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Correc�es in vorig nummer (42) van D’r Koeënwoof
Een opmerkzame lezer, i.c. Jean-Marie Ernon, zag in het ar�kel over de Valck in ’s-Gravenvoeren twee foutjes:
1. Op pag. 36, onder ‘Gilles Heijnen senior’, staat de sterfdatum 1734; dat moet 1742 zijn. Hij staat wel juist vermeld in de
inkadering.
2. Op pag. 37, onder ‘Lambert Balthasar Smeets’, staat dat Celes�n Smeets koster was; hij was echter organist. Dat staat
wel juist vermeld in het ar�kel over de brouwerij in de Kloosterstraat.
Ook Jean-Louis Xhonneux zag op pag. 39 een foutje: arts Gilles Heijnen was de zoon van Clemen�ne Walpot en niet van
Gertrudis Duijsens. In de inkadering is het wel correct aangegeven.
Jacqueline Zijlmans liet ons weten dat ze met veel plezier het ar�kel over Pierre Lardinois had gelezen, maar ze maakte er
ons meteen op a�ent dat de familienaam van de echtgenote van Albert Peeters (pag. 9) niet Zijlstra maar Zijlmans is.

Door het huwelijk verenigd
Wat de parochieregisters vertellen over trouwen in de 18de eeuw

In het vorige nummer van D’r Koeënwoof wijd‐
de ik een artikel aan wat de parochieregisters
vertellen over sterven in de laatste decennia van
de 18de eeuw ⁽¹⁾. Ik ben op dat elan doorgegaan
en heb ook de huwelijksakten uit die tijd verza‐
meld in een spreadsheetbestand ⁽²⁾. Het waren
er voor de periode 1770-1796 915, voor de zes
dorpen van de Voerstreek samen ⁽³⁾. In het vori‐
ge artikel gaf ik al aan dat de nog oudere regis‐
ters vaak alleen maar een datum en namen ver‐
melden, en daardoor minder interessant zijn.
Het Edict van 6 augustus 1778 bracht daar ver‐
andering in, zodat er vanaf 1779 iets meer infor‐
matie uit de registers is af te leiden. In vergelij‐
king met wat er vanaf 1796 in te vinden is, toen
de gemeentebesturen de registers van de Burger‐
lijke Stand begonnen bij te houden, is het nog
allemaal erg beperkt. Vanaf de Franse tijd
moesten de ambtenaren bijvoorbeeld ook leef‐
tijd en beroep van iedereen noteren. Maar de re‐
gisters van de laatste decennia van het Ancien
Régime geven ons toch al een inkijk in sommige huwelijks‐
aspecten van die tijd, zeker als je de gegevens erin combineert
met die van de doop- en overlijdensregisters.

Meer nog dan in onze tijd was het gezin vroeger de elementai‐
re bouwsteen van de maatschappij. Zowel de wereldlijke als
de kerkelijke overheid hechtten dus veel belang aan de stabili‐
teit daarvan. Het in de echt verbinden van een man en een
vrouw was het alleenrecht van de kerk, maar de pastoors wa‐
ren wel verplicht een kopie van het parochieregister te maken,
die ze jaarlijks moesten afgeven op de griffie van hun ge‐
bied ⁽⁴⁾. Pas vanaf de Franse tijd trok de bestuurlijke overheid
de registratie van de burgerlijke stand helemaal naar zich toe
en maakte ze het kerkelijke huwelijk zelfs facultatief: op het
gemeentehuis trouwen was verplicht als je officieel als koppel
erkend wilde worden. Nochtans betekende voor velen nog
lang alleen het kerkelijk huwelijk ‘echt getrouwd zijn’.

Hindernissen en toestemmingen
Toen het huwelijk nog een uitsluitend kerkelijke aangelegen‐
heid was, speelde de religieuze overtuiging van de partner een
belangrijke rol. Die moest per definitie katholiek gedoopt
zijn. In de huwelijksakten staat telkens uitdrukkelijk vermeld
in welke parochie elk van beide partners was gedoopt. Met
een protestant trouwen was strikt genomen niet mogelijk. In
de bestudeerde periode vond ik slechts twee dergelijke geval‐
len. Een eerste betrof Maria Gilissen uit Moelingen, die op 1
mei 1750 trouwde met Bartholomeus Straub, een ‘uit de laat‐
ste oorlog achtergebleven huzaar’, die zich eerst had laten do‐
pen en de ‘lutherse ketterijen’ had afgezworen. In ’s-Graven‐
voeren trouwde op 22 oktober 1786 Christina Snijders met
Jacobus Kreiner, een Duitser die in Maastricht woonde; ook
hij had zich eerst tot het katholicisme bekeerd.
Bij een huwelijksinzegening in een andere dan de eigen paro‐

chie moest de pastoor zijn toestemming geven, en dus impli‐
ciet bevestigen dat de persoon in kwestie als goede katholiek
gekend was. Hij noteerde in het parochieregister elk van die
permissies om elders te trouwen. Zo schreef Dautzenberg (die
zichzelf altijd deservitor, waarnemend pastoor, noemde) in
Teuven: ‘dedi litteras dimissionales’ als hij zelf toestemming
gaf, of ‘de consensu domini pastoris …’ als de inzegening in
Teuven zelf plaatsvond maar één van beide partners uit een
andere parochie kwam. Pastoor Thywissen van ’s-Gravenvoe‐
ren nam het er klaarblijkelijk wat minder nauw mee: in de re‐
gisters van de andere Voerdorpen vond ik negen maal een hu‐
welijk waarbij één van de partners uit ’s-Gravenvoeren afkom‐
stig was, maar in het register van Thywissen zijn die niet terug
te vinden! Alleen als de pastoor van de andere parochie hem
na de inzegening een bericht stuurde – ‘ex testimonio ad me
transmisso’ – nam hij de moeite dat ook te noteren.
De parochiegemeenschap had ook enige inspraak. Voor het
huwelijk kon gesloten worden, moest het voornemen om te
trouwen driemaal worden ‘afgeroepen’, meestal tijdens de
hoogmis op zondag. Wie dacht dat hij een bezwaar kon in‐
brengen, moest dat aan de pastoor melden. Als niemand iets
tegen het geplande huwelijk inbracht, gaf de pastoor zijn toe‐
stemming. Als het om een of andere reden niet mogelijk was
te wachten tot na de derde afroep, staat in de akte dat er
slechts één of twee afroepen waren geweest en moest een ho‐
gere kerkelijke overheid de toestemming of dispensatie geven.
Een formulering die je in dergelijke gevallen vaak leest, is
‘vi(rtute) sigilli rubri’ [= krachtens het rode zegel], een verwij‐
zing naar het document dat de dispensatie bevestigde en ver‐
zegeld was met rode was.
Alleen in 1794-1795 werd diverse keren afgeweken van de
drie roepen. De kerkelijke overheid kondigde op 25 septem‐
ber 1794 zelfs een ‘generale dispensatie’ af. Het was een tur‐
bulente tijd: pastoor Thywissen zegende op 2 februari 1795
het huwelijk in van Willem Cerfonteijn en Anna Maria van
den Berg uit Breust, omdat de pastoor daar afwezig was door
de oorlogsomstandigheden (‘nunc tempore belli absente’).
Dispensatie was ook nodig als er tussen de partners een te
nauwe verwantschap bestond. En dat kwam relatief vaak voor,
vermits zij in de meeste gevallen uit het zelfde of een aangren‐
zend dorp kwamen. Voor alle parochies samen vermelden de
registers 5% huwelijken tussen verwanten, meestal in de vier‐

de graad (gemeenschappelijke betovergrootouders), maar
soms ook in de derde graad (gemeenschappelijke overgroot‐
ouders) en twee keer zelfs in de tweede graad (gemeenschap‐
pelijke grootouders). De waarden verschillen wel aanzienlijk:
voor Teuven-Remersdaal is het slechts 1,4% maar voor SintMartens-Voeren 8,5%.
Dispensatie was ook vereist als je tijdens een ‘gesloten periode’
wilde trouwen. Dat waren de advent (vier weken voor Kerst‐
mis) en de vasten (40 dagen voor Pasen) ⁽⁵⁾. Daarop volgde
telkens nog een octaaf [een periode van acht dagen]; in de
praktijk duurde de gesloten periode daardoor tot Driekonin‐
gen, op 6 januari ⁽⁶⁾, of Beloken Pasen. De drie dagen vlak
voor het begin van de advent (op 28 november) en vlak na
Driekoningen waren er wel veel huwelijken (28 respectievelijk
33). Overigens noteerde ik toch negen keer een huwelijk in de
eerste dagen van de advent (29 en 30 november), zonder ver‐
dere opmerkingen. Later in de advent kwam maar tweemaal
voor, met de vermelding dat het ‘in tempore clauso’ plaats‐
vond.
Voor de vastenperiode vond ik twee dispensaties in Moelin‐
gen, één in ’s-Gravenvoeren en één in Sint-Martens-Voeren.
Ik heb de tabel met de trouwdatums naast die van de vasten‐
periodes in de bestudeerde periode gelegd en er – buiten de
hierboven vermelde gevallen – geen enkele in de vasten ge‐
vonden. Dat was dus wel degelijk een strenge ‘gesloten perio‐
de’!
Tenslotte moest je, als je minderjarig was, ook toestemming
krijgen – van je vader, of je moeder als vader overleden was, of
van je momboir [voogd] als geen van beiden nog in leven was.
Maar meerderjarig was je pas als je ouder dan 25 was ⁽⁷⁾! Ik
heb voor ’s-Gravenvoeren geprobeerd de personen die in het
register als minderjarig staan genoteerd, terug te vinden in de
index waarin alle geboorten alfabetisch staan gerangschikt.
Dat lukte niet in alle gevallen. Maar de meerderheid van de
personen die ik wél vond zat in de leeftijdsklasse 21-24 jaar.
Slechts twee keer ging het om een 19-jarige; nog jonger heb ik
niet gevonden.

De beste dag
Tegenwoordig zijn vrijdag en zaterdag de meest populaire
trouwdagen – dan kunnen gasten zich het makkelijkst vrijma‐
ken – maar in de periode 1770-1779 was dat alleszins in de
Voerstreek niet het geval. Iets meer dan de
helft van de huwelijksinzegeningen vond
plaats op zondag (33,2%) en maandag
(29,7%) ⁽⁸⁾. Vrijdag en zaterdag waren zelfs
de minst populaire dagen. Delsemme⁽⁹⁾, die
haar masterscriptie over dit onderwerp
maakte, ziet vooral een samenhang met de
indeling van de werkweek. Het werk ging
voor! Trouwen deed je als er tijd vrij kwam.
Wie in dienst van iemand anders werkte,
kreeg misschien zelfs geen dag vrijaf.
Dan is de zondag inderdaad het meest ge‐
schikt. Ik kan me ook voorstellen dat wie
met veel vertoon wilde trouwen, dat liefst
deed op het ogenblik dat heel de dorpsge‐
meenschap daar getuige van kon zijn. De

inzegening moest overigens verplicht publiek, ‘in facie ec‐
clesiæ’, verlopen ⁽¹⁰⁾. Of dat in een aparte plechtigheid ge‐
beurde dan wel tijdens een gewone mis, is uit de parochiere‐
gisters niet op te maken. Speciaal waren zeker de vieringen
van de koppels uit ’s-Gravenvoeren die niet in de eigen paro‐
chiekerk trouwden maar in de Lorette-kapel in Visé. Om wel‐
ke reden gingen ze overigens naar daar: was het er wat chiquer
of romantischer ⁽¹¹⁾?
Ik heb ook eens gekeken of bepaalde dagen in het jaar eruit
springen wat het aantal inzegeningen op die dag betreft. Er
zijn maar weinig dagen waarvoor je er meer dan zes telt, maar
enkele keren zie je toch een duidelijk hoger cijfer. Het hoogste
is voor 7 januari, de dag na Driekoningen: 19. Er zaten dus
klaarblijkelijk heel wat koppels vol ongeduld het einde van de
advent af te wachten.
Dat gold nog méér voor het einde van de vasten. (Dat is paas‐
zaterdag en dus elk jaar verschillend.) Ook na de vasten was er
een octaaf en dus waren er geen trouwfeesten tot Beloken Pa‐
sen (de zondag na Pasen). Maar op de daaropvolgende maan‐
dag was het ineens heel druk: niet minder dan 38 keer! Als je
de erop volgende week ook meeneemt, kom je zelfs aan 56.
Twee andere hogere waarden: 2 november (11) en 10 novem‐
ber (10). De eerste tien dagen van november – Allerheiligen
(1 november) uitgezonderd – waren sowieso een drukke
trouwperiode: 70 in totaal. Na 10 november – de dag voor
het feest van Sint-Maarten – werd het weer een stuk minder.
Sommige onderzoekers opperen de mogelijkheid dat een en
ander te maken zou hebben met het beëindigen van het con‐
tract van personeelsleden. Op sommige plaatsen viel dat sa‐
men met 1 mei en men zag er dan een samenhang met het
feit dat daar vooral in mei werd getrouwd. Ik heb er geen idee
van of iets dergelijks ook hier meespeelde. Maar het zou me
niet verwonderen dat 1 november – ‘als d’oogst is binnengere‐
den’ – voor veel knechten en meiden op de boerderijen het
einde van het werk voor dat jaar betekende.

Uit het diagram dat het aantal huwelijksinzegeningen per
maand weergeeft blijkt duidelijk een ‘seizoenseffect’. De mini‐
ma voor maart en december zijn te verklaren uit het feit dat ze
grotendeels samenvallen met de vasten en de advent. Dat de
zomermaanden minder hoog scoren hangt wellicht samen
met het vele werk dat er dan op het veld was om hooi en
graan binnen te halen.
Hoe feestelijk was een huwelijksplechtigheid in die dagen, en

ging die altijd gepaard met een uitbundig bruiloftsfeest? Er
zijn alleen maar onrechtstreekse aanwijzingen daaromtrent af
te leiden uit de parochieregisters. Bijvoorbeeld het aantal ge‐
tuigen; meestal waren er maar twee, maar 40 keer waren ze
met zijn vieren (en een enkele keer met nog meer). In 18 van
de 40 dergelijke gevallen ging het om een inzegening op zon‐
dag. Nooit op vrijdag: totaal niet geschikt om te feesten, want
dan kon je de gasten zelfs geen stuk vlees voorzetten. Een aan‐
wijzing van het tegenovergestelde, als de trouwdag wellicht
heel sober verliep, zijn dan juist weer wél het aantal inzege‐
ningen op vrijdag en misschien ook de vermelding van de
koster als een van de (twee) getuigen (minstens 31 keer).

Een goede partij vinden
Hoe leerden twee partners elkaar kennen in die tijd? Hoe
groot was de invloed van de ouders bij de keuze van een te‐
genpartij? Bestond er zoiets als een ondertrouw, waarbij de
twee partners al een verbintenis aangingen ⁽¹²⁾? Hoe werd er
druk uitgeoefend op een man die een meisje zwanger had ge‐
maakt? Informatie daarover vinden we niet terug in de paro‐
chieregisters.
De pastoors noteerden wel waar de trouwers gedoopt waren
en waar ze woonden. Uit het diagram (op de volgende pagi‐
na) waarin ik die gegevens heb verzameld blijkt duidelijk dat
de meesten hun partner in de onmiddellijke omgeving von‐
den: het eigen dorp of hooguit enkele dorpen verder – dus op
een afstand die je in een redelijke tijd te voet kon afleggen. Al‐
leen de lokale adel zocht ook verder van huis naar een ge‐
schikte partner. Opvallend vaak was de geboorteplaats niet de
woonplaats. Dat roept dan weer de vraag op: wanneer is de
persoon in kwestie verhuisd? Was dat als kind, met het hele
gezin, of trok je er op je eentje op uit om elders werk te vin‐
den? Wellicht is dat laatste vaak het geval geweest, want op
nagenoeg elke boerderij was de arbeid van knechten en mei‐
den nodig om het bedrijf draaiend te houden. Gezien de be‐
perkte mobiliteit betekende
dat meteen dat je op je werk‐
plaats ging wonen. (Enkele ke‐
ren vermeldde de pastoor dat
zelfs expliciet, bijvoorbeeld
[Moelingen, 23 februari 1772]
voor Anna Catharina a Cam‐
po uit Sint-Martens-Voeren,
die als dienstmeid bij praetor
Jacob Janssen werkte.) In wel‐
ke omstandigheden dat ge‐
beurde kunnen we ons tegen‐
woordig niet meer voorstellen.
Er zijn tal van verhalen be‐
kend van op de boerderij in‐
wonende knechten en meiden
die boven de stal sliepen, bij de dieren.
Uit de gegevens blijkt ook dat slechts voor 7% een partner uit
het aangrenzende Wallonië kwam. Voor alle duidelijkheid: in
de nu verfranste plaatsen als Aubel, Hombourg, Montzen,
Henri-Chapelle, … werd toentertijd hetzelfde Nederfranki‐
sche dialect gesproken als in de Voerstreek en daarom be‐
schouw ik ze in de context van dit artikel niet als Waals. Als
de inwoners van deze streek al de cultuurtaal – destijds het

Nederlands (Brabants) of het Duits – beheersten,
thuis werd gewoon ‘plat gekald’.
De leeftijd waarop men in het huwelijk trad was
redelijk hoog. In publicaties daarover wordt gespe‐
culeerd wat de redenen daarvan waren. Meestal
worden economische motieven aangehaald: je wil‐
de eerst wat financiële stabiliteit en je had tijd om
wat te sparen, zodat je op zijn minst ‘meubelen en
huisgerief ’ kon kopen. De pastoors vermeldden
slechts zelden de leeftijd van de trouwers. Soms
gebeurde dat toch eens, als het leeftijdsverschil op‐
vallend hoog was ⁽¹³⁾. Vanaf 1779 moesten ze wel
noteren of de trouwers minderjarig, dus jonger
dan 25, waren. Bij de bruiden vond ik er 39 die
minderjarig waren, bij de bruidegoms 23; in 16
gevallen waren beiden minderjarig. Kortom: trou‐
wen voor je 25 werd was niet algemeen maar ook
niet echt uitzonderlijk (9,5% voor vrouwen, 6,7%
voor mannen) ⁽¹⁴⁾.
Evenmin uitzonderlijk waren een tweede (of der‐
de) huwelijk omdat een van beide partners over‐
leed. Mannen deden dat opvallend vaker dan
Z: zelfde dorp (en daar ook geboren)
vrouwen: in de akten vond ik 98 weduwnaars en
slechts 45 weduwen die een nieuwe relatie aangin‐ Z+: zelfde dorp (maar minstens één partner elders geboren)
gen. Dat betekent dat ongeveer 10% van de man‐ AN: aangrenzend dorp en [op basis van geboorteplaats of woonplaats] zelfde dialect
sprekend als in de dorpen van de Voerstreek
nen en 5% van de vrouwen het na de dood van
AW: aangrenzend dorp waar Frans werd gesproken
hun partner niet zag zitten om alleen te blijven.
V1N: wat verder weg maar zelfde dialect als in de Voerstreek
Wellicht vaak (bij mannen) op zoek naar iemand
V1W: wat verder weg en vermoedelijk Franstalig
om voor de kinderen te zorgen, of (bij vrouwen)
om een kostwinner in huis te hebben. In 22 geval‐ V2N: behoorlijk ver weg en Nederlandstalig
len trouwde een weduwnaar met een weduwe. Was V2W: behoorlijk ver weg en vermoedelijk Franstalig
dat voor de buurt toen ook al de aanleiding om te X: herkomst niet gekend; andere
gaan peltèren: aan het huis van zo’n koppel ketel‐
muziek maken tot de bruidegom de hele bende
trakteerde? In de jaren dat ze in ’s-Gravenvoeren nog de
Seks vóór het huwelijk
Tripsopfeesten organiseerden, was dat een vast thema. (Foto
Seks vóór het huwelijk werd door de Kerk veroordeeld, maar
hieronder.)
de vele dispensaties doen al vermoeden dat heel wat bruidjes
zwanger of alleszins niet
als maagd voor het altaar
stonden. Bij een kleine
zoektocht op het internet
vond ik tal van publica‐
ties die dat bevestigen.
Als je de datum van de
geboorte van het eerste
kind naast die van de
trouwdatum legt, wordt
het nog duidelijker: seks
vóór het huwelijk was al‐
lesbehalve uitzonderlijk.
Op dat vlak verschilde de
situatie in onze dorpen
niet van die elders.
Soms was er wel een pas‐
toor die daar met harde
hand probeerde tegen in
Tripsopfeest 1977

Jacob Bauwens uit Sint-Martens-Voeren en Maria Clara Geurden waren op
2 november 1766 getrouwd in Aubel, de woonplaats van de bruid. Daar woonden
ze ook de eerste jaren van hun huwelijk en ze kregen er drie kinderen. Ergens tussen 1770 en 1774 verhuisden ze naar Veurs. Daar kreeg het echtpaar nog vijf kinderen. Drie ervan s�erven toen ze nog maar enkele maanden oud waren en ook vader
Bauwens overleed in 1781, op 41-jarige lee�ijd. Mogelijk was hij een slachtoffer
van de dysenterie-epidemie die dat jaar bijzonder veel slachtoffers maakte ⁽¹⁾. Ook
het negen jaar oude dochtertje Maria Anna s�erf in dezelfde maand als haar vader.

in een parochie van de Voerstreek was
geregistreerd, meer dan drie jaar be‐
droeg. Waren dit allemaal koppels die
jarenlang kinderloos zijn gebleven
door meerdere miskramen? Misschien
zijn sommigen wel bewust een tijd‐
lang weggetrokken om aan de achter‐
klap van het dorp te ontsnappen.

