder hem afried van België in te gaan, met een paar lui naar
de grens gegaan om daar eens te informeeren. Op
zijn vraag of de Duitscher hem op zijn pas zou
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De staat van beleg is hier afgekondigd, vooral met
het oog op de talrijke vluchtelingen, die er geen
gewetenszaak van maken om herrie te schoppen,
in de stad de lui met messen aan te vallen en de
boeren in den omtrek van hunne appelen en
aardappelen te ontlasten. Veel armlastige vreemdelingen zijn reeds overgebracht naar een kamp te
Oldenbroek. De kapelaan van Visé en de pastoor
van Moelingen zijn er ook heen getrokken voor
de zielszorg. Eenige honderde Belgen, die geen zin
hadden naar dat kamp te gaan, zijn weer naar
België teruggekeerd.
Het gerucht gaat dat een Russisch leger van
800.000 man, na Oost-Duitschland te zijn ingetrokken, daarna totaal verslagen is.
De Duitsche troepen staan op 120 km van Parijs.
De Belgische Franciscanen zijn nog altijd te
Recheim. Die van Tongeren zijn, na eerst door de
Duitschers te zijn weggevoerd, daar nu weer
teruggekeerd.

12. Sept.

De Provinciaal Albert van de Belgische Provincie
was gisteren hier. Hij vertelde, zoo goed als omtrent alle paters te weten waar zij zich bevonden.
Ook, dat er twee paters ziekenverplegers, bij een
vrij op zich genomen gevaarlijk werk, waren gedood; een door een verdwaalde kogel, de andere
met onder een wagen te geraken.

13. Sept.

Daar juist verneem ik dat pastoor Callen in zijn
parochie te ’S Gravenvoeren is teruggekeerd, omdat hij gehoord had, dat er verschillende parochianen waren teruggekomen, die nu ll. zondag geen
H. Mis hadden kunnen horen omdat er geen
priester was.

22. Sept.

Heden morgen, even vóór 9 u, is er vanuit een
vliegtuig een bom op de stad geworpen. In ’t
klooster hoorden wij de ontploffing. Zij viel gelukkig niet op straat (wel vlak erbij) maar op een
binnenplaats van den Heer Graafland aan de
Brusselschestraat. Zij sloeg een gat in den grond
van een halven meter diep en één meter vijftig
breed. Niemand werd gewond. Men heeft ’t
vliegtuig nog beschoten maar niet geraakt. Het
was een Engelsch vliegtuig en – naar beweerd
wordt – heeft de vliegenier die bom bij ongeluk
verloren. Het vloog richting Lanaeken.

[Later toegevoegd op het einde van het manuscript:] In Mei
1930 is bij de eerste werkzaamheden voor de nieuwe Maasbrug uit de Maas opgehaald een niet gesprongen vliegeniersgranaat, op 22. Sept. 1914 geworpen. Toen reeds hadden
verschillende burgers opgemerkt dat de Engelsche vliegenier

zijn bom wierp, maar omdat hij in ’t water viel en niet sprong
werd er toen niet meer over gesproken. Het is dus geen per
ongeluk verliezen geweest maar opzet. De Engelschman
meende misschien Namen voor te hebben en meende de
Maasbrug te treffen.
26. Sept.

Dezen namiddag te 5 u heb ik te Canne begraven
Wilhelmus ?, wiens dood bespoedigd is door het
schieten van dien dronken troep in den avond
toen Mevr. Postwijk vermoord werd. De man lag
toen ziek in een woning vlak naast het huis van
den burgemeester. Den volgenden dag vervoerd
naar Maastricht, stierf hij daar.

27. Sept.

Dezen morgen te Canne gedineerd en in de eerste
H. Mis gepreekt en aangemaand om in de Octobermaand Maria’s hulp vooral in te roepen om
spoedig van de oorlogsellende bevrijd te worden.
Er gingen circa 20 mensen te Communie; slechts
twee mannen. Overdag is een groot gedeelte der
inwoners in het dorp, maar in den avond trekt er
veel volk naar Maastricht, naar St. Pieter en ook
in Canne zelf den berg in uit vrees voor den vijand, die zich nu en dan vertoont en wat rooft en
er vooral op uit is mannen en jongens op te vangen. Die worden dan naar Duitschland gevoerd,
waar ze op akkers enz. te werk worden gesteld.
De pastoor is nog steeds afwezig. In de week is hij
veelal bij zijn Fam. te Roermond en zondags leest
hij de H. Mis op het kasteel “Postwijk” waar een
altaar is opgeslagen en met permissie van Mgr.
Laurentius Schrijnen, Bisschop van Roermond,
de H. Mis gelezen wordt voor de parochianen
vooral van Canne.

4. Oct.

8. Oct.

Dezen morgen, even zeven uur, is Lanaeken door
de Duitschers gebombardeerd, omdat zij daar in
de omgeving zoo dikwijls lastig gevallen en beschoten waren door de zoogenaamde vrijschutters.
De burgemeester daar had zoo’n korps opgericht
van circa tweehonderd man. Zelf was hij de aanvoerder. Daarom is dan ook zijn huis met nog een
vijfentwintig andere woningen in brand gestoken
of geschoten. Ook de kerk is door een paar kanonskogels geraakt, maar schijnbaar niet noemenswaardig beschadigd. De buitengewoon kunstig geschilderde kruisweg was reeds te voren
hierheen gebracht en in ’t Museum van de Lenculenstraat opgeborgen. De inwoners waren ’s
avonds te voren gewaarschuwd van wat gebeuren
zou en zoogoed als allen waren gevlucht, de meesten hierheen.
Gisteren avond is de Heer de Caritat, burgemeester van Lanaeken (zie 4. Oct.), in de Kempen,
strijdend tegen de Duitschers, zwaar gewond.
Zijn strijdmakkers, 130 in getal, brachten hem
naar Hamont, waar hij stierf. Zij gaven zich over
aan onzen grenswacht. Het lijk is dezen nacht per
auto hier naar Calvarie gebracht.

Tot hier toe gaan mijn notities voor zoover ik ze nog kon

terugvinden. Nu vertel ik nog enkele bijzonderheden, voor
zoover ik ze me herinner.
Op 31. Oct. 1914 naar St. Maartensvoeren. Voor dien dag
had ik van onze Gardiaan opdracht gekregen daar te gaan
assisteeren met Allerzielen. Ik ging per trein naar Eijsden en
verder te voet. In ’t voorbijgaan wipte ik even aan bij Pastoor
Callen te ’S Gravenvoeren. Die was nu eens echt blij met
mijn bezoek, want het was nog zeldzamer dan een zeldzaamheid, dat iemand in deze tijdsomstandigheden bij hem aankwam. Hij had juist een begrafenis gehad van een man (ik
meen zijn eigen koster) die in het veld was doodgeschoten.
Na wat gepraat te hebben, zijn wij nog een oogenblik de kerk
in geweest, waar mijn gastheer me de kogelgaten toonde in de
ramen. Bij het heengaan heb ik hem moeten beloven op mijn
terugtocht weer te zullen aankomen; we zouden dan samen
zijn verjaardag vieren!! Ik weer verder op. Langs den weg veel
woningen in puin, meestal door brand vernield. Duitschers
zag ik weinig, ook bijna geen dorpelingen.
Te St. Maartensvoeren kwam ik in een beroofde pastorie. De
Pastoor (Ceulen) vertelde me dat schier alles was gestolen. In
auto’s (waarin ook vrouwen) had men alles weggesleept. De
vijver was leeggepompt, ten einde te zien of daarin geen wijn
was geborgen en ook tusschen het plafond had men gebroken
en gezocht en ook daar de verborgen sigaren gevonden. Of de
pastoor zelf had nog een stoel om op te zitten, dat weet ik
niet meer. Maar wel weet ik, dat ik ’s avonds, na afloop der
bezigheden in de kerk, op een stoof of een laag bankje uit de
kerk gezeten heb, omdat er anders niets was. Ik ben er twee
dagen gebleven en in den namiddag vertrokken. De kapelaan
heb ik niet gezien, hij zal dus nog niet terug geweest zijn.
Volgens mijn belofte ben ik op mijn terugtocht weer bij Pastoor Callen aangegaan en die haalt me warempel een flesch
wijn ergens vandaan met de woorden: “De laatste en de
eenige die ik ex naufragio [uit de schipbreuk] gered heb. Die
gaan we nu eens samen op mijn feest knappen” en hoe ik ook
tegenspartelde (omdat het zijn laatste was – anders zou ik niet
tegengesparteld hebben!!) het hielp niet.
Parvis haustibus [met kleine teugjes] – O zoo langzaam! hebben we hem samen leeggedronken. Na afscheid genomen te
hebben, ik weer verder. Op het “Witte huis” aan. Niet ver
van Eijsden, achter Mesch, maar nog op Belgisch gebied, zag
ik een Duitsche schildwacht met een groep jongelui disputeeren. Toen ze mij zagen kwamen er een paar naar me toegeloopen met de vraag of ik ook Fransch sprak. Ja, dat zou wel
gaan. Het waren Walen, die de grenzen naar Nederland over
wilden zoals ze zeiden, om daar werk te zoeken. Maar ik geloof eerder dat ze Engeland zochten en nu wilde die wacht ze
niet doorlaten omdat hun pas niet orde was. Ik vroeg dien pas
eens te mogen zien. Hij liep van 14 Oct. tot 14 November.
Met dat ding ging ik naar den geweldige en vroeg hem vriendelijk naar het waarom van zijn weigering. “Pas verlopen.
Gaat van Oct. tot Nov.! Toen heb ik getracht hem duidelijk
te maken, dat hij zich vergiste, want de pas loopt van 14-14
en Nov. is pas begonnen. Toen een breed gebaar en zij mochten passeeren. Van de jongens kreeg ik een oogslag als van stil
begrepen worden en van dank en ik gaf de schildwacht mijn
laatste sigaar en had ’s avonds bij thuiskomst weer wat te vertellen al had ’t ook al niet veel om het lijf…
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Paasch-assistentie op 13 (?) april 1915
te Teuven en Reimersdael

nog andere officieren en groette beleefd. Wat zal hij wel van
die twee monniken, gezeten aan den weg, gedacht hebben?

Wij zouden dan samen erop uittrekken ter assistentie, Pater
Philibertus Sweep en ik, hij naar Teuven, ik naar Remersdaal.
Te ’S Gravenvoeren zou een rijtuig staan om ons naar genoemde dorpen te brengen. Wij gingen nogal bijtijds van
huis omdat wij een kleinen omweg over Moelingen wilden
maken, in plaats van direct van Eijsden naar ’S Gravenvoeren
te gaan. P. Philibertus was namelijk tamelijk nieuwschierig
om Moelingen, waarover den laatsten tijd zooveel gesproken
was, eens te zien. Te circa 12. u passeerden wij den grens bij
het Witte huis en sloegen rechtsaf naar M. Toen we daar
uitgekeken waren, namen we de richting ’S Gravenvoeren.

Om kort te gaan, want mijn cahier is bijna vol, zoo ongeveer
acht uur in den avond waren we te Remersdaal en P. Philibertus, die dadelijk verder ging, circa 9 u in Teuven. En we waren toen zoo moe en zoo dorstig want sinds elf u in den morgen waren we op pad en hadden niets te eten gehad dan een
taaie wandeling van zooveel uren. P. Philibertus had dien
avond (het was Goede Vrijdag) te Teuven moeten preeken,
maar toen hij wegbleef had de pastoor maar kruisweg gehouden en zijn parochianen gezegd: “De pater zal wel zijn aangehouden.”

Onderweg zagen wij een groot bord en daarop met groote
letters: “Alleen voor militairen toegankelijk” maar vol vertrouwen op onzen nogal duur betaalden pas, gingen we gerust
verder. Uit een huis, uitpuilend van soldaten, werden we
vriendelijk gegroet, en een wachtpost praatte nog gezellig met
ons over zijn vrouw en kinderen en zijn ijzeren kruis en weet
ik al wat – en allen lieten ons gemoedelijk verder gaan. Maar
jawel! nauwelijks kwamen wij ’S Gravenvoeren binnen, of
twee tot de tanden gewapende Duitschers kwamen op ons af
met de vraag of wij wel wisten dat we van de verboden weg
afkwamen? Dat wisten wij natuurlijk (?) niet. Niemand had
ons gewaarschuwd. Na veel ditje en datjes was ’t eind van het
lied, dat we maar mee moesten. Dat ging naar een huis en in
dat huis naar een kamer vol wapentuig. Daar verscheen een
kortgeknipte hoogwaardigheid en vroeg onze passen. Hij ermee weg, zeker naar een nog hoogeren baas en na een kwartiertje terugkomend beduidde hij ons, dat we, ter beslissing,
naar den ritmeester in Warsage moesten. Vaarwel rijtuig!
Onvriendelijk waren ze niet, maar gezellig ook niet. We kregen een soldaat mee en toen naar Warsage. Het was bepaald
snikheet en die vent liep als een pas gesmeerden motor en ’t
ging gemeen berg op. Ik liep een beetje achter en P. Philibertus was maar aan het Duitsch praten als een geboren Berlijner. Onderweg zagen we troepen Russische krijgsgevangenen
aan ’t werk voor den nieuwen spoorlijn van Aken naar Luik,
meen ik. Eindelijk, hoe laat ’t toen was weet ik zoo juist niet
meer, ik denk zoo tegen 3. u 3½ u, vonden we te Warsage
onzen ritmeester, precies een plattelandsgeneesheer! Passen
vertoond! Of we dan toch dat bord niet gelezen hadden? Nu
ja, maar we meenden dat onze passen overal op pasten. Enfin,
we mochten dan verder gaan. Op onze vraag of hij, voor alle
zekerheid, zijn stempel op onze passen wilde zetten, nu dat
stuivertje wilde hij niet wisselen. Hij had zijn stempel op zijn
kantoor en op onze aanbieding om daarheen mee te gaan,
herinnerde hij zich opeens, dat het stuk was en in reparatie.
Hij wilde of durfde niet want hij speelde verstoppertje. Maar
hij was toch zo welwillend ons tot buiten Warsage te brengen
en bij afscheid te zeggen: “Nu altijd maar rechttoe.” Op onze
vraag hoe ver nog? een uur? krabte hij zich eens achter zijn
ooren. “Een uur? Twee uur, drie uur, misschien nog meer.”
Nu het was toch geen onvriendelijke knul.
Meermalen hebben wij langs den weg in ’t gras gezeten. P.
Philibertus had dan een koninkrijk over voor een pot bier, ik
twee! Maar we konden [aan] geen koninkrijken hopen te raken. Onze vriend de ritmeester passeerde ons in een auto met
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De Paaschdagen verliepen rustig. Paaschmorgen na de Hoogmis ben ik P. Philibertus wezen opzoeken. Hij vertelde mij,
dat er in Teuven veel Katholieke soldaten lagen. Ook de
Commandant was Katholiek. Zij hadden hun Paschen gehouden. En de Protestantse soldaten hadden hem gevraagd
op ’t Paaschfeest te willen preeken (wat hij niet van plan was)
maar dan in ’t plat, dan hadden zij er ook wat aan. Hij heeft
dat gedaan maar of er van ’t “plat” veel is terechtgekomen
betwijfel ik wel een beetje.
De burgemeester van Remersdaal, Baron von ? [Fürstenberg],
was genaturaliseerd Belg maar Duitscher van origine. Twee
zijner zonen waren officier in ’t Duitsche leger. Die goede
man had, als zijne gemeentenaren last ondervonden hadden
van Duitschen kant en zich daarover bij hem beklaagden,
eeuwig en altijd den magere troost: “Ja, ach het is krieg.”
Maar toen zijn landgenoten, zonder hem daarin te kennen,
dwars door zijn bezitting, den spoorlijn Aken-Luik hadden
aangelegd en hij dat allesbehalve genoeglijk vond, hoorde hij
het van alle kanten: “Ja ach het is krieg, Heer Baron!”
Nadat onze werkzaamheden waren afgedaan, moesten wij
weer terug, maar wij hadden geen pas. Maar P. Philibertus
wist er wel wat op. Ik zou hem in den morgen komen halen,
dan kwamen wij bij Slenaken wel de grenzen over want daar
lagen zijn Duitsche vrienden! Ik eerst nog in Remersdaal de
hoogmis gezongen, een hapje gegeten en toen op weg naar
Teuven. Daar eerst nog wat gerust en toen met goede moed
op pad naar de grenzen. Die wilden we maar leuk passeeren,
maar ho!maar. Heel vriendelijk maar ook heel positief vroeg
de schildwacht ons om even naar den Commandant te gaan.
Dat gedaan. Passen werden gevraagd. Die hadden we natuurlijk niet. Berlijn in gevaar! De Commandant was of hield zich
ziek. Een Feldwebel, iemand als een grootmoeder, was tusschenpersoon. We kregen den gemoedelijken raad notabene
terug te gaan waar we over de grenzen gekomen waren te Eijsden. Uren loopen en het regende en werd al betrekkelijk laat.
Hun wil was goed maar ze durfden blijkbaar niet. Om als te
beduiden dat het: “neen” geen vitten of zoeken was, bracht
die Feldwebel een groot boek met voorschriften. Toen verloor
hij ’t spel, want P. Philibertus, die goed Duits sprak en goed
van den tongriem gesneden is, bewees hem, dat ons geval,
waarvan ze toch zelf ook op de hoogte waren, niet in die
voorschriften te vinden was. Nu, (na nieuwe consultatie met
den onzichtbaren Commandant) het einde was: grootmoeder
Feldwebel gaat stram in ’t midden van het vertrek staan en
gebaart plechtig: “Nu kunt U gaan of over Verviers en daar
een pas halen – eerste gebaar – of over Moelingen – tweede

gebaar – of – gebaar naar den grens – maar zonder woorden.
Dag Excellentie! dag jongens! en wij gezwind weg. Hij moest
nog eens berouw krijgen!
We waren toen al druipnat en gingen naar den Pastoor van
Slenaken, pastoor Maasen, dien we goed kenden, eerstens om
wat te bekomen en dan ook om daar een rijtuig op te snorren,
want Maastricht was nog zoover en de pastoor van Teuven
had P. Philibertus gezegd, dat hij op ’t Hollandsch van zijn
rekening een rijtuig kon nemen. Maar het eenige rijtuig was
weg; toch kregen wij door de goede zorgen van de pastoor
zijn huishoudster iets, een stuk bakkerswagen en een knol uit
den Ark van Noë, en met dat gedaetje [?] reden we de duisternis in, want het was zoo zoetjes aan donker geworden. Bij ’t
opgaan van den berg, even buiten Slenaken, moesten we uitstappen en het machine duwen. Onze brave klepper wilde of
kon den berg niet op. Te Margraten hebben we onze hele
equipage maar afgedankt, want we wilden de onkosten voor
Teuven niet te groot maken (dit ritje kostte ƒ2 ) en ook omdat we in dat open ding in onze natte kleeren klappertandden
van de kou. Verder deden we het maar te voet. Nog drie gezellige uurtjes. Zou dat aangenaam? uitstapje misschien niet
een paar dagen van ons vagevuur inkorten?
Fr. Polycarpus v Schaik OM
Maastricht, 9 Maart 1930

Enkele pagina’s uit het schriftje waarin Van Schaik zijn
belevenissen noteerde:

In de pastorie van de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam hangt
(hing?) dit portret van Polycarpus van Schaik, in 1917 geschilderd
door Willem Wiegmans. Van Schaik is dus ook enige tijd daar
pastoor geweest. (bron: Wikimedia)
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’s-Gravenvoeren in 1952
Elza Vandenabeele
Vóór mij ligt het afstudeerwerk van Zuster
Joséphine (Jeanne Claessens), dat ze in 1952
schreef als afsluiting van haar opleiding tot
onderwijzeres. In het Frans; ze geeft niet aan
aan welke ‘normaalschool’ (lerarenopleiding)
ze afstudeerde. Zoals voorgeschreven handelde het over haar woonplaats. In haar inleiding
vertelt ze dat ze sinds 1944 in het klooster in
Voeren woont en dat ‘het huis van God dat
haar onderdak verschaft’ honderd jaar geleden gesticht is. (Toen, in 1852, kwamen de
eerste Ursulinen zich in Voeren vestigen.)
Het werk heet: ‘Monographie de mon village’. Het lager onderwijs steunde op de woonplaats van de kinderen. Een nieuw aangestelde leerkracht moest dus direct op onderzoek
in zijn omgeving en dat moest aangeleerd
worden. Het lijkt mij een degelijk werkstuk.
Bedenk dat de zuster toen 27 jaar was en al
acht jaar kloosterlinge. Geen bakvisje meer!

Zuster Joséphine (Jeanne Claessens)
Ze werd op 29 juli 1925 geboren in Aubin-Neufchâteau en trad op 15 oktober
1944 in het klooster in. Op 21 april 1947 legde ze haar geloften af (en is daarmee de laatste ingetreden zuster in het klooster van de Ursulinen in ’s-Gravenvoeren).
Van 1952 tot 1956 gaf ze les in ’s-Gravenvoeren, daarna tot 1985 in de SacréCoeur in Visé (vierde
leerjaar). In 1978
kwam ze samen met
de andere zusters uit
Visé terug naar ’sGravenvoeren, waar ze
een handje toestak in
de verzorging van de
bejaarden. Ze overleed
er op 22 november
2002.
Op deze foto uit 1995
poseert ze (rechts) bij de nieuwbouw van wat nu het Ocura-rusthuis is.

Als leidraad gebruikte Zuster Joséphine Monographie géographique de village, dat ook in het Nederlands verscheen en algemeen in de normaalscholen gevolgd werd. Het werd geschreven door de toen beroemde/beruchte professor Quicke,
die in Gent regionale en economische aardrijkskunde doceerde en er ook de lerarenopleiding verzorgde. Tegelijk was hij
ook rijksinspecteur aardrijkskunde middelbaar onderwijs. Een
erg gedreven en algemeen gerespecteerde en gevreesde man,
die een enorme impact heeft gehad op het aardrijkskunde-onderwijs. Je denkt: zoveel bevoegdheden in één hand! Maar
toen waren er in Gent gemiddeld vier studenten geografie per
jaar en in het onderwijs nog minder lesuren aardrijkskunde
dan nu! Vermits ik zelf een van de alumni in die richting was,

zat ik hier direct op bekend terrein!
Zoals toen gebruikelijk is de tekst met de hand geschreven in
een regelmatig geschrift. Daar werd in de opleiding tot leerkracht lager onderwijs erg veel belang aan gehecht. En op zogenaamd ‘ministerpapier’, waar toen niet alleen brieven aan
de overheid maar ook (vanaf twaalf jaar!) examenvragen op
beantwoord werden. Het stuk is geïllustreerd met eigen
gemaakte kaarten en grafieken en met zichtkaarten (waarvan
er enkele ook in het volgende artikel, pagina 16-27, zijn gebruikt) en foto’s (fotograaf onbekend – op enkele staat
achteraan ‘Dodemont’).
Ik heb zo goed mogelijk vertaald en samengevat… en de
ideeën van de Religieuze van toen geëerbiedigd!
Wat ons hier interesseert is
vooral hoe het er in 1952
in ’s-Gravenvoeren aan toe
ging. Wat de Zuster uit de
literatuur haalde is nog altijd gekend. Ze beschrijft
de geschiedenis, de ligging,
de bestuurlijke indeling
van toen en het landschap.
Interessanter voor ons nu
is wat ze op het gemeentehuis vernam en uit gesprekken met bewoners
van ’s-Gravenvoeren. Hier
volgt het belangrijkste.
Over de waterleiding: hoe
het water verdeeld werd in
het dorp en hoe de jaarlijkse bijdrage berekend
werd. Het reglement van
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11 oktober 1900 heeft ze overgeschreven. (Zou onze gemeente hier nog over beschikken?) Gezinnen betaalden 13 BEF
(Belgische frank) per jaar voor een enige kraan en gebruikten
zoveel water als ze wilden. Waar meer dan tien personen
woonden of bij een bedrijf werd een teller geïnstalleerd.
Sinds mensengeheugenis waren geen bossen meer aangeplant
of gerooid. Om de twintig tot dertig jaar werden veel bossen
tot op de grond afgezet voor brandhout of het hout werd verkocht. Een tiental bosarbeiders waren er in ’s-Gravenvoeren
en ze verdienden in 1917 maximaal 12 BEF per uur. De bossen hoorden toe aan de gemeente en aan de kasteelheren (de
Loé, Palmers en de Béhault).
In 1939 hadden boeren een everzwijn gedood, met mestvorken en houwelen en veel honden (foto op vorige pagina). Een
hele gebeurtenis! In de winter 1947-1948 hadden jagers er
een tiental gedood. Men zei dat ze uit de verwoeste en verbrande Duitse bossen kwamen (waar enkele jaren voordien de
veldslagen van het Hürtgenwald en de Ardennen hadden
plaatsgevonden).

Landbouw
De Zuster heeft drie boerderijen vergeleken: Castermans op
Snauwenberg, Vaessen op Altenbroek en Steenebruggen in
Schoppem. Ze beschikte ook over meer algemene gegevens
betreffende de landbouw.
De voornaamste gewassen waren toen tarwe en aardappelen,
volgden rogge, haver en gerst. Voor het vee: luzerne, klaver,
paardenbonen, voederbieten en weilanden. Sinds 1940 werden ook suikerbieten geteeld. De Zuster vermeldt dat de verplichte leveringen van de oorlogsjaren afgeschaft waren.
De vruchtwisseling was driejaarlijks: eerst tarwe, dan een ander gewas: gerst, voederbieten, luzerne, haver. Na rogge
kwam haver en gerst. Ze dacht dat soms klaver als tweede
gewas kwam. Men zaaide dan tarwe en klaver samen; als de
tarwe van het veld was kwam de klaver op. De boeren gebruikten geselecteerde zaden van het landbouwinstituut van
Gembloux.
Per hectare brachten ze 30 tot 40.000 kg stalmest aan en
daarbij de gebruikelijke kunstmest: salpeter, kalksuperfosfaat,
potas en kaïniet. Nieuwe kunstmestsoorten in opkomst:
cyaanamide, kalknitraat en ammoniumnitraat.

vele karren en een tractor. Het aantal paarden is niet vermeld,
wel dat het Ardenners waren. Kleinere uitbaters konden doorgaans materiaal dat ze niet hadden ontlenen tegen arbeidsuren.
De boeren kweekten vooral zwartbonte koeien en yorkshirevarkens, tijdens de oorlog ook schapen. De hoofdinkomsten
van de boeren in ’s-Gravenvoeren kwamen van de melkveeteelt, waar ook een goed deel van de landbouwproductie naartoe ging. Sinds 1940 werden de melk en de room aan de melkerij geleverd. Sommige producten waren uitsluitend voor
eigen gebruik: de groentetuin en de kippen (witte leghorn en
rode islander). Landbouwproducten werden geleverd aan de
melkerijen van Herve, Argenteau en Luik (Offermans), aan
de confituurfabriek Barthelemy van Argenteau, de siro-perie
Meurens van Aubel en aan de cidrerieën van Thimister en
Aubel. Het graan werd verkocht aan plaatselijke graanhandelaars. Veehandelaars kochten de dieren, meestal voor de
slacht.
‘Tot nu (1952!) konden de landbouwers goed leven maar de
toestand verslechtert’, meent de Zuster. Nederlandse gezinnen namen de bedrijven over. De landbouwarbeiders en
kleine boeren gingen niet uit werken in de stille tijd maar
hielden zich thuis bezig.
Er werd gebruik gemaakt van seizoenarbeiders in de hooitijd,
bij de oogst en om fruit te plukken. Vaste arbeiders verbleven
op de boerderij, ze sliepen en aten er. Tijdelijke arbeiders
kwamen van Scherpenheuvel en Diest.
Landbouwgrond kostte 50.000 à 120.000 BEF per hectare,
afhankelijk van kwaliteit en ligging. Direct na de oorlog was
dat tot 300.000 BEF! Een pachtovereenkomst duurde negen
jaar, lang genoeg om de pachter zijn grond te doen verbeteren. Een boerderij die als geheel verpacht werd kostte 2000 à
3000 BEF per hectare. Een apart verpacht perceel was goedkoper. De boeren berekenden de prijs niet per hectare maar
per roede.

Het fruit: een apart hoofdstuk
Een intensieve cultuur, de landbouwers hebben er zich in gespecialiseerd, ze plantten geselecteerde soorten op een geschikt terrein. Ze plantten laagstammen in de vorm van een

Rogge werd gezaaid in september, wintertarwe in oktober, haver in maart, gerst en zomertarwe in april. De oogst begon in juli
met gerst, in augustus haver en in september
rogge en tarwe. Moderne oogstmachines van
toen maaiden en bonden het graan tot schoven. De boeren hielpen hier elkaar met machines en mankracht.
Waarover een groot bedrijf als dat van Castermans toen beschikte: vier dubbele Brabantse ploegen, drie eggen, een extirpator,
twee rollen, een zelfbindende maaimachine,
een hooihark, twee gewone maaimachines,
een zaaimachine, een dorsmachine, een jeep,

D’r Koeënwoof — 13

Eieren en larven van insecten werden
totaal vernietigd maar het product
schaadde de bomen niet en was goedkoop: 55 BEF voor 1 kg, dat leverde
2000 liter sproeistof. Het was een geeloranje poeder dat men oplost in water.
Zo werd de boom volledig van alle ongedierte gereinigd. Je moest de bomen
van onder naar boven behandelen en tot
aan de uiteinden van de takken want
daar bevonden zich de eieren. Niet
sproeien bij regen, sneeuw, vorst en
hevige wind.

struik of een piramide. Die waren makkelijker te verzorgen en
leverden meer fruit van eerste kwaliteit. Meer nog: er waren
meer variëteiten beschikbaar en de vruchten waren gelijkvormiger en groter. Hagen werden vervangen door prikkeldraad
om meer licht toe te laten.
Een heel goede ligging dichtbij afzetgebieden. Zand-leem met
een eerder hoog kalkgehalte is de beste grondsoort, vooral
voor pitvruchten. Perelaars groeien op een lichtere en zuurdere bodem.
Met de temperatuur werd ook rekening gehouden. Een hogere ligging en de valleibodems (waar koude vochtige lucht
blijft hangen) werden gemeden. Grote boomgaarden waren er
op Voerenberg, open op het zuiden en het zuid-oosten. Zelden op het hoogste punt omwille van windschade.
Het stekken gebeurde in september of in maart-april en alleen
voor de meest renderende soorten. Er werd rekening gehouden met de algemene vorm van de boom. Bij de perelaar
moesten de onderste takken een hoek vormen van 100 à 120
graden met de vertikale, bij de appelaar 90 tot 110 graden.
Ook de vorm van de kroon is belangrijk: ze trekt het sap naar
de top, moet in de zomer schaduw werpen op de stam.
Je nam geen stekken van een appelboom van meer dan vijftig
jaar, van een pruimelaar en kerselaar van meer dan twintig
jaar. Van perelaars kon altijd gestekt worden. Bij het stekken
moesten onderstam en loot dezelfde hardheid hebben en
vruchten met hetzelfde groeiritme.
Besproeiing: het gevecht tegen ziekten en insecten. De vereniging Frères Gaen van Sint-Truiden had sinds 1942 een nieuw
procédé ontwikkeld en dat gaf een formidabele oogst. Sindsdien besproeiden alle fruitkwekers enkele keren per jaar hun
fruit. De winterbesproeiing – op het einde van de winter
maar voordat de knoppen opengaan – was de belangrijkste,
de basis voor een totale ontsmetting van de bomen. En dan
was er een tweede sproeibeurt tijdens de groei. Men gebruikte
een emulsie van carbonileum Selinon, een gekleurd organisch
product van Bayer of Dinitrex.

D’r Koeënwoof — 14

Fruit moest à point geplukt worden, dat
is als het steeltje met een klein rukje loskomt. Werden op het einde van de zomer geplukt: de appelen Transparente
blanche, Transparente de Croneels,
Empereur Alexandre en de peren Précosse de Trévoux, Cliff’s favorite, Calebasse à la reine, Double Philippe. In september tot november:
de appelen Jacques Lebel en Golden Noble; de peren Beurré
Durondeau en Légipont. In oktober: de appelen Reinette de
Lansberg, Reinette Descadre, Reinette étoilée, Belle de Boscop, Posson rouge de Hollande, Belle-fleur, Keuleman,
Marie-Josephe d’Othée; de peren: Comtesse de Paris, Bronzée
d’Enghien, Poire de Curé, Saint Remy, Beurré de Naghin,
Basse de Crassance, Catillac.
Er werd toen veel over veilingen gesproken. Op reis in Holland hadden enkele fruitkwekers daar kennis mee gemaakt en
zo werd in Warsage een veiling opgericht. Dat dreef de fruitproductie op want het grootste probleem voor de kwekers was
de verkoop. Andere problemen: lage prijzen, het triëren en
verpakken en de invoer uit het buitenland. Veel van die problemen werden door de veiling opgelost.
Door de veiling kwam het fruit onder goede voorwaarden bij
de handelaars terecht. Geen fraude, de prijs werd elektrisch
bepaald. Geen tijd verloren met de markten na te gaan. De
Criée (veiling) van Warsage was altijd goed bevoorraad en
trok de belangrijkste kooplieden aan. Die vonden er grote
hoeveelheden uitgezocht en verpakt fruit. Daarbij lag de veiling dicht bij het station, al werd ook veel fruit met de vrachtwagen vervoerd.
Vóór de verkoop werd de waar gecontroleerd en de goede
naam van de streek bewaakt. Een gekozen comité, bestaande
uit een fruitkweker, een handelaar en een directielid, keek
hierop toe.

Over het dorp
’s-Gravenvoeren had toen veel handelaars: vier leveranciers
van veevoeder, drie slagers, vier bakkers, drie schoenwinkels,
twee winkels van huishoudelijke artikelen, twaalf kruideniers.
Er waren twee kleermakers, drie fietsenwinkels, twee fotografen en vier café-restaurants. Maar die handelaars hadden daarnaast ook een paar koeien en een beetje grond.
Producten die in ’s-Gravenvoeren verbruikt werden: bloem
van de molens van Argenteau en Homburg, bier van de brou-

‘Vermits de meeste inwoners landbouwers zijn, voeden ze
zich met producten van hun eigen velden en hoeve: ’s morgens donker tarwebrood met een flinke schijf spek, ’s middags
aardappelen, groenten en varkensvlees, ’s namiddags boterhammen en ’s avonds een melkbereiding. Landbouwers zijn
zuinig: ze sparen geld om een stuk grond te kopen als de gelegenheid zich voordoet. Een werkman wil zich amuseren. Niet
alle landbouwers zijn verzekerd.
De meeste Voerenaars staan bekend als eerlijke mensen. Een
landbouwer is alleen dronken bij grote gelegenheden zoals
dorpskermissen en verkiezingen. Werklieden zijn meer dronken maar minder dan vroeger. Want in de Franse tijd waren
er 16 jeneverstokerijen en 14 brouwerijen in Voeren en nu
geen enkele meer. Sport en dans zijn nu de geliefkoosde
ontspanningen.
Alle inwoners zijn nog katholiek maar het religieuze gevoel is
verminderd. Landbouwers en ambachtslieden zijn het meest
aan hun geloof gehecht. Ziekten genezen door ‘zegenaars’ is
het meest voorkomende bijgeloof. In het algemeen daalt de
moraal van de bevolking.
Men huwt meestal tussen 25 en 35 jaar en heeft gemiddeld
vier of vijf kinderen; toch zijn er enkele gezinnen met tien of
twaalf kinderen.’
Het werkstuk eindigt zonder slot of conclusie.

werijen Piedboeuf in Argenteau en Piron in Aubel, kruidenierswaren van Luik en Tongeren, stoffen, kleding en gereedschap van Luik en Verviers.
De boerderijen in het dorp waren van het gesloten type met
één ingang. Grote bedrijven lagen buiten het dorp, met als
voorbeeld de boerderij Castermans op Snauwenberg. (Bij de
beschrijving is het huisaltaar vermeld.)

Met dank aan Jean-Marie Ernon. Hij kreeg het origineel van
Zuster Joséphine in 1994, toen de zolders van het klooster opgeruimd moesten worden voor de brandverzekering en met het oog
op nieuwbouw en restauratie. De biografische gegevens en bijbehorende foto stonden in Ursula’s Rustuurtje 4 (1994) en 7
(1995), het tijdschriftje dat Jean-Marie toentertijd verzorgde
voor het rusthuis.
In het volgende jaarboek komt Sint-Martens-Voeren aan de
beurt: het eindwerk van Eugène Vroonen, Normaalschool van
Maasmechelen, 1954.

Vermeld wordt ook de groeve aan de Koetsweg waar jaarlijks
500 tot 1000 m3 stenen werden uitgehaald om de wegen te
herstellen.
De streek van ’s-Gravenvoeren heette vroeger ‘Land van
Overmaas’ en toen (in 1952) ‘Région de la Voer’. Dat is SintPieters-Voeren, Sint-Martens-Voeren en ’s-Gravenvoeren zelf.

