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De Schiervel en Altenbroek

een verhaal van vier generaties

Rik Palmans

De familie Schirvel uit Henri-Chapelle

De wortels van de familie die het kasteel van Alten-
broek uitbouwden tot wat het nu is, liggen in Henri-
Chapelle. In de parochieregisters van Henri-Chapel-
le komt de naam Schirvel— alleen in die schrijfwij-
ze! – tal van keren voor. De eerste vermelding is die
van Gertrudis Schirvel op 17 december 1644. Hoe
lang ze vóór dat jaar al in Henri-Chapelle aanwezig
waren is niet meer te achterhalen. Het oudste paro-
chieregister (1) van Henri-Chapelle begint in 1615,
maar het gaat om een kopie die pastoor G. Gouvy
heeft gemaakt in 1775. Of het een letterlijke over-
name is van de tekst in de oudere registers dan wel
een ingekorte notitie, is niet duidelijk. De oudste
registraties zijn genoteerd in een combinatie van
Latijn en Nederlands (met Duitse inslag). Ook de
namen zelf zijn meestal in de volkstaal, dus Lennert,
Lennart of Lenert in plaats van Leonardus of Léonard
(eerste vermelding in 1626). Dat was overigens een
populaire jongensnaam in Henri-Chapelle – nog
Hendrik-Kapelle in die tijd – in de 17de en 18de eeuw.

De stamvader van de tak die voor dit verhaal belangrijk
is, is Léonard Schirvel. Zijn geboortedatum is onbekend,
evenals die van zijn echtgenote Margareta Corman. Ze
trouwden op 26 februari 1656 en kregen zes kinderen (2).
Ze stierven op 14 april 1708 respectievelijk 2 juni 1714
en konden dus hun gouden huwelijksjubileum vieren –
voor die tijd hoogst zeldzaam.

Een van hun kinderen was Petrus, geboren op 8 septem-
ber 1660. Hij kreeg dezelfde naam als een broertje dat op
10 december 1656 was geboren maar jong gestorven. De
eerste echtgenote van Petrus Schirvel was Joanna Balthus,
met wie hij trouwde op 28 februari 1688. Op 5 decem-
ber 1688 werd een zoontje, Lambertus, geboren. Zijn
naam komt verder nergens meer voor, dus valt aan te
nemen dat hij op jonge leeftijd is overleden. In de over-
lijdensregisters van Henri-Chapelle uit die tijd werden
kinderen niet vermeld omdat zij de laatste sacramenten
niet konden ontvangen. Zijn moeder Joanna overleed op
8 mei 1689. Met zijn tweede echtgenote, Caecilia Pelzer,
had Petrus Schirvel drie kinderen: Margareta, Antoon en
Léonard. Na de dood van zijn tweede echtgenote, op 18
april 1699, trouwde Petrus nog een derde keer, op 7
november 1709 met Maria Merkoff, de weduwe van
Petrus Hompusch. Hij overleed op 8 juli 1724, Maria op
5 januari 1733.

Ons verhaal gaat verder met de jongste zoon, Léonard,
geboren op 20 oktober 1696. (Op Antoon komen we
later terug.) Ook hij is, net als zijn vader, driemaal
getrouwd geweest. Zijn eerste vrouw was Ida Theresia
Goor, met wie hij trouwde op 17 augustus 1722. Hun

Agnès de Jamblinne

Ik leerde Agnès vorig jaar kennen, toen ik op haar Geneanet-pagina
een portret vond van Léonard de Schiervel. (De afbeelding stond in
het vorige nummer van d’r Koeënwoof en ook op pagina 2 van dit
nummer.) Dit artikel is grotendeels ontstaan uit de informatie die we
sindsdien uitwisselden. Zij was zelf voor haar eigen familie bezig met
het samenstellen van een boek over haar voorouders. Via de tak
Lejeune de Schiervel stamt ze af van de ‘dynastie’ die in de 19de eeuw
eigenaar was van het domein Altenbroek in ’s-Gravenvoeren.

Dank zij haar medewerking kon ik me oriënteren in de familiestam-
boom. Bovendien bleek haar familiearchief een schatkamer aan
fotomateriaal te bevatten, waar ik voor de illustraties bij dit artikel
ruimschoots uit mocht putten. Zij was ook degene die ontdekte dat
een schilderij in het kasteel (zie pagina 4) een portret van Henri de
Schiervel was. Helaas is dat nu, in de nasleep van de rechtszaken rond
de opeenvolgende wisselingen van eigenaar die de laatste jaren
plaatsvonden, uit het kasteel verdwenen.
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zoontje Theodoor werd geboren op 29 augustus 1723, maar
zij overleed dezelfde dag in het kraambed. De kleine Theo-
door werd ook maar één jaar oud en stierf op 24 september
1724. Léonard hertrouwde op 6 juli 1725 met Emerentiana
van der Heyden, maar op 6 april 1740 werd hij voor de twee-
de keer weduwnaar. Op 56-jarige leeftijd, op 26 april 1752,
hertrouwde hij met Maria Magdalena de Vos uit Clermont.
Zijn derde echtgenote was toen al 40 jaar oud, maar op 16
augustus 1754 schonk ze haar man toch nog een zoon, die
eveneens Léonard (voluit Pierre Léonard Joseph) werd ge-
noemd. Léonard sr. overleed op 30 mei 1777, zijn echtgenote
op 30 november 1792.

De Schirvels waren in Henri-Chapelle ongetwijfeld een voor-
aanstaande familie. Zowel Petrus als zijn zoon Léonard waren
schepen, Léonard ook burgemeester. Tal van keren worden
hun namen of die van hun echtgenotes vermeld als peter of
meter bij een doopsel. Dat wijst erop dat zij een ruime kring
van verwanten en vrienden hadden en graag gezien waren. Er
is echter geen enkele verwijzing naar een adellijke afkomst te
vinden. Als dat wél het geval was geweest, zou de pastoor daar
in de parochieregisters zeker melding van hebben gemaakt.
Hij deed dat inderdaad altijd met de nodige pomp and cir-
cumstance als in een van de adellijke families in zijn parochie
een telg werd geboren of een huwelijk gesloten.

Het is evenwel waarschijnlijk dat ze afstammen van de familie
Xherveel uit Bombaye, die al in de 15de eeuw een vooraan-
staand adellijk geslacht was in het graafschap Dalhem (3).
Volgens De Ryckel gaan de wortels van deze familie nog
verder terug in de tijd en zijn ze gemeenschappelijk met die
van een andere belangrijke familie in de geschiedenis van het
graafschap, Thoreel uit Berneau.

Léonard wordt edelman

Voor de jonge Léonard Schirvel jr. was zijn huwelijk op 19
september 1779 met een adellijke jongedame beslist een flin-
ke stap hoger op de sociale ladder. De uitverkorene was Maria
Clara Elisabeth [Marie Claire] de Fassin (gedoopt in Notre-
Dame-aux-Fonts [Luik] op 8 december 1752), de enige doch-
ter van de kasteelheer van Altenbroek, ridder Jean Lambert de
Fassin de Fechier, en Claire Louise barones de Foullon de
Cambray. Hun zoon Jean Jacques François was op 16 juli
1772 op 17-jarige leeftijd overleden, zodat hun dochter de
enige erfgename was.

Pastoor Thywissen noteerde in zijn mooiste handschrift het
huwelijk in het parochieregister. Zoals in die tijd gebruikelijk
liet hij niet na de titels van alle betrokkenen te vermelden.
Léonard blijkt niet alleen advocaat (iuris utriusque licentiatus:
licentiaat in kerkelijk en burgerlijk recht) en schepen van
Henri-Chapelle te zijn maar ook een edelman: ridder van het
Heilige Roomse Rijk. Wat die titel voorstelt en hoe hij hem
heeft verworven, is niet duidelijk. Getuigen van het huwelijk
waren een collega-jurist, J. Pelsser de Lichtenbergh, en J.W.
Denis, notaris in ’s-Gravenvoeren.

Pas bij de geboorte van zijn jongste zoon, in 1791, wordt de
lijst van titels van Léonard wat langer. Hij is dan ook schepen
van de stad en het hertogdom Limburg, rechter bij de Cham-
bre des Domaines et Tonlieux van de provincie Limburg (4) en
leenheer van Altenbroek (5).

De Franse tijd

In Frankrijk was het toen al een paar jaar onrustig. Op 14 juli
1789 had een bende opstandelingen de Bastille bestormd en
daarmee het startsein gegeven tot de Franse Revolutie. De

Links: Léonard de Schiervel; rechts: Marie Claire de Fassin, als kind. (familiearchief A. de Jamblinne)
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kerk en de adel verloren in de volgende jaren een groot deel
van hun macht en rijkdom, sommige vooraanstaande leden
van die groepen zelfs hun hoofd onder de guillotine. Frank-
rijk werd een republiek.

In april 1792 vielen Franse troepen een eerste keer de Oos-
tenrijkse Nederlanden – waartoe ook onze streek behoorde –
binnen, maar de invasie liep uit op een nederlaag. Ook een
poging om in 1793 Maastricht in te nemen mislukte. Maar in
1794 kwamen de Fransen terug en nu slaagden ze er wel in de
Oostenrijkse troepen te verdrijven. De Zuidelijke Nederlan-
den werden ingelijfd bij Frankrijk en het hele staatsbestel
werd op Franse leest geschoeid.

Voor de plaatselijke adel en geestelijkheid waren het bange
tijden. Ze vreesden hetzelfde lot te ondergaan als velen van
hun standgenoten in Frankrijk. Pas toen Napoleon Bonaparte
in 1799 de macht had gegrepen, keerden een relatieve rust en
stabiliteit weer. Wie een belangrijke plaats had bekleed tijdens
het Ancien Régime, de tijd vóór de Franse overheersing, pro-
beerde opnieuw een positie hoger op de sociale ladder te ver-
overen. Ook Léonard de Schiervel. Veiligheidshalve liet hij
wel de adellijke de in zijn
naam en die van zijn echt-
genote weg. Hij was
voortaan citoyen Schiervel.
In 1805 was die dreiging
alleszins weer verdwenen,
want in de overlijdensakte
van zijn zoon Laurent is het opnieuw Deschiervel en Defassin.

Hij wist zich in te passen in het nieuwe bestel: in documenten
van die tijd vinden we hem terug als lid van het Collège
Électoral van het département de l’Ourte, als inspecteur et chef
de la 1ère direction des Eaux et Forêts du département de la Roër
en als secretaris van een Société Pastorale die zich inzette voor
de verbetering van de lokale schapenrassen (6).

Rond 1800 was het volgens Kusters (7) bon ton in de verlichte
adellijke en burgerlijke milieus ‘om grootse agronomische
plannen te etaleren en verslag uit te brengen van allerhande
kweek- en foktechnische experimenten. Nadat landbouw in

gezagvoerende kringen sedert
eeuwen geminacht werd, vormde zij
thans een verplicht element van de
conversatie.’ Er was nog een bijko-
mende reden: tussen 1806 en 1814
verbood Napoleon de import van
Britse producten, dus ook die van
wol voor de textielindustrie. Dat
embargo stimuleerde lokale onder-
nemers om werk te maken van
alternatieven, zeker hier in de nabij-
heid van Verviers, een belangrijk
centrum van wolverwerking. Overi-
gens werd ook al vóór het embargo
in ’s-Gravenvoeren zelf wol ver-
werkt. In de registers van de burger-
lijke stand uit die tijd, waar in de
akten vaak ook het beroep van de
betreffende personen werd vermeld,
staan immers vermeldingen als

fil[l]eur de laine (spinner) en tisserant (wever).

De schapenteelt moet goed gelopen hebben, want in 1809 liet
Léonard een grote stal bouwen. Het chronogram boven de
toegangspoort – HINC LAUDEM FORTES SPERATE
COLONI – verwijst naar 1807. Vrij vertaald: Wees geprezen
en heb hoop, sterke boeren. Eronder staat: Leonardus de
Schiervel | monumentum amicitiae hic | imponi jussit
aedificando | anno 1809 — Léonard de Schiervel liet dit
monument der vriendschap bouwen.

Naar welke vriendschap verwijst hij? Waarschijnlijk behoorde
het echtpaar Lejeune-Pirson uit Verviers tot zijn vrienden-
kring. Vader Jean-Jacques was textielhandelaar en een relatie
met schapenkweker de Schiervel is dus best mogelijk geweest.
Hun dochter Antoinette trouwde (op 1 februari 1819 in
Verviers) met een zoon, Henri, van Léonard; hun zoon
Charles François met diens kleindochter, Marie Henriette
Dandrimont (op 1 september 1834 in Theux).

Het echtpaar de Schiervel-de Fassin kreeg negen kinderen:

Joannes Lambertus Leonardus Josephus [Jean] (* 30.8.1780 - † 21.9.1781)

Maria Francisca Lambertina [Lambertine] (* 1.12.1781 - † 18.2.1861)

Petrus Leonardus Ludovicus Maria [Louis] (* 10.2.1783 - † 4.11.1866)

Henricus Albertus Josephus [Henri] (* 16.8.1784 - † 21.1.1864)

Maria Alexandrina Josephina Antonia [Alexandrine] (* 29.12.1785 - † 28.4.1832)

Maximilianus Henricus Laurentius Franciscus [Laurent] (* 4.12.1787 - † 30.1.1805)

Petrus Josephus Joannes Baptista [Jean Baptiste] (* 10.3.1789 - † 15.3.1791)

Clemens Augustus Maximilianus Nicolaus Josephus [Clément] (* 15.1.1791 - † 1814)

Clara Albertina Francisca Eleonora [Claire] (* 8.5.1794 - † 9.12.1877)

Moeder Marie-Claire overleed op 5 ventôse van het jaar 9 (= 24 februari 1801), haar
man Léonard op 25 januari 1831. Uit het bovenstaande lijstje blijkt dat enkele van
hun kinderen al jong overleden: Jean was amper één jaar toen hij stierf aan dysenterie;
Jean-Baptiste was een peuter van twee; Laurent was 17. Clément zou 23 jaar oud zijn
geworden, maar waar of wanneer precies hij stierf is niet geweten. In het familiearchief
is alleen maar een medaillon bewaard gebleven met afbeeldingen van hem en van zijn
(onbekende) verloofde.
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De Hollandse tijd en
de Belgische onafhankelijkheid

Na de definitieve nederlaag van Napoleon werden de Zuide-
lijke Nederlanden – het huidige België – een deel van het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, met Willem I van
Oranje als koning. Zoon Henri de Schiervel zou nog deel
uitgemaakt hebben van het Belgisch-Nederlandse contingent
dat onder de leiding van prins Willem van Oranje aan de
veldslag bij Waterloo (1815) heeft deelgenomen. Zekerheid
daaromtrent bestaat niet. Waelbers maakte er weliswaar in
1940 een gedicht over, maar wat hij daarin allemaal vertelt
moet je met een héél grote korrel zout nemen (8).

Hoewel Léonard de Schiervel onder het Franse bewind
diverse functies had bekleed, schaarde hij zich snel achter het
nieuwe gezag. Documenten – overigens allemaal in het Frans
– ondertekende hij opnieuw met ‘Deschiervel
D’altembrouck’, vaak gevolgd door de vermelding ‘chevalier
de l’ordre du Lion Belgique’. Van 1815 tot 1817 was hij lid
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Als burgemeester
van ’s-Gravenvoeren – van 1818 tot 1827– liet hij in 1818
de nederlaag van Napoleon, drie jaar eerder, met de nodige
luister herdenken (6). Een opvallend detail: waar zijn voor-
ganger Radelet en zijn opvolger Delvaux zelf als burgemeester
elke akte van de burgerlijke stand ondertekenden, delegeerde
hij die bevoegdheid aan zijn schepen, Gaspar Smeets. Het
gemeentehuis vond hij klaarblijkelijk te ver weg liggen van
Altenbroek. Op 25 januari 1831 overleed hij op 76-jarige
leeftijd.

(Toen zijn zoon Henri in 1836 burgemeester werd, nam die
aanvankelijk wél de functie van ambtenaar van de burgerlijke
stand waar. Maar in 1838 delegeerde hij die bevoegdheid
eveneens aan zijn schepen Gilles Heynen.)

Zijn zoon Louis was intussen begonnen aan een indrukwek-
kende carrière in het jonge België. Daarover hebben andere
auteurs, zoals Roppe (9), Kusters (7) en Wouters (10), zich al
uitgebreid gebogen. Een samenvatting is te vinden op de web-
site van Odis (11). Als 15-jarige werd hij chef de bureau in het
beheer van het landgoed van zijn vader. De eerste publieke
functie kwam er in 1813, toen hij regeringscommissaris voor
de buurtwegen van het kanton Dalhem werd. Het burge-
meesterschap van Rotem (van 1819 tot 1836) was dan weer
zijn eerste stap in de politiek. In 1826 en 1829 toonde hij
zich een koele minnaar van het Hollandse regime: hij schaar-
de zich achter Charles de Brouckère jr., de leider van de
opposanten tegen de politiek van Willem I. Die eisten van de
koning ‘een democratischer bestel met minder bevoogding op
het vlak van religie, pers en onderwijs[taal]’ ((7).

Na de Belgische onafhankelijkheid klom Louis de Schiervel
op tot lid van het Nationaal Congres (1830), senator (1831)
– zelfs voorzitter van de Senaat (1838) – en gouverneur van

achtereenvolgens Oost-Vlaanderen (1837-1843) en Limburg
(1843-1857). Hij mocht zich een goede vriend van koning
Leopold I noemen en in 1842 kreeg hij de titels van baron en
van groot-officier in de Leopoldsorde. Bij zijn begrafenis – hij
overleed op 4 november 1866 – werd hij omschreven als ‘een
der vaders van het Vaderland’: ‘De groote burger veropen-
baart zich in M. de Schiervel, tijdens de omwenteling van
1830. Hij is een der stichters onzer onafhankelijkheid, een
dier kloekmoedige mannen, met het ijzeren kruis vereerd, die
ons van het juk des vreemden verlosten.’ (12)

Zijn verhuis naar Rotem had te maken met zijn huwelijk, in
1813, met Maria Anna Aleydis Smeets. Uit Tongeren, maar
haar grootvader was de in 1695 in ’s-Gravenvoeren geboren
Jan Smeets (13) die in 1747 stadsdokter in Tongeren was
geworden. (Voordien had hij jarenlang in ’s-Gravenvoeren
gewerkt als arts en was hij er ook burgemeester geweest.)
Diens zoon Jean Gilles Hyacinth verwierf, via de erfenis van
zijn vrouw, het kasteeltje Ommerstein in Rotem. Het kinder-
loze echtpaar liet dat op zijn beurt na aan hun nichtje Maria
Anna Aleydis. Die was, na het overlijden van haar ouders, als
kind in het Sint-Jacobsweeshuis in Tongeren terecht geko-
men. Bij de erfenis hoorden ook goederen die haar oom
tijdens de Franse bezetting als ‘zwart goed’ had kunnen
kopen. Ze waren dus oorspronkelijk kerkelijk bezit geweest
en Maria Anna Aleydis schonk ze daarom bij haar overlijden
in 1847 aan het weeshuis waar ze (een deel van) haar jeugd
had doorgebracht. Het zo gestichte fonds bestaat nog altijd!
De stad Tongeren gebruikt de opbrengst ervan voor de
bestrijding van kinderarmoede. Als blijk van waardering werd
ook de straat waar zich dat weeshuis bevond naar haar
genoemd: De Schiervelstraat. Haar man werd eveneens geëerd

Louis de Schiervel.© KIK-IRPA, Brussel
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door enkele straten naar hem te vernoemen, in Rotem en in
Hasselt.

Met Voeren hield Louis zich niet meer bezig. Tenzij die ene
keer, toen in 1844 in de Senaat een wet in verband met de
import van graan ter sprake kwam (14). Die import, voor de
markt in Aubel, gebeurde voor een deel via de Voerstreek.

Zijn broer Henri keerde, waarschijnlijk na het overlijden van
hun vader, terug naar Altenbroek om het beheer van het do-
mein over te nemen. In diens overlijdensakte wordt vermeld
dat Henri op dat ogenblik handelaar (négociant) was in Ver-
viers, de stad van zijn schoonouders Lejeune-Pirson. Andere
akten (huwelijk, geboorte van zijn kinderen) geven fabricant
en propriétaire als beroepsbezigheid op.

Henri de Schiervel was van 1836 tot 1848 burgemeester van
’s-Gravenvoeren. Dat was een ingrijpende periode voor deze
streek. Tussen de Voerdorpen en hun buurgemeenten in het
noorden was er vóór 1839 weliswaar een departements- en

later een provinciegrens, maar die betekende op geen enkel
vlak een belemmering voor het verkeer tussen beide gebieden.
Ook na 1830 bleef Oost-Limburg een deel van België; alleen

Dit schilderij hing in de bibliotheek/rookkamer van het kasteel.

Uit vergelijking met foto’s blijkt dat het een portret is van Henri

de Schiervel, de tweede zoon van Léonard.

Henri de Schiervel en zijn echtgenote Antoinette Lejeune. (familiearchief A. de Jamblinne)

De handtekeningen van Louis en Henri de Schiervel onder de

overlijdensakte van hun vader Léonard.



D’r Koeënwoof 41 (2020) — 6

Maastricht vormde een Nederlandse enclave in dat
gebied. Dat veranderde in 1839, toen Oost-Limburg
bij Nederland werd gevoegd. Import en export van
goederen werden voortaan aan taksen onderworpen,
in Nederland gekocht vee moest een tijdlang in
quarantaine en zelfs voor het transport van mest naar
een akker aan de andere kant van de grens waren
officiële documenten nodig (15). Aan de weg naar
Altenbroek kwamen er douanekantoren: het Bel-
gische lag waar nu café De Wandelaar is, het Neder-
landse boven aan de Stashaag. Sociale en familiale
contacten bleven wel, zoals van oudsher, zonder
problemen verlopen. Maar op administratief en
commercieel vlak ging ’s-Gravenvoeren zich sinds-
dien veel meer op het zuiden richten.

De dochters van Léonard de Schiervel trouwden alle
drie met iemand uit een vooraanstaande familie.
Lambertine werd in 1810 de echtgenote van
Antoine Joseph Dandrimont, die – als beloning voor
zijn inzet voor het Franse bewind – benoemd werd
tot vrederechter en burgemeester in Theux (16).
Alexandrine vond in 1828 een Nederlandse partner:

Jean Lambert Lenarts (later jonkheer Lenarts d’Ingenop).
Hun dochter Eléonore werd geadopteerd door haar kinder-
loze oom Louis en werd daardoor ook zijn erfgename. Het
kasteel van Ommerstein kwam zo in het bezit van haar en
haar man Charles Moreau de Bellaing. De jongste, Claire,
trouwde op 7 mei 1827 met Charles Prosper de l’Escaille.
Volgens de overlevering kleurde zij wel eens buiten de lijntjes:
in een notitie in het familiearchief wordt haar een ‘conduite
légère’ toegedicht (17).

Gustave de Schiervel

Henri de Schiervel had twee zonen en één dochter. Ze wer-
den alle drie geboren toen het gezin nog in Verviers woonde.
De oudste, Jacques Léonard Henri Gustave [Gustave], zag
het levenslicht op 19 december 1819. Op 6 januari 1852
trouwde hij met Marguerite Vilain XIIII, een dochter van een
van de meest invloedrijke politici in het België van zijn tijd.
In de huwelijksakte staat dat Gustave rentenier was. Vermits
zijn oom Louis geen mannelijke nakomelingen had, erfde hij
bij diens overlijden in 1866 de titel van baron.

Het koppel nam vier jaar later zijn intrek in het kasteeltje van
Rijckholt bij Gronsveld, op minder dan tien kilometer van
Altenbroek. Op 17 maart 1869 overleed Marguerite daar,
negen dagen na de geboorte van haar vierde kind. De baby
zelf werd nog in allerijl overgebracht naar Brussel maar over-
leed ook enkele weken later. Moeder en kind werden in de-
zelfde nis bijgezet in de familiegrafkelder in ’s-Gravenvoeren.
De oudste drie kinderen van Gustave werden geboren in

Gustave de Schiervel met zijn echtgenote Marguerite en hun drie

kinderen. (familiearchief A. de Jamblinne)

Voor zichzelf en zijn familie liet Henri de Schiervel een

grafkelder aanleggen naast het kerkkoor in ’s-Graven-

voeren. Toen daar enkele jaren geleden een nieuwe

parochiezaal werd gebouwd, moest de grafkelder

geruimd worden. De monumentale grafsteen erboven

werd tegen de muur van de kerk geplaatst. De platen

die op de nissen waren aangebracht, konden gered

worden – zij het soms beschadigd – en bevinden zich

nu op het landgoed Altenbroek (zie pag. 11).
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Brussel (Albert op 4 november 1852, Marie op 10 november
1853 en Eugénie op 5 juli 1855), waar hij zelf ook stierf.
Maar zijn testament toont aan dat Altenbroek belangrijk bleef
voor hem: hij deed daarin schenkingen aan zowel de gemeen-
tesecretaris, L. Rutten, als aan de kerk (in ruil voor vijfhon-
derd missen).

Na de dood van Gustave, op 30 april 1898, verkochten zijn

dochters het kasteeltje in Rijckholt aan Alfred Regout, een telg

uit de bekende familie die in Maastricht een industrieel impe-

rium – De Sphinx, Mosa – had uitgebouwd (18).

De jongere broer van Gustave, Adolphe (geboren op 23
februari 1825), bleef vrijgezel. Hij overleed op het domein
van Altenbroek op 13 juli 1880. In de overlijdensakte staat
dat hij rentier (rentenier) was.

Zus Eugénie, geboren op 1 maart 1821, trouwde op 18 april
1844 met Charles Grandgagnage. Die zou later bekend wor-
den als eminent taalkundige, met vooral een grote belangstel-
ling voor het Waals. Hij zetelde ook als volksvertegenwoordi-
ger en senator (19).

Op 1 maart 1881, vier jaar na de dood van Grandgagnage (in
1878) hertrouwde Eugénie met generaal-majoor Gustave
Chazal, wiens vader Felix Chazal nog minister van Oorlog
was geweest onder Leopold I. Ze overleed op 11 mei 1888.

Het einde van de dynastie

Albert (voluit Albert Marie Ghislain Joseph Zoé) de Schier-
vel, de zoon van Gustave, was voorbestemd om als de volgen-
de baron de Schiervel de dynastie voort te zetten. Hij was een

levensgenieter die zich perfect thuis voelde in het mondaine
Brussel van het fin-de-siècle. Op 4 november 1852 was hij
daar geboren. Na eerst gediend te hebben bij de bereden artil-
lerie (artillerie montée) in Luik, werd hij in 1881 als luitenant
overgeplaatst naar het 3de artillerieregiment in Brussel.

Maar op 25 april 1881 liep een en ander grondig fout. Albert
had het in de weken voordien diverse keren aan de stok
gekregen met een andere jonge aristocraat, graaf Franz Duval
de Beaulieu. Waarop die hem uitdaagde voor een duel. Duels
waren op dat ogenblik al verboden, maar toch troffen de twee
tegenstanders elkaar om 17:00 uur in de manège van de
artillerie, aan de nu verdwenen Parkmarkt. Het duel met het
floret duurde amper enkele minuten. Duval raakte Albert de
Schiervel in de borstkas, waarop die dood neerviel.

Het voorval werd in de nationale pers van die tijd uitgebreid
becommentarieerd en was ‘le sujet de toutes les conversa-
tions’. Er zijn tientallen krantenartikels over terug te vinden,
en zelfs 130 jaar later, op 9 augustus 2011, wijdde Le Soir er
een artikel aan.

Duval was na het duel nog snel naar Engeland gevlucht. Na
vijf dagen keerde hij toch terug naar België en werd hij gear-
resteerd. In juni 1881 veroordeelde de rechter hem tot een
gevangenisstraf van 18 maanden en een boete van 3.000
frank. Ook de getuigen van beide partijen liepen gevangenis-
straffen op.