Het cijfer van 25% voor aantoonbare
‘premaritale seksuele betrekkingen’ is
trouwens een minimumwaarde. Seks
leidt immers niet noodzakelijk tot
zwangerschap. Wellicht zijn ook een
aantal zwangerschappen geëindigd in
een miskraam of abortus. In die 25%
zitten ook 16 gevallen waar al vóór
het huwelijk een kind was geboren.
Het is meestal niet duidelijk of de
moeder dan met de vader van dat
kind of met een andere man trouwde. Concubinaat, onge‐
trouwd samenwonen, was zeker in strijd met de kerkleer en
bijvoorbeeld in het bisdom Roermond trad een kerkelijke
rechtbank daar streng tegen op ⁽¹⁶⁾. Pas na het sluiten van een
kerkelijk huwelijk werden dergelijke koppels officieel geregis‐
treerd ⁽¹⁷⁾.

Maria Clara hertrouwde een jaar later met Lambert Nahoe, de peter van haar toen
8-jarige zoontje Lambert. Daardoor bestond er tussen beiden een ‘geestelijke verwantschap’ [cogna�o spiritualis], waarvoor eveneens een dispensa�e nodig was.
(Een dergelijke geestelijke verwantschap bestond klaarblijkelijk ook bij het koppel
waarvan sprake is in eindnoot 12.) Nahoe was zelf ook weduwnaar; zijn eerste
echtgenote, Maria Agnes Smets, was negen maanden eerder overleden. Met hem
kreeg Maria Clara nog vijf kinderen, maar ook daarvan s�erven er drie, slechts enkele maanden oud. Vier van de vijf overleden meisjes hadden dezelfde naam als
hun moeder, Maria Clara.

te gaan. In Hoeselt bijvoorbeeld was er ene Jan Stiennon, pas‐
toor van 1726 tot 1746, die weigerde een huwelijk met een
zwangere bruid in te zegenen als het koppel (of toch alleszins
de man) zich niet eerst in het openbaar, tijdens de mis, ver‐
ontschuldigde. Zo verplichtte hij een zekere Gillis Steegen ‘te
doen eene publieke penitentie ende aen hem ende de geheele
gemeente vergiffenisse te vragen van het begaende scandael al‐
eer hem tot de trouw met Marie Voes te sullen admitteren’.
De verhouding tussen de pastoor en zijn parochie verslechter‐
de overigens dermate dat de gemeente in 1731 zelfs officieel
een klacht tegen hem indiende ⁽¹⁵⁾.
Concrete cijfers voor de parochies van de Voerstreek: in elk
dorp vond ik bij 20 tot 25 procent van de huwelijken dat het
aantal weken tussen de trouwdatum en de geboorte van het
eerste kind minder dan 35 weken bedroeg. ’s-Gravenvoeren
stak daar met 32% zelfs bovenuit. Voor alle parochies samen
kwam ik aan 25%. Dit cijfer heeft alleen maar betrekking op
die koppels die in het eigen dorp of in een ander dorp van de
Voerstreek bleven wonen, 509 in totaal (wat overeenkomt met
55% van het aantal dat in de bestudeerde periode trouwde).
Koppels die naar elders verhuisden heb ik niet proberen te
traceren. Soms keerden die later
wellicht toch terug naar hun
dorp. Ik vond immers 60 kop‐
pels (12,1%) waar het verschil
tussen de trouwdatum en de ge‐
boorte van een eerste kind dat

De kerk van ’s-Gravenvoeren werd
gebouwd in 1786, onder pastoor
Hendrik Thywissen.
Deze foto dateert uit de jaren ’50
of ’60 van de vorige eeuw. Die op
de volgende pagina is een stuk
ouder, van toen het kerkhof nog
bestond. (De nieuwe begraafplaats werd in 1934 aangelegd.)
Foto’s uit de collec�e van
Marleen Debougnoux.

Het aantal kinderen van ongehuwde moeders was overigens
nog wel een stuk hoger: 116 in totaal tussen 1770 en 1796;
op 3.470 geregistreerde geboorten maakt dat 3,3%. In Aubel
hield de pastoor een lijst van dergelijke ‘onwettige’ kinderen
bij tussen maart 1755 en juli 1778; ze telt 53 namen. Ook de
pastoors van ’s-Gravenvoeren en Teuven deden dat, maar tel‐
kens slechts één jaar lang, in respectievelijk 1775 en 1765.
Waarom ze ermee begonnen, en ook weer ophielden, is on‐
duidelijk.
Onderzoekers zoals Gyssels⁽¹⁸⁾ wezen er overigens op dat on‐
gehuwd zwanger worden of seks vóór het huwelijk vaak het
gevolg was van de sociaal zwakke positie van de vrouw. Het
was dus van haar kant zeker geen vrijgevochten of losbandig
gedrag of revolteren tegen de bestaande normen. Integendeel

zelfs, ze zochten juist de zekerheid van
een huwelijk: ‘Vele meisjes zullen
daardoor bereid geweest zijn hun
maagdelijkheid te verkopen in ruil
voor een huwelijksbelofte.’

Op 7 november 1775 vond in ’s-Gravenvoeren het huwelijk plaats van Joseph Severin en Joanna van de Berg. Bij hoogdringendheid, om 10:00 uur ’s avonds, want de
bruidegom lag stervende in zijn bed. Hij overleed nog dezelfde nacht. Hun dochter
Maria Josephina werd enkele maanden later, op 24 februari 1776, geboren.

Voor Joseph Severin was dit zijn derde huwelijk. Een eerste was met Maria JosephiTot slot: wat je in de registers alleszins
na Joskin (datum en plaats niet teruggevonden). Met haar kreeg hij vijf kinderen
niet kunt lezen is of het wel eens tot
tussen 1750 en 1760. Zijn eerste echtgenote overleed op 4 januari 1761. Hun jongeen echtbreuk kwam. Als je in het
ste zoon was toen nog geen week oud. Hij hertrouwde op 8 augustus 1762 met Sodoopregister de namen van kinderen
phia Coelen. Zij overleed op 23 mei 1763 bij de geboorte van hun zoontje Gaspar
terugvindt ⁽¹⁹⁾, was dat duidelijk niét
(die zelf op 3 december 1780 s�erf aan dysenterie).
het geval – ook al betekende het uiter‐
aard niet noodzakelijk dat het om een
gelukkig huwelijk ging. Maar een echtscheiding, laat staan de
van het Rijksarchief of van de Genealogical Society. (Zie daarom‐
mogelijkheid om opnieuw te trouwen, bestond niet voor de
trent het artikel in het Voerens Blaedsje 73, van januari 2022.)
katholieke kerk. Die ging uit van de onverbrekelijkheid van
het huwelijk: ‘trouwen is houwen’.
1. Palmans, R., 2021, Je ziel teruggeven — Wat de parochiere‐
gisters vertellen over sterven in de 18de eeuw. In: D’r Koeënwoof
En als toemaatje een citaat van de Franse econoom Jean Fou‐
42: 17-26.
rastié, over het leven en de dood van de gemiddelde huisvader

op het einde van de 18de eeuw, dat ik vond bij Matthijs⁽²⁰⁾:
‘Hij kwam uit een gezin van vijf tot zes kinderen, van wie hij
er maar twee of drie 15 jaar had zien worden. Als kind had hij
hoogstens één van zijn grootouders gekend. Hij trouwde
(voor de eerste keer) op 27 jaar, en had ook vijf of zes kinde‐
ren. Bij zijn overlijden waren er nog twee of drie in leven.
Zijn huwelijk duurde gemiddeld 17 jaar en werd afgebroken
door de dood. Deze man werd gemiddeld 52 jaar en onder‐
tussen had hij drie hongersnoden, drie tot vier periodes van
schaarste en vier tot vijf epidemieën (zoals pest en tyfus) mee‐
gemaakt. Voortdurend werd hij geconfronteerd met dood, el‐
lende en lichamelijke pijn. In zijn voor die tijd relatief lange
leven had hij gemiddeld negen mensen uit zijn directe omge‐
ving door de dood verloren. Als de vader weduwnaar werd (of
de moeder weduwe), waren de kinderen gemiddeld 14 jaar
oud. Alle ouders stierven vóór ze de opvoeding van hun jong‐
ste kinderen hadden voltooid.’

Bronnen en opmerkingen
De vermelde bronnen zijn ook allemaal op het internet te vin‐
den. De parochieregisters zelf kun je raadplegen op de websites

2. Ik heb de gegevens uit de parochieregisters verzameld in
een spreadsheetbestand (in Numbers, nadien geëxporteerd
naar Excel). Het is beschikbaar op de website van Heem en
Natuur Voeren: https://heemennatuurvoeren.be (archief ).
3. Voor Moelingen en Sint-Pieters-Voeren zijn in dit bestand
ook gegevens opgenomen van vóór 1770, zodat het aantal
verzamelde akten 1.058 bedraagt. Voor de periode 1770-1796
is het aantal huwelijken in de diverse parochies van de Voer‐
streek 915. Daarbij is ook Beusdael meegerekend, dat in die
tijd deel uitmaakte van de parochie Teuven. Je moet er reke‐
ning mee houden dat sommige huwelijken tweemaal zijn ge‐
registreerd, namelijk als één van beide partners uit een andere
parochie van de Voerstreek afkomstig was en de pastoor ook
daar zijn toestemming voor het huwelijk heeft genoteerd.
4. De bestuurlijke overheid moest de pastoors daartoe een
blanco-register bezorgen: ‘Ten welcken eijnde wij belasten wel
expresselijck de wethouderen aen de pastooren van hunne pa‐
rochien omtrent het eijnde van elck jaer eenen register in ’t
witte te besorgen, die genoeghsaem dick zij om alle de doop‐
en, dooden ende houwelijcken van een jaer te behouden.’ De
richtlijn komt uit een edict van 15 april 1754, dat de pastoor
van Sint-Martens-Voeren dat jaar
zelfs helemaal overschreef (of heeft
laten overschrijven) in zijn paro‐
chieregister.
5. Matthijs, K. & Van de Putte,
B., 2001. Huwen tijdens de advent
en de vasten in de 19de eeuw in
Vlaanderen. In: BTNG|RHBC,
XXXI, 1-2: 75-112, die de Me‐
chelse catechismus van 1632 cite‐
ren: ‘Waerom en laet de H. Kerc‐
ke de Houwelijcken niet toe in
den Advent ende Vasten? Want
het tyden zyn van Penitentie ende
Devotie / de welcke door de blij‐
schap die op de Bruyloften ghe‐
meynelijck gheschiedt belet wor‐
den.’

De auteurs geven ook aan dat het per‐
centage huwelijken dat toch tijdens
deze periodes plaatsvond, kan dienen
als een maatstaf voor de desecularisatie
(ontkerkelijking) van een gemeen‐
schap. Voor de Voerdorpen van die
tijd was die beslist zeer laag.
6. van Poppel, F., 1993. Ruimtelijke
en sociale variatie in de huwelijks‐
maand. In: Volkskundig Bulletin 19,
1: 36-77.

Is de verplich�ng om de betrokkenen (partners en getuigen) het register te laten
tekenen een s�mulans geweest om (minstens je naam) te leren schrijven? Als er
geen andere getuigen beschikbaar waren, deed pastoor Hendrik Thywissen van
’s-Gravenvoeren vaak een beroep op Jan Thywissen, Maria Elisabeth Thywissen of
koster Jan d’Affnay. Wellicht waren de eerste twee familie van de pastoor. In het
begin (1779-1780) ondertekende Jan Thywissen met een kruisje, maar vanaf 2 november 1781 schreef hij zijn naam. Bij een volgend huwelijk, twee dagen later,
deed ook Maria Elisabeth dat! Toch tekende ze opnieuw met een kruisje op 30 november 1782; idem voor Jan op 4 november 1783. Maar klaarblijkelijk vonden ze
het later weer wel belangrijk, want in 1789 verschenen hun handtekeningen opnieuw onder huwelijksakten. (Ik ga ervan uit dat het telkens om dezelfde personen
gaat, maar helemaal zeker ben je daar nooit van: er waren nogal eens naamgenoten, zeker als het om een algemene familienaam ging.)

7. Die verplichting staat uitdrukkelijk
in het Edict van 1778: ‘Ingevalle de
gene dewelcke in Houwelyck treden
ofte een van hun den volkomen ouderdom van 25 jaeren niet
en hadde beryckt, sal men van hunne minderjaerigheydt men‐
tie maecken in de Act, ende indien gevalle, sal in den selven
moeten uytgedruckt of de minder jaerige Contractanten geas‐
sisteert syn van hunne Vader ende Moeder, Momboirs ofte
Curateurs, of sy van hun eene schriftelycke permissie beko‐
men hebben, ofte wel daer toe geautoriseert syn by Decreet
van den Rechter : van welcke permissien ofte Decreten den
datum in de Acten van Trouw sal worden verklaert.’

8. Ik heb hierbij (en ook voor de aantallen per maand) uitslui‐
tend rekening gehouden met de huwelijken die afgesloten
werden in de eigen parochie. Huwelijken in een andere paro‐
chie, waarvoor de pastoor de toestemming ook in zijn eigen
register noteerde, vonden misschien plaats op een andere da‐
tum dan die welke in het register staat. De berekende waarden
zijn gebaseerd op 768 akten.
9. Delsemme, M., 2011. Trouwen in de regio Aalst 1579-1840
– Een nuptialiteitsstudie naar maand- en dagschommelingen.
10. Van de Ven, J.M.M., 2000. In facie ecclesiae – De katholie‐
ke huwelijksliturgie in de Nederlanden van de 13de eeuw tot het
einde van het Ancien Régime.
11. Ik vond in de ondezochte periode drie vermeldingen van
het inzegenen van een huwelijk in de Lorette-kapel in Visé:
Lambert Theelen en Maria Catharina Lauvenberg (op 22 fe‐
bruari 1773); Joannes Smeets en Maria Josephina Heynen
(eveneens op 22 februari 1773); Hendrik-Alexander Ernon en
Joanna Heynen (op 17 juni 1775). Opvallend is dat de getui‐
gen bij deze inzegeningen telkens aan dat heiligdom verbon‐
den geestelijken waren. Louis de Woedké en Elisabeth de
Lognay kregen een speciale toestemming om op 30 oktober
1780 in de privékapel van Stroevenbos te trouwen.
12. Wat toch in de richting van een verbintenis wijst is een
vermelding in de huwelijksakte van Theodoor van Hoven en
Clementina Smeets (’s‐Gravenvoeren, 9 mei 1782): ‘prævie
obtenta in impedimento publicæ honestatis orto ex sponsali‐
bus a sponsa cum fratre sponsi jam defuncto initis et in tribus
bannis dispensatione nulloque alio detecto impedimento ca‐
nonico’ — ze hadden vooraf dispensatie gekregen voor de
‘verwantschap’ die was ontstaan doordat Clementina door hu‐
welijksbeloften was verbonden met de intussen overleden
broer van Theodoor. Verder waren er geen andere canonieke
bezwaren ontdekt na de klassieke drie afroepen. (Met dank
aan Onno Kneepkens voor zijn hulp bij de vertaling.)

13. Ik vond in de onderzochte akten vier dergelijke gevallen:
weduwnaar Joannes Vincent (65) met Maria Schafs (18) in
Moelingen (29 september 1748); vrijgezel Mathias Jeuckens
(69) met Ida Schafs (22) in Moelingen (21 oktober 1753);
weduwnaar Arnold Delwaide (70) met Laurentia Royen (28)
in Moelingen (4 september 1754) en weduwnaar Arnold Beu‐
ken (60) met weduwe Maria Catharina Vandersteen (40) in
’s-Gravenvoeren (3 november 1793).
14. Bij de berekening van deze aantallen is alleen rekening ge‐
houden met de 581 registraties tussen 1779 en 1796. Die van
Sint-Pieters-Voeren zijn er niet bij, omdat de pastoor daar de
leeftijd niet noteerde.
Misschien lag het werkelijke aantal toch iets hoger en waren
er meer gevallen dan in de parochieregisters opgetekend. Ik
merkte bijvoorbeeld dat in de turbulente jaren 1794-1795 en‐
kele gevallen van minderjarige trouwers niet als dusdanig door
pastoor Thywissen van ’s-Gravenvoeren zijn genoteerd.
15. Jacobs, C., 2013. Niets nieuws onder de zon: een pastoor
wordt aangeklaagd: http://www.hoeseltvrugger.be/
index.php?itemid=1337.
16. Cillekens, C., in een interview met Gerard Venner, mede‐
werker van het RHCL: Seks vóór het huwelijk schering en in‐
slag. In: De Limburger van 11 oktober 2014.
17. Ik vond slechts één uitdrukkelijke vermelding van een
koppel dat ongehuwd had samengeleefd, namelijk op 15 au‐
gustus 1718: Martinus Mentiens en Agnes Feijen waren, na
vele jaren in concubinaat geleefd te hebben, getrouwd. Dat
zou in Namen gebeurd zijn, zonder toestemming van de toen‐
malige pastoor Bartholomé van ’s-Gravenvoeren. Die verwijst
in de akte ook naar het doopsel op 29 oktober 1713 van hun
dochter Catharina, die in het doopregister ‘filia illegitima’
[onwettige dochter] van beiden wordt genoemd.
18. Gyssels, M.C., 1985. Het premaritaal gedrag in Vlaande‐
ren in de 18de en de 19de eeuw. In: Documentatieblad werk‐
groep Achttiende eeuw: 143-155.
Ook in haar licentiaatsverhandeling, Het premaritaal gedrag in
Oost-Vlaanderen (1700-1800), uit 1982, gaat ze daarop in.
19. In 53,6% van de huwelijken waarvan ik de komst van het
eerste kind kon terugvinden, kwam dat er hooguit een jaar na
de trouw. Na anderhalf jaar gold dat al voor 70,3%.
20. Matthijs, K., 2001. De mateloze negentiende eeuw: bevol‐
king, huwelijk, gezin en sociale verandering.

De Franse tijd: le maire neemt de plaats in van de pastoor
In 1794 bezetten Franse troepen onze streek. In 1795 werden
het grondgebied van het huidige België en een gedeelte van
Nederland ingelijfd bij Frankrijk. De periode 1794-1795 was
een turbulente tijd, die voor de bevolking van de bezette ge‐
bieden honger, ziekte en andere ellende met zich meebracht.
De Fransen hadden het ook speciaal gemunt op de adel en de
katholieke kerk, die onder het Ancien Régime nog een geprivi‐
legieerde positie hadden bekleed. Uit aantekeningen in de pa‐
rochieregisters, of juist door het helemaal ontbreken van de
normale registraties omdat ze waren ondergedoken, blijkt dat
vele geestelijken zich niet veilig voelden.
De Franse overheid stelde zich de eerste jaren van de bezetting
steeds antiklerikaler op: kerkelijke goederen werden aangesla‐
gen, priesters moesten trouw zweren aan de Franse republiek,
uiterlijke tekenen van het geloof moesten verdwijnen en de
katholieke kalender werd vervangen door de republikeinse.
Pas na het Concordaat van 15 juli 1801, tussen Napoleon en
paus Pius VII, kwam er weer een soort godsdienstvrede.
De geestelijken kregen het bijzonder moeilijk toen in septem‐
ber 1797 in Frankrijk het radicale Directoire de macht greep
en van priesters eiste dat ze de ‘eed van haat’ aflegden, waarin
ze getrouwheid zwoeren aan de republiek. Wikipedia zegt er‐
over: ‘Het wel of niet afleggen van de eed leidde tot grote ver‐
deeldheid onder de bevolking. In het departement van de Ne‐
dermaas zwoeren 252 van de 1.423 priesters (17%) de eed
van haat aan het koningschap en getrouwheid aan de repu‐
bliek. De Franse bezettingsmacht stelde lijsten op van al of
niet beëdigde parochiepriesters. De goederen van kerkfabrie‐
ken van onbeëdigden werden geïnventariseerd en verbeurd
verklaard. Veel priesters doken onder en zetten hun werk on‐
dergronds voort, echter beroofd van hun pastoraal inkomen.
De bisschop gaf hun alle faciliteiten om hun werk in het ge‐
heim te doen. De gevluchte Luikse bisschop gaf zijn priesters
de volmacht om mis te lezen in privé-woningen en zonder de
voorgeschreven gewaden, de Eucharistie en het Heilig Oliesel
buiten de kerk te bewaren, biecht te horen in een profaan ver‐
trek en zelf te delegeren en te dispenseren voor huwelijken.
Priesters die de eed wel hadden afgelegd, werden door sommi‐
ge eedweigeraars met de nek aangekeken. Anderzijds wisten
zij soms binnen de marges van de Franse wet
veel goeds te doen.’
Volgens Ansay was pastoor Thywissen⁽¹⁾
(’s-Gravenvoeren) van 1794 tot 1799 onderge‐
doken wegens weigering van die eed. Hij zou
zich verborgen hebben in het huis dat (in
1966) door de familie Cleenen-Hanssen werd
bewoond. ‘Daar las hij mis op een hooizolder
die nog in dit verband aangetoond wordt’, al‐
dus Ansay ⁽²⁾. (Foto hiernaast: het huis is sterk
verbouwd en de zolder is daardoor niet meer
herkenbaar.) Elza Vandenabeele herinnert zich
nog hoe Castermans van de boerderij van
Snauwenberg meer dan 50 jaar geleden haar
en haar man daar een kamertje toonde met
een kast waarin een soort altaar verstopt zat.
Ook daar droeg Thywissen de mis op.