De bevolking
Tussen 1.365 inwoners in 1809 en 1352 in 1950 vertoonde
het bevolkingscijfer slechts lichte schommelingen. Het ene
jaar meer geboorten, het andere meer sterfgevallen. Per jaar
ongeveer tien in- en uitwijkingen, vooral douaniers.
Ongeveer twintig mannen werkten buiten Voeren, bij de
bouw, de Fabrique Nationale, de spoorweg. Dat waren er te
weinig om een schadelijke invloed te hebben op de gemeenschap, meent de Zuster. Hierna nog meer over haar dorpsgenoten:
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Een wandeling door ’s-Gravenvoeren anno 1670
Rik Palmans
Bescryvinghe ende Specificatie der
Graesplaetsen gelegen onder de jurisdictie
van s’GraevenVoeren betaelende hoijthiende ofte vande selve exempt.
Wat me vooral trof, toen Hub Smeets me zijn transcriptie van deze tekst (1)
een eerste keer toonde, was dat je hem bijna kunt lezen als een wandeling
door het ’s-Gravenvoeren van de zeventiende eeuw, van aan de grens met
Mesch tot aan die met Sint-Martens-Voeren. De meeste van de toponiemen
(lokale benamingen) van toen bestaan nu nog steeds. Daardoor kunnen we
nog altijd vrij goed deze ‘wandeling’ door het dorp volgen. Ze volgt stroomopwaarts de voornaamste waterloop, de Voer, en die van enkele zijriviertjes, de
Noor (toentertijd Lankwater [38] genoemd) en de Beek.
Het is niet duidelijk wie de auteur van deze tekst is. Wellicht werkte hij hier als
lokale vertegenwoordiger van de Jezuïeten. In ieder geval kende hij ’s-Gravenvoeren en zijn inwoners bijzonder goed. Hij was actief in het dorp omstreeks
1670; dat blijkt uit de vermelding van jaartallen (1675, 1679) op een ander
document – een smalle papierstrook als toevoeging aan een ander document
– in zijn handschrift.
Klaarblijkelijk heeft hij voor de Jezuïeten de basis gelegd van iets wat we nu
een database zouden noemen, waarop zijn opvolgers later konden verder
bouwen: lijsten met respectievelijk alle grondstukken (globaal maar ook per
soort: hooilanden, weilanden, akkers, …) en alle grondgebruikers (alfabetisch
gerangschikt op voornaam).
In het Regionaal Historisch Centrum Limburg, in Maastricht, waar deze documenten worden bewaard, liggen honderden pagina’s uit de tijd dat de Jezuïeten in ’s-Gravenvoeren het tienderecht hadden. Meestal zijn het opsommingen van persoons- en plaatsnamen, met afmetingen en bedragen. Want daar
ging het de Jezuïeten uiteraard om: het was voor hen een investering die geld
moest opbrengen. Wat die documenten ons leren over het dorpsleven van die
tijd is dus heel beperkt. Een compleet beeld zullen we nooit hebben; we moeten tevreden zijn met elk puzzelstukje dat we een plaatsje kunnen geven.
1. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuiëten te Maastricht; 27. Registers van
inschrijving, extracten uit leenregisters der goederen te ’s-Gravenvoeren.

[1] Beginnende van het onderste
deel van het dorp op het
scheyden der voorscreven
Heerlicheijt Voeren ende van
Misch, omtrent het Coelen
graefken, int’ begin van de
Straete inleydende in Misch op
de slincke handt is eene
graesplaetse, nu verdeylt in twee
deelen op dewelcke het huys
gestaen heeft van Lins Pieters, op
welcker schoresteijn gescheyden
wiert de jurisdictie tussen de
voorvermelde twee dorpen. Voor
soo veel als deze graesplaetse
gehoirt onder Voeren, gelyck
oock eene andere weyde, gelegen
Suydwaerts over het Voerewater,
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met name de Drieshof, moet hoythiende
betaelen aen het Collegie.
[2] De weyde hier voormaels annex aen het
huijs vande voorscreven Lins Pieters, is nu
verdeylt in twee deelen, het uyterste naer
Misch is toehoirich aende erfgenaemen Thijs
Coelen, die getrouwt hadde Ficken de
dochter vande voorscreven Lins, ende het
andere aen Rentjen van Wyler, als man van
de nichte des selfs;
Deze weyden zijn gemeynels afgeweyt geweest
met de beesten, principaelick als deselven
bewoont waeren, maer nu verandert wesende
van nature is den proprietaris gepraemt
worden tot betaelinge der hoythiende, en
daerover veraccordeert.
[3] Hoogher opcommende sult ghij vinden
tusschen den Gryse graef ende het Coelen
graefken aen den Voerenstroom gelyck een
weyde in twee verdeylt twee weyden, die
hoythiende betaelen; de eene toebehorende
aen Trijn Meysens, reijndt naer Voeren aen
een stuck leen van 18 roeden commend van
Pauwels Meesters, ende naer Misch waerts
aen het tweede deel toehoirich aen Heyn van
Misch, genaemt lanck Heijn. Betaelen
hoythiende.
[4] Van hier Suytwaerts opgaende tot op den
grijsen graef sult ghy vinden tusschende
straete afcomende vande Alde Linde, ende
tusschen den Corenhof van den Hof vande
Hove, vier drooghe weyden, de eerste
gehoirende aen d’erfgenaemen Willem
Willems, de tweede aen Claes den

Scrinmecker, de derde aen Hubert
Thomissen, de vierde aen Jan Rentjens,
wesende hier bevorens ackerlant
geweest; de twee eerste syn noyt gehoyt
geweest, de twee leste somtyts, ende
wort de thiende op de selve geweygert.
Syn hiervorens maer eene plaetse
geweest met huys ende stallingen, maer
nu verandert van nature.
In dergelycke weyden wordt lichtoos
de thiende versuijmt, door dien de
selve meest gebruyct worden tot
pastorage van de beesten, ende
ondertusschen tot hoij.
[5] Op d’ander syde vande straet licht
de weyde van Gilis Schipers, gemaect
van landt, ende alsoo subject aende
thiende, maer wort afgeweyt, gelyck
oock die van Peerken Nolis liggende in
de Beeck recht onder de Alde Linde, de
welcke nieuwelickx van ackerlant
gemaect is.
[6] Hart daerbij inde Beeck liggen
noch dry weyden van lant gemaect,
eene van Jan Mentjens, d’ander van
Joris Mentjens, de derde van Frans
Barchon, alias Pollain, denwelcken de
hoythiende gegeven heeft, maer
worden altijts geweydt.

Oud Nederlands
Ik heb het manuscript zo getrouw mogelijk overgeschreven. Nou ja, eigenlijk had Hub
Smeets al de transcriptie gemaakt, in een meer hedendaags Nederlands. Mijn werk
bestond er alleen maar in om die terug aan te passen aan de oorspronkelijke spelling.
Zo heb ik ij vervangen door y als het ook in het manuscript zo stond. Dan zie je dat de
auteur dat onderscheid helemaal niet belangrijk vond; hij gebruikte ze door elkaar:
soms schrijft hij huijs, een andere keer huys.
Dit Nederlands uit de zeventiende eeuw is ook voor ons nog vrij makkelijk te lezen.
Soms herkennen we niet meteen het ‘woordbeeld’ en dan helpt het om zo’n woord
hardop te lezen. Sommige schrijfregels zijn intussen wel veranderd. Zo schrijven we
nu een lange klinker (in een gesloten lettergreep) dubbel (oo) maar toen zetten ze er
een i achter (oi), zoals in gehoirt. Voor een lange a (aa) werd het ae: gemaect.
In het manuscript zelf moet je even wennen aan de toentertijd gebruikte vorm van
sommige letters, zoals de e. Zoals in
het voorbeeld hiernaast: ‘vande
voorscreven Straete’. Daarin worden
bovendien enkele vreemde krullen
gebruikt om een woord af te korten.
‘Voorscreven’ wil overigens niets anders zeggen dan ‘al hoger vermeld’.
Bij sommige woorden moeten we even nadenken vooraleer we de betekenis ervan
doorhebben, omdat ze in het moderne Nederlands (bijna) niet meer worden gebruikt
of een andere betekenis hebben gekregen: praemen (aanzetten tot iets, [2]), nature
(manier waarop een perceel wordt gebruikt, [2, 4, 23, 25, …]), lichtoos (lichtelijk, [4]),
gemeynels, gemeynelick (gewoonlijk, [2, 46]), schieten op (zich uitstrekken naar, [9,
25, 57]), verkeert (veranderd, [12]), …
Sommige woorden komen uit het Frans: pastorage, gepastureert (begrazing, [4, 18,
28, 30]), litigeux (steenachtig, [18, 26]), gecedeert (afgestaan, [37, 55]), gepossideert
(in het bezit van, [28]), transport (overdracht, [37, 44]), designeren (aanwijzen,
’41]), ... of uit het Latijn: proprietaris (eigenaar), [2]), ordinaris (gewoonlijk, [46]).
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Meysens, ende van Lanck Heyn; sullen
aenwysinge doen vande naestliggende op de
ander sijde naer den Bergh, ende naer Voeren
Sommige termen houden verband met het tijdperk waarin deze tekst ontopgaende.
stond. Een voorbeeld van zo’n term is laathof [51] of leenhof [37]: een lagere
rechtbank, gebonden aan een heerlijkheid, die ook de akten in verband met
[7] Van Coelen graefken opgaende naer den
aan- en verkoop van gronden opstelde. Als locatie diende vaak de centrale
meulen vanden grondtheer sult ghy vinden
hoeve waarrond de heerlijkheid was ontstaan. De leden van zo’n rechtbank
noch dry weyden van landt gemaect; de eerste
heetten laatschepenen of eijgenoten [36].
toehoirich aen d’erfgenaemen van Gilis
Een heerlijkheid [1] is dan weer het gebied waarin een bepaald persoon, de
Schipers, de tweede aendie van Willem
heer, rechten had waarvoor hij zich kon laten betalen. Het bezit van een heerWillems, de derde aen Claes den Scrinmeker,
lijkheid kwam niet noodzakelijk overeen met het bezit van de gronden, hoewel
als man van Magdalena Walpots; desen heeft
het vaak toch rechten gaf op pachtgelden en onroerende belastingen. In onze
bekendt hoythiende daerop gegeven te
moderne tijd klinkt dat allemaal heel verwarrend, maar dit was nu eenmaal
hebben. Worden geweyt.
het ancien régime of feodale tijdperk. In dat systeem waren gronden strikt
genomen niet je eigendom; je kreeg ze in leen van een hogere leenheer, die ze
[8] Volcht hier nevens den meulen vanden
op zijn beurt ook weer van een nog hogere leenheer had (en dat ging zo omgrondtheer; hier nevens de weyde van Kerst
hoog tot bij de koning of keizer). Een leen toekennen heette verheffen [36, 44,
Claessen, volght het huys en de weyde van
60] of releveren [30]. Toen de Fransen in 1794 onze gewesten bezetten,
Mathijs Haze;
maakten ze een einde aan het feodale leenstelsel.
hier nevens de weyde van Lambert Rigals uijt
In deze tekst worden vaak percelen aangeduid als zijnde een leen. Hub Smeets
het goet van Hans Coelen, waerop
deelde me mee dat als de Jezuïeten een perceel leen noemden, ze daarmee
geprocedeert wort om de thiende.
aangaven dat het Jezuïeten-leen was, dus verheven en geregistreerd in hun
[9] Hier nevens de weyde van den Hof vande
leenhof. Dat betekende dat het tiende-vrij was. Dat was de essentie van het
leenhof, namelijk het registreren van de tiende-vrije percelen. Toen de JezuïeHove, meest geweydt, selden gehoydt; anno
ten de tienderechten in ’s-Gravenvoeren verwierven, was er heel wat discussie
1643 heb ick den Winands thiende gesproken
over de de tienden. Maar dat had nooit betrekking op Jezuïetenlenen, alleen
die niet weygerich en viel.
op ander percelen, namelijk die welke onder de laathoven ressorteerden.
Nota dat dese voorscreven weyden schieten op
Tienden waren belastingen die men moest afdragen aan ‘de kerk’ – in dit geval
de Voerenstroom ende dat een cleyn parceel
aan de Jezuïeten van Maastricht. Een deel van die opbrengst ging naar het
onder die weyde van Schipers liggende,
onderhoud van het kerkgebouw en naar de vergoeding van de pastoor, maar
dependeert aen het leen van den Hof vanden
ook naar de instelling van de orde in Maastricht (1).
Hove.
Eén keer wordt ook gesproken over het Gemeynts [19], grond die publiek
[10] Over de ander sijde van de Straete light
eigendom was en waar iedereen vrij gebruik van mocht maken, bijvoorbeeld
om schapen te laten grazen of brandhout te verzamelen.
tussen den Velthof ende het huys van wijlen
Kerst Teuwissen eene weyde wesende leen,
1. Smeets, H., 2017. De Jezuïeten en ’s-Gravenvoeren (1). In: D’r Koeënwoof
genomen uijt de seven morgen leen vanden
38: 2-6.
Hof vande Hove.
[11]
De
weyden
van Kerst Teuwissen, getrouwt hebbende de
Dit sijn de weyden liggende op de Suijtsijde vande
dochter
van
wylen
Lins Pieters, heeft anno 1662 hoythiende
Hoochvoer, oft vande bovenvermelde weyde van Trijn

Het feodale systeem
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betaelt voir eerst gehoyt wesende; licht op den
Oppervlaktematen
wech vande Snackerberch gaende naer Misch
nevens de weyde van Heyn Bues naer den
Het decimale eenhedenstelsel, dat we nu gebruiken, is pas omstreeks 1800
Westen.
door de Fransen (die toen ook bij ons de plak zwaaiden) geïntroduceerd. Het
duurde overigens nog meerdere decennia eer iedereen die nieuwe maten ook
[12] De resterende graesplaetsen gelegen
in het dagelijks leven gebruikte.
achter de huysen vande Dries, de gribbe, ende
de twee Straeten gaende naer den Hollen graef Vóór die tijd was het een chaos, tenminste in onze ogen. Het was immers best
mogelijk dat maten met dezelfde naam in het buurdorp al een andere waarde
worden altyts afgeweydt, gelyck oock de gene
hadden (1). Maar de meeste mensen kwamen zelden verder dan enkele
vande Marsersgribbe opgaende naer den
dorpen en zij konden dus perfect leven met de lokale maten. Wie nu de
Trichterbergh gevonden worden, wesende uyt
teksten uit die tijd leest, voelt toch altijd de behoefte om die oude eenheden
ackerlant verkeert.
om te rekenen naar onze moderne standaard.
[13] Vanden Trichterberch commende naer
Op http://www.meertens.knaw.nl/mgw/plaats/670/ staat dat een roede (als
het dorp sult ghij vinden Schattenhofken,
lengtemaat) overeenkwam met 16 voet. Vermits een voet 29 cm lang was,
toehoirich aen Anna Jacobs; is leen ende
kwam een roede op 4,64 m. Als oppervlaktemaat (zoals in deze tekst) was een
reyndt naer den Oisten aende weyde van
(vierkante) roede 21,8 m2. Maar dat was dan een kleine roede; een grote roeBenedictus Ruyter Jan, thiende gevende, de
de telde 20 kleine roeden en kwam dus overeen met 436 m2. Een boender telandere daer ontrent worden altyts geweydt.
de dan weer 20 grote roeden (voor ons dus 0,87 hectare). De hier vermelde
waarden golden voor Mheer; we gaan ervan uit dat het ook zo was in ’s-Gra[14] Opcommende van daer door de Straete
venvoeren vermits die dorpen toen, met ook Noorbeek er nog bij, een juridinevens den Snackerberch tot aen
sche eenheid vormden. In de tekst is ook enkele keren sprake van de morgen
Keuckenbergh van alle de weyden liggende op
als oppervlakte-eenheid. Volgens Nyssen (1) kwam een morgen overeen met 5
de slincke en sijn geene tot hoy gebruijckt
(grote) roeden. Ruwet (2) geeft 4 boender voor 1 morgen, maar vermeldt het
geweest, als die van Jan Bues reynende
gebruik van grote en kleine morgen, waarbij 1 grote morgen overeenkomt met
Oistwaerts aen die van Jan Rentjens, die van
1,5 kleine morgen, of 150 kleine roeden (voor ons bijna 0,33 hectare). In [43]
Meyken Marentens, licht Noortwaerts achter
en [57] komen de drie eenheden (roede, boender en morgen) samen voor.
Jan Rentjens en het weyken vande Capellaen
Het gaat in dit document ongetwijfeld altijd om grote roeden, hoewel dat niet
van Voeren; de derde tot hoy gebruijct is
expliciet wordt vermeld. In een ander document (in RHCL) schrijft dezelfde
toecommende aen Aert Smits paelende aen
auteur immers: ‘Ses roeden, ende vyf cleyne’.
het lant van ons Collegie. Op dese drij
weyden is thiende gehaelt als daer hoij is op
gemaect geweest.
[15] Op de rechte handt vande voorscreven
Straete nevens het huys van Mey Hoeters light
de weyde van Heyn Heynen regenoit naer den
Oisten de weerdeylinge van Wynen Gilissen.
Het valt overigens op dat in deze tekst voor de meeste weilanden geen afmeHeyn Heynen heeft anno 1662 hoythiende
tingen worden vermeld. De tienden werden immers berekend op de opbetaelt. De meerreste Oistwaerts opgaende tot
brengst aan hooi; de oppervlakte van het perceel was in deze dus eigenlijk niet
de Straet afgaende van Keuckenbergh naer de
belangrijk.
Voere worden geweydt.
Eén keer [44] worden ook inhoudsmaten (voor granen – in dit geval spelt) ver[16] Beneden de voorvermelde weyde van
meld: mudde en vaet. In het graafschap Dalhem (waar ’s-Gravenvoeren toe
Heyn Heynen naar de Voer licht de weyde
behoorde) gebruikten ze de Luikse mudde, met een inhoud van 246 liter, voor
vanden Borgmeester Morriau. die oock gehoyt spelt (2). Maar voor haver en rogge gaven ze dan weer de voorkeur aan de
Maastrichtse mudde, met een inhoud van 560 liter! Een vaet was het achtste
wesende thiende gegeven heeft.
deel van een mudde, hier dus 30 liter.
[17] De meerreste van de weyden vanden
1. Werkgroep Limburgse Taal, 1984. Wie groet is e boender, wie groet is ’n
Dries lanx de Voerstroom opgaende tot de
rooi?. In: Voeren Aktueel 6/4 (september), 11-14.
bovengescreven straete commende van
2. Ruwet, J., 1943. L’Agriculture et les Classes rurales au Pays de Herve sous
Keuckenbergh onse Hofstede toe worden
l’Ancien Régime, 71-79.
geweijt, alleen op een weyde toehoirich Peter
Meyens als man van Cornelia Pyron, is
somtyts hoy gemaekt ende de thiende geweygert.
specificeren.
[in de kantlijn:] Thys Steenbrugh maect oock hoy achter sijn
[19] Voor den eersten huys ende Hof vande Hove is leen;
huys als oock Jan vande Bergh sonder datter thiende gegeven
heeft naer den Voerenstroom ende naer den Oisten de weyde
is geweest
van Kerst Teuwissen; wort altyts geweydt; moet thiende
[18] Van het huijs vande Hof vande Hove opgaende tot de
geven; is naer het overgaen van Maestricht vercocht uijt de
Kercke toe sijn bijna alle de graesplaetsen gebruijckt tot
Gemeynts tot reparatie vanden Toren, die door den storm
pastorage van beesten meest wesende bebauwt, gelijk op de
gevallen was.
andere sijde van de Voerstroom sommige sijn litigeux, als is
[20] Hieraen volcht de weyde van Heyn Heynen altijts
de weyde toehoorend de dochter van Lambert Jacobs zijn
geweydt.
bauplaetsen. Tot meerder claerheyt sullen sommige
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Toponiemen
Hoe wist je de ligging van een onroerend goed in het Voeren van de zeventiende
eeuw? Een kadaster waarop elk perceel met een code is aangegeven was er nog niet.
Het oudste dat we kennen voor Voeren dateert van omstreeks 1840 (en is online te
raadplegen op de website van het Rijksarchief in Hasselt). Tegenwoordig hoef je je
gsm (met ingebouwde gps) maar uit te halen en die geeft je meteen noorderbreedteen westerlengtecoördinaten van de plek waar je staat; maar dat konden ze zich een
paar eeuwen geleden zelfs niet voorstellen.
Straten of (veld)wegen hadden meestal wel al een naam, die vaak aangaf waar hij
naartoe leidde. Vanuit ’s-Gravenvoeren waren dat de wegen naar de buurdorpen en
naar het verder gelegen Maastricht. De belangrijkste boerderijen hadden een naam
en die kon je dus als referentiepunt gebruiken. Anders volstond het te vermelden wie
de bewoner van het huis was. In zo’n klein dorp wist iedereen iedereen wonen.
Buiten de bebouwde kom – in ’s-Gravenvoeren een lang lint langs de Voer – had elke
plaats een toponiem, een lokale naam. Vaak verwees die naar een natuurlijke bijzonderheid, een speciale boom bijvoorbeeld, of naar een van de landschapselementen die typisch zijn voor de Voerstreek: grebben, graven of bergen. Omdat je er daar
heel wat van hebt, moest dat natuurlijk wat nader gespecificeerd worden, bijvoorbeeld door er de naam aan toe te voegen van iemand die daar gronden had (of had
gehad). Dat gold vaak ook voor veldwegen. Een voorbeeld is de Coelengraaf [1]. Uit
deze en andere documenten blijkt Coelen een courant voorkomende familienaam te
zijn geweest in ’s-Gravenvoeren: deze tekst vermeldt Thijs [2], Hans [8] en Lins [47,
48] Coelen.
De precieze afbakening van de plaats waar een bepaald toponiem betrekking op
heeft is meestal alleen duidelijk voor iemand die daar gronden in eigendom heeft of
bewerkt. Ze waren ook niet als dusdanig bedoeld. Zoals uit deze tekst blijkt werd voor
een preciezere lokalisatie de naam van de eigenaar of gebruiker vermeld, meestal
met verwijzingen naar de reijgenoten, de eigenaars van de aanpalende percelen. Het
werkwoord ‘reinen’ voor ‘aangrenzen’ kennen we niet meer, maar de term
‘reinsteen’ – een steen die een grens aangeeft – bestaat nog wel.
Wat speciale bomen betreft: in deze tekst wordt enkele keren de Alde (oude) Linde
[4,5] vermeld. In een ander document (1) vonden we dan weer een oude schrijfwijze
voor de Slowie: ‘Item aen de Sli wilge leijt een stuck groot 7 roeden, comt geheel uijt
Blantjeshoff, rt. na de Maese den wegh leijdende na de Mares grebbe.’ Sli is afgeleid
van sleeuw, een oud woord dat ‘wrang’ betekent. Denk maar aan de sleedoorn, met
zijn wrange vruchten, of aan de dialectuitdrukking sjlieje teng: het gevoel dat je krijgt
aan je tanden als je in iets wrangs als een onrijpe appel hebt gebeten. (Rt. Is de vaak
gebruikte afkorting voor reijnt: aanpalend.)
Veel van de in deze tekst voorkomende toponiemen bestaan nog. Andere herinnert
niemand zich nog en ook op oude kaarten, zoals het kadaster uit 1840 of de kaart die
Frans Meertens in 1932 tekende op de achterkant van een IJzerbedevaartaffiche (2),
zijn ze niet meer te vinden. We kunnen uit de tekst wel opmaken waar ze (bij benadering) gesitueerd waren. Enkele voorbeelden van verdwenen toponiemen uit deze
tekst: de Kisseler (3) [46, 47] of Haenen bendelt [53, 54]. Nu denkt iedereen bij de
Commel [24] alleen maar aan de plaats met het gelijknamige hotel, maar ook bij
Schoppem was er een plaats die de Commel [55] heette.
Heel vaak is de schrijfwijze van de oude toponiemen veranderd. Spelling was sowieso
nogal vrij in die oude documenten; soms is zelfs in één document een naam op verschillende manieren geschreven. Maar de verschillen met de huidige schrijfwijze zijn
meestal zo klein dat we de oude toponiemen nog wel herkennen. Zo lezen we Misch
[1, 2, …] in plaats van Mesch; Altenbroek heette nog Broeck [38, 39, …]; de plaats die
nu de Pranjo heet wordt in de tekst als Prangels goet [52] omschreven.
(1) RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten Maastricht, inv.nr. 11.
(2) Nijssen, J., 2008, Een toponiemenkaart van ’s-Gravenvoeren uit 1932, D’r
Koeënwoof 30, 32-40.
(3) Waelbers, C., 1959. ’s-Gravenvoeren: wegen, paden, plaatsnamen, gehuchten,
huizen, kruisen, bomen. In: Heem 3/4-5: 8-11. Hierin wordt het toponiem Kroseleur
vermeld op een locatie in de buurt van Schoppem. In het kadaster wordt Kiffelaer
vermeld: wellicht een kopieerfout (omdat s en f in oude handschriften nogal eens op
elkaar lijken). Een kisseler is dus waarschijnlijk een kerselaar.
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De weyden van Claesen Frambachs,
ende vande weduwe Kerst Teuwissen,
gelegen nevens Gillis Schipers sijn
hiervorens weygerich geweest, maer
anno 1662 heeft Claesen Frambachs
bij Tractaet thiende geaccordeert ende
de andere schijnt dat voortaen niet
meer weygerich en sal syn.
[21] De weyden boven Kattengraef
worden afgeweijt, gelyck oock die
boven onsen Thiendehof ende
moeshof. Gilis Aesems op syne weyde
boven Jeucken Wicken huijs hoy
gemaect hebbende, heeft van selfs
thiende gegeven; de weduwe van Thijs
Coelen daer bijliggende maect
swaericheijt.
[22] Van hier opgaende tot de
VliegenSteghe syn al weyden, ende
hoven voor de beesten, ende niet tot
hoij; nochtans op de weyde van
Willem Wicken, op die vanden
Advocaet Mattone ende Jennis
Duyckarts anno 1653 hoy gemaeckt
sijnde is de thiende op de selve
gehaelt.
[23] Vast aen S. Anna Capel sijn dry
weyden van landt gemaeckt, die van
Claesen Frambachs wort altyt
geweydt, die van Corne de Smit, ende
Cornelis Wouters gehoyt ende
gethient. Nota dat van dese tot nu toe
maer gehoyt ende gethient is geweest
die van Corne de Smit, Pieter
Warckens, ende Aert Smits, de
resterende syn vande selve nature, dan
worden geweyt.
[24] De weyden liggende op den
Quinckelbergh, hiervorens lant
geweest, worden meest ende bijna
altijts geweyt, gehoyt wesende sijn
verthient geweest, gelyck als die van
Corne de Smidt, van Pieter Warckens,
van Jan Jacobs Mey Crins, van Aert
Smits, Heyn Bues, Pieter Haeckens;
Mey Crins weyde ende die van Jan
Jacobs syn gelegen aen Coninsbergh
bijden Commel, heeft thiende betaelt.
[25] De voorscreven weyden schieten
Westwaerts op seker weyde toehoirich
aenden Schepen ende Stadholder
Mathijs Barchon, den welcke op den
27 Septembris 1662 mij van selfs
bekendt, ende geaffirmeert heeft, dat
de selve thiende schuldich is, ende dat
de naestgelegene van de selve nature
sijn.

[26] Van het huijs vande Borgmeester
Morriau opwaerts gaende tot Claes Rigals,
Landschapselementen
ende Hutzemekers goet sijn al leenen oft
Tal van toponiemen verwijzen naar een typisch landschapselement. Maar de
weyden niet gebruyct tot hoij oftwel leenen,
termen kunnen voor enige verwarring zorgen omdat ze in Voeren en het aanals is huys ende hof van de voorscreven
grenzende Zuid-Limburg niet de betekenis van elders hebben! Onderstaande
Moriau, de weyden gehoorende ende gehoort
tekst is gebaseerd op een mededeling van Elza Vandenabeele, die een en
hebbende aen den meulen daerby, item den
ander opzocht maar ook heel veel weet uit haar persoonlijke terreinervaring.
bempt onder de Geeberch, den morgen van
Zo is een berg hier een dalflank, een helling. En vermits de Voerstreek een dalMichiel Huijnen aen Neustjens Steghe, alleen
landschap is zijn er hier heel wat bergen. (De auteur van deze tekst schrijft
is litigieux den bempt van Morriau nevens die
berch of bergh.) Een graef is ook een helling, maar dan een kleine: een talud in
onder den Geebergh, waervan mocht breeder
een weiland of langs een weg. In het moderne Nederlands hebben ze er ‘graft’
sien inde bescryvinghe der Leenen, die
van gemaakt.
graesplaetsen sijn.
Een grebbe (of gribbe, grub) is een brede geul – vaak loopt er een holle weg
[27] De graesplaetsen vande Vliegen Steghe
doorheen – of een smalle vallei die door de erosie door stromend water is ontbeginnende opwaerts tot Thys Corten inclus
staan. De grootste in ’s-Gravenvoeren, van het Hoogbos naar de Drees, heet
nu nog altijd gewoon ‘de Grebbe’ [12]. Een in Voeren ook gebruikte term voor
liggende tusschen de Heeren Straete naer den
een kleine vallei (zonder waterloop) is del, maar die komt in deze tekst niet
Noorden, ende tusschen Geurden Steghe naer
voor. Er is wel sprake van een derdel [53], maar dat heeft duidelijk een andere
den Suijden sijn al leengoederen, als die van
betekenis. (Misschien: derde deel; in andere teksten blijkt het alleszins om een
Palm Duyckarts, vast aen de Vlieghenstege,
bepaalde oppervlakte te gaan.)
vervolgens die van Jan Haeckens, van Clynen
Een dijck [38, 44] is een vijver, bijvoorbeeld om water voor een watermolen in
Vrenckens, van Pieter Warckens, van Aert
op te slaan. Waarvoor de dam [55] bij Ottegraeven diende is niet duidelijk.
Cuypers. Volght huys ende hof van Clynen
Was het een waterkering om de vijvers vol water te houden?
Vranckens, als oock van Sebastiaen filius Jan
De auteur bezigt ook een hele rits termen om aan te geven over welk soort
Corten; volght een graesplaetse van Pieter
weiland het gaat. Als hij het over lant [6, 14, 24, …] heeft bedoelt hij akkerCorten, daerin huijs ende hof van wylen Thys
land; soms zegt hij dat ook uitdrukkelijk [4, 5, 12, …]. In de tekst wordt 14 keer
Corten, nu van synen schoonsoon Wilem
vermeld dat akkerland werd omgezet in weide, en nooit het omgekeerde.
Huijnen.
Daaruit kun je afleiden dat al in de zeventiende eeuw veeteelt belangrijker
[28] Op het Suyteynde van Vlieghensteghe
werd in ’s-Gravenvoeren. Graesplaetse en weyde zijn de meest algemene
licht de weyde commende van Lina Linotz,
aanduidingen. Een bempt (beemd) is een weide die langs een waterloop is
ende tegenwoordich by Gilis Aesems
gelegen en vermits de beschrijving de loop van de Voer volgt zijn er daar heel
wat van. De auteur maakt soms onderscheid tussen suere (zure) [51] en soete
gepossideert, den welcke anno 1662 de selve
(zoete) [55] percelen. De eerste zijn door uit humus afkomstige stoffen vergehoydt hebbende heeft van selfs de thiende
zuurd; vaak zijn ze vochtig, met een vegetatie met veel biezen en zeggen (in
daerop gelaeten, andersins wordt de selve
plaats van gewone grassen). Botanisch vaak wel interessant (Elza vond er in de
weyde altyts gepastureert.
jaren ’50 overvloedig herfsttijloos) maar voor een boer natuurlijk weinig aan[29] Wederom van Vlieghen Steghe
trekkelijk. Een andere in deze tekst voortdurend gebruikte term is bendel(t).
beginnende, ende opwaerts gaende sult ghy
Elza vond bij Boileau (1) dat het synoniem is met ‘beemd’, maar waarom hanteert de auteur dan twee verschillende termen? Misschien was er in zijn ogen
vinden op de Suijtsyde van Geurden Steghe
toch een onderscheid dat ons nu ontgaat. Er zijn bovendien ook nog waezen
twee weyden subject aen Domeynen pachten,
[33, 38, 40, 44], waarmee volgens Wikipedia een drassig perceel wordt
de eerste vast aende voorsz. Steghe is
bedoeld. (Die benaming zou afgeleid zijn van het Germaanse wasu.)
commende van Geurt op Stal toehoirich aen
Een siegel [30] zou een hellend grasland zijn (2), maar dan is het wel onduidesyne erfgenaemen, de andere aen Clynen
lijk hoe een stuk grond ‘bevorens’ – voordien – een siegel kan geweest zijn.
Vrenckens; betaelen thiende, als daerop
gehoyt wort.
Als de auteur het over een hof heeft bedoelt hij meestal een wat grotere boerderij. Klaarblijkelijk waren er daar meerdere van in het Voeren van de zeven[30] Volgt Oistwaerts de weyde van Jan
tiende eeuw. Maar een hof kan ook de (omheinde?) ruimte zijn vlak bij een
Nurop, groot acht roeden, altyts gepastureert,
woning of de binnenhof van een grote hoeve. In de tekst wordt immers
ende over Weutjens Steghe de weyde van
opvallend vaak gesproken van ‘huijs ende hof’ [26, 27, 30, …]. In [21] vermeldt
Thomas Buerens hem aengecommen van sijn
de auteur een moeshof, een groentetuin, en in [22] ‘hoven voor de beesten’.
Schoonvaeder Jan Rigals [in de kantlijn: anno
(Hij geeft overigens nergens aan over welke soorten beesten het gaat.) Soms is
1666 July 8 heeft Jan Nurop thiende
hof ook een plaatsnaam, zoals de Corenhof [4], Schattenhofken [13], hofke
gegeven]; is hier bevorens eenen Siegel
van Aecken [42] of Jongenhof [46] – waarschijnlijk afgeleid uit een van de
geweest; reynt naer den Oisten aen Jeucken
vorige betekenissen.
Perbooms Siegel, naer den Noirden aen
1. Boileau, A., 1971. Toponymie dialectale germano-romane du nord-est de la
Geurden Steghe oft wel daerover aen een hof
province de Liège, Analyse lexicologique et grammaticale comparative.
van ontrent ses roeden oock commende vande
2. J.v.V., 1968. Wat betekenen onze plaatsnamen: zegel-zigel. In: Heem 12/4:
voorscreven Jan Rigals. Dese graesplaetse reynt
21-22.
van gelycken naer den Oisten aen Jeucken
Perboom, naer den Westen aen Kerst
Jennissen huys ende hof. Deze twee weyden sijn leen, ende
schynt dat genomen is eene plaetse reynende aen s’Heeren
syn voor sulx gereleveert anno 1599. Uit dese leste weyde
Straete, waerop den Nagelsmit woont.
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afgeweydt, te weten die van Jeucken
Cherfonteijn, van Loze, den Kinderhof van
Jan Waelpots (nu t’Collegie) die van Pieter
In de tekst staan enkele woorden die toch wat meer uitleg vergen. Zo is er geJens, Claes Rigals, Marie Rigals, Thomas
regeld sprake van het Collegie [32, 51, 54]. Dat is de instelling, vooral de
Buerens. Die van Pamen Duyckarts, oock op
school, van de Jezuïeten in Maastricht. In 1566 was ze vanuit Keulen gesticht.
den Kinderhof gelegen, is gethient geweest, als
In 1616 verwierven ze de tienderechten in ’s-Gravenvoeren (1).
daer hoy op gemaect is worden.
In Sint-Martens-Voeren werden de erediensten verzorgd door een kapittel van
[33] Beneden oft onder den Kinderhof liggen
kannuniken. Zij waren waarschijnlijk de eigenaars van het perceel dat Canonickenland [59] wordt genoemd. Over dat kapittel kun je in dit nummer van d’r
diversche leengoederen, als ten eersten huijs
Koeënwoof (pagina 1) een artikel van Elza Vandenabeele lezen.
ende hof van wylen Jan Rigals, Steenmetsers
ende Hutzemekers goederen; voor den eersten
De molen van Linot [41, 44] is de (water)molen die lag in wat nu Meulenberg
Steenmetsers huijs ende hof en is niet geheel
is. Vroeger werd hij de molen van Schoppem genoemd. (Zie foto hieronder.)
leen, maer alleenlik vijf roeden waeze,
Alard Linoth was de eigenaar in 1662; zijn zoon Norbert (†1669) was één van
de erfgenamen, evenals zijn dochter Christina. Die laatste trouwde met Cornehebbende voor reygenot naer den Suijden
lis Jacobs alias Dreessen, die dus eigenaar werd door erfenis uxore nomine
Pieter Hansen huys ende weyde reynende aen
(persoonlijke mededelingen Elza Vandenabeele en Hub Smeets). In [50] wordt
Schietecamer. De vijf roeden van Steenmetsers
nog de papieren meulen genoemd (omdat hij gebruikt werd om lappen textiel
goet heeft Claes Rigals bij middel van coop
tot papierpulp te kneden), die in Schoppem zelf lag.
vercregen ende een gemaect met het deel van
In de tekst worden overigens nog enkele (water)molens vermeld. De eerste is
wegen sijn vaeder aengedeelt bedraegende 7½
de meulen van den grondtheer [7, 8], nu bekend als het meuleken, indertijd
roeden; syn suster Marie heeft uijt dit selve
de laatste molen op de Voer die nog op Voerens en dus Belgisch grondgebied
goet van haer vaeder de meerreste bedraegende
lag. Aan de andere kant van het dorp [26] lag de molen die nu eigendom is van
vier roeden; dewelcke paelen naer de Vitzen
Janssen. Daar verwijst de naam van hun B&B naar: het Maelhof. Tussen de
waerts aen dry roeden toehoirich aen Corne de
Vitschen en Schietekamer vinden we de molen van Lhomme, maar toen deze
Smit, nevens dese volgen ontrent negen
tekst werd geschreven stond er daar klaarblijkelijk tijdelijk geen molen:
roeden toecommende aen Jacob Cherfonteyn
‘hyvorens eenen volmeulen’ [34]. (Een volmolen diende voor het kneden van
ende aen sijn swaeger Thijs vanden bergh, al te
wol, dat op die manier vervilt.) Maar in een (hier niet afgedrukt) vervolg op
deze tekst wordt hij toch ‘den oliemeulen van Claes Rigals’ (waar olie werd
saemen leen; de graesplaetse liggende achter
geperst uit koolzaad) genoemd.
Hutzemekers huys tusschen den Bergh, ende
de Voere behoirt toe aen d’erfgenaemen
s’Heeren Straete [27] geeft volgens Hub Smeets een (belangrijke) openbare
Dirick Cherfonteijn; de helft hiervan naer de
weg aan. De huidige weg die vanuit de Vitschen verder loopt over het plateau
van de Schoppemerhei naar Ulvend is nog altijd bekend als de Heirweg/HeerVitzen is leen, de andere geeft thiende.
weg.
[34] Van den bovengescreven bendelt
1. Smeets, H., 2017. De Jezuïeten en ’s-Gravenvoeren (1). In: D’r Koeënwoof
toebehoirende aen Jacob Cherfonteyn ende
38: 2-6.
Thys vanden berghe volgen noch vier
bempden thiendebaer, te weten van Clynen
Vrenckens, Pieter Pietgens, Frans Pacque, ende van Alart
[31] Op de Suijtsijde vande Weutjes Steghe ende van het
Linot, vanden welcken den leste alleen thiende geeft [in de
voorgaende eerste leen licht de Schaepsweyde verdeelt in twee
kantlijn: syn gebracht onder de thiende] al ist saecken dat die
deelen, het eerste is toebehoirende Andries Massot, het
van Frans Pacque ende van Pieter Pietgens van eender nature
tweede aen Tryn aenden bergh. Volcht Oistwaerts die van
Pieter Corten, nu
Thomas Buerens, welcke
reijnt aen Abts lant.
Volcht Oistwaerts het
lant vande voorscreven
Thomas, ende hiernaer de
weyde van Willem Bikar,
de welcke met eenen beck
omkeert tot aen
Schytecamer; dese weyde
heeft naer den Noirden
ende naer den Westen
voor reygenoten de weyde
van Jan Duyckarts,
commende vanwege sijne
huysvrouw Catharina
Hogenbergh.
[32] Alle dese weyden
geven hoythiende, de
meerreste worden altyts