Het lichaam van Albert de Schiervel werd naar Altenbroek
overgebracht om in de familiegrafkelder te worden bijgezet.
Omdat ook de kerkelijke overheid duels ten strengste ver-

Adolphe en Eugénie de Schiervel. (familiearchief A. de Jamblinne)
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bood, kon er geen volwaardige religieuze plechtigheid plaats-
vinden. Niettegenstaande de compromitterende omstandig-
heden waarin Albert aan zijn einde was gekomen, zou er toch
een bijzonder groot aantal personen op de afscheidsplechtig-
heid aanwezig zijn geweest (17). Jean-Marie Ernon herinnert
zich hoe hij veertig jaar geleden oude Voerenaars hoorde
vertellen over een enorme stoet koetsen die toen tussen
Altenbroek en de kerk voorbij trok.

Met Albert verdween de laatste mannelijke stamdrager van de
familie de Schiervel. Daarom nam de man van zijn zus
Eugénie, François-Xavier Lejeune – de kleinzoon van het al
eerder vermelde echtpaar Lejeune-Pirson, met wie ze op 3
juni 1874 was getrouwd – in 1891 als nieuwe familienaam
Lejeune de Schiervel aan. Onder die vorm leeft hun naam
ook nu nog altijd voort. Hun oudste zoon, Charles, erfde (op
20 mei 1892) de adellijke titel van zijn grootvader Gustave.

De andere zus,Marie, trouwde op 23 april 1878 met Arthur
de Behault. Het echtpaar betrok kasteel Genhof in Buggen-
hout als woning, maar hield Altenbroek aan als zomerverblijf.
Het bleef eigendom van de familie de Behault tot 1994.

Nieuwe eigenaars (20)

Toen besliste de familie de Behault om het landgoed Alten-
broek te verkopen. De Nederlandse zakenmanWim Claessen
verwierf het kasteel, het park en ongeveer 45 ha eromheen.

Claessen liet in het gedeelte waar vroeger de adellijke familie
verbleef ingrijpende verbouwingen doorvoeren. Dat gebeurde
in een stijl die verwijst naar de 19de eeuw, vaak met oude
materialen die van andere plaatsen afkomstig waren. Daar-
door is het nu niet altijd makkelijk om na te gaan welke
elementen in die tijd al in het kasteel aanwezig waren. Aan de
gebouwen van de noordelijke en oostelijke vleugel besteedde
Claessen minder aandacht, zodat die in een steeds slechtere
toestand raakten. Intussen verlieten ook de families in het
boerderijgedeelte Altenbroek, waardoor een groot gedeelte
van het complex leeg kwam te staan.

De bouwgeschiedenis van het kasteel vergt beslist nog heel
wat onderzoek. Schlusmans (1992) zegt in Bouwen door de

eeuwen heen in Vlaanderen (kanton Voeren, deel 14n2) dat de
huidige plattegrond voor
het eerst in 1904 wordt
weergegeven. Het oudste
gedeelte situeert ze in de
eerste helft van de 18de

eeuw – dus kort voordat
Léonard de Schiervel de
eigenaar werd. Zoals elders
in dit artikel vermeld, liet
die wel de schaapsstal
bouwen of uitbreiden. De
andere agrarische gebou-
wen stammen uit de eerste
helft van de 19de eeuw. Zo
draagt de sluitsteen boven
een van de poorten het
jaartal 1832. De veranda
zou een uitbouwsel van
omstreeks 1900 zijn en dus
door de familie de Behault
toegevoegd zijn.

Albert de Schiervel. (familiearchief A. de Jamblinne)
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Intussen was Claessen in Altenbroek
ook begonnen met de kweek van
Japanse Wagyu-runderen en Hon-
gaarse Mangelitsa-varkens. In 2009
startte hij een exclusief hotel-restau-
rant met 27 kamers. Maar hij kreeg

het tegelijkertijd aan de stok met de
overheid omwille van een aantal
bouwovertredingen. In 2011 dreigde
een eerste keer een faillissement.
Claessen ging daartegen in beroep en
wist zich nog staande te houden tot
halfweg 2013. Toen legde hij
definitief de boeken neer.

Altenbroek werd overgenomen door
een investeringsgroep onder leiding
van de broers Ronald en Joop
Steenbergen. In Nederland verwier-
ven ze nationale bekendheid door de
overname van de Neckermann-
winkelketen en -webshop, die enkele
jaren later eindigde met een rechts-
zaak over gesjoemel en witwaspraktij-
ken. De overdracht van Altenbroek ging gepaard met dis-
cussies (over onder meer de inboedel van het kasteel) met de
vorige eigenaar, Wim Claessen, die nog jarenlang aansleepten
voor de rechtbank. Ook met de overheid werd de verhouding
steeds slechter: de bouwovertredingen raakten niet gelegali-
seerd en noodzakelijke investeringen om de brandveiligheid te
verbeteren gebeurden niet.

In 2017 eindigde daardoor ook de periode Steenbergen.
David van Brakel (Brava bvba) werd in 2018 de nieuwe
investeerder. Hij is bezig met het verder uitbouwen van de
hotelfunctie en het renoveren van het hele complex. De
koeien en varkens werden verkocht en Natuurpunt, de
grootste natuurbeschermingsvereniging van Vlaanderen, kon
nog 43 ha van de bossen en weilanden bij het kasteel kopen.

Natuurpunt (dat toen nog Natuurreservaten heette) had in
1995 al 127 ha van het domein verworven, in de valleien van
de Noor (of Langwater) en de Voer: bossen, akkers en weilan-
den (21). Sindsdien werkt de vereniging aan het verhogen van
de natuurwaarde van het gebied. Uit de bossen werden
uitheemse soorten als Amerikaanse vogelkers, canadapopulier
en robinia verwijderd. De percelen in de vallei van het
Langwater moeten soortenrijke graslanden worden. De
vereniging kreeg daarvoor subsidies van LIFE, het fonds van
de Europese Unie voor natuurbescherming. Specifiek voor
het natuurreservaat Altenbroek gaan die naar het herstellen
van kalkgraslanden, een habitat die in heel Europa onder
sterke druk staat.

De Ryckel maakte een lijst van alle leenoverdrachten die ooit omtrent Altenbroek
zijn genoteerd (1). De eerste keer dat dat gebeurde, in 1314, omvatte het leen 26
boenders akkerland. (Een boender was niet overal even groot, en heeft wellicht in de
loop der eeuwen in een bepaalde plaats niet altijd dezelfde waarde gehad. Ik ga dus
maar uit van ‘iets minder dan een hectare’.) In 1500 was dat al bijna drie keer meer,

66 boenders. En in 1754
was ridder Jean-Lambert
de Fassin al eigenaar van
95 boenders.

Omstreeks 1850 omvatte
het domein Altenbroek
meer dan 400 ha. Alleen al
op grondgebied ’s-Graven-
voeren! Ook in Noorbeek
had de familie de Schiervel
eigendommen. Dat kun-
nen we afleiden uit de
gegevens in de kadastrale
Popp-legger, een gedetail-
leerde lijst van alle onroe-
rende bezittingen per eige-
naar, met vermelding van
oppervlakte, aard en kadas-
traal inkomen. Henri de
Schiervel was toentertijd
de bezitter van 214,12 ha:
gebouwen, akkers, weilan-

den, bossen, heide... De opsomming omvat een hele pagina. Zijn kinderen bezaten
daarnaast nog 133,57 ha in onverdeeldheid. Op naam van Gustave de Schiervel
stonden 38,90 ha weiland. Eléonore, de adoptiefdochter van Louis de Schiervel,
bezat 22,20 ha akkerland.

De akkers en weilanden werden verpacht. Van Hub Smeets kreeg ik kopieën van
enkele pachtcontracten. Zo pachtte Laurens Coenen in 1793 de molen en minstens
23 ha akkers en weilanden van Léonard de Schiervel. Coenen betaalde daarvoor
jaarlijks 725 gulden ‘Maestrichter cours’. De overeenkomst of tonst werd in het
Nederlands opgesteld bij notaris J.W. Denis. In 1823 werd Gaspar Smeets pachter
van een onder Altenbroek ressorterende hoeve met 17 ha weiland en 33,5 ha
akkerland. Een jaar later al nam Jacques Kevers die pacht over. Die bedroeg toen
2.350 Brabants-Luikse guldens, of 1.316 Nederlandse guldens. Beide akten werden
opgesteld bij notaris Fléchet in Warsage, in het Frans maar ‘après une explication en
idiome flamand’.

1. De Ryckel, A., 1908, Les fiefs du comté de Dalhem: 13-16.
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een kostbare, voor de landbouw onmisbare grondstof. Het
was niet voor niets dat de mesthoop binnen de poort op het
erf bewaard werd.

16. Yans, M., 1964, Andrimont (Antoine-Joseph D’), in:
Biographie nationale publiée par l’Académie royale de
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Rob Brouwers schreef in D’r Koeënwoof 36 van 2015 (pag.
22-23) al een artikel over Altenbroek. Dat was deels gebaseerd
op een eerdere tekst van J. Ansay, die verscheen in meerdere
afleveringen van Heem (1967 [11/5-6: 12-17] en 1968
[12/1:4-12, 12/2: 17-20]).

Een neef burgemeester in Sint-Pieters-Voeren

In het begin van dit artikel kwam ook Antoon Schirvel, de oom van
Léonard de Schiervel, ter sprake. Diens zoon Jean Joseph (gedoopt
op 8 augustus 1734) trouwde op 22 november 1764 met Margareta
Halleux uit Sint-Pieters-Voeren. Na hun huwelijk hebben ze klaar-
blijkelijk enige tijd in Henri-Chapelle gewoond, want hun zoontje
Antoon is daar geboren (op 2 maart 1767). (Wellicht is hij op jonge
leeftijd gestorven, want er zijn geen verdere gegevens van hem terug
te vinden.) Nadien is het koppel naar Sint-Pieters-Voeren verhuisd.
Hun dochter Marie Agnès Émérance is daar geboren op 4 februari
1770.

Vanaf januari 1803 tot juni 1808 vinden we de handtekening van
Jean Joseph Schiervel – zelf schreef hij altijd Scheirvel – terug onder
de akten van de burgerlijke stand van Sint-Pieters-Voeren. Naast zijn
functie als maire (burgemeester) was hij ook cultivateur (landbouwer).

Bij de registratie van zijn overlijden, op 29 juli 1823, werd vermeld
dat hij de zoon was van Antoin Schiervel en Beatrice Pleier, 89 jaar
eerder geboren was in Henri-Chapelle en au lieu dit ‘Aen het Veld’
woonde.

Zijn naam komt ook voor op de lijst van gijzelaars die de Franse over-
heid nam in februari 1799 (1). Het was in het Rodebos in Remersdaal
tot een gewapend treffen gekomen tussen gewapende opstandelingen
en Franse gendarmes en militairen. De rebellen werden in de pan
gehakt, maar om zeker te zijn dat de rust in de streek bewaard bleef
werden 18 vooraanstaande personen uit Aubel en omgeving naar
Luik overgebracht. Op 22 februari 1799 mochten ze naar huis
terugkeren.

1. Grondal, G., 1953, Notices historiques sur Remersdael: 86.
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De naamplaten van de verdwenen familiegrafkelder (zie pag. 6) liggen nu langs de weg door het park van het kasteel. Ze

vermelden de namen van Henri de Schiervel, zijn echtgenote Antoinette Lejeune en hun zonen Adolphe en Gustave. De echtgenote

van die laatste, Marguerite Vilain XIIII, en haar zoontje Henri werden samen in één nis bijgezet. De laatste nis was voor Albert, de

zoon van Gustave, die in een duel om het leven kwam.

De huidige eigenaar van het landgoed Altenbroek heeft beloofd de platen naar een andere, beter beschermde plek over te

brengen. (foto Agnès de Jamblinne)

De vallei van de Noor – of liever met de oude Voerense naam: het Langwater/Lankwater – is nu grotendeels natuurreservaat, beheerd

door Natuurpunt voor het Belgische deel en Natuurmonumenten voor het Nederlandse. De bedoeling is er een complex van soorten-

rijke graslanden en hellingbossen van te maken. Het gebied tussen het kasteeldomein en de grens heeft nog het meest het karakter

van een broek, een moeras, bewaard. Natuurpunt wil dat in de nabije toekomst weer helemaal in die richting laten evolueren. Dat is

niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit maar ook voor de waterhuishouding. Bij hevige regen zal er minder water afstromen naar

de Voer (wat ’s-Gravenvoeren beter beschermt tegen overstromingen) en bij droogte zal het moeras werken als een spons die het

water geleidelijk afgeeft.
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In het vorige nummer van D’r Koeënwoof, (40,
2019) kwam de bijbel uit 1556 ter sprake, die nu
eigendom is van de Sint-Lambertusparochie in
’s-Gravenvoeren (1). Omdat we over de vermeende
schenker ervan, Matthias Huynen, geen vermel-
ding vonden in verband met zijn lidmaatschap van
de orde der jezuïeten, trokken we in de archieven
op zoek naar bijkomende informatie. (Zie ook
‘Huynen en Heynen’ in het kaderstukje hiernaast.)

Matthias (Mathijs) Huynen (2) werd op 13 juli
1731 geboren als enig kind van Peter Huynen en
Maria Catharina Heynen. Zijn grootvader Mathijs
Huynen was burgemeester van het dorp en woon-
de met zijn echtgenote Catharina Leenens in het
Bovendorp, het laatste huis vóór de molen.

Vader Peter Huynen stierf op 15 augustus 1741;
Matthias was toen tien jaar oud. Zijn voogden wer-
den zijn opa Mathijs Huynen en zijn oom Jasper
Heynen. Zijn moeder hertrouwde op een nog
onbekend tijdstip – alleszins niet vermeld in het
parochieregister van ’s-Gravenvoeren – met Gerard
Hanssen.

Matthias studeerde theologie aan het seminarie in
Luik. Op 22 februari 1754 werd zijn priesterlijke
titel gesticht (3). (Zie kaderstukje voor meer infor-
matie daaromtrent.) Hij kreeg ‘eerstelijck seecker
huijs, hoff en aengehorige weijde binnen Sgraeven
vouren onder de kercke gelegen, groot te saemen
ses groot en twee cleijn roeden’, met een geschatte waarde van
1.500 gulden, en nog een aantal percelen met een gezamen-
lijke waarde van ongeveer 4.200 gulden en een geschatte
opbrengst van 205 gulden per jaar. Alles samen genoeg ‘tot
eenen volcomen ende suffisanten titel van priesterschap’. Op
8 maart 1754 werd hij gewijd (tonsuré et ordres mineurs) (4).

Op 8 maart 1763 maakte Matthias Huynen zijn testament
op. Hij lag toen ziek te bed in het huis van zijn moeder en
stiefvader: ‘sieck te bedde ligge nochtans sijn memorie en
sinnen wel machtigh’. In het testament staat dat het vrucht-
gebruik van zijn eigendommen na zijn dood naar zijn moeder
zou gaan: ‘geeft aen haere de tochte ofte gebruijk voor haer
leven geduerende van alle goederen dewelcke hem mochten
competeeren uijtte goederen van wijlen sijne vaeder Peter
Huijnen om door haer tochtgewijs geprofiteert te worden’.
Maar hij genas en bouwde in de volgende jaren zijn persoon-
lijk bezit verder uit. Dat blijkt uit diverse notariële akten. Zo
kocht hij op 12 april 1768 het hoger vermelde huis van zijn
grootvader in het Bovendorp. Daar woonde intussen oom Jan
Huynen, maar die was op 6 april 1768 in zijn graanschuur
van een hoogte gevallen was en overleden. De verkoop
gebeurde op verzoek van Matthias’ tantes, die wilden dat het
huis binnen de familie bleef. Hij verbond er zich toe het
nooit te verkopen en het na zijn dood aan de kinderen van
die tantes na te laten (5).

Op 3 april 1770 verpachtte hij (opnieuw) zijn hele bezit, be-
halve zijn huis, aan Jasper Steenebrugge en diens echtgenote
Geertrui Claesens (6). In de akte liet uijtgever Huynen nog tal
van verplichtingen van zijn pachter opnemen. Zo moest die
hem ook stro en hooi en ter gelegenheid van de kermis zelfs
een vette gans leveren. Ook diende hij diverse klussen uit te
voeren: het tuijnen (= ondoordringbaar maken met mei-
doorntwijgen) van de haag van Huynens huiswei, het onder-
houd van zijn huis en de karweien die als gemeentedienst
werden beschouwd: ‘voor hem te waecken en het waekersvier,
soo nodig in sijn huijs, te stocken, voor hem te botten, cor-
weijen en al wat tot laste der gemeente vallen sal’. (Botten is
het onderhouden van wegen met steenslag die in een botkoel
werd gehaald.) Klaarblijkelijk had Huynen ook een koe, want
Steenebrugge moest die bij hem ophalen om ze samen met de
eigen dieren te laten grazen: ‘des heer uijtegevers koije moeten
laeten pastureren in de Gatse weijden ’t zij alleen of mette
sijnige, die telkens aen desselfs huijs afhalen en weder
brengen.’

Op 28 februari 1771 deed Matthias Huynen een schenking
aan de kerk van ’s-Gravenvoeren (7). De opsomming in de
notariële akte vermeldt een kelk en een missaal, naast andere
objecten waarvan nog een inventaris moest worden opgesteld:
‘diverse ornamenten, kerckgewaet ende andere verciersels’.
Hij beloofde ook binnen de vier jaar een nieuwe koorkap te

SchonkMatthias Huynen zijn bijbel aan de kerk?

Hub Smeets, Rik Palmans

Huynen en Heynen

De verwarring ontstond door een artikel van J. Ansay in Heem, waarin
hij vertelt over jezuïet Jan Heynen (1). Hij zegt onder meer dat die na de
opheffing van de orde naar ’s-Gravenvoeren terugkwam en er op 10
oktober 1786 stierf. Maar zoals Hub Smeets in d’r Koeënwoof 40
(2019) vermeldde: Heynen overleed op 6 juli 1796 in Amstel. De door
Ansay vermelde sterfdatum is die van Matthias Huynen.

In het dagboek van pastoor Kallen had Ansay gelezen dat Heynen aan
de kerk een kelk zou hebben geschonken. Ook hier verwart hij (of
Kallen) Heynen met Huynen. Die laatste was geen jezuïet maar een
seculiere priester, dus niet tot een kloosterorde behorend.

Ansay legt in hetzelfde artikel uit wat de ‘titel’ was die elke seculiere
priester moest hebben. De kerk wilde vermijden dat een priester, als hij
geen aanstelling in een parochie of andere kerkelijke functie vond, tot
de bedelstaf zou vervallen of misbruik maken van zijn status. Daarom
moest elke kandidaat voor het priesterschap bewijzen dat hij in zijn
eigen levensonderhoud kon voorzien, bijvoorbeeld uit de opbrengst van
onroerend goed. Zijn familie moest hem dus, door een bij een notaris
opgestelde akte, voldoende goederen schenken vooraleer hij zijn
wijding tot onderdiaken kon krijgen. De pastoor moest die ‘titel’ ook
plechtig bekend maken vanop de preekstoel. Dubois (2) vond tussen
1700 en 1834 twaalf dergelijke titres presbytéraux in ’s-Gravenvoeren.

1. Ansay, J., 1971, Het Wit Kruis te ’s-Gravenvoeren, in: Heem 15: 64.

2. Dubois, F., z.d. (omstreeks 1960), Notices historiques sur Fouron-le-
Comte: 2.
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kopen, in dezelfde stof als die van het kazuifel dat hij
geschonken had.

In ruil vroeg hij de garantie dat hijzelf en zijn moeder in de
kerk begraven zouden worden: ‘item is hun bij deesen door
de oppermombours der kercke alhier gepermitteert van sijne
begraftplaetse voor hem ende sijne moeder te verkiesen in de
kercke alhier op soodane plaetse als van hun aen hem kan
geaccordeert worden’. De pastoor zou ook elke donderdag
een lof zingen en een benedictie (zegen) geven voor het ziele-
heil van familie en vrienden van Huynen. Ook bedong hij de
functie van kerkmomboir, de beheerder van de financiële
belangen van de kerk: ‘goetgevonden van gem. heere Huijnen
aen te stellen voor kerckmomboir, denwelcke sorge sal
draegen voor de kerck en daervoor genieten het revenu van ’t
thiendeken van Meulenbergh’.

Wellicht waren alle partijen tevreden met de overeenkomst.
Bij de dood van Huynen, vijftien jaar later, noemde pastoor
Thywissen hem een weldoener (benefactor) van zijn kerk.
Maar voor ons is ook belangrijk wat er niet in deze akte is

vermeld, namelijk die fameuze bijbel uit
1556. Het is mogelijk dat er nog schenkin-
gen zijn gebeurd, waarvan geen akte is
gemaakt. Of er is wel iets op papier gezet,
bijvoorbeeld bij de pastoor, en dat docu-
ment is verloren gegaan. Maar het is min-
stens even waarschijnlijk dat die bijbel altijd
in particulier, familiaal bezit is gebleven en
van de ene generatie naar de volgende is
doorgegeven. Daarvoor pleit dat Matthias
op de titelpagina van de bijbel zijn naam
heeft genoteerd, met de datum 1 december
1772 – dus bijna twee jaar na de bovenver-
melde schenking.

Voor die laatste mogelijkheid pleit nog een
argument: de moeder van Lambert Walpot
(geboren op 7 december 1781), die in 1816
eigen notities neerschreef in de bijbel (8),
heette Anna Heijnen; zij kan dus een ver-
wante langs moederskant van Matthias
Huynen zijn geweest.

Matthias Huynen overleed op 10 oktober
1786. Aan zijn wens om in de kerk begraven
te worden kon de pastoor echter geen gevolg
meer geven. Sinds 1784 was dat immers
verboden. Het werd dus ook voor hem een
graf op het kerkhof, maar dan wel dicht bij
het koor: in cemeterio prope chorum sepultus
est, zoals het in het parochieregister staat.
Zijn moeder overleed enkele maanden later,
op 15 januari 1787, en werd ook gewoon op
het kerkhof begraven.

Op 2 maart 1787 werd hun huis, gelegen
aan de Conijnsbergh, verkocht aan Leonard
Bisschops en diens echtgenote Mechtide
Thomassen (de dochter van Matthias’ tante
Anna Huynen).

Tot slot nog dit: we vonden geen enkele
indicatie dat Huynen ooit een andere kerkelijke functie,
behalve kerkmomboir, heeft bekleed – ook niet als doper of
primissarius (vroegmislezer). Misschien las hij af en toe de
mis, nam hij de biecht af of leverde enige andere zielzorg,
maar daar is niets van bekend. Je vraagt je dan toch af waar-
om zo iemand koos voor het priesterschap. Wellicht was het
in die tijd voor iemand die zich niet geroepen voelde tot ‘de
huwelijkse staat’ een van de weinige mogelijkheden om toch
een bepaalde sociale status te bereiken…

Bronnen

1. Bours, G., 2019, De oude bijbel van ’s-Gravenvoeren, in:
D’r Koeënwoof 40: 22-23.

2. Bij zijn geboorte werd zijn naam als Huynen genoteerd in
het parochieregister; bij zijn overlijden was het Huijnen. Ook
de naam van zijn moeder werd als Heijnen en als Heynen
geschreven. De y en ij werden destijds volstrekt willekeurig en
niet consequent gebruikt. Ze zijn allebei de oude schrijfwijze
van de i-klank zoals die nu nog in de Limburgse dialecten
wordt gehanteerd.
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De parochieregisters zijn online beschikbaar op de website
van het Rijksarchief: http://www.arch.be.

3. RAH, notariële minuten Cornelis Heijnen, inv. nr. 2221,
jaar 1754.

4. Mededeling Christian Dury, archiviste diocésain van het
bisschoppelijk archief te Luik.

5. RAH, notariële minuten Cornelis Heijnen, aktes van 8
april 1768 (64) en 12 april 1768 (67).

6. RAH, notariële minuten J.W. Denis, toegang 730, inv. nr.
1271, jaar 1770.

7. RAH, notariële minuten Cornelis Heijnen, inv. nr. 2238,
jaar 1771.

8. Red., 1962, ’s-Gravenvoeren, een noodjaar, in: Heem 5-6:
7-9.

Waar lagen de huizen van Huynen?

In diverse notariële akten wordt de ligging van Huynens
huis en ander onroerend goed beschreven, zij het niet altijd
even eenduidig. Maar toch kunnen we besluiten dat het
huis van hem en zijn moeder lag op de hoek van de
Konijnsberg en het Kosterstraatje, waar nu een modern
appartementencomplex ligt (zie foto hiernaast).

Ook op de Ferrariskaart (van omstreeks 1775) is het goed
herkenbaar.

1: het huis aan de Konijnsberg,
2: het huis van zijn grootvader in de Bovenstraet, het
huidige Bovendorp,
3: de kerk van ’s-Gravenvoeren.
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De pest, de pastoors

en de Hollanders

Hub Smeets

Eind 2019 brak in China een ‘subacuut luchtweg-syndroom’,
COVID-19, uit (1). Enkele weken later raakte de hele wereld
volledig in de ban van de veroorzaker van deze aandoening:
het coronavirus. Niemand had antistoffen tegen dit virus en
om verspreiding ervan te voorkomen moest het contact tussen
de mensen geminimaliseerd worden. Wat dat in de praktijk
betekende is inmiddels bekend (2); de gevolgen op de lange
termijn moeten nog blijken. De pandemie die het corona-
virus teweeg bracht heerst nog steeds.

Wat betreft de emotionele en maatschappelijke gevolgen doet
ze sterk denken aan een ziekte die ook uit Azië afkomstig was
en die de Nederlanden in het verleden regelmatig teisterde: de
pest, ook wel contagio genoemd (3). Deze laatste benaming,
contagio, laat duidelijk zien dat men wist dat deze ziekte over-
draagbaar, behaelijck, was, maar men wist niet op welke
manier die overdracht precies plaatsvond. Verdacht werden
onder andere wondvocht, uitgeademde lucht en speeksel. Om
die reden werden in de steden tal van maatregelen genomen
om verspreiding van de infectie tegen te gaan. [Afbeelding
hieronder: Arnhem in 1624.] Er bestond uiteraard een grote
vrees om de zieken aan te raken. Met als gevolg dat notarissen

vaak weigerden een testament op te maken. Alleen medisch
geschoolden of ‘pestmeesters’, soms met speciaal daarvoor
gemaakte kleding, durfden de zieken te benaderen. En wel-
licht de geestelijken, om de stervenden te bedienen.

Hoe was de situatie in de dorpen? Wat deed de pastoor als hij
bij een stervende pestlijder werd geroepen? Kon hij dat wei-
geren of een manier bedenken om het laatste sacrament toe te
dienen zonder de zieke aan te raken? Bekend is dat veel pas-
toors besmet raakten en aan de ziekte overleden. Vervolgens
was het natuurlijk moeilijk om een vervanger te vinden. Dat
werd dan tijdelijk de kapelaan, een kloosterling of een ‘pest-
pastoor’. En wat te doen met de overledenen? Werden de
besmette lijken gewoon begraven op het kerkhof naast de
druk bezochte kerk? Wat schreef de pastoor over deze ziekte
in zijn overlijdensregister? En wat is daaruit af te leiden?

Van de vele pestepidemieën die de Voersteek heeft gekend,
bestaan alleen parochiale aantekeningen over de laatste epi-
demie, die woedde tussen augustus 1631 en februari 1637, in
de tweede helft van de Tachtigjarige Oorlog (4). Uit die
periode zijn alleen de registers van Sint-Martens-Voeren,
’s-Gravenvoeren en Aubel bewaard gebleven. Deze registers –
waarin elke doop, trouw, begrafenis werd genoteerd – en de
daarin gemaakte aantekeningen van de pastoors vormen de
basis van het onderstaande artikel.

Het begin

Waar moet je beginnen met een artikel over de pestepidemie
die de Voerstreek teisterde rond 1632? Immers een epidemie,
dat wisten de mensen in die tijd ook al, heeft vrijwel steeds
meerdere oorzaken.