In 1796 vaardigde de Franse overheid een wet op de Burgerlij‐
ke Stand uit: voortaan zouden niet meer de pastoors instaan
voor het bijhouden van gegevens over geboorte, overlijden en
huwelijk. Dat werd de taak van het gemeentebestuur. In de
parochieregisters zie je in augustus-september 1796 een aante‐
kening verschijnen: ‘Arrêté et clos par la municipalité du Can‐
ton’, en daarna is het gedaan met de registraties.
Het was me al opgevallen dat die van Sint-Martens-Voeren en
Sint-Pieters-Voeren wél doorliepen, wat me deed vermoeden
dat de pastoors daar zich anders opstelden tegenover het nieu‐
we bestuur dan hun collega’s in de andere parochies. Maar het
bleek toch wat ingewikkelder te zijn.
In ’s-Gravenvoeren was het register ook afgesloten – tenmin‐
ste, het exemplaar dat te vinden is op de website van het
Rijksarchief. Maar dat gebeurde niet met een tweede exem‐
plaar, waarin de betrokkenen eveneens hun handtekening
moesten zetten ⁽³⁾. Klaarblijkelijk hield de pastoor dat bij zon‐
der het medeweten van de overheid. In de periode van 1 okto‐
ber 1797 t/m 15 juli 1801 (de zg. ‘beloken tijd’) noteerde
Thywissen 38 huwelijken in zijn parochieregister.
In 1797 werden de 9 huwelijken die er voor dat jaar in geno‐
teerd staan nog allemaal ‘in ecclesia nostra’ ingezegend. In de
kerk dus! Maar het is best mogelijk dat het toch allemaal stie‐
kem gebeurde, onder de neus van de Franse bezetter. Het valt
ook op dat de huwelijksakten vaak niet ondertekend zijn, of
dat de getuigen vaak dezelfde personen zijn. Dat laatste wijst
erop dat de pastoor ze snel in zijn eigen (familiale) omgeving
optrommelde en dat er daarbuiten maar heel weinig mensen
op de hoogte waren. Niet opvallen was de boodschap! Merk‐
waardig is dat het laatste huwelijk dateert van 12 oktober, ter‐
wijl normaal begin november nog veel werd getrouwd. Mis‐
schien omdat de overheid alles dan beter in de gaten hield? In
1798 ontbreekt in de registraties de formulering ‘in ecclesia
nostra’, behalve voor twee inzegeningen die op 6 oktober
plaatsvonden. Klaarblijkelijk fungeerde de correspondentie
met de hogere kerkelijke overheid (i.c. de vicaris-generaal)
nog wel, want die gaf voor een huwelijk op 24 februari 1798
(Jacob Cerfonteijn met Maria Elisabeth Thywissen) dispensa‐

tie (omdat de trouwers met elkaar verwant waren⁽⁴⁾ en de in‐
zegening in de vasten plaatsvond). Ook de volgende twee in‐
zegeningen vonden ‘in tempore clauso’ plaats. (Zie voorgaan‐
de tekst: tijdens de vasten was trouwen niet toegestaan.) Ook
in december van dat jaar vonden nog twee inzegeningen
plaats, dus in de gesloten periode van de advent. Ook dat jaar
was er geen enkel huwelijk in november.
In Sint-Pieters-Voeren is de laatste registratie een huwelijk op
4 april 1796, maar op de volgende pagina staat dan ‘Le pre‐
mier frimair an cinquième republicain / Die 21 Novembris
1796 …’. Pastoor Jesse ging dus gewoon door met het regi‐
streren van huwelijken. Opvallend is wel dat hij die in 1797
enigszins anders formuleert: niet meer ‘in matrimonium junxi
sunt’ of ‘matrimonium contraxerunt’ maar ‘junctus est sacra‐
mentaliter’. Ook hier is opvallend dat vaak dezelfde getuigen
optreden, maar wellicht speelden hier toch andere redenen
dan in ’s-Gravenvoeren.
De Fransen droegen de registraties van de burgerlijke stand
dan wel over aan het gemeentebestuur ⁽⁵⁾, maar enkele ge‐
woontes uit het Ancien Régime behielden ze toch. Zo moest
het voornemen om te trouwen nog altijd openbaar bekend
worden gemaakt, zodat eventueel bezwaar kon worden aange‐
tekend – alleen niet meer door de pastoor maar door de bur‐
gemeester (le maire). Tweemaal zelfs, met een tussentijd van
een week, enkele weken vóór de trouw. In ’s-Gravenvoeren ge‐
beurde dat op zondag, om 10:00 uur: ‘devant la principale
porte de notre maison communale … publié à haute voix en
présence des citoyens assemblés dans le lieu et à l’heure des
séances municipales les promesses de mariages de …’ en ‘affi‐
ché à la porte de la maison communale’. Ook moest van het
voornemen van het huwelijk een uitgebreid verslag worden
gemaakt. Sowieso waren al die aktes veel uitgebreider dan
toen de pastoors het nog deden. Het gevolg is ook dat ze veel
interessanter zijn voor genealogisch en ander onderzoek: uit‐
gebreide informatie over de ouders en zowel van de trouwers
als van de getuigen werden leeftijd en beroep genoteerd.

weten waren in het dorp. Toch was er ook één geval (Klinken‐
bergh-Wijnants) waar het kerkelijk huwelijk (op 1805.10.27)
pas vijf jaar na het burgerlijk huwelijk (op 1801.07.26) plaats‐
vond.

Bronnen en opmerkingen
1. Hendrik Thywissen was de zoon van Hendrik Thywissen
en Maria Antonetta Vielvoye. Hij werd geboren op 18 okto‐
ber 1740 in ’s-Gravenvoeren en stierf daar ook op 10 april
1816. In zijn overlijdensakte staat: ‘très digne et très respecta‐
ble pasteur de cette commune pendant quarante six ans’. Het
echtpaar Thywissen-Vielvoye kreeg 14 kinderen. Hendrik was
het tweede kind met die naam en elfde in de rij. Het opschrift
met zijn initialen ‘Pastor | 1774 | HT’ boven de poort van de
pastorie verwijst naar hem.
2. Ansay, J., 1966. De pastoors van ’s-Gravenvoeren. In: Heem
(10/1): 18.
3. Dit tweede register (dat ook door het Rijksarchief in Has‐
selt wordt bewaard) is online te vinden op de website van de
Genealogical Society: familysearch.org.
4. Maria Elisabeth was de weduwe van Mathias Cerfonteijn
en dus de schoonzus van de bruidegom. Voor de kerk was dit
een ‘geestelijke verwantschap’, waarvoor dispensatie nodig
was.
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contrat civil. Belangrijk is ook dat deze wet de scheiding mo‐
gelijk maakte.

De ouders van de trouwers moesten overigens bij minderjari‐
gen nog altijd hun toestemming geven. Meerderjarig was je
voortaan als je ouder dan 21 was. Maar in de akte van Corneil
Herens (23), van 5 floréal XII, wordt die nochtans mineur ge‐
noemd; Marie Marguerite Lombart (22) wordt in de akte van
27 pluviose XIII wel fille majeure genoemd. Maar zelfs bij wie
meerderjarig was werd pro forma de goedkeuring van de ou‐
ders gevraagd.
Het burgerlijk huwelijk kwam op de eerste plaats; een eventu‐
eel kerkelijk huwelijk moest nadien plaatsvinden. Maar zeker
in de beginjaren werd die regel behoorlijk vaak overtreden.
Voor de gewone Voerenaars was het burgerlijk huwelijk een
antiklerikale, door de bezetter opgedrongen verplichting waar
ze duidelijk niet van wilden weten.
Ik heb de aktes van de burgerlijke stand (’s-Gravenvoeren,
1800.10.10 t/m 1804.09.19) naast die van pastoor Thywissen
gelegd. Van de 28 aktes vond ik er 24 in beide registers. Daar‐
van had in 11 gevallen het kerkelijk huwelijk vóór het burger‐
lijke plaats, in 5 gevallen zelfs meerdere maanden eerder. Wel‐
licht kneep de plaatselijke burgerlijke overheid een oogje
dicht; ik kan me moeilijk voorstellen dat zulke zaken niet ge‐

De grafsteen van de ouders van Hendrik Thywissen is een van de
kruisen tegen de muur van de kerk van ’s-Gravenvoeren.

Krijgsvorderingen in Sint-Pieters-Voeren (1760-1762)

We moeten ons verhaal beginnen bij de troonsbestijging van
keizerin Maria-Theresia van Oostenrijk, in 1740. Een vrouw
op de keizerstroon, dat was voor enkele vorsten in het toen‐
malige Europa reden genoeg om daar ook aanspraak op te
maken of om op zijn minst te proberen haar een stuk van
haar rijk afhandig te maken. Pruisen pikte zo gewapender‐
hand Silezië in, dat rijk was aan allerhande grondstoffen.
Door die ‘Oostenrijkse Successieoorlog’ rommelde het ook in
onze contreien, met onder meer de slag bij Lafelt in 1747 en
het beleg van Maastricht in 1748.
In 1756 probeerde Oostenrijk het verlies van Silezië ongedaan
te maken en sloot daarom een verbond met Rusland. GrootBrittanië en Frankrijk wisselden daarop van kamp: de Britten
stapten over naar de kant van Pruisen, terwijl de Fransen zich
aansloten bij Oostenrijk. De verhouding tussen Frankrijk en
Groot-Brittanië zat overigens al sinds 1754 scheef omdat bei‐
de landen geregeld met elkaar in conflict kwamen bij de ex‐
pansie van hun kolonies in Noord-Amerika.
Met een aanval tegen Saksen opende de Pruisische koning
Frederik de Grote het offensief en startte zo de vijandelijkhe‐
den die in de geschiedenisboeken zijn beland als de ‘Zevenja‐
rige Oorlog’. De meeste veldslagen speelden zich af in OostEuropa en de kolonies. Maar het bondgenootschap met Oos‐
tenrijk zette Frankrijk ertoe aan om troepen oostwaarts te stu‐
ren, die onder meer in de buurt van Aken waren gelegerd. De
ravitaillering van zo’n leger betekende in die tijd ‘leven van
het land’: men verplichtte de inwoners van het vijandelijke
gebied om in natura of financieel mee de kosten van de bezet‐
ting te dragen ⁽¹, ²⁾.

landbouwopbrengsten. Het moest bovendien instaan voor het
transport ervan naar Kornelimünster, minstens 34 km van
Sint-Pieter, maar daar waren hooguit drie vierspankarren voor
beschikbaar. Wat het allemaal nog schrijnender maakte: de
rijkste partij van het dorp, de Commanderie van de Duitse
Ridderorde, stelde dat van haar kant geen enkele vorm van so‐
lidariteit te verwachten was: ‘buijten de Commanderije erven,
welcke vrij ende exemt pretenderen te sijn van alle fourniture
en vrachten’. Voor het afsluiten van een lening – nodig om
aan de Franse eisen te kunnen voldoen – moest het gemeente‐
bestuur overigens wel de toestemming van de landscomman‐
deur vragen!
De enige oplossing was immers de opgeëiste goederen elders
aan te kopen en vreemde voerlieden in te huren. Helaas, zo‐
veel geld had de gemeente ook weer niet in kas. Ze moest dus
iemand vinden die dat kon voorschieten. In de grote steden
had je wel banken, maar uit de gichtboeken van Sint-PietersVoeren blijkt dat alle leningen hier gebeurden tussen particu‐
lieren en door de lokale schepenbank bekrachtigd werden. En
nogmaals helaas, in Sint-Pieter had niemand zakken die diep
genoeg waren om het vereiste bedrag op tafel te leggen.
Gelukkig bleek Abel Halleux⁽⁴⁾ een oplossing te kennen. Hij
en wijlen zijn broer Peter waren getrouwd met twee zussen
Ernon uit Warsage, Agnes Emerentiana en Maria Angelina.
Hun broer Tossanus Joseph Ernon was arts in Aken. (Nog een
andere broer, Hendrik Alexander, trouwde in 1735 met
Christina Dresens uit ’s-Gravenvoeren en werd de stamvader
van de Ernon-familie daar.) Tossanus Joseph was de weduw‐
naar van Margarita Clara Beissel en had uit dat huwelijk twee

Sint-Pieters-Voeren was op dat ogen‐
Op de Ferraris-kaart (1771-1778) is te zien dat Sint-Pieters-Voeren een enclave vormde in het
blik een Duitse enclave, een ‘rijks‐
heerlijkheid’ in het bezit van de Duit‐ graafschap Dalhem, dat zelf deel uitmaakte van de Oostenrijkse Landen van Overmaas.
se Ridderorde. De inwoners zullen
zich amper gerealiseerd hebben dat ze
zich strikt genomen in staat van oor‐
log bevonden met de omliggende dor‐
pen, die onder Oostenrijks gezag
stonden, en het zal de goede verhou‐
dingen tussen hen wellicht allerminst
in de weg hebben gestaan.
Maar in 1760 kwam de commissaris
van dat Franse leger in de buurt van
Aken bij het gemeentebestuur van
Sint-Pieter aankloppen ⁽³⁾. Het kleine
dorp – ‘dese arme cleene uijtgeputte
gemeente’ – moest drieduizend rant‐
soenen hooi, van elk twintig pond, en
haver leveren. Dat ging de capaciteit
van de eigen landbouwproductie ver
te boven; het gemeentebestuur gaf aan
dat het slechts een deel van de geëiste
hoeveelheid kon leveren uit de eigen

kinderen. (Hij trouwde na het overlijden van zijn eerste
vrouw nog tweemaal.) Meerdere van zijn patiënten behoorden
tot de (adellijke) elite van de stad en hij was dus zelf ook zeer
welgesteld. Zo kon hij in 1750 een deel van zijn vermogen
beleggen in de aankoop van een watermolen, de Heppion‐
mühle in Aken. Hij bezat ook diverse huizen in de stad ⁽⁵⁾.
Halleux bracht het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Voeren
in contact met hem. Uit het erfdeel van zijn kinderen kon Er‐
non een som van 200 pattacons vrijmaken als lening aan de
dorpsgenoten van zijn zwager. De rente (per jaar) bedroeg
5%, een normale rentevoet in die tijd. Borgemeesters⁽⁶⁾ Joan‐
nes Brouwers en Cornelius Lauterbach trokken op 12 april
1760 naar Aken om het contract te ondertekenen. In naam
van heel de dorpsgemeenschap stelden zij zich borg – ‘de ge‐
heele goederen deser gemeente daervoor te verbinden’ – voor
de terugbetaling van de geleende som.
De oorlog in het oosten bleef voortduren, en dus ook de aan‐
wezigheid van de Franse troepen in de buurt van Aken. Die
kwamen in 1762 opnieuw dreigen met ‘militaire executie’ bij
het bestuur van Sint-Pieter. Deze keer eisten ze 2.500 rantsoe‐
nen hooi en haver. De teksten daarover in het gichtboek zijn
bijna een kopie van die van 1760. Opnieuw klopte het ge‐
meentebestuur (op 1 april 1762) aan bij Tossanus Joseph Er‐
non. Samen met de borgemeesters Jan Dobbelsteen en Jan
Malliers ging ook Abel Halleux mee naar Aken. Ze slaagden
erin, mede dank zij de hulp van Ernon, om bij de Franse
commissaris ‘soo veel mogelijck moderatie te becoemen’.
Hoeveel die de last wilde verlichten, vertelt de tekst niet; al‐
leen dat de commissaris als voorwaarde stelde dat de helft van
de schatting vóór 1 april moest geleverd zijn. Ernon was ook
bereid opnieuw geld te lenen, 344 pattacons en 6 schilling om
precies te zijn. In hun dankbaarheid noemden de afgevaardig‐
den van Sint-Pieter hem ‘hunnen goetgunstigen patroon’.
Ernon leende klaarblijkelijk ook geld aan individuele inwo‐
ners van Sint-Pieters-Voeren. Zo is er een akte van 7 decem‐
ber 1762, over de verkoop van een huis en grond door wedu‐
we Jenne Kerris aan haar broer Gillis. Die laatste nam daarbij
ook de verplichting op zich om een schuld aan Ernon verder
af te betalen.
En hoe liep het af met de Zevenjarige Oorlog? Op 10 februari
1763 sloten Groot-Brittanië en Frankrijk in Parijs een vredes‐
verdrag, waar de Britten als grote winnaars uit te voorschijn
kwamen: zij wisten hun koloniën in Noord-Amerika sterk uit
te breiden. Vijf dagen later sloten ook Pruisen en Oostenrijk
vrede in Hubertusburg. Pruisen behoorde vanaf dan tot de
Europese grootmachten van die tijd.
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pattacons genoemd.) Hij is zich daar altijd tegen blijven ver‐
zetten. Bij zijn overlijden prees de pastoor hem in het paro‐
chieregister als een voorbeeldig christen, met liefde voor God
en zijn naaste. Op 11 januari 1774 stelde de schout hem pos‐
tuum nog eens ‘in faute van betaelinge’. Op 19 september
1786 vroeg de schout aan de schepenbank de ‘taxatie’ van de
(exorbitant hoge) rekening – 231 gulden – van de chirurg die
Mans bijna twintig jaar eerder had verzorgd. Die rekening
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Mortroux. De vader van Tossanus Joseph, Tossaint Mathieu,
was er praetor toen hij in 1698 trouwde met Marguerite Bur‐
do uit Warsage en naar daar verhuisde. In 1689 werd hij may‐
eur (borgemeester) van Mortroux en in die functie wist hij
een schuld van meer dan 18.000 gulden weg te werken, die de
gemeente bij diverse crediteurs had uitstaan.
Tossanus Joseph Ernon had twee kinderen. Zijn dochter Ma‐
ria Francisca Angelina bleef ongehuwd. Zijn zoon Tossanus
Joseph Pascal werd eveneens arts en vestigde zich in Parijs,
waar hij onder meer de latere Franse koning Charles X tot
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ders van de dorpsfinanciën: alle inkomsten en uitgaven van
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schout en de schepenen in hun bestuurstaken. De heer van
het dorp benoemde elk jaar twee (soms ook meer) borgemees‐
ters, doorgaans enkele financieel draagkrachtige personen die
door de inwoners waren voorgedragen. Het ambt van borge‐
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tés villageoises dans les Pays de Dalhem et de Limbourg XVIeXVIIe siècle: 254-275, 427-448.)