Ter verduidelijking
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syn ende van een stuck verdeylt, te weten van de weyde daer
hyvorens eenen volmeulen op gestaen heeft met huysinghe,
ende alsoo meer gedient tot weydinge der beesten; Die van
Clynen Vrenckens is anno 1661 vercocht los ende vry behalve
Godt sijn thiende.
[35] Nevens de voorscreven bempden lanx den Bergh liggen
de huysen met weyden van Merten Mentjens ende Michiel
Kerstjens, dewelcke dienen voor de beesten; nochtans Michiel
heeft op de sijne thiende gegeven gehoijt synde.
Nota dat tusschen het huys van Merten Mentjens, ende
Michiel Kerstjens noch een weyde licht toehoirich aen Jan
Bues, dewelcke oock de thiende betaelt.
[36] Nevens den hiervoor vermelden bempt van Alart Linot
licht Oistwaerts eenen sijnen bempt, denselven altyts vry
gehouden hebbende, omdat hij verheven wordt onder de
Eygenoten van Daelhem, dewelcke in de Walsche quartieren
vry syn. Nevens desen volght den bempt van Michiel
Kerstjens de thiende niet betaelende sonder dat ick reden

daervan gehoirt hebbe; is nochtans een deel van de weijde,
daer het huys van Teuwis Mentjens op staet.
[37] Omkerende van hier naer de Vitzen, ende alsoo naer
Noorbeck tot het eijnde van de jurisdictie van Voeren
betaelen alle graesplaetsen hoythiende, mits de navolgende
observantien.
In het begin vande Vitzen lanx de Landerijen hebben de
erfgenaemen van Teuwis Mentjens eenen bendelt, in den
welcken ontrent acht roeden leen sijn gecedeert aen Teuwis
Mentjens door Paesschen Maes, gelyck blyckt bij het
Transport voor onsen Leenhof gedaen op den 30 Martij anno
1628.
[38] Naer de eerste bendelden liggende lanx de Straete onder
Snauwerbosch opgaende naer Broeck, te weten van Heyn
Bues, Claes Rigals, Pieter ende Merten Corten, ende Teuwis
inde Vitzen, volgen sommighe, die aenden Heer van Meer
thiende betaelen; te weten eerst die van Alart Linot, waervan
nochtans ontrent eene roede waeze aen het Collegie thiende
geeft, een plaetse af te
sonderen door het
teecken van den dijck,
waerdoor hiervorens het
lanck Waeter placht
geleyt te worden.
[In de kantlijn:] Jan
Kerstjens van
Snauwerberg heeft ene
weyde gelegen aen het
onderste vanden Voerer
bergh Rt. naer Broeck
lant vande hof van
Broeck, naer het
lanckwater siende de
Straete, op d’andere
syden syn mede
erfgenaemen. Heeft
anno 1665 thiende
betaelt.
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designeren de thiendeschuldighe vlecken.
Eerst aen het huijs ende meulen vanden selven
Om een aantal in de tekst genoemde locaties te situeren heb ik enkele GoogleLinot is annex eenen bendelt groot ontrent
Maps-schermafdrukken (© 2018, Google, DigitalGlobe) toegevoegd. Daarop
[niet ingevuld] roeden die gewatert wort ende
staan paragraafnummers waarin de hieronder opgesomde toponiemen worgeen thiende betaelt, mogels omdat aen het
den vermeld, meer bepaald met de benaming die ik op moderne kaarten
huys gedissimuleert is worden.
terugvond. In cursief: locaties die ik niet vond op die kaarten en waarvan de
[42] Aen de Suytsyde licht een graesplaetse,
locatie dus een beredeneerde gok is. Voor enkele steegjes, zoals Neustjessteeg
genaemt het hofken van Aecken, toehoirich
[26], Geurdensteeg [27] en Weutjessteeg [30] heb ik geprobeerd de locatie
aend’erfgenaemen van Alart Linoth, betaelt
terug te vinden aan de hand van de Villaret- en Ferraris-kaarten. Maar precies
in die omgeving (bij het begin van de Dr. Goffinstraat) is het stratenpatroon
thiende, gelyck oock eene andere met naeme
sinds de achttiende eeuw behoorlijk gewijzigd. Zo is de moderne weg die van
den Bodem, wat meer naer den oisten
hieruit naar Altenbroek gaat pas in de negentiende eeuw aangelegd.
commende van Heer Lenaert Pouwen gewesen
pastoor tot Misch.
Met die ‘moderne kaarten’ bedoel ik de (online te raadplegen) oude en actuele kadasterkaarten maar ook een toponiemenkaart die Rob Brouwers enkele
[43] Nevens desen naer den Noorden oftwel
jaren geleden maakte en die nu in het bezit is van Heem en Natuur. De locatie
naer Broeck siende light den bendelt
van de Wijngaertshaag [56] vond ik terug in een artikel van Jaak Nyssen (1).
gecommen van Lenaert Haegelsteyn op Jan
1. Nyssen, J., 1959. Plaatsnamen van Sint-Martens-Voeren. In: Heem 3/4-5:
Duyckarts, thiendeschuldich.
5-7.
[44] Hier nevens recht onder den bergh
beginnende van de straet die van Linotz
[39] Volgen de bendelen van Gilis Aesems, Kerst Maes, Jan
meulen naer den bergh gaet tot aen het huys van Dries
Corten, Teuwis inde Vitzen, ende Jan Huynen, op dewelcke
Cremers licht eenen bempt (het water vanden voorscreven
de thiende verblyft aen den Heer van Mheer, als oock op
meulen loopt door den selven) verdeylt in vier stucken; het
synen grooten bendelt, tusschen welcken, ende de voorgaende eerste deel van ontrent negen roeden, gelegen onder aen de
cleyn bendelen light eenen bendelt commende van Frans
voorscreven straete is door Dries voor leen anno 1629 Martij
Barchon groot ontrent een bonder door sijnen Soon Matthij
20 verheven; gelyck oock het huijs ende hof recht aen het
naer de doot syns vaders verheven voor onsen Leenhof, ende
daelen van den bergh. Het tweede deel met naeme Keucken
nu verdeylt in twee stucken, het een naer Broeck gevallen
bendelt toehoirich Gilis Aesems geeft thiende; maer de twee
aenden voorscreven Matthy Barchon, het ander naer de
naestvolgende niet, ende nochtans niet verheven gelyck den
Vitzen aen sijn broeder Michiel.
eersten, al ist dat sy den selven Dries Cremers toehoiren ende
van een nature sijn.
[40] Tusschen den voorvermelden bempt vanden Heer van
Mheer en de ackerlanden vande Hof van Broeck, is een half
Mijn gevoelen is dat alle dese stucken leen moeten sijn, ende
bunder waeze wesende het beginsel vande bempden des selfs,
dat op deselve past het Relief gedaen anno 1532 Aprilis 29
vrij gehouden van thiende, ende dit moet wesen het leen van
door Peter Mombers releverende huys ende hof gelegen tot
Broeck.
Schoppem aenhaldende een boender waeze, ende den
Ruelbergh daer bij boven den dyck groot ontrent eenen
Van hier voorts tot het eynde van de Heerlicheyt Voeren
morgen.
geven thiende de meer resterende graesplaetsen;
Daerenboven anno 1573 Aprilis 13 Tiel van Schoppem
[41] Sullen nu wederkeren naer den meulen van Alart Linot,
transporteert aen Lenaert in den Malger eenen bendelt met
om soo van daer voorts opgaende naer Oetegroeven te
eenen bergh daernevens daertoe gehoirende, Rt. ter eender

Bij de satellietfoto’s

[1] Coelengraaf
[1] Drieshof
[3] Grijzegraaf
[4a] Oude Linde
[4b] Korenhof
[5] Beek
[6] Hoogvoer
[10] Velthof
[12a] Drees
[12b] Grebbe
[12c] Holle graaf
[12d] Marsgrebbe
[13] Trichterberg
[13] Schattenhofken
[14a] Snackerberg
[14b] Keuckenberg
[17] Jezuïetenhof
[18] kerk
[21a] Kattengraaf
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[21b] Tienhof
[22] Vliegensteeg
[23] Sint-Annakapel
[24a] Kinkenberg
[24b] Konijnsberg
[24c] Kommel
[26a] Gieberg
[26b] Neustjessteeg
[27] Geurdensteeg
[30] Weutjessteeg
[31] Abts land
[32] Kinderhof
[33a] Schietekamer
[33b] Vitschen
[33c] (Voeren)berg
[38a] Snauwerbos
[38b] (Alten)broek
[38c] Snauwenberg
[41a] Molen Linot (Meulenberg)

[41b] Ottegroeven
(42] Hofken van Aecken
[42] Bodem
[44] Keucken
[44] Ruelbergh
[46] Kisselaer (kadaster: Kiffelaer)
[46] Jongenhof
[47] Schoppem
[50] Pannishof
[51] Suere bendelten
(kadaster: Soelen bempd)
[52] Pranjo
[53] Haenenbendelt
[54] Koeweyde
[55a] Commel
[55b] Bovenhout
[56] Wijngaertshaag
[56] Hemelryck
[59] Canonickenlandt

syde Gilis de Cock, ter andere Lenart in den Malger, mits
draegende den last van dry mudden spelten min ij [=2] vaet
aen Joncker Russenberch. Nota dat het bovensz. goet noch
met meer andere mudden belast is aenden selven Joncker.
[45] Nevens het eynde van de boven bescreven bendelt, ende
het huijs van Dries Cremers light eene drooghe weyde, op de
welcke hij anno 1662 hoy gemaeckt hebbende thiende betaelt
heeft. Mogelick is dit de weyde door onsen Pastoir uijtgeven
voor syne pacht ende der armen. Volght Suijt Piets Henckels
weyde oock verpacht voir Pastoirs kerck ende armen rente;
geeft thiende. Volght die van Jenne Cremers, alias Mofkens;
heeft anno 1666 Augusti 23 voor Scholtis ende Schepenen de
thiendeschult bekent. Volghen die van Claes Loesbergh, ende
Nelie Mofken, synde van een nature, nochtans weygerende
thiende.
[46] Op de ander syde van het vooscreven huijs naer den
Oisten light eenen bempt genaemt den Kisseler door Matthy
Barchon vercocht aen Heyn Heynen; wordt gemeynelick
gehoyt, ende gethient; hier nevens naer den Suyden is den
Jongen hof ordinaris geweyt; anno 1643 isser hoyende
thiende op geheven. Dese graesplaetsen commen uijt den Hof
van Schoppem.
[47] Nevens den Kisseler opwaerts naer den Oisten voght
noch eenen bempt thiendeschuldich verdeylt in twee deelen;
het eerste toehoirich aen Lins Coelen, het tweede aen Thomas
Duyckarts; ende hiernevens onder den bergh van Schoppem
den bempt van Laurens Pessers erfgenaemen, al ist datter sijn
huys op staet.
Volght naer den Oisten noch eenen grooten bempt thiende
schuldich hiervorens gehoirt hebbende onder den Hof van
Schoppem.
[48] Nevens den Kisseler opwaerts naer den oisten volght
noch eenen bempt thiendeschuldigh, verdeijlt in twee deelen,
het eerste toehoirich aen Lins Coelen, het tweede aen Thomas
Duijckarts; ende hiernevens onder den berch van Schoppem
den bempt van Laurens Pessers erfgenaemen, al ist datter sijn
huys op staet.
[49] Volght naer den Oisten noch eenen grooten bempt
thiende schuldich, hiervoirens gehoirt hebbende onder den
Hof van Schoppem. Het eerste deel hier in groot een boender
is toecommende aen Jaspar Barchon, waervan de helft onder
den bergh leen is; de meeste rest is toehoirich aen Matthy
Barchon; behalven vier roeden van Wieker Jan, ende soo veel

van Jan Corten. Tusschen het deel van Jaspar Barchon ende
den hof van Schoppem licht noch een thiendeschuldich
bendeltjen van Ficken Sijmons.
[50] Op het eynde vanden voorscreven grooten bendelt
passeert de Straete opgaende van Schoppem naer den bergh,
aen de welcke light eene graesplaetse vanden papieren
meulen, niet gethient. Boven desen meulen syn noch twee
plaetsen thiendeschuldich, de eerste genaemt Pannis hof,
toehoirich Gilis Stevens, de ander groot ontrent dry roeden
van Nen Lenens vercregen van Jaspar Duyckarts. De
meerreste opwaerts tot het water toe zijn meest hoven ende
graesplaetsen die afgeweydt worden.
Boven Nen Lenens is de weyde van Marey Mofken.
[51] Gepasseert synde het water sult ghy vinden eenen groten
bempt van hier sich verstreckende tot aen de suere bendelden
van Oetegroeven, Desen bendelt is in het geheel thiende
schuldich, ende in den selven hebben deel de navolgende
Persoonen.
Eerst de erfgenaemen van Frans Pollain, alias Barchon, een
stuck groot [niet ingevuld].
Hier naer Lemmen Snackers, groot ontrent ses roeden;
Rut Rutten ses roeden;
Mertens Cardoels ses roeden, vercregen van Matthy Barchon
Het Collegie 14 roeden commende uijt Blantjeshof
Willem Wicken commende vande erfgenaemen Scholtis
Blanche
Volgen het leste stuck groot 10 roeden door ons Collegie
vercregen uyt Blantjeshof.
Vervolgen alsdan Oistwaerts blyvende op de selve strecke, te
weten tusschen den Bergh ende den Voerenstroom de suere
bendelen van Oetegroeven geen thiende gevende, wort
nochtans gesegt dat de selve voor den Laethof aldaer
resorteren. Moet geexamineert worden.
[52] Op de Suytsyde van de voorscreven grooten bendelt
thiendeschuldich tusschen den Voerenstroom, ende de
Ackerlanden liggen de naestvolgende graesplaetsen;
Eerst aen het beginsel van den voorscreven grooten bempt
light onder aen het huys van de erfgenaemen Jan Lenens een
graesplaetse verdeylt in twee deelen, een toehoirich aen de
selve erfgenaemen, dander aen Nen Lenens. Te sien oft dit
niet Leengoet en is, want het Relief van Prangels goet, het
welk aen Wilken Leenens gecommen is, spreeckt alleen van
huys ende hof totter haegen toe; nochtans wort hier nevens
meer als een bonder ackerlant leen gemaect.
Nota de weyde liggende lanx dit half bonder is
in twee gedeylt, het eerste lanx het lant is Trijn
Lenens, het ander Nen Lenens naer de Voer;
dese maect hoy sonder thiende te geven.
Meyne dat dese weyden moesten gaen met
Prangels goet. Te zien voor wat het [?]
resorteert.
[53] Hier nevens Oistwaerts light eene weyde
haer verstreckende tot aen den Haenen
bendelt, inde welcke deel hebben eerst Dries
Lenens 10 roeden, Heyn Wijnants eenen
halven derdel, Tryn Lenens een halven derdel,
ende Nen Lenens eenen halven derdel.
[54] Volght den Haenen bendelt, waervan het
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Boven het huys van
Oetegroeven tusschen de Straete
opgaende naer S. Mertens
Voeren ende den berch van
Bovenhaut volgen diverse
parcelen van bempden, van de
welcke de eerste sijn Daelemer
leenen, onder desen Pretext
ingedrongen hebbende de non
betaelinge van thiende;
Vande…. [pagina verder leeg]

meeste deel liggende langs de Voere thiende geeft, het deel
langhs de ackerlanden is leen; hierin hebben deel Jan Luinten,
Kerst Rutten, ende Jaspar Barchon. Desen Haenen bendelt
verstreckt hem tot byna aen het eynde vande Koeweyde
toehoirich aen het Collegie.
[55] Hiernaer volgen lanx de Commel tot aen het huys van
Oetegroeven de soete bendelden, die voor leengoederen
gehouden worden.
Den eersten bendelt is van acht roeden; is verdeylt tusschen
Joncker Michiel ende syn Consorten; eerst Michiel Chesneux
twee roeden, Frans Tichon insgelyx twee roeden, Joncker
Michiel Impstenraedt vier roeden;
Volcht Oistwaerts noch eenen bendelt van acht roeden; is
verdeylt in dry derde deelen; een commende van Peter
Duyckarts is door Jan Coninx anno 1660 July 8 gecedeert
aen Jaspar Duyckarts, het andere deel is sijn erfgedeelte.
Het leste derde deel is toehoirich aen Hendrick Wynants.
Compt van Suster Catharina Duyckarts anno 1653
December 16.
Volcht noch eenen bempt van acht roeden; waerin den
voorscreven Heyn Wynants heeft twee roeden commende van
de erfgenaemen Michiel Chesneux, daeraen Frans Tichon
twee roeden, ende hier nevens Joncker Michiel Impstenraedt
vier roeden.
Volcht den bempt van Hendrick Wynants groot acht roeden,
ende vervolgens altyt Oistwaerts vier roeden van Dirick
Cremers; volght eenen bempt van 6½ roeden van Hendrick
Wynants hebbende voor Reyggenot naer den Suyden sijn
huys ende hof daer syn dochter in woont; dit paelt West
aenden Commel.
Nevens den bempt van Hendrick Wynants volcht den bempt
van Dirick Cremers, groot dry roeden, ende hiernevens acht
roeden van Jan Cremers, hebbende Oistwaerts den dam
onder het huys van Oetegroeven, Suydwaerts huys ende hof
van Hendrick Wijnants.
[in de kantlijn:] Jan Cremers 8 roeden, maer syn van Frans
Philippens
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Voort opgaende naar S.
Mertens
Volgen hiernaer diverse leenen
voor des Collegies Leenhof
resorterende verspreyt in
verscheyden stucken van seckere
bempten genaemt het
Hemelryck tusschen de Wyngarts haeghe en de straete
commende van Oetegroeven naer S. Mertens Voeren,
wesende aldaer het uijterste Leen den bendelt van Hendrick
Heusschen, waervan acht roeden naer der Sonnen
onderganck voor den Leenhof van het Collegie resorteren.
[56] Hier naer volghende de selve Streke van bempden
Oistwaerts al tot inde Heerlicheyt van S. Mertens Voeren,
sult vinden diverse stucken resorterende voor den Leenhof
van het Collegie, gelegen tusschen de Weijngaerts haghe ende
de Straete opcommende van S. Mertens Voeren, benaemt
wesende dit geweste Het Hemelryck, wesende alhier het
uyterste leen den bendelt van Hendrick Heusschen, waervan
het een deel naer den Westen leen is. Het relief van desen
Hendrick begroot het alleen op acht roeden, maer dat van
Mees Heusschen ao 159– op thien roeden.
[57] Dit stuck van Hendrick Heusschen paelt naer den
Suyden aen ses roeden van Jan Smits, ende dit dese oock
Suijdtwaerts aen anderhalven morgen van Nys indendisch [in
de kantlijn: Nys inden disch 7½ roeden] schietende tot op de
Straete, hebbende voor Reyggenot naer den Oisten seker
weijde resorterende voor den Leenhof vanden Heer van
Mheer, maer naer den Westen paelt aen een half bunder van
Kerst aende Broeck oock liggende lanx de voorscreven Straete
ende met eenen steert streckende tot aende Voere lanx dat
van Nijs ende Jan Smits voorscreven; Kerst aenden Broeck
reijnt naer den Westen aen het Daelemer leen van Gabriel
Droeven.
[58] Dit sijn de stucken liggende tusschen de Straete naer S.
Mertens ende den Voeren Stroom, de andere tusschen de
Voere ende den bergh sijn de naestvolgende.
Beginnende dan vande bovengescreven thien roeden leen
toebehoirende aen Hendrick Heusschen, volgen drij roeden
van Heijn Royen, de welcke alsoo hebben voor Reijgenot
naer den Oisten de voorscreven thien roeden van Hendrick
Heusschen, maer naer den Westen volgen dry roeden
toehoirich aen Kerst aende Broeck.
[59] Hieraen volgen West negen roeden van Thomas Buerens
hebbende West voor Reygenot vyf roeden van Catharina
Roijen, paelende West aen vyf roeden van Heyn Royen ende

dese aen het Daelemer leen van Gabriel Droeven, ende
Jan Smits leen tot aende Wyngaerts haege oft aen den Bergh
vervolgende also de bempden tot bynae aen het huys van
doorsnydende den bempt van Hendrick Heusschen.
Oetegroeven wort gehouden dat deselve resorteren voor den
Alleen liggen lanx de Straete gaende naer S. Mertens ontrint
Leenhof van Daelem, weynighe voor den hof van
dry morgen bempts verdeylt tusschen Gabriel Droeven, ende
Oetegroeven.
Mees Heusschen, die geseyt worden verheven te syn tot
Nota dat nevens dit Leen van Heijn Jacob Roijen liggende op
Daelhem.
het hooghe afhangen vanden bergh naer
Bovenhaudt vier roeden ackerlants hebbende
Tot slot
een bosken naer den Oisten ende
Canonickenlandt naer den Norden,
Tijdens het schrijven van dit artikel werd ik me steeds meer bewust van mijn
maeckende gelyck een goet met haeren
gebrek aan kennis van de historische achtergronden. Ik ben een amateur die
toch de uitdaging wilde aangaan om vanuit dit document een link te leggen
bendelt ende wort my aengebracht als
naar het Voeren van vandaag. Sommige zaken blijven dus een vraagteken en
resorterende voor den Leenhof van ons
wellicht trek ik hier of daar foute conclusies. Laat de opmerkingen en aanvulCollegie. Is toecomende aen Gilis Huijnen,
lingen dus maar komen!
soon van Jaspar Huynen, die getrouwt is
Oude dorpsgezichten: archief Jean-Marie Ernon.
geweest met de dochter van Gilis Roijen.
[60] Dese leenen schijnen te eyndighen aen
Fragmenten uit Villaret-kaart (1748): ’s-Gravenvoeren (pagina 27) en
Schoppem (pagina 25). Deze kaart wordt bewaard in de Cartotheek van het
het crommen vande Voere, oft wel bynaer
ING in Parijs.
teghen over het Cruijsken, daer inde Processie
van S. Mertens de benedictie gegeven wort.
Nota dat naer alle
apparentie onder onsen
Leenhof gehoirt het gene
besloten light tusschen
den bergh ende eene
imaginaire Linie
getrocken vanden
uytersten westkant van
het bovenscreven lant
van Gilis Huijnen tot
bynae op het
voorvermelde Cruijsken,
ende van daer voorts
Oistwaerts lanx de
Straete tot op het
uyterste van het leen
Nijs inden Disch
toehoirich paelende
Oistwaerts aen leen van
S. Mertens ende soo
voorts treckende nevens
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Natuur aan de Berwijnmonding
Rik Palmans
In 1979 werd de stuwdam op de Maas, tussen Moelingen en
Lixhe, in gebruik genomen. Voor de aanleg ervan was het nodig het laatste stuk van de Berwijn, die voordien precies op
die plaats in de Maas uitmondde, noordwaarts te verleggen.
Er werd een nieuwe, kaarsrechte bedding gegraven. Op het
braakliggend gebied dat overbleef na al die werkzaamheden,
ontwikkelde zich een spontane vegetatie die vooral is gekenmerkt door de aanwezigheid van adventiefsoorten.
Het is een natuurgebied dat wel heel erg verschilt van wat we
elders in de Voerstreek kennen. Maar precies daardoor is het
ook heel interessant. Toen ik nog leraar biologie was, trok ik
er met leerlingen naartoe omdat ze er heel veel over ecologie
konden leren, zonder het risico te lopen een kwetsbaar gebied
te vernielen. Dat ze zich even konden uitleven aan de oever
van de Maas – platte stenen over het oppervlak keilen of bij
warm weer even pootje-baden – was mooi meegenomen. Af
en toe konden we ook een bezoek aan de vistrap versieren.

Vanuit historisch oogpunt is er eveneens heel wat over te vertellen: hier lag het fort van Navagne, de Elvenschans, en in
augustus 1914 staken de Duitsers er de Maas over (1). Kortom, het is duidelijk dat deze plek best een bezoekje waard is.
(Op https://www.youtube.com/watch?v=p9we9tH6Ywo kun
je zelfs een virtuele wandeling door het fort van Navagne
maken.)

Meanders
Het laatste stukje van de Berwijn ligt dus al veertig jaar niet
meer waar het oorspronkelijk lag. Maar in die tijd is het tracé
van dat stukje ook nog eens drastisch veranderd. Iedereen
weet dat een rechte waterloop waarvan de oevers niet versterkt zijn, stilaan gaat meanderen: er ontstaan bochten die
steeds groter worden. Aan de ene kant wordt de oever weggevreten, aan de andere kant zet zich materiaal af. Dat gebeurde ook hier. Aan de noorderkant is een heel stuk van het
aangrenzende weiland verdwenen; aan de zuiderkant ontwikkelde zich op de sedimentatie
een ruigtevegetatie. De bocht
werd zelfs zo breed dat de Berwijn er zich op dit ogenblik in
twee geulen heeft gesplitst: een
maakt de bocht, terwijl de andere die dwars door het afgezette
materiaal afsnijdt.
De Berwijn heeft haar beddding
zo sterk verlegd dat een prachtige beuk die hier vroeger stond,
nu verdwenen is. De wortels aan
de zuiderkant kwamen helemaal
bloot te liggen en daardoor
stierf de boom geleidelijk af.
Wellicht was hij op het einde
van de achttiende of het begin
van de negentiende eeuw aangeplant in het park van het ‘kasteeltje’ dat hier aan de Maas lag.

De meanders van de Berwijn, de stuwdam en brug over de Maas,
en de Schans. (© 2018, Google, DigitalGlobe)
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Dat was in de achttiende eeuw,
in de periode dat de zuidelijke
Nederlanden deel uitmaakten
van het Oostenrijkse rijk van de
Habsburgers, hier gebouwd als
tolkantoor op de grens met de
Nederlandse republiek. (Toen
de Fransen in 1795 het gebied
dat nu België vormt annexeerden, vonden ze hier een hele
voorraad grensstenen, met aan
de ene kant de Oostenrijkse
adelaar en aan de andere kant de
Nederlandse leeuw. Ze zijn niet meer als grensmarkering

Waals grondgebied. Ook de vistrap ligt in Wallonië.

Flora
De Maasvallei is een corridor
waarlangs zowel dieren als planten zich makkelijk kunnen verplaatsen. Het water voert zaden
mee vanuit het zuiden en zeker als
het gaat om soorten die geen hoge
eisen stellen aan hun groeiplaats,
ontkiemen die makkelijk ergens
op de oever.
De Maas is een rivier waarvan het
peil na een lange regenperiode of
bij het smelten van de sneeuw erg
hoog kan stijgen. Dan neemt de
rivier de hele breedte van haar
winterbedding in en overstroomt
het water de uiterwaarden: een
brede
strook land die slechts af en
In 1972, toen de Berwijn nog haar oude loop volgde, stond hier een enorme beuk (links).
toe onder water komt te staan. Nu
zijn er ter hoogte van Moelingen
geen uiterwaarden, maar aan het plastic en andere afval dat in
gebruikt, maar op diverse plekken in Moelingen als ornament
de struiken langs de rivier blijft hangen zie je toch dat het
geplaatst.) In de negentiende eeuw werd het voormalige tolwaterniveau makkelijk enkele meters kan stijgen. De stuwkantoor een buitenverblijf van de rijke drukkersfamilie Desdam is overigens precies gebouwd om dergelijke niveauversain uit Mechelen. In augustus 1914, toen de Duitsers hier
schillen uit te vlakken: bij een laag debiet moet ze het water
een brug over de Maas aanlegden en daarbij beschoten wertegenhouden, zodat er genoeg water is voor de scheepvaart en
den door het fort van Pontisse, werd het helemaal vernield.
de industrie stroomopwaarts. (Bij een normaal debiet stroomt
De Berwijn legde tijdens het verleggen van haar bedding ook
bloot wat van het tolkantoor en van het fort van Navagne nog een deel van het water door de turbines van een elektriciteitscentrale; bij abnormaal laag of hoog debiet gaat alle water
onder de grond stak.
door de enorme poorten van de dam.)
Het grootste gedeelte van het terrein ligt op Vlaams grondgebied, maar de eigenlijke Maasoever is dan weer bijna helemaal Als de rivier in de zomer op haar smalst is, kunnen tussen de
stenen op het drooggekomen deel
van de bedding allerlei eenjarige
kruiden opschieten. Dit is de norToen het water na de overstroming in Moelingen op 1 juni 2018 weer was gezakt, bleken
male habitat van wat wij ‘akkeropnieuw enkele stukken van de fundering van het oude fort losgeraakt te zijn.
onkruiden’ noemen. Vooraleer
de mens aan akkerbouw deed
moeten die planten toch ook al
ergens te vinden zijn geweest.
Wel, dat was op dit soort plekken: na de winter had het water
alle vegetatie van vorig jaar weggeveegd en bleef een naakte,
vruchtbare bodem achter. We
zeggen dat op dergelijke plaatsen een hoge ‘dynamiek’ – met
zeer grote veranderingen op
korte tijd – heerst. Dat boeren
dat ook op andere plaatsen
bewerkstelligen met hun ploegen, schept voor deze soorten de
kans om zich bijna overal te verspreiden. Typisch voor dergelijke onkruiden is dat ze zeer
snel groeien en bloeien, en veel
zaad produceren.
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Bovenaan links: reuzenbereklauw; bovenaan rechts: reuzenbalsemien; tweede rij links: grote klit; tweede rij rechts: buddleia of
vlinderstruik (met dagpauwoog); onderaan links: grote kaardebol; onderaan rechts: kleine kaardebol.
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Links: op de voorgrond een bloeiende buddleia; aan de overkant van de Berwijn Japanse duizendknoop (links) en reuzenbereklauw
(rechts). Rechts: de ondoordringbare ruigtevegetatie bereikt een hoogte van twee meter.

Iets verder landinwaarts groeien soorten die vaak meer tijd
nodig hebben tussen het ontkiemen en het produceren van
zaden. Opvallend in het gebied is het grote aantal adventiefsoorten: exoten die vroeger in onze streken niet voorkwamen
maar met de hulp van de mens een plaats hebben weten te
veroveren in onze inheemse flora (en fauna, maar straks daarover meer). Meestal zijn terreinbeheerders daar niet zo blij
mee, want ze verstoren het natuurlijke evenwicht. Als ze de
inheemse soorten verdringen, spreken we van ‘invasieve
soorten’.
Een typisch voorbeeld dat je hier vindt is de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica). Ooit als sierplant naar hier gehaald
maar ontsnapt en niet te stuiten als hij ergens vaste voet
krijgt. Hij verspreidt zich via wortelstokken; het volstaat dat
ergens één stukje daarvan wortel schiet om een nieuwe populatie te vormen. Bestrijding is een bijna onbegonnen zaak. In
het gebied aan de Berwijnmonding wordt zelfs geen poging
daartoe ondernomen. Ook tegen andere soorten wordt niet
actief opgetreden. Het enige beheer bestaat uit het beperkt
maaien van het stukje langs de verkeersweg.
Andere sterk invasieve soorten die het hier goed doen zijn
reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) en reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzium). Die staan vooral langs de
oevers van de Berwijn. Mooie planten en voor bloembezoekende insecten zijn beide soorten best aantrekkelijk. Zeker de
reuzenbalsemien is daardoor vaak ook in tuinen wel getolereerd. De reuzenberenklauw heeft een minder leuk kantje: als
je in contact komt met het sap, krijg je grote brandblaren op
de huid. Daarom voeren de milieuwerkers van vele gemeenten er een actief bestrijdingsbeleid tegen. Dat is een hele karwei want met maaien krijg je ze doorgaans niet weg; het ondergrondse deel schiet immers opnieuw op. Ook spuiten met
herbiciden lukt niet altijd want het oppervlak van de bladeren
is waterafstotend. Zelf heb ik er ooit in de tuin gehad. Mijn
ervaring was dat je best wacht tot ze in bloei komen; dat is
meestal als ze drie jaar oud zijn. Als je dan de bloeischermen
weghaalt kunnen ze geen zaad vormen, en na de bloei gaan ze
vanzelf dood.
Nog enkele adventieven die je hier vindt maar die ecologisch
minder problemen stellen: bezemkruiskruid (Senecio inaequidens) en vlinderstruik (Buddleja davidii). Bezemkruiskruid,

afkomstig uit Zuid-Afrika, is in Europa beland via zaadjes in
ingevoerde wol. Het is een soort van steenachtige bodems.
Langs spoorwegen en de oevers van een rivier als de Maas kan
ze zich dan ook makkelijk verspreiden.
Op dergelijke niet beheerde terreinen vind je vooral wat
plantenliefhebbers een ‘ruigtevegetatie’ noemen. In de praktijk betekent dat: hoog opschietende planten die zo dicht op
elkaar groeien dat je er je onmogelijk een weg doorheen kunt
banen. Vaak zijn het planten met stekels en doornen, zoals
bramen, of met brandharen, zoals brandnetels. Zo’n vegetatie
kort houden met begrazing helpt enigszins, maar ook koeien
en paarden houden er niet van om in een dergelijke jungle
rond te struinen. Vaak ontstaat er wel een mozaïekpatroon
van open vlekken en ruigten. In de Eijsderbeemden, tussen
Eijsden en Maastricht, is dat goed te merken. Aan de Berwijnmonding is er maar één min of meer open plek en zijn
het konijnen die daarvoor zorgen.
Naast die ‘vreemdelingen’ zijn er ook interessante inheemse
soorten te vermelden. Zo groeit hier de kleine kaardebol
(Dipsacus pilosus), evenals zijn groter neefje, de grote kaardebol (Dipsacus fullonum). Ze lijken een beetje op distels,
maar ze zijn er niet aan verwant. In het ‘kaarde’ in hun
Nederlandse naam zit dezelfde stam als in carduus, het Latijnse woord voor distel. ‘Kaarden’ is het kammen van wol,
zodat die tot een draad kan worden gesponnen. Maar de
kaardebol zou daar (volgens Wikipidea) nooit voor zijn gebruikt, wel voor het ‘ruwen’ van wollen stoffen.
Typisch voor kaardebol zijn de stengelomvattende bladeren,
waarin na een regenbui water blijft staan. Hun wetenschappelijke naam, Dipsacus, is daarvan afgeleid – meer bepaald van
het Griekse dipsao, dat ‘dorst hebben’ betekent. Over het nut
van het water voor die plant bestaat discussie. De meest gehoorde verklaring is dat het verhindert dat mieren tot bij de
bloemen geraken en daar de nectar ‘stelen’ zonder de plant te
bestuiven.
Ook grote klit (Arctium lappa) staat er bij de vleet. Net zoals
kaardebol en distels heeft deze plant stekels. Dat liet me toe
aan mijn leerlingen te tonen hoe stekels niet alleen dienen om
de plant te verdedigen tegen vraat door grote grazers – zoals
dat het geval is bij distels. Bij de kaardebol is dat ook wel
enigszins het geval, maar de lange stekels van de bloeiwijze
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dienen vooral om slechts heel selectief bepaalde bestuivers toe
te laten. Namelijk alleen die met een heel lange tong, zoals
sommige hommelsoorten en (nacht)vlinders. Dat maakt de
bestuiving efficiënter: zo’n insect is, als het een ‘alleenrecht’
heeft over die nectarrijke bloemen, veel meer geneigd om van
de ene kaardebol naar een andere te vliegen. De stekels van de
grote klit tenslotte zijn aan de top omgebogen tot een haakje.
Daardoor blijven de zaden ‘plakken’ aan de vacht van dieren
of de kledij van mensen. Die zorgen op die manier voor de
verspreiding van de plant. In 1941 bracht dat de Zwitser
Georges de Mestral op een idee en hij werd daarmee de
uitvinder van de klittenband of velcro.