Het artikel zou daarom kunnen beginnen in 1629, met het
moment waarop de Hollandse staatspiraat Piet Hein, in de
Cubaanse havenstad Matanzas, vrijwel zonder een schot te
lossen, niet minder dan 16 schepen kaapte, volgeladen met
geroofd zilver en andere schatten van de Zuid-Amerikaanse
indianen. Want zonder dat geld had Frederik Hendrik, zoon
van Willem van Oranje, geen soldaten kunnen huren om het
zuiden van Nederland binnen te vallen en daar de ene stad na
de andere te veroveren.

Het artikel zou ook kunnen beginnen in 1631 met de voor-
tekenen die Jan Roijen, kapelaan van Sint-Martens-Voeren en
schrijver van het parochieregister noteerde (5) hoe er in de
namiddag van 27 maart hagelstenen uit de hemel vielen,
groot als walnoten, sommigen zelfs als kippeneieren, waarna
de velden opnieuw moesten worden bewerkt; en hoe op 9
augustus opnieuw zoveel hagel uit de hemel viel dat er bomen
werden losgerukt en de overstroomde Veurs de (waardevolle)
mesthoop van de pastoor meesleurde. En hoe in mei van dat
jaar de Spaanse troepen de protestants geworden Duitse stad
Maagdenburg vrijwel helemaal uitmoordden en platbrand-
den.

…versuffing, uitputting, rode ogen, een vieze mond,

hoofdpijnen, builen, hevige dorst, ijlen, vlekken op

het lichaam, het gevoel gevierendeeld te worden…

Albert Camus, La Peste (1947)
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Je zou tenslotte kunnen beginnen met zomer 1632, het beleg
en later de capitulatie van Maastricht voor de protestantse
veroveraars uit het noorden. Waardoor het in die tijd in de
Voerstreek wemelde van de soldaten. En de aanwezigheid van
soldaten betekende: roof, vernieling, aanranding en…
besmetting.

Maar de eerste gevallen van pest in de Voerstreek waren toen
al gesignaleerd. Het eerste pestgeval werd opgetekend in het
overlijdensregister van ’s-Gravenvoeren door pastoor Nicolaes
Haegen: op 2 augustus 1631 overleed Frans Mentiens in de
Vitschen, nadat hij voorzien was van de sacramenten der ster-
venden. Hij was bezweken aan de pest. Pastoor Haegen wist
heel goed waarover hij sprak, want voordat hij naar ’s-Gra-
venvoeren kwam was hij pastoor in Aubel geweest. Daar had
hij in 1625 vijf pestslachtoffers bediend en begraven.

Het volgende pestslachtoffer viel twee maanden later, ook in
’s-Gravenvoeren, in oktober van hetzelfde jaar 1631. Daarna
sloeg de ziekte toe in Sint-Martens-Voeren, op een plaats
waar je het niet meteen zou verwachten: in de pastorie. Hier
stierf op 31 maart 1632, het nichtje van wijlen pastoor
Joannes van Berne. Maria heette ze. Zij was tussen de 7 en 8
jaar oud. Ze was overleden aan de pest. De pastoor was begin
maart van dat jaar overleden na een ziekteperiode die slechts
vijf dagen duurde, en dat doet vermoeden dat ook hij aan de
pest was gestorven. Eind april 1632 stierf er een echtpaar en
eind mei nog een jonge vrouw aan de pest. Daarna werd het
stil. De ziekte leek zich teruggetrokken te hebben (6).

Wel zaten er Staatse (Hollandse) soldaten in de buurt. En dat
waren geen vrienden, want op 1 augustus 1632, enkele weken

voordat Maastricht capituleerde, noteerde pastoor Nicolaes
Haegen in het doopregister van ’s-Gravenvoeren dat ‘de Hol-
landers’ zijn kerk, die enkele jaren geleden door zijn voor-
ganger geheel was gerestaureerd, hadden geplunderd. (Daarna
werd deze kerk geruime tijd niet gebruikt, er werd gedoopt in
Sint-Martens-Voeren, en zijn de aantekeningen over het
dopen onvolledig tot aan het aantreden van pastoor Willem
Sterren in juni 1633.)

De epidemie

Even later, begin september 1632, schreef kapelaan Jan
Roijen van Sint-Martens-Voeren: ‘Ten selven tijde heeft de
peste wederomme beginnen te regeren, wanneer sij aengetaest
heeft met sulcke viericheijt het huijs van Lambertus Bueren
ofwel Hans Bueren inden Bergh…’

Achter elkaar bezweken Hans Bueren, zijn vrouw Anna
Aussems en hun elfjarige dochter Jenne. Tien dagen later hun
driejarige dochter Elisabeth en even later de negenjarige
Dries. En de kleine Adam, die pas zes maanden oud was.
Tenslotte stierf twee dagen later Maria, de dochter van
Mechtilde in de Berch. Zij had voor deze zieken gezorgd.

In tegenstelling tot Covid-19 wordt de pest niet veroor-
zaakt door een virus maar door een bacterie, Yersinia,
genoemd naar zijn ontdekker Alexander Yersin. In grote
lijnen zijn er twee vormen van deze ziekte, veroorzaakt
door dezelfde bacterie maar zich uitend op een andere
manier: de builenpest en de longpest.

De zeer infectieuze longpest verspreidt zich
ongeveer zoals het coronavirus, namelijk via
besmette druppeltjes speeksel of aerosolen in
de lucht. De bacterie heeft een voorkeur
voor het koude seizoen. De infectie gaat
gepaard met een matige koorts en de ziekte
leidt na enkele dagen tot een shock. De
overlevingskans bij de longpest is vrijwel nul.

Bij de builenpest dringt de bacterie via een
beet van een vlo of luis in de huid, veroor-
zaakt daar een zwelling en verspreidt zich via
de lymfebanen naar de lymfeklieren die in
een hoog tempo opzwellen. Als er geen
bloedvergiftiging ontstaat is de overlevings-
kans van deze vorm van de pest vrij hoog:
na 8 tot 10 dagen herstelt ongeveer 40 tot
50% van deze gevallen. Maar als dat niet
gebeurt, verspreidt de bacterie zich door het
hele lichaam en sterft de patiënt met hoge
koorts, pijn, bloedingen en soms gebarsten
gezwellen.

De illustraties (website ScienceNews.org) zijn
ingekleurde opnamen met een elektronen-
microscoop van pestbacteriën in de darm
van een vlieg (boven) en van coronavirussen
die vrijkomen uit een openbarstende cel.
Viruscellen zijn wel minstens tien maal
kleiner dan bacteriën.
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Binnen drie weken zeven slachtoffers in
één huis. De epidemie was begonnen!

Op 15 september 1632 was in Sint-Mar-
tens-Voeren aan het Einde nog een pest-
slachtoffer. Kapelaan Roijen, steeds met
een goed oog voor het detail, noteerde: een
jonge vrouw, ze was 10 tot 14 dagen ziek
geweest. Dat zegt mogelijk iets over welke
vorm van pest het geweest moet zijn,
namelijk de betrekkelijk trage variant, die
niet altijd dodelijk is: de builenpest.

Op 9 oktober stierf er weer iemand, een
man van 60, en hij was slechts vier dagen
ziek, wat betekent dat hij mogelijk aan de
haestige sieckte (7) was bezweken: de
longpest.

Een week later, 12 oktober 1632, sloeg de
pest toe in Peter Ronda’s molen in de Berg.
Behalve de molenaar zelf stierven twee van
zijn kinderen en een kind van zijn tweede vrouw, Anna
Lenens. Die laatste stierf overigens niet. Later meer over
dergelijke ‘overlevers’.

Weer een week later, 3 november 1632, werd Jan Roijen
geroepen bij Lins op den Driesch, een goede vriend van hem,
die plotseling erg ziek was geworden. Ofschoon de kapelaan
zich met spoed op weg begaf, kwam hij toch niet op tijd om
hem te bedienen. Hij was volgens de schrijver maar twee
dagen ziek geweest. Als de ziekte na zo korte tijd fataal was
dan kan dat vrijwel alleen longpest zijn geweest of de nog
venijnigere bacteriële bloedvergiftiging.

Drie weken later stierf ook zijn zevenjarige zoontje Laurens
en begin december zijn negenjarig zoontje Baltus, allen aan de
pest. Dit illustreert dat de pest aan kinderen niet voorbijging.
Sterker nog, waar het coronavirus bij kinderen geen of nau-
welijks symptomen geeft, werden door pest geïnfecteerde
kinderen en jong volwassenen flink ziek en stierven opvallend
vaak (8).

Inmiddels was ook weer een pestslachtoffer gevallen in ’s-Gra-
venvoeren: pastoor Haegen begroef daar op 18 oktober 1632
Joanna Wijntjens op de Heijde. Ze was overleden aan de pest.

Duidelijk is dat de Sint-Lambertusparochie nog niet hersteld
was van de plundering van augustus. Zowel het doopregister
als het overlijdensregister bevat open plekken, er ontbreken
namen en data. De laatste begrafenis die pastoor Haegen no-
teerde was op 26 november 1632. Enkele weken later, op 15
januari 1633, was de pastoor dood. Dat was drie maanden na
het eerste pestgeval in het dorp. Zijn overlijden staat vermeld
in het register van Sint-Martens-Voeren. Er staat vermeld dat
hij nog geen 40 jaar oud was maar zijn doodsoorzaak is niet
vermeld. Ook is niet vermeld waarom hij niet in zijn eigen
parochie is begraven. Raadselachtig (9).

Op 24 juni 1633, op het feest van Sint-Jan, kwam er een
nieuwe pastoor, Willem Sterren (10) , in ’s-Gravenvoeren
wonen. Hij zegende op 28 juli een huwelijk in en op 18
augustus registreerde hij zijn eerste doop. Maar de eerste door
hem geregistreerde begrafenis vond pas plaats op 15 septem-

ber 1633. In de periode daarvoor waren er bijna tien maan-
den lang geen begrafenissen geregistreerd. En dat gedurende
de pestepidemie! Zou in die periode niemand zijn overleden?
Dat is onwaarschijnlijk.

Vanaf 15 september 1633 tot aan zijn dood op 4 oktober
1634 begroef Willem Sterren twintig mensen, van wie er elf
aan de pest waren overleden. In de 14 maanden dat hij pas-
toor was zijn er slechts gedurende enkele maanden, namelijk
in het najaar 1633 en de winter van 1634, begrafenissen
geregistreerd (deels door een ander, aan het handschrift te
beoordelen) en tussen maart 1634 en september 1634 – dat
zijn zes maanden – is er slechts één begrafenis geregistreerd.

Pastoor Sterren overleed ook zelf aan de pest. Je kunt je afvra-
gen of hij de ziekte van één van de patiënten kreeg die hij
bezocht heeft. De laatste twee pestslachtoffers die hij bedien-
de waren de 28-jarige Peter Stevens alias Eupenaer (van de
bovenste papiermolen) en Jan, de 16-jarige zoon van Peter
Moefkens, beiden van Schoppem. Zij stierven op 27 sep-
tember respectievelijk 1 oktober. In Schoppem ging de pest
toen flink te keer want Catharina Joris, de vrouw van Peter
Stevens, stierf drie dagen na de pastoor. Zij werd begraven
door de opvolger van Sterren, Hubertus Cerfonteijn, geboren
in ’s-Gravenvoeren en voorheen werkzaam als pastoor in
Aubel (11).

Hubertus Cerfonteijn trad dus aan midden in de pestepide-
mie. Voor de pastoors een zeer moeilijke periode, die nog
aanzienlijk verzwaard werd door pesterijen van de nieuwe
heersende partij, de Calvinisten, die uiteindelijk culmineerde
in een verbanning van de pastoors uit de dorpen van Over-
maas in het voorjaar van 1636. De pastoors moesten vanaf die
tijd in exil. (Zie bijlage 1.)

Hubertus Cerfonteijn was twee jaar als pastoor werkzaam in
’s-Gravenvoeren, vanaf oktober 1634 tot aan zijn dood in
oktober 1636. In die periode werden volgens het register vijf
pestslachtoffers begraven. Maar vanaf maart 1636 was
Cerfonteijn op een onbekende plaats, waarschijnlijk buiten
het dorp, wegens de exil-periode. In die tijd werden (in een
onbekend handschrift) ongeveer 44 overlijdensgevallen ge-

Jan Luyken (1649-1712) maakte deze gravure (© Rijksmuseum Amsterdam) van de

pest. Zo gruwelijk was de toestand in de Voerstreek alleszins niet!



D’r Koeënwoof 41 (2020) — 18

registreerd, heel summier, zonder vermelding van sacramen-
ten of doodsoorzaak. Opvallend veel van hen stierven in
Schoppem, dat grenst aan Sint-Martens-Voeren (waar zich
toen een tweede pestgolf manifesteerde). Daaronder enkele
gezinsleden, zoals de vrouw en een dochter van Frederik
Ophal, Joanna Houben met drie van haar kinderen, Willem
Groenendael en zijn vrouw, de zusters Fiecke en Helena
Simens van de bovenste papiermolen, combinaties die toch
wel erg doen denken aan een besmettelijke ziekte! In januari
1637 stierven de tweede vrouw en twee dochters van Jacob
Snackers; hun doodsoorzaak is er later bijgeschreven: de pest.

Hubertus Cerfonteijn stierf op 7 oktober 1636 (12). In het
register van Sint-Martens-Voeren prijst Jan Roijen de overle-
den pastoor uitgebreid en beëindigt zijn doodsbrief met: ‘in
één woord een goede pastoor, want hij gaf zijn leven voor zijn
werk’. Hieruit zou je kunnen concluderen dat pastoor
Cerfonteijn het door de bezetter opgelegde werkverbod
negeerde en doorging met de zieken te bezoeken, wat hem
uiteindelijk fataal werd en waardoor hij aan de pest is
bezweken.

Ook in Aubel was de situatie vol raadsels. In februari 1632
werd er één pestgeval begraven. Er zijn in het geheel geen
registraties van begrafenissen vanaf medio 1632 tot begin
1636; dat was de periode waarin Eustachius Raedts pastoor
was. Raedts heeft tijdens de pestepidemie helemaal geen be-
grafenissen geregistreerd, terwijl hij wel in het dorp aanwezig
was, want hij doopte er en schreef ingezegende huwelijken in
het register. Pastoor Raedts stierf tijdens deze exil-periode op
10 juli 1636 in Val-Meer, in het huis van zijn vader. Hij
bezweek aan de pest, die hij mogelijk had meegenomen uit
zijn parochie Aubel. (Er zijn slechtere dagen denkbaar voor
een pastoor om te sterven: de pastoor stierf op Hemelvaarts-
dag).

Raedts werd opgevolgd door
Jan Roijen, die pastoor werd
van Aubel, maar daarnaast in
Sint-Martens-Voeren heime-
lijk voor pastoor Moraeus
bleef werken en, wegens het
werkverbod tijdens de exil-
periode, in Sint-Pieters-
Voeren doopte. Dat dorp viel
onder de bevoegdheid van de
Duitse Ridderorde en was dus
een enclave die niet, zoals het
omringende gebied, tot de
onder Spaans/Staats gezag
staande Landen van Over-
maas behoorde. In de periode
dat hij er pastoor was, regis-
treerde Jan Roijen tot aan het
einde van de epidemie 17
pestslachtoffers, en benoemde
daarbij consequent al de
keren dat hij de stervende niet
kon bezoeken in verband met
het werkverbod.

In Sint-Martens-Voeren ging
Jan Roijen, toen nog kape-

laan, verder met zijn uitgebreide en voor het nageslacht
informatieve registraties. In het voorjaar van 1633 maakte hij
melding van acht pestslachtoffers waaronder de gerichtsbode
Heijn Vroe, zijn vrouw Anna en hun dochter Anna. De
zomermaanden waren rustig, maar op 9 en 10 september
1633 meldde hij twee aan de pest gestorven kinderen van Jan
Horners.

Hij noteert: ‘In september is weder begonnen de peste opte
Plancke, daer gebracht wesende van Maestricht’. Daar heerste
toen een zware epidemie en veel Maastrichtenaren hadden de
stad verlaten (13). Jan Roijen laat hier zien dat hij wel degelijk
een idee had over hoe de ziekte werd overgebracht. Hij zal
niet hebben gedacht dat de ziekte reisde maar wel geweten dat
hij via mensen werd overgebracht. Jan Roijen deed aan een
vorm van contactonderzoek.

Hoe ging het in Sint-Martens-Voeren verder met de epide-
mie? Na de uitbraak in september op De Plank was er een
maand later nog één twijfelgeval (14) in Veurs, maar de
resterende maanden van 1633 tot augustus 1636 noteerde hij
slechts eenmaal een pestgeval met drie slachtoffers (15). In
augustus 1636 brak er weer een nieuwe golf uit. Deze duurde
tot het einde van het jaar en eiste zes pestslachtoffers. Deze
periode vanaf maart 1636 is mede daarom zo bijzonder
omdat, zoals eerder vermeld, in de dorpen van Overmaas
rond Sint-Martens-Voeren de pastoors gevlucht waren (de
exil-periode), waardoor de registraties minder betrouwbaar
werden. Alleen kapelaan Jan Roijen is na de arrestatie van
pastoor Moraeus blijven werken. Hij verscheen soms heime-
lijk en incognito in het dorp om de sacramenten toe te
dienen. En hij bleef registreren! Daardoor hebben we een
tamelijk compleet beeld van het aantal slachtoffers van deze
epidemie in Sint-Martens-Voeren.

Ook op dit schilderij van Pieter Brueghel de Oudere, de ‘Triomf van de Dood’, is de pest prominent

aanwezig (links onderaan).
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Voor alle drie de bestudeerde dorpen geldt dat uit de beschre-
ven registraties blijkt dat niet alle leden uit een besmet gezin
aan de ziekte overleden. Dat kan het gevolg zijn van geslaagde
hygiënemaatregelen en social distancing, van immuniteit of
domweg van afwezigheid wegens werk of studie vóór de
uitbraak.

Vanaf medio februari 1637 zijn er in alle drie de dorpen –
’s-Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren en Aubel – geen
nieuwe pestslachtoffers meer geregistreerd. De epidemie was
gestopt. En wel tijdens de exil-periode.

Overzicht

In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel mensen er in de
overlijdensregisters in elk dorp per jaar geregistreerd zijn en
ernaast hoeveel daarvan aan de pest zijn toegeschreven.

De cijfers die voorzien zijn van een + of een ? zijn vertekend,
enerzijds in verband met het exil van de pastoors, anderzijds
om redenen die niet altijd duidelijk geworden zijn.

De meest betrouwbare cijfers zijn die van Sint-Martens-Voe-
ren, waar Jan Roijen als constante factor registreerde, zelfs
gedurende de exil-periode. Deze volledigheid is mogelijk
uniek in de geschiedenis van deze streek, waar de weinige cij-
fers over deze periode vrijwel steeds incompleet zijn. De
minst betrouwbare zijn die van Aubel, waar gedurende drie
jaren niet of incompleet is geregistreerd. In ’s-Gravenvoeren
bestaat het vermoeden dat in de laatste twee jaar van de epi-
demie de dood van de pestslachtoffers wel werd geregistreerd
maar dat de oorzaak niet meer werd vermeld. (Voor meer
uitgebreide toelichting zie tekst onder ‘epidemie’.)

Als de cijfers van Aubel en ’s-Gravenvoeren inderdaad in wer-
kelijkheid hoger lagen dan in de registers is weergegeven, dan
steekt Sint-Martens-Voeren er gunstig uit.

In hoeverre zijn deze drie dorpen onderling vergelijkbaar?
Om ze te kunnen vergelijken moeten er demografische gege-
vens bekend zijn, dus hoeveel mensen er woonden, hoeveel
mannen of vrouwen, leeftijdsopbouw, beroepen, … en die
cijfers zijn niet bekend. We weten ook niet hoe dicht de
mensen bij elkaar woonden, hoe intensief ze met elkaar om-

gingen, hoe de onderlinge uitwisseling van goederen was. Wat
ze waarschijnlijk gemeen hadden is dat ze onder het zelfde
regime vielen, dus dat de maatregelen en sancties waarschijn-
lijk dezelfde waren.

Vergelijking met andere dorpen

Ondanks het ontbreken van essentiële gegevens om een goede
vergelijking te kunnen maken was de verleiding groot om te
kijken hoe de cijfers in andere dorpen rond Maastricht zijn.
Van die dorpen zijn slechts weinig registers uit die tijd
bewaard gebleven.

In Homburg, waar ook sprake was van onderregistratie tij-
dens de exil-periode, waren tijdens de hele epidemie slechts
12 pestgevallen geregistreerd. In Walhorn (16) daarentegen
werden tussen 1635 en 1638 maar liefst 230 slachtoffers
geteld.

Aan de andere kant van de Maas, in Munsterbilzen, werden
alleen al in 1634 en 1635 120 mensen begraven, waaronder
96 pestslachtoffers waarvan er 48 minderjarig waren. Ook
hier was er onderregistratie na de brand van de stad in 1636,
waarbij de kerk in vlammen opging.

Beschouwing (ofwel: wat onduidelijk bleef)

In dit onderzoekje naar de omvang van de pestepidemie in de
Voerstreek rond 1634 werd in hoofdzaak gebruik gemaakt
van de parochieregisters van ’s-Gravenvoeren, Sint-Martens-
Voeren en Aubel. Daarin zijn opvallend veel gegevens gevon-
den. Maar veel ook niet. Zo is er weinig bekend over de
demografie van de verschillende dorpen: hoeveel mensen
woonden er, hoe was de leeftijdsopbouw, wat deden ze?
Welke dieren hielden ze, hoe was de kwaliteit van de
huisvesting en had die invloed op de aanwezigheid van de
ziekte overbrengende dieren, namelijk ratten, vlooien en
luizen?

We weten niet zeker of alles wat pest, contagio of kwade ziekte
werd genoemd, inderdaad steeds een uitingsvorm van de pest
was. Het stellen van die diagnose was namelijk niet altijd
makkelijk (17). Daar staat tegenover dat de pastoors een goede
opleiding hadden en waarschijnlijk contact hadden met artsen
of andere deskundigen op medisch gebied, indien aanwezig.
Ze hadden doorgaans een groot verantwoordelijkheidsbesef

en realiseerden zich wat
de sociale impact was van
de diagnose ‘pest’.

Er waren in de onder-
zochte periode veel ‘gaten’
in de registraties, waarvan
de oorzaak niet altijd
duidelijk is geworden.
Hierdoor is niet precies
bekend hoeveel mensen
aan de ziekte zijn over-
leden. Een gelukkige uit-
zondering hierop vormt
de registratie in Sint-
Martens-Voeren. In de
registers staan alleen de

+ = waarschijnlijk in werkelijkheid een groter aantal

? = onvolledige registratie
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mensen die zijn overleden, maar niet alle pestlijders stierven
aan de aandoening. Dus we kennen geen cijfers over de
precieze incidentie (het aantal nieuwe gevallen per tijdseen-
heid) van de ziekte.

Over de behandeling van de ziekte is ook niets bekend gewor-
den. Waren er daadwerkelijk medisch geschoolden in de
omgeving? In de literatuur over de pest komt naar voren dat
de reguliere gezondheidszorg het vaak liet afweten bij pest-
epidemieën (18) en om die reden ging de overheid dan soms
over tot het aanstellen van ‘pestmeesters’, die voor een flink
salaris bereid waren het gevaarlijke werk te doen. In de steden
verschenen de in het zwart geklede cellenbroeders en -zus-
ters, een lekenorde gericht op het verplegen van pestlijders.
(Zou er voor hen ooit geapplaudisseerd zijn?) Over hun aan-
wezigheid in de dorpen is niets bekend. De enige melding
over verzorging kwam uit Sint-Martens-Voeren, waar in 1632
Maria in de Bergh, dochter van de vroedvrouw Mechtilde, de
pestlijders verzorgde in het huis van Hans Bueren. Ze be-
zweek zelf aan de ziekte. Het is goed voorstelbaar dat dergelijk
handelen in de praktijk vaker voorkwam: iemand uit de fami-
lie of uit de buurt die deze gevaarlijke taak op zich nam.

Welke maatregelen er in de drie dorpen werden genomen om
de verspreiding tegen te gaan is niet bekend. Dit is wel be-
kend van een plaats elders, namelijk Herk-de-Stad (zie bij-
lage 2). Ook is niet bekend of deze maatregelen na de komst
van de ‘Hollanders’ zijn veranderd. Dat laatste is overigens
niet waarschijnlijk want de Staatsen gebruikten dezelfde
kennisbronnen als de (Spaanse) koningsgezinden. Mogelijk
veranderde er iets in de handhaving.

Wat gebeurde er binnenshuis als een pestgeval was geconsta-
teerd? Dus als het huis bestempeld was als zijnde besmet.
Bleven de familieleden op veilige afstand van de zieke in huis?
Welke hygiënemaatregelen werden binnenshuis genomen?

Welke rol speelden bestrijding van ratten, vlooien of luizen
hierbij? Was er voldoende schoon water? Was er voldoende
voedsel?

Uit de elders voorgeschreven maatregelen valt op te maken
dat de opgesloten familieleden van voedsel voorzien moesten
worden. Ze mochten uiteraard het huis niet verlaten om te
werken; over scholen werd overigens niet gerept. Het is niet
bekend hoe dat in de Voerstreek is gegaan.

Wat was de impact voor de bedrijvigheid in het dorp? De
kennis over hoe de ziekte zich verspreidde was heel vaag, dus
viel de verdenking in de eerste plaats op alles wat van buiten
kwam, mensen maar ook goederen, zeker als die per schip
over de Maas uit het noorden waren aangevoerd. De uitvoer
van landbouwproducten en vee naar andere plaatsten werd
daardoor ernstig belemmerd (19).

Wat gebeurde er met de lijken? In Herk-de-Stad was veror-
donneerd om de overleden pestlijders na 10:00 uur in de
nacht te begraven; dit om de mensen niet te bang te maken.
De Hollandse Calvinisten, die het steeds meer voor het
zeggen kregen, verboden om doodskisten te versieren en om
na de begrafenis uitgebreid met vrienden en kennissen te eten
en te drinken (20). Hierover is in de onderzochte parochie-
registers niets gevonden. Ook is niet duidelijk waar de
besmette lijken werden begraven, in de kerk, op het kerkhof
of op een plaats buiten het dorp. Het is goed denkbaar dat de
aanwezigheid van een vers graf van een pestlijder in de kerk
de kerkbezoekers zou kunnen afschrikken. De doorgaans
uitgebreid rapporterende Jan Roijen maakte slechts één keer
melding van de begrafenis op het kerkhof van Sint-Martens-
Voeren, namelijk van een echtpaar en één van hun kinderen
die aan de pest waren overleden (21). Pastoor Jan van Bern die,
gezien o.a. de korte duur van zijn ziekte, mogelijk aan de pest
was gestorven, werd in de kerk begraven. Ook pastoor Sterren

noteerde in 1633 en
1634 vaak dat hij
pestslachtoffers had
begraven. Of dat ’s
nachts gebeurde werd
daarbij niet vermeld.

Waarom stopte
de epidemie?

Op 10 februari 1637
werden de laatste
pestslachtoffers
begraven: twee
dochtertjes van Jacob
Snackers in
Schoppem. Daarna is
er niemand meer aan
de ziekte gestorven.
De pest was weg.

Ook dat roept de
nodige vragen op.
Had opeens een
voldoende groot
aantal mensen

Dit schilderij hangt in de Dagkapel van de Sint-Servaas in Maastricht. Het is een eerbetoon aan de paters

Capucijnen die, met gevaar voor eigen leven, zich inzetten voor de pestlijders tijdens de epidemie in 1632.