Was dat echt een hoop geld?
Als je de bedragen ziet die in de voorgaande tekst worden ge‐
noemd, rijst uiteraard de vraag: was dat echt veel geld voor
een klein dorp als Sint-Pieters-Voeren? Niet makkelijk om
daar meteen op te antwoorden. Hoeveel (al dan niet kapitaal‐
krachtige) inwoners telde het dorp in die tijd? En wat waren
de vermelde bedragen waard als je ze zou omrekenen naar
onze hedendaagse euro’s?
Vermits er geen bevolkingsregisters werden bijgehouden in die
tijd, kun je op de eerste vraag alleen antwoorden met een
schatting. Pas in de loop van de 19de eeuw organiseerde de
overheid echte volkstellingen en werd nauwkeurig geregi‐
streerd waar iedereen precies zijn of haar domicilie had. Bij
gebrek aan meer nauwkeurige gegevens houd ik het dus bij
‘een paar honderd’ wat het inwonersaantal van Sint-PietersVoeren betreft. Onder de constitutio over de terugbetaling van
de lening staan in 1760 in het gichtboek 14 namen van inwo‐
ners die zich garant stelden, maar het is niet duidelijk of al‐
leen zij het verschuldigde bedrag moesten opbrengen.
Over de betekenis van geld in vroegere eeuwen zijn al tal van
uitvoerige studies gemaakt. De bronnenlijst hieronder is
slechts een kleine selectie uit wat ik op het internet vond in
dat verband. Zelf heb ik bij het doornemen ervan vooral ge‐
leerd dat het niet zo eenvoudig is om bedragen van toen te
vergelijken met de koopkracht van nu. Sommige studies base‐
ren zich daarvoor op het ‘gemiddelde’ dagloon, er altijd bij
vermeldend dat er op dat vlak grote verschillen waren tussen
een ervaren vakman en een ongeschoolde dagloner. Maar zelfs
als je daar een bedrag op kunt plakken, stelt zich de vraag wat
je ermee kon kopen. Sommige onderzoekers rekenen de be‐
dragen daarom om naar de hoeveelheid graan (meestal rogge)
die met zo’n dagloon overeen stemde. Omrekenen naar
grondprijzen kan ook, maar dan moet je er rekening mee
houden dat de grondprijzen van toen absoluut niet te vergelij‐
ken zijn naar die van nu – vooral omdat de landbouw toen‐
tertijd veel minder productief was.
In de 18de eeuw heerste er een muntschaarste. Gouden en zil‐
veren munten werden opgepot – op een goed verborgen of
beveiligde plaats in het eigen huis – en veranderden alleen bij
een grote uitgave, voor een stuk grond bijvoorbeeld, van eige‐
naar. Voor de dagelijkse kleine uitgaven gebruikte men kope‐
ren pasmuntjes. De uitgave van gouden en zilveren munten
bracht geld op voor de overheid, want in de handel was hun
koers net een beetje hoger dan hun gehalte aan edelmetaal.
Maar het slaan van pasmunt kostte de overheid geld en dus
werd de productie ervan nogal eens op de lange baan gescho‐
ven en ontstond er een tekort aan kleingeld. Daardoor draaide
de 18de-eeuwse maatschappij, zeker op het platteland, voor
een groot deel op wederzijds krediet. Zo kon bijvoorbeeld een
dagloon verrekend worden als een mindering op de pacht‐
som. Die pachtsom, maar ook diensten en arbeid, werden
overigens vaak (deels) in natura betaald.
Geld was daarbij dus eerder een middel om de waarde van iets
vast te leggen. In documenten wordt die meestal uitgedrukt in
gulden, of stuivers: 1/20ste deel van een gulden. Een stuiver
was dan weer verder ingedeeld in 4 oorden. Die oordjes waren

in omloop als de hierboven vermelde koperen pasmuntjes.
Maar guldens en stuivers bestonden niet als echte munten of
‘penningen’! (Dat de gulden in de 19de eeuw in Nederland
wel als muntstuk is ingevoerd, maakt de zaak nog verwarren‐
der…) De gulden was een rekenmunt, een boekhoudkundige
referentiewaarde: een bedrag op een rekening werd in guldens
uitgedrukt maar kon in de praktijk in een combinatie van di‐
verse ‘klinkende’ muntsoorten worden betaald – of van goede‐
ren/diensten waarvan de waarde eveneens in guldens was vast‐
gelegd.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit het notitieboek dat pastoor d’Aff‐
nay van ’s-Gravenvoeren bijhield tussen 1720 en 1774. Een
groot deel daarvan bestaat uit een boekhouding van zijn in‐
komsten en uitgaven. Van de jezuïeten, die het tienderecht in
’s-Gravenvoeren hadden, ontving hij een jaarlijkse vergoeding
van 400 gulden (100 pattacons) – overigens zonder ooit op‐
slag of een ‘indexaanpassing’ te krijgen. Uit de vermelde be‐
dragen blijkt dat dit gespreid en deels in natura gebeurde: ‘soo
in waeren als in gelt’. D’Affnay kocht bijvoorbeeld vlees bij
slager Hendrick Claessens, maar dat werd daar – één keer of
enkele keren per jaar – betaald door monfrère Jan Baptist Bo‐
gaerts, de plaatselijke vertegenwoordiger van de jezuïeten. Hij
vermeldt ergens dat het vlees 14 oord per pond kostte (en een
pond kwam overeen met 467 gram). Zijn jaarlijks vleesver‐
bruik bedroeg ongeveer 120 gulden, dus goed voor ruim 300
kg. (Ik veronderstel dat hij dat niet in zijn eentje verorberde,
maar samen met een huishoudster en af en toe gasten, of dat
hij een deel ervan doorschoof naar zijn ouders of andere fami‐
lieleden. Er waren overigens veel dagen dat hij geen vlees
mocht eten. Daarom vermeldt zijn boekhouding ook geregeld
haring, stockvis, laberdaen [gepekelde schelvis] en buckem
[bokking: gerookte en gezouten haring].) Elk jaar – kort na
‘Sint-Jansmis’, 24 juni – maakte hij samen met Bogaerts de
rekening en noteerde dan ‘dat ick voldaen ben voor mijn jaer‐
lijcksche compensatie van vierhondert guldens’.
Een voorbeeld van een betaling in verschillende muntsoorten
vinden we in het gichtboek van Sint-Pieters-Voeren, bij de ver‐
koop van een stuk grond op 30 maart 1756, door Hendrick
Westphael aan pastoor Aegidius Derix: ‘de somme van hon‐
dert vijfftigh gls. voor tweehondert twaelf gls 13 ¼ strs., sijn‐
de ten prijse van vierendertigh pattacons voor ieder morgen,
welcke den comparant bekent mits desen van de Hre. Accep‐
tant ontfangen te hebben in vijff franse pistollen ad 16 gls je‐
der, twee ll. pistollen ad 22 gls jeder, 2 croonen ad vijf gls 2
strs, twee fransse patt. ad 4 gls 5 strs jeder’.
In de staatkundige lappendeken die het gebied tussen Luik,
Aken en Maastricht tijdens het Ancien Régime was circuleer‐
den tal van munten. Zelfs de gulden als rekeneenheid was niet
overal hetzelfde: je had Brabantse guldens – ‘Maestrichter
cours’, de ‘officiële’ rekeneenheid in onze streek – maar ook
Hollandse, met een verschillende waarde. Uit een zinnetje in
het tweede contract met Ernon blijkt dat ook Aken zijn gul‐
den had: ‘die summ von dreijhundert viertzigh dreij pattacons
und sechs schillingen species, jeder pattacon zu zwolff Aacher
gulden, machende Tausend dreijhondert siebenzig funf mas‐
trichter gulden, jeden zu dreij Aacher gulden gerechnet’.

Een voorbeeld van de ‘muntenchaos’ in die tijd vinden we in
een verslag van de schepenbank van Sint-Pieters-Voeren. Op
25 augustus 1784 liet die beslag leggen op het geld dat Jan
Mans cash in huis had: ‘geconsigneert twee dobbele louis d’or,
en vijff enckele louis d’or, seven fransche croonen, en twee
halve, eenen dobbelen luijker schilling, drij oude schillingen,
en een vierdel van fransse pattacon, en drij oorden, dewelcke
speciens sijn worden gedeponeert in handen dergenen …’.
Bij de pattacons (of patagons) die Ernon aan Sint-Pieters-Voe‐
ren leende ging het om een zilveren muntstuk dat in 1612
was ingevoerd, toen de aartshertogen Albrecht en Isabella over
onze gewesten regeerden. Het had een gewicht van 28,25
gram (bij een zilvergehalte van 87,3%). Het werd geslagen tot
1714, maar een halve eeuw later waren de stukken klaarblijke‐
lijk nog veel in omloop. Uit de bovenstaande tekst blijkt dat
één pattacon vier gulden waard was. Tegen de huidige zilver‐
koers (€ 680,- per kg) zou één pattacon iets minder dan € 17,waard zijn, een gulden ongeveer € 4,25.
Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Voeren moest dus de
eerste keer ongeveer € 3.400,- en de tweede keer € 5.830,- le‐
nen. Dat lijken geen onoverkomelijke bedragen. Maar de

waarde van geld hangt al lang niet meer af van de goud- of zil‐
verprijs. En zoals ik hoger al aangaf: de koopkracht van toen
was niet vergelijkbaar met nu. Vlees zou volgens de eerder
door d’Affnay vermelde prijs ongeveer € 1,60 per kg mogen
kosten; daar vind je nu niets meer voor bij de slager. Pastoor
d’Affnay vroeg 10 stuivers voor het opdragen van een mis of
het dopen van een kind. Voor een trouwmis zelfs vier gulden,
waar nog eens twee gulden voor de koster bijkwam! Als prijs
van een koe noteerde hij 40 gulden, voor die van twee varkens
15 gulden. Het dagloon van een arbeider varieerde toentertijd
tussen 6 en 15 stuivers; dat zou dus in het beste geval nog
minder dan € 3,50 betekenen. Het grootste deel van de ge‐
zinsuitgaven ging op aan basisbehoeften als voeding; wellicht
werd er in veel gezinnen zelfs vaak honger geleden.
Nog een vraag waar ik voorlopig geen antwoord op kan ge‐
ven: hoe haalde het gemeentebestuur via belastingen bij de in‐
woners het geld op om de lening terug te betalen? Het innen
van de belastingen – de ‘gemeene penninghen’ – was een klus
die werd verpacht aan wie het laagste bod ervoor uitbracht.
Een deel van de opbrengsten vloeide dus zeker naar hem te‐
rug. Maar op basis waarvan werden de te betalen bedragen be‐
rekend? Er blijft nog heel wat uit te zoeken…
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Een hulpmiddel bij het financiële rekenwerk waren tabellen
en a�eeldingen van munten die in almanakken waren te
vinden. De hier afgebeelde pagina’s komen uit exemplaren
die in het RHCL in Maastricht worden bewaard, uit respec�evelijk 1790 (drukkerij Landtmeter in Maastricht) en 1757
(drukkerij Jacob Leekens in Maastricht).
Met dank aan mevr. Wanrooij-Roks voor haar hulp bij mijn
zoektocht naar deze illustra�es.

’s-Gravenvoeren in de tijd van Alva

Het huwelijk van Philips de Schone en Johanna van Aragon
legde de basis voor de band tussen de Nederlanden en de
Spaanse kroon. Deze band werd bekrachtigd toen in het jaar
1515 hun eerstgeboren zoon Karel V de heerschappij over de
Nederlanden kreeg. Deze band ging echter steeds meer knel‐
len en de Nederlanden wilden hun eigen keuzes maken, zowel
op religieus als politiek gebied. Het Spaanse gezag dacht daar
heel anders over en dat ontaardde in een opstand gevolgd
door een langdurige en bloedige strijd die bekend staat als de
80-jarige oorlog.
Over de invloed van deze opstand en oorlog op de Voerstreek,
is in 1985 door Jan Aussems en anderen⁽¹⁾ een tentoonstel‐
lingsbrochure geschreven. Hierin komt ook de door Alva op‐
gerichte Conseil des Troubles, de ‘Raad van Beroerten’, aan de
orde. Met deze rechtbank, die actief was tussen 1567 en
1573, wilde Alva een einde maken aan het oproer door de be‐
staande rechtbanken te omzeilen en zelf snel en doeltreffend
vonnissen te vellen en ten uitvoer te brengen. In veel gevallen
legde de staat beslag op de goederen van de veroordeelden.
Deze goederen werden vervolgens beheerd door de rentmees‐
ter van de koning, in die tijd Peter Ruijschen, die later werd
opgevolgd door zijn schoonzoon Jan van Hildernissen. De na‐
men van de Voerenaren van wie de rentmeester de goederen
confisqueerde, staan vermeld in genoemde tentoonstellings‐
brochure ⁽²⁾.
Het gedachtegoed dat aan deze opstand ten grondslag lag,
werd vrijwel zeker beïnvloed door mensen uit het gebied rond
Limburg aan de Vesder en Dolhain, met zijn bloeiende laken‐
industrie, waar vooral leden van de familie Ratlos veel ruimte
gaven aan de reformatorische ideeën.
De invloed van deze Ratlos strekte zich uit tot in de Landen
van Overmaas. Familieleden hadden daar grote belangen of
bezittingen. Ook in ‘s-Gra‐
venvoeren. Over enkele van
hen gaat dit onderstaande ar‐
tikel. Hun toenmalige bezit‐
tingen, of de restanten daar‐
van, bestaan nog steeds. Het
zijn: de huidige Auberge
’s-Gravenhof (voorheen de Je‐
zuïetenhoeve), de herberg de
Swaen, de molen Janssen (de
vroegere banmolen), de niet
meer werkende Schoppemer
molen en ten slotte het huis
ten westen van de pastorie.

Auberge ’s-Gravenhof
Op de plaats⁽³⁾ van de voor‐
malige Jezuïetenhof aan de
Pleij lag in de tijd van Alva
een pachthoeve, die Maria

Ratlos had geërfd van haar ouders Jacob Ratlos en Elisabeth
Warckens. Elisabeth was dochter van de zeer vermogende Jas‐
per van Voeren (senior). Behalve deze hoeve bezat Jasper van
Voeren ook vele bunders land, de banmolen en het ban-pan‐
huis aan de Pleij ⁽⁴⁾. (Panhuis hier in de betekenis van brouwe‐
rij.)
Maria Ratlos trouwde met een lakenverver uit Dolhain. Zijn
naam was Diderick (Thiery) Blancheteste en de hoeve is lange
tijd naar hem genoemd: de Blankthijshof ⁽⁵⁾.
De activiteiten van Blancheteste tijdens het oproer staan uit‐
voerig beschreven in het onderzoeksverslag van het dossier
van de Raad van Beroerten van de hand van Lemaire en Ver‐
heijden ⁽⁶⁾. In dat verslag verklaren getuigen, dat Thiery Blan‐
cheteste had meegewerkt aan de komst van de predikant
François de Jon uit Antwerpen en dat hij hem in zijn huis had
opgenomen. Ook zou hij aan het avondmaal hebben deelge‐
nomen⁽⁷⁾ en lid zijn geweest van de kerkenraad. Zelf is Dide‐
rick niet voor de Raad verschenen want hij was toen vermoe‐
delijk al uitgeweken naar Aken, waar hij een vooraanstaande
plaats verwierf binnen de gereformeerde gemeente.
Het vonnis dat de Raad over hem velde is niet bekend. Wel is
bekend dat zijn goederen werden geconfisqueerd ⁽⁸⁾. De re‐
kenkamer schatte de waarde daarvan op 1.991 gulden Bra‐
bants. Zijn erfgenamen hebben de hoeve weer in handen ge‐
kregen, waarschijnlijk gebruik makend van de rechten voort‐
vloeiend uit de Pacificatie van Gent.
Opmerkelijk is dat de felste tegenstanders van de reformatie,
te weten de paters jezuïeten, later deze hoeve hebben opge‐
kocht van de erfgenamen van Blancheteste, om van daaruit
150 jaar lang het door hen gekochte heffingsrecht van de tien‐
de van Voeren te gelde te maken.

Herberg de Swaen
In de tijd dat Alva in de Ne‐
derlanden zijn schrikbewind
voerde, werd de Swaen be‐
heerd door het echtpaar Peter
Warckens en Catharina, doch‐
ter van Jan van Steijn. Peter
was een zoon van Hans Warc‐
kens en Eva. Peter was dus een
kleinzoon van de boven ver‐
melde Jasper van Voeren seni‐
or.
Dat Peter Warckens alias
Henskens op zeker moment
werd veroordeeld weten we
uit de aantekeningen die rent‐
meester Jan van Hildernis‐
sen⁽⁹⁾ maakte tussen 1 oktober
1581 en 30 september 1582.
Deze aantekeningen beschrij‐
ven zijn in beslag genomen goederen, te weten de (afgebran‐
de) herberg en ongeveer 7 bunders grond. Niet bekend is
waarvan hij werd beschuldigd en wat zijn vonnis verder in‐
hield. Mogelijk was hij niet aanwezig bij de rechtszaak maar
uitgeweken naar het buitenland en bij verstek veroordeeld.
Niet verschijnen bij de rechtszitting betekende altijd het con‐
fisqueren der goederen. Dat hij niet is geëxecuteerd blijkt uit
zijn latere optreden bij de rechtbank van ’s-Gravenvoeren. Op
1 juni 1573 had hij Jacop van Elslo als zijn zaakwaarnemer
benoemd ⁽¹⁰⁾. Op 12 december 1573 maakte hij een schei‐
ding en deling van een erfenis met zijn oom Jasper Warckens
⁽¹¹⁾. Na 1574, het jaar van het generaal pardon⁽¹²⁾, volgde een
reeks zaken die hij zelf afhandelde, merendeels klachten over
onbetaalde rekeningen van onder andere geconsumeerd maar
niet betaald bier en wijn. Het lijkt er dus op dat hij weer in
zijn herberg zat.
Na september 1577 wordt het stil, er verschijnen geen aante‐

keningen meer over Peter Warckens. Veel minder stil was het
in het dorp en de verdere omgeving van Maastricht, waar de
soldaten van Alexander Farnese, hertog van Parma, een grote
aanval op Maastricht voorbereidden, die in juni 1579 resul‐
teerde in de daadwerkelijke inname van de stad.
Van Hildernissen schrijft dat in december 1580 de goederen
van Peter verpacht zijn aan zijn zus Margriet (die in de latere
Posthoorn woonde). Peter zal vóór die tijd overleden zijn ⁽¹³⁾.
Zijn weduwe Catharina trouwde met Jan van Moulingen,
schout van Dalhem.
Deze Jan van Moulingen probeerde ook nog enkele niet be‐
taalde rekeningen van de herberg te incasseren. Opvallend is
een rekening van kost verteerd door de schepen Jasper Warc‐
kens (junior) en de andere medeschepenen van ’s-Gravenvoe‐
ren. Dit gegeven, gecombineerd met het feit dat de griffier
soms sprak over ‘Peter Warckens, onze waard’, doet vermoe‐
den dat de schepenbank soms, misschien wel regelmatig, ver‐
gaderde in de Swaen. De her‐
berg waar het reformatorisch
gedachtegoed in elk geval niet
onwelkom was.
Jan van Hildernissen schrijft
ten slotte in zijn aantekenin‐
gen dat de Swaen is afge‐
brand. Was dat een ongeluk?
Was hij platgebrand? En zo ja,
door wie? Waarom? Allemaal
niet bekend.

De molen Janssen
De huidige watermolen van
Janssen was in de eerste helft
van de 16de eeuw de banmo‐
len van Jasper van Voeren se‐
nior. Deze was ook via Jaspers
dochter Elisabeth op haar
beurt geërfd door diens doch‐

ter Odilia Ratlos. Odilia trouwde met Bartholomeus Heusch
uit Kettenis. Hij werd griffier en schepen van het Limburgs
hooggerecht. Ook was hij schepen in ’s-Gravenvoeren ⁽¹⁴⁾.
Over zijn prominente rol bij het oproer van hem en zijn zo‐
nen is uitvoerig geschreven door Bax⁽¹⁵⁾ en Mosmuller⁽¹⁶⁾.
Bartholomeus Heusch had vier zonen: Herman, Willem,
Henri en Jacob, allen in Dolhain. Zij werden op 11 juni 1569
veroordeeld wegens het verlenen van hulp aan Willem van
Oranje. Dat leidde tot de terechtstelling van zoon Henri Heu‐
sch.
Bartholomeus zelf werd op 27 september 1569 veroordeeld
door de Raad van Beroerten. Hij werd ervan beschuldigd de
predikanten te hebben uitgenodigd en hen in zijn huis te heb‐
ben opgenomen. Hij is later op zijn schreden teruggekomen
en heeft in 1574 gebruik gemaakt van het generaal pardon.
Hij noemde zich daarna weer katholiek. Wat dat in de prak‐
tijk betekende is niet helemaal duidelijk, maar de molen werd
weer zijn eigendom. Hij heeft echter niet lang van de molen
mogen profiteren, want in februari 1579 is die door zijn vroe‐
gere geloofsgenoten en opstandelingen in as gelegd ⁽¹⁷⁾. De re‐
den hiervoor is niet bekend maar voor de hand ligt dat de re‐
bellerende Maastrichtenaren niet wilden dat de troepen van
Farnese ervan konden profiteren. Het heeft tot 1586 geduurd
voordat de molen weer maalde. Tien jaar later, in 1596, is
Bartholomeus Heusch overleden.

ger was van de protestantse beweging in Aken ⁽¹⁹⁾. Hij ver‐
kocht wijn in ’s-Gravenvoeren, onder andere aan Peter Warc‐
kens van de Swaen⁽²⁰⁾, toen die nog leefde.