Fauna
Heel wat trekvogels volgen de Maasvallei op hun trektochten
in voor- en najaar. Voor kleine vogels is het belangrijk dat ze
geregeld rustplaatsen vinden en het terrein aan de Berwijnmonding is daar zeker heel geschikt voor. Maar ook buiten de
trekperiode zijn er af en toe interessante soorten te vinden.
De Maas zelf trekt uiteraard vooral watervogels aan. Wellicht
houden zich vóór de stuwdam vaak vissen op die stroomopwaarts willen en daar profiteren bijvoorbeeld aalscholvers
(Phalacrocorax carbo) en blauwe reigers (Ardea cinerea) van.
Boven de Berwijn zie je wel eens een ijsvogel (Alcedo atthis)
vliegen. Uiteraard kun je voor dieren niet zoals voor planten
garanderen dat je ze er bij een bezoek zult zien. Maar als je
een idee wilt krijgen van wat anderen er al allemaal hebben
waargenomen: ga naar https://waarnemingen.be/gebied/
view/126587 voor een volledige lijst voor deze plaats (Moelingen - Confluence de la Berwinne / Monding van de Berwijn).
Ook hier enkele ‘adventieven’ die zich een vaste stek hebben
weten te veroveren: de Canadese gans (Branta canadensis) en
de Nijlgans (Alopochen aegyptica). Aan de eerste hebben
vooral de boeren een hekel omdat ze in grote groepen hele
stukken weiland
kunnen kaal grazen; de tweede zijn
niet gewenst omdat ze inheemse
soorten als de
holenduif
verdringen.
Zoals daarnet
aangegeven is de
stuwdam een belangrijke hindernis voor trekkende vissen. Daarom is er bij de
aanleg gedacht aan
een ‘vistrap’. De
eerste trap, tussen
de elektriciteitscentrale en de
poorten, voldeed
echter niet; alleen
palingen (Anguilla
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anguilla) bleken de ingang te kunnen vinden. Daarom werd
er een nieuwe trap aangelegd. Vlak naast de ingang komt een
krachtige waterstroom uit, zodat de vissen nu wel de trap vinden. Medewerkers van de universiteit van Luik monitoren de
diverse soorten die hem gebruiken. Zo weten we dat de
Atlantische zalm (Salmo salar) nu weer vanuit zee naar zijn
paaiplaatsen in de Ardennen trekt.
Tot slot: aan afgeknaagde wilgentakken kun je zien dat ook
de bever (Castor fiber) zich hier in de buurt ophoudt.

Besluit
Zoals in het begin van dit artikel al aangegeven tref je aan de
Berwijnmonding niet echt zeldzame planten aan. Integendeel
zelfs: heel wat van hier groeit zouden we liever niet in onze
inheemse flora hebben. Maar het blijft een merkwaardig stukje natuur en dan is het altijd spijtig dat sommigen er toch
totaal geen respect voor opbrengen. Sommige bezoekers vinden het niet nodig om hun afval – overgebleven na enkele
uren aan de Maasoever te zitten picknicken of barbecuen –
weer mee naar huis te nemen. Vroeger was het voor velen
zelfs alleen gekend als sluikstort, maar een grote steen op de
toegangsweg verhindert voertuigen nu om dieper het terrein
in te rijden. Nou, dan kieperen ze gewoon alles eruit aan de
ingang (want de slagboom staat meestal toch open). Op
25 maart 2018 hield een groep vrijwilligers een lenteschoonmaak in het gebied; ze haalden toen zelfs de troep weg die was
blijven hangen in de struiken langs de Maasoever (2). Spijtig
dus dat ook na een dergelijke actie sommige ‘bosvarkens’ het
achterlaten van zwerfvuil nog altijd een normale zaak vinden.

Bronnen
(1) Hovens, F., 2018. Navagne, een Spaans fort aan de Maas.
Eijsden-Margraten, Voeren.
(2) Bollen, L., 2018. Lenteschoonmaak aan de Schans. In:
Voerens Blaedsje 58: 473.

Pastoor d’Affnay vertelt (1746)
Hub Smeets
Wie zich met de geschiedenis van de Voerstreek bezig houdt
loopt vroeg of laat aan tegen Arnoldus Henricus d'Affnay aan,
die van 1719 tot 1770 pastoor was van de Sint-Lambertusparochie van 's-Gravenvoeren (1).
Hij was het immers die de sacramenten van doop en huwelijk
registreerde en noteerde of iemand al dan niet voor zijn dood
het sacrament der zalving had mogen ontvangen. Gegevens
die in onze tijd van onschatbare waarde zijn bij het genealogisch onderzoek (2).
Hoe het aanleggen van die registers indertijd gegaan is, weten
we niet, maar het zal niet altijd eenvoudig zijn geweest. Bij
een doop waren er veel personen aanwezig, de dopeling had
vaak meer dan één naam en de doopheffers werden nogal eens
vervangen door een ander, waardoor een eenvoudige doopaantekening wel tien tot vijftien namen bevatte. Bij een huwelijk moesten ook de data van aankondigingen vermeld
worden en kon het aantal getuigen flink oplopen.
Bij het begraven leek de pastoor meer vrijheid te hebben.
Vaak volstond een voor- en achternaam en de vermelding of
de overledene al dan niet de sacramenten had ontvangen.
Vooral in drukke tijden, bij epidemieën bijvoorbeeld, is zichtbaar dat de pastoor soms namen vergat (hij liet dan gewoon
een ruimte open) of namen verwisselde, waarbij hij de foute
namen doorhaalde en verving. Soms vermeldt hij het beroep
van de overledene, soms de naam van de partner of de omstandigheid waaronder het overlijden plaats vond.
Tussen al deze noties door maakte d'Affnay af en toe ook aantekeningen over andere zaken. Hij beschreef bijzondere natuurverschijnselen zoals aardbevingen, extreme koude, plagen
en epidemieën. Of gebeurtenissen voor zover ze direct van
invloed waren op het dorp. Bijvoorbeeld het verschijnen van
een nieuwe wet (placcaet), een inbraak of erger: het verstoren
van de vrede door het binnentrekken van gewapende troepen.
Hij maakte zijn aantekeningen vrijwel steeds in de Latijnse
taal.
Het handschrift van pastoor d’Afffnay:

Zo maakte de pastoor op verschillende plaatsen in de registers
aantekeningen gedurende de donkere periode die bekend
staat als de Oostenrijkse successieoorlog die uitbrak na de
dood van keizer Karel VI en die vanaf de herfst van 1746 (3),
toen de geallieerde troepen hun kamp opsloegen bij Visé,
voelbaar werd.
De eerste aantekening over deze oorlog staat in het overlijdensregister van 1746 (4) op pagina 275 en betreft de
sterfte van een kind van een sergeant die, wat niet ongewoon
was, zijn vrouw in de veldtocht had meegenomen:
‘Anno Domini 1746 op 22 september stierf Andreas Genand,
een kind van vier weken oud, zoon van een sergeant van de
vrije compagnie van de Oostenrijkse troepen; in die tijd was
er oorlog in dit gebied.’
Een andere aantekening over deze oorlog staat in het doopregister op pagina 301. Vrij vertaald:
‘In 1746 vond er een grote sterfte plaats onder de hoorndieren in onze streek en deze sterfte was nog niet voorbij of de
oorlog brak uit. Aan het begin van de zomer van het jaar
1746 trok het Oostenrijkse leger in de buurt van Roermond
over de Maas, waarna een leger van 80.000 man in Limburg
afdaalde naar Maastricht waar het 15 dagen bleef en vervolgens vlakbij Maastricht de Maas overstak en richting Luik
trok. Toen is er op 11 oktober een zware strijd in de linker
flank van het leger geleverd met de Galliërs [Fransen] in Ronco [Rocourt] bij Luik, waarna de Oostenrijkers enkele dagen
later, over de bruggen die over de Maas bij Maastricht lagen,
wegvluchtten om tot eind oktober in het Wijckerveld te
blijven. Het Oostenrijkse leger werd aangevoerd door prins
Carolus van Lotharingen, dat van de Galliers door de Graaf
van Sax.
In die tijd van oorlog zijn veel streken in het land van Luik
tot ruïne verworden en bijna de hele provincie Limburg zeven
of acht weken lang geteisterd.
Maar ik zeg u: het is de straf van God. [Hierna volgt een relaas
over de boosaardigheid en de overmoed van de mens, hoe God
daarop rea-geert en hoe de mens door nederigheid het tij kan
keren.]
Toen, op 6
september
1746, kwam
Hongaren
hier hun
winterkwartier houden
van het regiment van
Uvari (5),
den staet, die
bij ons veel
schade
aanrichtten
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en die bij ons bleven tot 30 maart [1747]; toen gingen ze
weg. Op 2 juli vond aan de andere kant van de Maas een
gevecht (6) plaats en op 3 juli kwamen ze weer terug en
bleven in de buurt tot 9 november.’
In het overlijdensregister noteert hij (7), tussen zijn overleden
parochianen, op 10 maart 1747 het overlijden van een geëxecuteerde soldaat, waarbij hij ook aangeeft waarom hij werd
geëxecuteerd en de manier waarop dat plaatsvond. Dit voorval beschrijft hij ook in het doopregister op een lege plaats in
het boek, die schijnbaar nog niet was ingevuld, namelijk bij
de dopen van 1715 (8). Hij schrijft daar in het Latijn:
‘In het jaar 1747 op 10 maart tussen 8 en 9 uur ’s morgens,
werd op de berg die in de volksmond Voerenberg op Schijpersheije heet, een executie uitgevoerd. Het betrof een soldaat uit het Hongaars regiment van Uvari dat bij ons tijdens
de winter was ingekwartierd, welke soldaat een bestialiteit
had begaan met een merrie en wegens deze enorme misdaad
kreeg hij als straf dat hij samen met de merrie levend zou
worden verbrand. Deze soldaat was een Pool en hij was katholiek. Maar de welgeleerde heer graaf commandant en
luitenant-kolonel van dat regiment, toen ingekwartierd in de
Jezuïetenhoeve, verlichtte om die reden de straf in die zin,
dat de soldaat eerst op de berg onthoofd werd, de merrie was
al dood, en dat beide dode lichamen daar op de berg in een
groot vuur geworpen werden en zo tot stof gereduceerd zijn,
tot voorbeeld van anderen, opdat ze een dergelijke enorme
misdaad nooit zouden begaan.’
In het overlijdensregister voegde de pastoor er plichtsgetrouw
nog aan toe dat de soldaat zich goed op de terechtstelling had
voorbereid.
Op 2 juli vond de enorme slachtpartij bij Lafelt plaats waarna
er blijkbaar wederom soldaten over de dorpen werden verspreid; In het overlijdensregister noteert de pastoor op pagina
277:
‘In het jaar 1747 op 17 augustus stierf bij ons als gevolg van
dysenterie Hendricus Cralens uit Hoschem bij Oorsbeex,
voorzien van de sacramenten. Hij was bij de artillerie van de
Engelsen. In deze tijd was in deze regio het Oostenrijkse leger
[onleesbaar] Hollanders, Engelsen, Hannoverianen; in deze
tijd heerste hier zo veel dysenterie en febris maligna (9) dat
het hele vaderland was aangedaan en in
een ruïne veranderd is.’
Met zichtbare haast noteerde hij de ene
begrafenis na de andere, merendeels
dysenterie of febris maligna; tot aan het
einde van 1747 begroef hij 50 slachtoffers
van deze aandoeningen. Hieronder veel
kinderen. Maar de epidemie spaarde niemand: ook de veel geciteerde griffier van
Warsage, Henri Alexandre Ernon, bezweek aan dysenterie en moest hij in die
tijd begraven. En ook de pastoor zelf had
het te pakken: hij noteert in het doopregister op de achterkant van pagina 1 in het
Nederlands:
‘In het jaer 1747 in october heb ick laeten
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Tekening van een bestialiteit (foto Ed de Grood).
Ed ‘herontdekte’ deze tekening, samen met 23 andere, in 1966
diep in het gangenstelsel van de mergelgrotten van Caestert. Ze
stammen uit de tweede helft van de vijftiende eeuw, wat door
C14-datering werd bevestigd. Ed dringt al jaren aan op een betere
bescherming van dit patrimonium. (red)

repareren mijn cleijn huijs te weeten het dack [daarna volgt
een beschrijving van bij wie hij de materialen gekocht had voor
welke prijs]. Dit heb ick doen repareren als het leger van de
geallieerden was bij ons in het velt en als ick was sieck van
den buijckloop.’
Na het vertrek van de Hongaren was het nog niet afgelopen
met de krijgslasten. Als er soldaten in de buurt waren, ook
die van ‘zijne alderchristelijkste majesteijt’ (10), betekende
dit dat er voedsel en transport geleverd moest worden op
straffe van ‘militaire executie’ en dat kon van alles zijn. Als
gevolg daarvan waren de gemeentenaren gedwongen elders
geld te gaan lenen.

De eerste vier van de 65 handtekeningen onder de machtiging om geld te lenen op
24 augustus 1748:

Tot twee maal toe, op 23 augustus en op 3 oktober 1748, zijn
de toenmalige burgemeesters Gaspar Smeets (11) en Mathijs
Cerfonteijn geld gaan lenen in Maastricht. Hiertoe werden ze
gemachtigd door de gegoede dorpsbewoners die voor de
terugbetaling hoofdelijk borg stonden. De leningen werden
geregistreerd door de Maastrichtse notaris Guillaume Caris.
Deze documenten laten mooi zien wie er in die tijd in het
dorp bezittingen had, want dat bepaalde of je hierover mocht
meebeslissen en ondertekenen. Beide keren leenden ze 3.000
gulden. De geldverstrekker was de Maastrichtse bierbrouwer
Hendrick Rutten (12).

terieregimenter der kaiserlich-habsburgischen Armee der Frühen
Neuzeit.) De identiteit van de ‘weledelele graaf commandant
en luitenant-kolonel’ van dat regiment is niet bekend.

Het zullen spannende reisjes zijn geweest om met zoveel
geleend geld door het toen zo instabiel gebied van Maastricht
naar Voeren te reizen!

9. Het is niet duidelijk wat febris maligna was; mogelijk
betreft het hier buiktyfus veroorzaakt door Salmonella typhi,
waarbij buikpijn, hoofdpijn, koorts, trillingen en verwardheid
op de voorgrond staan. Bij dysenterie heeft waarschijnlijk de
diarree met bloed bij de ontlasting op de voorgrond gestaan.
Voor de diagnose moest men het toen doen met eenvoudige
waarnemingen.

Moesten de Jezuïeten ook meebetalen? De gemeente vond
van wel en sloeg hen aan voor 1.077 gulden; maar de paters
waren van mening dat ze niet hoefden te betalen voor hun
‘geestelijke gronden’ (13) en gingen tegen de aanslag door de
gemeente in beroep bij de Raad van Brabant. Het is niet bekend of hun beroep door de raad werd erkend. Ook is niet
bekend of en wanneer de 6.000 gulden aan Rutten werden
terugbetaald.
Het gedrag van de geallieerde troepen en de verplichtingen
van de burgers ten opzichte van de troepen waren aan strenge
voorschriften gebonden. Deze waren door Karel van Lotharingen (Charles de Lorraine) op 1 november 1746 vastgelegd
op het hoofdkwartier in Amby en in gedrukte vorm verspreid. Dat het er in de praktijk echter vaak anders aan toe
ging is algemeen bekend.

6. Dat betrof de zeer bloedige slag bij Lafelt. Voor uitgebreide
informatie hierover zie: Daemen e.a., 1997. De Slag van
Lafelt om Maastricht. Stichting historische reeks, Maastricht.
7. Op pagina 277 van het overlijdensregister, op het internet:
van 1689-1759.
8. RAH Doopregister ’s-Gravenvoeren, pag 25, onderaan de
pagina vóór de pagina die begint met ‘Anno 1715’.

10. Betiteling van de Koning van Frankrijk.
11. Zoon van (ook burgemeester) Jasper Smets en Catharina
Dreesens alias Jacobs, gehuwd met Marie Heijnen; hij was in
1758 35 jaar oud; vanaf 1757 was hij pachter van de
Jezuïetenhof.
12. RHCL 20.242a; notaris Guillaume Caris 2.126 nr. 1996
en in RAH: Laethof Ottegroeven 1085 (Boek 5).
13. Dit betreft de 7 bunders en 7 roeden die de Jezuïeten in
1620 van de Benedictijnen van Luxemburg hadden gekocht
bij de zogenaamde tiendekoop.

Bronnen
1. Zie ook Leerssen, J. Th., 1989. Het Notitieboek van
Arnoldus Henricus d'Affnay, Pastoor van 's-Gravenvoeren van
1719 tot 1770.
(2. Zie het artikel van Lambrecht, Th., Rijksarchief Gent:
Geboorte, huwelijk en
dood, parochieregisters als
bron voor je historisch
artikel; december 2014.

D’Affnay vermeldt de Schijpersheije (ook gekend als Schiepersheide) als plaats van executie. Op toponiemenkaarten van Frans
Meertens en Rob Brouwers vinden we ze niet terug. Wellicht
was het hier, langs de weg naar Snauwenberg, op de plaats waar
in vroegere eeuwen de galg stond. (red)

3. Dit wordt vermeld in
een akte van notaris
Guillaume Caris van
Maastricht 20.242A nr.
1995, dd 21.06.1747.
4. RAH DTB registers 'sGravenvoeren; te raadplegen in de leeszaal;
tevens op de website van
het Rijksarchief onder
‘parochieregisters’.
5. Infanterieregiment No.
2 (1741/2) Hongaars
1741 als ‘Ujváry zu Fuß’,
genoemd naar Overste
Ladislaus van Ujváry,
1745 (Uit: Liste der Infan-
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Toponymische verkenning
aan de buitengrens van Moelingen (1)
Ten westen en ten zuiden van Moelingen:
op grondgebied Wezet (Visé) en Berne (Berneau)
Willy Machiels
Opmerkingen
De aanzet voor deze verkenningsstudie is het vaststellen van
het betrekkelijk grote aantal hoofd- en bijwegen, veldwegen
en paden dat Moelingen met zijn aangrenzende stad, dorpen,
gehuchten en afgelegen boerderijen verbond of nog verbindt.
Op oudere kaarten tellen we er zo’n 28 en op meer recente
toch nog zo’n 25, de autoweg niet meegerekend.
In deze verkenning wordt, meestal, de Nederlandse benaming
van een plaatsnaam gegeven in zoverre dat die ook werkelijk
bestaat. De tekst is immers geschreven voor Nederlandstaligen. Daarbij komt nog dat die Nederlandse vorm dikwijls de
oorspronkelijke benaming is en de Franse benaming ervan
een latere en soms zelfs een foutieve vertaling.
Ik gebruik ook uitsluitend de benaming ‘Nederlands’ voor de
taal die in historische teksten als Diets, Brabants of Vlaams
wordt aangeduid.
De verkenning verloopt van West naar Oost en begint dus
aan de Maas.
Omdat het een toponymische verkenning betreft, gaat de
grootste aandacht naar de benaming van de plaatsen, wegen,
rivieren en beken, typische of beeldbepalende gebouwen,
kerken enz. die erin voorkomen. De landschappelijke,
historische, heemkundige, economische, bestuurlijke
en andere gegevens en desbetreffende uitleg zijn niet de
hoofdbekommernis en daarom niet grondig uitgewerkt.
De etymologie van de toponiemen is dikwijls ook bijgevoegd behalve wanneer die overduidelijk is of juist te
onduidelijk.

Het verloop van de verkenning
Moelingen grenst in het westen aan Lieze, Lixhe bij de
diepste middellijn, de t(h)alweg, van de Maas. Die
‘stroom der Maas’ is in zijn geheel 950 km lang, ontspringt op het Plateau van Langres in Frankrijk en
stroomt verder door België en Nederland richting
Noordzee. Naar het zuiden toe zien we het viaduct, le
Pont des Allemands, van ‘de spoorlijn van de Duitsers’, aangelegd tussen 1915 en 1917 in de oorlog
1914-1918. Het overspant de Maas en het Albertkanaal. Het is 523 m lang, waarvan 250 m boven de
Maas, en er rijden nu zo’n tachtig treinen per dag over.
De grondige renovatie ervan zou in september 2018
afgerond moeten zijn na twee jaar werken. Hierbij
worden de metalen brugdekken helemaal vervangen en
de pijlers verstevigd. De werken worden uitgevoerd
door de firma Franki SA uit Flémalle, zelf sinds 1998
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een onderdeel van Willemen Groep uit Mechelen, het grootste familiale bouwbedrijf uit België. Hier in de Maas lag vroeger het nogal grote eiland Quaden, l’Ile Quaden. Het eiland
werd uitgebaggerd in de zeventiger jaren van vorige eeuw en
verdween onder het Maasoppervlak bij de aanleg vanaf 1976
van de stuwdam, met zijn hydro-elektrische centrale, operationeel sinds 1980, op de grens tussen Moelingen en Wezet.
Het doel van de bouw van de stuwdam is het water van het
Albertkanaal op peil te houden. De naam van het eiland, in
gebruik als grasland vanaf 1850, verwijst naar de familie Quaden, uitbaters van een hotel in de buurt van het station van
Wezet, die er ganzen hielden voor hun restaurant. Gebraden
gans, l’oie à l’instar de Visé, is een typisch Wezets culinair gerecht. Eerder heette het eiland La Petite Saussaie of Saulcy,
verwijzend naar de wilgenbomen die erop groeiden. Saule is
Frans voor wilg. Het Robinsoneiland ten zuiden van de centrale Maasbrug in Wezet heette La Grande Ile Sau(l)cy (1).
Op het eiland Quaden werden in 1979 op drie meter diepte
overblijfselen gevonden van een mogelijk nog Gallo-Romeins
gebouw. Het eiland Quaden vormde tot in de zestiende eeuw
de rechteroever van de Maas maar werd van die oever gescheiMoelingen en omgeving. Luchtfoto uit 1953.

Bovenaan: de Stuwdam van Lieze, Lixhe, operationeel vanaf 1980. — Een oude prentkaart van het eiland Quaden.
Onderaan: Devant-le-Pont, de Brug van de Duitsers, Le Pont des Allemands. Vervanging van de metalen structuur. Open dag 10
september 2017. — Idem, op 11 juli 2017.

den door het ontstaan van een geul bij een grote overstroming
(2).
Op de linkeroever van de Maas ter hoogte van het voormalige
eiland Quaden ligt het grote gehucht van Wezet met de naam
Devant-le-Pont, vermoedelijk ontstaan in de dertiende eeuw.
Het landbouwgebied heette eerst Gorhé en lag aan beide
zijden van het riviertje de Aaz, de oude scheidingslijn tussen
de heerlijkheden van Wezet en Argenteau-Hermalle (3). In
1294 vermeldt een tekst: ‘Ale Spine (bij de doornstruik)
Gorheit’ (4). Sommige etymologisten gaan terug naar een
Middelnederlands woord gore of goor dat ‘moerasgebied’ betekent (5, 6). Boileau denkt aan de persoonsnaam Gregorius
(7). Het meest noordelijk stukje Devant-le-Pont op de linkeroever van de Maas, vlak bij het spoorwegviaduct heet La
Basse-Meuse. Hier was vroeger ook een suikerfabriek, opgericht in 1892 en in 1920 opgegaan in de Sucrerie de Liers.
Liers ligt ten westen van Milmort. Beide horen nu bij Herstal.
De vroegere cementfabrieken van Visé-Haccourt en Les Ciments Liégeois, begonnen in 1899, lagen aan de linkeroever
van het Oude Kanaal Luik-Maastricht, aan de kant van Hallembaye, en vanaf 1934 aan het Albertkanaal.
Ten noorden van Devant-le-Pont op de linkeroever van de
Maas en juist tegenover de Schans van Moelingen ligt het
dorp Lieze, Lixhe. In het zuiden ervan ligt de hierboven ver-

melde stuwdam op de Maas met de belangrijke weg die sinds
1983 Voeren met Riemst, Tongeren en Bilzen verbindt. Op 8
februari 2018 kwam op deze weg, ’s morgens na een vriesnacht, het brugdek over het Albertkanaal aan een kant, in de
richting van Moelingen, 70 cm omhoog. Een van de twee
stangen die het brugdek met de sokkel verbinden was losgekomen. De tuibrug was nochtans ontworpen door het vermaarde bureau Greisch. Pas op 2 juli zijn de herstellingswerken begonnen en deze zullen vier maanden in beslag nemen,
dus tot Allerheiligen. Deze brug ligt op het grondgebied van
het gehucht Loën, dat bij Lieze (Lixhe) hoort. Lieze zelf ligt
ingesloten tussen in het oosten de Maas en in het westen het
Albertkanaal dat hier achter een verhoogde dijk in 1934
werd aangelegd. Dit kanaal is 129 km lang en is jaarlijks de
transportweg voor meer dan veertig miljoen ton goederen.
Vlak tegenover de Moelingse Schans ligt sinds 2005 langs de
Maas, in een gerestaureerd vroeger kasteeltje, de seniorenresidentie Abbeyfield van de Koning-Boudewijn-stichting.
Jean-Remacle de la Tour liet het kasteeltje in 1730 als
buitenverblijf bouwen. De laatste adellijke bewoonster was
juffrouw Gabrielle de Coune, die het aan de Koning-Boudewijnstichting schonk. Aan de westkant van het kanaal ligt het
gehucht van Lieze met de naam Loën. De naam zou het
meervoud zijn van het Nederlandse loo en dus ‘bossen’
betekenen (8). Op oudere kaarten, o.a. de oude De la Feuille-
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Bovenaan: Foto (21 februari 2018) vanaf de stuwdam van Lieze, Lixhe stroomopwaarts. De vernieuwde Brug van de Duitsers en verder
de Brug van Wezet naar Devant-le-Pont. — De weg van Moelingen naar Riemst. Het op 8 februari 2018 omhooggekomen brugdek
over het Albertknaal.
Onderaan: Lieze met ten westen ervan Sleutel. De la Feuille 1747. Kaart van het Bisdom Luik.— Zicht vanaf Lieze, Lixhe op de Monding
van de Berwijn in de Maas. Links de Elvenschans.

kaart van het Bisdom Luik uit 1747, zie je nog verder ten
westen van ‘Liese’, zo vermeld op die kaart, een plaats met de
naam Sleutel. Die naam komt in 's-Gravenvoeren en in Wezet voor als naam van landerijen.
Ten noorden van Lieze ligt Nivelle, van 1155 tot 1619 de
zetel van een Luikse bisschoppelijke heerlijkheid bestuurd
door een voué of proost. Deze Vouerie staat er nog. Nivelle
ligt tegenover de Eijsdense Caestertbeemden. Aan de Nederlandse kant staat grenspaal 46N (Nederland) en aan de
noordgrens van Nivelle op een schiereilandje in de Maas
grenspaal 46B (België). De grens zelf ligt ongeveer in het
midden van de Maas, de zogenaamde t(h)alweg. Nivelle bezat
in Caestert, bij de monding van de Voer in de Maas, zelfs een
banmolen, later de zaagmolen (9).
Ten westen van Lieze en Nivelle liggen de CBR-cementfabrieken, nu in handen van het Duitse HeidelbergCement.
De geschiedenis van de CBR-cementgroep begint in 1910
met het samenvoegen van twee oudere maatschappijen ‘La
Bonne-Espérance, briqueterie et cimenterie’ in Turnhout en
de ‘Fabrique de Ciment Portland Artificiel de Loën’, toen in
opbouw in het gehucht Loën van Lieze, onder de benaming
‘Cimenteries et Briqueteries Réunies Bonne-Espérance et
Loën’. De naam CBR alleen dateert van 1924. In 1926 richt
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de CBR samen met de Zwitserse groep Holder-bank in
Maastricht de Eerste Nederlandse Cement Industrie, ENCI,
op. De jaarlijkse productie van de CBR in Lieze bedraagt
1,65 miljoen ton Portlandklinker en 1,7 miljoen ton cement.
Portlandklinker is het halffabrikaat, harde steenachtige
brokken, dat voortkomt uit de sintering, het verhitten op
1450 °C tot net geen smelttemperatuur, van kalksteen voor
65%, siliciumoxide voor 20%, aluminiumoxide voor 10% en
ijzeroxide voor 5%. Door klinker te vermalen met toevoeging
van andere stoffen, calciumsulfaat, slak en vliegas wordt
cement verkregen. Er werken een kleine tweehonderd
mensen. De 95 m hoge toren met zijn rode top is beeldbepalend in dat stukje Maasdal. Juist ten zuiden van de cementfabrieken ligt het bedrijf Imerys Minéraux, de Belgische
tak van het Frans bedrijf van industriële mineralen dat hier
ingevoerd kaolien en marmer vermaalt.
Lieze wordt in 1111 Lisia en in 1169 Lise genoemd. De
naam zou misschien ‘biezenveld’, uit het Germaans liskjô,
betekenen. Nivelle wordt reeds in de achtste eeuw vernoemd
in een Vita, een levensverhaal, van de heilige Hu(g)bertus
(† 30 mei 727 in Fura) onder de naam Niviala, nieuwe vestiging, uit het Germaanse niuwi, ‘nieuw’ (8, 10).
We keren terg naar de rechteroever van de Maas juist onder

Bovenaan: Abbeyfield. — La Vouerie (Proosdij) van Nivelle.
Onderaan: Cementfabrieken van Lieze, Lixhe gezien vanaf de Withuisstraat te Moelingen. — Het Albertkanaal bij de bedrijven Imerys
en de CBR-cementfabrieken. Foto vanaf de Brug van Loën.

en dus ten zuiden van de Elvenschans die zelf op het grondgebied van Moelingen ligt (11).
Dit gebied onder de Elvenschans ligt op het grondgebied van
Wezet en staat op de huidige kadasterkaart aangeduid als
Terre Sainte-Croix. Op oudere kaarten staat Les Terres de
Sainte-Croix. In de middeleeuwen waren die gronden eigendom van de collegiale kapittelkerk van de kanunniken van het
Heilig Kruis te Luik. Ze werden in 1005 door de Duitse keizer Hendrik II geschonken aan de Luikse prinsbisschop Notker (Notger) ten voordele van zijn Heilig-Kruiskerk. De
naam van die gronden was toen Halterinia iuxta litus
Mosae, vlak naast de oever van de Maas. De naam, een van
de oudste toponiemen van Wezet, misschien wel uit de Romeinse tijd, zou teruggaan naar het Latijnse alter: ander en
het Gallische renos of rinos dat zelf teruggaat naar het Voorgermaanse reinos: rivier, stroom. Ook de naam van de stroom
de Rijn (der Rhein) wordt zo uitgelegd (12, 13, 14). Latere
namen zijn Hautierne en, met een vermoedelijke verwarring
met de hoeve en de gronden van Henrie Terff, ook Henriterre (15). Zie hieromtrent de bijgevoegde schets uit 1647
waarin zowel de gronden van Sainte-Croix als, ervan gescheiden, gronden van Henrie Terff voorkomen (16). De grote
hoeve Halterinia bij de Maas verdween in het begin van de
vijftiende eeuw bij een geweldige overstroming van de Maas
(17). Deze hoeve zou hebben kunnen gelegen waar tot in de
zestiger jaren de hoeve Otten stond of juist ten zuiden ervan.

Ten zuidoosten van de gronden van de Heilig-Kruiskerk van
Luik, Terre Sainte-Croix, en de gronden van Henrie Terff, en
nu gescheiden door de spoorweglus de Ceinture, ligt het gebied genaamd De Broes, La Brousse. Die Ceinture is de
spoorweglus die de goederenspoorlijn nr. 24 van Tongeren
naar Aken, deel van de lijn Antwerpen naar Duitsland, gebouwd door de Duitsers vanaf 1915 in de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 en vanaf 1917 in gebruik, verbindt met de lijn
nr. 40 van Luik naar Maastricht. Die verbindingslus werd
aangelegd door de firma Gehlen uit Kaiserslautern (18). Voor
meer uitgebreide gegevens over de spoorlijn Tongeren-Aken
raadplege men het rijk gedocumenteerd werk van wijlen Jaak
Nijssen: De spoorlijn Tongeren-Aken in oorlogstijd aangelegd,
uitgegeven door Opbouwwerk Voeren, 1985. De eerste
spoorlijn van Luik naar Maastricht, toen een privé onderneming, dateert van 24 november 1861. Het meest zuidelijke
deel van De Broes ligt nu ten zuiden van de spoorlijn nr. 24.
Zie hieromtrent de foto van de straatnaam Rue de la Brousse. Hier stonden vroeger de noodwoningen van het KoningAlbertfonds, gebouwd tussen 1919 en 1923, dus na de Eerste
Wereldoorlog. De naam Brousse is een verbastering van de
naam Broe(c)k(e), Brou(c)k(e), Brouxs, Br(o)us moerassig
gebied (19). Uit het verslag van de ‘Echevins (schepenen) de
Liège, O. Reg. f.327: le 20 novembre 1418’ staat ‘... terre
dessouz Brouke deleis (bij) Viseit’. Een interessante vermelding is uit 1570, 30 juli: ‘...terre sise “onder den Broeck int
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Bovenaan: De CBR-cementfabrieken.
Onderaan: Het gebied ten zuiden van de Moelingse Elvenschans. Schets in kleuren van Albert Le Cocq, ‘peintre et bourgeois de Visé’.
Uit het Plan de parcelles appartenant à la Cathédrale de Saint-Lambert de Liège et à la Collégiale Sainte-Croix. Parcelles situées au bord
de la Meuse entre Visé et Navagne. 17 mai 1647. — De spoorweglus de Ceinture op Moelings grondgebied, 1979. (Van achter naar
voor) Hubert Tossens, Peter en John Machiels uit Moelingen. Links van de spoorlijn de verdwenen veldweg naar De Broes op Moelings
grondgebied.

wesen dervelt” ... terre sise “onder Warys”’, R.A.L. Maastricht, Breust, L.V.O. Reg.8 f.6. De plaats Warys wordt verder behandeld. Dit vroegere vruchtbare akkergebied is nu het
industriegebied van Wezet, Visé Nord. Het grootste bedrijf is
hier Knauf Insulation, in 1979 begonnen als Owens Corning.
Nu werken er zo’n 280 mensen.
De Broes, La Brousse gaat in oostelijke richting over in wat in
Moelingen Het Wezenderveld wordt genoemd en in Wezet
La Campagne de Visé. Het was vóór de industriezone van nu
bijna uitsluitend akkergebied. Het smallere vroegere akkergebied ervan aan de oostelijke kant van de drukke weg WezetMoelingen-Maastricht is nu dus ook industriegebied. De
oudste onderneming hier is de Fruitveiling, gesticht in 1949.
In 1974 fuseerde de Fruitveiling van Wezet met Veiling
Borgloon. Veiling Borgloon hoort sinds 2014 bij Belorta, de
grootste coöperatieve groente- en fruitveiling van België, met
hoofdzetel te Sint-Katelijne-Waver. Deze naam Belorta staat
nu op de gevel van de veiling (20).
Aan de overkant in oostelijke richting van de spoorlijn de
Ceinture ligt het historisch heel belangrijk domein Op Waris, La Wadrée, Waudrée of Vaudrée nu. De verdwenen hof
met uitkijktoren en grachten ‘Cour et thour de Wadrée’
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grensde langs zijn achterkant aan de aloude Honsjesweg, La
Voie de Hognée. Hij lag zo’n 100 m lager in westelijke richting dan de huidige boerderij, La Ferme de Longue-Vue,
vlak bij de uitgraving van de spoorlijn nr. 24. Langs de voorkant leidde een weg naar het centrum van Moelingen. In de
buurt waren er ook enkele bronnetjes, o.a. La Fontaine
Saint-Nicolas. De naam Saint-Nicolas verwijst naar het SintNicolaashospitaal van Wezet. Dit hospitaal bezat in Moelingen de Ganzenwei, de Gajzewej, waar ze ganzen vetmestten
die ze aan behoeftigen en arme pelgrims uitdeelden. Deze
bron lag ‘à Triexhe (Dries) de Wadrée’. De nu volgende
vermelding is van rond 1450: ‘... circa triscum Waderey ubi
fons habetur’. Ze vormde een smal waterloopje dat richting
La Brousse, De Broes vloeide (21, 22, 23). (Begin jaren ’50
van vorige eeuw ging ik (W.M.) met mijn broer Jean nog
drinken van het water van een bronnetje aan de uitgraving
van de spoorweg van de Duitsers, nu lijn 24, bij de boerderij
Longue-Vue waar toen Guillaume Smeets, de broer van mijn
tante Emilie Pinckaers-Smeets, woonde.) Een van de schrijfwijzen van Waris is in 1294 Wadreis en rond 1300 tries de
Wadrees. De etymologie zou dan zijn: dries (braakliggend
terrein) bij de warde, een Germaans woord voor ‘verdedigingstoren’ (24).