(bron: Wikimedia)
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antistoffen? Waren de ratten immuun geworden? Was de
bacterie minder agressief geworden? Hadden de vlooien of
luizen opeens een natuurlijke vijand die hen vernietigde
zonder zelf ziek te worden van de bacterie? De voorgeschre-
ven maatregelen, voor zover uitgevoerd, zullen geholpen
hebben de verspreiding tegen te gaan, door het verminderen
van het aantrekken van ratten, maar ze hadden, voor zover
bekend, geen effect op de aanwezigheid van vlooien en luizen
op lokaal niveau. Kortom: we weten niet hoe en waarom de
pest verdween.

Conclusies

• Van de pestepidemie die heerste tussen 1632 en 1637 in de
Voerstreek, zijn de registers van de begrafenissen van de
dorpen Sint-Martens-Voeren, ’s-Gravenvoeren en Aubel
bewaard gebleven. Alleen het register van Sint-Martens-
Voeren is waarschijnlijk over de hele periode compleet, van
de beide andere dorpen is het register incompleet.

• De vorm waarin de ziekte zich manifesteerde was vrijwel
zeker zowel builenpest als longpest en mogelijk soms ook de
septische vorm van de pest.

• Vergeleken met enkele dorpen buiten de Voerstreek was het
aantal slachtoffers in de drie bestudeerde dorpen betrekke-
lijk laag; het aantal slachtoffers in deze drie dorpen was het
laagst in Sint-Martens-Voeren.

• De pestepidemie viel gedeeltelijk samen met de periode
waarin er geen pastoors en kapelaans in het dorp waren,
omdat ze dat op gezag van de toenmalige regime hadden
moeten verlaten. Ze bleven echter clandestien werken voor
hun parochie vanuit een naburig dorp, dat buiten de
invloedssfeer van de Calvinisten viel. Dit heeft waarschijn-
lijk geen negatieve invloed gehad op de duur van de epide-
mie. De epidemie was afgelopen voordat ze weer op hun
post terug waren.

• Veel vragen, zoals geformuleerd in dit artikel, zijn
onbeantwoord gebleven.

Is de pest de wereld uit?

Neen. Op veel plaatsen in de wereld dra-
gen dieren de bacterie steeds in zich. Nog
elk jaar worden er in Madagascar duizen-
den mensen geïnfecteerd. Gelukkig is
tegenwoordig de ziekte goed met anti-
biotica te behandelen en er zijn (nog) geen
tekenen van resistentie bij pestbacteriën.
Er is een tijdlang geëxperimenteerd met
een vaccin in de VS, met weinig succes; in
Europa is er geen vaccin verkrijgbaar.

Bijlage 1

De pastoors in exil
(februari 1636 - januari 1639)

Gedurende de Tachtigjarige Oorlog werd
onder meer gestreden om de vrijheid van
godsdienst. De Spaanse kant was streng

katholiek, de rebellerende kant veelal protestants. Toen
Frederik Hendrik in 1632 Maastricht en later Limburg aan
de Vesder veroverde, was er een harde afspraak gemaakt: de
inwoners van de Landen van Overmaas en het hertogdom
Limburg zouden de vrijheid behouden om hun geloof te
blijven uitoefenen (22). De spanningen tussen protestanten en
katholieken waren daarmee natuurlijk niet uit de lucht en
leidden regelmatig tot botsingen, ook in de dorpen.

Dit voerde begin 1636 tot een maatregel tegen de geestelijk-
heid: ze moesten het dorp verlaten. De wettelijke basis hier-
voor, uitgedrukt in een plakkaat of verordening toegespitst op
deze gebieden, is niet gevonden (23).

Wat is daarover terug te vinden in de parochieregisters (24)?

• In ’s-Gravenvoeren was de situatie van de geestelijkheid
niet echt duidelijk. In 1636 en de eerste helft van 1637
werd vrijwel uitsluitend buiten het dorp, in Mesch en Visé,
getrouwd en geregistreerd in een onbekend handschrift, de
eerste maanden van 1637 werd in Mesch gedoopt. In het
stervensregister werd vanaf februari 1636 niet meer aange-
tekend dat de sacramenten der stervenden waren toege-
diend. Intussen stierf pastoor Hubertus Cerfonteijn op 7
oktober 1636 in ’s-Gravenvoeren of in Sint-Martens-Voe-
ren; hij wordt in beide registers vermeld; het is niet bekend
of er na zijn dood iemand tijdelijk de functie van pastoor
heeft waargenomen (en vanuit welke kerk hij handelde) in
de periode tot mei 1639, toen zijn opvolger Joannes Finiers
weer de Sint-Lambertuskerk mocht gebruiken om te dopen
en huwelijken in te zegenen.

• In Sint-Martens-Voeren is het duidelijker: kapelaan Jan
Roijen noteerde dat op 27 februari 1636 in Maastricht
bekend was gemaakt dat de katholieke geestelijken binnen
tien dagen het land moesten verlaten, anders werden ze
gevangen genomen; diezelfde dag werden de pastoor van
Sint-Martens-Voeren, Joannes Moraeus, en de pastoor van
Noorbeek, Hendrik van Eindhoven, door soldaten gevan-
gen genomen en afgevoerd naar het huis van Michael de
Vervia, prelaat van Godsdal (Val-Dieu). Jan Roijen zelf had

Het handschrift van pastoor Eustachius Raedts (Aubel), 19 november 1631 — huwelijk

van koster Antonius de Media Via [Halvenwegh] met Coel[t]gen [Nicola] Michy.
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zich verstopt onder een
berg hooi en wist zo te
ontkomen (25).

Op 9 maart 1636 staat in
het doopregister genoteerd
dat de verbanning en
vlucht van de pastoors was
begonnen en dat vanaf het
begin van het exil tal van
kinderen in Sint-Pieters-
Voeren moesten worden
gedoopt (26).

Gedurende lange tijd
stierven in Sint-Martens-
Voeren veel mensen zon-
der dat aan hen de sacra-
menten konden worden
toegediend, wat voor
gelovigen geen kleinigheid
was. Soms werden ze door
Jan Roijen of door een niet
genoemde geestelijke
bediend, tweemaal door
Willem Moraeus (27), een
broer van de pastoor in exil,
en op 23 oktober en 19 november 1636 wordt pastoor
Joannes Moraeus opeens weer genoemd als verstrekker van
het sacrament der stervenden. Dat alles moet dan heimelijk
gebeurd zijn.

In november van dat jaar gaf Jan Roijen aan in Sint-Pieters-
Voeren te verblijven. Hij bleef af en toe heimelijk werken (28,

29) en gaf aan zijn werk niet naar behoren te hebben kunnen
doen (30). De registratie van 28 juli 1637 is door pastoor
Joannes Moreaus zelf gemaakt want kapelaan Jan Roijen
werkte vanaf 4 augustus 1637 als pastoor van Aubel in Sint-
Pieters-Voeren (31). Joannes Moraeus vermeldt op 28 juli ook
het exil van de pastoor.

• In Aubel staat tamelijk precies genoteerd wanneer de exil-
periode begon, namelijk na 27 februari 1636 (32). Na die
datum werden kinderen uit het dorp niet meer in Aubel
gedoopt maar in Sint-Pieters-Voeren en de weinigen die
daarvan geregistreerd zijn werden gedoopt door pastoor
Raedts, tot aan diens overlijden in juli 1636 en daarna door
de toenmalige pastoor van Sint-Pieters-Voeren, Hubertus
Moraeus, waarschijnlijk een broer van Jan Moraeus (33), maar
ook door Jan Roijen, die aanvankelijk tijdelijk en later
definitief pastoor werd van Aubel (34). Het register werd
geschreven door kapelaan Jan Delheijde totdat Jan Roijen
aantrad.

De huwelijken werden ‘tempore exilii pastorum’ [ten tijde
van de verbanning van de pastoors] ingezegend ‘sine crux
sine lux’ [zonder kruis en zonder licht]. In de eerste maan-
den van 1637 konden de stervenden ook in Aubel geen
sacramenten ontvangen door deze situatie van exil. In 1637
werden ernstig zieke dorpsbewoners soms naar de kerk van
Sint-Pieters-Voeren gebracht om daar de laatste sacramen-
ten te ontvangen (35); ook werden ze soms ’s nachts door

kapelaan Delheijde bediend. In 1638 geeft Jan Roijen regel-
matig aan dat stervenden wegens het exil geen sacramenten
konden ontvangen. Soms nam een Maastrichtse pater domi-
nicaan, een franciscaan of kapelaan Joannes Delheijde voor
hem waar (36). Voor de sacramenten der stervenden van de
109 jaar oude Heggel aan de Berch trok pastoor Jan Roijen
begin oktober 1638 zelf heimelijk naar het dorp (37).

Korte tijd later, begin 1639, was de exil-periode voorbij en
kon er weer onbelemmerd gehandeld worden (38). In het
huwelijksregister schreef Jan Roijen (39) op 12 januari 1639:
‘Deze [het echtpaar] sijn de eerste geweest die ick Joes Roijen
pastoor in Aubel in de kercke te Aubel hebbe getrouwt,
hebben tot nu toe off totten eesten dach januarij 1639
verjaecht geweest ende noijt geresideert.’

Tijdens de exil-periode heerste de pest in zowel de dorpen van
Limburg als die van Overmaas. Dat betekent dat de vaak zeer
angstige stervenden niet of alleen met grote moeite voorzien
konden worden van de sacramenten der stervenden, wat voor
de betreffende geestelijken een frustratie maar voor de
stervende een grote kwelling zal zijn geweest.

Bijlage 2

Maatregelen tegen besmetting en verspreiding
van de pest

Uiteraard heeft de overheid tijdens de pestepidemieën in de
Voerstreek aan de bewoners voorgeschreven welke maatrege-
len ze moesten nemen om verspreiding te voorkomen. Hier-
van zijn echter geen documenten gevonden (40). Wel is bekend
welke maatregelen in andere plaatsen werden voorgeschreven

Het handschrift van kapelaan Jan Roijen (Sint-Martens-Voeren) — In deze tekst uit 1636 beschrijft hij

hoe hij ontsnapte aan arrestatie door zich onder het hooi te verbergen.
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en die zullen in essentie niet verschild hebben van die in de
dorpen rond Maastricht.

In Herk-de-Stad ordonneerde de gemeenteraad op 24 mei
1624 op basis van reeds bestaande oude regels bij de pest de
volgende (in modern Nederlands weergegeven) punten (41):

1. Niemand mag personen of waren, komende uit geïnfec-
teerde plaatsen, laten logeren of herbergen.

2. Niemand mag geïnfecteerde plaatsen betreden of met een
geïnfecteerde eten, drinken of converseren, tenzij men de
zieke assisteert of hem zijn benodigdheden bezorgt.

3. Huisgenoten van pestzieken of aan pest overledenen
mogen zes weken na het laatste overlijden het besmette huis
niet verlaten, behalve om discreet zijn behoefte te doen met
half open raam of deur.

4. Als de zieke buitenshuis wordt gevoerd om te sterven
mogen de huisgenoten van de pestzieke het besmette huis
waarin hij verkeerde drie weken lang niet verlaten.

5. Pestdoden mogen niet vóór 10:00 uur ’s avonds worden
begraven en de begrafenis zal in stilte moeten geschieden om
mensen niet bang te maken.

Voor alle voorschriften gold dat het niet naleven ervan kon
worden gestraft met geldboetes en eventueel verbanning.

In Utrecht, waar toen hetzelfde regime heerste als in Maas-
tricht, werden in 1636 orders gegeven over het begraven en
het tegengaan van de verspreiding van de pest.

In het onderstaande wordt de inhoud van betreffende
artikelen weergegeven (42).

Art. 1: Het stoffelijk overschot van de aan pest gestorvene
moet binnen drie dagen begraven worden.

Art. 11: Er mogen geen buren toegelaten worden bij het
sterfbed van een pestlijder.

Art. 12: Bij de begrafenis van een
pestlijder mogen geen vrienden of
buren in het sterfhuis genodigd
worden.

Art. 13: Huisgenoten van een
overleden pestlijder mogen zes
weken lang geen begrafenissen
bezoeken, tenzij die van naaste
vrienden en dan moet er afstand
worden gehouden.

Art. 14: Het sterfhuis van een
pestlijder moet gedurende zes
weken gemerkt worden door een
bosje stro met een zwart bandje.

Art. 15: De bewoners van besmette
huizen moeten hun honden zes
weken binnen of op het erf
houden.

Art. 16: De bewoners van besmet-
te huizen mogen geen afval(water)
buiten het erf lozen of textiel
luchten, anders dan op het erf.

Art. 17: Besmette huizen mogen
zes weken niet opnieuw door
huurders bewoond worden.

Art. 18: Besmette herbergen of tapperijen mogen zes weken
lang geen logement aanbieden of gelagen geven.

Art. 19: In besmette huizen mag zes weken lang niemand,
kind noch volwassene, te werk worden gesteld en er mag aan
niemand les gegeven worden en na die periode pas als het
huis behoorlijk is schoongemaakt.

Art. 20: Uit een besmet huis mogen de kinderen zes weken
niet naar school of naar het werk worden gestuurd.

Art. 21: Uit een besmet huis mogen zes weken lang geen
meubels, textiel of eetbare spullen worden weggegeven of
verkocht en na die periode pas na goede reiniging.

Art. 22.: Uit een besmet huis mogen dode dieren of dierlijk
afval alleen op eigen terrein in de aarde worden begraven.

Art.24: De huisgenoten van de pestlijder in het besmette huis
verblijvend, zullen door iemand van de gemeente dagelijks
moeten worden bezocht, om hen van het nodige te voorzien,
als voorschot of aalmoes.

Bij elk artikel staat de daarbij behorende hoogte van de boete
bij overtreding.

Let wel: het is opvallend dat in deze maatregelen geen sprake
is van bestrijding van ratten, luizen of vlooien. Dat wijst erop
dat het verband tussen de ziekte en de overbrengers ervan niet
bekend was. Ook in een resolutie van de Heren Staten van
Holland en West-Friesland op 8 augustus 1664 (43) ontbreekt
een maatregel tegen deze dieren.

Hebben de genomen maatregelen het gewenste effect gesor-
teerd, dat wil zeggen: is het gelukt de verspreiding min of
meer tegen te gaan? Om hierover iets te kunnen zeggen zou
bekend moeten zijn hoeveel mensen er ziek zijn geweest. Dat
is niet bekend. We weten alleen iets over het aantal mensen
die aan de ziekte bezweken zijn. En ook die getallen zijn,
behalve misschien in Sint-Martens-Voeren, onvolledig.

Het handschrift van pastoor Willem Sterren (’s-Gravenvoeren), 18 augustus 1633 — Doopsel

van Joanna, dochter van Cornelis Nelesen en Joanna Waelpots.



D’r Koeënwoof 41 (2020) — 24

Ervan uitgaande dat weinig mensen
in hun eentje in een huis woonden
en met de wetenschap dat de ziekte
erg besmettelijk was, zou je verwach-
ten dat er bij ziekte vaak ook huis-
genoten ziek werden. Of dat daad-
werkelijk gebeurde weten we niet.
We weten alleen wie er bezweken
aan de ziekte en dat waren soms
verwanten, dus ouders en kinderen
of alleen kinderen uit een gezin. Dit
fenomeen, dus dat meer leden van
één gezin stierven, werd in Sint-
Martens-Voeren acht maal, in
’s-Gravenvoeren vermoedelijk één-
maal, in Aubel vijf maal beschreven.
Dat is betrekkelijk zelden. Dat kan
betekenen dat men binnenshuis
besmetting heeft kunnen vermijden.
Daarbij is ook van belang te weten
dat sommige mensen misschien
antistoffen hadden van vorige epidemieën. Tenslotte zijn er
mensen die vanaf hun geboorte immuun zijn voor sommige
ziekten, en dat was zeker ook in die tijd het geval.

Er is nog een reden om te vermoeden dat de Voerenaren suc-
ces hadden met hun verweer tegen de pest. In de parochie
Sint-Stephanus van de nabijgelegen hoofdbank Walhorn wer-
den tussen 1635 en 1638 maar liefst 230 pestslachtoffers
begraven, waaronder acht Spaanse soldaten (44). Dat is bijna
zes maal zo veel als het (redelijk betrouwbare) aantal dat in
die periode in Sint-Martens-Voeren stierf. Een goede verkla-
ring hiervoor is met dit beperkt aantal gegevens moeilijk te
geven. Misschien woonden daar veel meer mensen, woonden
ze dichter bij elkaar, of waren er mensen uit een ander besmet
gebied (Aken) naar toe getrokken. Maar het zou ook te
maken kunnen hebben met het succes van de genomen
maatregelen in de Voerstreek.

Bijlage 3

De pastoors

Nicolaes Haegen: geboren rond 1594, overleden op 15 janu-
ari 1633 te Sint-Martens-Voeren — pastoor in Aubel van
augustus 1625 tot eind 1629; pastoor in ’s-Gravenvoeren van
6 januari 1630 tot aan zijn dood in 1633.

Wilhelmus Sterren alias Meijers: geboren (onbekend), over-
leden op 4 oktober 1634 te ’s-Gravenvoeren; pastoor in
’s-Gravenvoeren van 24 juni 1633 tot aan zijn dood (pest).

Hubertus Cerfonteijn: geboren (onbekend) te ’s-Graven-
voeren (zoon van Hubertus Cerfonteijn), overleden op 7
oktober 1636 te Sint-Martens-Voeren (pest) — pastoor in
Aubel van eind 1629 tot juni 1631; kapelaan in ’s-Graven-
voeren van 1631 tot 1634; pastoor in ’s-Gravenvoeren van
eind 1634 tot aan zijn dood in oktober 1636.

Joannes van Berne: geboren rond 1590, overleden op 3
maart 1632 te Sint-Martens-Voeren (pastoor in Homburg
van 1613 tot 1627, daarna in Sint-Martens-Voeren tot aan
zijn dood.

Joannes Moraeus: geboren (onbekend), overleden op 17
oktober 1649 te Sint-Martens-Voeren — pastoor in Sint-
Martens-Voeren van 1632? tot aan zijn dood; schreef in het
parochieregister van Sint-Martens-Voeren vanaf het vertrek
van Jan Roijen als pastoor in augustus 1637.

Jan Roijen: geboren rond 1607, zoon van Clemens Roijen en
Joanna Cleusen, Sint-Martens-Voeren, overleden op 31
augustus 1645 te Aubel — koster in Sint-Martens-Voeren in
1628, 1632; kapelaan in Sint-Martens-Voeren vanaf oktober
1632; pastoor in Aubel vanaf 16 juli 1636 (aanvankelijk
tijdelijk) en in die functie werkend vanuit Sint-Pieters-Voeren
vanaf augustus 1637; vanaf januari 1639 werkend in Aubel.

Hubertus Moraeus (broer? van Joannes Moraeus): geboren
(onbekend), overleden (onbekend) — pastoor in Sint-Pieters-
Voeren in 1637.

Eustachius Raedts: geboren (onbekend), overleden op 10 juli
1636 in Val-Meer (pest) — pastoor in Aubel vanaf 29 mei
1631 tot aan zijn dood in juli 1636.

Jan Delheijde (Pastoor d’Affnay noemt hem in zijn notitie-
boek Delhey): geboren (onbekend), overleden (onbekend)
vice-pastor in Sint-Martens-Voeren in 1632; kapelaan in
Aubel in 1631 tot (zeker) 1639; (zijn koster was Antonius
Halvenwegh alias De Media Via, die stierf op 3 januari
1649); in 1640 was Lambert a Castro er kapelaan, vanaf 8
juni; in 1642 was er kapelaan Jan Duijcaerts uit ’s-Graven-
voeren.

Bronnen en opmerkingen

1. COVID-19 = coronavirus disease 2019, ook wel SARS-2 =
subacute respiratory disease 2 genoemd.

2. Dit artikel is geschreven in de periode van de lockdown, die
begon op 12 maart 2020, een maatregel genomen door de
overheid waarbij aan de burgers van Nederland en België was
geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven en waaraan op
zeer grote schaal gehoor werd gegeven. In Nederland en

Het handschrift van pastoor Jan Moraeus (Sint-Martens-Voeren), 1638 — Den laesten dach

van den Vaestelavont soo is gehoudt [gehuwd] op het + [Cruts = het huidige Hoogcruts] Jan

Monix van Schei meet Agatha Molenaer van St. Merten, idque cum concensu utriusque

parochi quod attestor Joes Moreau parochus fori S. Martini.
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België waren de archieven gesloten. Alle in dit artikel geciteer-
de bronnen zijn digitaal geraadpleegd. De parochieregisters
zijn beschikbaar op de website van het Belgische Rijksarchief.

3. Andere namen waren: de vurige, de kwade, of haastige
ziekte, de plaag, het vuur, de gave Gods of de besmetting
(Latijn: contagio).

4. Na de epidemie van rond 1634 zijn er nog enkele sporadi-
sche gevallen van pest begraven; in 1669 registreerde pastoor
Caenen nog vier slachtoffers van pest tijdens een dysenterie-
epidemie. Er heerste toen in Maastricht een pestepidemie.

5. RAH (Rijksarchief Hasselt), Sint-Martens-Voeren, huwe-
lijksregister pag. 220; het verschijnsel ‘voortekenen van een
pestepidemie’ was algemeen aanvaard. Zie hierover ook:
Noordegraaf, L. en Valk, G., 1996, De gave Gods, de pest in
Holland vanaf de late middeleeuwen: 109.

6. Er zijn veel aanwijzingen dat de pest een voorkeur had voor
de nazomer en de herfst. Dat had mogelijk te maken met de
voorkeur van vlooien(eieren) voor een bepaalde temperatuur
en vochtigheid. Ook bij het coronavirus lijken temperatuur
en vochtigheid invloed te hebben op de verspreiding.

7. De ‘haastige ziekte’ is één van de vele benamingen voor de
pest; het is echter helemaal niet zeker of daarmee een bepaal-
de uitingsvorm (i.c. longpest) van de ziekte werd aangeduid
of dat het een willekeurig gekozen benaming was.

8. Noordegraaf, L. en Valk, G. 1996, De gave Gods, de pest
in Holland vanaf de late middeleeuwen: 109, 61 vv.

9. Mogelijk had hij verwanten in Sint-Martens-Voeren. Daar
woonde een Laurens (Lins) Hagen in de Berch, getrouwd met
Itgen Roijen; ook een Jacob Hagen en Gilis Hagen in de
Berch, getrouwd met Heijleken. Laurens Hagen stierf op 30
september 1648 en was toen 80 jaar oud; hij had dus de vader
of oom van pastoor Haegen kunnen zijn.

910. Dat wordt vermeld in het huwelijksregister van ’s-
Graven-voeren op pagina 121 (anno 1633); soms wordt zijn
naam ook Starren geschreven.

11. Doopregister ’s-Gravenvoeren, doop Cath. Schepers 17
november 1629, waarbij Hubertus Cerfonteijn, pastoor in
Aubel, doopheffer was. De resterende data zijn geschat op
grond van het handschrift in het parochieregister.

12. Zijn overlijden staat zowel in het overlijdensregister van
’s-Gravenvoeren als van Sint-Martens-Voeren, wat bij pas-
toors niet ongebruikelijk was. Twee dagen later, op 9 oktober,
stierf zijn schoonzus Anna Stompen, de vrouw van Theodoor
Cerfonteijn alias Dirk Houbiers; geen doodsoorzaak vermeld.
Zou hij in haar huis gestorven zijn? Er was in Sint-Martens-
Voeren eind 1636 een tweede golf van de pestepidemie en in
die periode sterven er ook veel parochianen van ’s-Graven-
voeren.

13. Klinkenberg, J.Th., 1990, Dye quade sieckte, de pest in
Maastricht in de 16de en 17de eeuw. in: Tijdschrift voor
sociale geschiedenis, jaargang 16, nummer 3, augustus 1990.

14. Overlijdensregister Sint-Martens-Voeren 1633: Den 16
octobris is gestorven Jenne, de dochter van Merten Cuijpers
te Veurs, obijt ut putatur pest…… [zij stierf aan wat wordt
beschouwd als zijnde de pest]; zij ging ziek naar bed en de
volgende ochtend werd ze dood gevonden; dit kan een vorm

van septische pest geweest zijn.

15. Overlijdensregister Sint-Martens-Voeren 1635: Opte
nacht tusschen maandag 22 en dinsdag 23 januarij is
gestorven van de quade sieckte …. de huijsvr van Willem
Born ende te vorens waeren noch gestorven twee van hun
kinderen, haec fuit munita suis sacramentis [ze was gesterkt
door haar sacramenten].

16. Gielen, V., 1963, Die Mutterpfarre und Hochbank
Walhorn, Beiträge zu ihrer Geschichte.

17. Zas, N., 1655, Pest-weeringh of verhandelinge vande
besmettelijcke vyerige sieckte ende des selviges genesinge: 24 vv.

18. Noordegraaf, L. en Valk, G., 1996, De gave Gods, de
pest in Holland vanaf de late middeleeuwen: 109, 63.

19. Klinkenberg, J.Th., 1990, Dye quade sieckte, de pest in
Maastricht in de 16de en 17de eeuw, in: Tijdschrift voor
sociale geschiedenis, jaargang 16, nummer 3, augustus 1990.

20. 1729, Groot placaatboek, vervattende alle placaten,
ordonnantien en edicten der edele mogende Heeren Staten
’s Lands van Utrecht, etc.: 446 vv.

21. Overlijdensregister Sint-Martens-Voeren, 24 en 28
december 1636: Baltus Gelens en zijn vrouw Maria, die
samen met hun zoontje Cruts op het kerkhof van Sint-Mar-
tens-Voeren werden begraven. Zijn vrouw stierf ’s nachts,
waardoor zij, ondanks het toen geldende verbod, in het
geheim kon biechten en de heilige communie kreeg.

22.Munier, W.A.J., 2001, Het simultaneum in de Landen
van Overmaas, een uniek instituut in de Nederlandse kerk-
geschiedenis (1632-1878): 20.

Ubachs, P.J.H., 2000, Handboek voor de geschiedenis van
Limburg: 214.

23. Alberts, J.W., 1983, De geschiedenis van beide Limburgen
deel 2, Maaslandse monografieën. Hierin staat op pag. 10: ‘In
1636 geboden de Staten-Generaal de sluiting der kerken en
ontzegden zij de geestelijken het verder verblijf in de Landen
van Overmaas’, echter zonder verwijzing naar de regelgeving.

24. Hier worden alleen de registers van Aubel, ’s-Graven-
voeren en Sint-Martens-Voeren beschreven. Uiteraard zijn
ook in registers van andere dorpen, voor zover bewaard,
sporen van dit exil terug te vinden. Bijvoorbeeld: in Charneux
is uit de exil-periode geen overlijdensregister bewaard, maar
dat van 1639 begint met: Registre des trespasses en l’an 1639
ex quo reversi sumus ab exilio. In Teuven is het geboorte-
register vanaf maart 1636 tot februari 1639 geschreven in een
afwijkend handschrift. In Cheratte eindigt het doopregister
op 26 januari 1636 en begint weer in februari 1639, met de
opmerking: Multi desunt qui propter nostram epulationem
(?) in absentia non fuerunt registrati in hoc registro. [… door
onze verdrijving afwezig niet in dit register geregistreerd]. In
Walhorn noteerde pastoor Voets in het overlijdensregister
(pag. 3) dat op 1 maart 1636 de vervolging begon. Tevens
noteerde Voets dat hij van maart tot 7 april 1636 moest
onderduiken en vanaf begin januari tot 12 april 1637,
tempore persecutionis, in Luik gevlucht zat. In Homburg
noteerde de pastoor op pag. 27 van het doopregister dat de
exil-periode van begin maart 1636 tot begin januari 1639
duurde en dat de kinderen in Epen of Sint-Pieter waren
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gedoopt; in het huwelijksregister aan het begin van 1636
(pag. 402) dat wegens het exil de huwelijken werden
ingezegend in Aken en (pag. 404) begin 1639 dat ze na twee
jaar en tien maanden weer terug waren op hun oude plek.