De tiende van Voeren en Johan de Somme
In de middeleeuwen waren de Voerenaren verplicht een tien‐
de deel van hun opbrengst⁽²¹⁾ aan een kerkelijke instelling af
te dragen. In de tijd van Alva waren dat de benedictijnen van
het Mariamunster in Luxemburg. Belasting heffen was een
bewerkelijke bezigheid die je liever uitbesteedt. Daarom ver‐
pachtten de benedictijnen dit recht voor een bepaald bedrag,
waarbij de pachter verwachtte dat hij dat geld, liefst met
winst, terug kreeg in de vorm van een tiende deel van de
vruchten van het land ⁽²²⁾. En uiteraard was er ook zo’n pach‐
ter in de tijd van Alva.
Zijn naam was Jan de Somme. Hij pachtte in 1566 het heffingsrecht en de goederen van de abt van Luxemburg voor een
periode van 18 jaar ⁽²³⁾. Hij trad toen in Voeren op als plaats‐
vervanger van de abt ⁽²⁴⁾.
De Somme, woonachtig in Limburg aan de Vesder, was een
vermogend man ⁽²⁵⁾. Hij zal een goede kennis geweest zijn
van de familie Blancheteste. Toen hij het pachtcontract met
de benedictijnen afsloot, had de Somme een aanzienlijke be‐
trekking bij het leger als ammonitionaire⁽²⁶⁾ van de vesting
Charlemont aan de Maas. Even later werd hij controleur van

De Schoppemer molen
De Maastrichtse boekbinder
Hendrick Peijmans kocht op 2
maart 1573 de papiermolen
van Schoppem, de latere
Schoppemer maalmolen. Hij
kocht die van Catrijn Mom‐
bers, die twee weken daarvóór
in Amsterdam was gemach‐
tigd door haar man Jacob
Caenen, die zich in Amster‐
dam Jacob Cortleven noemde.
Was Jacob Caenen gevlucht?
De transactie van de molen
vond plaats voor de schepen‐
bank van ’s-Gravenvoeren.
Hendrick Peijmans was zes
jaar daarvóór, in 1567, in
Maastricht enkele malen ver‐
hoord door de Raad van Be‐
roerten. Daarbij bekende hij
enkele zaken waarvan niet duidelijk is hoe zwaar die toen wo‐
gen, zoals het binden van psalmbundels en de catechismus in
de Nederlandse taal. Aan het einde van het verhoor vroeg hij
om vergiffenis. Het is niet bekend of en waartoe Peijmans ver‐
oordeeld is.
Op enig moment⁽¹⁸⁾ heeft Peijmans zijn papiermolen ver‐
kocht aan Jacob von Linzenich, wijnhandelaar uit Burtscheid.
Jacob von Linzenich was een zoon van Wilhelm von Linze‐
nich, gehuwd met Maria Ratlos (dus waarschijnlijk een stief‐
zoon van Diderick Blancheteste, die zich in Aken ‘Blankarts’
noemde). Van von Linzenich is alleen bekend dat hij aanhan‐

de werkzaamheden bij de bouw van de strategisch belangrijke
citadel van Antwerpen, die in opdracht van Alva werd ge‐
bouwd. De Somme werkte dus voor Alva.
Toen de soldaten van Alva kwamen om hem gevangen te ne‐
men, zal hij geweten hebben hoe dit zou aflopen. De Somme
werd er namelijk van beschuldigd verraderlijke plannen ge‐
maakt te hebben met zijn schoonvader Andries Bourlette,
ontvanger-generaal⁽²⁷⁾ van Limburg.
Bourlette zou het leger van Willem van Oranje hebben gefaci‐
liteerd, onder andere door het van springstof te voorzien. Hij
werd ervan beschuldigd ammonitionnaire van de hele Maasex‐

peditie van Willem te zijn ge‐
weest. Schoonzoon de Somme
zou daarbij geheime afspraken
gemaakt hebben met het re‐
bellenleger om de zwakste
plek van de Antwerpse citadel
aan te wijzen, waardoorheen
de soldaten van Oranje kon‐
den binnendringen; vervol‐
gens zou hij de citadel in de
lucht laten vliegen ⁽²⁸⁾.
Jan de Somme werd door de
Raad verhoord, eerst zonder
en later met tortuur. Hij be‐
kende de machinaties met zijn
schoonvader. De Raad veroor‐
deelde hem ter dood door
onthoofding met inbeslagna‐
me van al zijn goederen. Om
het weerzinwekkende karakter
van zijn delict en om een voorbeeld te stellen, vond deze ont‐
hoofding plaats op een schavot, geplaatst vóór de nieuw ge‐
bouwde citadel, waarna zijn lijf werd gevierendeeld en de le‐
dematen op verschillende plaatsen opgehangen aan een galg;
zijn afgehakte hoofd werd op een spies geplaatst bij de Joris‐
poort, niet ver van de citadel ⁽²⁹⁾.
De beul die dit karwei uitvoerde stuurde een gespecificeerde
rekening en ook die is bewaard gebleven: voor het transport
van de veroordeelde, het bouwen van het schavot, het afhak‐
ken, ophangen en begraven der ledematen rekende hij alles bij
elkaar 21 gulden en 5 stuijvers ⁽³⁰⁾.
De Somme had het tiendrecht van Voeren in 1566 gepacht
voor een periode van 18 jaar; de executie vond plaats in 1569.
Wat gebeurde er met de resterende 15 jaar heffingsrecht?
Omdat alle goederen van de Somme waren geconfisqueerd
door de koning c.q. Philips II, viel het tiendrecht nu onder
Alva ⁽³¹⁾, met als uitvoerder de rentmeester van de koning.
Dat was op dat moment Peter Ruijsschen uit Maastricht. En
deze zou dat recht hebben behouden tot het einde van de
looptijd, als er niet in 1576 op hoger bestuurlijk niveau een
verdrag was afgesloten, te weten de Pacificatie van Gent. On‐
derdeel van dit verdrag was dat erfgenamen van de veroordeel‐
den een beroep konden doen op de geëxecuteerde goederen.
De kinderen van Jan de Somme maakten van dit recht ge‐
bruik. Ze verzochten in 1577 de kanselier om de officier van
’s-Gravenvoeren, als bewaarder der getiende goederen, op‐
dracht te geven om de vruchten te innen en te bewaren tot
profijt van degene die daartoe gerechtigd was ⁽³²⁾. Of ze ooit
nog iets hebben ontvangen is niet bekend. Vanaf 1571 was dit
heffingsrecht alweer (onder)verpacht aan iemand uit ’s-Gra‐
venvoeren ⁽³³⁾.

De gerichtsbode Peter Mussche
Uit het bovenstaande blijkt dat in ’s-Gravenvoeren enkele
vooraanstaande posities bekleed werden door mensen die, op
zijn minst, sympathiseerden met de reformatie en de opstand.
Hoe zat dat met de leden van de schepenbank? Welke positie
hadden zij in het conflict tussen de koning en de rebellen?

Van de schepenen die ten tijde van Alva de bank bezetten zijn
op dit moment slechts enkele namen bekend: Jasper Warc‐
kens, Thewis Linsen, Gerard Horst en Lennert Noppis. De
gerichtsbode was Peter Mussche ⁽³⁴⁾.
De laatste, Peter Mussche, staat op de lijst van Jan van Hilder‐
nissen. De broer van deze Peter, Hans Mussche, was uitgewe‐
ken naar het buitenland ⁽³⁵⁾. Peters goederen zijn geconfis‐
queerd⁽³⁶⁾ maar hij is niet door de Raad van Beroerten geëxe‐
cuteerd. Na de tijd van Alva was hij nog actief in de recht‐
bank. Maar in 1580 was hij dood. En ook zijn zonen Peter,
Thonis, Jan en Wijnand waren dood. Dat geeft stof tot specu‐
leren.
Een gerichtbode was geen bange jongen. Het gevangen ne‐
men van wanbetalers en het confisqueren van hun goederen
was onderdeel van zijn werk. Soms ging dat gepaard met ge‐
weld en vielen daarbij schoten. Het is niet ondenkbaar (maar
meer niet!) dat Peter en zijn zonen hebben deelgenomen aan
de gewapende strijd, bij voorbeeld bij de slag om Maastricht.
Een ander lid van de schepenbank was Jasper Warckens juni‐
or. Jasper was een jongere halfbroer van Elisabeth Warckens,
die met Jacob Ratlos was getrouwd. Deze Jasper Warckens,
zijn vrouw Maria Weijms en zijn kinderen werden na de val
van Maastricht in 1579 in deze stad gevangen gehouden door
Spaanse soldaten. Alleen tegen een flinke losprijs konden ze
hun vrijheid terugkrijgen. Een zwager van Jasper, de Luikse
advocaat Johan Weijms, heeft hen toen vrijgekocht voor 400
rijksdallers ⁽³⁷⁾. Over de achtergrond hiervan tasten we in het
duister. Maar het is nauwelijks denkbaar dat de Spanjaarden
een trouwe aanhanger van de koning gijzelden en hem pas na
betaling van losgeld zijn vrijheid teruggaven.
Na de verovering van Maastricht door de Spanjaarden was de
strijd natuurlijk niet voorbij. Die ging door tot na 1648, de
Vrede van Munster. Welke gevolgen dit had voor de Voer‐
streek staat in grote lijnen beschreven in de brochure van Jan
Aussems, waarnaar aan het begin van dit artikel werd verwe‐
zen.
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nog 1.5 mud spelten; item 12 vat rogge en 2 capuijnen als
van onthafen gelt; Henrich ontkijnt, Jacob is ten profe ge‐
stalt.’ Bij de transactie van de molen aan Allard Linot voor
notaris Kroon in Mechelen in 1653 staat ook dat Jacob Linze‐
nich voorheen eigenaar was.
19. Bax, W., 1941. Het protestantisme in het bisdom Luik en
vooral te Maastricht 1557-1612: 572.
20. RAH Hoofdbank ’s-Gravenvoeren, 1082 Boek 1 pag. 67
(1565) schuldbekentenis Peter Warckens aan Jacob Linzenich
wegens verkochte wijn en geld.
21. Bedoeld wordt hier de kerkelijke tiende genaamd ‘Gods

tiende’; niet te verwarren met de beruchte ‘tiende penninck’,
wat een Koninklijke belasting was.
22. Het binnenhalen van het tiende deel van de oogst werd
overigens niet door de pachter zelf gedaan. In de tijd van Alva
deed dit Pauwels in de Thienhof. De Thienhof werd later, in
1620 door Jan Bibeau, omschreven als een siertuin van de Be‐
nedictijnen, gelegen dichtbij de kerk, met de omvang van
meer dan een boender. Wellicht woonde Pauwels in die tuin
en is de naam daarmee verbonden.
23. RHCL 01.075 L.v.O. inv. nr. 20095, bundel losse on‐
geïnventariseerde folia; brief van de kinderen van Jan de Som‐
me aan de cancelier 1577.
24. In de functie van plaatsvervanger van de abt stelde hij in
1568 Johan Burstgens alias custer van Mheer aan als stadhou‐
der van het leenhof. [RHCL 14.D022 nr. 5 leenboek van de
graef, pag. 14].
25. Uit de aantekeningen van de rentmeester blijkt dat hij een
hoeve met stallingen en 42 bunders land bezat. ARAB Cham‐
bre des Comptes, inventarisnr. 18.700 pag. 115.
26. Bakhuizen vertaalde het woord ammunitionaire met provi‐
andmeester, maar de context wijst meer op munitiebeheerder of
kruitmeester, temeer omdat uit het verdere verhaal blijkt dat
het de bedoeling was om de Antwerpse citadel in de lucht te
laten vliegen: ‘mectre feu à es amonitions de la ditte citadelle
d’Anvers.’

specificatie van onkosten van den beul.
31. Alva gaf korte tijd daarna, op 27.11.1570 via de rent‐
meester van Luxemburg, opdracht aan Wijnans Putsin,
schout van ’s-Gravenvoeren, om de tiendevruchten te gaan
dorsen.
ARA Raad van Brabant, processen der geestelijkheid 830 –
834, proces tussen de jezuïeten en Claessen/Wicken, los ka‐
tern met naam ‘Rekenschap 1570’.
32. In werkelijkheid was het nog gecompliceerder omdat er
iemand beweerde het recht op zijn beurt weer van Peter Ruij‐
schen gepacht te hebben, en dat moest vervolgens weer bestre‐
den worden. Zie RHCL 01.075 L.v.O. inv. nr. 20095, brief
dd. 13.06.1577 van Bartholomeus Ducet namens de kinderen
van Jan de Somme aan de schout en schepenen van ’s-Graven‐
voeren.
33. RHCL 14.D022 Klooster der Jezuïeten te Maastricht, inv.
nr. 16. losse folie, waarin de rentmeester van de koning van
Luxemburg via een veiling in 1571, waarbij ook de schout en
schepen van ’s-Gravenvoeren aanwezig waren, de tiende ver‐
pacht aan Simon Simons van Schoppem, en dat voor een pe‐
riode van 12 jaar.
34. Peter Mussche, de gerichtsbode – zijn naam werd ook ge‐
schreven Musch(e) of Musschen – woonde westelijk naast het
kerkhof, ongeveer waar nu Pley nr. 8 is gevestigd (foto hieronder). Zijn erfgenamen verkochten het huis in 1614 aan
pastoor Nicolaes Rigals, die er korte tijd heeft gewoond.

27. De ontvanger-generaal was de belangrijkste financiële
ambtenaar, aan wie al het belastinggeld
werd afgedragen.
28. Studiën en schetsen over vaderlandsche
geschiedenis en letteren, deel 1 (1863),
door R.C. Bakhuizen van den Brink: A.
Bourlette, een hoofdstuk uit de geheime ge‐
schiedenis van den Vrijheidsoorlog, bijlage
F pag. 379, waar de letterlijke tekst van
het vonnis van 12.11.1569 met daarin
vermeld de beschuldigingen.
29. Een tijdgenoot beschreef de executie
als volgt: ‘Den 11den Novembris syn
t’Antwerpen van Brussel 2 wagens inge‐
comen en sommige peerdevolck met 2
gevangenen waer van den eenen was ge‐
weest contrôleur van het casteel van Ant‐
werpen, een ryck man. Den 12den deser
is t’Antwerpen van den steen gevoert
voor ’t nieu Casteel derselver stadt den
contrôleur ende wirt aldaer onthooft ende daer naer gevieren‐
deelt en de vier quartieren werden aen een half galgen gehan‐
gen, maer ’t anderdaechs werden sy affgedaen en aldaer begra‐
ven en het hooft wirt boven St. Joris poort op een sperre ge‐
stelt ende stont daer lanck omdat hem opgelegt wirt eenighe
heymelicke alliantie en verraderye gedaen te hebben in ’t leve‐
ren van ’t Casteel voorschreven in handen van den Princen
van Orangien, op hetwelk hy antwoorde openbaerlik en de
doot op stierff, dat hy daer of onnoozel was.’
30. Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genoot‐
schap. Deel 54, (fol. 238) Copie (op papier) der voormelde

35. RAH Hoofdbank ’s-Gravenvoeren 1082 boek 1 pag. 66
vv. waar in 1568 Meijken, de dochter van de uit het land ver‐
trokken Hans Mussche, al haar rechten schenkt aan haar oom
Peter Mussche.
36. Jan van Hildernissen noemt de volgende bezittingen op:
zekere winnende landen, tussen de 6 en 7 bunders, een huis
in Voeren aan de kerk met een hof van omtrent drie groot
roeden en ¾ van een ander huis, hof en schuur, stalling en
boomgaard, samen omtrent een derde deel van een bunder
…; daarnaast een jaarlijkse rente van één mud spelten.
37. RAH Hoofdbank ’s-Gravenvoeren 1082 boek 10 pag. 9.

Het Wijnhuis aan de Pley in ’s-Gravenvoeren

De geschiedenis der Neder‐
landen kent vele hoogtepun‐
ten. Eén daarvan is onge‐
twijfeld de ontmoeting van
Philips de Schone met de
jonge koningsdochter Jo‐
hanna van Castilië. Twee
maanden lang was de 16-ja‐
rige Johanna vanuit Spanje
onderweg geweest naar Ant‐
werpen met maar liefst 132
schepen, volgeladen met sol‐
daten, personeel en provi‐
and. Het was oktober 1496.
De ontmoeting vond plaats
in Lier. Toen de twee huwe‐
lijkskandidaten elkaar zagen
sloegen de vonken meteen
over. Ze aarzelden niet, ont‐
boden snel een priester, en
zochten een rustige plek om
in de taal der liefde (ze spra‐
ken elkaars landtaal niet) het zaad te leggen dat de toekomst
der Nederlanden met de Spaanse kroon zou verbinden. De
volgende dagen werd het officiële huwelijk uitbundig gevierd
met muziek, dans, lange tafels met voedsel en drank. Veel
drank. Vooral wijn. Naar verluidt werd er 1200 liter wijn ge‐
dronken.
Ook in de Voerstreek werd wijn gedronken. Wijn was er een
deel van het dagelijks leven. Dat kan men nu nog zien in
woorden als Wijndal⁽¹⁾, Wijnwagenstraat⁽²⁾, Wijngaerdshae‐
ge⁽³⁾. Wijn werd zelfs als betaalmiddel gebruikt: de paters be‐
nedictijnen, die in de 16-e eeuw het tiendrecht hadden in
Voeren, betaalden het personeel van hun leenhof niet met
geld, maar met wijn. Maar aan het einde van de middeleeu‐
wen werd wijn langzaam maar zeker verdrongen door bier als
volksdrank. Door de introductie van hop werd het bier lek‐
kerder, helderder en beter bewaarbaar, maar vooral de prijsda‐
ling van graan gaf ruim baan voor een toename van de bier‐
productie ⁽⁴⁾.
In ’s-Gravenvoeren bestond rond 1500 een herberg die ge‐
noemd werd: het Wijnhuis⁽⁵⁾. Dit Wijnhuis lag aan de Pleij,
tegenover de kerk van ’s-Gravenvoeren, op de plaats waar nu
(2022) de supermarkt gevestigd is op de hoek BovendorpPleij. Het onderstaande artikel gaat over de mensen die in de
periode tussen ongeveer 1500 en 1800 in deze herberg woon‐
den.

Jan Schervel en Collart vande Cruijts
Begin 1500 was het Wijnhuis eigendom van Jan Schervel en
zijn vrouw Meije Tullen⁽⁶⁾. Leden van de familie Schervel wa‐
ren in die tijd zowel in Berneau als in Voeren goed vertegen‐

woordigd, maar het is niet helemaal duidelijk hoe de familie‐
banden precies liepen ⁽⁷⁾.
Van de kinderen van Jan Schervel en Marije kennen we hun
zonen Theijl, Meerten en Gilis en hun dochters Itgen en
Catrijn. Vader Jan Schervel overleed rond 1520. Het is niet
bekend hoe oud de kinderen toen waren, maar in 1532 ⁽⁸⁾
verkochten ze de herberg aan de oudste dochter Catrijn en
haar man Collart vande Cruijts, beter bekend als ‘Collart de
wijnweerd’.
Deze Collart verwierf een groot aandeel in de erfenis van Jan
Schervel en kocht daarnaast in 1535 de Thijssenhof⁽⁹⁾. Van
deze Collart weten we verder weinig. Hij was leenman van het
leenhof der benedictijnen; zijn naam wordt in hun leenboek
vaak vermeld. Tot wanneer hij leefde is niet bekend.

Johan Joris
Rond 1555, het jaar waarin keizer Karel V zijn heerschappij
over de Nederlanden overdroeg aan zijn zoon Phillips II, ver‐
schijnt in het Voerense schepenregister de naam: ‘Johan Joris,
waard in de Keijser’ ⁽¹⁰⁾. Behalve enkele aanvaringen over
overlast door beesten of water in de kelder met buurman Si‐
mon Simons ⁽¹¹⁾, zijn er weinig gegevens over Johan bekend
⁽¹²⁾. Simon Simons had de Voerense tiende gepacht en woon‐
de in die tijd in de pachthof van Diderick Blancheteste, die
grensde aan de noordkant van de herberg. Johan Joris was
mogelijk afkomstig uit Warsage. Dit vermoeden is gebaseerd
op het voorkomen van de naam Johan Joris junior in de sche‐
penboeken van Warsage, en ook omdat hij door zijn opvolger
in de herberg, de man die getrouwd was met zijn dochter An‐
nalia Jorissen, ‘Johan de Waal’ werd genoemd. De tijd van

Johan Joris was de tijd van de afkeer van het katholieke geloof
en de opstand tegen het Spaanse bewind. Maastricht werd
door de rebellen bezet. De herovering van die stad door de
Spanjaarden in 1579 was in veel opzichten voelbaar en nu en
dan verschenen er enkele Geuzen ⁽¹³⁾ in het dorp.
De naam Johan Joris komt na 1576 niet meer voor in het
Voerense schepenregister.