Bovenaan: Rue de la Brousse, Den Broeck (in 1570) te Wezet. — Zicht op het Maasdal. Vooraan rechts Knauf Insulation Visé dat deels
op Moelings grondgebied ligt. Links aan de andere kant van de Maas de CBR-cementfabrieken.
Onderaan: De Fruitveiling van Wezet, Visé. Eerste foto. Toelating (aan mij W.M.) voor publicatie op 20-06-2018. Bron: Repro KADOCKU Leuven, Beeldarchief Boerenbond, objectnr. 00002638. Rechts op de foto: (van rechts naar links) de broers Jean en Willy Machiels
en Pierrot Levaux, uit Moelingen. 1957 (?).

De hiervoor vermelde Honsjesweg, Voie de Hognée is historisch heel belangrijk. Hij leidde vroeger van het kruispunt
De Drie Koningen, Les Trois Rois op de belangrijke heerweg van Wezet naar Berne, waar er een herberg was met de
naam De Drie Koningen, naar de historisch zeer belangrijke
plaats in Moelingen genaamd Ter Droyen met zijn hof en
toren bij de watermolen aan de Berwijn. De herberg ‘De
Drie Koningen’ verwijst naar de pelgrimsweg naar het wereldberoemde reliekschrijn, voltooid rond 1230, van de Drie
Koningen in de Dom van Keulen. De heerweg of koningsweg, chemin royal, van Wezet naar Berne leidde verder, volgens een kaart van F. de Wit uit 1662, over Voeren en Gulpen naar Aken en Keulen (25). De Honsjesweg zelf, Voie de
Hognée, is in de Eerste Wereldoorlog onderbroken door de
aanleg van de spoorlijn van de Duitsers, nu lijn 24, van
Antwerpen naar Duitsland (26). (Graafwerken vanaf juli
1915, lengte 1250 m, breedte 96 m en diepte 27 m.)
Achter Op Waris, La Wadrée, richting Moelingen maar nog
op Wezets grondgebied, ligt volgens de kadastrale benaming
een gebied met de naam Pireux, Waalse vertaling van Steenkuil.
La Wadrée moet niet worden verward met La Wade aan de

overkant, de zuidkant van de spoorlijn nr. 24, richting stad.
Le Quartier, de wijk, de la Wade, vroeger landbouwgebied,
is nu een bijna volgebouwde nieuwe stadswijk die in het westen aan de Rue de Maastricht begint. De noordwestelijke
kant ervan, tot aan de spoorweguitgraving, is een mooi, Engels aandoend parklandschap, ‘le Parc des Libellules’, hoogte
variërend van 73 tot 109m, met vanaf de hoger gelegen plekken interessante uitzichten op het Maasdal. In het oosten ervan ligt de vroegere kliniek en nu het verzorgingstehuis Les
Trois Rois. De naam Wade, vroeger La Tour de la Warde,
komt van het Germaanse Warde, een wachttoren, die hier
vroeger stond zo’n 300 meter ten zuiden van het hof Op
Waris, La Wadrée, dus aan de andere kant van de spoorlijn.
Halterinia, Waris (La Wadrée) en Warde (Wade) vormden
een groot domein dat misschien wel teruggaat tot de GalloRomeinse tijd (27). In het gebied La Wade ligt een klein deel
ervan, vroeger landbouwland, met de naam Sleutel. Ook in
’s-Gravenvoeren ligt een landbouwgebied, nu vooral akkergebied maar vroeger ook grasland en boomgaard, met de naam
Op Sleutels Graven. Wanneer je van het Denisekruske komt
ligt het in noordelijke richting naar Hoogbos (Hoebösj) toe
tussen links Morts Graven en rechts Mheerenweg. Links van
Morts Graven ligt de Libeker Molenweg. Boileau legt de
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Bovenaan: Doorgang onder de ‘Ceinture’ van Wezet naar Kazepeng. — De Drie Koningen, Les Trois Rois.
Onderaan: Kazepeng. — Rotsdagzoming aan de zuidkant van Moelingen.

naam als volgt uit: ‘bande étroite de terrain coincée entre
deux autres parcelles’ (28).
Wanneer we teruggaan naar de Rue de Maastricht zijn er aan
weerszijden van de spoorlijn nr. 24 in oostelijke richting twee
dienstwegen van de NMBS, in het Frans SNCB. De noordelijke zijweg leidt naar een doorgang onder de spoorlijn die ons
in een weidegebied brengt met de rare naam Kazepeng. Verder leidt de zijweg naar de spoorweguitgraving van de Honsjesweg, Voie de Ho(i)gnée. Dit omweggetje is interessant
omdat het ons een dagzoming van de primaire Viseaanse carboonkalksteen (rond 340 miljoen jaar geleden) en zelfs nog
ouder bovendevoons Frasniaans gesteente (rond 380 miljoen
jaar geleden) laat zien. Uitgebreide informatie hierover is te
vinden op de internetsite http://geologie.wallonie.be. De
zuidelijke zijweg is interessant wegens het indrukwekkende
uitzicht in noordelijke richting tot Maastricht. Wat verder
dan het begaanbaar gedeelte van die weg kun je openingen in
de rotswand vinden die in holten (of gangen (?)) voeren. In
sommige ervan konden Duitse wapens worden gevonden
(29).
We gaan terug naar het kruispunt bij De Drie Koningen,
Les Trois Rois en wandelen in oostelijke richting. Wat verder
op die oude Heer- of Koningsweg richting Berne bevindt
zich nog op het grondgebied van Wezet La Croix de Bernawe, Het Kruis van Berne. Volgende tekst is uit 1527: ‘... à
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Waplen condist (qu’on dit, genoemd) delle Warde en tirant
plus vers Mons en lieu condist dessous la croix de Bernauwe ...’. Een oudere tekst uit 1472 vermeldt: ‘Op ten week van
Weselt tu berne wart bij dat Cruce gelegen op den weych’ .
Rechts leidt een weg naar het gehucht Berch of Mons. Het
gehucht kwam in de veertiende eeuw bij Bolbeek, Bombaye
in het graafschap Dalhem. Vele inwoners bleven zich echter
verbonden voelen met de parochie Wezet (30). Sinds 1977
hoort het gehucht bij Wezet. Vermeldenswaard is de oude, in
1763 in kalksteen herbouwde Sint-Pauluskapel. De kapel is
beter gekend onder de naam Sint-Maurakapel. De heilige
Maura werd er aangeroepen door aanstaande moeders voor
een goede bevalling. De heilige Maura uit Troyes, negende
eeuw, feestdag op 22 september, werd verward met een apocriefe heilige Sainte Matrice, Frans voor baarmoeder, vanwege
een opschrift ‘In Honorem Sanctae Matris Dei’, ter ere van
de Moeder Gods. Ook in de parochiekerk van Teuven staat
een beeld van de heilige Maura die hier aangeroepen werd
tegen bloedvloeiingen.
Links van de oude heerweg ligt op het plateau, 105 m boven
de zeespiegel, het akkergebied van La(a)nkveld, La
Campagne de Longchamp(s), nu in Wezet ook Longue Vue
genoemd, op het grondgebied van Moelingen, Wezet en
Berne. Het gaat in het oosten over in de helling richting de
rivier de Berwijn, La Berwinne. Dit gebied heette vroeger Le
Bois d’Outrelaiwe, Outre-l’Eau, het bos aan de andere kant

Bovenaan: Uitgraving lijn 24 aan de zuidkant van Moelingen. — Bord met foto’s uit het Spoorwegmuseum van Wezet (Visé).
Tentoonstelling over lijn 24, 10 september 2017, Erfgoeddag, ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van het gebruik van die
lijn tussen Tongeren en Aken.
Onderaan: Sint-Pauluskapel (of Sint-Maurakapel) in het gehucht Berch, Mons. — La(a)nkveld, Longchamp(s).

van het water, gezien vanaf Berne. In 1314 wordt het Over
het Water genoemd ten tijde van zijn bewoner Gilles Thoreel. De naam ‘(O)Ultrelaiwe’ verwijst naar de Toren van
Outrelaiwe, 400 m ten noorden van de Berwijnbrug op de
weg Wezet-Berne. De naam Outrelaiwe veranderde in Longchamp(s) na het huwelijk in 1523, van Willem van Gulpen
(†1552), heer van Outrelaiwe, met Anne de Bonnant
(†1558), vrouwe van Longchamp (Eghezée) (31). In de buurt
van het kasteel van La(a)nkveld, Longchamp(s) bevonden
zich lang geleden de nogal vermaarde loodmijnen van Berne,
Berneau meerdere keren, zelfs nog in 1516, vermeld in het
vermogensregister van het Sint-Servaaskapittel (zie verder).
Het gaat dan over galenietertsadertjes (chemische formule:
PbS) in het dolomietgesteente. Dolomiet is een calcium-magnesiumcarbonaat (32) (33).

spoorlijn Tongeren-Aken. Het ontwerp ervoor was klaar op
20 januari 1915 en kort erna konden de grondwerken beginnen. De betonbrug van Berne werd vanaf februari 1916 door
de firma Hüser uit Obercassel/Siegkreis (nu Oberkassel,
Bonn) gebouwd. Ze is 231,5 m lang en gemiddeld 18 m
hoog. Er zijn negen bogen van 15,3 m spanwijdte en twee
drie-scharnierenbogen van elk 27 m spanwijdte (35).

Vanaf de grens met Berne ligt links van de heerweg tot aan
de Berwijnbrug het laaggelegen gebied met de uitsluitend Nederlandse naam het Lisland (34). Lissen zijn planten die in
een moerassig gebied bij het water voorkomen. Aan de rechterkant staat op het plan van Popp uit 1865 Sol Trixhe, Op
de Dries.

Wat verder bij het drukke kruispunt ligt rechts de neoclassicistische kerk uit 1846, toegewijd aan de heilige Servatius.
Berne was vanaf 1030 een van de elf banken die de Duitse
keizer Koenraad II (Conrad II) had geschonken aan het SintServaaskapittel van Maastricht. Het bleef hun bezit tot aan de
Franse Revolutie. In 1081 maakte Berne echter ook deel uit
van het Graafschap Dahlem en vanaf 1239 dus ook van het
Hertogdom Brabant. Het bleef dus bezit van het keizerlijk
Kapittel van Sint-Servaas van Maastricht maar wel met nauwe

We komen nu aan het imposante spoorwegviaduct van ‘de
spoorlijn van de Duitsers’. Oberstleutnant Wilhem Gröner
gaf op 18 december 1914 de opdracht tot het bouwen van de

Juist voorbij het viaduct ligt rechts de vroegere molen van
Berne. Hier steken we de Berwijn, La Berwinne over en wat
verder links zien we het kasteel van de vroegere heren van
Berne, de Borcht, met links ervan de hoeve de Borch(t)hof,
met eenzelvige benaming in het Frans. De Borcht was achtereenvolgend in het bezit van de families Thoreel, vanaf 1544
Van Gulpen, vanaf 1704 Van Kerckem, vanaf 1769 Van
Borchgrave (36).
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Bovenaan: Spoorwegviaduct van Berne, Berneau.
Onderaan: De Borcht van Berne, Berneau. — De Sint-Servaaskerk van Berne, Berneau.

banden met het Graafschap Dahlem. In 1661 besliste het
Partagetractaat tussen de Republiek der Verenigde Provinciën
en Spanje dat Berne onverdeeld zou blijven tussen de twee
mogendheden. In 1678 echter kwam Berne, omdat het onder
Maastricht ressorteerde, volledig bij de Verenigde Provinciën
door de Vrede van Nijmegen. Dit duurde tot in 1785 toen
Berne door het verdrag van Fontainebleau aan de Oostenrijkse keizer Jozef II werd toegewezen.
De taal van Berne was Nederlands. In 1700 werd een eerste
school opgericht waar Latijn en Nederlands werden onderwezen. Pas vanaf de Franse Revolutie werden de processen-verbaal van het gemeentebestuur in het Frans opgesteld. Op het
kerkhof vond ik (W.M.) nog twee grafstenen met een Nederlands opschrift uit 1620 en 1663 (37, 38, 39).
We wandelen naar links en volgen de oude Trichterstraet of
Heerenstraet, nu de Rue de Maestricht, richting Withuis,
Moelingen en Eijsden (40). Even buiten de bebouwde zone
gaat rechts een veldweg naar een gebied met de oude Nederlandse benaming Buskes, bosjes. De veldweg leidt verder naar
Pireux, Op de Steencuyle, verwijzend naar een vroegere
steengroeve (34). Wat verder leidt een verharde zijweg naar
het gasstation van Berne aan de grens met ’s-Gravenvoeren.
Het betreft hier een compressiestation voor aardgas van de
naamloze vennootschap Fluxis sinds 2001 en daarvoor Distrigaz sinds 1977. Op de huidige kadasterkaart staat de bena-
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ming Gref-ken, vermoedelijk een verbastering van de dialectnaam Gräfke, de verkleinvorm met 'Umlaut', een klankverschuiving zoals die ook in het Duits voorkomt, van 'graaf'
een helling in het landschap. Nog wat verder, vlak bij de
grens met Moelingen ligt rechts een gebied met de naam Al
Maal Voye, Op de Maalweg (34). Ook de weg wat verder op
Moelings grondgebied, die naar het Nederlandse dorp Mesch
leidt, heeft dezelfde naam. De naam zou een verband kunnen
hebben met de molen van Mesch. De etymologische uitleg
die soms wordt gegeven als zou de naam van het Waalse Mâle
Voye, weg in slechte staat, komen, wordt nog zelden aanvaard.
Zelfs op het Poppplan van 1865 staat ‘Al Maal Voye’ en niet
‘Mâle Voye’ (34). Voor de achttiende eeuw komt Maal Wegh
voor. Het verlengstuk van die Maalweg heet nu in Mesch op
Nederlands grondgebied de Onderste Berneauweg (41).
Berne was vroeger een Nederlandstalig dorp. Het werd pas
op het einde van de achttiende eeuw, of in het begin van de
negentiende verfranst. G. Kurth vermeldt in zijn belangrijk
werk ‘La frontière linguistique en Belgique et dans le nord de
la France’, twee delen, uitgegeven in Brussel in 1896-1898
een hele reeks plaatsnamen in Berne in het Nederlands uit
een soort kadasterregister van de plaatselijke landmeter Jean
Leers van 1768-1770 (42). Hier zijn ze in alfabetische orde:
Stuck genaemd de vier boenders, In het bolsbeeker veld,
Boven het bosken op den kleenen steen, De droogh weyde,
Aen eyxken, Aan den heulenter, In den hondt, Den

Bovenaan: De Maalweg, La Mal Voie op de Popp-kaart (helemaal rechts op het kaartje). — Wegkruis aan de Maalweg.
Onderaan: Het aardgascompressiesstation van Fluxis te Berne, Berneau.

hoppenhoff, Op den houloff, By den kersseboomen wegh,
Aen het kruysken, Op den lindenpat, Aen nachten, Aen den
sleutel, Op den Tommerwegh, Op den vourender wegh, De
waale steege, Boven den wyngaert, Op den wyngaertsbergh,
Achter den zeghel. G. Kurth stelt vast dat na zowat een eeuw
(Deel I van zijn werk verschijnt in 1896.) die Nederlandse
plaatsnamen ofwel vertaald zijn of op zijn Waals c.q. Frans
worden uitgesproken. Vertaalvoorbeelden zijn: ‘Chemin du
cerisier’ voor ‘Op den kersseboomen wegh’ en ‘Sur le pireux’
voor ‘Op de steen’. Waalse uitspraak voor behouden Nederlandse namen is bij voorbeeld: ‘So li stécoule’ voor ‘Op de
steencuyle’ en ‘Beuristrate’ voor ‘Burgstraet’ (43). In de door
G. Kurth aangehaalde plaatsnamen zijn er enkele die wat uitleg behoeven. ‘Bolsbeek’ is de Nederlandse naam voor het
dorp dat in het Frans Bombaye heet, ten zuiden van Berne.
Heulenter betekent ‘vlier’, in het Duits Holunder. ‘Sleutel’
werd eerder in de tekst uitgelegd, bij La Wade in Wezet.
‘Tommerwegh’ verwijst naar Op den Tommel, het gehucht
van Bolbeek dat in het Frans La Tombe heet (44). De Nederlandse vorm is dus zonder b en indien de naam van het
Latijnse tumulus komt, kan hij hoogte, terp of grafheuvel betekenen. La Tombe komt van het Latijn tumba, graf. De
naam Berne, Berneau van het dorp zelf zou ‘weide aan de
Berwijn’ of ‘weide van een zekere, Germaanse, persoon Bern’
betekenen. Dus ‘bern’ gevolgd door het Nederlandse ‘ouw’,
Germaans ahwjô (45).
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De 18-daagse veldtocht van twee broers in mei 1940 ...
Julien Geelen
Maart 2016: ‘Geachte heer,
In antwoord op uw vraag betreffende het oorlogsverleden van
uw familieleden, informeren we u dat we over de stamboekdossiers beschikken van Albert en Henri VANDEBERG, alsook over bijkomende informatie betreffende hun inzet tijdens
de 18-daagse veldtocht (het eenheidsarchief).
Daarnaast bewaren we een aantal documenten aangaande het
krijgsgevangenschap van Albert VANDEBERG. Wij nodigen
u vriendelijk uit om alle documenten te komen raadplegen.
get. Eva Muys, Chef van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie / Evere.’
Enkele weken later melden mijn vrouw Christiane en ik ons
na een afspraak aan in het wachtlokaal van ingang C van het
Militair Archief in Evere, om de informatie in te kijken over
haar oom en haar vader. Wij mogen onze ID-kaart inruilen
voor een tijdelijk bezoekers-ID en worden verwacht in blok 6
C hal 15. Hier krijgen we een invulformulier en de ‘dienstrichtlijnen archieven SGRS-S/A’: wat is verboden, strikt verboden en wat is verplicht. Wij mogen plaatsnemen aan een
grote tafel, waarop een stapel van wel 30 centimeter dik op
ons wacht. Aan de andere tafels zitten verspreid een tiental
personen in alle stilte te werken.
Wij vragen aan een verantwoordelijke met rechte rug en dikke moustache, zo te zien een oud-militair, hoe we best te werk
gaan daar we beiden geen enkele notie hebben van ‘militaire
begrippen en structuren’. Als oudste van zes kinderen heb ik
geen militaire dienst gedaan, zelfs geen driedaagse en speelde
ik met mijn kleinkinderen enkel ‘stratego’.
Bereidwillig zet hij zich naast ons. We mogen alle documenten fotograferen of tegen betaling kopieën nemen. Op een wit
blad schetst de oud-militair ons de modulaire militaire struc-

tuur van het landleger anno 1940 van top tot teen.
‘Legerkorps — divisie (10.000-30.000 soldaten met Luitenant-Generaal en Majoor-Generaal aan hoofd) — regiment
(2.000-4.000 soldaten met Kolonel aan hoofd) — bataljon
(600-800-1.000 soldaten met Luitenant-Kolonel en MajoorKolonel aan hoofd) — compagnie (90-160 soldaten met
Kapitein en Majoor aan hoofd) — peleton (20-50 soldaten
met Luitenant aan hoofd
Elke chef moest aan zijn overste een gedetailleerd rapport
sturen van de dagelijkse gebeurtenissen en acties; dus van onderaan naar top, van peleton tot legerkorps. En zo kan u, als u
weet in welke companie-bataljon-regiment uw soldaat ingedeeld was, hem op de voet volgen.’
We beginnen met de fiche van Joseph Henri Vandeberg (foto
hiernaast), ‘Legerwerving Klasse van 1944 – Bulletijn voor de
immatriculeering’, opgemaakt in het Frans omdat het wervingsbureel voor de gemeente ’s-Gravenvoeren gesitueerd was
in Verviers.
Geboren in ’s-Gravenvoeren 23 augustus 1904, ongehuwd,
landbouwer, originele klasse 1924, blanco strafblad, met vermelding van de ouders, getekend en gezegeld d.d. 4 februari
1924 door de gemeentesecretaris Claessen en burgemeester
Steenebruggen. Het certificaat van lager onderwijs getekend
door onderwijzer Ch. Waelbers en de burgemeester is bijgevoegd.
De geneeskundige fiche, ‘bevindingen der artsen van het
wervingsbureel of den revisieraad’ vermelden: lengte 1,70 m,
gewicht 51½ kg, borstkas 84 cm, het complete signalement
van gezicht-huidtint-voorhoofd-ogen-neus-mond-lippen-kinharen-wenkbrouwen; vaststelling varicocèle gauche (liesbreuk),
zwak gestel; voor verminderde werkbekwaamheid aangeduid
en alleen geschikt voor een hulpdienst categorie B.
Ouders Chretien Vandeberg geboren 1868 (72 jaar in 1940),
getrouwd met Gertrude Spits geboren 1874 (66 jaar in
1940), landbouwers.
Soldaat 198/24.354 werd 28 mei 1926 op onbepaald verlof
gestuurd en op 1 juni 1939 administratief toegevoegd aan het
11e linieregiment. Op 11 september kwam hij terug uit onbepaald verlof en ging over naar het 11e linieregiment waar
hij op 30 september werd ontslagen en teruggezonden ‘naar
zijne haardstee’ wegens ongeschiktheid. Op 29 december
1939 muteerde hij bestuurlijk naar het 3e Geneeskundig
korps. Henri Vandeberg werd op 10 mei 1940 als ‘militaire
rappelé, ‘rappelé en 1939 par ordre de rappel régulier’, ingelijfd in 3e Corps médical van het 20e linieregiment te Namen.
Zijn inzet was van zeer korte duur. De trein die van Namen
via Luik terugplooide op Brussel werd op 11 mei 1940, tussen het vliegveld van Bierset en het treinstation van Fexhe-leHaut-Clocher herhaaldelijk door Duitse vliegtuigen onder
vuur genomen. De gewonde Vandeberg Joseph Henri werd
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van het treinstation Fexhe-le-Haut-Clocher naar het hospitaal
Saint-Lambert in Luik getransporteerd. Zo getuigde soldaat
Lambert Levaux. In het Luikse militair hospitaal is ‘Harie’
een tiental dagen later, op 25 mei 1940, bezweken aan verwondingen aan het rechter dijbeen en bloedvergiftiging en aldaar begraven. De ouders werden geïnformeerd door Mej.
Paggen uit Moelingen, verpleegster in het Luikse hospitaal.
De 14-daagse veldtocht van Joseph ‘Henri’ Vandeberg: een
tocht naar de eeuwigheid! In 1941 werd Henri Vandeberg op
vraag van zijn ouders, tegen betaling van kosten, herbegraven
op het kerkhof van ’s-Gravenvoeren.

Op 28 mei 1940 kapituleerde het Belgische leger en werd hij
in Tielt krijgsgevangen genomen. Bij het neerleggen van de
wapens werden de officieren gescheiden van de soldaten. De
officieren werden getranporteerd naar het Duitse Offizierslager Soest – Offlags VI A –, de soldaten naar diverse Stammlager/Stalags. Volgens de Conventie van Genève moesten de
krijgsgevangen officieren geen arbeid verrichten.
Zijn tocht naar het Stammlager 36382 of Stalag XI B in Altengrabow bij Walsrode in Niedersachsen verliep deels te voet
en deels per schip. Vanuit Gent werden de gevangen soldaten
naar Walsoorden (Zeeuws-Vlaanderen in Nederland) gebracht, waar ze inscheepten. In een konvooi van vier rijn-aken
ging de reisweg via kanalen en rivieren door Zuid-Beveland,
het Hollands Diep, de Waal en de Rijn (Emmerich) en verder
te voet richting Noord-Duitsland. Onderweg in Wil-lemstad
(NL) liep het mis. Het tweede schip, de Rhenus 127, voer op
30 mei 1940 in de avondschemering op een magne-tische mijn die de Duitsers enkele weken voordien hadden gedropt. De
kiel van de Rhenus 127 werd opengereten. Het schip, met
ongeveer 1.200 soldaten, zonk op vrij korte tijd en om en bij
de 200 Belgische soldaten verdronken. Albert Vandeberg was
vanop een andere boot een ‘gelukkige’ getuige. Maar deze ervaring bleef een nachtmerrie in zijn verdere leven.
Op 29 juni 1940 werd hij overgedragen aan het Arbeitskommando 638 Söllingen (Kreis Helmstadt) en tewerkgesteld in
een suikerfabriek in het gebied Hannover/Braunschweig. Op
6 december kwam hij in het Arbeitskommando 1214 Alversdorf-Schöningen op een tiental kilometer van Helmstedt.
Samen met andere krijgsgevangenen moest hij op een groot
landbouwbedrijf werken, iets wat hem als boerenzoon best
beviel. Bovendien werden ze door de boerin (haar man was
ingelijfd in het Duitse leger) goed behandeld en moesten ze
geen kou en honger lijden. Op zijn Personalkarte – een
werkkaart voor krijgsgevangenen – staan periodische uitbetalingen genoteerd voor een totaal van 57,67 Reichsmark.

Zijn jongere broer Albert Vandeberg (foto hierboven), onder
het oorlogsgesternte geboren op 17 september 1914 in het
neutrale Nederlandse Mesch, behoorde tot de lichting 1934
en nam ook deel aan de 18-daagse veldtocht als soldaat
114/40292 in het 21e Linieregiment III Bataljon onder
majoor Neuville en commandant Metten. Zijn veldtocht kun
je dag na dag, uur na uur, locatie na locatie reconstrueren uit
de dagelijkse rapporten van de officieren. De veldtocht bracht
hem van Namen-Loyers naar Jemeppe-sur-Sambre, Charleroi,
Bois d’Havré/Mons, Quiévrain, Saint-Amand-les-Eaux (Fr),
de Scarpe-rivier, Capelle-Templeuve (Fr), Oostkamp, Pittem
en uiteindelijk Tielt-Dentergem. Mijn schoonvader zei later
dat de Fransen zeer onvriendelijk waren tegenover de voorbijtrekkende Belgische soldaten. Geen eten, geen drinken. ‘Allez
boire au canal Albert, petits Belges.’ Ook in een verslag van
een van de Belgische officieren aan zijn overste las ik over die
houding.
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Entlassen op 13 januari 1941 begon hij op eigen houtje aan
de terugreis naar ’s-Gravenvoeren. Bij zijn thuiskomst overheerste bij zijn bejaarde ouders de bevrijding uit de angsten
over het lot van hun tweede zoon. Albert behoedde hen voor
de schok door zich via zijn oudere zus Maria te laten aanmelden.
De gruwel van de oorlog duurde nog jaren voort.

... en van Henri Lemmens
Julien Geelen, Emiel Lemmens
verving en een op talk gelijkend poeder op de wonde deed.
En dan betaalde hij hem nog een biertje!
In Maastricht moesten ze de trein op, in beestenwagons.
Henri Lemmens vroeg aan een Duitse soldaat om met een
van diens oversten te mogen spreken. Het verzoek werd aanhoord: met nog twee andere soldaten die met hem gewond
geraakten, mocht hij plaats nemen in een personenwagon die
voorbehouden was voor de Belgische officieren. Een onderluitenant van de 38e Linie wilde hen buiten zetten, maar een
Duitser repliceerde: ‘Nichts Offizier, alle Gefangenen’.
Henri Lemmens was elf maanden krijgsgevangene. Door zijn
talenkennis – een echte Voerenaar – was hij voor de Duitsers
de tussenpersoon, de Dolmetscher of tolk naar zijn gevangen
kameraden toe en omgekeerd.
De treinrit ging via Aachen, Duisburg, Osnabruck en Oldenburg naar het gevangenenkamp van Meppen. Dan te voet vijf
kilometer verder naar kamp Versen, dan kamp Esterfeld en
verder 52 uren met de trein via Dresden, Brno, Wenen, naar
Stalag XVII A Kaisersteinbruch, waar ze aankwamen op 28
mei 1940.

De vader van Emiel Lemmens, Henri, maakte vergelijkbare
zaken mee in de meidagen van 1940. Voor hem begon de
oorlog op 10 mei in het fort van Barchon. Tijdens de strijd
werd hij zwaar gewond, met ernstige brandwonden in zijn
gezicht, door de ontploffing van een vijandige granaat die de
bunker trof waarin hij zat. Na de overgave en gevangenneming werden de Belgische soldaten enkele tijd als levend
schild gebruikt, om te verhinderen dat Belgisch geschut de
Duitse opmars belemmerde.
Daarna marcheerden de krijgsgevangenen in colonne door
het Land van Herve en langs zijn ouderlijk huis in Sint-Pieters-Voeren. Hij mocht er kort afscheid nemen van zijn moeder Marie Virginie Lemmens-Jacob en zijn zus Marieke. Aan
de andere kant van het dorp, in de weide a g’n Trappe, werd
even gepauzeerd en stopten de dorpelingen de Belgische soldaten eten en drinken toe.

Als krijgsgevangene moest hij meewerken aan de ontdubbeling van het spoor tussen Wenen en Boedapest, dat vóór
Kerstmis 1940 klaar moest zijn. Om dat mogelijk te maken
en om op krachten te blijven kregen ze voldoende en redelijk
goed te eten. Daarna werd hij tewerkgesteld op een boerderij
in Güssing, aan de grens met Hongarije, maar daar was het
heel wat minder. De Flamenpolitik en het feit dat hij zo goed
‘platdeutch sprach’ maakte dat hij in maart 1941 vrijgelaten
werd (samen met Mathieu Geurden uit ’s-Gravenvoeren).
Na de oorlog woonde hij jaarlijks in mei de herdenkingsviering in Barchon bij, waar vrienden, lotgenoten krijgsgevangenen, herinneringen, lief en leed met elkaar deelden. Ook al
was hij, in tegenstelling tot de Waalse soldaten, vroeger vrijgekomen, toch had hij veel vrienden bij zijn vroegere medesoldaten en was hij altijd graag gezien op die herdenkingen.
Alle plaatsen waar hij was geweest en wat hij er allemaal had
meegemaakt, schreef hij op in een schrift dat de familie onlangs heeft teruggevonden.

Hierna ging de tocht verder tot Maastricht, waar ze op de
trein stapten naar Duitsland. Toen ze als gevangenen in Eijsden passeerden, werden hij en enkele andere gewonden door
een Oberleutnant in zijn auto meegenomen naar het station
van Maastricht. De Belgische sanitaire verzorgers hadden kennelijk niets bij zich gehad om hem te verzorgen. Ze kregen
daar van een Duitse dokter-officier een felle blaam voor: ‘Is
het zo dat jullie de gewonden verzorgen?’ Hij nam Henri mee
naar het buffet in de eersteklaswagon, waar hij het verband
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De Jezuïeten en ’s-Gravenvoeren (2)
Hub Smeets
Registratie van de percelen
Graaf Koenraad stichtte in 1083 bij wijze van boetedoening
het klooster der Benedictijnen in Luxemburg en schonk daarbij aan de paters zijn bezittingen in Voeren; hij beschreef dat
bezit als volgt: ‘De kerk van ’s-Gravenvoeren met alle bijbehorende tienden’(1), dat wil zeggen het recht om (ongeveer)
een tiende deel van de oogst te mogen opeisen.
In het eerste deel van dit artikel is beschreven hoe sommige
percelen vrijgesteld waren van deze tiende-belasting. Door dit
recht op vrijstelling was het van groot belang om een goed
overzicht te hebben van welke stukken wél en niet belastingplichtig waren. Daartoe werden alle percelen geregistreerd.
De plaats waar deze registratie geëffectueerd werd was het
leenhof (2), waar telkens wanneer een perceel wisselde van
eigenaar, naast een plechtige eedaflegging en het verstrekken
van een verzegelde brief van waarde, deze mutatie werd geregistreerd in het leenboek (3). [Afbeelding hieronder. Volgende pagina: het voorblad van het leenboek uit 1709.] Deze
registratie was niet altijd even nauwkeurig. Daarbij kwam de
grote onduidelijkheid die er heerste over de belastingplicht.
In 1631 verzocht pater rector van de Sociëteit van Jezus aan
de hoofdbank van ’s-Gravenvoeren om aan te geven hoeveel
land tiendeplichtig was. Hierop reageerde de hoofdbank met
een brief met opsomming van de percelen hooiland en akker-

land in Voeren, Noorbeek en Mheer, waarbij werd toegevoegd dat van het merendeel van het hooiland, maar ook van
diverse andere percelen, geen exacte kennis voorhanden was
(4).
Deze onduidelijkheid leverde stof voor veel conflicten, die
leidden tot vele rechtszaken (5), die echter soms ook door
bemiddeling werden beslecht, waarna er dan voor de lokale
hoofdbank of voor een notaris een akkoord werd getekend
tussen de rector van de sociëteit en de bekeerde belastingweigeraar (6, 7). En die onduidelijkheid bestond niet alleen
over de belastbaarheid van percelen, er was ook grote onenigheid over de belastbaarheid van wat er op die percelen
groeide, de producten dus. Over de belastbaarheid van nieuw
geboren dieren bestonden in Voeren geen conflicten: die werden door de Jezuïeten niet belast. Er bestond vooral veel onenigheid over de belasting op hooi.

De hooitiende
Belastingheffers zoeken steeds naar nieuwe middelen om hun
steeds groeiende uitgaven te kunnen betalen. Dat is tegenwoordig zo en dat was vroeger niet anders. In de late middeleeuwen was dit een bron van veel onenigheid omdat door de
ontwikkeling van landbouw en veeteelt allerlei nieuwe
gewassen, vruchten, dieren en hun producten hun intrede
deden, die in het ene dorp wel en in het andere niet werden
belast.
Om die reden probeerde keizer Karel V in 1520 hierin duidelijkheid te brengen door te stellen dat de geestelijkheid
alleen die producten mocht belasten waarvan ze kon aantonen dat daarover in het verleden gedurende een welomschreven periode al belasting was betaald; kon ze dat niet
aantonen, dan werd het product beschouwd als een ‘nieuwe
tiende’ en die mocht niet worden belast (8). Veel Voerenaren
maakten problemen bij het betalen van belasting over het
geproduceerde hooi. Dat was volgens hen in het verleden niet
altijd en overal belast. Zo werd bijvoorbeeld in Aubel het
hooi niet belast.
Daarbij kwam dat, in de onrustige tijd van nog lopende geschillen met de abdij in Luxemburg over de betaalde aankoopprijs, de executie in Maastricht van enkele Jezuïeten en
de daarop volgende verbanning uit de bezette stad (9), het
tiendrecht slecht was gehandhaafd, waardoor er jarenlang
door veel Voerenaren niet was betaald. Dit gaf hun het gevoel
dat er een gewoonterecht was gevormd. Met de komst van
pater rector Egidius Goetgebuer (10) in 1638 veranderde dat
en werd er weer streng gehandhaafd. Volgens hem was de
regel vrij simpel: alleen het leengoed dat geregistreerd was in
het leenhof was belastingvrij. Alle andere percelen waren
belastbaar. En dat botste. Steeds meer (11) Voerense eigenaars van weilanden en beemden trokken hun belastingplicht
in twijfel en weigerden om aan de paters hooitiende te
betalen.
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weiden die voorheen akkers waren. Daarover was uiteraard
nooit hooi-belasting betaald. En ook belastten ze percelen
waarvan in het koopcontract stond dat ze ‘los ende vrij van
alle lasten’ waren. Het druiste in tegen het rechtsgevoel.

Massaal verzet
Op 26 augustus 1709 verzamelden zich 148 Voerenaren
onder leiding van de burgemeesters Jasper Smets, Cornelis
Jacobs en Thijs Heijnen in het huis van Jan Hanssen (19).
Met zóveel mensen moet het een behoorlijke drukte zijn
geweest rond dat huis.