25. Overlijdensregister Sint-Martens-Voeren, pag 137, 27
februari 1636.

26. Doopregister Sint-Martens-Voeren, pag. 65 onderaan:
hoc tempore cepit eiectio pastorum, unde forte durante prima
fuga et perturbatione infantes nonnulli in S. Petro fuere
baptizati, qui… etc. [in die tijd begon de verbanning en
vlucht van de pastoors etc.].

27. Willem Moraeus bedient op 12 mei en 24 juli 1636 in
Sint-Martens-Voeren. Willem Moraeus wordt in het doopre-
gister van Sint-Martens-Voeren op 17 januari 1638 als peet-
vader bij een dochter van Hendrik Moraeus genoemd: pries-
ter van het Biesen-huis in Maastricht.

28. Overlijden van Catharina Smets op 14 maart 1637: fuit
noctu clanculum suis sacramentis munita [werd ’s nachts in
het geheim voorzien van haar sacramenten].

29. Overlijden van Maarten, de zoon van Griet te Quinten
op 8 maart 1637: per expulsionem nostram obijt sin viatico
[vanwege onze verbanning stierf hij zonder afscheidsceremo-
nie].

30. Overlijden Agnes weduwe Schillinx 11 april 1637: fuit
frustrata sacramentis obstructam inhibitionem exercitij
nostrae religionis [onthouden van de sacramenten door
tegenwerking van het leger bij het uitoefenen van onze
godsdienst].

31. Doopregister Aubel: 4 augustus 1637 bij de doop van
Maria Stevens: Haec fuit prima quam in meo pastoratu
salutaribus undis tinxi in templo S. Petri Vouren ad maiorem
Dei, Virginisque Matris gloriam [Zij was de eerste die ik in
mijn pastoraat doopte in het heilzame water in de kerk van
Sint-Pieters-Voeren ter meerdere eer van God en Moeder
Maagd].

32. Doopregister Aubel, pag. 146: 27 februari 1636, in het
handschift van pastoor Raedts: Inde fuit eiectio sacerdotum et
ideo desunt annotationes multarum prolium [hierna volgde
de verbanning van de priesters en daarom ontbreken de
registraties van veel kinderen]; op pag. 147: plures proles
fuerunt baptizata in Santo Petro, sed non scripserunt mihi
nomina [veel kinderen werden gedoopt in Sint-Pieters-
Voeren, maar daarvan werden me niet de namen geschreven].
In het overlijdensregister pag. 278: A tempore exilii ab initio
martii 1636 obierunt in Dno [vanaf het begin van de exil-
periode in maart 1636 overleden in de Heer].

33. Joannes Moraeus had een priester-broer Wilhelmus
Moraeus. Dat staat vermeld bij het overlijden in Sint-
Martens-Voeren van J.B. de Comex op 12 mei 1636. Er is
geen bewijs gevonden dat Hubertus Moraeus ook een broer
is. Dat is een veronderstelling.

34. Doopregister Aubel 1636, pag. 148: ab obitu Rdi dni ...
Eustachii Raedts scilicet 16 julij 1636 boni nostri pastoris
Aubelensis, ab onere suscepto pastoratus usque ad festum sti
Joanni [… eervol het pastoraat ontvangen tot aan het feest
van st. Jan] en even later in het doopboek Aubel pag. 183, op

4 augustus 1637 bij de doop van Maria Stevens: Haec fuit
prima quam in meo pastoratu salutaribus undis tinxi [zij was
de eerste die ik in de heilbrengende wateren doopte geduren-
de mijn pastoraat].

35. Overlijdensregister Aubel, 13 augustus 1637 en 27
september 1637; 1 oktober 1638.

36. Overlijdensregister: Nelis Brouwer 2 juni 1638: …
tempore morbi super quendum patrem dominicanum
trajectensem negotia cotidiana in Aubel proficiscente,
absolutus a suis petitionis, nobis tum temporis etiamnu
expulsis [De Maastrichtse pater dominicaan verrichtte de
alledaagse taken, terwijl wij in die tijd nog steeds verbannen
waren]; op 20 juni en 14 juli nam de kapelaan Delheijde
waar.

37. Overlijdensregister 7 oktober: mulier nam annum agebat
super centesimum nonum, clauculum per me fuit ... munita
[een vrouw van boven de 109 jaar, ze werd heimelijk door mij
voorzien van de sacramenten].

38. Prima igitur defuncta et per me Joannem Roijen
pastorem caeremonijs sepulta fuit Catharina in de Raeren,
dewelcke is gestorven op dinsdach den 11 januarii 1639 des
morgens vroeg...

39. Huwelijksregister Aubel 12 januari 1639 pag. 77:
huwelijk van Lambert zoon van Jan Lamberts ter Heijden en
Martha de dochter van Jan Jaspars te Velde.

340 Ongeveer negentig jaar later noteerde de toenmalige pas-
toor van ’s-Gravenvoeren, A.H. D’Affnay, die de pest zelf niet
had meegemaakt, in zijn notitieboek: ‘Het is goet, datmen
nuchteren bij de siecken gaet; en alsmen bij de siecken is
geweest, terstont daernaer met water spoelen onsen mont en
gurgelen, en neus en mont wasschen met water. Daernaer
spouwen. Dese remedie is excellent in alle besmettelijcke
sieckten, selfs in de pest.’

41. RAH, Archief van het stadsbestuur van Herk-de-Stad, nr.
7, f° 22v°-26r°.

42. 1729, Groot placaatboek, vervattende alle placaten,
ordonnantien en edicten der edele mogende Heeren Staten
’s Lands van Utrecht, etc.: 446 vv.

43 Goris Gerardus, 1711, Beknopte verhandeling van de
verschrikkelyke pestziekte, ten Hoorn: 71 vv.

44. Overlijdensregister Walhorn, pag 55. Pastoor Voets van
de parochie had de pestslachtoffers gemerkt en opgeteld. Zie
ook: Gielen, V., 1963, Die Mutterpfarre und Hochbank
Walhorn, Beiträge zu ihrer Geschichte. Begrafenissen in 1635:
112 waarvan 105 pest; in 1636: 119 waarvan 110 pest; in
1637: 17 waarvan 4 pest.
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De aanleiding voor dit artikel was een vraag van een dame uit
Margraten, die op zoek was naar meer informatie over haar
voorouders, de familie Magermans. In de 18de eeuw woonde
die in de Reesberg in Remersdaal. Daarvoor moest ik een en
ander opzoeken in de parochieregisters van Teuven (1). Ik
overliep systematisch de registers van de periode 1702-1755,
naar aanwijzingen over de families Magermans en Roemans.

Het echtpaar Magermans-Roemans had vier zonen. Die
trouwden tussen 1766 en 1777 en de huwelijksakten bleken
makkelijk te vinden. Maar over hun doopsels stond er niets in
de registers, hoewel in de huwelijksakte van één van hen,
Jacob, vermeld werd dat hij gedoopt was in Teuven:
baptizatus hic in nostra parochia. Ik ontdekte dat de toenmali-
ge pastoor Caekers er een knoeiboel van had gemaakt. Door
welke omstandigheden hij dat gedaan heeft kunnen we nu
niet meer achterhalen. Maar de registers laten toch toe om
een idee te krijgen van wat er gebeurd is. Soms moet je wel
tussen de regels lezen – en je fantasie gebruiken.

Teuven en Remersdaal

Tot aan de Franse bezetting, in het Ancien Régime, vormde
Teuven één parochie met Remersdaal en alle gehuchten die
daar deel van uitmaakten. In de parochieregisters worden ze
als eigen entiteiten vermeld naast Teuven en Remersdaal zelf:
Varn, Nurop, Sinnich, Opsinnich, Middelopsinnich, Boun-
der, Mabroek, Reesberg, Hagelstein, Heyendael (nu Hom-
burg) (2). Ook Beusdaal, in de vallei van de Geul, hoorde
erbij en was toentertijd (op kerkelijk vlak) geen deel van
Sippenaken. De Fransen herschikten een en ander: Sippen-
aken kwam nu helemaal bij de gemeente Teuven (tot
1842) en Remersdaal werd bij Homburg gevoegd (tot
1852).

Remersdaal had een eigen kerk en kerkhof, maar was op
kerkelijk gebied een filiaal van Teuven (tot 1833). Dat
maakt dat er maar één parochieregister was waarin de pas-
toor alle doopsels, huwelijken en begrafenissen noteerde.
Gegevens van vóór 1796 moet je dus bij Teuven gaan
zoeken. Maar in 1796 besliste het Franse bestuur dat de
gemeentelijke overheid voortaan zou instaan voor de
registratie van de ‘burgerlijke stand’. Voor Remersdaal wil
dat zeggen dat je voor de periode 1799-1852 bij Homburg
(Hombourg) moet gaan kijken.

Parochieregisters

Strikt genomen werd niet de geboorte of het overlijden ge-
registreerd, maar het doopsel of de begrafenis in de gewijde
grond van het kerkhof, vaak met de vermelding dat de
overledene de zg. ’laatste sacramenten’ (biecht, ziekenzal-
ving en communie) had ontvangen. Dat merkte ik nog
beter toen ik de parochieregisters van Henri-Chapelle
doornam voor een ander artikel. De pastoor daar noteerde
eind 17de eeuw het overlijden van kinderen zelfs niet. Bij
de toediening van de laatste sacramenten is het immers

belangrijk dat de ontvanger dat bewust moet meemaken.
Sommige pastoors waren bereid dat ‘bewust’ nogal rekkelijk
in te vullen maar anderen namen het juist heel strikt op.

De pastoor van Teuven vermeldde in de eerste helft van de
18de eeuw de leeftijd van overledenen alleen bij kinderen.
Ook de doodsoorzaak noteerde hij maar heel zelden. Wel-
licht deed hij dat om aan te geven dat hij in die gevallen de
sacramenten niet meer had kunnen toedienen (alleszins niet
aan een persoon bij volle bewustzijn). Bij het overlijden van
zeer oude personen (80+ of 90+) gaf hij wel de leeftijd (bij
benadering) mee, waarschijnlijk omdat het bereiken van die
leeftijd maar zeer uitzonderlijk gebeurde.

Tweemaal noteerde de pastoor een overlijden tijdens een
excursione nocturna, dus tijdens een avondje stappen. In het
eerste geval was het de 19-jarige Jan Stevens, die op 26 april
1725 dodelijk gewond (lethaciter vulneratus) werd; Christiaan
Begasse viel, toen hij met een groepje op 6 oktober 1727 in
de maneschijn bij de Popelpoel in Remersdaal vertoefde, op
zijn eigen mes (cecidit in proprium cultrum) – maar de pastoor
gaf aan dat hij die verklaring ongeloofwaardig (non credibile)
vond.

Ik heb ze niet geteld, maar in een tijd zonder anticonceptie en
abortus was de geboorte van een ‘onwettig’ kind geen uitzon-
dering. Vaak werd erbij gezegd dat het nadien door een hu-

De eenzame pastoor van Teuven

Rik Palmans

Pastoor Caekers bevestigt op 29 april 1724 zijn toestemming voor het

huwelijk van Joannes Birven, praetor in Teuven en secretaris van het

klooster van Sinnich, met Anna Maria Esser.
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welijk toch werd gelegitimeerd. Joanna Rijckaels verklaar-
de bij de geboorte van haar dochter, op 10 mei 1725, dat
zij door een onbekende man in het bos verkracht was.
Driemaal (in 1720, 1722 en 1728) vond ik ook een von-
deling in de registers. Eentje kreeg de familienaam Lahaye
(met de opmerking dat dat ‘in het Vlaams’ (sui flandrie)
Vanderhaghen zou zijn; een ander werd Haeghen genoemd.

Pastoor Caekers

Matthaeus Caekers nam in 1722 de hoede over de paro-
chie Teuven/Remersdaal over van zijn voorganger
Mattheus Cappouns. Die was op 29 januari op 72-jarige
leeftijd overleden; 42 jaar lang was hij een ‘goede herder/
pastoor’ (bonus pastor) geweest en Caekers noemde zichzelf
zijn onwaardige opvolger (indignus eius successor).

Waarschijnlijk was Caekers al eerder actief in Teuven,
want zijn handschrift is al te herkennen in enkele regis-
traties in 1717. Volgens Grondal (3) verzorgde hij vanaf
1712 de kerkdiensten in Remersdaal. Waar zijn voorgan-
ger nog in een gotisch cursief schreef, hanteerde hij met
zwier het moderne, Italiaanse cursief. Zijn kennis van het
Latijn moet voortreffelijk zijn geweest want bij de over-
gang naar een nieuw jaar versierde hij de registers telkens
met een chronogram. Dat hield hij vol tot in 1734. Zijn
handschrift begint na 1735 de vroegere zwier te verliezen,
maar misschien moeten we daar niet meer achter zoeken
dan een normale evolutie met het ouder worden.

In 1741 valt op dat hij enkele keren alleen de naam van de
peter vermeldt en dan ‘et …’ (en de naam van de meter
blanco laat). De laatste registratie is op 14 juni 1741. In
1741 en 1742 staat er in het register telkens maar één huwe-
lijk genoteerd; daarna pas weer in 1747 twee. Het normale
aantal in de jaren voordien was ongeveer zes per jaar. In 1748
lijkt de situatie weer genormaliseerd. Maar het handschrift
vanaf 1747 is duidelijk anders. Het lijkt er zelfs op dat alle
registraties in één keer zijn gebeurd. Heel bondig bovendien;
zo is maar uitzonderlijk genoteerd of een partner uit een
andere parochie kwam. Na de lijst van 1754 staat nog een
huwelijk uit 1744 genoteerd. Daarna gaat het register verder
met doopsels uit 1756. Dat geeft de indruk dat er een hele-
boel moest worden ‘rechtgetrokken’ nadat de pastoor bijzon-
der nalatig was geworden in het bijhouden van de registers.
Bij sommige registraties van doopsels staat ook uitdrukkelijk
‘ex declaratione’ of ‘ex notitia et declaratione’: ze zijn later
bijgeschreven aan de hand van losse notities of van de
verklaringen van de vader of de peter/meter bij de doop.

Het register bevat ook een cryptische tekst, deels in het Latijn
en deels in het Nederlands, uit 1756, waaruit alleszins blijkt
dat er iets aan de hand was. Hij begint met: ‘Post diligentem
inquisitionem factam in relictis schedulis domus pastoralis de
Teuven’: ze hebben hard moeten zoeken in wat ze op de
pastorij konden terugvinden. Het onderzoek is gedaan door
Nicolaus Probst, deservitor (waarnemend pastoor) in Teuven.
(Dezelfde opmerking staat bij een huwelijk [gesloten op 9
november 1744] dat later is genoteerd.) De tekst gaat dan in
het Nederlands verder: ‘Den 1sten julij 1756 is door de
justitie van Teuven dit register aenden tegenwoordigen pastor
Caulen overgelevert soo en gelijck hetselven aen den heere

door erfgenamen van pastor Caekers is overlevert, behalvens
dat te vreesen is dat alle noodige registratie zich niet bevint.’
Ondertekend door griffier Roijen.

Kortom: ik heb de indruk dat pastoor Caekers in het tweede
deel van zijn ambtsduur zijn administratie steeds verder heeft
verwaarloosd. Nadien hebben ze nog geprobeerd de leemtes
op te vullen. Maar het is duidelijk dat heel wat van de doop-
sels en overlijdens uit die tijd niet zijn genoteerd – en dus nu
ook niet meer terug te vinden.

Je vraagt je dan natuurlijk af wat hem daartoe heeft gebracht.
Zelf denk ik dat hij steeds verder vereenzaamd is in zijn pas-
torie. Wat had hij aan zijn erudiete Latijn te midden van zijn
voor het overgrote deel ongeletterde parochianen? Er woon-
den weliswaar ook drie adellijke families in zijn parochie en er
was een klooster voor eveneens adellijke zusters, maar in hoe-
verre was de pastoor van het dorp welkom op hun domein en
in hun kringen opgenomen? Ik kan me voorstellen dat hij in
zo’n situatie misschien aan de drank is geraakt en steeds
verder is weggegleden. Maar het is niet uit te sluiten dat hij
zich door ziekte steeds minder goed van zijn taak kon kwij-
ten. In ieder geval heeft hij een en ander vijftien jaar lang
voor de buitenwereld verborgen weten te houden.

Matthaeus Caekers stierf in Teuven op 20 april 1756. Twee
dagen later werd hij in het koor van de kerk, vóór het altaar,
begraven.
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Opmerking, bronnen

1. De parochieregisters zijn online beschikbaar op de
website van het Belgische Rijksarchief.

2. Dit zijn de moderne schrijfwijzen. Een oude schrijfwijze
in het parochieregister voor Mabroek was Maegbroeck. Of
voor Reesberg: Genreisbrich, Reisbergh, Genreisberg,
Genrisbergh, … Boender werd Boenraede genoemd.

3. Grondal, G., 1953, Notices historiques sur Remersdael:
40.

Chronogrammen

Een chronogram is een zin (meestal in het Latijn) waarin een jaartal is verwerkt (1). Je vindt dat door alle letters die ook een
Romeins getal zijn bij elkaar op te tellen. Vaak zijn ze groter geschreven of met een kleur aangeduid; ook pastoor Caekers
deed dat. Hieronder vind je alle chronogrammen die hij in de parochieregisters van Teuven heeft genoteerd. Met wat ik nog
onthouden heb van het Latijn op mijn middelbare school kan ik de betekenis ervan meestal wel bij benadering begrijpen. Ik
wil hier volstaan met de vaststelling dat het stichtende bedenkingen zijn in verband met het sacrament in kwestie.

Doopsels:

DoMInUs JesUs ConserVet hos In InnoCentIa sUa (1725)

renatUs In aqUa aC spIrItU sanCto regnUM DeI IntroIre potest (1726)

Consors natUrae DIUInae aqUa faCtUs sUM (1727)

a Ionanne baptIsta In IorDane baptIZatUs aqUas baptIsMatIs nobIs ConseCrat (1728; klaarblijkelijk beschouwt hij de Z als
een variant van de X en laat hij die meetellen als 10)

non aUro aC argento sangUIne Vero sUo pretIoso reDeMIt nos ChrIstUs (1729)

nasCI nobIs non profUIsset nIsI aqUa et spIrItU MUnDarI ContIgIsset (1730)

DeUs In fonte DesCenDIt sUper nos VIrtUte spIrItUs sanCtI (1731)

In IorDane a Ionanne ChrIstUs baptIsarI VoLUIt Ut saLVaret Me (1732)

Huwelijken:

arIgULatIones CarnIs habebUnt hUIUs MoDI est apostoLI (1726)

UXores sUbIJCIatIs Vos VIrIs VestrIs et Vos VIrI noLIte DIMIttere UXores Vestras (1727)

VoCatUs est IesUs aC Mater eIUs aD nUptIas (1728)

DUo In Carne Una sUnt ConIUges et non nIsI Morte separantUr (1729)

In ContInentI hIC nUbere eXpeDIt qUaM Uri (1731)

statUs Vester et sI honorabILIs, at fornICatores et aDULteros IUDICabIt DeUs (in 1732, maar levert 1832 op)

VIrgInes COgItant qUae DoMINnI sUnt Ut sInt sanCta spIrItU (1733)

eraMUs natUra fILII Ira seD nUnC abLUtI In sangUIne agnI (1733)

nUpta qUa MUnDI sUnt qUaLIter pLaCeant VIrIs (1734)

Overlijdens:

sanCta, pIa et IUsta erIt CogItatIo pro oMnIbUs In ChrIsto IesU qUIesCentIbUs eXorare Ut a peCCatIs eXsoLVantUr
(1722)

LUX aeterna LUCeat IIs doMIne (1723)

sUsCIpIat DoMInUs serVos Vos In paCe (1724)

pIe IesU, IesU pIe, ne CaDant In obsCUrUM (1725)

LIberet et saLVet nos ChrIstUs qUI pro nobIs MorI DIgnatUs est (1726)

e pULVere In pULVereM reDUCtI (1727)

Inter oVes tUas agnosCe DoMIne IesU has CreatUras tuas (1728)

DefeCerUnt sICut fUMUs annI nostrI & VIta (1729)

qUasi fLos egreDerIS et ConterIS et fUgIs VeLUtI UMbra (1730)

hoC nostrUM VIVere, CreDIte nobIs, a VIta transIre fUIt (1731)

IUsto IUDICI IUDICaVit nos DeUs (1732)

qUoD sUMUs erItIs pULVIs et CInIs Ita nIhIL (1733)
DeUs bone In resUrreCtIone Inter sanCtos Vos VIVaMUs (1734)

1. Over chronogrammen in Voeren publiceerde ik eerder al artikels in D’r Koeënwoof, namelijk in 2015 (36: 31-32) en in
2017 (38: 22-23).



D’r Koeënwoof 41 (2020) — 30

De meest bekende van de pastoors in ’s-Gravenvoeren is wel
Arnold d’Affnay. Deze bekendheid heeft hij onder meer te
danken aan zijn notitieboek (1). Daarin noemt hij de eerste aan
hem bekende pastoor van ’s-Gravenvoeren: pastoor Nicolaes
Rijgals.

D’Affnay schreef uiteraard ook in het in het parochiale over-
lijdensregister. Daarin noteerde hij op pagina 158 dat Nico-
laes Rijgals in 1620 pastoor was. In dat zelfde overlijdensre-
gister valt op dat er in die periode tot 1629 vrijwel geen
sterfgevallen geregistreerd zijn; zelfs de dood van de pastoor
staat niet geregistreerd. Datzelfde geldt voor huwelijken (2).
Wel zijn er vanaf 1607 veel doopsels geregistreerd. Dat
gebeurde door verschillende personen, te beoordelen aan de
verschillende handschriften. Deze leemtes duurden voort
totdat de opvolger van Rigals aanvang 1630 het roer over-
nam. Dat roept vragen op over het functioneren van deze
pastoor.

Nicolaes Rigals werd pastoor in een tijdvak van de Tachtig-
jarige Oorlog dat bekend staat als het 12-jarig bestand
(1609-1621). Een periode waarin de strijdende partijen even
op kracht konden komen en beginnen met het herstel van de
geleden schade. Hoe groot de oorlogsschade in ’s-Graven-
voeren toen was is niet bekend. Wel weten we dat er schade
was aan de kerk, maar die had een andere oorzaak.

Ansay vermeldt in zijn artikel over de ‘blanke kerk’ van
’s-Gravenvoeren – die er stond vóór de huidige uit 1786 (3) –
dat er tussen 1599 en 1613 veel werk werd verzet om de kerk
te herstellen, nadat bij een heftige storm de spits van de toren
erop gevallen was, waarbij de kerk vernield werd. Om dit
herstel te bekostigen verkocht het dorpsbestuur in 1599
onder anderen aan Leonard Linot (4) bij openbare verkoping
enkele perceeltjes gemeentegrond en met dat geld kon er met
de reparatie van de kerk en de toren worden begonnen, zodat
de kerk weer gebruikt kon worden.

Maar er was nog veel meer herstel noodzakelijk. De pachter
van de grote tiende moest hiervoor opdraaien. Dat was Jean
Bibaux, burgemeester van de stad Limbourg, wiens pachtcon-
tract in 1611 met 9 jaar verlengd was. Maar Bibaux liet het
afweten. Dit bracht de gemeente ertoe om beslag te leggen op
de tienden om zo de verdere reparaties te financieren. Volgens
Ansay heeft dit ertoe geleid dat in 1612 een nieuwe klok in de
toren is gehesen. Maar er moest nog meer gebeuren.

En nu komt Nicolaes Rigals in zicht. Wanneer hij precies
pastoor werd is niet duidelijk, maar in december 1615 kocht
de pastoor van Theodoor Cerfonteijn diens volle gerechtig-
heid in de Huijnens-laathof en alle percelen daaronder ressor-
terende (5) en daarnaast een deel van het recht op de vol-
molen.

Theo Cerfonteijn, beter bekend als Dirck Houbiers (6), had dit
als huwelijksgeschenk gekregen van zijn schoonvader Jacob
Huijnen, de vader van zijn vrouw Anna Stompen. Deze koop
moet een flinke duit gekost hebben en mogelijk was dat de

reden waarom Rigals zijn pastorie had verkocht (7). In oktober
1616 kreeg pastoor Rigals van de rekenkamer in Brussel het
recht om op de plaats waar voorheen de volmolen stond
(geruïneerd en nu al 30 jaar buiten gebruik) een nieuwe
volmolen te bouwen met daarnaast, onder hetzelfde dak, een
rad voor een oliemolen (8).

In een volmolen werd wol gekneed om deze te vervilten. Dat
wijst op enige textielnijverheid in het dorp en mogelijk zag
Rigals kans om die nieuw leven in te blazen. Dit project werd
een succes. De molen bestaat nog steeds en is nu, in 2020, de
molen van Lhomme. [Zie foto hieronder, van de molen-
stenen; ook het rad en de rest van het binnenwerk zijn nog
intact.]

Maar de pastoor had ook aandacht voor de kerk. Daar was
geld voor nodig. Dat ging als volgt. In november 1616 kreeg
Rigals van Bibaux het recht om het nog resterende geld van
de tiende (9) te innen uit de tijd van Bibaux en daarmee een
precies omschreven kerkraam te repareren. Dit werd geregeld
bij de schepenbank (10). Uit die akte valt op te maken dat
Rigals bij zijn aanstelling het tiendrecht (of een deel daarvan)
van Bibaux had gekregen en dat het contract met Bibaux dus
vroegtijdig beëindigd was.

Nicolaes Rigals, pastoor en ondernemer

Hub Smeets
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De pastoor kon dus doorgaan met de
restauratie van de kerk. Dat dit daadwer-
kelijk het geval was blijkt uit een docu-
ment uit 1621, dat bij toeval gevonden
werd in Maastricht bij het archief van de
rekenkamer (11). [Zie afbeelding hier-
naast.] Daarin verzocht de pastoor aan
de rentmeester om een extra partij eiken-
hout die hij nodig had voor de verdere
afwerking van het koor van de kerk, dat
hij van de grond af aan opnieuw had
opgebouwd, en voor de uitbreiding van
de kerk. Hij gaf daarbij aan dat, naast de
zes eikenbomen die hij van de overheid
had gekregen, hij al 3.000 gulden in dit
project geïnvesteerd had. Het genoemde
verzoek leverde hem nog twee eiken op,
die echter nog moesten worden geselec-
teerd, gekapt en geleverd door de rent-
meester Adriaan de Groote. Tijdens de
restauratie moest er dus nog hout gekapt
worden. Dat roept de vraag op of het
mogelijk is om met vers gekapt eiken-
hout te bouwen. Bij vakwerkconstructies
lijkt dat inderdaad mogelijk te zijn (12).

Behalve pastoor werd Nicolaes Rigals
ook onderdeken en stadhouder van het
leenhof der jezuïeten (in 1627 tot aan
zijn dood). Die laatste was een betaalde
functie. Duidelijk is dat Rigals veel
ondernam om het dorp uit de oorlogs-
malaise te trekken. De mate waarin
hierbij het persoonlijke of het algemene
belang zijn voorkeur hadden is niet
duidelijk, maar de reactie van de reken-
kamer doet vermoeden dat de restauratie
en uitbreiding van de kerk voor een deel
uit privé-middelen werden betaald.

Het is niet bekend waar en wanneer
Nicolaes Rigals geboren is; vermoedelijk
rond 1558 want in 1607 was hij kape-
laan in ’s-Gravenvoeren en 29 jaar oud.
Wie zijn ouders waren is nog onduidelijk en ook zijn relatie
met Jan Rigals (‘Olieslagers’) is niet bekend. Deze Jan was 43
toen hij in 1626 met zijn vrouw Catharina Heijnen in de
oliemolen woonde (13). Hij zou een broer of een neef geweest
kunnen zijn.

Rigals heeft het treurige einde van het 12-jarige bestand in
1621 nog meegemaakt, maar de val van Maastricht in 1632
en de daarop volgende pestepidemie zijn hem bespaard
gebleven. Hij overleed in 1629.