Willem Bicar
Wanneer de herberg precies is overgegaan op de volgende ei‐
genaar is niet duidelijk, maar in oktober 1582 vermeldt het
schepenregister dat de gerechtsbode aan een zekere Willem
Bicar het bericht had gestuurd, dat de breedte van de weg
naast zijn huis moest worden geïnspecteerd ⁽¹⁴⁾. Dat huis was
het pand van wijlen Johan Joris (met het woordje ‘de Wael’

doorgestreept). Dus vóór die tijd moet Willem Bicar (me‐
de)eigenaar geworden zijn van de herberg, waarschijnlijk door
huwelijk met de dochter van Johan Joris, Annalia (Nael) Joris‐
sen.
Willem en Annalia hadden vijf kinderen: Aleida, Anna, Ma‐
thijs, Willem en Joanna Bicar. Ook over Willem Bicar is niet
veel bekend. De gerechtelijke registers uit de periode waarin
hij in de herberg zat, zijn incompleet. Tegen het einde van die
periode hebben de protestanten Maastricht weer terug vero‐
verd, waarna een enkele jaren durende pestepidemie uitbrak
⁽¹⁵⁾. Bekend is dat de meubels van Willem enkele jaren waren
ondergebracht in een ander pand, waarschijnlijk in Visé; dus
mogelijk is de herberg een tijd lang buiten gebruik geweest
⁽¹⁶⁾.

In de laatste jaren van zijn leven had Willem financiële pro‐
blemen. Zijn schulden waren zo hoog dat hij vreesde
een deel van zijn goederen te moeten verkopen. Daar‐
Hier light begraven den eersaemen Johan Walpot�
om maakten hij en zijn vrouw een legaat waarbij de
in sinen leven rentmr. van syne Con. May� domeynen inden lande van
langstlevende de zeggenschap kreeg over het onroe‐
Valckenborch ende Dalhem Overmaeze
rend goed ⁽¹⁷⁾.
ende schouteth der hoo�banck Sgraven Vouren
en die sterff den 26 Xbris A� 1666
Bidt Godt voor de ziele

Op 22 april 1636 werd het bezit van Willem Bicar
verdeeld onder zijn erfgenamen ⁽¹⁸⁾. Eén van die erf‐
genamen was Goswinus Gilissen, schepen in Ber‐
neau, getrouwd met Willem Bicars oudste dochter
Aleida. Hun dochter, Anna Gilissen (alias Goessens),
trouwde met de bierbrouwer Jan Walpot.

Jan Walpot
Op 1 april 1636 verkocht Annalia, de weduwe van
Willem Bicar, haar huis ‘mit allen brouwe getouwen’
aan de bierbrouwer Jan Walpot, die twee jaar daar‐
voor, in 1634, getrouwd was met een kleindochter
van Willem Bicar, Anna Goessens (zie boven). Blijk‐
baar was er toen al een brouwerij bij het huis. Jan
Walpot was in 1612 geboren als zoon van Heijn Wal‐
pot en Joanna Brouwers van Snauwenberg. Dat de
ambities van Jan Walpot verder strekten dan alleen
het brouwen van bier werd al snel duidelijk. In 1642
was hij bedesetter ⁽¹⁹⁾ in ’s-Gravenvoeren en in 1644
laat van de Lambertus-laathof. Hij bleek een goede
verhouding te hebben met baron Arnold de Lamar‐
gelle, heer van ’s-Gravenvoeren, Eijsden en Warsage,
die hij vanaf 1644 regelmatig vertegenwoordigde
voor de schepenbank van Warsage, toen hij daar nog
geen schepen was. Ook voerde hij voor hem een pro‐
ces tegen Allard Linot over het visrecht bij diens mo‐
len ⁽²⁰⁾.
Hij wilde echter meer, maar er was een politiek pro‐
bleem. De al bijna 80 jaar tegen elkaar strijdende
partijen Spanje en de Republiek⁽²¹⁾ raakten steeds
meer uitgeput en vanaf 1646 werd er onderhandeld
over de voorwaarden om tot vredesovereenkomst te
komen. Daarbij was al snel duidelijk dat de verdeling
van de Landen van Overmaas een moeilijk punt zou
worden. En ook was duidelijk dat de partij, die er op
het moment van overeenkomst de baas was, er de
baas zou blijven. Reden voor de in Maastricht gele‐
gerde ‘Staatsen’ om in 1644 nog even snel de heer‐

schappij over deze gebieden
te veroveren, waartegen de
plaatselijke besturen zich
verzetten ⁽²²⁾. De Staatse re‐
acties hierop leverden zoveel
spanning op dat Arnold de
Lamargelle, heer van ’s-Gra‐
venvoeren, besloot te vluch‐
ten en tijdelijk in Visé te
gaan wonen, dat viel onder
het Prinsbisdom Luik. En
in die complexe situatie
moest Jan Walpot proberen
zonder kleerscheuren carriè‐
re te maken.

Wat is daarover
bekend?
In 1646 was hij deurwaar‐
der van de Soevereine Raad
van Brabant⁽²³⁾, die de gepretendeerde Staatse heerschappij
actief bestreed, wat bij de uitoefening van zijn functie best in‐
gewikkeld moet zijn geweest.
Toen in 1648 de vrede van Munster werd getekend, vielen de
Landen van Overmaas dus bestuurlijk onder de republiek en
zoals te verwachten viel werd dit door de tegenpartij niet ge‐
accepteerd. Er was hier dus bepaald geen sprake van vrede. Er
volgde een periode waarin de republiek via strafmaatregelen
(‘retorsies’) haar macht probeerde door te drukken, en juist in
die tijd werd Jan Walpot schepen van ’s-Gravenvoeren en even
later, in 1650, ook schepen van Eijsden ⁽²⁴⁾. Hij deed dit
blijkbaar goed genoeg om in oktober 1652 benoemd te wor‐
den tot schout van ’s-Gravenvoeren ⁽²⁵⁾. Let wel, de bestuurlij‐
ke macht over de Landen van Overmaas was toen nog steeds
een punt van discussie. Na veel getouwtrek werd in 1661
hierover een besluit genomen en dat resulteerde in het be‐
ruchte partage-contract, waarbij de drie landen van Over‐
maas, t.w. Valkenburg, ’s-Hertogenrade en Dalhem, elk afzon‐
derlijk werden verdeeld in een Spaans en een Staats deel, met
elke een eigen bestuur.
De carrière van Jan Walpot was echter nog niet voltooid. In
1658 werd hij benoemd tot schepen in Sint-Martens-Voeren
en toen in 1662 de griffier Allard Linot stierf, werd Jan Wal‐
pot ook benoemd tot griffier van de Voerense schepenbank.
In 1663 was hij – als schout – lid van de derde stand van de
vergadering der officieren van de banken van Dalhem, de
voorloper van de Staten van Dalhem, die nu en dan in ‘s-Gra‐
venvoeren vergaderden ⁽²⁶⁾.
In 1663 werd hij ook griffier van de leenbank van de jezuïeten
en in datzelfde jaar werd hij ten slotte, naast alle genoemde
functies, ook nog rentmeester van de Koninklijke Domeinen
in de Landen van Overmaas ⁽²⁷⁾, die, zoals we zagen, onlangs
alle drie in twee delen waren verdeeld.
Als rentmeester moest hij periodiek verantwoording afleggen
over de inkomsten en uitgaven. In zijn geval over de jaren
1664, 1665 en 1666, jaren waarin de partage geëffectueerd
was. Dit verslag werd gemaakt na zijn overlijden, en wel door
zijn weduwe Anna Goessens⁽²⁸⁾. [zie bijlage 1]

Van Jan Walpot werden elf kinderen gedoopt in de kerk van
’s-Gravenvoeren. De meesten van hen zullen in het Wijnhuis
geboren zijn. De bekendste kinderen zijn: Hendrick (1639),
die hem in de functie van schout opvolgde; Goswinus (1645),
die hem opvolgde in de functie van griffier van de schepen‐
bank; Jan (1652), die naar Brussel ging om daar procureur/
notaris te worden (zie bijlage 2); Lambert (1658), die schepen
werd van de Voerense schepenbank en Gilis, die griffier werd
van de laathof Mars en Berg.
Kort voor zijn overlijden (op tweede Kerstdag van 1666)
maakte Jan Walpot zijn testament⁽²⁹⁾ waarin hij o.a. opdracht
gaf om een familiegraf in de plaatselijke kerk op te richten.
De steen die dat graf bedekte is bewaard gebleven en staat te‐
gen de buitenmuur van de Sint-Lambertuskerk van ’s-Graven‐
voeren (foto op vorige pagina).

Paul Habrichts
De Maastrichtse lakenhandelaar Paul Habrichts⁽³⁰⁾ hing op
maandag 3 juni 1652 in ’s-Gravenvoeren een affiche aan de
kerkdeur waarop hij aangaf dat hij op maandag 17 juni, bij
een buitengewone rechtszitting van schout en schepenen, één
van zijn huizen zou gaan veilen. De veiling zou plaatsvinden
in het huis van Willem Wendels volgens de methode van het
uitgaan der brandende kaars.
Paul Habrichts was blijkbaar eigenaar geworden van het huis.
Maar de aankondiging is ook om een andere reden interessant
⁽³¹⁾: de plaats waar de schepenbank zou vergaderen was bij
Willem Wendels. Die woonde in het huis dat later de Post‐
hoorn zou gaan heten.
Het verloop van de veiling staat goed beschreven in het rolre‐
gister van de schepenbank. Duidelijk was dat Jan Walpot (de
vorige eigenaar), de schout Petermans en Paul Habrichts de
prijs opjoegen tot 1.200 gulden, waarna Heijn Smeets slechts
vijf gulden meer bood. Daarna werd het stil. En dat bleef het
terwijl de kaars langzaam opbrandde. Toen hij doofde was
Heijn Smeets de eigenaar. Het pand werd hem blijkbaar ge‐
gund.

Hoeveel bier (en op wiens kosten) er daarna werd gedronken,
vermeldt het register niet.

Heijn Smeets
Heijn Smeets alias Beus was een zoon van de smid Willem
Beus en zijn vrouw Maria Heijnen, die in het Jolisstraetje
hadden gewoond. Heijn was op 5 februari 1651 getrouwd
met Mechtilde, de dochter van Jan Wicken en Maria Hutse‐
maecker; die woonden in het complex waarin nu de Swaen is
gevestigd. Na de dood van Jan Wicken trouwde Maria Hutse‐
maecker met de koster en schepen Gilis Aussems, die zo dus
de stiefvader van Mechtilde Wicken werd. Mechtilde en
Heijn kregen vijf kinderen: Willem, Jan, Maria, Agnes en
Laurens. Niet lang na de geboorte van Laurens kwam Mech‐
tilde op onbekende datum te overlijden. Heijn trouwde daar‐
na opnieuw ⁽³²⁾.
Of Heijn Smeets daadwerkelijk als waard heeft gefungeerd in
zijn herberg is niet met zekerheid bekend. Wel is bekend dat
zijn verhouding met Gilis Aussems, de stiefvader van zijn
vrouw, niet al te best was, wat aanleiding gaf tot een langdurig
slepend proces voor de schepenbank ⁽³³⁾. Uit de vele aanteke‐
ningen van dat proces is op te maken dat Heijn Smeets ruiter
was in het garnizoen van Maastricht. We hebben het over de
periode tussen 1671 tot 1678. Het was de tijd waarin Lode‐
wijk XIV Maastricht veroverde en enkele jaren daarna, toen
stadhouder Willem III de stad probeerde te heroveren. In die
periode liep in Voeren het proces van Heijn Smeets tegen Gi‐
lis Aussems en dit proces werd onderbroken door de belege‐
ring en later de bezetting van Maastricht door de Fransen. In
die tijd heeft Heijn in Maastricht waarschijnlijk een netwerk
opgebouwd waar zijn oudste zoon Jan de vruchten van zou
plukken. Deze zoon Jan trouwde in 1680 met Maria, dochter
van de Maastrichtse koopman Gerard Goor en Ida Charle‐
mont die aan de Moesmarkt (Amorplein) woonden. Zelf
kocht en bewoonde hij in 1688 het pand gelegen op de hoek

van het Maastrichtse Vrijthof en de Platielstraat, toen bekend
onder de naam de Struijs ⁽³⁴⁾.
In 1685, Heijn was toen 61 jaar, was hij bedesetter in ‘s-Gra‐
venvoeren. Enkele jaren daarna voerde hij als ex-bedesetter
enkele processen tegen de toenmalige heer van de heerlijkheid
⁽³⁵⁾. In 1688 schreef hij samen met zijn collega en overbuur‐
man Peter Jacobs, een bezwaarschrift aan de plaatsvervanger
van Koning Karel II, waarbij hij wees op de schadelijke gevol‐
gen van de onevenwichtige bestuurssamenstelling in het dorp.
Er waren te veel bestuurders van buiten het dorp die de locale
situatie niet kenden en daardoor verkeerde beslissingen na‐
men ⁽³⁶⁾. Hierna werd het bestuurlijk evenwicht hersteld.
Op 70 jarige leeftijd, op 5 mei 1698, ging Heijn niet met
pensioen, maar werd hij door de schepenbank tot dorpsmees‐
ter gekozen en beëdigd ⁽³⁷⁾. Hoe lang hij in de herberg is blij‐
ven wonen is niet bekend. Toen Heijn in 1701 stierf ⁽³⁸⁾ was
zijn zoon Jan Smeets kort daarvoor in Maastricht begraven
⁽³⁹⁾. Zijn ongehuwde dochter Maria Smeets ging in Maas‐
tricht wonen. Zijn dochter Agnes Smeets nam de herberg
over.

Agnes Smeets (e.v. Wijnand Wijnants)
Agnes was 31 jaar oud toen ze op 12 april 1687 trouwde met
de tien jaar jongere Wijnand, zoon van Peter Wijnants van
Ottegroeven en Ida Duijckarts⁽⁴⁰⁾. Het Wijnhuis werd vanaf
nu⁽⁴¹⁾ ongeveer 100 jaar lang een Wijnantshuis; maar zo is het
nooit genoemd. De naam die de herberg op enig moment
kreeg was: De Croon.

Toen in 1699 Agnes haar laatste kind baarde, was haar echtge‐
noot Wijnand Wijnants al overleden; hij werd amper 32 jaar
oud. Agnes bleef achter met zeven kinderen waarvan het oud‐
ste pas tien jaar oud was. Dus trouwde ze in 1702 opnieuw en
wel met de 38 jarige nog ongehuwde Mathijs, zoon van Wil‐
lem Lenens en Elisabeth Huijnen. Zelf was ze toen al 46 en er
kwamen geen kinderen
meer
bij.
Voor veel Voerenaars de bekendste bewoner van dit pand: kleermaker Jef Huynen. Zijn naam blij� vooral verbonden met carnaval, de Harmonie (waarvan hij dirigent was) en de Tripsopfeesten. (foto 1985)

Thijs Lenens bleef bij Ag‐
nes tot haar dood in 1728,
waarna hij twee keer her‐
trouwde. ⁽⁴²⁾ De kinderen
van wijlen Wijnand Wij‐
nants groeiden dus op bij
hun stiefvader Thijs Le‐
nens. Zij zijn allemaal ge‐
boren onder de Spaanse
vlag. Maar na 1713, de
Vrede van Utrecht, werden
ze onderdanen van het
Habsburgse Rijk. De peri‐
ode Maria-Theresia was
aangebroken.
Wat is er van de kinderen
geworden? We noemen de
drie van wie het meest be‐
kend is: Ida, de oudste
dochter van Agnes en Wij‐
nand, trouwde op 8 maart

1710 met de weduwnaar
Hendrick Delvaux, die het
huis aan de Voer bouwde,
beter bekend als het Wit
Kruis.
Het tweede kind, Hendrick
Wijnants, kreeg in 1717
van stiefvader Thijs Lenens
en tante Maria uit Maas‐
tricht een schenking die
groot genoeg was om tot
het priester-ambt te worden
toegelaten ⁽⁴³⁾. Hij werd ka‐
pelaan in Gulpen.
Het vierde kind, Peter Wij‐
nants, werd de volgende
Wijnants die waard werd in
de Croon.

Peter Wijnants
Peter trouwde op 24 no‐
Uitbater U�am Roy in de deur van de kleine supermarkt die nu in het pand is geves�gd.
vember 1721 met Cathari‐
na, dochter van Hendrick
Lehaen⁽⁴⁴⁾ en Sophie Wicken. Dit echtpaar kreeg zes kinderen nen naar de Swaen om daar aan de toenmalige eigenaar, Hen‐
drick Claesens, voor 400 gulden een perceel te verkopen. Dat
⁽⁴⁵⁾.
was op 5 februari 1751 ⁽⁵⁰⁾. Met dat geld kon hij in 1752
Er zijn enkele documenten gevonden die iets zeggen over het
trouwen. De bruid was Jenne Coemans uit Sint-Geertruid.
karakter van deze Peter. Het betreft enkele getuigenverklarin‐
Met haar ging hij in de herberg wonen ⁽⁵¹⁾. Opnieuw een
gen waarin staat dat hij op 12 mei 1735, hij was toen 43, een
Wijnants in de Croon. Zou dit echtpaar een langer leven be‐
aanvaring had met één van de douane-ambtenaren die op de
schoren zijn?
Pleij hun kantoor hadden. Staande voor de deur van de
Croon ontstond er een woordenwisseling met deze douanier,
Wijnand Wijnants
waarbij hij hem een heuse oorvijg gaf. Een nogal zware over‐
Helaas was ook het huwelijk van Wijnand Wijnants en Jenne
treding. Als hij wilde weten waaraan hij die klap had ver‐
Coemans slechts van korte duur. Om precies te zijn 2 jaar en
diend, zo zei hij, konden ze op zijn kosten samen een pintje
5 maanden. Toen de 26 jarige Jenne in december 1755 stierf
pakken in de Posthoorn, waar hij het hem wel even zou uit‐
bleef Wijnand in de herberg achter met twee heel jonge kin‐
leggen. Dat laatste is niet gebeurd. Aanleiding hiervoor was
deren: Peter en Gerard. In februari 1757 hertrouwde hij. Met
dat deze douane-ambtenaar Peters bejaarde schoonvader Hen‐
Eva Rigals⁽⁵²⁾, die hem in augustus 1758 een derde kind
drick Lehaen aan zijn haren had getrokken en een stomp te‐
schonk dat de naam Wijnand kreeg. Maar ook Eva was geen
gen zijn borst gegeven had. Het voorval is notarieel gedetail‐
leerd vastgelegd ⁽⁴⁶⁾. Hoe dat is afgelopen is niet bekend, maar lang leven beschoren en in juli 1760 stierf ook zijn tweede
vrouw. Hij bleef achter met drie kleine kinderen ⁽⁵³⁾. Daar
niet lang daarna, op 28 april 1736, is Peter Wijnants overle‐
moet een moeder bij, dus trouwde Wijnand een derde keer en
den. Hij was pas 34 jaar oud. Weer bleef een jonge weduwe
wel met Cunegonde Broeders uit Erkelenz. Wanneer en waar
met minderjarige kinderen achter in de herberg. En ook zij
ze trouwden is niet bekend. Maar ook dit huwelijk was slechts
trouwde opnieuw ⁽⁴⁷⁾.
van korte duur. Want in november 1763 was er weer een
Toen de weeskinderen de volwassen leeftijd naderden werd
sterfgeval in de herberg: Nu stierf de vader: Wijnand Wij‐
het tijd om de geërfde boedel te verdelen. Op 4 februari 1751
nants.
vond deze partage⁽⁴⁸⁾ plaats in de Croon in aanwezigheid van
notaris Cornelis Heijnen en de voogden van de minderjarige
Jasper Thijwissen, huurder van de Croon
kinderen, te weten: kapelaan Hendrick Wijnants en Peter
De voogden van de weeskinderen besloten om de herberg per
Bous, de man van tante Cornelia Lehaen uit de Mellekes‐
opbod
te verhuren. Dat gebeurde op 19 december 1763 in
put⁽⁴⁹⁾.
een andere de herberg aan de Pleij, die van Cornelis Vielvoije,
Het lot bepaalde dat de herberg ging naar Wijnand Wijnants
waar tegenwoordig hotel Blanckthys is gevestigd. De meest
(junior). Wijnand was toen 24, dus nog net niet meerderjarig,
biedende werd de dorpsgenoot Jasper Thijwissen⁽⁵⁴⁾. Twee da‐
maar hij stond te popelen om te gaan trouwen en de herberg
gen later werden de hele inboedel, de beesten, de mest en alle
over te nemen, maar daarvoor had hij nog wat geld nodig
werktuigen openbaar verkocht onder het toeziend oog van
voor de aanschaf van de inboedel en andere zaken. Dus trok
notaris Cornelis Heijnen.
hij de volgende dag met zijn beide voogden en notaris Heij‐

Jasper Thijwissen huurde de Croon 14 jaar. In die periode ver‐
anderde er veel in de wereld en in het dorp. In Wenen kwam
een nieuwe Keizer, Jozef II, de progressieve zoon van Maria
Theresia, die later in de film Amadeus het grote publiek be‐
reikte als beschermheer van Mozart en die in zijn tijd ‘de kos‐
ter’ werd genoemd, omdat hij zich zo uitdrukkelijk met ker‐
kelijke aangelegenheden bemoeide. De jezuïeten, die geduren‐
de 150 jaar dominant aanwezig waren geweest, werden ont‐
eigend nadat hun orde was opgeheven. Hun leenhof aan de
Pleij, nu staatseigendom, werd voortgezet met als secretaris de
persoon van notaris Heijnen. In die onrustige tijd kreeg de
herberg een nieuwe bewoner.