Rond 1670 maakten de Jezuïeten in dat kader een beschrijving van alle weilanden en beemden van het dorp waarbij ze
per perceel aangaven of daarover al dan niet hooitiende moest
worden betaald. Deze beschrijvende registratie begint in het
westen, ‘omtrent het Coelen Graefken’ en loopt door heel het
dorp om te eindigen in Ottegroeven. Daarbij worden per
perceel genoemd: de omvang, de eigenaar, soms de vorige
eigenaar en andere details. Voor liefhebbers van het 17eeeuwse Voeren zeker een interessant document (12). [Deze
tekst staat in dit nummer van d’r Koeënwoof: 16-27.]
Maar daarmee was het meningsverschil over de betaalplicht
van de hooibelasting nog niet van de baan. De Voerense
kapelaan Joseph Linoth (13) wist een groep Voerenaren om
zich heen te verzamelen om samen de betaling te weigeren
(14). De Jezuïeten wisten echter de eenheid in de groep te
breken en uiteindelijk stond de kapelaan er alleen voor. Toch
besloot hij zijn zaak voor de rechter te brengen (15). In eerste
instantie was dat voor de hoge justitie van Voeren.
Om hun standpunt te onderbouwen moesten de paters voor
elk perceel aantonen dat er al sinds mensenheugenis hooitiende was betaald. Een enorme klus. Waarbij natuurlijk vaak
de hulp werd ingeroepen van de persoon die in het verleden
de belasting had geïnd: de tiendeganger.
Er werd daarom op verzoek van de paters een grote hoeveelheid verklaringen (16) opgesteld waarin als getuigen enkele
tiendegangers optraden die nog de tijd van de abt hadden
meegemaakt: Jan van Wijler, Palm Duijckarts, Jan Jacobs, Jan
Belboom, Kerst Claesens, Jacob Wicken, Jan Gilissen en Pieter Wielerjans, Gerard Jongen van Schoppem (17). Dit proces, dat hij dus aanvankelijk met andere dorpsbewoners, maar
uiteindelijk in zijn eentje voor de Raad van Brabant heeft
gevoerd, heeft kapelaan Linoth op 10 juli 1692 verloren,
waarbij hij werd veroordeeld tot betaling van alle kosten (18).
Maar het onbegrip en ongenoegen bleef broeien onder de
Voerenaren. De paters belastten immers ook het hooi op de

Alle aanwezigen zetten daar, onder het toeziend oog van notaris Guillaume Lebens (20), hun hand(merk)tekening onder
een document waarin ze procureur Reul machtigden in een
zaak die de Jezuïeten hadden aangespannen bij de raad van
Brabant tegen twee van hen, Jan Claessen en Peter Wicken.
Zij weigerden om hooitiende te betalen over graasplaatsen
waarover, volgens de paters, zeker belasting moest worden
betaald. De Jezuïeten waren heel bang voor precedentvorming en konden nauwelijks anders dan hierover weer een
proces te voeren. De andere dorpsbewoners zagen in dat het
hier ook om hun belang ging en stelden zich als één blok
achter de weigeraars op. Het werd nu een proces van de
Jezuïeten tegen alle gemeentenaren.
Vijf jaar later, op 22 november 1714, kwam er eindelijk een
uitspraak. Maar geen duidelijkheid, want het vonnis in deze
werd door beide partijen verschillend geïnterpreteerd. Het
was een soort tussen-vonnis (21) waarin de Raad weliswaar
het recht van de Jezuïeten erkende om de hooitiende in de
districten Schoppem en Broeck te mogen innen, maar voor
het overige moesten de paters toch per perceel aantonen dat
dit in het verleden ook al daadwerkelijk was gebeurd. Tenminste, zo werd het vonnis door de Voerenaren gelezen.
Dus moesten de paters weer verdere bewijzen aanvoeren dat
ze al sinds vele jaren belasting kregen op het hooi. Daartoe
verzamelden ze dus weer getuigenverslagen. Enkele voorbeelden: de vrouwelijke tiendeganger, Anna Wijnants, verklaarde
in 1710 op verzoek van pater procurator Antonius Bemelmans voor de Maastrichtse notaris J.L. Veugen, dat ze gedurende 36 jaar probleemloos tienden had geïnd in Ottegroeven
en Sint-Martens-Voeren, maar dat sinds twee jaar de pachter
van Ottegroeven, als zijnde een ‘Waal’, die weigerde te betalen (22).
In dat zelfde jaar 1710 verklaarde Jan Belboom bij dezelfde
notaris Veugen op welke plaatsen hij de afgelopen tien jaar
hooitiende had geïnd (23). Vervolgens legde in 1711 Jacob
van Haren, tiendeganger in Schoppem, een verklaring af over
de hooitiende en in 1712 legden de toenmalige tiendegangers
Jan Cleusen, Lambert Jacobs, Jan Belboom, Matthijs Trintels, Mathijs Vandebergh en Jacob van Haeren in de Jezuïetenhof een verklaring af, dat over het hooi op de weiden van
de bedezetter Heijn Smeets zaliger altijd tiende was betaald.
De lijst der getuigen is te lang om ze allemaal te vermelden.
Het bleef dus touwtrekken tussen de paters en de Voerenaren,
met als gevolg dat er twee keer een deurwaardersbevel van de
Raad moest komen, één in 1715 en één in 1718. [Afbeelding
op volgende pagina.]
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Carel bij de gratie Godts, keijser altijd vermeerder des Rijcks, koninck van Castillien, van Leon, van Arragon etc. Aertshertog van
Burgondien, van Lothrijck, van Brabant, van Limborch etc. den iersten vande deurweerders van onsen Souvereijnen Tribunal,
geordonneert in de Provincie van Limborch, saluijt. Wij ontbieden u ende bevelen, daertoe commiterende bij desen, dat soo verre u
blijcken van seckere vonnisse gegeven in het tribunal der provincie Limborch den 22 9-bris 1714 tusschen den pater rector der
Societeijt Jesu binnen Maestricht, impetrant van brieven van maintenu ter eenre, ende gemeentenaeren van 's Graven Vouren
intervenierende voor Jan Claessen ende Peter Wicken gedaegde ende opponenten ter andere zijde, ghij in dijen gevalle ten verseucke
vanden voors. impetrant, seth en stelt den voors. vonnisse ter behoorlijcker ende volcomener executie, soo verre executie daertoe
staet, bedwingen tot dijen den ghenen of de ghene die daeromme sal of sullen behooren bedwongen te sijn, mitsgaders tot betaelinge
vande costen deser ende uwer executie, om 't welcke te doen ende wes daeraen dependeert, geven wij u volcomen macht ende
autoriteijt bij dese, ontbieden daerommme ende alle andere onse officieren, justicieren ende dienaeren ons voorsschrevene landts
van Brabant, dat sij u dit doende alle behulp ende bijstant doen, soo verre ghijs behoeft, ende sij des van u aensocht worden.
Want ons alsoo gelieft.
Gegeven binnen onse stadt Brussele, onder den grooten zegele die wijlen onse sre Oom ende Cosijn van glorieuse memorie Carel den
tweeden, die Godt genaedigh zij, gebruijckt heeft ende wij gebruijcken sullen, totdat den onsen sal worden gesneden, den 29 julij
1718.
Bij den Keijser ende Koninck
in sijnen Raede

Maar ondanks al deze jurisprudentie stak het verzet steeds
weer de kop op. Zelfs in 1725 liep er nog een proces bij de
Raad van Brabant tussen Jan Leenens en Hendrick Beijers
tegen het college van Maastricht over deze hooitiende (24).
Daar tussendoor liep nog een zaak, die de ingezetenen van
’s-Gravenvoeren en Mheer hadden aangespannen tegen de
paters over nieuwe regels voor de manier van aanbieden van
de belastingproducten. De Jezuïeten hadden de overheid ingeschakeld om hen te dwingen om de producten strikt volgens deze nieuwe regels aan te leveren (25). [Zie afbeelding
op pagina 61.] En hiertegen gingen die uiteraard weer in
bezwaar (26). Uiteindelijk trokken de Voerenaren echter aan
het kortste eind en kreeg het college de belastinggelden waar
zij door het koopcontract van 1620 en de vele plakkaten aanspraak op maakten. Over de kosten die al deze procureurs,
advocaten, getuigen en notarissen in rekening brachten zijn
geen precieze cijfers bekend.
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Andere geschillen over belastingen
Behalve aan de Jezuïeten moesten de Voerenaren ook belasting betalen aan hun heren. En in oorlogstijd moesten ze geld
afstaan aan de bezetter. Hieraan moesten de Jezuïeten op hun
beurt meebetalen, maar over de omvang van hun bijdrage
waren de paters en de Voerenaren het niet altijd eens en ook
dat leidde tot conflicten.
De belastinginners van Voeren (de bedezetters) namen dan
geen halve maatregelen. Toen ze met de paters geen overeenstemming konden bereiken over de lastenverdeling over de
jaren 1675 en 1676, namen ze zonder pardon de paarden en
schapen van de paters in beslag en boden die aan ter openbare
executie [= verkoop]; de paters kwamen daarna snel met geld
over de brug (27).
Zo’n 75 jaar later, na de Oostenrijkse successieoorlog, liepen
de meningen over de bijdrage in de oorlogskosten zóver uit-

een, dat ook deze zaak aan de Raad van Brabant werd voorgeleid. De schuld van de gemeente was in die tijd opgelopen tot
boven de 36.000 gulden (28) en de gemeentenaren eisten
van de paters een bijdrage van 1.077 gulden. Ook nu weer
waren de gemeentenaren begonnen met executies. De raad
stelde deze keer de gemeente in het gelijk en veroordeelde de
Jezuïeten tot betaling van hun bijdrage en de proceskosten
(29). Al met al liepen er in 1691 vijf zaken bij de Soevereine
Raad van Brabant tussen de Jezuïeten en Voerenaren (30).

Niet alleen onenigheid
Terwijl de meningsverschillen over de belastingen hoog opliepen waren er ook momenten waarin bleek hoezeer de
Voerenaren en de Jezuïeten elkaar nodig hadden en in feite
groot vertrouwen hadden in elkaar. Dat valt
op te maken uit het volgende voorval.
Eind 1673 lagen de troepen van Lodewijk
XIV rond Maastricht klaar om de stad te
veroveren. Dat betekende dat de omliggende
dor-pen zowel door de Fransen als door de
intendant van Maastricht werden gedwongen om bij te dragen aan de oorlogskosten
en hiervoor was geld nodig. Dat geld had de
gemeente niet. En om dat te lenen klopten
ze eerst aan bij de Jezuïeten, waarbij ze de
pater Goetgebuer, hun grote tegenstander
op het gebied van de hooitiende, machtigden om voor hen ergens geld te gaan lenen.
Die leende medio 1674 voor de gemeente
duizend gulden bij de heer Vorstermans in
Maastricht tegen een rente van 5% (31).
Dat bleek overigens niet genoeg en daarom
vroegen ze ook hulp aan hun toenmalige
heer, baron van Hoensbroek (32). Deze
kwam in januari 1676 met 1.100 pattacons
(33) en in augustus 1676 met nog eens 100
pattacons, ongeveer 400 gulden, over de
brug (34).
Twintig laar later, in 1794, toen de geldschieter Vorstermans stief, was de schuld aan
hem nog niet afbetaald. Het bedrag werd
toen overgenomen door de zoon van de
Voerense bedezetter Heijn Smeets, de aan
het Vrijthof te Maastricht wonende koopman Jan Smeets, tegen hetzelfde percentage
(35). Het is niet bekend of dit ooit is
afgelost.

document. Het is natuurlijk slechts een momentopname,
want mutaties werden helaas niet meer vermeld.
In dit document wordt het begrip ‘leenman’ heel algemeen
gebruikt in de betekenis van iemand die percelen van de
rector in leen heeft en hem trouw heeft gezworen. Het woord
leenman wordt ook gebruikt om het ambt aan te duiden van
de persoon die bevoegd was om samen met de stadhouder een
verheffing te mogen verrichten. Voor dit ambt werd een leenman speciaal benoemd, zoals de rector Egidius Goetgebuer in
1653 vanuit de vluchtplaats Tongeren schreef in een brief aan
Voeren, waarin hij die procedure nog eens goed uitlegde (37).
[Afbeelding hieronder.]
In deze brief uit Tongeren beval hij ook dat de vergadering

Register der leenmannen
Rond 1655 legden de paters een register aan
van de Voerenaren die bij hen leengoed hadden en noteerden daarbij ook welk leenperceel dat was. Dit register is bewaard gebleven. Het is alfabetisch op voornaam gerangschikt zoals in die tijd gebruikelijk was (36).
Het biedt een schat aan informatie over de
bezitsverdeling in die periode. Omdat bij de
namen vaak de naam van de vader staat vermeld is het ook genealogisch een interessant
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van het leenhof bij voorkeur op een vaste locatie
moest geschieden en dat dit voorlopig het huis van
de leenbode zou zijn. Ook hier zien we weer dat
het niet duidelijk is vanaf welk tijdstip de Jezuïetenhoeve de functie van vergaderplaats van het
leenhof heeft gekregen.

De rechtspraak
In het leenhof werd niet alleen geregistreerd, er
werd ook recht gesproken door de stadhouder (38)
en de gezworen leenmannen (39). De precieze rol
die het leenhof heeft gespeeld in de jurisdictie binnen het dorp of binnen de regio is niet duidelijk. In
de tijd dat het leenhof eigendom was van de abt
van het Munster van Luxemburg werd er al recht
gesproken door de stadhouder en zijn leenmannen
(40). De abt adviseerde met klem om deze praktijk
niet te laten verslappen. Of dat recht verder ging
dan het uitvoeren van het leenrecht is niet uit te
sluiten, gezien de grafelijke pretenties die de abt
van Luxemburg had (41). Ook later, in de tijd
waarin de Jezuïeten de scepter zwaaiden, werd er
bij de vergaderingen van het leenhof periodiek
recht gesproken. Voor zover bekend had dit echter,
behalve natuurlijk op het tiendrecht, steeds betrekking op het onroerend (leen-)goed, en verschilde in
zoverre niet fundamenteel van wat er in de laathoven van het dorp gebeurde. Dit heeft in elk geval
geduurd tot 1700 (42); wat daarna gebeurde is niet
bekend want het leenregister van na 1700 is niet
gevonden. Overigens wordt in de aanwijzingen die
pater Goetgebuer in 1653 gaf, al niet meer gerept
over knelpunten in de jurisdictie.
De bijzondere juridische status die de paters aan de
hoeve toedichtten blijkt ook uit het volgende voorval. De Voerenaar Peter Belboom werd in er 1690
van verdacht een ernstig misdrijf te hebben begaan
waarop mogelijk de doodstraf stond. Hij werd
daarom door de schout vervolgd. Belboom zocht
zijn toevlucht in de hoeve van de paters, waarop de
schout met vijf stevige kerels naar de hoeve trok om
Belboom in te rekenen. Hierop kreeg hij van de twee daar
aanwezige paters te horen dat de ze de hoeve een kloosterlijke
immuniteit toedichtten. Ze hebben hem niet uitgeleverd
(43).

De hoeve (44)
Om vaste voet aan de grond te krijgen in de plaats waar ze
zoveel rechten hadden verworven, kochten de Jezuïeten stukje
bij beetje (45) een hoeve in het centrum van het dorp en wel
de pachthoeve van wijlen Diderick Blancheteste, door de
Jezuïeten de ‘Blantjeshof’ genoemd. Deze omvangrijke hoeve
werd in de loop der jaren gesplitst, verbouwd en uitgebreid.
Daarover zijn niet alle details bekend. Wel is bekend dat de
hoeve door de Jezuïeten al werd verpacht in 1650, toen het
bezit nog gedeeld werd met een andere eigenaar, Lucas Rosmeer, collecteur te Visé. Terwijl de hoeve werd verpacht
woonde(n) er ook één of twee fraters of broeders in een apart
gedeelte van de hoeve. Het is niet bekend wanneer deze

D’r Koeënwoof — 54

bewoning precies is begonnen.
Vanaf 1686 woonde er broeder Hendrik Wouters tot aan zijn
dood op 20 februari 1703 (46). In die tijd worden ook broeder Franciscus van der Vallemeulen (47) en Joannes Segers
(48) genoemd. Wouters werd waarschijnlijk opgevolgd door
Theodore Engels, die er op 22 september 1714 overleed (49).
Diens opvolger, Jan Baptist Bogaerts, stond geregistreerd als
curator villae in Voeren (50). In 1720, bij de indiensttreding
van pastoor d’Affnay, woonde hij op de hoeve (51). Hij is er
waarschijnlijk rond 1709 ingetrokken, zo schreef d’Affnay
toen hij hem op 17 juni 1749 begroef (52). Bogaerts werd
vanaf 1733 geassisteerd door monfrère Peter Roels (53), die
hem in 1749 als curator opvolgde tot medio 1761; Roels
werd op zijn beurt geassisteerd door Adriaen Bogaerts (54)
en Joseph Siebens (55). Ten slotte was er nog monfrère
Mathias Bosshouwers (56), werkzaam als procurator; of deze
laatste Voeren als vaste verblijfplaats had is niet duidelijk.

De broeders verbleven in een van de overige hoeve afgescheiden ruimte die het Maastrichts college ook als vakantieverblijf
gebruikte (57). In het verderop in dit artikel beschreven
pachtcontract met Caspar Smets wordt deze ruimte genoemd:
de stenen kamer met de bijbehorende kamertjes, de kapelkamer met de daarboven liggende twee kamertjes.

Kadaster
De Jezuïeten bekwaamden zich in de kunst van het landmeten, en maakten halverwege de achttiende eeuw schetsen van
de percelen waarbij ze de maten en de positie ten opzichte
van de andere percelen en waterstromen aangaven. Ook
schreven ze daarin de naam van de eigenaar. Een soort protokadaster dat overigens niet uniek was in de achttiende eeuw.
Het werd neergelegd in een document met de naam: Groote
van onse landen ende weijden gelegen tot Schraven Vouren
alsoo die verkreegen sijn ende anno 1742 en 1743 gemeten
sijn. (58) [Afbeelding op vorige pagina.]

Archivering, de compe of comme
Er werd dus ijverig geregistreerd en gecorrespondeerd en al
die documenten moesten uiteraard op een veilige plaats worden bewaard. Er bestond altijd het risico van brand, van roof
of van krijgsgeweld, ofschoon dat laatste meestal te voorzien
was.
Als er krijgshandelingen werden verwacht werd het archief
geëvacueerd. Tenminste dat valt op te maken uit een document opgemaakt in 1669 (59), waarin wordt beschreven dat
in 1667 het archief naar Visé was ‘gerefugeerd’. In die tijd
heerste er één van de vele oorlogen tussen Frankrijk en Spanje
over het bezit van de Zuidelijke Nederlanden. De benaming
voor het archief was de compe of comme. Het was waarschijnlijk een gecombineerd archief van zowel het leenhof als de
schepenbank en bestond uit een kist die met drie sleutels
geopend kon worden.
Waar dit archief in vredestijd in ’s-Gravenvoeren werd bewaard is niet bekend. Zeker is dat er op meerdere plaatsen
documenten werden bewaard. Ook weten we dat er een archief in de kerk was, zoals opgemaakt kan worden uit een
rekening van de timmerman die in 1718 een kast timmerde
in de kerk, waarbij hij ook opgaf voor 20 gulden de ‘compe in
de kercke’ vervaardigd te hebben (60). In het gemeentereglement van 1740 wordt een afzonderlijk archief voorgeschreven
in art. 19, waar staat dat er gearchiveerd moet worden in een
met twee sloten afsluitbare comme, waarvan één sleutel in
handen is van de schout en de ander in handen van de burgemeester (61). [Foto hiernaast: een archiefkist zoals ze te zien is
in het museum van Rotterdam.]

den per jaar (62).
Het andere contract is uit 1611, waarbij aan Jan Bibaux uit
Limburg de pacht wordt verlengd van het tiendrecht, inclusief het leenhof, voor een zeker bedrag mits hij de grote klok
van de kerk vernieuwt (63). Dit laatste contract is moeilijk
leesbaar en niet geheel begrepen. Uit deze contracten is niet
op te maken of de Benedictijnen ook beschikten over of
gebruik maakten van een pachthoeve of een tiendeschuur.
Ook de Jezuïeten van Maastricht zijn op een gegeven moment hun tiendrecht in de Voerstreek gaan verhuren. Zij
verhuurden per jaar, per canton en per openbare aanbieding.
Een voorbeeld daarvan is de openbare aanbesteding in 1759
(64); het tiendrecht van Noorbeek leverde toen 2.478 gulden
op, dat van ’s-Gravenvoeren 3.832 gulden. In 1773 waren de
tiendrechten van ’s-Gravenvoeren, Noorbeek en Mheer verpacht voor (opgeteld) 10.236 gulden (65). Na de opheffing
van de orde werd het tiendrecht eveneens per canton aan de
meestbiedende verpacht, eerst door de staat, later door de
nieuwe eigenaar.

De pachters van de hoeve
De eerste pachter van de hoeve van de Jezuïeten aan de Pleij
(toen nog deels in het bezit van Lucas Rosmer) was Jan Jacops
(66) die op 1 november 1650 een contract tekende, in eerste
instantie voor zes jaar (67). Toen Jan Jacops in 1667 stierf
was de pacht nog steeds van kracht en zette zijn weduwe die
voort tot half maart 1678.
Half maart 1678 startte het pachtcontract met Wijnant Kerris, gehuwd met Anna Heijendael, een contract dat even later
op 12 juni 1679 weer werd aangepast (68). Wat opvalt in het
contract is dat hij maar liefst 400 schapen op de hoeve mocht
zetten.
Tot wanneer hij op de hoeve heeft gezeten is niet precies bekend. Wijnand Kerris, van wie de geboorteplaats niet bekend
is, stierf 1696 in Epen; het contract zal toen al afgelopen zijn
geweest.

De pachters van de belasting
Het innen van belasting in natura is specialistenwerk en kun
je het beste overlaten aan deskundigen van de lokale situatie,
mensen uit de streek dus. Toen de Benedictijnen nog de tienden van Voeren bezaten, verpachtten die hun tiendrecht in de
loop der jaren aan verschillende partijen. Er zijn van hen
slechts twee pachtcontracten bekend. In 1586 verpachtte de
abt Jan Bertels het tiendrecht, zonder het leenhof, aan Andreas Boijer, vice-pastoor van Voeren en anderen, voor 900 gul-

Hoeve in eigen beheer
Het is niet duidelijk of in de periode tussen 1696 en 1724 de
hoeve verpacht is geweest (69). Hij werd wel met enige regelmaat met de naam ‘pachthoeve’ aangeduid, maar dat kan ook
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een algemene term zijn geweest. Zeker is dat de hoeve in
1724 (70) door de paters zelf werd beheerd, voornamelijk
door de monfrères J.B. Bogaerts en P. Roels (zie boven bij ‘de
hoeve’) en dit eigen beheer werd voortgezet tot 1757. Voor de
periode rond 1748 wordt dat als volgt omschreven: twee
religieuzen met hun domestiquen en beesten bewonen het
huijs en basse cour en cultiveren de landerijen (71).
In deze periode hielden de aanwezige monfrères gedurende
twaalf jaar een kasboek bij waarin per maand de inkomsten
en uitgaven nauwkeurig werden genoteerd. De inkomsten
van het boerenbedrijf en die van het leenhof werden daarbij
gewoon door elkaar gehusseld. Het boek geeft een tamelijk
gedetailleerd beeld van wat er zoal gedaan werd op de hoeve
en door wie en voor welke prijs. Wat werd er geproduceerd,
welke boomsoorten stonden er, hoe groot was de opbrengst
ervan, wat werd er in Voeren zelf geconsumeerd en wat ging
naar Maastricht. Wat was de prijs van bijvoorbeeld een pond
runds- of schapenvlees, een pond kersen, een paar schoenen?
Veranderde het uitgavenpatroon tijdens de successieoorlog
door de aanwezigheid van hongerige soldaten in de hoeve?
Wat kostte een kar kolen en wat was ‘teir ende weghgelt’? Dit
en meer is allemaal uit dit document op te maken (72).
Toen in het najaar van 1746 de Oostenrijks gezinde geallieerde troepen rond Visé verschenen, troepen die gevoed moesten
worden, werd een deel van de voorraad snel naar Maastricht
‘gevlucht’ en ook dat werd netjes genoteerd. Verrassend is bijvoorbeeld ook dat er in eigen beheer op de hoeve bakstenen
werden gebakken en verkocht.

Caspar Smets
Vanaf het midden van de achttiende eeuw zat er geen monfrère meer in Voeren (73). Waarschijnlijk waren de verhoudingen inmiddels zodanig gestabiliseerd dat dit niet meer
nodig was.
In 1757 werd de hoeve gepacht door Caspar Smets (74), getrouwd met Marie Heijnen, zus van de secretaris van Moelingen, notaris Cornelis Heijnen, beiden kinderen van de
bierbrouwer Hendrik Heijnen. Allen uit ’s-Gravenvoeren.
Caspars vader was de burgemeester Jasper Smets die samen
met Hendrik Heijnen in 1731 de kerkhofmuur rond de kerk

had laten bouwen (75) en Caspars grootvader, Jasper Smets
was één van de burgemeesters die in 1709 zijn handtekening
zetten onder de massale opstand tegen de hooitiende. Zijn
moeder was Catharina Jacobs alias Dresens, dochter van Cornelis Jacobs, bewoner en eigenaar van de Schoppemer molen
(76).
Caspar pachtte de complete hoeve, met uitzondering van de
tiendschuur en de privévertrekken van de paters met moestuin. Hij was toen 44 en had negen kinderen. De omvang
van de hoeve was op dat moment 6 grote roeden en die van
de erbij horende grond ongeveer 76 bounders (77) . De huurprijs was per jaar 2.000 gulden, waarnaast hij 364 gulden
voor de ordinaire schattingen betaalde; hij moest de fokstieren en fokberen onderhouden en bijdragen aan het onderhoud van het rieten dak van de hoeve. Hij kreeg het recht om
tiende te heffen over de gronden die hij in pacht kreeg (voor
zover die tiendeplichtig waren, te weten 47 bunders). Daarnaast staan er nog een reeks gedetailleerd beschreven taken
die onderdeel waren van de pachtovereenkomst, die een
aardig beeld geeft van wat zo’n pacht allemaal inhield (78).
Het moet een lucratieve overeenkomst zijn geweest als je afgaat op wat hij voor zichzelf en zijn kinderen in deze periode
heeft kunnen laten bouwen (79) en wat hij daarnaast nog
aankocht, temeer omdat twee van zijn kinderen studeerden in
Luik en Leuven, met het priesterschap als oogmerk. Een derde zoon was frater Jezuïet; hij ging pas na de opheffing, als exJezuïet, theologie studeren want ook hij wilde priester worden
(80).
De contractuele duur van de pacht was zes jaar en is vervolgens drie maal verlengd tot 1775.
Caspar zat op de hoeve toen de Jezuïetenorde werd opgeheven. De impact daarvan is moeilijk voor te stellen maar zal
zeer ingrijpend zijn geweest. Hij heeft er vervolgens waarschijnlijk tot aan de verkoop aan het begin van de jaren ’80
gezeten (81); de pacht is daarna voortgezet en de pachter was
C.J. Hawotte (82).

De beren en de stieren
De Jezuïeten hadden van hun voorgangers de Benedictijnen
een recht overgenomen, namelijk het alleenrecht op de fok

Twee hoeves die in dit verhaal een rol spelen: links de Laathof in Mesch (zie eindnoot 131) en rechts de Jezuïetenhof in
’s-Gravenvoeren (zie eindnoot 44), de eigen hoeve van de Jezuïeten.
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van varkens en runderen in en rond Voeren. Als een koe bevrucht moest worden moest ze naar de hoeve gebracht worden, waar de stier vervolgens zijn werk deed. Hetzelfde gold
voor varkens. Deze praktijk werd verdedigd met het argument dat op die manier de kwaliteit van de veestapel kon
worden beheerd. Dat was voor de veehouders rond de hoeve
waarschijnlijk geen probleem maar als je verder weg woonde,
in Schoppem, Mheer of Noorbeek, was dat nogal bewerkelijk.
Er werd dan ook regelmatig door de veehoudende ingezetenen tegen geprotesteerd (83).
In 1772 heerste er al enige tijd een besmettelijke koeienziekte
in Limburg, wat betekende dat geen rund het dorp uit mocht.
Bij die gelegenheid richtten de burgemeesters van Noorbeek
zich tot monfrère Boshouwers met het dringende verzoek om
een stier in Noorbeek te stallen (84). De Jezuïeten gaven als
antwoord dat ze zich juridisch zouden laten adviseren door
maar liefst vijf verschillende advocaten… en daarna is alles bij
het oude gebleven.

De pastoors

De opheffing
Op 21 juli 1773 gebeurde iets wat achteraf gezien wel te
voorzien was: de toenmalige paus, Clemens VI, hief de Jezuïetenorde op. Zes jaar daarvóór was de orde al uit Spanje verbannen en vijftien jaar eerder uit Portugal. Over de reden
waarom dat gebeurde zijn de meningen verdeeld. Werden ze
te machtig, waren ze te rijk of was hier sprake van pure roof
door de staat? De opheffing werd in september 1773 door de
overheid gerealiseerd en ging gepaard met inbeslagneming
van al hun bezittingen.
Keizerin Maria Theresia had deze taak gedetacheerd aan haar
schoonbroer prins Karel van Lotharingen. Om te voorkomen
dat er bezittingen werden verduisterd of snel werden verkocht, hanteerde die een streng geregisseerde procedure,
waarbij op één dag alle 31 vestigingen van de Jezuïeten in de
Nederlanden bijna gewelddadig werden aangepakt (90). Hij
liet de colleges ’s morgens vroeg door een groep functionarissen bezoeken, die de aanwezigen vervolgens in het gebouw
opsloten. Niemand mocht er meer in of uit. De aanwezigen

Toen de Jezuïeten rond 1620 het tiendrecht kochten van de
Benedictijnen van Luxemburg namen ze daarmee de verplichting op zich om ook de kerk en de pastoor te onderhouden. Dat verliep niet probleemloos en vanaf de overname
leverde dat spanningen op tussen de pastoors in het rechtsgebied en de Jezuïeten. Deze laatsten gingen uit van slechts
één pastoor, gezeteld in ’s-Gravenvoeren, die de titel droeg
van vicarius perpetuus (85) (want de pastor primitivus was
pater rector zelf) en eventueel hulppastoors in andere dorpen.
Deze vicarius perpetuus, dus de pastoor van ’s-Gravenvoeren,
klaagde nooit over zijn inkomen. Maar naarmate de dorpen
rond ’s-Gravenvoeren groeiden (en dus ook de belastinginkomsten stegen) werden het zelfstandige parochies met eigen
pastoors, die van mening waren dat ze door de Jezuïeten
onderhouden moesten worden. En die deden dat niet, met als
gevolg dat deze pastoors vonden dat de Jezuïeten de verplichtingen in hun parochies niet nakwamen. In 1701 gaf de
voormalige pastoor Elissen van Mheer al aan dat hij naar de
Raad van Brabant was gestapt (86); pastoor Penris uit dezelfde parochie stapte in 1754 ook naar de rechter en werd in
1772 in het gelijk gesteld (87).
De inspanningen van de pastoor van Noorbeek (88) om dit
tij te keren worden geïllustreerd in het boekje van pastoor
Meens: het proces van Adrianus van Duijn (89). Als gevolg
van dit langslepende proces werden de Jezuïeten op 26 januari 1769 veroordeeld om het inkomen van deze pastoor te
verhogen, in Noorbeek een pastorie te bouwen en hem een
assistent te bezorgen. De schrijver vergeet te vermelden wie
die assistent werd: dat was een zoon van de pachter van de
Jezuïetenhoeve Caspar Smeets, Hendrik Smeets, die in Noorbeek vicaris was tot dat hij in december 1773 op zijn dertigste
overleed.
Na de opheffing van de orde werden er in 1774 door een
taxateur verslagen opgemaakt van de toestand van het onroerend goed. Daarin valt te lezen dat kerken en pastorieën nog
steeds in een zeer slechte staat van onderhoud verkeerden. Bij
deze inventarisatie bleek ook dat de nieuwe pastorie van
Noorbeek nog niet was afgebouwd.

Ingang van de Jezuïetenkerk te Maastricht rond 1850 met blik in
de Minckelerstraat. De kerk was toen al verbouwd tot stadsschouwburg. Het college van de paters lag voor een deel op de
plaats waar nu de gebouwen van de Minckelerstraat te zien zijn.
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kregen te horen wat de procedure was en waar ze zich
aan dienden te houden. De
niet-Jezuïeten moesten uit
het gebouw vertrekken en de
niet aanwezige Jezuïeten
moesten alsnog direct naar
het college komen, op straffe
van onthouding van latere
pensioengelden. De namen
van de toen in Maastricht
aanwezige Jezuïeten zijn
bekend (91). De goederen
en documenten werden verzegeld. Alleen hun persoonlijke eigendom mochten de
aanwezigen behouden. Alle
mondelinge of schriftelijke
communicatie met personen
buiten het college werd verboden. De novieten moesten
hun burgerkleren aantrekken
en werden buiten de deur
gezet.
Doel was om al hun bezittingen goed te registreren en te verkopen, en de ex-Jezuïeten, voorzien van een adequaat pensioen, te re-integreren in het onderwijs aan de jeugd. Begin
oktober werden eerst de lekenbroeders in vrijheid gesteld.
Twee weken later werden ook de geestelijken, gekleed als burger, in relatieve vrijheid gesteld, maar de paters die belast waren met de registratie der goederen moesten blijven totdat alle
bezit goed vastgelegd was. Er bestaat een gedetailleerde beschrijving over wie van de ex-Jezuïeten waar is gaan wonen
(92). De paters die een bestuurlijke functie binnen de orde
hadden, werden in een klooster opgesloten. Het zou nog
veertien maanden duren, tot september 1774, voordat ook zij
in vrijheid werden gesteld; op 8 oktober 1774 vertrokken de
laatste achterblijvers uit het college.
De school werd vanaf 1777 in afgeslankte vorm door wereldheren (93) voortgezet, de voormalige procurator monfrère
Boshouwers werd directeur buiten-affairen en goederen der
ex-Jezuïeten (94). Ook het leenhof in ’s-Gravenvoeren, dat
nu toebehoorde aan hare majesteit de keizerin (95), ging door
met registreren en verheffen, maar nu alleen door leenmannen, zonder stadhouder; als secretaris trad de Voerenaar
Cornelis Heijnen op.

Jezuïeten afkomstig uit ’s-Gravenvoeren
Het dorp ’s-Gravenvoeren heeft in de achttiende eeuw vele
religieuzen voortgebracht, zowel priesters als lekenbroeders en
zusters. Van zes van hen is bekend dat ze zich bij de Sociëteit
van Jezus hebben aangesloten. De keuze voor deze orde had
nogal wat implicaties. Eén daarvan was een materiële: het afstand doen van alle bezittingen. Dat maakte dat een wereldlijk priesterambt voor de familie veel lucratiever was. Een
wereldgeestelijke hoefde geen gelofte van armoede af te leggen
en dat gaf de mogelijkheid om kapitaal te verwerven, wat na
het overlijden aan de familie terug kon vallen.
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Er zijn drie Voerenaren gevonden die als lekenbroeder bij de
Jezuïeten hebben gewerkt:
Christianus (Noel) Daffnaij:
Geboren op 25 mei 1668, zoon van Henricus Philippi Daffnaij en Anna Vrenckens (96), trad in op 12 mei 1699 in Mechelen en werd op 15 augustus 1709 in Maastricht toegelaten
waar hij als coadjutor werkte in verschillende functies, o.a. als
ziekenbroeder. Hij stierf in Maastricht op 19 augustus 1760.
Hij had aan het college een halve boender land geschonken,
gelegen aan de Vliegensteeg in ’s-Gravenvoeren (97).
Christianus Corten:
Geboren op 23 oktober 1678 als zoon van Sebastiaen Corten
(† 20 juni 1680) en Maria Rutten († 28 februari 1694). Na
de dood van zijn moeder, hij was toen 16 jaar oud, is hij in
het college van Maastricht gaan wonen en heeft daar vijf jaar
gewerkt als hovenier en portier. Daarna heeft hij in Antwerpen 2½ jaar een bakkersopleiding gevolgd; vervolgens teruggekeerd naar Maastricht, waar hij korte tijd als bakker heeft
gewerkt. Daarna toch weer naar college in Maastricht gegaan
om te werken als o.a. hovenier. Ingetreden bij de Jezuïeten op
5 november 1709 (98). Als coadjutor-hovenier en verschillende andere taken gewerkt in het college van Leuven. De meeste
tijd heeft hij gewerkt als co-adjutor-ziekenbroeder in het college van Antwerpen, waar hij in 1757 is overleden.
Franciscus (Jacobus) Nurops:
Geboren op 30 juni 1723 als zoon van Lambertus Nurops
(† 31 juli1746), gerichtsbode aan het leenhof en laatschepen
van Sint Lamberts laathof, en Joanna Vandebergh. Zijn geboortehuis lag aan de Pleij, pal tegenover de pachthof van de
Jezuïeten. Heeft tot aan zijn intreden op 2 oktober 1752
(Mechelen) gewerkt als landbouwer (99); hij was toen 29 jaar
oud. In 1757 werkte hij in het college van Antwerpen en
vanaf 1759 in Kortrijk als coadjutor in uiteenlopende functies. Hij is op 1 september 1770 overleden in Kortrijk.