Na de dood van pastoor Rigals werden het huwelijksregister
en overlijdensregister weer keurig bijgehouden. Het register
van zijn opvolger Nicolaes Haegen begint dan ook als volgt:

Memoria mortuorum a tempore nostri pastoris Rdi ac
magistri Nicolai Rigals piae memoriae defuncti die quinta 9-
bris 1629 requiscat in pace.

= Register der overledenen vanaf de dood van onze pastoor en
meester Nicolaes Rigals, in vrome nagedachtenis aan hem,
overleden op 5 november 1629, hij ruste in vrede.

Bronnen en opmerkingen

1. Een pdf-versie hiervan (transcriptie door Joep Leerssen) is
te downloaden op https://leerssen.nl/publications/daffnay.

2. Er zijn in 1616, 1617 en 1618 alles bij elkaar 17 begrafe-
nissen en 8 huwelijken geregistreerd (RAH overlijdensregister
1616-1642, pag. 135, 136 en157, webpagina 67, 68 en 78).

3. Ansay, J., 1971, De ‘blanke’ kerk van ’s-Gravenvoeren, in:
Heem 15: 8-37; hierin staat dat de gerechtsbode Lijnar
Linoth in 1599 voor de gemeente een perceel verkocht om de
toren te kunnen repareren; m.i. kocht Linot dit terrein zelf en
met de opbrengst van zijn geld werd er gerepareerd.
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4. Leonard Linot was getrouwd met Catharina Dubois en
vader van Allard Linot, de latere griffier en eigenaar van de
Schoppemer molen. Leonard was vanaf 1582 gerichtsbode
maar fungeerde ook regelmatig als plaatsvervanger (stad-
houder) van de rentmeester bij de schepenbank.

5. Dat betekent dat hij bij wisseling van ‘eigenaar’ van een
perceel telkens een bepaalde provisie ontving.

6. Een verklaring voor deze dubbele naam is dat Dirck is
afgeleid van Theoderik; Houbiers was afgeleid van
Hubertus, de naam van de vader: Hubertus Cerfonteijn.

7. RAH Sint Lamberts laathof 1081 boek 5 fol. 140: 1615
Joris Schepers vande eerw. Niclaes Rigals, pastoor tot
Vouren, sijn huis met de plaetse achter de schuer rt.: ter
sonnen opganck den Kerckhof.

8. RAH Schepenbank hoofdbank 1082 Boek 2 Pag. 68 vv.;
Dat pastoor Rigals recht op de tiende had benadrukte hij in
1621 bij de schepenbank, waarbij hij aangaf dat zijn recht
op de pastorie ook het recht inhield op een derde van de
grote tiende van Voeren.

9. Hoe dat verder gelopen is blijkt niet uit de stukken. Uit-
eindelijk kregen de jezuïeten het volledige tiendrecht met
daarbij de plicht om de pastoor en de kerk te onderhouden.

10. RAH Schepenbank ’s-Gravenvoeren inv. nr. 1082 boek
2 pag. 53.

11. RHCL 01.075 Land van Overmaas inv. nr. 21.

12. Navraag bij de lokale houtzagerij Debougnoux leerde
dat, afhankelijk van de dikte, verse eikenhouten planken
minstens drie jaar moeten drogen voordat ze goed bewerkt
kunnen worden. Voor balken is de droogtijd nog langer.
Daar staat tegenover dat, volgens Duijnstee & Brienen,
vakwerkbouwers, voor de bouw van vakwerkconstructies
vers eikenhout makkelijker te verwerken is dan volledig
gedroogd hout. Indien eik vers is laat het zich nog een beetje
zetten. Zo kun je een eiken balk een beetje onder spanning
in een constructie plaatsen. Het hout zet zich dan in de
constructie tijdens het droogproces. Het gaat dan wel nog
krimpen (niet in de lengte maar in de dikte). Een balk van
20 x 20 cm kan dan bijvoorbeeld een balk van 18 tot 19 cm
worden.

13. Dat blijkt uit een verslag dat werd gemaakt naar aan-
leiding van een onverwacht ‘bezoek’ van leden van de com-
pagnie van don Juan de Vivero in 1626 aan het dorp,
waarbij ze Jan Rigals dwongen eten en geld te geven aan de
muitende soldaten. (RHCL 01.075 Land van Overmaas inv.
nr. 20092; ongeïnventariseerd).

Sommige beelden, meubilairstukken en religieuze objecten in

de huidige kerk van ’s-Gravenvoeren stammen nog uit de oude

‘blanke’ kerk. Maar andere zijn ‘tweedehands’ afkomstig uit

andere kerken, bijvoorbeeld de (nu verdwenen) Sainte-

Madeleine in Luik. Verder archiefonderzoek is nodig om meer

duidelijkheid te scheppen over de herkomst van de in de kerk

aanwezige objecten.

Op de foto’s hiernaast is het interieur te zien zoals het er in

1942 uitzag.

© KIK-IRPA, Brussel: http://balat.kikirpa.be/object/72653
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Een groep van ongeveer twintig plantenliefhebbers (allemaal
mannen!) maakte zich op 9 juni 1895 klaar voor een drie-
daagse verkenning van het noord-oosten van de provincie
Luik. Ze deden daarbij ook de Voerstreek aan. Nadien bracht
Pierre Troch er verslag over uit in het Bulletin de la Société
royale de Botanique de Belgique (nr. 34, 1895, pag. 111-132).
Het geeft je niet alleen een idee van de nu onvoorstelbare
botanische rijkdom in die tijd, maar ook van de toenmalige
manier van reizen.

Een ‘botanische excursie’ was in die tijd niet alleen plantjes
bekijken maar betekende ook ‘herboriseren’. Ze dus plukken
of uitgraven en meenemen om thuis zorgvuldig te drogen en
nadien op een groot vel te plakken. Nu doen ze dat ook nog
wel, maar alleen met algemeen voorkomende soorten. Toen-
tertijd waren botanisten juist bijzonder trots als ze ook zeld-
zame planten in hun verzameling konden krijgen. Iets als een
‘rode lijst’, met soorten die bedreigd zijn in hun voortbestaan,
bestond nog niet. Fotograferen – dé manier waarop we nu
onze vondsten vastleggen – was er ook nog niet bij. Het enige
fototoestel dat iemand van de groep bij zich had, diende voor
het maken van enkele groepsfoto’s.

Het hôtel de Londres in Verviers werd hun uitvalbasis. De
bovenloop van de Geul, met de zinkflora bij Kelmis, was het
reisdoel van de eerste dag. Met de trein ging het in alle vroeg-
te tot Welkenraedt. Op een steile helling daar in de buurt

begon de eerste zoektocht, in afwachting van de trein naar
Bleyberg (Plombières). De zinkflora die zij daar toen vonden,
kunnen wij vandaag ook nog altijd bewonderen. Het oude
stortterrein van de zinkfabriek is nu een natuurreservaat,
speciaal voor de flore calaminaire. De orchideeënsoorten die
ze in de omgeving vonden – vliegenorchis, hommelorchis,
muggenorchis, bergnachtorchis, bleek bosvogeltje – zijn nu
wel verdwenen. Wellicht hebben onze botanisten daar toen
ook exemplaren van meegenomen, hoewel dat niet met zeker-
heid is op te maken uit hun verslag. Maar de manier waarop
de vondst van zinklepelblad staat beschreven doet vermoeden
dat ze maar al te graag hun collecties aanvulden: ‘Om te ont-
snappen aan de hebzucht van de botanisten heeft ze [= deze
plant] haar toevlucht gezocht op kleine eilandjes [in de Geul],
op een drassige bodem, op bijna ontoegankelijke plaatsen.’
Maar ze wisten dat er verderop nog meer exemplaren ston-
den; wellicht waren die wat makkelijker te benaderen.

Vanuit Bleyberg bracht de trein hen ‘à toute vapeur’ naar
Montzen. Omdat ze in hun verzamelwoede de tijd uit het
oog hadden verloren, hadden ze hem bijna gemist, maar
gelukkig hadden enkele lokale inwoners hun – in het dialect,
‘mi allemand, mi flamand’ – een binnenweg aangewezen. Een
deel van de groep trok vanuit Montzen te voet – drie kilo-
meter – naar Kelmis, dat door de lokale bevolking ‘im
neutral’ werd genoemd. (Het was toen immers nog Neutral-
Moresnet, dat zowel onder Belgisch als Duits gezag stond, en

daardoor van een soort onaf-
hankelijkheid kon genieten.)
De oude open mijn was toen
nog zichtbaar als een groot
gat in de flank van de helling
van de Altenberg (die zijn
naam gaf aan de maat-
schappij die de mijn uitbaat-
te: de Vieille Montagne).
‘De zon accentueert nog de
intensiteit van de kleuren
van het gesteente: rood,
krijtachtig wit, zwart,
gestreept of grijsgroen en
draagt zo bij aan het schitte-
rende uitzicht over deze
overblijfselen van de mijn-
bouw.’

Het was al namiddag en dus
tijd om een goede herberg
op te zoeken, waar een flinke
schijf ham en het schuimen-
de bier uit Eupen op de
kaart stonden. Aan de andere
kant van de grand’route wa-
ren ze al in Pruisen. (Nu is
dat ook België.) Daar von-
den ze naast mannetjesorchis

Een botanische excursie in 1895

Rik Palmans

Zinkverbindingen zijn giftig voor planten. Op plaatsen waar die in hoge concentratie in de bodem

voorkomen kunnen dus alleen maar soorten groeien die zich daaraan hebben weten aan te passen.

Het gele zinkviooltje is de bekendste vertegenwoordiger van deze ‘zinkflora’. Het groeit overvloedig

op de terreinen van de oude zinkmijnen in Bleyberg en Kelmis.



D’r Koeënwoof 41 (2020) — 34

(die er nu in de vallei van de Hohnbach nog
altijd staat) ook brede en gevlekte orchis. En
het al vermelde zinklepelblad: ‘De oogst was zo
overvloedig dat we er ook konden meenemen
voor het andere deel van de groep.’ Dat zink-
lepelblad komt er nu nog altijd voor – het is de
enige groeiplaats in België – maar het heeft
zwaar te lijden gehad van de droogte van de
laatste jaren.

De volgende dag bracht de trein hen via Battice
naar Aubel. Troch geeft in zijn verslag een be-
schrijving van het bocagelandschap op het
plateau van Herve: ‘Een uitgestrekt schaakbord
van vette weilanden, allemaal ingesloten in
hoge hagen, ingesneden door de kronkelende
valleien van Geul, Gulp, Voer en – dichter bij
ons – Berwijn. Hier en daar doen rijen hoge
bomen een weg vermoeden. De dorpen zitten
ineengedoken in dat groene massief; alleen de
boven de boomkruinen uitstekende kerktoren
verraadt hun ligging. Het is het rustieke
koninkrijk van de weilanden, het uitgestrekte
domein van de kudden waarvan de zuivel-
producten deze streek befaamd hebben
gemaakt. Wegen of paden, verborgen door
hagen, zijn amper zichtbaar van op een afstand.
Je moet echt van hier zijn om je weg te vinden
via de voetpaden en de smalle passages door de
afsluitingen.’

Vanuit Aubel trokken ze –
te voet uiteraard – langs de
weg naar Hagelstein in de
richting van De Plank.
Geen speciale vondsten te
vermelden, maar wel het
schitterende uitzicht toen
ze helemaal boven op het
plateau stonden. Tijdens
de afdaling naar Teuven
zagen ze in de verte al een
brede witte band: de kalk-
laag onder het bos op de
tegenover gelegen helling
van de Gulpvallei. ‘Op den
Toebak’ heette de plek.

De Toebak, zoals aangegeven op de Popp-kaart

van Teuven. (Deze kadaster-kaarten werden

vervaardigd tussen 1842 en 1872.)

De purperorchis is een soort

van open bosranden. Door

een aangepast kapbeheer is

hun aantal de laatste jaren

in de Voerense bossen

toegenomen. (foto Ingrid

Briers)
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Onderweg vonden ze al vogelnestje, een bladgroenloze orchi-
dee die samenleeft met schimmels in zijn wortelgestel. In
Teuven ontmoetten ze een botanist uit Visé, Hardy (die voor-
al de flora van de Sint-Pietersberg bestudeerde maar ook de
Voerstreek goed kende), en de dorpsonderwijzer, Kevers. Het
eten in een lokale herberg was uitstekend en de diensters, ‘le
beau sexe local’, mochten mee op de groepsfoto.

Waar de naam ‘Op den Toebak’ vandaan kwam, hebben de
mannen wellicht van Kevers gehoord: douaniers uit Obourg
(provincie Henegouwen) – de streek van de beroemde
Semois-tabak – die naar hier waren gestuurd, hadden er ooit
tabak gekweekt. De botanisten vonden er poppenorchis – ze
plukten die wel maar ze lieten zorgvuldig de knolletjes ervan
in de grond zitten –, harlekijn, mannetjesorchis, purper-
orchis, vliegenorchis, vogelnestje, bleek bosvogeltje en berg-
nachtorchis: een waar orchideeënparadijs, een ‘Eden des
Orchidées’. Voeg daar kuifvleugeltjesbloem en blaasvaren,
aan de voet van beuken, aan toe en je begrijpt dat ze ‘verrukt
waren over de overvloed aan zeldzame planten’. De fotograaf
van de groep maakte ook een foto van de locatie. Samen met
de beschrijving door Troch zou dat een mooi souvenir zijn
van de botanische schatkamer die zich hier ooit bevond. Zou
die foto nog bestaan?

Daarna moesten ze nog helemaal naar Visé stappen. Op naar
De Plank, langs een rechte weg, zonder schaduw, onder een
brandende zon... Toen ze na drie kwartier boven waren,
kregen ze daar een onweer over zich heen. Dat verhinderde
hen niet om in de buurt van de Konenbos – waarvan ze wis-
ten dat in de weilanden eromheen later op het jaar herfst-
schroeforchis bloeide – op zoek te gaan naar de zevenster. Die
plant, die je normaal alleen op de Hoge Venen vindt, was
daar enkele jaren eerder ontdekt. Hun zoektocht leverde
echter niets op. (Wijlen Alex Zeevaert heeft de groeiplaats

ook nog gekend, maar intussen is de zevenster er al enkele
decennia lang niet meer teruggevonden.)

Via een pad in de richting van Veurs en Sint-Pieters-Voeren
ging het daarna verder naar Sint-Martens-Voeren. Hoewel ze
helemaal doorweekt waren, hadden enkelen toch nog de
moed om een kalkhelling te beklimmen waar ze purperorchis,
bleek bosvogeltje en vliegenorchis vonden. Wellicht gaat het
hier om het Veursbos, waar deze soorten ook nu nog groeien.
Purperorchis neemt, dankzij het door ANB gevoerde beheer,
zelfs in aantal toe. Dat beheer leidde ook tot een terugkeer
van enkele exemplaren van vliegenorchis.

Nog meer dan tien kilometer in de gietende regen; te voet
want ze slaagden er niet in tot een akkoord te komen met de
eigenaar van een rijtuig. Enkele fanatiekelingen maakten zelfs
een omweg langs de Steenboskapel. Hardy gaf omstandig
uitleg over de opgravingen, niet alleen van de Romeinse villa
waarvan de resten waren gebruikt voor de bouw van de kapel,
maar ook van prehistorische vondsten. Hij wist ook interes-
sante zaken over de folklore van de streek te vertellen, maar
het verslag vermeldt niet welke dat waren. De helling bij
’s-Gravenvoeren waar honingorchis groeide, sloegen ze om-
wille van de weersomstandigheden wel over.

Kletsnat bereikten ze via Berneau ’s avonds Visé. In het hotel
waar ze die dag verbleven konden ze hun kleren drogen en
genieten van gans ‘à l’instar de Visé’.

De volgende morgen
zag de hemel er drei-
gend uit, maar ze trok-
ken toch naar de Sint-
Pietersberg. Met de
boot ging het, over het
kanaal van Luik naar
Maastricht, tot in
Klein-Ternaaien (Petit-
Lanaye). Om het maar
bij de orchideeën te
houden: soldaatje,
vliegenorchis, bruin-
rode wespenorchis,
aangebrande orchis en
wantsenorchis waren
de soorten die ze
onderweg vonden.
(Grote keverorchis en
brede wespenorchis
hebben ze beslist ook
gezien op al hun

wandelingen, maar vonden ze waarschijnlijk te banaal om in
de opsomming op te nemen.) Naast de planten hadden de
botanisten ook oog voor de mergelgrotten en zelfs voor twee
cafés die daar toentertijd moeten gelegen hebben: Le Coq
Rouge en La Poule Rouge. Wat de verslaggever de bedenking
ontlokte dat de socialistische propaganda daar klaarblijkelijk
zelfs het kippenvolk had bekeerd. De tocht eindigde bij het
casino van Slavante (Maastricht), van waaruit ze de boot
terug naar Devant-le-Pont (Visé) namen. En van daaruit ging
het met de trein weer huiswaarts.

Op de achtergrond, achter de molen, zie je op deze foto (kaart

met poststempel uit 1904) ook iets van de Toebak.
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De Toebak vandaag

De Toebak is al lang niet meer het orchideeënparadijs van
weleer. Al in 1925 meldde Lonay (1) dat er veel minder
(poppen)orchissen stonden door ‘récoltes rapaces’: ze werden
geroofd door plantenliefhebbers die ze graag in hun tuin of
herbarium hadden. Tegenwoordig dagzoomt de kalk er ook
nergens meer.

Zelf leerde ik het terrein kennen in de jaren ’70, toen het te
koop stond. Op dat ogenblik was het een heel soortenrijk
weiland geworden, dat in het voorjaar geel kleurde door het
massale voorkomen van gulden sleutelbloem. Samen met
Willem Overmars, die er toen vlakbij woonde, probeerde ik
Natuurreservaten (nu Natuurpunt) tot aankoop ervan te
bewegen. De Nederlandse zustervereniging, Natuurmonu-
menten, was zelfs bereid financieel bij te springen; het gebied
ligt immers in de vallei van de Gulp, die twee kilometer
verder Nederland binnenstroomt. Maar de prijs liep te hoog
op en het terrein werd verkocht aan een landbouwer. Die
ging er enkele jaren lang zwaar met kunstmest overheen,
zodat er van de vroegere bloemenpracht niets meer overbleef.

Nu lopen er koeien op van Marc Roex. Boven op Gieveld
baat hij Gelato Farm uit, waar je een ijsje kunt eten dat
gemaakt is van de eigen hoevemelk. Sinds enkele jaren is hij
overgeschakeld op biolandbouw. Minder opbrengst maar van
hogere kwaliteit en een betere marktprijs, en bovendien met
een stuk minder kosten en arbeid, zo zegt hij zelf.

Op de weilanden van de Toebak komt nu dus ook geen
kunstmest meer. In het voorjaar wordt het gehooid en daarna
beweid. Marc is op dit ogenblik bezig met over te schakelen

naar Jersey-runderen. Die doen het beter op dergelijke ter-
reinen. Ze zijn een stuk kleiner dan de klassieke rassen. Dat
resulteert in een minder zware hoefafdruk en dus tot minder
belasting van de vegetatie. Op termijn zal dit beheer ook een
diverser en mooier grasland opleveren. Margriet, knoopkruid
en gewone rolklaver groeien er nu al en zullen zich zeker nog
uitbreiden.

Dergelijke graslanden, beweid met runderen, evolueren in
onze streek naar wat plantensociologen een ‘kamgrasweiland’
noemen, naar de meest kenmerkende grassoort. Vroeger, vóór
de opkomst van kunstmest, was dat een algemeen vegetatie-
type. Maar tegenwoordig zijn mooi ontwikkelde kamgras-
weiden eerder zeldzaam. In de Voerstreek vinden we op dit
ogenblik de mooiste voorbeelden ervan in de vallei van de
Veurs (2). Het zijn vaak kleur- en bloemrijke weilanden met
veel verschillende soorten planten. In sterk bemeste graslan-
den kunnen zich alleen maar snelle groeiers, zoals Engels
raaigras, handhaven. Ze leveren wel een hogere opbrengst
maar zijn, op wat paardenbloemen en pinksterbloemen na,
heel soorten-arm.

1. Lonay, H., 1925, Sur quelques Orchidées belges et sur une
nouvelle station de Loroglossum hircinum en Belgique, in:
Bulletin de la Société Royale de Botanique de Belgique 58:
93-95.

2. Jacquemyn, H. en Brys, R., 2015, Kalkrijke kamgras-
weiden (Galio-Trifolietum) in de Voerstreek (Belgisch Limburg),
in: Natuurhistorisch Maandblad 104/9: 163-168.
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Al sinds jaar en dag stond
er in Schoppem, op een
plaats die we tegen-
woordig kennen als
Meulenberg, een water-
molen aan de Voer. Deze
molen wordt al genoemd
in een akte van 1406 (1).
Hij is bekend als de
Schoppemer molen en
was lange tijd een papier-
molen. In de 17de eeuw
kende Schoppem niet één
maar twee papiermolens.
In 1603 gaf de reken-
kamer in Brussel toe-
stemming om op nog
geen kilometer stroom-
opwaarts nog een papier-
molen te bouwen (2). [Zie
afbeelding hiernaast.]
Dat roept natuurlijk
vragen op. Was er meer
vraag naar papier of was
iemand van plan de
bestaande molen te
beconcurreren?

De rekenkamer had de
toestemming gegeven na
advies van Adriaan de
Groote. Hij was rent-
meester van des Heeren
Domeinen van Valken-
burg en Dalhem en
vanuit die functie zal hij
op de hoogte zijn geweest
van de situatie van de
molens in het dorp, dat
zwaar te lijden had van
de Tachtigjarige Oorlog.
De centraal gelegen
Mathiasmolen, de naam
die de Voerenaren toentertijd gaven aan de tegenwoordige
molen van Janssen, was afgebrand en misschien al weer her-
bouwd of in aanbouw, maar het banrecht werd niet meer
erkend (3). De oliemolen van Huijnen – de huidige molen
Lhomme – was buiten gebruik (4) en het eigendom van de
Schoppemer molen werd betwist. Dat betekende een vermin-
dering zo niet stagnatie van cijnsbetalingen, waardoor het
vooruitzicht van extra inkomsten door de bouw van een
nieuwe molen voor de rekenmeester aantrekkelijk was. De
Schoppemer molen werd sinds kort ook als graanmolen ge-
bruikt en misschien was dat de aanleiding om toestemming te

vragen voor de bouw van een tweede papiermolen. In de toe-
stemmingsbrief werd niet vermeld of er met de andere molen-
eigenaren overleg was gevoerd, wel dat de nieuwe molen geen
hinder mocht veroorzaken aan de andere molens en dat
eventuele proceskosten hieruit voortvloeiend voor rekening
zouden komen van de aanvrager.

De aanvrager bouwde zijn papiermolen op een locatie die
exact bekend is en die uitgebreid beschreven is in hetMolen-
boekje van Jaak Nijssen en Elza Vandenabeele (5) en in de
verklaring voor het kadaster uit 1770 (6), toen er al lange tijd
geen molen meer was. Hij lag achter wat nu B&B Op gen

De bovenste papiermolen van Schoppem

een familiebedrijf

Hub Smeets
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Dêmke in Schoppem is en was
omgeven door namen als de
Moeffert, Wijngardsberg, de
Panneshof en Musschens goed (7).
Hij had natuurlijk een molen-
dijk (8), de naam voor het kanaal
dat werd gemaakt om het Voer-
water naar de molen te voeren. De
daarbij horende sluis werd op zijn
Limburgs erck genoemd. Niet ver
van de molen was het drooghuis,
waar de gezeefde en uitgeperste
papierpulp kon opdrogen tot
papier.

Over deze molen als bedrijf is wei-
nig bekend. Er zijn geen gegevens
bekend over de aard en omvang
van de productie, over de gebruik-
te grondstoffen en over eventueel
personeel van buiten de familie.
Het is ook niet bekend wanneer
en waarom de bovenste papier-
molen is opgehouden met de
papierproductie. Ook is niet
bekend wanneer het gebouw is
gesloopt. Dat moet in ieder geval
na het verschijnen van de Popp-
kaart zijn geweests, dus na 1850
(9). Wat over de molen gevonden is
heeft vrijwel uitsluitend te maken
met de Schoppemer familie

Stevens en aangetrouwde
families en is dus eigenlijk
een stukje familie-
geschiedenis. Daarover gaat
dan ook de rest van dit
artikel.

Peter Stevens

De aanvrager van de ver-
gunning was Peter Stevens,
papiermeester uit Eupen.
Mogelijk werkte hij in de
oude Schoppemer molen
toen hij de aanvraag deed.
Hij was weduwnaar van
Anna Vaessen uit Schop-
pem, die hem enkele kinde-
ren (10) had geschonken en
daarna op onbekende datum

Papier maken

Vóór de 19de eeuw waren lompen de belangrijkste grondstof voor het maken van papier.
‘Voddenrapers’ verzamelden afgedragen kledij en ander textiel en leverden dat
gesorteerd aan de papiermolens. Het beste materiaal was gebleekt linnen (gemaakt uit
vlasvezels), maar ook hennep en katoen waren bruikbaar. Katoen werd overigens pas in
de 17de eeuw in grotere mate beschikbaar op de Europese markten. Wol, een vezel van
dierlijke oorsprong, werd ook wel verwerkt in papier. Maar dat was van duidelijk lagere
kwaliteit, alleen geschikt als inpakmateriaal of iets dergelijks (1).

De in repen gesneden lompen werden eerst in een hamerbak met water fijngestampt tot
een soort pulp. Met een schepraam, een bak met onderaan een fijnmazige zeef, werd dan
net genoeg pulp uit de kuip geschept om een blad papier van de gewenste dikte te
bekomen. Het water liep door de zeef weg en het laagje nat papier werd dan verder
behandeld: eerst geperst tussen lagen vilt en tenslotte gedroogd (2).

De watermolen leverde de energie om het fijnstampen en persen machinaal uit te
voeren. Om wit papier te maken moest het water waarmee de lompen werden gemengd
zo schoon mogelijk zijn. Aan de andere kant vervuilde de papierproductie het gebruikte
water. In ’s-Gravenvoeren, waar het water van de Voer als drinkwater werd gebruikt, zal
dat mogelijk een knelpunt zijn geweest. Hierover is echter niets bekend. Dat is ook niet
het geval bij een ander mogelijk knelpunt: het afgedankte textiel dat bij de productie
werd verwerkt, kan soms met luizen of ziektekiemen besmet zijn geweest.

Bronnen

1. In de Oeconomische Courant (online beschikbaar via Google Books) verscheen in
1802-1803 een reeks uit het Hoogduitsch vertaalde ‘brieven’ met ‘aanmerkingen over het
papiermaken’ van een zekere Tegelarius, waarin hij uitgebreid de fabricage van papier
in die tijd bespreekt.

2.Warrimont, F. de, 2011, Papier maken vanaf het einde van de zestiende eeuw, in: D’r
Koeënwoof extra-editie: 105-111.

Op deze satellietfoto

(© Apple Maps) van

Schoppem is de ligging

aangegeven van

1. de bovenste papiermolen;

2. de erck van de molenbeek;

3. de Schoppemer molen;

4. gehucht de Ketten;

a. houtzagerij Debougnoux.



D’r Koeënwoof 41 (2020) — 39

was overleden. Vervolgens trouwde hij met Fiecke Simens,
dochter van Jan Simens. Jan Simens was een zoon van Simon
Simens, van wie bekend is dat hij de grote tienden van de
benedictijnen had gepacht (11). Geen kleine jongen dus. Fieke
Simens was ook eerder getrouwd geweest en wel met Frans
Bueren, verwant met de prestigieuze familie Bueren (12) in
Sint-Martens-Voeren. Hoe lang Peter Stevens heeft geleefd is
onbekend (13). Zijn vrouw Fiecke Simens overleed tijdens de
pestepidemie op 1 oktober 1636.