Peter Wijnants en Lucie Loneux
Het oudste van drie weeskinderen, Peter Wijnants, was pas 22
toen hij in 1775 trouwde met Lucie, de dochter van de mole‐
naar Gilis Loneux en Magdalena Vielvoije. Twee jaar later
trok hij met haar in de herberg. Maar ook bij hen zat het niet
mee: door onbekende oorzaak waren er in 1790 zoveel schul‐
den gegroeid dat het nodig bleek om ‘het tafelzilver’ van de
familie te verkopen: de weide aan de Vliegensteeg van één
bunder omvang, beter bekend als het Ziegel ⁽⁵⁵⁾.
Het echtpaar kreeg acht kinderen, waarvan er vijf de volwas‐
sen leeftijd haalden: Wijnand, Joanna, Peter, Toussaint en Ge‐
rard. Deze kinderen groeiden op in de tijd die bekend staat als
de ‘Franse tijd’ waarbij er op de Pleij veel evenementen wer‐
den georganiseerd die voor de herberg een flinke impact ge‐
had zullen hebben. Maar of de herberg hiervan geprofiteerd
heeft is niet duidelijk. In februari 1800 stief Peter en een jaar
later, in maart 1801 stierf ook Lucie.
Dochter Joanna en haar man Peter Klinkenberg voerden de
(onverdeelde) herberg gedurende de volgende jaren. Maar de
zaak leek niet echt goed te lopen, de herberg raakte in verval
en de voogden van de nog minderjarige kinderen vonden het
nodig om herstelwerkzaamheden aan het gebouw te laten ver‐
richten ⁽⁵⁶⁾. Toen ze het daarvoor benodigde geld niet konden
lenen besloten ze om de herberg openbaar te verkopen.
Dat gebeurde in de Croon zelf op 6 februari 1805 (18 pluviôse
an XIII). De meest biedende was de Voerense koopman Jan
Heijnen, gehuwd met Anna Catharina Denis, dochter van de
notaris. De Croon was voortaan niet meer in handen van de
familie Wijnants.
Hoe het met het gebouw van de herberg na 1805 verder ging,
moet nog worden onderzocht.

Bronnen en opmerkingen
1. Halkin J., 1895, Étude historique sur la culture de la vigne
en Belgique, vermeldt op pag. 18 Wintjesheijde als afgeleide
van de wijnbouw. Deze naam komt m.i. van Winand (Wij‐
nen) op de heijde.
2. De Wijnwagenstraat was de weg die van Berneau naar Voe‐
ren loopt, tegenwoordig de Berneauweg; (zie: RAL schepen‐
bank Berneau Boek 1 pag. 55 waar dit zo beschreven staat).
3. Wijngaerdshaege wordt door J. Nijssen in een artikel over
toponiemen genoemd in Heem (1959/4-5) pag. 5-7 en was
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Ottegroeven aan.
4. Aerts, E., 2021, Bier verdringt wijn dankzij hop? Strijd om
de prioriteit als volksdrank in Brabant en Vlaanderen (ca.
800-1500). In: Volkskunde 22 (2021.07.01): 15- 56.
5. De naam wijnhuis kan ook als algemene benaming voor ‘ta‐
verne, dranklokaal’ zijn gebuikt. Maar omdat het in het on‐
derhavige artikel een specifieke herberg betreft, die in de oude
documenten uit het dorp die naam droeg, wordt het woord
hier verder gebezigd als eigennaam: Wijnhuis
6. De naam Tullen staat slecht eenmaal vermeld: RHCL
klooster der jezuïeten 14.D022-5 in het leenboek der bene‐
dictijnen op pag. 6: 24 juni 1519: Thiel Scharveel haet ont‐
fangen met wil sijnre moeder Merrij Tullen voor hem ende
sijne gedeijlingen sullich leene goet daer Jan Schervel haer
man zeliger vuijtgestorven is.
7. Zeker is dat er in Berneau een schout Jan Schervel gehuwd
was met Maria Warckens, dochter van Jasper van Voeren.
Deze Jan was waarschijnlijk een zoon of een neef van Jan
Schervel van het Wijnhuis van Voeren. In ’s-Gravenvoeren
woonde ook een Hendrick Schervel wiens zoon Hendrick la‐
ter door de Raad van Beroerten is veroordeeld. Op 3 januari
1636 verkocht Thijs Vandeberg voor de hoofdbank zijn huis
genaamd het Schervelshuis aan Thewis Mentgens. Of de latere
familie ‘de Schiervel’, die eigenaar werd van Altenbroek, aan
deze Schervels verwant was is nog niet duidelijk.
8. RAH schepenbank ’s-Gravenvoeren 1082 boek 1 pag. 3a;
de naam van Collart van de Cruijts wordt op veel manieren
weergegeven: Collas, Collaes, Collaer en de tweede naam:
Cruijs, Cruts., Cruijtz.
9. De Thijssenhof lag aan de noordzijde van de huidige
Kloosterstraat aan de Voer, ongeveer ter hoogte van het ge‐
meentehuis. Hij werd ook genoemd ‘Collart in het Wijnhuis‐
hof ’ en ‘Claershof ’. Deze hof was een boomgaard en Collart
vande Cruijts verkocht hem in 1562 aan Jasper Wackens.
Diens erfgenaam Frans Barchon bouwde er enkele decennia
later zijn huis.
10. Waarschijnlijk heette de herberg een tijd lang de Keizer,
zoals hij later de Croon ging heten.
11. RAH schepenbank ’s-Gravenvoeren 1082 boek 9 pag. 77:
10 oktober 1575 Sijmon der wijnne heist mijt commer Johan
Joris 8 daller, of lever gesublevert te sijn van schade den hij
dagelix in sijnen caller leijt van wasser dat voer of tot sijne in‐
stantie in sijnen caller loept.
12. Er bestaat een verwantschap met Thewis Mentgens, wat
o.a. blijkt uit een vernadering: (RHCL 14.D022-5 pag. 13),
waar Theweis Mentgens op 10 juni 1570 drie roeden verkocht
aan een dochter van Jacob van Elslo, waarna Johan Joris op 20
april 1571 deze drie roeden vernaderde
13. RAH schepenbank ’s-Gravenvoeren 1082 boek 9 pag. 34
waar Jasper Vanderlinden op 14 juni 1574 honderd rijksdal‐
lers eist van Jan Vanderlinden, omdat zijn vrouw ‘toen het
crijgsvolck, genoempt de Geussen, hijr int lant sijnt geweest,
solde hun hebben gewesen sijne kelder of verstopplaats daer
hij sijn goet in custodije hadde gelacht’.

14. RAH schepenbank ’s-Gravenvoeren 1082 boek 9, pag.
211.
15. Smeets, H., 2020, De pest, de pastoors en de Hollanders,
over de tijd rond 1632 na de val van Maastricht. In: D’r
Koeënwoof 41: 15.
16. RAH schepenbank 1082 boek 3 pag. 151, 152, waar Pier‐
re dela Saulx, burger en koopman van Visé, en Jan Walpot
een vergoeding overeenkomen voor o.a. de opslag gedurende
enkele jaren van gerefugeerde meubelen van Willem Bicar.
17. RAH Sint Lamberts Laathof (1081-2): 1622-1636 fol.
137. Willem en zijn vrouw Annalia dragen op 29.06.1635
voor alle laathoven al hun bezit over aan de langstlevende,
waarbij deze goederen gedetailleerd worden beschreven.
18. Zie 1082-3 pag. 161 waar in 1637 Jan Walpot het kinds‐
deel van de kinderen van wijlen Hendrik Gilissen e.v. Jehenne
Bicar koopt, die hun op 22 april 1636 met loting zijn toege‐
vallen. Willem Bicar was op 7 april 1636 in ’s-Gravenvoeren
overleden.
19. RAB Vorst: Raad van Brabant Jurisdictieconflict 1642
processen v.d. gemeenten nr. 111. De bedesetter bepaalde wie
welke belasting moest betalen en inde deze belasting ook.
20. RHCL Landen van Overmaas 01.075 nr. 20094. Hierbij
trad Jan Walpot op als momboir van Lamargelle tegen Allard
Linot, griffier van de schepenbank en eigenaar van de molen.
Dit proces werd gevoerd voor de Raad van Brabant en werd
gewonnen door Allard Linot, die in 1642 het visrecht bij de
rekenkamer had verworven.
21. De Republiek der verenigde Nederlanden. Het woordje
‘Staats’ refereert aan deze Republiek en is afkomstig van haar
bestuursorgaan, de ‘Staten Generaal der Nederlanden’.
22. Haas, J.A.K., 1978, De verdeling van de Landen van Over‐
maas 1644-1662, territoriale desintegratie van een betwist grens‐
gebied. Maaslandse monografieën, Assen 1978.
NB: Het rolregister van de schepenbank van ’s-Gravenvoeren
over de periode 1644-1652 is niet gearchiveerd en het is daar‐
om niet duidelijk of en zo ja hoe de bank functioneerde in die
periode.
23. Deurwaarders stonden in voor o.a. het dagvaarden van de
partijen, het overbrengen van de rekesten of procedurestuk‐
ken aan de tegenpartij. Zij konden ook inbeslagnames uitvoe‐
ren of personen arresteren wanneer partijen weigerden om de
beslissingen van het Hof te volgen. Deurwaarders stonden on‐
der de directe bescherming van de vorst. Elke vorm van ge‐
weld tegen hun persoon in de uitoefening van hun functie
kon worden bestraft met de doodstraf.
24. RHCL 01.081 schepenbank Mesch 1650: A.C. Trips ver‐
koopt aan Jan Walpot, schepen te Vouren en Eijsden. Later
gaf Walpot aan dat hij die transactie uitvoerde voor Lamargel‐
le (RHCL 01.075 schepenbank Eijsden nr. 5329 op 3 decem‐
ber 1650)
25. RAH schepenbank ’s-Gravenvoeren boek 16 pag. 270;
Walpot overhandigt de commissie van het schoutambt. De
aantekening vermeldt niet wie hem deze commissie had ver‐
leend, maar het hiertoe bevoegd gezag was de heer en dat was

in die tijd baron Arnold de Lamargelle. Kort hiervoor had
Walpot zijn functie van schepen teruggegeven aan Lamargelle.
Jan Walpot volgde Peter Petermans in de functie van schout
op.
26. RAL États du pays de Dalhem nr. 3384, résolutions des
assemblés etc., waar Jan Walpot in november 1663 als lid van
de derde stand ‘s-Gravenvoeren vertegenwoordigde in de al‐
daar gehouden vergadering.
27. Hij was in die functie opvolger van Lambert vander Maer,
die door de ‘staatsen’ ernstig belemmerd werd in de uitoefe‐
ning van zijn functie en zich daarom liet vervangen door een
familielid Wolter van Meer (1647-1663); Jan Walpot opereer‐
de als rentmeester vanaf 1664 maar werd pas op 13 juli 1665
officieel aangesteld in die functie (ARA Brussel, Chambres des
Comptes, nr. 5749 pag. 1). De rentmeester die Jan Walpot
opvolgde was Gilis Roijen uit Sint-Martens-Voeren
(1667-1685).
28. Of de weduwe hier alleen een formele rol had is niet dui‐
delijk. De vele functies van Jan Walpot gecombineerd met de
grote hoeveelheid werk die de functie van rentmeester in drie
landen met zich meebracht (waarbij vaak taken gedelegeerd
werden) maken het niet ondenkbaar dat Anna Goessens hier
een aanzienlijke operationele rol heeft gespeeld.
29. RAH schepenbank ’s-Gravenvoeren boek 4 pag. 98; een
letterlijke transcriptie van dit testament is te vinden in Pa‐
telsky, Limburgse verwantschappen, Barjesteh v. Waalwijk v.
Doorn 2012, pag. 252.
30. Smeets, H., 2021, Wonen aan de Pleij in ’s-Gravenvoeren:
huis ‘de Valck’. In: D’r Koeënwoof 42: 34.
31. Ook interessant is het volgende: Hij beschreef het huis als
‘gelegen aan de Rechte straat, tegenover de kerk, naast Jasper
Slins’. Het deel van de Pleij waar de Jezuïetenhoeve lag werd
blijkbaar genoemd: de ‘Rechte straat’.
32. Parochieboek Noorbeek : Anno 1663 6 novembris con‐
traxerunt matrimonium factis tribus proclamationibis Henri‐
cus Smets et Catharina Coelen ecclesia sancti martini. Catha‐
rina Coelen bleef tot aan zijn dood aan zijn zijde. Haar iden‐
titeit is onduidelijk.
33. Rolregister schepenbank ‘s-Gravenvoeren: RAH schepen‐
bank 1082-18, pag. 366: rechtsdag 20 april 1671: Gilis Aus‐
sems verclaert tot sijnder kennisse gecoemen te sijn hoe dat
Heijn Bues geleden over 15 daeghen in de herberghe of elders
van Kerst Jans in publijck sich heeft vernoirdeert? tegens des
remonstrants sone ende in presentie van diverse personen, dat
den voirs. Aussems aen hem soude schuldich wesen eenige
penningen of andersints wegens sijner eerste huijsfrouwe uijt
crachte van eenige delonghe…..
34. Jan Smeets kocht het pand van Hieronimus Stass, wiens
gelijknamige vader in ‘s-Gravenvoeren een rente trok uit de
Schoppemer Willemshof en zodoende daar geen onbekende
was. In het Voerense cijnsboek van 1633 wordt al een niet na‐
der geïdentificeerde Jan inden Struijs tot Maestricht vermeld.
De herberg die nu In den Vogelstruijs genoemd wordt, ging na
de dood van Jan Smeets naar zijn stiefdochter Helena, dochter
van zijn vrouw Joanna Goor uit haar eerste huwelijk met Jan
Loijens. Zij trouwde op 14 oktober 1699 in Maastricht met

Melchior Partouns, wiens dochter trouwde met Bartholomeus
Risac die de Struijs in steen herbouwde.
35. RHCL L.v.O. 01.075 inv. nr. 20092, waar hij met ande‐
ren op 19 oktober 1688 bij hem thuis voor notaris J. Munc‐
ken verklaart door de toenmalige heer onder druk gezet te
zijn, om ten nadele van de gemeente gespecificeerde corrupte
transacties te verrichten.
36. RHCL 01.075 L.v.O. inv. nr. 20094.
37. RAH schepenbank 1082 boek 22 pag. 99: ter selver sijn
[05.05.1698] door de scholtis, schepenen ende gemeentenae‐
ren, specialijk vergadert bij pluraliteijt van stemmen, voor
dorpsmeesters ende bedesetters deser hooftbanck gecoesen
ende aengestelt Heijn Smets, Renier Coelen ende Paulus
Maes ende tot dijen gepresteert den behoirlijcken eede daer‐
toe staende in handen vande scholtis.
38. Parochieboek ‘s-Gravenvoeren: 1701 Henricus Smets
(12): Anno 1701 die 24 maij obijt Henricus Smets septuage‐
narius ex longa tabe susceptis omnibus sacramentis maritus
Mechthildis(?) Coelen; qui tertio fuit consul fori comitis et
mortuus est consul.
39. Sinr-Jacob Maastricht: 10 maio 1701 sepultis est in eccle‐
sia predicatorii Joes Smets ex campo libero. Zijn oudset doch‐
ter Ida Smeets trad in 1704 in het Maastrichtse klooster de
Nieuwenhof in en maakte bij die gelegenheid voor notaris
J.C. a Cruce haar testament, waarin ze o.a. de kinderen van
haar tante Agnes Smeets noemde. Ida werd later onder de
kloosternaam Clara Smeets moeder-overste van de Nieuwen‐
hof.
40. Peter Wijnants was o.a. boswachter der Koninklijke bos‐
sen het Groot en het klein Bovenhout en het Westerbosch; hij
was een zoon van de vermogende Hendrick Wijnants van Ot‐
tegroeven, gehuwd met Margareta Vandeberg; Ida Duijckarts
was een dochter van de schatheffer Jan Duijckarts, gehuwd
met Clementine Lamberts.
41. De precieze datum waarop de herberg overging in handen
van de dochter van Heijn Smeets is niet bekend. Op 18 okto‐
ber 1688 liet notaris Muncken een notariële akte over gesto‐
len kippen van Jan Roijen passeren. Dat gebeurde ten huize
van Heijn Smeets van Sgraevenvouren (01.075 nr. 20092 los‐
se folie).
42. Mathijs Lenens hertrouwde 19.05.1729 in ’s-Gravenvoe‐
ren met Elisabeth Claesens, die op 23.01.1730 in ’s-Graven‐
voeren stierf, waarna hij op 10.07.1730 hertrouwde met
Anna Maria Boheur, met wie hij twee kinderen kreeg: op
04.08.1731 Willem Lenens en op 09.10.1732 Franciscus Ja‐
cobus Lenens, beide in ’s-Gravenvoeren. Anna Maria Boheur
overleed op 14.09.1747 in ’s-Gravenvoeren.
43. RAH notaris J.A. Walpot 1 september 1717; deze schen‐
king werd op 12 september door de schepenbank gecertifi‐
ceerd en door pastoor Bartholomé gepubliceerd (Deblon, Le
clergé du diocèse de Liège au 18-e siècle).
44. Hendrick Lehaen woonde met zijn vrouw en kinderen in
de Mellekensput, in het huis dat door de kunstenaar Rob
Brouwers is gerestaureerd, nu Mennekesput nummer 8.