Drie andere Voerenaren werden priester-Jezuïet. Het zijn
Jacobus Wicken, Joannes Heijnen en Gasparus Smeets. Beide
laatsten waren neven:
Joannes (Pascalis) Heijnen:
Geboren op paaszondag 2 april1741 als zoon van de notaris
Cornelis Heijnen en Gertrude Claessen (100). Hij was in
1755 novice in Mechelen, waar hij intrad op 4 oktober 1757
(101) en waar hij op 21 september 1771 tot priester werd
gewijd. Hij studeerde in het begin van de jaren ’70 gedurende
vier jaar theologie aan het college in Leuven en gaf daarna les
aan de colleges van Brussel en Antwerpen (102). Na de opheffing studeerde hij in 1776 aan de universiteit van Leuven
(103). In 1786 werd hij aangetroffen in Antwerpen zonder
vermelding van zijn bezigheid aldaar (104). Wat hij verder
heeft gedaan is niet bekend. Hij stierf volgens de registers op
onbekende datum in Amsterdam (105), maar daar is in die
plaats geen bewijs van gevonden. Een naamgenoot stond in
1798 op de Franse lijst van te deporteren Recollecten in het
kanton Dalhem (106), maar behalve dat deze ordewisseling
onwaarschijnlijk is, werd hij ook bij de archieven der Franciscanen niet teruggevonden. [Afbeelding op vorige pagina:
zie eindnoot 96.]
Jacobus Wicken:
Geboren op 9 januari 1742 als zoon van Andreas Wicken en
Anna Hanssen. Hij volgde zijn opleiding aan het college te
Halle (107). Ingetreden op 10 oktober 1759 te Mechelen.
Docent te Brussel (samen met Joannes Heijnen) in 1764 tot
1766. Vanaf 1771 theologieopleiding in Leuven. Zijn priesterwijding op 18 november 1773 te Mechelen moet vlak na
de opheffing hebben plaatsgevonden. Wat hij na de opheffing
deed is niet bekend. In 1785 stond hij geregistreerd in het
Bogaerdenhuis te
Brussel, vermoedelijk
als rector van dit
klooster (108). Op 2
november 1792 is hij
door de Franse bezetters opgegeven als
zijnde gedeporteerd
(109). Overleden in
1802 te Brussel
(110).

Na de opheffing van de orde heeft hij zijn verdere priesteropleiding gedaan in Luik en werd hij op 11 maart 1775
gewijd (112). Zijn verdere loopbaan is niet duidelijk: rond
1777 heeft hij in zijn geboortedorp ’s-Gravenvoeren een tijd
lang pastoor Thijwissen geholpen bij het preken en afnemen
van de biecht (113). In 1797 wordt hij vermeld op de lijst
van de refractaire (114) priesters in Maastricht (115) en een
jaar later stond hij op de deportatielijst omdat hij de eed niet
aflegde maar toch bleef werken. In 1818 woonde hij in
Mesch in de hoeve (116) van zijn zus Clementine, de weduwe
van burgemeester Theo van Hove, waar hij op 4 augustus
1823 stierf. [Afbeelding hieronder: doodsbrief van Gasparus
Smeets.]

De verkoop
Op 31 januari 1774 besloot de staat, aan wie de bezittingen
van de Jezuïeten waren toegevallen, deze door verkoop van de
hand te doen (117).
Omdat de Zuidelijke Nederlanden door verschillende mogendheden werden beheerd, lagen de bezittingen van de Jezuïeten in verschillende bestuurlijke gebieden: het prinsbisdom Luik, de Oostenrijks-Habsburgse gebieden, de Rijksgebieden; daarnaast nog in enkele vrije Rijksheerlijkheden. In
dit overzicht worden alleen de bezittingen besproken die rond
’s-Gravenvoeren lagen en die behoorden merendeels tot de
Oostenrijks-Habsburgse gebieden. (De hoeve in de vrije
Rijksheerlijkheid Mesch viel onder de proosdij van het
Mariamunster van Aken). Overigens was niet meteen duidelijk aan wie het bezit van de Maastrichtse Jezuïeten toekwam.
De ‘Hollanders’ meenden dat zij recht hadden op dit bezit
omdat het college immers in Maastricht lag (118).

Gasparus Smeets:
Geboren op 11 mei
1747 als zoon van
Caspar, schepen van
de hoge justitie en
pachter van de Jezuietenhoeve, en Maria
Heijnen. Hij werd
Jezuïet in 1766 (111)
in Mechelen waarna
hij filosofie studeerde
in Antwerpen tot
1770; in 1771 was
hij docent in de
grammatica aan het
college van Kortrijk.

D’r Koeënwoof — 59

In opdracht van het Oostenrijks bestuur bezocht in juni 1774
een taxateur, baron de Beelen Bertolf, de dorpen ’s-Gravenvoeren, Mesch en Noorbeek en maakte een gedetailleerd rapport op van de bezittingen van het college, bestaande uit de
onroerende goederen en decimale rechten maar ook plichten
aan de parochiekerk en haar personeel (119). Dit rapport
geeft een beeld van hoe de Jezuïetenhoeve er toen bij lag (betrekkelijk goed) maar ook van het zeer achterstallige onderhoud van de kerken en pastorieën.
Door andere experts werd een inschatting gemaakt van de
kosten die gemaakt moesten worden voor het herstel van de
gebouwen. Al snel bleek dat een eventuele koper eerst een
reeks grote uitgaven zou moeten doen om de gebouwen te
herstellen. De markt reageerde dan ook zeer terughoudend.
Voorlopig werden er enkele hoogst noodzakelijk reparaties
aan de gebouwen verricht, kreeg de rivier de dringend noodzakelijke uitdieping om een einde te maken aan de frequente
overstromingen en werd het pachtcontract van de hoeve met

Gaspar Smeets, dat liep tot 1775, verlengd, in eerste instantie
met drie jaar (120).
De bisschop van Roermond toonde belangstelling (121). Ook
werd nog overwogen om in de hoeve een douanekantoor te
vestigen (122).
In 1781 was het dan zover. De boel zou openbaar worden
verkocht. Er verschenen advertenties in de kranten en op de
gangbare plaatsen werden affiches opgehangen. De verkoopdatum was 9 maart.
Er verscheen op die dag slechts één enkele bieder: de gemeente ’s-Gravenvoeren. De gemeente bood 10.000 gulden en gaf
aan haar griffier Henri Delvaux de opdracht om dit bod uitvoerig toe te lichten. Want afgezien van de hoogte van het
bedrag, kleefden er veel voordelen aan de gemeente als eigenaar van de rechten van de ex-Jezuïeten. Denk alleen maar
aan de nieuwbouw van de kerk, die de dorpsbewoners zeker
goedkoper zouden kunnen realiseren dan buitenstaanders; of
de betaling van de pastoor die door eigen parochianen vast
gewetensvoller zou geschieden dan door een eigenaar op
afstand (123).
Om redenen die nog niet duidelijk zijn, is de gemeente
echter geen eigenaar geworden; misschien vond ze geen
geldschieter? Op 11 juli 1781 werd daarom de tiende
weer opnieuw verhuurd via een openbare verkoop voor
de gangbare tijd van één jaar. Hetzelfde gebeurde op 6
augustus 1782.
Op 6 maart 1783 is vervolgens de boel, inclusief rechten
en plichten, verkocht aan de Antwerpse bankier Jean
Baptiste Joseph Cogels voor de prijs van 87.500 livres
(124). Over de bouwwerkzaamheden die onder zijn
bewind zijn verricht heeft Justinus Ansay uitgebreid
geschreven (125) .
Cogels (126) heeft waarschijnlijk niet lang mogen profiteren van zijn investering, want met de komst van de
Fransen werd het belastingsysteem, waarvan de tienden
een onderdeel vormden, grondig veranderd, waardoor
het ingekochte tiendrecht op termijn waardeloos werd.
Op 14 juli 1795 heeft er echter nog een openbare verkoop van de tienden plaatsgevonden ter instantie van
‘den borger Jean Baptiste Cogels’ voor notaris Ernon,
gewoon onder de tot dan toe gangbare voorwaarden
(127).

Het belang van Voeren
voor de Jezuïeten van Maastricht

De Jezuïeten maakten een heel boekwerk als hulpmiddel in het
proces tegen Claessen, Wicken en de gemeentenaren [zie eindnoot 23].
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De Jezuïeten hadden hun college in Maastricht van
1575 tot 1773, een periode waarin de stad Maastricht
enkele malen van bestuur wisselde. Als dat nieuwe
bestuur het katholieke geloof niet welgevallig was,
moesten de paters hun college sluiten en soms zelfs de
stad verlaten. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 1639, toen
de paters beschuldigd werden van verraad. Onder
leiding van Egidius Goetgebuer vluchtten ze toen naar
Tongeren (128), van waaruit ze hun werk zo goed
mogelijk voortzetten. Maar in 1673, toen de katholieke
Lodewijk XIV de stad veroverde, waren ze weer welkom
in Maastricht en keerden ze daarheen terug. Hun resi-

dentie in Tongeren hebben ze daarna overigens behouden als
rusthuis.
Vergeleken met de situatie in Maastricht heerste er in Voeren,
politiek gezien, stabiliteit. De hoeve en de inkomsten die de
paters daaruit genereerden bleven betrekkelijk stabiel onder
de vele politieke veranderingen in de omgeving.
Er was echter één moment waarop de hoeve en alles wat daarbij hoorde aan de Jezuïeten dreigde te ontvallen. In 1700
stierf de Spaanse koning, waarna er een heftige onenigheid
ontstond over wie zijn opvolger moest worden. Dit ontaardde
in wat bekend staat als de Spaanse successieoorlog tussen
enerzijds koning Lodewijk XIV van Frankrijk en de Habsburgers, waarbij de Zuidelijke Nederlanden een tijd lang door
Lodewijk XIV werden bezet en waarbij hij de Voerense hoeve, als zijnde Maastrichts bezit, confisceerde en onttrok aan
de Jezuïeten.
De toenmalige rector richtte zich vervolgens tot Lodewijk
XIV met een smeekbede om de hoeve terug te geven. De
argumenten die hij daarbij gebruikt geven
een aardig beeld van het belang van de
hoeve (129). Hij zei (vrij vertaald) dat als
de Jezuïeten hun bezit in Voeren moesten
ontberen, ze Maastricht zouden moeten
verlaten en hun bijdrage zouden moeten
staken aan de handhaving en bevordering
van het katholieke geloof. Het prediken,
het onderwijzen van de catechismus aan de
jeugd, het voeren van de Latijnse school en
ten slotte het bekeren van de ketters zou
stoppen. Kortom, vrijwel het hele functioneren van de Maastrichtse Jezuïeten hing
af van de opbrengsten uit ’s-Gravenvoeren.
De brief maakte blijkbaar indruk op de
koning en hij maakte de confiscatie
ongedaan.

de inkomsten van het leenhof te Voeren;
de inkomsten van de laathof van Balen (132).
Globaal werden deze samen geschat op een som van 18.575
gulden per jaar.
Wanneer de inkomsten uit de uitstaande leningen bij Voerenaren worden meegerekend, waren de inkomsten uit Voeren
ongeveer 12.090 gulden per jaar, dat is ongeveer 65% van alle
inkomsten!
Dat betekent dat de inkomsten uit ’s-Gravenvoeren en de
omringende dorpen het merendeel vormden van de middelen
waarmee het college in Maastricht werd gefinancierd. Het
college, dat was de plaats waar de begaafde jonge katholieke
Limburgers werden geschoold en gevormd.
Er kan daarom gesteld worden dat ’s-Gravenvoeren, met als
centraal punt de Jezuïetenhoeve aan de Pleij, via het college in
Maastricht, tijdens de zeventiende en achttiende eeuw een
substantiële bijdrage heeft geleverd aan de culturele en
educatieve vorming van Limburg.

Het ligt voor de hand dat de rector in zijn
brief het belang van Voeren voor de Jezuieten enigszins heeft aangedikt. Hoe groot
was dat belang van Voeren dan werkelijk?
Om die vraag te kunnen beantwoorden is
de financiële balans onderzocht, die de
paters moesten opmaken bij de opheffing
in 1773. De inkomsten van het college der
Jezuïeten van Maastricht, zoals ze in die
balans van 1773 werden opgegeven en
berekend, worden in het onderstaande
globaal weergegeven (130).
Ze bestonden uit:
de inkomsten van de tienden uit ’sGravenvoeren, Noorbeek, Mheer,
Ottegroeve, Libeek en Breust;
de verhuur van de pachthoeves van Voeren
en Mesch (131);
de opbrengst van enkele uitstaande
kapitalen;
de verhuur van enkele huizen in Maastricht;
een bijdrage van de gemeente Maastricht voor het onderwijs;
twee prebendes van Sint Servaes;

In 1709 werd dit advies van het Officie Fiscael gepubliceerd om
de inwoners van ’s-Gravenvoeren aan te manen te voldoen aan
hun tiendeverplichtingen [zie eindnoot 25].
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Bronnen

overleden 19 september 1679 te Maastricht.

1. Hontheim, J.N. von., 1750. Historia Treverensis,
diplomatica et pragmatica etc. Tomus Primus ab Anno Domini
CCCCXVIII [418] usque ad Annum MCCCI ..., Volume 1;
Letterlijke tekst uit Fundatio Abbatiae Münsteriensis
Luxemburgi per comitem Conradum: Ecclesiam de Furen cum
adjacenti decima.

11. Volgens de Jezuïeten waren ze opgehitst door de laatste
pachter van de Benedictijnen, Jan Bibaux, die op die manier
had geprobeerd de Jezuïeten te ontmoedigen tot aankoop
over te gaan wegens een te hoge verkoopprijs; (zie: 14.D022
nr. 18; Deductio factis et juris, art. nr. 380-384).

2. Janssen de Limpens, K.J.Th., 1974, spreekt van (79): de
‘laathof Abtenhof’ in zijn boek: Leen- en Laathoven in de
Maaslandse terriroria vóór 1795: 25. Hij geeft geen toelichting
op deze afwijkende terminologie.
3. De nieuwe eigenaar moest zijn nieuwe leen in het leenhof
plechtig verheffen voor de rector van het college of zijn
plaatsvervanger (= stadhouder); de regels hiervoor waren
vastgelegd door graaf Coenraad (Zie gedrukte tekst RAA
T14/034 inv.nr. 2646) en opnieuw vastgelegd op 4 december
1653 door pater Egidius Goetgebuer, vervolgens op 25
januari 1663 vernieuwd en wederom vernieuwd door pater
Bettonville in 1740 (zie RHCL 14.D022 inv. nr. 54). Daarbij
moest de verheffer 12 gulden betalen aan het college, waarvan
5 gulden voor het college en 7 gulden voor de leenmannen en
de griffier. (Aldus de auditeur de Beelen in 1774 in: ARAB
toegangsnr.: 08302 inv. nr.: 37 Inventaire sommaire des
archives du comité jésuitique).
Daarvóór was de procedure opgesteld door abt Benedictus op
02.12.1601(RHCL 14.D022 inv. nr. 54; proces tegen
Andries Bueren, ex-stadhouder).
4. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht, inv.
nr. 54. (verklaring van Robert Draeck, drossaert en Hendrick
Blanche, schout en 4 schepenen van de hooftbank
Sgravenvouren 04.08.1631).
5. RHCL 14.D022 nr. 21vv: De zaken tegen de heer van
Mheer, baron van de Berghe, baron de Hoen e.a.
6. RAH Leenhof der Jezuïeten toegangsnr: 1083 inv.nr. 2:
Accordt tusschen P. Goetgebuer, in naem van het collegie, ende
Maria Vrenckens samen met haeren schoonsoon Henri Phillipi
(= Henricus Dafnaij); gemachtigd door haar twee zonen
Christiaen en Henricus Francken, beiden pastoor in Keulen
(31 mei1666).
7. RAH notariële minuten J.A. Walpot; Jasper Smets junior
verclaert 13 november 1715.
8. Wulf, mr. Jacobus Philippus de, Gendt 1766. Generalen
index ofte substantieel kort-bondig begryp der materien, begrepen
in de vijf placcaert-boecken van Vlaenderen, behelsende alle de
placcaerten etc..
9. Het betreft pater Rector Joannes Baptista Boddens, de
procurator Gerard Pasmans en de coadjutor Philip Nottin,
die beschuldigd werden van verraad aan de Spanjaarden en na
foltering in 1638 werden vermoord, waarmee veel kennis over
de situatie met betrekking tot de locale situatie wegviel. In
1639 moesten alle Jezuïeten Maastricht verlaten; na een kort
verblijf in ’s-Gravenvoeren (hiervan zijn geen harde bewijzen
gevonden) trokken ze naar Tongeren; 34 jaar later mochten
ze weer terug naar Maastricht.
10. PIBA: Goetghebuer Aegidius, geboren 4 mei 1603 Gent,
ingetreden 4 oktober 1620, gewijd 7 april 1635 in Mechelen,
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12. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht;
inv. nr. 27.
NB: Er bestaat ook een uitgebreid document dat op last van
Egidius Goetgebuer is opgemaakt in 1665, waarin de tiende
betalende weiden worden beschreven, evenals de ligging van
veel huizen met hun eigenaren: RAB (Vorst) Raad van
Brabant; processen van de geestelijkheid nr. 831.
13. Geboren 19 maart 1624 in ’s-Gravenvoeren, zoon van
Allard Linoth en Christina Dobbelstein; overleden 7 juni
1708 in 's-Gravenvoeren. In de volksmond heette hij ‘heer
Joseph’. Hij weigerde medio 1691 aan de tiendeganger
Wijnand Wijnants de tiendebelasting te betalen over het hooi
van een recent gekochte beemd boven de Schoppemer molen.
Zijn vader Allard was in zijn leven eigenaar van die molen en
Joseph had hier zijn jeugd doorgebracht. De kapelaan had het
al eerder met de paters aan de stok gehad nadat hij hen van
diefstal had beschuldigd, waarna zij hem in 1678 voor de
kerkelijke rechtbank hadden gesleept. (RHCL 14.D022 nr.
24)
14. Kapelaan Joseph Linoth schijnt letterlijk gezegd te
hebben: ‘Ick slaen den trommel, gebuermannen volght
mij!’ (RHCL 14.D022 inventarisnr. 18, Deductio facti et
juris, artikel 161).
15. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht,
inv. nr. 24, akte van resumptie 22.12.1692; immers broer
Norbert Linoth, overleden in 12 oktober 1669 was al in 1665
een proces tegen de paters bij Raad van Brabant begonnen en
dit werd nu voortgezet. (zie ook: 14.D022 nr. 18; Deductio
factis et juris, art. nr. 398-404 voor een korte samenvatting
van dit proces). Het proces van Joseph Linot was begonnen
26 november 1691. Maar daarvóór had de rector in deze
hooitiende-kwestie al bij de Raad een ‘brieve van maintenue’
gevraagd en gekregen.
16. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht,
inv. nr. 54: 18 mei 1663 – Jan van Wijler en de overigen in:
‘Attestatie van Jan Jacobs dat droeghe weijen thiende geven
1665’.
17. Gerard Jongen verklaarde in 1635 dat hij al vanaf zijn
vijftiende levensjaar de thiende collecteerde voor de paters.
Deze lijst van tiendegangers pretendeert geenszins compleet te
zijn.
RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten nr. 24 (proces tegen
Joseph Linoth) No. 4.
18. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten nr. 24: Er zijn
van dit proces twee vonnissen van de Raad van Brabant, het
eerste dd. 29 oktober 1691, het tweede 10 juli 1692, waarbij
ook de kosten werden geraamd, te weten 38 gulden, 4
stuyvers en 3 oorden.
Daarnaast is er een executiebevel van de Raad. dd. 10 oktober
1693.
19. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht;

inv. nr. 18 (Jan Claessens, Peter Wicken en de
gemeentenaren van ’s Graven Vouren vs. Jezuïeten); waarin
een document met alle 148 namen van de ondertekenaars van
deze constitutie in 1709.
Volgens de Jezuïeten werden ze hiertoe min of meer
gedwongen door de baron van Hoensbroeck, heer van ’sGravenvoeren: RHCL Klooster der Jezuïeten 14.D022 inv.
nr. 18, art. 168.
20. Guillaume Lebens resideerde als notaris in Eijsden; hij
was tevens schepen in ’s-Gravenvoeren.
21. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht;
inv. nr. 18 (Jan Claessens, Peter Wicken en de
gemeentenaren van ’s Graven Vouren vs. Jezuïeten); en nr.
117 (vonnis provisioneel van het hof van Limburg).
22. RHCL 20.242A Notaris J.L. Veugen; inv. nr. 1817
(1710); Anna legde die verklaring af toen ze 51 jaar oud was;
dat betekende dat ze als 16-jarig meisje al werkte als
tiendeganger.
23. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht;
inv. nr. 18 (Jan Claessens, Peter Wicken en de
gemeentenaren van ’s Graven Vouren vs. Jezuïeten).
24. Rijksarchief Antwerpen T14/034 inv. nr. 2652 voor het
dossier; het executiebevel ter uitvoering van het vonnis van 23
maart 1725 ligt in RHCL 14.D022 inv. nr. 24.
25. ‘Advijs van het officie fiscael’ dd. 1 september 1709, wat
in gedrukte vorm werd verspreid; (RHCL 14.D022 nr. 24).
26. Rijksarchief te Brussel (Vorst) Raad van Brabant,
processen van de geestelijkheid nr. 831: request van
dorpsmeesters en geerfden van ’s-Gravenvoeren en Mheer
1710 (zonder precieze datum).
27. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht;
inv. nr. 19: Wijnand Kerris was toen halfwin op de hoeve van
de paters en hij doet hierover op 4 december 1680
gedetailleerd verslag bij notaris Hustin in Berneau.
28. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht;
inv. nr. 54; opgave in 1753 door H. Delvaux waarbij hij
aangaf dat de personele schulden f. 18.800 en de reële f.
17.240 bedroegen.
29. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht;
inv. nr. 20. Vonnis 13 juli 1754.
30. RHCL 14.D022 inv. nr. 35: Summarum van de affairen
ende processen etc., een door de Jezuïeten zelf opgemaakte
samenvatting van de situatie rond 1691.
31. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten, nr. 20 datum 19
november 1673
32. RHCL 01.075 Landen van Overmaas 20087:
Hoofdbank Gravenvoeren, los katern d.d. 15 september
1674.
33. Rijksarchief Hasselt: Hoofdbank Gravenvoeren (1082
Boek 4)
34. Rijksarchief Hasselt: Hoofdbank Gravenvoeren (1082
Boek 4) pag. 222.
35. Rijksarchief Hasselt: Hoofdbank Gravenvoeren (1082
Boek 7) pag. 90 en 91.
36. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht;

inv. nr. 27.
37. RHCL 01.075 L.v.O. inv. nr. 20074: het leenhof der
Jezuïeten; hoe de procedure vóór 1653 was is niet bekend.
38. Hieronder worden enkele namen van stadhouders
weergegeven zoals aangetroffen in de bestudeerde
vergaderingverslagen van de leenhof te ’s-Gravenvoeren, met
tussen haakjes de jaartallen waarin die vergaderingen
plaatsvonden. Deze lijst pretendeert geenszins volledig te zijn:
Andreas Pallant (1508, 1515); Charles Huijs (1566); Peter
Aussems (1580, 1587, 1601), Jan Koelen (1603), Leonard
Hagelsteijn (1620, 1623); pastoor Nicolaas Rigals (1627,
1629); Willem van Moulingen (1630); Lijns Paludanus
(1639); Mathijs Barchon (1665 ‘sinds meer dan 20 jaer’,
1670); advocaat Andreas van Bueren (1690 tot 1714); deze
laatste werd uit zijn functie ontheven o.a. omdat hij veel te
weinig bij de vergaderingen in Voeren was; (14.D022 inv. nr.
54). NB: er zijn geen vergaderverslagen van na 1700
gevonden.
39. RAH Leenhof der Jezuïeten ’s-Gravenvoeren inv. nr.
1083 boek 1; zeer uitgebreid werd de rechtsgang genotuleerd
in de periode dat pastoor Nicolaes Rigals stadhouder was
rond 1629.
40. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht,
inv. nr. 5 waarin achter in het register een brief van Jan
Bertels d.d. 29.08.1586 waarschijnlijk gericht aan Jan Palant,
waarin hij aandringt op het handhaven respectievelijk
herstellen van de jurisdictie in ’s-Gravenvoeren en de
omliggende dorpen.
41. Daar staat tegenover dat de hoofdbank van ’sGravenvoeren breed erkende en uitgebreide juridische
bevoegdheden had binnen de regio, die echter na 1626
vrijwel beperkt bleven tot het ressort ’s-Gravenvoeren
(Janssen de Limpens, 1977. Rechtsbronnen van het
Hertogdom Limburg en de Landen van Overmaze. pag.
CXV).
42. RAH Leenhof der Jezuïeten 1083-2 waarin op 26
november 1699 Jan Smeets, zoon van Heijn, koopman tot
Maastricht zijn recht op vernaerding opeiste tegen monfrère
Wouters maar daarvan afzag wegens de verwachte kosten als
gevolg van de eis van Wouters om een procurator te
benoemen en cautie te stellen.
43. RHCL 01.075 L.v.O. inv. nr. 20092 (losse folie in
ongeïnventariseerde bundel; 28 augustus 1690)
44. Het betreft het gebouw aan de Pleij 28 dat anno 2018 de
naam draagt: Auberge ’s-Gravenhof. Voorheen werd het de
Jezuïetenhoeve genoemd.
45. Rijksarchief te Brussel; Raad van Brabant, 67 processen
particulieren inv. nr.: 4675: Hendrik Delvaux vs. J.B. Cogels
over oorlofsrecht, ‘droit de congé’, waarin een ‘extrait des
registres des biens domaniaux que les ex jésuites ont acquis à
plusieurs reprises..’ Littera A.; Zie ook: Smeets, H., 2017, De
Jezuïeten en ’s-Gravenvoeren deel I.
46. In 1703 woonde hij er al 17 jaar, dus vanaf ongeveer
1686. (Anno 1703 die 20 februarij obiit Henricus Wouters,
coadiutor societatis jesu collegii traiectini, residens in villa
dictu collegii in foro comitis, ubi habitaverat circiter 17 anni
aut ultra; pastoor van Wel). Zie ook: Smeets, H., 2017. Een
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mini-zondvloed. In: Voerens Blaedsje 54: 433.
47. RHCL Klooster der Jezuïeten 14.D022 inv. nr. 19
(proces bedesetters ’s-Gravenvoeren contra Jezuïeten).
PIBA: Coadjutor Franciscus vander Vallemeulen, geboren 14
januari 1644 in Duinkerken, overleden 11 juli 1694 in
Oudenaarde.
48. PIBA: Coadjutor Joannes Seghers, geboren 26 juni 1612
in Brussel, overleden 05 augustus 1695 in Brussel.
49. RAH Parochieregister Sint-Lambertus ’s-Gravenvoeren:
1714 (9) frater Theodorus Engels jesuita
‘Anno 1714 die 22 septembris obiit frater Theodorus Engels
coadjutor societatis jesu et sepultus a me Jacobo Bartholome
pastore in foro comitis munitus omnibus sacramentis et
sepultus in choro et solverunt iura provtiu(?) ecclesia.’
PIBA: Coadjutor Theodorus Engels: geboren 1655 in Beesel
(L), overleden 22 november 1714 in Maastricht (moet zijn:
’s-Gravenvoeren).
50. Catalogus tertius personarum provinciae flandro belgica
Societatis Jesu 1 novembris 1732-1761.
PIBA: Coadjutor Joannus Baptista Bogaerts, geboren 16
augustus 1678 in Deurne (Antwerpen), overleden 19 juni
1749 in ’s-Gravenvoeren.
51. Notitieboek pastoor d'Affnay, Register van de rubrycken,
costuymen en gebruycken van de kerck van s’Graven Vouren,
Lande van Dalhem bisdom van Luyck, punt 12; Uitgave in
eigen beheer, Voerstreek, n.pl. N.d. 1e druk pp 96. Stencil.
52. Parochieboek ’s-Gravenvoeren: ‘Ao 1749 die 19 junij in
villa jesuitarum fori comitis in Dno obiit circa 4-tam
vespertinam frater Joes Baptista Bogaerts jesuita qui per 40
annos fuit director villae jesuitarum in foro comitis laboravit
febri catharrali die sabbathi incepit aegrotane et die jovis obiit
rite munitus sacramentis aetatis suae 75 est sepultus in magno
coro in cornu evangelij sub ipso magno lapide. A.H. Dafnaij.’
53. PIBA: Coadjutor Petrus Roels, geboren 14 juni 1708,
overleden 22 november 1782 in Destelbergen.
54. PIBA: Coadjutor Adrianus Bogaerts, geboren 28
februari1682 in Deurne, overleden 10 januari 1764 in
Mechelen.
55. PIBA: Coadjutor Josephus Siebens, geboren 22 februari
1721 Puurs, overleden 17maart 1768 in Ieper.
56. PIBA: Coadjutor Mathias Boshouwer, geboren 23 maart
1725 in Hulsberg, overleden 16 augustus 1781 in Maastricht.
57. ARAB, toegangsnr: 08302. Invnr : 37: Maastricht, biens
du collège dans le Limbourg sept. 1773-sept. 1776.
58. RHCL 14D.022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht ;
inv. nr. 27.
59. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht,
inv. nr. 54. (Attestatie van twee schepenen van Voeren dat p.
Goetgebuer ‘ghene papieren van het archieven van Voeren
geroert en heeft’); deze zaak komt weer aan de orde in 1712
bij het proces tegen Claessen, Wicken en de gemeentenaren
waarbij aan de orde kwam dat kapelaan Linoth de paters van
verduistering van documenten uit dit archief had
beschuldigd; Ook: 14.D022 Klooster der Jezuïeten nr. 24
No.2, waarbij procurator Bemelmans ter verdediging tegen
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deze beschuldiging een verklaring hierover aflegt voor notaris
J.A. Walpot (14.05.1712).
60. RAH 1082 Hooftbank boek 7 (losse pagina’s): Rekening
van onbekende auteur voor een schapperaije in de kerk in
1718, een met ijzer beslagen kast met sloten, voor ongeveer
56 gls; daarin staat ook: 12 juli 1723 ‘ontfangen weghens den
here pastoor Bartholomé 20 gls van het maecken der compe
in de kercke’.
61. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht,
inv. nr. 11.
62. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht;
inv. nr. 54.
63. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht;
inv. nr. 15.
64. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht inv.
nr. 27.
65. RHCL 01.075 L.v.O. inv. nr.: 416 goederen der exJezuïeten 1773-1777.
66. Hij ondertekende de bail met Jan Jacops (met een p).
67. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht;
inv. nr. 54. (Pachtcedule Jan Jacobs 1650).
68. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht;
inv. nr. 54. (Pachtcedule Wijnant Kerris 1677).
69. Op 12 augustus 1710 verklaart Jan Nurops, toen 70 jaar
oud, dat hij gedurende meer dan 40 jaar lang de pachter Jan
Jacobs benevens een aanzienlijke tijd de Jezuïeten zelf in de
hoeve heeft gediend; hij noemt daar niet eens de periode van
Kerris; dit pleit voor de stelling dat de pacht van Kerris
mogelijk slechts korte tijd heeft geduurd, waarna de Jezuïeten
de hoeve zelf zijn gaan besturen; RHCL 14,D022 nr. 18:
Deductio facti et juris, art. 57.
70. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht,
inv. nr. 54: inkomsten van het college te Maastricht: hier
staat vermeld op folio 51: 1724 : ‘de hoeff van Voeren
ackeren wij zelf’. In de Catalogus tertius personarum
Provinciae Flandro-Belgicae 1722 vermelding van Bogaerts
met taak: ‘Curator Villae in Foro Comitis’.
71. RHCL 14D.022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht;
inv. nr. 20: proces voor de Raad van Brabant over de
verdeling van de krijgslasten van de oorlog rond 1748.
72. RHCL 14D.022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht;
inv. nr. 6.
73. Dit valt op te maken uit de personeelslijsten (Catalogus
tertius personarum Provinciae Flandro-Belgicae) der Jezuïeten,
waarin tot 1757 steeds een ‘curator Villae in Voeren’ werd
genoemd, maar daarna niet meer.
74. Gaspar Smets, geboren 19 mei 1713 ’s-Gravenvoeren,
noemde zichzelf vaak Gasparus maar ondertekende steeds met
J. Smets, waarschijnlijk om verwarring te voorkomen met zijn
neef Caspar Smets, de landmeter, die net als hij, schepen van
de hoofdbank maar daarnaast ook schepen in Mheer was en
die steeds ondertekende met Cas. Smeets.
75. RAH notariële minuten J.H. Walpott; inv.nr. 5172
datum 25 maart 1731 waarin beschreven wordt wat de
bouwer Andreas Londoz precies moet doen.

76. RHCL 20.242A notaris Pau de Marres inv. nr.: 1336a:
waarin Cornelis Jacobs (gehuwd met Christina Linoth) deze
molen obligeert bij het afsluiten van een lening bij de in
Voeren geboren Jan Smeets, koopman te Maastricht op 23
maart 1697.
77. RAL cadastre de Limbourg, archives du cadastre de 1766
et de commission des charges publiques; Matricule cadastrale
dite: «Thérésienne» nr. 162.; dit is een weergave van de
opgaven in 1775 ; in 1743 was het aantal gemeten bounders
vrijwel hetzelfde; in 1755 was het Jezuïetenbezit binnen ’sGravenvoeren 75 bounders, ½ morgen en 3½ kleine roeden
volgens opgave van griffier van de hoofdbank Delvaux.
78. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht;
inv. nr. 11. (Pachtcedule Caspar Smets 1757)
79. RAH notariële minuten Cornelis Heijnen; inv. nr. 2241
(12 juni 1774) en 2247 (30 augustus1780); beide priesterlijke
titels waarin hij aangeeft dat hij recent bouwde: de hoeve
geheel in blauwsteen en baksteen, nu Jolette nr. 5 en een niet
meer bestaand huis daar tegenover aan de noordkant van
Jolette.
80. De priester-kinderen van Gaspar waren Mathias
(geboren12 juli 1754), Gaspar (geboren 11 mei 1747) en
Henricus (geboren 09 februari 1743).
81. Hij verhuurde in 1783 zijn huis aan Mennekesput (op de
hoek met het Bovendorp) en werd even later gesignaleerd in
Mesch, waar hij op 6 juli 1785 stierf, waarschijnlijk aan de
Langstraat, in het huis van zijn dochter Clementine, de
echtgenote van burgemeester Theo van Hoven; RAH
notariële minuten Corn Heijnen; 2248 (7 november 1783).
82. RAL comité du cadastre 586.
83. Toen in 1710 de inwoners van ’s-Gravenvoeren en Mheer
in opstand kwamen tegen de nieuw ingevoerde regels met
betrekking tot het aanleveren van de tienden, was één van de
eisen het plaatsen van een hengst, beer en stier in Mheer.
(Rijksarchief te Brussel (Vorst), Raad van Brabant, processen
van de geestelijkheid nr. 831, constitutie van de griffier
Lousberghs om een procedure te beginnen bij de Raad op 14
juli 1710).
84. RAH notariële minuten Johannes Walterus Denis
1764-1794 (23 juni 1772).
85. Notitieboek A.H. d’Affnay, Register van de rubrycken,
costuymen en gebruycken van de kerck van s’Graven Vouren,
Lande van Dalhem bisdom van Luyck, punt 9; Uitgave in
eigen beheer, Voerstreek, n.pl. N.d. 1e druk pp 96. Stencil.
86. RHCL 01.075 L.v.O. Schepenbank Mheer 3287, pastoor
Joannes Josephus Elissen contra Jesuieten dd. 16 februari
1701, waarin deze aangeeft zes jaar gewerkt te hebben als
pastoor zonder vergoeding door de Jezuïeten.
Zie ook: RHCL 14.D022 inv. nr. 116: condemnatie
volontaire van J. Elissen, pastoor van Mheer door Raad van
Brabant 1701.
87. Leerssen, J. e.a., 1995. Historische verkenning van
Mheer: 87.
88. Ook pastoor H. Thijwissen van ’s-Gravenvoeren was in
die tijd verwikkeld in een proces tegen de Jezuïeten om een
nieuwe pastorie en een assistent te krijgen. Dit blijkt onder

meer uit een notariële acte opgesteld door J.W. Denis op 9
april 1772, waarin hij via zijn procureur Wolfsbergen alle
aanwezige DTB-aktes van de parochie aan de Raad van
Brabant stuurt.
89. Meens. H; Het proces van Adrianus van Duijn, pastoor van
1729 tot 1794, Noorbeek.
90. ARAB T083/01: (Conseil des finances) ; Archive du
comité jésuitique: Introduction.
91. Van den Bergh. Opheffing der Jesuitenorde in Maastricht
in 1773. In: Maasgouw 9e jaargang, 29 Okt. 1887, pag. 189,
en 20 November 1887, pag. 193.
92. Van den Bergh. Opheffing der Jesuitenorde in Maastricht
in 1773. In: Maasgouw 9e jaargang, 29 Okt. 1887, pag. 189
en 20 November 1887 pag. 194.
93. Annuaire de la province de Limbourg, Maestricht 1830;
collège des Jésuites en cette ville, pag. 155.
94. Rijksarchief Hasselt; notariële minuten Cornelis Heijnen;
2244 (16 april 1777).
95. Rijksarchief te Brussel. Raad van Brabant: 67 part.
processen: relief voor d’erfgenamen wijlen Marie Heijnen,
extract uijt het leenregister 1 juli 1780; in deze acte is het
woord ‘stadhouder’ doorgestreept.
96. KADOC Leuven; toegangsnummer 12416 inv. nr.: 3312
Album novitorum Provinciae Flandro-Belgicae Societatis
Jesu, pag. 617. Zijn doop staat echter niet vermeld in het
doopregister van de Sint-Lambertusparochie.
97. Audenaert, W., 2000. Prosopographia Iesuitica Belgica
Antiqua (PIBA). A biographical dictionary of the Jesuits in the
Low Countries 1542-1773, deel II: 264. en
Rijksarchief van Brussel; Raad van Brabant, 67 processen
particulieren inv. nr.: 4675 ( proces H. Delvaux tegen J.B.
Cogels).
98. KADOC Archief Belgische/Vlaamse provincie van de
Jezuïeten. 12416 inv. nr. 3313, Album Novitorum Provinciae
Flandro-Belgicae Societatis Jesu, pag. 684
99. KADOC Archief Belgische/Vlaamse provincie van de
Jezuïeten. 12416 inv. nr. 3314, Album Novitorum Provinciae
Flandro-Belgicae Societatis Jesu, pag. 429.
100. Hij noemde zich daarom Joannes Paschalis Heijnen. Hij
was als ex-Jezuïet doopheffer op 20 april 1777 bij de geboorte
van een dochter van Marie Gertrude Heijnen, dochter van
griffier en notaris Cornelis Heijnen.
101. Catalogus tertius personarum provinciæ FlandroBelgicæ Societatis Jesu, 1755 (internet Google Books).
102. KADOC Archief Belgische/Vlaamse provincie van de
jezuïeten. 12416. Catalogus Tertius Personarum Provinciae
Flandro-Belgicae societatis Jesu. Mense Novembri
1769-1772.
103. Rijksarchief te Leuven, toegangsnr. 682 Boek 10 van de
inschrijvingen aan de oude universiteit, datum 16 oktober
1776.
104. Tihon, A., 2006. Clergé séculier et régulier des Pays-Bas
autrichiens en 1786. II. Diocèses d'Anvers et de Bois-le-Duc: 38
(nr. 589).
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105. Poncelet, A. sj, 1931. Nécrologe des Jésuites de la
province Flandro-Belge : 217.
106. Daris, J. Histoire du Diocèse er de la Principauté de Liège.
Tome III. Pag. XV: Jean Heinen, Récollet, mis sous
surveillance comme sexagénaire.
107. KADOC Archief Belgische/Vlaamse provincie van de
jezuïeten. 12416. Catalogus Tertius Personarum Provinciae
Flandro-Belgicae societatis Jesu. Mense Novembri 1763 : in
repetente ex philosophia
108. Tihon, A., 2006. Clergé séculier et régulier des Pays-Bas
autrichiens en 1786. I. Diocèse de Malines : 58 (nr. 1096).
109. Index du tome VI des procès-verbaux du Directoire (RZ) pag. 130: Wicken (Jacques), jésuite à Bruxelles, déporté 14
brumaire an VII.