Bij het lezen van dit artikel is het van belang om te weten dat
aan het begin van de 17de eeuw de namen nog niet het stabiele
karakter hadden die de 21ste-eeuwse lezer misschien verwacht.
Om een voorbeeld te noemen: de zoon van Willem Pieters de
smid kon genoemd worden: Willem Willems, Willem Pieters,
Willem Willemszoon Pieters of Willem Smeets. Hierdoor
komt het dat de eerstgeborene van Peter Stevens uit Eupen als
kind werd genoemd: Geleken Peters en als volwassene
Michiel Stevens, maar ook Michiel of Giel Eupener. En zijn
kinderen heetten soms Gielen, maar ook Stevens of Eupener
respectievelijk Ipener.

Na de dood van Peter Stevens ging de molen naar zijn beide
zonenMichiel Eupener en Jan Eupener. En toen zoon
Michiel in 1637 overleed ging de helft van de molen naar
diens weduwe Petronella Gilissen en zijn nog levende
kinderen Nenne (14) [= Anna] en Gillis.

In 1645 ging er iets mis. De erfgenamen van Michiel ver-
kochten hun aandeel van de molen aan de Eupenaar Hans
Cleijnen. Zonder de andere aandeelhouder daarvan in kennis
te stellen. Dat bedrag was 250 gulden. Dus de molen was
toen 500 gulden waard (15).

Bij een papiermolen hoort een drooghuis. De eigenaar van
het drooghuis was Jan Meijs alias Jan Wijlerjans, getrouwd
met Helena Vaessen en waarschijnlijk een zwager van de
papiermeester Peter Stevens. Gillis Stevens junior, die zijn
aandeel in de molen had verkocht, trouwde met een dochter
van Jan Wijlerjans,Maria Wijlerjans (16). Zijn negen kinde-

ren (17), waaronder zeven zonen, vormen het grootste deel van
de Stevens-tak in de 17de, 18de en 19de eeuw.

Jan Stevens, beschud

Als ten tijde van het Ancien Régime een pand was verkocht
aan een persoon van buiten de familie, had een bloedverwant
van de verkoper het recht om dit terug te kopen. Dat noemde
men het recht van vernadering of beschud. Hiervan maakte
Jan Stevens gebruik en hij maakte de verkoop aan Hans
Cleijnen ongedaan voor schout en schepenen van de laathof
Oetegroven. Hierdoor werd hij op 2 september 1645 eigenaar
van de hele papiermolen (18).

Jan Stevens leefde tot 7 februari 1675. Hij was een kind uit
het eerste huwelijk van de oprichter Peter Stevens, dus hij zal
tegen de 80 jaar zijn geworden. Hij was op onbekende datum
getrouwd metMechtilde Wijnants uit Veurs, bij wie hij vijf
kinderen kreeg, waarvan vier dochters. ZoonWijnand
trouwde met Catharina Cremers, met wie hij een dochter
Agnes (19) kreeg; verder is niets van hem bekend. Van de vier
dochters behaalden drie de volwassen leeftijd. De jongste,
Joanna, trouwde met Peter Cremers, met wie ze drie kinde-
ren kreeg (20). De oudste, Anna, had een buitenechtelijke
relatie met de schepen Jasper Slins.Maria, de middelste
dochter, trouwde in 1660 met een zekere Nicolaes uit
Würselen, wellicht een papiermeester die in de molen werkte
en die Nicolaes Duijtscher genoemd werd. Hij werd de
stamvader van deze tak van de familie Duijts(ch) in
’s-Gravenvoeren.

Claes Duijtsch

Nicolaes Duijtscher, getrouwd met Maria Stevens, werd op
enig moment de nieuwe eigenaar van de papiermolen.
Nicolaes leefde tot 30 september 1705 en gaf in 1690 aan
nog in de papiermolen te wonen (21). Het echtpaar kreeg zeven
kinderen (22).

Eén van hun kinderen kreeg op 10 mei 1670 bij zijn doop de
naam van zijn vader: Nicolaes. Er is (nog) weinig over hem

bekend maar uit het
volgende blijkt dat hij
waarschijnlijk eigenaar
was van de molen. Zijn
eerste echtgenote,Maria
Massot, schonk hem twee
dochters. De oudste
dochter, Annemarie,
trouwde op 24 november
1739 in ’s-Gravenvoeren
met Jan Heuschen, die
burgemeester werd van

Op de Atlas der buurt-

wegen uit 1841 staan op

de plaats van de vroegere

papiermolen twee gebou-

wen aangeduid. Het

molenwater is al een

voetpad geworden,

sentier nr. 70, dat nog

altijd bestaat.
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het dorp. Jan Heuschen gaf in 1770
aan dat hij een huis bezat waarin
vroeger de papiermolen gevestigd was
(23). Dat betekent dat het huis er in
1770 nog stond. Waarschijnlijk
woonde het echtpaar dan ook in de
vroegere molen.

De Popp-kaart [zie afbeelding hier-
naast] van rond 1850 laat over de
locatie geen twijfels bestaan: de voor-
malige molen komt hier overeen met
kavel C 943b (bâtiment), eigendom
van art. 165: Thomas Franssen, in dit
register aangeduid als cultivateur
Fouron le Compte ; de overige kavels
C942b resp. C944b (pâture resp.
jardin), eigendom van art. 728: Pierre
Martinus, cultivateur te Schoppem,
gehuwd met Anne Marie Franssen.
Beiden waren kleinkinderen van Jan Heusschen en zijn vrouw
Anna Marie Duijts.

In het register van de burgerlijke stand werd vaak bij de
aangifte van overlijden of geboorte het huisnummer
genoemd. In 1812 bij het overlijden van Thomas Franssen,
droeg het huis het nummer 195, in 1824 het nummer 192.
In dit register wordt Pierre Martinus steeds cordonnier
[schoenmaker] genoemd.

Epiloog: Hans Bueren in de Berg

Fiecke Simons, de tweede vrouw van Peter Stevens, de op-
richter van de bovenste papiermolen, verscheen op 6 maart
1616 voor de schepenbank van Sint-Martens-Voeren (24). De
voorzitter van de schepenbank was jonker Lambert Bueren.
Fiecke en jonker Lambert kenden elkaar heel goed, maar het
is niet duidelijk of de overige leden van de schepenbank dat
wisten.

Fiecke wilde aan haar zoon Jan Bueren een jaarlijkse rente

overdragen. Dat was de reden van haar bezoek. Zo’n over-
dracht ging in die tijd via de voorzitter van de schepenbank of
de laathof. Zoon Jan ging namelijk volgend jaar trouwen en
deze overdracht was waarschijnlijk een huwelijksgeschenk.
Pikant detail: zoon Jan was een buitenechtelijk kind van de
voorzitter jonker Lambert. Dat blijkt uit een schenking die
Jonker Lambert enkele maanden later deed aan zijn zoon
Jan (25). Zoon Jan werd ook genoemd: Hans of Lambert
Bueren.

Na hun huwelijk woonde Jan/Hans/Lambert Bueren met
vrouw Anna Aussems en hun kinderen aan de Berg in Sint-
Martens-Voeren. Tijdens de pestepidemie van 1632 overleed
het hele gezin, op één na. De enige uit het gezin die aan de
uitroeiing door de pest in 1632 ontsnapte was zijn zoontje
Thomas Bueren. Het is niet bekend wanneer hij werd gebo-
ren en ook is niet bekend waarom hij de epidemie overleefde.
Waarschijnlijk was hij niet in huis.

Thomas Bueren trouwde op 26 oktober 1644 in ’s-Graven-
voeren met
Catharina Rigals,
dochter van Jan
Rigals van de
oliemolen en
Catharina
Heijnen. Met haar
kreeg hij zeker
zeven kinderen die
allen geboren
werden in
’s-Gravenvoeren.
Wat gebeurde er
met hun kinderen?

Ook op de

Villaret-kaart

(getekend tussen

1745 en 1748) is

de molen

aangeduid.
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De oudste zoon van Thomas was Lambert Bueren,
geboren op 28 september 1645. Zijn loopbaan is
niet bekend. In Leuven kreeg een Lambert Bueren
een licentiaat op 24 november 1662. De tweede
zoon was Jan, geboren op 6 maart 1648. Hij
huwde Lucie Jacobs, dochter van Jan Jacobs en
later Joanna de Saulx. Hij werd schepen in Sint-
Martens-Voeren. Van de twee dochters, Anna,
geboren op 11 februari 1651, en Johanna, geboren
op 6 maart 1652, zijn verder geen details bekend.
De derde zoon, Peter Bueren, geboren op 20 febru-
ari 1654, werd priester. Zijn priesterlijke titel (26)

werd gevormd in 1677 en bestond uit het woon-
huis van de familie, gelegen aan de Bovenstraat. Hij
was kapelaan in Mheer van 1682 tot1697,
prothonotarius apostolicus en behaalde een licentiaat
in beide rechten. Dochter Catharina, geboren op
11 januari 1659, trouwde met Jan Leenens.

De jongste zoon was Andreas Bueren, geboren op
22 oktober 1661. Hij trouwde op 10 mei 1685 in
Maastricht met Eva Roijborch, met wie hij acht

In de 17de eeuw voerden de Maastrichtse jezuïeten,

als tiendheffers in Voeren, een reeks processen voor

de Raad van Brabant. Bij een van deze processen

maakte de schout Henricus Wijers in 1714 een schets

van de beemden die in Schoppem volgens de jezu-

ieten tiende moesten betalen, gelegen tussen de

Schoppemer molen en Ottegroeven. Daartoe teken-

de hij de situatie gezien vanaf de Schoppemerheide

kijkend richting Hoogstraat. Dus het noorden is de

onderkant. De papiermolen staat aangegeven, even-

als een bruggetje en de erck. Of de molen in 1714

nog operationeel was is niet bekend.

Opvallend is het groot aantal huizen, zoals het onbe-

kendeWendricken-huijs, op de plaats waar de

molendijk van de Schoppemer molen uit de Voer

komt. Verdere toponiemen: Cattenroth, In de Sille,

Priemengat, Keuckenstraet, verschillende hopgarden,

de Kisseler. Het drooghuis op de Berg staat niet inge-

tekend of bestond niet meer.

In een ander document gaven de jezuïeten een over-

zicht van huizen en percelen:

In de Keuken woonden rond 1693: Anna Wijlerjans,

weduwe van Gaspar Duijckaerts.

De lijst vermeldt ook de weduwe Pieter Wijlerjans

(Maria Cremers), haar dochter Catharina Wijlerjans,

haar zoon Pieter Wijlerjans.

Nicolaes Duijts woonde toen mogelijk in de

papiermolen.

Verder woonden er in de omgeving van de molen Jan

Cardols, een zoon van Cornelia Wijlerjans e.v.

Martinus Cardols, Thomas Snackers en Renier

Cremers. Andere waren eigendom van o.a. Gillis

Stevens (e.v. Cremers) en Thomas Wijlerjans.

Bronnen

Rijksarchief te Brussel (Vorst) RvB processen v.d.

geestelijkheid nr. 831.

RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten, nr 27: los

katern beginnende met ‘Op den grijzen graeff’.
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kinderen kreeg. Hij bezat in Maastricht verschillende huizen
en woonde vanaf 1698 aan de Grote Gracht naast het huis
van burgemeester Nicolaas Duijsters (27), later eigendom van
Eleonora Fischer, van wie de naam in de vorige Koeënwoof al
ter sprake kwam. Andreas was van 1690 tot 1714 stadhouder
van het leenhof der jezuïeten in ’s-Gravenvoeren, maar omdat
hij zelden aanwezig was en zich zonder toestemming liet
vervangen is hij uit die functie ontheven. Verder was hij
Rentmeester der domeinen en rechten van de prins-bisschop
van Luik en bewindsheer van Veltwezelt en Kesselt, hiertoe
benoemd door de prins-bisschop van Luik. Ook was hij
kerkmomboir van de Sint-Jacobskerk in Maastricht, waar hij
op 5 mei 1717 begraven werd.

Bronnen

1. RHCL Klooster der Jezuïeten 14.D022 inv.nr. 24, waarin
o.a. vertegenwoordigers van de abt van Luxemburg een uit-
gebreide verklaring afleggen

2. RHCL 01.075 L.v.O inv. nr. 87 Rekenkamer Brabant:
Copije vande acte van Peeter Stevens de date den 15 septemb.
anno 1603 om eenen pampieren moelen te mogen erigeren.

3. RAB Raad van Brabant, Processen particulieren:
toegangsnummer 167, waarbij Bartholomeus Heuschen, de
toenmalige eigenaar van de Mathiasmolen, de in de tijd van
keizer Karel V verkregen banrechten probeerde te herstellen
in een proces dat duurde van 1618 tot 1628. Het banrecht
bepaalt dat de bewoners van een gebied rond een molen
verplicht zijn hun producten in deze molen te laten malen.

4. Zie het artikel in dit tijdschrift (pag. 30): Nicolaas Rigals,
pastoor en ondernemer.

5. Nijssen, J. en Vandenabeele, E., 1983,Molenboekje
Voerstreek en omliggende. Zie ook: Nijssen, J., 1990, Het einde
van de Schoppemer papierindustrie, in: Voersprokkels 10/2:
6-7; Nijssen, J., 1992, Die Papiermühlen im Maastricht-
Aachener Raum (ca. 1570-1640), insbesondere in Schoppem

(’s-Gravenvoeren), Sint-
Martensvoeren, in: IPH
Jahrbuch vol.8.

6. RAL Archives du
comité du

dénombrement et du cadastre du Limbourg. Inv. nr. 185. art.
222: Jan Heuschen: 1. Een huijs en coolhof met de
gerechtigheijd van pampier moolen, welcke voor tijden aldaer
gestaen heeft, groot tezamen een groote roede regt. ten
noorden en oosten Lambert Duijtsch, ten zuijden den
verclaerder, ten westen Peter Thelen. 2. den ouden waterdijck
alwaer het water eertijts op den moolen quamp… etc.

7. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten; inv. nr. 54; De
jezuïeten van Maaestricht inventariseerden in de eerste helft
van de 17de eeuw de percelen die aan hen tiendeplichtig
waren. In deze inventaris, met de naam Graesplaatsen en
huijsplaetsen Schoppem, staan deze namen en die van hun
eigenaren vermeld. Andere namen uit die tijd: Keucken,
Schuttenbusken, Prangels goed, Kisseler, Spilboom, Priemen
Gat, Clummenberg, Wijndal; later ook de Vossolder en ‘het
bosch genaemd Tutenberg’, dat in 1694 een waesplaats was.

8. Het woord molendijk heeft minder te maken met dijk in de
betekenis van waterkering maar meer met aarden wal die
dient als aquaduct. Misschien ook soms met wateropslag;
vergelijk in dat geval het Duitse woordMühlenteich.

9. Dit in tegenstelling tot wat Jaak Nijssen stelde in zijn
artikel over het einde van de Schoppemer papierindustrie (zie
noot 5), waarin hij aangaf dat de molen in 1770 al was
afgebroken.

10. Het aantal is niet precies bekend want van geen van de
kinderen is de geboorte geregistreerd. Zeker zijn de kinderen
Michael en Jan, daarnaast vrijwel zeker Catharina en Peter.

11. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuiëten te Maastricht,

inv. nr. 16 waarin het pachtcontract van 1571, waarin Simon
Simens voor 12 jaar de grote tiende pacht.

12. Voor meer genealogie van deze familie Bueren, zie:
Nijssen, J., 1960, De Berg te Sint-Martens-Voeren, in: De
Limburgse Leeuw 8/5: 69-76.

13. Een Peter Stevens was peetvader bij doop van Maria

Een kleine bobbel in het

gazon is alles wat nog

zichtbaar is van de

vroegere papiermolen.

Roger Dodemont

herinnert zich dat hij

omstreeks 1965 heeft

meegeholpen aan het

afbreken van de bouw-

val die er toen nog

stond. Het was een

vakwerkhuis op een

bakstenen sokkel, met

een lemen vloer. Vóór

de oorlog woonden er

twee ongetrouwde

broers, Harie en Louis

Willems.
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Snackers op 28 juni 1619 en van Nicolaas Wijlerjans op
9 mei 1620. Op 23 oktober 1625 was hij peetvader van
Leonard Henskens [slecht leesbaar]. NB: er zijn in ’s-Graven-
voeren geen overlijdens geregistreerd tussen 1616 en 1629. In
het cijnsregister van 1633 wordt zijn naam niet meer ge-
noemd, wel die van zijn vrouw Fiecke Simens. Dus waar-
schijnlijk overleden tussen oktober 1625 en 1629.

14. Anna Stevens alias Gielen (* 11 december 1625) trouwde
in 1655 met Leo Custers uit Haesdal/Schimmert, waar ze ook
ging wonen en vijf kinderen kreeg. De oudste zoon van
Michiel Eupener, Peter, trouwde met Catharina Joris, maar
het echtpaar overleed in 1634 tijdens de pestepidemie. Dat
zelfde gebeurde ook met het tweede kind van Michiel, Maria
Stevens.

15. Dat blijkt uit een akte van de laethof Oetegroeven Boek 1
dd 19 april 1653.

16. Maria Wijlerjans was een zus van Jan Wijlerjans alias van
Wijler, gehuwd met Joanna Weerts resp. Catharina
Sluijsmans, die koster en schepen was in Mheer en daar
overleed op 4 april 1668.

17. Uit eerste huwelijk met Maria Wijlerjans: Michael
Stevens (* 15 oktober 1648) trouwde met Agnes Gobbelet;
Jan Stevens (* 3 februari 1652) verder onbekend; Petronella
Stevens (* 14 mei 1654) trouwde met Fredrick Frederiks alias
Heuse; uit Michael Stevens’ tweede huwelijk met Agnes
Cremers: Maria Stevens (* 25 januari 1661) trouwde met
Gerard Schillings; Jan Theodorus Stevens (* 7 september
1663) verder niet duidelijk; Thomas Stevens (* 18 december
1665) trouwde met Maria Kevers; Gilis Stevens (* 26 decem-
ber 1668) trouwde met Agnes Werts; Theodorus Stevens
(* 13 april 1671) trouwde in Sint-Martens-Voeren met Maria
Roijen; Peter Stevens (* 27 augustus 1673) trouwde met
Odilia Thommissen.

18. RAH Laathof Ottegroeven 1085 Boek 1 pag. 59, 60, 61,
62.

19. Opvallend is dat bij de geboorte van Agnes op 22 novem-
ber 1669 een Jan Capelman uit Würselen peetvader werd. Er
lijkt een band te hebben bestaan tussen de molen en het
plaatsje Würselen.

20. Jan Cremers (* 10 april 1663), Mechtilde Cremers
(* 2 maart 1667), Peter Cremers (* 16 februari 1670), allen in
’s-Gravenvoeren.

21. RAH Laathof Ottegroeven 1085 Boek 3 pag. 44, waarin
Claes Duijtschen, ‘wonende tot Schoppem in de
pampiermolen’, geld leent bij Jan Warckens van Berneau.

22. Lambert Duijts (* 19 februari 166, x Catharina Palmen
resp. Catharina Daffnaij), Jan Duijts (* 1664), Maria Duijts
(* 3 september 1666), Nicolaas Duits (* 10 mei 1670),
x Maria Massot resp. Petronella Walpott), Peter Duijts
(* 2 oktober 1671, † 2 maart 1689), Magdalena Duijts
(* 7 maart 1675, x Peter Mentjens) en Michael Duijts
(* 15 november 1677), allen geboren in ’s-Gravenvoeren.

23. RAL Archive du comité du dénombrement et du cadastre
du Limbourg ; nr. 185 déclaration nr. 222.

24. RAH Schepenbank Sint-Martens-Voeren 1079 Boek 1
pag. 294.

25. RAH Schepenbank Sint-Martens-Voeren 1079 Boek 1
pag. 325 waarin jonker Lambert Bueren op 20 oktober 1616
aan zijn natuurlijke zoon Jan, ook genoemd Hans of
Lambert, een lijfrente schenkt.

26. RAH hoofdbank schepenbank (1082) boek 5 pag. 156
fol. 9; 1677 mr. Pier van Bueren voor sijnen tijtel om priester
te worden huijs ende hoff gelegen boven de kerck, groot 4
roeden rt. oost aenden eedelen heer alhier, west d’erfgenamen
Norbert Linot. Item een half bounder lant op den Vaertwegh,
regt. ter eender Wilm le Haen, ter ander sr. Jacob Moreau.
Item 4,5 roeden weijde gelegen op Wentgens Stege...

27. Het huis van de familie Duijsters, later van luitenant
Frederik Fischer, lag rechts naast dat van graaf Tilly, nu de

Hof van Tilly –
met de grote
poort op de foto
hiernaast – en
dat van Andries
Bueren (waar nu
het huis met de
bakstenen gevel
ligt) op zijn
beurt rechts van
het huis van
Duijsters. Zie
ook: De huizen
van Goswinus
Walpot en Jan
Anton Walpot,
in: D’r
Koeënwoof 40
(2019): 40-43.



D’r Koeënwoof 41 (2020) — 44

‘Doe mos goot aeëte, fieke’, zei mijn oma, mieng groama,
altijd. Zij had de oorlog meegemaakt en zal het dus best wel
geweten hebben, al woonde zij op de boerderij en dat was in
die omstandigheden geen nadeel. Het waren harde tijden.
Hun werkpaard, enkele koeien en een slachtvarken waren
opgeëist door de Duitsers. Maar terwijl de grootmachten de
Koude Oorlog uitvochten aan de Berlijnse Muur, in Korea,
Vietnam en Cuba, werd op de boerenbuiten de hand aan de
ploeg geslagen, werd de koe bij de horens gevat, kortom werd
er hard gelabeurd aan de wederopbouw van hun leven. De
groei van de welvaart van de plattelandsbevolking was ingezet.

Grote hulp kwam er met het Marshall-plan. Met de voedsel-
schaarste in en kort na de oorlog bracht de oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap (EEG) in 1957 de
landbouw in pole position. De doelstelling luidde: ‘Voldoende
voedsel produceren tegen redelijke prijzen voor de consument
en met een redelijk inkomen voor de producent.’ Hard en
verstandig werken en zuinig leven zou lonen als voorheen.
Maar het karakter van de landbouw veranderde ingrijpend.
De arbeid werd vervangen door machines. De tijd van boe-
renknechten en –meiden was stilaan voorbij. De boer inves-
teerde in een grotere veestapel, in een grotere moderne stal
met een melkmachine. De schaalvergroting van de jaren ’70
van vorige eeuw werden een ‘ratrace’. Denk maar aan het
plan-Mansholt. Landbouw werd kapitaalsintensief en
inkomenszwak.

De boerin kwam in ademnood. Zij had een rijk kroost
gebaard. Zij was niet
enkel huishoudster,
kinderverzorgster
maar ook helpster-
arbeidskracht op de
boerderij. Zij had
hoge nood aan com-
fort, begeleiding en
waardering. Dat
vond ze bij de
Boerinnenbond.

De niet-agrarische
bevolking van stad
en dorp kwam meer
en meer op de groene
boerenbuiten wonen.
De bevolking op het
platteland ervoer dat
er geld vrij kwam
voor een ‘fermet-
teke’, voor nieuwe
goederen zoals tv,
diepvries, een nieuwe
keuken en salon,
reizen en uitstapjes

(zeker naar Banneux of Kevelaer met de nieuwe auto, naar
Lourdes met de trein, naar de Costa met het vliegtuig).

De Boerinnenbond, bewust van de sociale segregatie, stelde in
de jaren ’50 haar ledenwerving en haar werking open voor de
nieuwe plattelanders, arbeidsters, bedienden en middenstan-
ders. Haar ledenbestand groeide van 88.000 in 1945 tot
136.000 in 1970. In hun ledenblad Bij de Haard, op de
lokale vergaderingen en huishoudelijke lessenreeksen werd de
moderniteit gestalte gegeven. De Dienst Wonen werd
pleitbezorger voor comfortabel functioneel ‘modern’ wonen,
dat extra in de verf gezet werd door het jaarthema ‘de woning
schrijn van het familiegeluk’.

Modern wonen op het platteland

In 1953 lanceerde de Boerinnenbond een modelwoning, ‘Het
Huis onzer Dromen’, met in de daaropvolgende jaren
verschillende herwerkte edities. In het boek De Landelijke
woning van de Boerenbond (1958) staat een schets van het
huis uit 1954.

‘Het Huis onzer Dromen’ was gedefinieerd als een vrijstaande
eengezinswoning van ca 114 m² met een verdieping onder het
dak. Voorheen viel men letterlijk met de deur in huis. Nu
werd de bezoeker via de voordeur en de bijhorende hal ont-
vangen. Net als in de kerkelijke gotiek zorgden grote ramen
voor veel licht in huis. Het interieur brak met eeuwenoude
tradities zoals de muffe sjieke pronkkamer, de goj kamer of
‘goede kamer’ waar hoog bezoek werd ontvangen en waar de

Het huis onzer dromen en het huis vanmorgen

bouwen in de naoorlogse periode

Julien Geelen

In huis Berg en Dal in Sint-Martens-Voeren is nu een Steinerschooltje gehuisvest.
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grotere familiefeesten plaatsvonden. De leefruimte met hout-
stoof en kookfornuis, het hoes of het huis, werd vervangen
door een aparte keuken, gescheiden van woonruimte door een
halfhoge doorgeefkast.

In Leuven werd een modelwoning inclusief meubilair
gebouwd op ware grote en als volledig ingerichte kijkwoning
‘Het Huis der Dromen’ opengesteld voor bezoekers. Met
ruim 25.000 bezoekers in de eerste editie en met de herwerkte
versie in 1958 meer dan 30.000 bezoekers, een schot in de
roos.

De nationaalverantwoordelijke van de woondienst van de
Boerinnenbond, Maria Van Cleemput, was een uiterst crea-
tief en gedreven trekpaard. Zij bouwde een netwerk van con-
tacten en samenwerkingsvormen tussen bouwwereld, krediet-
wezen, beurzen en officiële instanties. Maar ook de leden
werden in gildevergaderingen en ten huize door lesgeefsters
en lesgevers voorgelicht en bijgestaan. Bouwlustige koppels
konden nieuwbouwen als voorbeeldwoningen bezoeken en
zich een op een lijfelijk verrijken met de opgedane kennis en
ervaring van de eigenaars. Hoe konden de diverse behoeften
in het grondplan aangepast worden? Hoe werd het interieur
aangekleed en ingericht met meubels en huishoudtoestellen?

De opkomst van nieuwe materialen (bekledings- en sand-
wichpanelen, glaswolisolatie) maakten nieuwe bouwtechnie-
ken (bijvoorbeeld prefab) mogelijk. Met moderne, futuristi-
sche ideeën ontwikkelden de Boerenbond-ingenieurs Herman
Buelens en J. Wuyts in 1962 een prefab- of bouwpakket-
woning: het ‘Huis van Morgen’.

De Boerinnenbond in Voeren

Een uittreksel uit De Band-Heem 2/1 (1958):
‘Mevr. José Lemmens- Nyssen werd geboren te Sint-Martens-
Voeren op 22 april 1927. Zij volgde lagere school in Sint-
Martens-Voeren,
genoot middelbaar
onderwijs bij de EE.
Zusters Ursulinen te
’s-Gravenvoeren,
ontving daarenboven
losse Franse en
Engelse lessen bij
huishoudonderricht.
Zij trad in de echt op
22 sptember 1949
met de h. Lemmens,
landbouwer en zaak-
voerder van de Bel-
gische Boerenbond.
Hun huwelijk werd
tot op heden geze-
gend met zes kinde-
ren. Zij is secretaris
van de plaatselijke
Boerinnenbond.
Haar eerste openbaar
optreden geschiedde
in juli 1956 te Sint-
Truiden op de

studiedag van de BJB [BoerenJeugdBond], voor 500
bestuursleden en 50 proosten, in aanwezigheid van de
diocesane proost en leidster van de BJB en de Nationale BJB-
leidster. Haar schone taal, haar klaar en meeslepend woord
oogsten en stormachtige bijval. Reeds sprak zij, in augustus
1956 op de BJB-studiedag te Heverlee, voor 700 aanwezigen;
in november 1956 en maart 1957 op de verloofdencursus te
Hasselt; in september 1957, op de studiedag voor verant-
woordelijken voor jonge gezinnen te Hasselt. Onlangs, op 28
november 1957, voor 1.000 aanwezigen en 100 proosten van
de Boerinnenbond te Hasselt. Mgr. Cruysbergs en Mej.
Cardijn waren aanwezig. Steeds behaalt zij dezelfde geest-
driftige bijval. Bij de Haard, het prachtige Maandblad van de
Boerinnenbond - Leuven, publiceert regelmatig van haar
hand korte bijdragen onder de titels Uit de Opvoedingswereld
of Een jonge Moeder vertelt.’