122. ARAB toegangsnr: 08302 Inventaire sommaire des
archives du comité jésuitique. Inventarisnr : 37 : Maastricht,
biens du collège dans le Limbourg sept. 1773-sept. 1776.
123. RAL Archives du comité de dénombrement et du
cadastre de Limbourg ; inv. nr. 586.
124. Rijksarchief van Brussel; Raad van Brabant, 67
processen particulieren inv. nr.: 4675: Hendrik Delvaux vs.
J.B. Cogels over oorlofsrecht, ‘droit de congé’ (pontpenningen, een soort overdrachtsbelasting), waarin een extract van
het verkoopcontract ligt onder litt. B.
De verkoopprijs was: 75.000 florins de change, faisant 87.500
livres du prix de quarante gros monnoie de flandres la livre.
125. Ansay, J., 1971. De nieuwe en huidige kerk van ’sGravenvoeren. In: Heem, jaargang 15: 34.

110. Audenaert, W., 2000. Prosopographia Iesuitica Belgica
Antiqua (PIBA). A biographical dictionary of the Jesuits in
the Low Countries 1542-1773, deel II: 439.

126. Jean Baptiste Cogels stierf op 18 februari 1799 in
Antwerpen.

111. Audenaert, W., 2000. Prosopographia Iesuitica Belgica
Antiqua (PIBA). A biographical dictionary of the Jesuits in
the Low Countries 1542-1773, deel II: 316.

128. Vandewal, Steven (Stadsarchief Tongeren): de Jezuïeten
vestigden zich aan de Kielenstraat in Tongeren na een
tussenverblijf van onbekende duur in ’s-Gravenvoeren
(persoonlijke mededeling). Dit tussenverblijf in Voeren
vermeldt ook Hutschenmaekers in D’r Koeënwoof 22
(2001/1) zonder de bron te vermelden. Tussen 1664 en 1671
verrichtte pater Egidius Goetgebuer enkele dopen en was hij
aanwezig bij een huwelijk in ’s-Gravenvoeren.

112. Gegevens afkomstig van: Christian Dury, Archiviste
diocésain Liège, en Paul Begheyn S.J., voormalig archivaris
der Nederlandse Jezuïeten.
113. Archief der domijnen (Sittard) toegangsnr.: 207 R.K.
Parochie H. Salvius, Limbricht, 1510-1977 deel II: archief
van de pastoor, inventarisnummer 462 Stukken betreffende
de opleiding van (o.a.) Gasparus Smeets.
114. Tijdens de Franse bezetting mochten priesters alleen
hun ambt uitoefenen als ze per eed hun afkeer tegen de
monarchie kenbaar hadden gemaakt; zij die dat niet deden en
toch doorwerkten werden refractair genoemd. Er stonden zeer
zware straffen op illegaal doorwerken.
115. Loomans, P., 1906. Les prêtres insermentés de
Maastricht en 1797: 5.
116. Deze hoeve heeft tegenwoordig (2018) het adres
Langstraat 1, 6245 KK Eijsden.
117. Rijksarchief van Brussel; Raad van Brabant, 67
processen particulieren inv. nr.: 4675: Hendrik Delvaux vs.
J.B. Cogels over oorlofsrecht, ‘droit de
congé’ (pontpenningen, een soort overdrachtsbelasting),
waarin een extract van het verkoopcontract ligt onder litt. B.
118. ARAB, toegangsnr: 08302 Inventaire sommaire des
archives du comité jésuitique. Inventarisnr : 37 : Maastricht,
biens du collège dans le Limbourg sept. 1773-sept. 1776.
Huissier hollandais Stevens.
119. ARAB toegangsnr: 08302 Inventaire sommaire des
archives du comité jésuitique. Inventarisnr : 37 : Maastricht,
biens du collège dans le Limbourg sept. 1773 tot sept. 1776.
120. ARAB toegangsnr: 08302 Inventaire sommaire des
archives du comité jésuitique. Inventarisnr: 37; Maastricht,
biens du collège dans le Limbourg sept. 1773-sept. 1776: Par
dépêche à la chambre du 26 Aout 1774, waarin werd
geadviseerd om de bail met drie jaar te verlengen.
121. Leerssen, J. e.a., 1995. Historische verkenning van
Mheer: 88.
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127. RAH notariële minuten H.A. Ernon; inv. nr. 1429.

129. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht,
inv. nr. 54; losse folio.
130. RHCL 01.075 L. v. O. inv. nr.: 416 Goederen der exJezuïeten 1773-1777.
131. Deze hoeve wordt beschreven als ‘hoff met aengehorige
coolhoff en weijde gelegen tot Mesch ter plaetse genaemt op
de Langhstraet, rt: sonnen middag den waterstroom, en
wedw. Simon v.d. Cruijs, ten sonnen ondergank de
Langhstraet, groot14 groot en 18 cleijn roeden’ (RHCL
14.D022 nr. 54 meetrapport z.d.)
Tegenwoordig genoemd: ‘feesthoeve de Laathof’, die de
Jezuïeten op hun beurt in leen hadden van het Onze-LieveVrouwenmunster in Aken, dat het bezit na de opheffing weer
vernaderde (= met voorrang terugkocht).
De hoeve en de bijbehorende 28 bounders werd in 1724
verpacht aan de weduwe Jan Frings voor 500 gls.
132. Hiermee wordt vrijwel zeker bedoeld de laathof
Marienhof in Eupen/Baelen/Membach. Deze laathof wordt
o.a. genoemd in het kasboek van de Jezuïeten, in de periode
dat ze de hoeve in eigen beheer voerden. De laathof was in
1723 verpacht aan Gerard Smets en in 1743 aan Cornelis
Smeets, beiden uit Lontzen, en leverde 60 gls per jaar op. In
1767 werd de laathof voor zes jaar verpacht aan Mathias
Frequin, die daarmee ook meijer werd van de laathof. (RHCL
14.D022 nr. 54).

Het raadselachtige verleden van La Tourelle (2)
Tom Moolenaar
In Sint-Pieters-Voeren, tegenover het fraaie smeedijzeren hek
van de Commanderij, staat een historisch uitziend pand.
Boven aan het talud zie je een imposante bakstenen gevel,
met ramen en deuren in hardstenen omlijstingen. Het met
leien bedekte zadeldak rijst steil tegen de horizon omhoog.
Als je nadert valt je oog op een vervallen toren aan je rechterhand. Er zijn schietgaten zichtbaar. Had dit restant vroeger
een spits, was dit een klein kasteel en wat is de oorsprong van
dit merkwaardige gebouw?

gebracht. Achter gipsplaten, voorzetwandjes en valse plafonds, kwamen eikenhouten balken te voorschijn. Dit vakwerk is herkenbaar aan geritste telmerken, paringtekens en
afschrijflijnen. Deze gemerkte vakwerkconstructie heb ik per
gevel schetsmatig in kaart gebracht. Een voorbeeld (van de
zuidelijke topgevel) zie je hieronder.
Het huis heeft vier tongewelven. De keldermuren vormen de
basis voor de muurplaten van de vakwerkgebinten. Het oorspronkelijke ontwerp heeft hetzelfde grondplan als het huidige hoofdgebouw, maar is aan de zuidzijde anderhalve meter minder breed.
Ramen en deuropeningen zijn in deze
vakwerkconstructie ingepast. In het
noordelijk achterhuis bevond zich de
oorspronkelijke trapopgang, kelderdoorgang en een diepe schouw. Hier
bevond zich de keuken. Centraal in het
voorhuis was een dubbele schouw met
gevitste lemen kap.
Alhoewel er in de loop der eeuwen vanzelfsprekend diverse inpandige wijzigingen zijn aangebracht, is het merendeel
van deze balkenconstructie behouden
gebleven. Zelfs in de huidige versteende
gevels bevinden zich nog delen van oorspronkelijke balken.

Het pand bestaat momenteel uit twee woonhuizen met een
landgebouw (stal), een tuin en een kleine weide. Inpandig is
nog een bont pallet aan historische bouwmaterialen aanwezig.
Helaas vaak in zeer slechte staat. Bovenstaande tekening (1)
laat de achtergevel van het gebouw zien. Op de voorgrond
staat een vakwerkgebouw afgebeeld dat in 1997 is afgebroken.

Dendrochronologisch onderzoek wees
op een kapdatum van minimaal 1494 en waarschijnlijk circa
35 jaar vroeger (4). Een ruime marge vanwege plaatselijke

Het bouwhistorisch rapport (2) is afgerond. Dit onderzoek
gaf enkele verrassende inzichten, maar mogelijk leiden toekomstige bevindingen tot meer klaarheid. Misschien zijn
documenten verloren gegaan, hebben wij informatie over het
hoofd gezien of is deze niet toegankelijk. Indien je meer weet
over het verleden van dit pand, neem gerust met mij contact
op.
In het eerste deel (3) kon je lezen dat het pand een laat-middeleeuwse oorsprong heeft en in de loop van honderden jaren
is uitgebreid, aangepast en deels gesloopt. Ik beloofde toen dit
vervolg, waarin ik enkele interessante vondsten toelicht. Deze
vaak op het eerste gezicht onbeduidende kleinigheden nodigen uit om te fantaseren over het leven van vroegere bewoners.

Vakwerkwoning uit de late middeleeuwen
Een verantwoorde restauratie van elk historisch pand begint
bij het verwijderen van slecht uitgevoerde toevoegingen, zodat
oudere meer waardevolle bouwfasen in kaart kunnen worden
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verbranding van de
laatste jaarringen van
het houtmonster. Het
huis is dus rond het
jaar 1460 ontstaan.
Dat maakt dit pand
het oudste woonhuis
van de gemeente
Voeren. Zowaar een
interessante vondst!

De Duitse Orde
Linksboven op deze
foto van omstreeks
1970, aan de bosrand, is het hier
besproken pand
zichtbaar. Linksonder
bevind zich de kerk
en rechtsonder het
kasteel. De bron van
de Voer ontspringt
vlak voor de deur en
de historische weg
naar Aubel en Luik
loopt tevens voor dit
huis langs. Niet vreemd dat deze strategische locatie gekozen
werd om dit huis juist hier op te richten.
Vrijwel geheel Sint-Pieters-Voeren was in de periode tussen
1245 en de Franse revolutie in handen van de Duitse Orde.
Het kasteel wordt door deze Orde bestuurlijk ingedeeld als
zijnde één van de twaalf Heerlijkheden, oftewel Commanderijen. Het Balijekapittel (5) besliste in 1574 onder leiding van
Hendrik von Reuschenberg dat de Commanderij van SintPieters-Voeren direct onder het gezag van de landcommandeur kwam (6) en dat er moest worden begonnen met een
nieuwbouw, die omstreeks 1610 werd afgewerkt (7). Het
hoofdgebouw met de ridderzaal dateert uit die tijd. In het
Rijksarchief in Hasselt bevindt zich nog steeds de oorspronkelijke complete bouwboekhouding. Dat is dus een bouwfase
die circa honderd jaar na het ontstaan van onze vakwerkwoning plaatsvond.
Welke opmerkelijke vondst deed ik echter in deze woning? In
de noordelijke topgevel is een hoeksteen met het jaartal 1593

zichtbaar. Nader onderzoek wees uit dat deze gehele topgevel,
en het restant van de toren, waarschijnlijk uit deze periode
stammen. De toren had een hoefijzervorm en was tegen de
toenmalige vakwerkwoning aangeplaatst als een soort buitengaande trapopgang. Een wijziging in de inpandige indeling
welke in de zeventiende eeuw vaker voorkwam. Weer later is
de, thans nog bestaande, aanbouw aan het hoofdgebouw toegevoegd en werd de toren deels tot inpandig bouwelement
gedegradeerd en afgetopt.
De topgevel en de toren zijn dus opgemetseld gelijktijdig met
de bouwwerkzaamheden aan het kasteel aan de andere kant
van de weg.
Nog opmerkelijker: aan de zijkant van deze hoeksteen, verborgen achter de muur van de later aangebouwde stal, staat
een tekst in het Latijn: HODIE MIHI CRAS TIBI. In tegenstelling tot het professioneel aangebrachte jaartal zijn deze
letters slordig ingekrast. Het betekent: heden ik, morgen gij.
Een spreuk die vanaf de Romeinse tijd al veel werd gebruikt
op grafstenen, kruizen, in kloosters of kerken. Waarschijnlijk
heeft de metselaar gebruik gemaakt van een recuperatiesteen.
Of was het de Commandeur von Reuschenberg himself, die
deze Latijnse letters in de steen kraste, ter viering dat de historische vakwerkwoning een tweede levensfase als versterkte
stenen woning tegemoet ging? Mijn fantasie gaat met me aan
de haal, maar het is niet onmogelijk.

Schouwen, haardstenen en loyaliteit
Alhoewel in zeer slechte staat en brandgevaarlijk, beschikte
het huis nog over restanten van oorspronkelijke haardopgangen. In de loop der eeuwen heeft het fenomeen haardopgang
met schouw zich ontwikkeld van ruime open vuurplaatsen tot
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Bovenaan links: restanten van een schouw; rechts: restanten van haardsteentjes uit de periode 1561-1611.
Daaronder (tweede rij, links): haardsteentje met (links) het wapen van keizer Maximiliaan II (1564-1576) en (rechts) het wapen van de
Luikse bisschop Gerard van Groesbeek (1563-1580). Dit laatste wapen toont een kronkelende rivier (‘een geënte dwarsbalk’). In het
midden staat de Luikse perroen met de letters L en G. Het woord DILIGE kan het devies van een van de heren zijn geweest of gewoon
‘van Luik’ betekenen. MAX IMP is Maximiliaan Imperator. Jaartal: 1578 (9). Tweede rij, rechts: niet-geïdentificeerde familiewapens.
Onderaan links: de Habsburgse dubbelkoppige adelaar. Onderaan rechts: (links) de Franse lelies en (rechts) een niet-geïdentificeerd
familiewapen.
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compacte haardmondingen waarin het vuur en daarmee de
warmte zich efficiënter liet regelen. Ook in dit huis waren de
bouwsporen nog zichtbaar van deze geleidelijke transformatie.
Opmerkelijk is dat in het kasteel, de Commanderij, zich enkele identieke schouwen bevinden. Waarschijnlijk zijn alle
schouwen gelijktijdig door een groep steenhouwers in opdracht van dezelfde eigenaar vervaardigd.
Als voorloper van de haardtegel werden zogenaamde haardsteentjes ingemetseld onder een ontlastingsboog in de achterwand van de schouw. Deze blokvormige kleine stenen waren
enigszins vuurvast. Als de stenen kapot gebrand waren, werden ze onder de ontlastingsboog uitgekapt en eenvoudigweg
vervangen door identieke exemplaren. Deze stenen waren in
de zestiende eeuw gemeengoed en door middel van stempels
voorafgaand aan het bakproces voorzien van een inprent. De
afbeeldingen waren divers, maar bestonden meestal uit een
samengestelde compositie van een jaartal, wapenschilden en
afkortingen of initialen (8).
De centraal gelegen warmtebron was de locatie om als gastheer je bezoek te ontvangen en door de afbeeldingen op de
schouwsteentjes toonde je tevens waar je referenties lagen. De
haardsteentjes in dit huis geven dus een boeiend beeld van de
loyaliteit van de vroegere eigenaars. Het zijn typische Luikse
haardstenen.
De afbeeldingen erop [zie foto’s op voorgaande pagina] zijn te
herleiden tot de dan heersende machtsinvloeden in Sint-Pieters-Voeren. Ondanks haar relatieve vrijheid kon de Duitse
Orde geen soeverein staatkundige positie realiseren. Het
machtige Heilige Roomse Rijk bracht in 1512 een groot deel
van het huidige Nederland, Vlaanderen en Luxemburg onder
in de Bourgondische Kreits, onder invloed van de Oosterijkse
Habsburgers. Dat had als gevolg dat onder andere grootmeester Maximiliaan van Oostenrijk in de periode 1590-1618
sturing gaf aan de Landcommandeur van de Duitse Orde.
Steden in het Prinsbisdom Luik en de tweeherige stad Maastricht werden ondergebracht in de Westfaalse Kreits en
behielden relatief veel banden met dat Duitse Rijk. De Landscommanderij van Alden Biesen zocht aansluiting bij het Brabantse Hertogdom, vond haar residentie zelfs tijdelijk en
incidenteel op de Nieuwen Biesen in Maastricht, en haalde
ter bescherming van de Commanderij in Sint-Pieters-Voeren
ook haar banden aan met het nabijgelegen prinsbisdom Luik.
Dat verklaart de specifieke afbeeldingen op de haardsteentjes
zoals ik ze aantrof in dit pand.

Eeuwenlange bewoning
Tijdens het strippen van de woning trof ik kalklagen aan,
soms tot zeven lagen dik in diverse wit- en blauwtinten. Op
deuren en balken restanten van diverse oliegebonden okertinten, vooral bruin, soms rood of geel. Plinten waren meestal
zwart geschilderd. Plafondschilderingen werden niet
aangetroffen.
Ook karren vol met behangpapier werden van de muren
afgepeld. Tekenend voor de eeuwenlange bewoning, en het
gebrek aan grondige renovaties, van dit pand. In de laatgotische en de renaissancetijd was er nauwelijks sprake van
het gebruik van papier als wand- of plafondbekleding. De
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ontwikkeling van het
papierbehang
stond toen
nog in de
kinderschoenen.
Wel werden
muur- en
plafondschilderingen als
wand- en/of
plafondafwerking
toegepast.
Groot
uitgewerkte
bloemornamenten
en ook
sjabloonmotieven
werden op
de pleisterlagen van de
muren en/of
balklaag
aangebracht.
De renaissance bracht
een typische stijl met geometrische motieven, krulrankwerk
en architectuurschilderingen. Ruwweg vanaf midden achttiende eeuw begon het papier als wandbekleding aan zijn
opmars. Tussen 1800 en 1850 vond behangsel volop zijn weg
naar woonhuizen. Aan het eind van de achttiende eeuw werd
de productie van lange vellen papier mogelijk. Rond 1900
was het behang volledig ingeburgerd.
In dit pand werden 41 soorten behang aangetroffen. De
oudste flarden dateren uit de eerste helft van de negentiende
eeuw: handmatig gefabriceerde eenvoudige patronen met
beperkt kleurgebruik op primitief papier. Later gevolgd door
in serie geproduceerde rollen behang. De afbeeldingen weerspiegelden de wisselende trend in motieven en kleurgebruik
(10). Restanten behang heb ik in een klapper gebundeld.
Het oorspronkelijk slaapkamerdeurtje van huisnummer 35
beschikt nog over een opgebouwd schootveerslotje (11).
[Foto op volgende pagina.] De kracht van de gebogen veer
duwt de schoot naar buiten. Met vastzethaak om de duwkracht van de veer tegen te gaan. De deur is inpandig verplaatst, omgedraaid en het slot ondersteboven hergebruikt.
Een groot voordeel van dit type slot is dat het mechanisme
zich aan de binnenkant van de deur bevindt terwijl deze van
buitenaf geopend kan worden. De kans op misbruik wordt
hiermee verkleind. Het gebruik van dit type slot op deze
(slaap)kamerdeur wijst op de wens om dit vertrek beperkt
toegankelijk te houden. Dit slot behoort tot een vroeg type
met een enkelvoudige mechaniek en een sober uitgevoerde

sleutelkast. Het dateert uit de zestiende of vroeg zeventiende
eeuw. Het kruisvenster in dit vertrek, de ridderlijke schouw,
de omkaderde wasplek, en dit voor die tijd bijzonder slotje op
de binnendeur maken duidelijk dat dit de hoofdslaapkamer
van het huis was voor een persoon met betrekkelijk hoog
statuur.

oud, in dezelfde hoek van de zolder. Madame was op schoenenjacht geweest.
In de zuidoostelijke hoek van het perceel vond ik de oorspronkelijke grenssteen met het opschrift LOE. In de periode
1856 tot 1893 was de familie de Loë uit Mheer eigenaar van
de Commanderij en dus ook eigenaar van dit perceel.

In de loop der jaren vond ik een handjevol muntjes achter
plinten of onder tegelvloeren. De meeste ver afgesleten,
enkele uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw
nog enigszins herkenbaar. Naast de al eerder genoemde
haardstenen blijkt uit de afbeeldingen op deze munten vooral
een oriëntatie van de bewoners naar Luik.
Drie originele houten luiken bevonden zich nog op zolder,
met sluitwerk identiek aan de oudste deuren in het pand. In
en rondom het pand werden veel potscherven, glaswerk, vuilnis, huishoudelijk afval en kapotte huisraad aangetroffen. De
noordoost hoek achter het perceel was zelfs tientallen jaren
een stortplaats.
Honderden glazen potjes en flesjes, een vooroorlogs dobbelspelletje; een half vergane sofa van voor de tweede wereldoorlog, het restant van het communieboekje van Eduard Snoeck
uit het begin van de vorige eeuw; een internationaal spoorwegboekje, met krabbeltjes over met welke dienstregeling in
Parijs te geraken; en restanten van destijds chique schoenendozen, tevens uit de Franse hoofdstad, ook bijna honderd jaar

Een damesschoentje maatje 36 werd aangetroffen bovenin de
zuidelijke vakwerkgevel op de plaats van de toreningang. Het
verstoppen van versleten schoenen was een ritueel om het
huis te behoeden voor kwade invloeden en voorspoed af te
dwingen. De schoenen werden verstopt op symbolische locaties, boven deuren of in schouwwanden. Dit destijds chique
damesschoentje dateert van circa 1740 (12). [Foto op volgende pagina.]
Tevens vond ik een gebroken, maar complete eeststeen. Dat
is een stenen haardplaat voorzien van kleine gaatjes om hop te
drogen boven een groot openhaardvuur. Uit het verslag van
de rentmeester van de Heerlijkheid Diepenbeek blijkt dat
voor het brouwen van bier een relatief kleine verwerkings-
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Huidige staat
Voor elk oorspronkelijk historisch bouwelement is op basis
van sporenonderzoek, zorgvuldig nagegaan hoe een betrouwbaar herstel gelijk aan de meest oorspronkelijke situatie, voorafgaand aan latere inferieure wijzigingen, kan worden gerealiseerd.

ruimte inclusief stookplaats nodig is, kelders of koele ruimtes
voor opslag en een nabijgelegen bron of waterput (13). Dit
pand voldoet aan die voorwaarden. Een interessante vondst
omdat dit recht vroeger voorbehouden was aan de rentmeester of op contractbasis aan andere bevoorrechten (14).
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Door nauwkeurige bestudering van de raveling, muurvlak, en
restanten van wangen en haardsteentjes, zijn historische
schouwen in oude staat hersteld en schoorsteenopgangen
brandveilig gemaakt. Lekkages aan het dak zijn tijdelijk verholpen. Diverse historische inpandige elementen, zoals de
trapopgang en deurtjes zijn ambachtelijk gerestaureerd. Urgente bouwvallige elementen, zoals doorgerotte balken, behoed voor instorting, door stutwerk of plaatselijke herstellingen [zie foto’s hieronder].
De complete dakconstructie wacht op volledig herstel. Ook
de nauwgezette reconstructie van de toren, met respect voor
de historische restanten, is omslachtig en kostbaar, maar
mogelijk.

Restauratie en behoud
Dit pand is bouwvallig en heeft daarom een lage bouwkundige waarde. Ook de matige staat van het voorterrein en het
naastgelegen pand dragen niet bij aan de stedenbouwkundige
waarde. Maar als relict van de Duitse Orde, met de historische restanten, zoals de toren en de laatmiddeleeuwse vakwerkconstructie, maakt dat dit oudste huis van Voeren een
zeldzaam object is met een hoge bouwhistorische waarde.
De slechte staat van het pand leidt tot zeer hoge restauratiekosten. Dat maakt behoud van de woningen, met als toekomstige bestemming privébewoning, niet rendabel. Daarom is
het streven om het geheel in samenhang met het perceel zijn
historisch karakter terug te geven en een ingetogen maar
rendabele bestemming te geven als zijnde privéwoning met
‘natuurvriendenhuis’, dus een kleinschalige multifunctionele
verblijfsaccommodatie.
Het uitgevoerde bouwhistorisch onderzoek is de basis voor
een verantwoorde restauratie (15) en daarmee het behoud
van panden en perceel. Hoogstamboomgaard, hagen en hout-

wal in ere hersteld. Een kleine schaapskudde voorziet in ecologische begrazing. De overwegend in eigen beheer uitgevoerde restauratie zal betrekkelijk langzaam in de loop der jaren
plaatsvinden, maar is ecologisch en ambachtelijk. Het
bedrijfsconcept garandeert een duurzame toekomst voor dit
historisch ensemble, passend op deze locatie in de Voerstreek.
Copyright en contact tom.moolenaar@gmail.com.
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Cider: van bij- tot topproduct
Jean-Marie Ernon
In de loop der tijden leerde de mens om op
verschillende gronden (bodems) de meest
geschikte gewassen te telen, bijvoorbeeld graan
op een lössbodem of druiven op gronden met
veel stenen. Maar de producten die de boer
voortbrengt zijn slechts beperkt houdbaar en
hij moest dus bewaartechnieken ontwikkelen.
Om graan te bewaren hoef je alleen maar een
droge plek te vinden. Ook voor noten is dat
voldoende. Een apart verhaal is dat van de
houdbaarheid van bepaalde fruitsoorten, in
casu druiven. Die kun je hooguit een dag
bewaren na de pluk, dan begint immers al het
rottingsproces. Die begint met de afbraak van
suikers… naar alcohol! Maar daar stopt het
niet mee, alcohol wordt verder afgebroken tot
azijnzuur om te eindigen in koolzuurgas en
water. Wanneer de eerste afbraakstap is gezet spreekt men van
wijn! De hele kunst van de wijnmakerij is niets anders dan
dat afbraakproces net daar te stoppen. Dit tussenproduct is
niet alleen een gezondheidsdrank (vooral in regionen met
slecht drinkwater), het is ook van groot economisch belang en
tenslotte is het lekker.
Maar wat met appelwijn of cider? Appelen kun je probleemloos bewaren tot ver in de volgende lente, zeker die oude rassen met een hoog zuurgehalte. Die werden vroeger op zolder
bewaard, ietwat van elkaar, in een lichte tocht en droog,
meestal op een plank die aan het dak werd opgehangen om
muizenvraat te verhinderen. In april zagen ze niet meer uit
door de uitdroging maar de smaak was nog perfect.
Welnu, appelen die gekwetst waren of licht overrijp bij de
pluk – met andere woorden de kwalitatief minderwaardige

exemplaren – werden ofwel tot stroop ofwel tot appelwijn
verwerkt. Was dat lekker? Een beetje. Was dat top? Geenzins.
Maar dat bleef wel lang zo, tot eind jaren zeventig van de
vorige eeuw. De Europese Gemeenschap subsidieerde het
kappen van die oude boomgaarden om een economisch
rendabele overstap te stimuleren naar nieuwe rassen, geteeld
op laagstammen. De opbrengst per hectare vertienvoudigde
minstens. Er kwam al gauw overproductie. Een deel van de
productie werd uit de handel genomen en vernietigd. Zonde.
Toen kwamen we op het idee om met die nieuwe rassen te
experimenteren. De ervaring leerde ons dat niet alleen het ras
bepalend is; van sommige bekom je een verhemelte-strelend
eindproduct, met andere willen we zelfs onze meest antipathieke medemens niet straffen. Maar ook het pluktijdstip, de
bodem, de snoei, de bemesting zijn niet te onderschatten
factoren die het eindproduct zijn definitieve
vorm geven.
Wel moesten we, naar
analogie van de almaar
verbeterende kennis en
technieken uit de viticultuur en de oenologie,
rekening houden met de
omkadering tijdens de
gisting en de afwerking
en presentatie van het
eindproduct. Het resultaat bleek een revolutie
in de appelverwerking.
Het viel ons van in het
begin op dat onze appelwijnen vaak meer bitterheid bevatten dan wijn,
sommige zelfs heel uitgesproken. En dat terwijl
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Cider of appelwijn?
In Frankrijk is wijn per definitie, volgens een wet uit 1889,
gemaakt van het sap van druiven. ‘Vin de pommes’, appelwijn, is dus voor de Fransen een contradictio in terminis.
Die moet volgens hen cidre, cider, heten. Hier denken de
meeste mensen bij die naam aan een ersatz-schuimwijn.
Een ‘stille’ cider, zonder bubbels, is ook mogelijk maar dat
is niet het eerste beeld dat bij de consumenten opkomt.
Jean-Marie Ernon heeft zijn stille cider daarom tot nu altijd
‘appelwijn’ genoemd.
Eigenlijk is nergens goed omschreven aan welke voorwaarden een cider moet voldoen. Heel wat fabrikanten profiteren dan ook van dat gat in de wetgeving om zowat alle
alcoholische dranken die van ver of dichtbij iets met appels
te maken hebben, het etiket ‘cider’ op te plakken. Tussen
de verschillende landen waar cider een prominente plaats
inneemt op de drankenkaart – denk maar aan Engeland,
Canada of Oostenrijk, maar ook aan regio’s als het Baskenland of Normandië – is er totaal geen harmonisatie van de
reglementeringen. Of zoals we het in de blog van de Bretoense kunstenaar maar ook ciderexpert Mark Gleonec
lazen: ‘Het is wenselijk dat de ciderwereld zich bewust
wordt van deze semantische anarchie (...). Het harmoniseren van de betekenis van het woord ‘cider’ lijkt meer dan
wenselijk.’

Maar er blijkt geen veredelingsstation te zijn dat de verbetering van die kenmerken nastreeft. En zo gaan kansen verloren, mogelijkheden om binnen de specialiteit van de fruitteelt
een nieuwe specialiteit in het leven te roepen: het maken van
cider zoals u hem nooit eerder kende. Gemaakt van topfruit
dat geteeld wordt op toplocaties, uit navenante rassen die op
adequate tuinbouwkundige bewerkingen kunnen rekenen
(snoei, dunning, plantbescherming) en op een precies tijdstip
geplukt en verwerkt worden.
Een droom? Verre van! In de loop van onze carrière als cidermaker geraakten we soms aan dergelijke rassen en vervaardigden we wat we verlangden. Nu weten we het wel: de bijzaak
van het bedrijf van weleer kan de hoofdzaak worden.
Bespaar je de moeite om in woordenboeken het woord te vinden dat de kunde van ciderbereiding omschrijft. Het bestaat
niet. Het woord ‘cid(e)rologie’ vind je wel op het internet.
Het is zelfs al gekaapt door kermisvierende lieden die niks
met de wetenschap van het maken van cider te doen hebben… maar die we misschien wel tot onze vrolijkste consumenten kunnen rekenen!

de overige ‘organoleptische’ eigenschappen (werking
uitoefenend op een orgaan, vooral wat ruiken en proeven betreft) uitstekend waren. Maar hoe konden we die
bitterheid eruit krijgen? Zat die bitterheid trouwens
alleen maar in de most van de appel?
Toen we enkele jaren geleden wijnboeren bezochten in
Champagne en Bourgogne, zagen we bijna overal onder
het afdak dicht bij hun cuverie grote melktanks uit inox,
met koelinstallatie! Nu wisten we het: ook druiven
hebben last van bitterheid!
We besloten die koeltechniek ook toe te passen. Eerst
met behulp van een oude melkkoeler,.. die van Jeuf
Geelen! Later konden we beschikken over de koelwagen
van een bevriend traiteur. Weg was de bitterheid! We
vergistten van dan af alleen nog maar voorgeklaarde
most. (Zo noemen ze het ongegiste sap.)
Onze boerderijen waren vroeger allemaal gemengde
bedrijven; nu heb je allemaal gespecialiseerde bedrijven.
Nergens vind je nog huisgemaakte cider op een boerderij. Een bescheiden industriële activiteit is er wel gegroeid, maar zij vertrekt van overschotten, fruit dat op
het einde van de sorteerband eruit rolt.
Toch worden jaarlijks nieuwe appelrassen geboren,
bestudeerd en getest. Wat met al die nieuwigheden
gebeurt is een raadsel. Weggegooid? Feit is immers dat
je jaar na jaar dezelfde rassen ziet liggen in de rekken
van de winkels. Het lijkt me dat grootte, kleur, volume,
houdbaarheid en herkenbaarheid door de consument de
standaardindicatoren zijn voor de handel. Laat dat nou
voor ons, ciderbereiders, de minst interessante details
zijn. Smaak, stabiliteit tijdens en na de gisting, bewaarbaarheid na afwerking, daar komt het voor ons op aan.

D’r Koeënwoof — 75

D’r Koeënwoof is een uitgave van de vereniging Heem en Natuur Voeren. Deze vereniging wil het streekeigene ten
aanzien van natuur en cultuur bestuderen, bevorderen en beschermen. Heem en Natuur Voeren bezorgt de leden het
Voerens Blaedsje als kwartaalblad, alsmede dit jaarboek.
Verantwoordelijke uitgever: Rita Plattau, voorzitter Heem en Natuur
Voeren, Ketten 13, 3798 ’s-Gravenvoeren
(rita@heemennatuurvoeren.be)
Hoofdredactie: Jos Buysen (jos@heemennatuurvoeren.be)
Redactie: Elza Vandenabeele (elza.vandenabeele@skynet.be), Zaquilla
van Loenen (zaquilla.loenen@skynet.be), Rik Palmans
(rik@heemennatuurvoeren.be)
Opmaak: Jos Buysen, Rik Palmans
Als je ook iets interessants hebt te vertellen over de geschiedenis of de
natuur van de Voerstreek, mag je altijd contact opnemen met de redactie
van d’r Koeënwoof.

Inhoud van dit nummer
1

Het kapittel van Sint-Martens-Voeren — Elza Vandenabeele

2

Oorlogsherinneringen: augustus 1914 – Polycarpus van Schaik

7

’s-Gravenvoeren in 1952 — Elza Vandenabeele

16

Een wandeling door ’s-Gravenvoeren anno 1670 — Rik Palmans

28

Natuur aan de Berwijnmonding — Rik Palmans

33

Pastoor d’Affnay vertelt (1746) — Hub Smeets

36

Toponymische verkenning aan de buitengrens van Moelingen (1) — Willy Machiels

47

De 18-daagse veldtocht van twee broers in mei 1940 ... — Julien Geelen

49

... en van Henri Lemmens — Julien Geelen, Emiel Lemmens

50

De Jezuïeten en ’s-Gravenvoeren (2) — Hub Smeets

67

Het raadselachtige verleden van la Tourelle (2) — Tom Moolenaar

74

Cider: van bij- tot topproduct – Jean-Marie Ernon

Alle auteurs van dit nummer op een rijtje: Elza Vandenabeele,
Julien Geelen, Willy Machiels, Tom Moolenaar, Rik Palmans,
Jean-Marie Ernon en Hub Smeets.
Op de voorzijde van de kaft: de Voer zoals ze er dit jaar in ’s-Gravenvoeren bijlag. Aan de rechterzijde zijn de buizen te zien die nu onder de
weg langs de waterloop liggen. Door aanpassingen aan de bedding van
de Voer zelf zal die er volgend jaar ook anders uitzien. Met deze foto
leggen we dus een situatie vast die binnenkort verleden tijd zal zijn.
Op de achterzijde van de kaft: de Voer in de omgeving van
Ottegroeven.
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