Een alinea uit haar spreekbeurt op de Studiedag van de
Boerinnenbond 1957:
‘… want de Boerinnenbond staat aan moeders zijde en leert
haar, langs arbeidsbesparing en woninginrichting, een konin-
gin te zijn in haar talrijk gezin. De Boerinnenbond leert ons,
bij middel van voordrachten, lesavonden en artikels in Bij de
Haard koken en bakken en knippen en naaien en breien en
wassen en tuinieren voor ons gezin en alles op de meest dege-
lijke en de meest moderne manier.

Maar het leven staat niet stil, het jonge gezin groeit gestadig
aan en er komen nieuwe problemen opduiken. Het huisje dat
het bewoont wordt te klein. Ook hieraan heeft de Boerinnen-
bond als een tweede Voorzienigheid gedacht, want helder wit
en vol zonneschijn rijst ‘Het Huis onzer Dromen’ uit de
grond. Ruim en luchtig, praktisch en voornaam, vormt het
een waardig schrijn dat het familieleven omgeeft. De eigen
haard waar ’t klokje rustig tikt en de houtblok vrolijk
knettert….’

Jaak en Elza Nijssen bouwden in de jaren ’60 hun ‘huis van morgen’.
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Wie in het centrum van Sint-Martens-Voeren van Kwinten
naar Ulvend wandelt komt bij het eerste ‘Huis onzer Dro-
men’ van de Voerstreek, dat het op 22 september 1949 jong
getrouwd koppel Jacques Lemmens (* Bunde 17 december
1922, † 10-02-2013) en Josée Nyssen (* Sint-Martens-Voe-
ren 22 april 1927) bouwde omstreeks 1955 en dat ze Berg en
Dal doopten. De plaatselijke schrijnwerker Hubert Beckers
legde het zadeldak met dakkapellen en maakte alle ramen en
deuren. Als bewijs van zijn meesterschap en stielvaardigheid
geldt dat deze schrijnwerker uit een klein dorpje tussen berg
en dal (!) voor Jaak en Josée de meubels maakte op basis van
foto’s uit Bij de Haard.

Huis van Morgen

Wie echter onder het viaduct van de Bies de Veurzerveldstraat
richting Crutzberg wandelt komt voorbij het ‘Huis van Mor-
gen’. De neef van Josée Nyssen, Jaak Nijssen (* Henri-
Chapelle 30 september 1926, † 30 oktober 2009), die in
1956 getrouwd was met Elza Vandenabeele (* Deurne 14 mei
1931), beiden u wellicht welbekend, realiseerden daar het
huis hunner dromen. Eenzelfde ‘Huis van Morgen’ van de
Boerinnenbond, maar vandaag rijkelijk verbouwd en aldus
onherkenbaar, werd in hetzelfde jaar gebouwd op Rullen door
een ingeweken Waals koppel Happart-Colette.

Wat het ‘Huis van Morgen’ kenmerkt kan je lezen en bestu-
deren in de boeken en tijdschriften die ik hier beneden ver-
meld. Maar wie beter dan Elza Nijssen-Vandenabeele zelf kan
mij de essentie vertellen? Van haar kreeg ik een hele bundel
met kadaster- en liggingsplan, koopakte, schetsen, vooront-
werpen en plannen, notities, aantekeningen bij bezoeken aan
voorbeeldwoningen, correspondentie, contracten en facturen
ter inzage.

‘In 1960 werd in Brussel, in een etablissement tussen Cen-
traal Station en Grote Markt, een modeshow met papieren

feestkledij en papieren dagdagelijkse draagkleren gehouden.
Men maakte reclame voor papieren onderbroeken en plastiek
bestek. De wegwerpcultuur had haar intrede gedaan. Wij
waren in Denemarken op een camping waar de vuilnisbakken
bij de wasbekkens volgepropt waren met papieren luiers. Men
ontwierp en bouwde nieuwe goedkope modieuze woningen
voor een levensduur van dertig jaar, met weinig tralala, strak-
ke lijnen, zonder hoeken en kanten, zonder stoffige zolder en
zonder schimmelige kelder’, vertelt Elza.

Luidens akte dd 29 april 1961 (notaris Jean Victor Dumont,
Aubel) kochten Jaak en Elza van de consoorten Ferretti di
Castelferretto te Sint-Pieters-Voeren uit een verkaveling een
perceel bouwgrond van zestienhonderd vierkante meter en
dertien vierkante decimeter voor een bedrag van zestig-
duizend frank. Het werd gemeten op 22 maart 1961 door
Louis Smeets († 2019), landmeter-schatter van onroerende
goederen te ’s-Gravenvoeren.

Na verschillende bezoeken aan voorbeeldwoningen en een
kladblok van potloodschetsen werd op 27 april 1964 via het
Studiebureau ‘Huis van Morgen’ contact genomen met de
door de Boerenbond aangeduide architect Marc Benoit. Die
tekende, hertekende en corrigeerde verschillende voorontwer-
pen, rekening houdend met de desiderata van Jaak en Elza.
Na goedkeuring van de definitieve plannen en na ontvangst
van de bouwtoelating werd het prefab bouwpakket geleverd.

Victor Lognoul metselde de garage op straatniveau en de
steunende muren op bovenliggend gelijkvloers. Schrijnwerker
Hubert Beckers was een sleutelfiguur. Hij moest op basis van
een handleiding vakkundig deze nieuwe bouwtechniek rea-
liseren. Hij monteerde het voorbewerkte houtmateriaal voor
V-dak, dakplaten, wandskelet en ramen. Hij zorgde voor
isolering, bekledingswerk van alle wanden, de deuren en
detailafwerking. Ook bouwde hij in zijn schrijnwerkerij de
meubels volgens een toegestuurd plan en foto’s uit publicaties
van de Boerinnenbond en monteerde de bestelde Bruynzeel-
keuken. De Boerinnenbond erkende in hem de vakman en
heeft hem nadien in Limburg nog verscheidene andere
opdrachten laten uitvoeren.

Het ‘Huis van Morgen’, geprogrammeerd voor een levens-
duur van 30 jaar, is ondertussen 55 jaar oud en spijts renova-
ties en herstellingen een ‘Huis van Gisteren’, dat morgen
wellicht geruimd wordt samen met de herinneringen van zijn
bewoners. Herinneringen zijn insecten: vlinders of wespen.
Het ‘Huis onzer Dromen’ en het ‘Huis van Morgen’ blijven
monumenten van de Boerinnenbond, net zoals hun bouwers.
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Rik en ik ontmoeten Danny in zijn vertrouwde
habitat: de loods van het Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB) bovenop Rullen. Het is
ochtend, maar de zon brandt al ongenadig op
ons neer. Ondanks de voorbode van een zinde-
rende hitte kiezen we toch maar voor een plekje
op het bankje aan het wandelpad omwille van de
corona-maatregelen. We zitten er wat ongemak-
kelijk bij, wij drieën, want we zien elkaar regel-
matig, maar dan telkens om concrete onderwer-
pen te bespreken met betrekking tot Altenbroek,
of breder ‘de natuur in Voeren’. Vandaag is dat
onderwerp ‘Danny Zeevaert’, en misschien valt
dat voor een groot deel samen met ‘de natuur in
Voeren’, want de naam Zeevaert ademt in deze
contreien één en al Natuur. Drie generaties
intense betrokkenheid bij het Voerense land-
schap. Daar gaan we het uiteraard ook over
hebben vandaag.

We vragen Danny hoe we hem het best voor-
stellen in het artikel: Danny Zeevaert, rasechte
Voerenaar, Danny Zeevaert, ploegbegeleider
ANB? Waar identificeert hij zich het meest mee?
Met welke titel zou hij zichzelf voorstellen? Of
controversiëler ‘Vrijwilliger voor Natuurpunt’?
‘Ik weet het niet! Ik loop hier met zoveel petten
rond.’ Danny denkt even na. ‘Ik weet het niet...
Natuurhersteller? Of dat proberen we toch.’
Jager? ‘Ja, dat ook… Maar dat zou een soort
beheer moeten zijn. En zo probeer ik het ook uit
te voeren. Maar er zijn er die het niet zo doen...’

En betrokken bij de dassenwerkgroep ook. Mak-
kelijk switcht hij van ‘zichzelf’ naar de natuur;
zijn bezorgdheid over de dode dassen die we dit
jaar vonden, niét langs de weg maar midden in
natuurgebied. We vragen ons gezamenlijk af wat
daar de oorzaak van zou kunnen zijn. De voor-
bije jaren waren verkeersslachtoffers of slachtoffers van kwaad
opzet de meest voorkomende doodsoorzaak. Maar sinds een
jaar of drie vinden we ook meer en meer andere dode dieren:
een infectieziekte, toch vergiftigd, of... zit de grote droogte er
voor iets tussen, en vinden ze daarom te weinig voedsel en
water? We hopen op uitsluitsel wanneer de dassen die Danny
opraapte onderzocht zullen zijn. Alleszins kan onderzoek
enkel wanneer de das nog maar juist dood is, en daar wringt
het schoentje. ‘We zijn er vaak pas bij als het te laat is. De
oproep aan Voerenaars om dode dassen zo snel mogelijk te
melden, heeft niet veel opgeleverd. Of dat ligt aan het feit dat
er weinig dode dassen waren of dat ze niet gemeld worden,
daar hebben we het gissen naar.’

We schakelen over op het aantal everzwijnen, dat klaarblijke-
lijk achteruit is gegaan. ‘We zien minder sporen van hun
aanwezigheid dit jaar. We vermoeden dat de corona-periode
en de hoge druk van recreatie in de natuur hier voor iets

tussen zit. De camera’s die hier en daar verdoken opgesteld
staan in het bos wijzen ook in die richting. Zelfs op plekken
waar geen pad is, zien we wandelaars en mountainbikers
voorbij komen.’

‘Stroperij kan uiteraard ook een reden zijn voor een vermin-
derd aantal everzwijnen. Zo mag er in Altenbroek niet
gejaagd worden, waardoor everzwijnen, op de vlucht voor
jacht elders, vaak het gebied in gedreven werden en daar een
veilig oord vonden. Maar zelfs daar zijn de eversporen dit jaar
moeilijk terug te vinden. Werd er illegaal gejaagd? Of zijn er
andere redenen zoals recreatie die hen de das omdoen?’

Op de vraag of hij vindt dat recreanten een probleem vormen
voor de natuur, antwoordt hij dat men geen respect meer
heeft voor de regels. ‘Sommige wandelaars en fietsers bekijken
de infoborden zelfs niet meer, of ze trekken er zich niets van
aan. Er zijn zelfs al ongelukken geweest met fietsers die kinde-

Danny Zeevaert, gepassioneerd natuurhersteller

Liselotte Bollen, Rik Palmans
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ren aanreden rondom een speelzone. We
hebben daarom besloten om het pad
erdoor af te sluiten voor ruiters en fietsers.
Dat de fietsers en ruiters het verbodsbord
niet zien is onmogelijk. Of toch zeker niet
op deze plek: men moet bijna tot tegen
het bord rijden om erdoor te komen. Ik
vind dat jammer. Mensen laten na een
evenement ook alles hangen, als ze bij-
voorbeeld een parcours hebben aange-
duid. Of nog zoiets: in het speelbos wordt
regelmatig met verfbolletjes geschoten.
Vroeger konden de boswachters meer tijd
op het terrein besteden, en had men res-
pect voor de boswachter en de regels. Nu
lachen de mensen je uit als je hen er op
aanspreekt; ze vinden dat ze alles mogen
en dat het bos van hen is.’

Boswachters, vroeger en nu. Zo belanden
we naadloos bij Danny’s persoonlijke ver-
haal. Zijn grootvader was al boswachter:
Alexis Droeven, die rond zijn twintgste de
naam van zijn stiefvader, Zeevaert, over-
nam. In 1943, toen de Voerdorpen nog bij
Wallonië hoorden, werd hij er boswachter. De natuur in trek-
ken was voor Danny van kindsbeen af een evidentie. ‘Ik heb
niets anders gekend als natuur. Vanaf mijn zes jaar liep ik
achter pa mee het bos in. Ik moest altijd mee mee mee, ik heb
niks anders gehad als natuur.’ De natuur was zijn thuis. En
Danny raakte geïnspireerd door wat zijn grootvader en vader
realiseerden op het terrein. ‘Ik herinner me... goh, ik ben
overál gaan planten, en werken. Ik weet nog, ik was twaalf
jaar en mijn vader gaf mij mijn eerste zeis. En dan ging ik
‘vrijstellen’ op aanplantingen op privé-terreinen. Van toen
ben ik nooit gestopt. Ik heb mijn 40-urenweek bij ANB,
maar ik doe ook het (natuur)beheer op verschillende privé-
terreinen binnen en buiten Voeren. Ik kén niets anders! Ik
heb als tiener al vroeg gekozen voor de richting boswachter,
en na mijn specialisatiejaar ben ik onmiddellijk begonnen als
ploegbaas bij ANB, onder pa. Ik heb nooit iets anders gedaan
en ik ben nog altijd blij met mijn job, maar de omstandig-
heden zijn wel anders dan vroeger.’

De job van boswachter is door de jaren heen enorm veran-
derd. Danny’s grootvader was zeven dagen op zeven op het
terrein, zijn vader een paar dagen per week, de huidige bos-
wachters hebben zoveel administratief werk en zijn verant-
woordelijk voor zoveel hectaren dat ze maar sporadisch op
Voerens terrein kunnen komen. Dat is ook één van de rede-
nen waarom Danny bewust kiest om de job van ploegbaas te
behouden: hij houdt van de verbondenheid met het terrein,
het praktische werk in de buitenlucht, de kans om nauw op te
volgen wat de effecten zijn van beheer op fauna en flora, de
kans om snel te kunnen ageren. Door zijn ervaring en kennis
van het gebied krijgt hij ook meer verantwoordelijkheden en
taken dan de gemiddelde ploegbaas. Zijn huidige job lijkt in
dat opzicht meer op die van zijn vader en grootvader dan de
job van boswachters heden ten dage. Danny is door de jaren
heen de vaste waarde geworden voor het ANB in Voeren,
vaster dan de wisselende boswachters. Na bijna tien jaar

samenwerken met vader Alexis Zeevaert, werkte Danny nog
met vier andere boswachters: Thomas Bogotaj, Jan Wuytack,
Tom Huysmans en nu Joost Proesmans.

Hoewel veel lovende woorden voor de boswachters in kwes-
tie, kijkt Danny graag terug op de periode met pa Alexis. ‘Dat
waren de meest productieve jaren, met pa. Wij waren een
goed team: hij had de administratie in de hand en ik het
terrein. Wij hadden niet veel woorden nodig, ik wist wat hij
wou en andersom. Dat was écht productief.’ Er valt een korte
stilte waarin nostalgische mijmering zich moeiteloos mengt
met enthousiaste trots: ‘Het resultaat is ook mooi hè, 100 ha
bos erbij hè! En van niets naar 640 ha in eigendom. Veel
daarvan is aangekocht en aangeplant in die periode. Wij
kwamen bij iedereen binnen. Pa was een doordrijver. Als hij
iets in zijn hoofd had, dan zat het nergens anders hè… In die
tijd hadden we als boswachter ook meer macht; we konden
optreden als dat nodig was. Dat is veranderd. De inspectie is
onderbemand, en wij staan als boswachter – en als ploegbaas
zeker – nergens als het aankomt op verbaliseren of zo.’

‘Pa stond 24 uur op 24 ter beschikking voor de natuur. Dat
stond zo in het arbeidsreglement. Goh, ik ook hè. Ik heb dat
zo gezien. Ik tel nooit mijn overuren, en ik heb een serieus
probleem om mijn verlofdagen op te pakken. Ik tel mijn uren
niet voor de natuur, hè.’ Andere wijzigingen in het boswach-
terswezen hebben te maken met veranderende trends op het
vlak van Vlaams natuurbeleid sinds de jaren ’90. Daar waar
het Agentschap voor Natuur en Bos nu geheel gericht is op
natuurbehoud en openstelling (recreanten in de natuur een
mooie beleving bezorgen), was dat vroeger heel anders. De
overheid heeft haar natuurgebieden lange tijd beschouwd als
plekken voor houtproductie en jacht. Recreanten waren in die
tijd eerder een last dan een lust. Die ommeslag heeft zich
vooral voltrokken gedurende de periode dat vader Alexis
Zeevaert het ambt bekleedde, en zijn uitgesproken visie op
natuurbehoud dwingt nu nog bij vele natuurliefhebbers

Deze foto van drie boswachtergeneraties Zeevaert stond in Het Belang van Limburg van

12 april 1997. De kop van het artikel was ‘Ik ga jou toch niet vertellen waar zevenster

bloeit’. (Foto Nico Meens)
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respect af. ‘Ik weet nog, het
allereerste stukje natuur dat
ANB aankocht dat geen bos
was. Dat was in 1989, de
‘Welberg’, in de Veursvallei
bij mij achter. Dank zij het
initiatief van mijn vader.’

Danny is met zijn ploeg ver-
antwoordelijk voor meer dan
700 ha ANB-natuur in
Voeren, ook die welke eigen-
dom zijn van de gemeente
Büllingen. Maar ze zijn ook
actief in gebieden in Borg-
loon, Bilzen, Riemst en
Tongeren waar hij voor ANB met de ploeg werken moet
uitvoeren. Daar bovenop heeft hij als jager nog enkele stuk-
ken waar hij beheer uitvoert, en is hij als vrijwilliger voor
Natuurpunt betrokken bij het beheer van de 200 ha in
Altenbroek. Danny heeft door de jaren heen elke vierkante
centimeter van Voeren leren kennen, zag de natuur verande-
ren in positieve of negatieve zin, en leerde vooral veel over de
impact van beheersmaatregelen, waardoor zijn visie, advies en
aanpak veel waard is voor de Voerense natuur. Hij is op dat
vlak eerder een generalist (iemand die aandacht heeft voor álle
fauna en flora en het geheel) dan een specialist (iemand die
zich eerder focust op één bepaalde doelsoort of doelhabitat).

‘In het Stroevenbos bijvoorbeeld, daar vertelden enkele orchi-
deeënspecialisten mij dat ik de bosrand meer open moest
maken, omdat er vliegenorchis gestaan had en ze die terug
een plek wilden geven. Maar Goedele Verbeylen is bezorgd
om de hazelmuis en daarvoor is verruigd struweel juist de

ideale habitat. Wij werken niet alleen voor de orchideeën,
maar ook niet alleen voor de hazelmuis. Wij werken voor de
twee en nog zoveel meer. Ik heb dat op het terrein opgelost
door de bosrand open te maken in een soort zigzag-patroon,
open plekken afgewisseld met struweel. Je moet op terrein
altijd opnieuw bekijken welke de beste keuze is voor speci-
fieke plekken, aan de hand van de vegetatie, de oriëntatie, de
bodem, de migratieroutes, je moet overal rekening mee hou-
den. Een mooi plan geschreven aan een bureau van een
specialist in Hasselt of Brussel, tja, dat kan, dat is goed, maar
de verfijning die gebeurt toch hier.’

Met veel trots vertelt hij over de meer dan 280.000 bomen
die hij geplant heeft sinds 1991, goed voor meer dan 100 ha
bos verspreid over Voeren. En ze plantten niet alleen bos,
maar ook hoogstamboomgaarden en houtkanten.

Schreef ik zonet nog dat Danny een echte generalist is zonder
enige voorkeur voor één
bepaalde doel-habitat, toch
zie je aan het twinkelen van
zijn ogen duidelijk dat
bossen bij hem in de
bovenste schuif liggen. Als
groot bosliefhebber ziet
Danny dan ook met lede
ogen aan hoe grote delen bos
verdwijnen als gevolg van de
letterzetter, een kleine kever.
‘Er zijn zoveel aantastingen.
We krijgen het niet bijge-
houden. Het gaat ontzettend
snel. We zouden aangetaste
bomen zo snel als mogelijk
moeten kunnen afvoeren,
maar dat lukt ons niet. De
houtprijs voor spar is ook tot
nul gezakt, op Europees
niveau zelfs. Niemand wil ze

De Welberg is de naar het

zuiden gekeerde helling van

het droogdal van Veurs. Er

liggen graslanden met tal van

zeldzame soorten .
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komen halen. De houtmarkt is compleet verzadigd. We
vangen de kevers zelfs af met vallen [foto hierboven], maar ik
weet niet of dat veel zoden aan de dijk zet. Zo een val werkt
met de geur van vrouwelijke feromonen. De mannetjes
worden hierdoor aangetrokken, vliegen tegen de val, en vallen
in een potje met water dat je dan moet leegmaken. Er zijn op
ANB-terrein een twintigtal vallen. Ook een aantal op privé-
domein. Op droge dagen zitten er honderden kevers in, dat
krijg je niet bijgehouden.’

‘Het lot van de plekken waar
de sparren weggehaald wor-
den, is afhankelijk van het
potentieel van de grond.
Herbebossen is onhaalbaar.
Spontane, natuurlijke verbos-
sing zal op veel plekken een
goede keuze zijn. Dat geeft op
termijn ook de beste resulta-
ten naar diversiteit toe. Op
die plekken zullen in het
begin veel berkenbosjes ont-
staan. Na enkele jaren komen
dan andere soorten op, zoals
in het Alserbos. Andere plek-
ken, zoals de recente kapping
van aangetaste sparren aan
kasteel Altenbroek, hebben
meer potentieel voor flora,

omdat het zuidgerichte kalkhellingen zijn. We zullen
afwachten wat er in de zaadbank zit en welke planten er
kiemen. De natuur is dynamisch en verandert in de loop van
de jaren.’

Dat uit zich ook aan de dieren die er leven. De grote, min of
meer ontoegankelijke bossen zijn ideaal voor soorten als wilde
kat. Danny is ervan overtuigd dat ze hier nog steeds zitten. Er
is al een keer bewezen dat ze in Voeren jongen hadden. De
wilde kat kan zich echter ontzettend goed onzichtbaar maken.
Ook de lynx heeft hij ooit gehoord, maar of die er nog zit is
twijfelachtig. Een groot probleem voor de wilde fauna zijn de
verwilderde huiskatten. Die jagen namelijk op hetzelfde voed-
sel als onze natuurlijke roofdieren. Dat geldt ook voor de
wasbeer, een uitheemse soort die het evenwicht verstoort. Die
werd diverse keren gezien, en er is er ook al eentje aangere-
den. Danny zag de laatste jaren wel meer boommarters en
raven. Ook de oehoe is aan een opmars bezig. Wat minder
interessant is voor de egel, want dat is één van zijn favoriete
prooien.

Andere dieren ziet hij in aantal verminderen. ‘Er zijn nu veel
minder vossen dan vroeger, en er worden er ook minder
afgeschoten dan vroeger (nu jaarlijks een 30-tal in vergelijking
met een 60-tal vroeger). In Voeren zou dat het gevolg kunnen
zijn van het grotere aantal dassen. Die nemen de habitat over.
Vroeger zei men nochtans dat een vos zich graag vestigde op
een plek waar de das een bijburcht had, en dat de aanwezig-
heid van dassen voor de vos eigenlijk een voordeel was: er
waren heel wat extra nestplaatsen. Nu zijn die bijburchten
door het grotere aantal dassen meestal jaarrond bezet. Hoewel
een vos eigenlijk niet veel nodig heeft; een hoop takken is
vaak al genoeg.’ Op Europees niveau heeft de vos niet te
klagen: hij houdt zich zelfs in steden op, dichtbij menselijke
bewoning.

De Voerense fauna heeft ook vijanden. Onder andere land-
bouwers zien de everzwijnen en dassen niet graag komen. Ze
richten heel wat schade aan de gewassen aan. En hoewel er
weinig officiële schadeclaims ingediend worden, wordt er wel
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veel geklaagd. Of erger, er wordt actie onderno-
men. ‘Er zijn landbouwers die mazout of beer in de
burchten lozen om de dassen weg te pesten. Dat
hou je toch niet voor mogelijk! Gelukkig zijn er
méér landbouwers die wél met ons meedenken,
respect tonen en/of zelfs meehelpen bij het beheer
dan dat er landbouwers zijn die dit soort schade
aanrichten.’

Als je het hebt over bijzondere diersoorten in
Voeren, kan je niet om de vroedmeesterpadden
heen. Natuurpunt gaat er in Altenbroek grote
werken voor uitvoeren, voor dat kleine padje. En
we leren graag bij van onze collega’s bij het Agent-
schap voor Natuur en Bos die al meer ervaring
hebben met het plaatsen van betonnen poelen
[foto op vorige pagina]. Met veel enthousiasme
stelt Danny voor om eens een kijkje te gaan nemen
naar de bakken die ze nu aan het plaatsen zijn. Ze
hebben in de loop der jaren al wat ervaring met
wat wel én niet werkt. Op het terrein is Danny
helemaal in zijn element.

We kijken naar de toekomst en dan we kunnen
niet om het veranderende klimaat met haar droog-
teperiodes heen. Maakt Danny zich hier zorgen
over? ‘De beuken zijn niet zo droogte-bestendig.
Echt jammer om die oude beuken te zien dood-
gaan. Er zullen er nog meer volgen. Vanaf 300 m
boven de zeespiegel heb je bovendien ook beuken-
sterfte, als gevolg van een bacterie die zich op die
hoogte ophoudt. Bij aanplanten in het bos houden
we in Vlaanderen nog niet voldoende rekening met
de veranderingen in het klimaat. We zijn verplicht
om aan te planten met streekeigen materiaal, maar
misschien zouden we beter zaad gebruiken van
meer zuidelijke contreien die meer droogte-besten-
dig zijn. Kastanjes en walnoten zijn een voorbeeld
van boomsoorten die goed gedijen ondanks droge
periodes. In Wallonië zijn ze er meer mee aan het
experimenteren. Je moet daar natuurlijk wel voor-
zichtig mee zijn. Als je als landbouwer experimen-
teert met zuiderse droogtebestendige grassen, moet
je opletten dat ze zich niet invasief gedragen ten
opzichte van inheemse grassoorten.’ Er zijn ook
secundaire effecten van droogte. We spreken over
de moraxella-bacterie, door vliegen overgebracht op
de ogen van de runderen die niet behandeld zijn met
insecticiden, en die harder toeslaan in tijden van droogte.
‘Ook de valleien zijn droger en droger. Brongebieden zijn
niet meer zo nat als vroeger, of zijn zelfs uitgedroogd. In
ANB-gebieden hebben we hier niet zoveel natte natuur,
tenzij aan de Komberg. Natte natuur kunnen we in
Voeren enkel daar nog realiseren en in Altenbroek. Het is
goed wat Natuurpunt daar gaat doen.’

Hoe ziet Danny de natuur van de toekomst? ‘Tja...’, zucht
hij, en dan geamuseerd: ‘Meer bossen hè!’

Tussen de Kys en het Vrouwenhof in Sint-Martens-Voeren staat de grootste

beuk van de Voerstreek, met een stamdoorsnede van ruim anderhalve meter.

Maar één kant van zijn stam is helemaal weggerot en een grote tak is afgebro-

ken. Hij is dus ten dode opgeschreven.

Overal zie je overigens beuken met dode takken in de kruin. Die zijn allemaal

bedreigd. Tel daarbij de letterzetter, die fijnsparren aantast, en de schimmel

(Chalara fraxinea) die de essensterfte veroorzaakt, en je begrijpt dat het

bomenbestand in onze streek met zware problemen wordt geconfronteerd.
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