46. De zes kinderen van Peter Wijnants en Catharina Lehaen:
Agnes Wijnants (*29.12.1722), Hendrik Wijnants
(*21.11.1724), Wijnand Wijnants (*16.09.1727), Peter Wij‐
nants (*15.12.1729), Hans Willem Wijnants (*27.05.1732),
Laurens Wijnants (*07.08.1734), allen geboren in ‘s- Graven‐
voeren.
47. RAH notaris J.H. Walpot, 30 juni 1735 en 2 juli 1735.
48. De stiefvader die zich aandiende was Mathijs Coelen,
zoon van Wijnand Coelen en Maria Thijwissen. Het huwelijk
van Catharina Lehaen met Mathijs Coelen vond plaats op 19
november 1738. Het echtpaar kreeg drie kinderen. Maar het
noodlot wilde dat vijf jaar later Catharina kwam te overlijden,
waarna Mathijs Coelen in 1745 hertrouwde met Ida Vande‐
berg, dochter van Jan Vandeberg en Catharina Smeets, een
nicht van Heijn Smeets. Dit echtpaar bleef wonen in de her‐
berg en er kwamen nog eens vier kinderen. Dat betekent dat
de herberg werd bevolkt door de weeskinderen van Peter Wij‐
nants en de kinderen van Mathijs Coelen.
48. RAH notaris Cornelis Heijnen 1751 akte 14; verdeling
op 4 februari van de erfenis van wijlen Peter Wijnants en Ca‐
tharina Lehaen tussen de kinderen Hendrik Wijnants, Maria
Agnes Wijnants, Wijnand Wijnants en Hanswillem Wijnants,
de laatste twee minderjarig.
49. Mellekesput is de vroegere naam van de huidige Mennekes‐
put.
50. RAH notaris Cornelis Heijnen 1751 acte 17; acte 16 be‐
schrijft gedetailleerd de financiële afwikkeling tussen Mathias
Coelen en de weeskinderen.
51. Stiefvader Mathijs Coelen en zijn vrouw Ida Vandeberg
gingen naar Sint-Martens-Voeren, zie RAH notaris Cornelis
Heijnen 1756 acte 105.
52. Eva Rigals, geboren op 17 augustus 1729 in ’s-Gravenvoe‐
ren, dochter van Jan Rigals en Eva Maria Goblet.
53. De drie kinderen waren: Met Jenne Coemans: Peter Wij‐
nants (*07.06.1753) en Gerard Wijnants (*26.05.1755); met
Eva Rigals: Wijnand Wijnand (*09.08.1758) en Josefina Wij‐
nants (*19.03.1760). Deze laatste Wijnand trouwde in 1781
in Roermond met Joanna Klee, met wie hij vier kinderen
kreeg.
54. Jasper Thijwissen, geboren op 16 februari 1727, zoon van
Hendrik en Antoinette Vielvoije, huwde in 1750 Marie Heij‐
nen, geboren op 21 december 1727, dochter van Mathias en
Maria Stenebruggen. Jasper Thijwissen was een oudere broer
van de Voerense pastoor Hendrik Thijwissen, geboren 18 ok‐
tober 1740, die de nieuwe kerk bouwde.
55. RAH notaris H.A. Ernon 1790 acte 101 de verkoop voor
2.371 gls; en 1791 acte 22 de aflossing der schulden waaron‐
der 668 gls aan de kapelanen van Sint Servaes te Maastricht,
412 gls advocaatkosten etc., waarna er nog slechts 79 gls over‐
bleef.
56. RAL notaris Philippin van Visé, jaar 1805 acte 106, waar‐
in (oom) Toussaint Loneux en (advocaat) J.H. Cerfontain,
voogden van de kinderen Peter, Toussaint en Gerard Wij‐
nants, aan het vredesgerecht in Luik verzoeken om de onver‐
deelde boedel te mogen verkopen.

Bijlage 1: Rentmeester van Zijne Majesteits domeinen
‘Rentmeester der Koninklijcke domeijnen in de Landen van
Overmaas’ staat vermeld op de grafsteen van Jan Walpot.
Maar wat betekent dat eigenlijk? Een antwoord op die vraag
kan voor een deel gevonden worden in de jaarrekeningen van
de rentmeester. Na de dood van Jan Walpot maakte zijn we‐
duwe een financiële verantwoording voor de rekenkamer over
de jaren 1664, 1665 en 1666 ⁽¹⁾. Ze gaf daarbij een opsom‐
ming van de inkomsten en uitgaven in de landen Dalhem en
Valkenburg. Deze rekenkamer was het centrale administratie‐
kantoor van wat ‘des Konings’ was, in dit geval voornamelijk
renten, octrooien en cijnsgelden ⁽²⁾.
De rekenkamer was gevestigd in Brussel. Genoemde rekening
wordt bewaard in het Rijksarchief te Brussel. Goswinus Wal‐
pot, één van Jan’s zonen, leverde de rekening in en baron Ar‐
nold de Lamargelle stelde zich borg voor de inhoud ervan en
wel voor 3.000 gulden. Het personeel van de rekenkamer
voorzag de oorspronkelijke tekst hier en daar van commen‐
taar. Enkele opgevoerde posten werden door de kamer niet
geaccepteerd en gecorrigeerd.
Het eerste deel van de rekening (78 pagina’s) gaat over het
land Dalhem en het tweede deel (15 pagina’s) over het land

Valkenburg. De rekening over ’s-Hertogenrade ontbreekt, dit
wordt verder niet toegelicht. In de rekening staan de bronnen
genoemd van de inkomsten en uitgaven vóór en na de verde‐
ling van die landen tussen de Spaanse koning en de Verenigde
Nederlandse Provinciën. Uiteraard werden alleen de bedragen
ingevuld afkomstig uit de domeinen van het deel dat was toe‐
gewezen aan de Spaanse koning.
De rekening is voor een groot deel overgeschreven uit de reke‐
ningen van zijn voorgangers, waarbij de oude domaniale rech‐
ten (met stukjes geschiedenis) worden beschreven en vervol‐
gens wat daarvan door Jan Walpot nog inbaar was na de par‐
tage der landen of gezien de toenmalige economische omstan‐
digheden.
Zo beschrijft hij in Voeren (onder vele andere) de inkomsten
voortvloeiend uit de rechten rustend op de Garmesmolen van
Risack van Elssen, die allang niet meer bestond. Zo ook op de
afgebrande Mathiasmolen van Bartholomeus Heusch, de
Broekermolen van Christoffel Oist, de slijpmolen van Kerst
Smeets, het toegevoegde rad aan de volmolen van pastoor Ni‐
colaes Rigals, de windmolen van Jan Adolph van Imstenrade
en de recent verworven waterrechten van Allard Linot, op
wiens Schoppemer molen overigens geen
domaniale rechten rustten. Vermeld wor‐
den verder de rechten op de hof van Broeck
en die van Schoppem en van de vele lucra‐
tieve verkopingen van kaphout, waarvan de
opbrengsten des Konings kas spekten.
Vergelijkbare ontvangsten en betalingen
vonden plaats in Aubel, minder in Cheratte
en een enkele in Mheer. In het tweede deel
van de rekening worden de plaatsen in het
land van Valkenburg behandeld met de
dorpen Schaesberg, Schin op Geul en
Nuth.
De ontvangsten en uitgaven werden meren‐
deels gekwantificeerd in natura en daar‐
naast, maar in veel geringere hoeveelheid,
in vele verschillende soorten (penning)geld
met vermelding van de verschillende koer‐
sen, waarbij het pond Arthois en de gelijk‐
waardige gulden door elkaar worden ge‐
bruikt. De natura waren rogge, spelt, haver
(‘evene’), kapoenen en hoenen (’hinnen’)
en nu en dan een vet varken; al deze natu‐
ra-posten werden aan het einde van de re‐
kening conform de geldwaarde van die tijd
in geld omgerekend.
Voorbeeld: Jan Walpot verwachtte van alle
Voerenaren die cijns- of renteverplichtin‐
gen hadden, de hoeveelheid goederen in
natura te ontvangen zoals die vermeld
stond in het cijnsregister. In zijn verslag
geeft hij echter aan dat hij niet meer heeft
kunnen ophalen dan: 83 mud 6 vat rogge,
74 mud 1 vat spelt, 127 mud 9 vat haver
en 162 kapoenen.

Hoe moeten we ons dat
in de praktijk voorstel‐
len? Zou er daadwerke‐
lijk met graanvaten ge‐
sleept zijn en zouden er
hoenderen en kapoenen
in kooien verplaatst zijn?
Waarschijnlijk gebeurde
dat inderdaad en de rent‐
meester beschikte hier‐
voor over opslagplaatsen
en stallen ⁽³⁾. Deze goe‐
deren werden op hun
beurt als betaalmiddel
gebruikt en wat overbleef
werd verkocht. Naar
Brussel werd alleen geld
gestuurd. Allemaal nogal
omslachtig, maar toch
hield men vast aan het
rekenen in natura. De
belangrijkste reden daar‐ Het vuistdikke ‘rentmeestersboek’ waar de informa�e voor dit ar�kel uit komt, ligt ter inzage in het
voor was dat die resistent Algemeen Rijksarchief in Brussel.
waren tegen waarde‐
schommelingen van het
muntgeld. Een kapoen bleef een kapoen en als de prijs van
Al met al haalde Walpot in Dalhem ruim 4.700 gulden meer
rogge steeg, kreeg de rentmeester navenant meer geld.
op dan hij voor de Koning had uitgegeven. In Valkenburg gaf
hij ruim 1.325 gulden meer uit dan hij had ontvangen. Het
Maar er waren ook kosten die de rentmeester opvoerde. Een
positieve saldo voor de schatkist was dus voor de jaren 1664,
belangrijke kostenpost was de Prins van Nassau, die als stad‐
1665 en 1666 samen ongeveer 3.373 gulden.
houder en kapitein-generaal van het hertogdom Limburg,
Valkenburg, Dalhem en ’s-Hertogenrade, 1.000 Carolus-gul‐
dens uit ’s Konings kas ontving.
Een andere kostenpost die Walpot opvoerde was hij zelf. Hij
vroeg een vergoeding voor bestede tijd, het meten en verko‐
pen van slaghout in des Konings bossen, voor port van ver‐
stuurde brieven en andere onkosten zoals genoten maaltijden;
hiervoor vroeg en kreeg de rentmeester 255 gulden. Tenslotte
vroeg hij voor zijn werk in de functie van rentmeester 400
gulden per jaar. Evenveel als de gage van zijn voorganger,
Lambert vander Maer. Zo was dat in zijn commissiebrief im‐
mers afgesproken. Maar daar dacht de rekenkamer anders
over, want deze voorganger was vervangen door Willem van
Meer en die kreeg maar de helft. Dus kreeg Jan Walpot ook
maar de helft, 200 gulden per jaar. Voor drie jaar was dat: 600
gulden.

Bronnen en opmerkingen
1. ARA Brussel, Chambres des Comptes, VI. Comptes parti‐
culiers des domaines. B. Section II : Duché de Limbourg et
Pays d'Outre-Meuse ; 3. Pays de Dalhem, nr. 5749.
2.Het begrip cijnsgelden wordt goed uitgelegd op de website
van het BHIC: https://www.bhic.nl/onderzoeken/hulp-bijonderzoek/cijnsregisters
3. Persoonlijke mededeling van emeritus prof. dr. Erik Aerts,
voorzitter van het Koninklijk Historisch Genootschap voor
Vlaams-Brabant en Brussel. Zie ook: Soens, T., 2002, De
rentmeesters van de graaf van Vlaanderen, pag. 43, maar hij be‐
schrijft vooral de situatie rond 1400.

Bijlage 2: Jan Walpot junior, notaris en procureur in Brussel
Jan Walpot junior werd in 1674 toegelaten tot het ambt van
notaris ⁽¹⁾ in Brussel, waar hij als klerk werkzaam was geweest
bij verschillende advocaten. In 1682 richtten de leden van de
Staten van Dalhem zich tot de Soevereine Raad van Brabant,
met het verzoek om een procureur die hen kon bijstaan bij
hun talrijke processen voor de raad van Brabant. Hierbij ga‐
ven ze aan, dat ze de in Brussel wonende notaris Jan Walpot
hiervoor geschikt achtten omdat hij afkomstig was van het

Land van Dalhem en de daar gebezigde taal perfect beheerste
⁽²⁾. Dit resulteerde in een aanstelling tot procureur in dat zelf‐
de jaar. Later werd hij ook rentmeester van het bisdom Ant‐
werpen. Walpot woonde in de Stormstraat, niet ver van de
Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal.
In de eerste jaren na zijn toelating tot het notarisvak heeft hij
nog enkele aktes laten passeren in ’s-Gravenvoeren. De goede
relatie die zijn vader Jan Walpot senior had met baron Arnold

de Lamargelle werd door zijn zoon voortgezet; de
erfgenamen de Lamargelle lieten bij hem in Brus‐
sel enkele aktes passeren. Jan Walpot heeft als no‐
taris gewerkt tot 1723.
Jan Walpot trouwde op 38-jarige leeftijd in 1690
met Isabella, de dochter van de Brusselse wijn‐
handelaar Jan van Herzele. Het echtpaar kreeg
drie kinderen: Jan Joseph (1691), Jan Franciscus
(1692) en Anton Frans (1694). Waarschijnlijk
zijn zijn vrouw Isabella en het laatste kind kort
na diens geboorte gestorven ⁽³⁾. In 1702 her‐
trouwde Jan Walpot met Catharina Slevens, die
hem in 1705 een dochter schonk die niet ouder
werd dan vier jaar. Het enige kind dat in leven
bleef was zijn zoon Jan Franciscus. Die ging in
1710 studeren in Leuven, waar hij advocaat werd
van de Raad van Brabant. Jan Franciscus trouwde
in 1723 met de notarisdochter Barbara Borre‐
mans, met wie hij aan de Wolfsgracht in Brussel
ging wonen.
Jan Franciscus erfde van zijn grootvader Jan van
Herzele, die in 1709 in Brussel was overleden, de
helft van zijn hele vermogen ⁽⁴⁾. Helaas is de ad‐
vocaat Jan Franciscus niet oud geworden. Hij
stierf op 14 februari 1726 in Brussel. Voor zover
bekend had hij geen kinderen.
In ’s-Gravenvoeren staat (waarschijnlijk) nog een
tastbare herinnering aan de Brusselse notaris Jan
Walpot. In zijn befaamde notitieboek noteerde
pastoor Daffnaij⁽⁵⁾ in 1720 ⁽⁶⁾ dat procureur Wal‐
pot en zijn zoon hem een beeld van de heilige
Barbara met gecertificeerde relikwieën van deze
heilige had gestuurd. Dit is mogelijk het beeld
van de heilige Barbara in Luikse barokstijl, dat nu
nog steeds in de Sint-Lambertuskerk staat ⁽⁷⁾.
(Foto hiernaast.)

Bronnen en opmerkingen
1. Het notariaat van Jan Walpot in Brussel was de leerschool
van de notarissen J.A. Walpot, Jan Godfroid Lebens, e.a.
2. RAB Vorst, Raad van Brabant, archief van de kanselarij,
boek 86 pag. 157 en 159; het verzoek was ondertekend door
Guillaume, abt van Valdieu; baron de Loë, de Gulpen, Wo‐
demon, Hoensbroeck, heer van ’s-Gravenvoeren; De Rou‐
veroij, schout van Aubel en Sint-Martens-Voeren; de schout
van ’s-Gravenvoeren (de niet met naam genoemde Hendrik
Walpot, broer van de notaris Jan Walpot) en W. Burdo,
griffier van de staten van Dalhem.
3. Er zit een lacune in de kerkregisters van de parochie Sint
Michiel en Sint Goedele waardoor dit niet precies is na te
gaan.
4. Rijksarchief Brussel Vorst: Notaris Peter Craheau
23.11.1702: testament van Jan van Herzele.
5. In oude teksten worden ij en y door elkaar gebruikt: het
kan dus Daffnay of Daffnaij zijn. Wat je daar in een transcrip‐

tie mee moet doen is nog steeds een punt van discussie; de re‐
gels zijn niet eenduidig. De redactie van D’r Koeënwoof laat de
auteurs daarom vrij in de manier waarop ze met de schijfwijze
van y/ij-woorden omgaan.
6. Notitieboek Daffnaij: In dit jaer [1720] den 22 november
heb ick wederom van Roomen ontfangen de bulle van den
aflaet van de H. maget en martelaresse Barbara dewelke duert
voor seven jaeren. Dese bulle was geteekent van den cardinael
Oliverius. Desen aflaet hebben wij ontfangen door het toe‐
doen van den procureur Walpot en sijnen soon den advocaet
van Brusselt, dewelke aen dese kerck oock hebben gesonden
een beelt oft statue en reliquien van de H. Barbara dewelke
geapprobeert sijn van den paus Clemens den XI.
7. Volgens J. Ansay (De ‘blanke kerk’ van ’s-Gravenvoeren, in
Overmaas Jaarboek 1971: 8-37) stamt het beeld nog uit de
oude kerk. Andere bronnen wijzen op een overdracht van en‐
kele heiligenbeelden in 1805 vanuit een opgeheven kerk in de
parochie Saint-Denis in Luik naar de kerk van ’s-Gravenvoe‐
ren.

Een Duitse wijn, een kasteel in Voeren

Von Othegraven is de naam van een Duitse Rieslingwijn.
(Feinherb mit Noten von Apfel und Zitrusfrüchten. Volgens
het degelijke Warig Deutsches Wörterbuch is de Riesling een
‘edle, aromatische Traubensorte für Weißweine’. Prosit, liebe
Heimatforscher!)
Deze wijn komt uit het wijngoed van de bekende Duitse tvmoderator Günther Jauch (* 1956) (o.a. ‘Wer wird Milli‐
onär?’ op RTL) gelegen te Kanzem an der Saar. Kanzem is een
Ortsgemeinde in de Verbandsgemeinde Konz in de Landkreis
Trier-Saarburg (Rheinland-Pfalz). Kanzem ligt zo’n 10 km ten
zuidwesten van Trier. Deze Moselriesling is de goedkopere wijn
in het gamma van Von Othegraven.
Günther Jauch zelf woont in de rijke buurt van Potsdam bij
Berlijn. De benaming ‘Von Othegraven’ komt van Jauchs
grootmoeder Elisa von Othegraven (1889-1948), getrouwd
met Hans Jauch.

Fles Von Othegraven-riesling met twee Römergläsern. Trier en
het gebied errond stonden in nauw verband met het oude Rome.

Weingut Von Othegraven (foto A. Kraetzmann, op Google Maps)

Het wapen op het eti‐
ket is dat van Von
Othegraven-Von
Streithagen. Rond
1640 trouwde ene
Gottfried von Othe‐
graven (1616-1659)
met Anna Maria von
Streithagen die op het
kasteel van Uersfeld bij
Richterich-Aken
(rechts van Bocholtz,
Nederland) woonde.
Streithagen verwijst
naar het kasteel
Streithagen (Strijtha‐
gen) te Welten bij
Heerlen.
Op dat alliantiewapen
komt op de kwartieren
1 en 4 het stamwapen van de familie Von Othegraven voor:
een rood dubbelslangenkruis (waarbij de uiteinden van de ar‐
men van het kruis eindigen in een dubbele slangenkop) op
zilveren (wit) veld. Op kwartieren 2 en 3 staat het wapen van
de familie Von Streithagen ook Judenkop(f ) genoemd: een
gouden kruis op rood veld met in de rechterhoek een kleine,
blauwe jodenhoed. Boven helm en kroon vinden we rechts
een bundel pauwenveders en links een mansromp met hoofd
met jodenhoed waarboven drie struisvogel(?)pluimen (roodgeel-blauw) uitsteken. (De aanduidingen rechts en links moe‐
ten gezien worden vanaf het standpunt van de drager van het
schild.)
De naam Othegraven (of Ottegraven) wordt soms verward
met Von Imstenradt, Van Imstenraad (Imstenrade, Imsten‐
raedt), bekend o.a. van de familie uit Mheer. Zo is Gottfried
von Othengravens vader Gerhard (von) Imstenradt (rond

1579-1663) ‘genannt Von Othegraven’.
De eerste schriftelijk bekende met die naam is Cloes
van Ottegroeven in 1375, vermoedelijk uit Voeren, zo‐
als vermeld in een Register van het graafschap Valken‐
burg. In 1511 wordt Diederik van Ottegroeven ver‐
meld als echtgenoot van Johanna van Imstenraedt. Uit
de interessante tekst van C. Damen, O.S.B., versche‐
nen in het Bulletin van de Historische Kring Het Land
van Herle, sept.-okt. 1960, pp. 104-107, met als titel
Zijlinies der Familie van Imstenraedt, slot komt het vol‐
gende: ‘Ene Johanna van Imstenraat genoemd Mont,
natuurlijke dochter van Johan van Imstenraedt, ge‐
huwd met Dirk van Ottegraven of Ottegroeven (’n
hofstede bij Sint-Maartensvoeren, in het land van
Daelhem).’ Zij had vier kinderen die zich naar hun
moeder noemden, dus Van Imstenraedt. In 1699 was
het stamhuis Ottegroeven reeds verkocht. Het werd
verkocht door Anna Catharina van Imstenrade en haar
echtgenoot Johan Bernard van Rossum, nog voor 1666
getrouwd. Die Anna Catharina was een dochter van
Michiel van Imstenraede en Anna Strauven, gehuwd
voor 1639.
Naast de belangrijke tekst van de benedictijn Dr. Cor‐
nelius Damen (1922-1976), priester-monnik van de
St.-Paulusabdij in Oosterhout in Noord-Brabant, maar Oetegroven’(O�egraven), toestand juli 2022 met zicht op de kapel en een
oud-Heerlenaar, is er ook een artikel van Henry Ernst gedeelte van het kasteeltje. Het oude slot zou in de Der�gjarige Oorlog
(1618-1648) zijn vernield. Heropbouw (eerst de kapel in 1710 en dan het
de la Graete, verschenen in La Maison d’Hier et d’Au‐
kasteel in 1720) ten �jde van Henri François de Bonhom(m)e (of Bounam),
jourd’hui/De Woonstede door de eeuwen heen, nummer
kanunnik (later deken) van het Sint-Servaaskapi�el van Maastricht. Gebo11, 1971, pp. 48 tot 58, met als titel La noble maison
ren te Wijck-Maastricht in 1656 en gestorven te Oetegroven-‘s-Gravenvoed’Ottegraven de Fouron-le-Comte. Henry Ernst de la
Graete (1898-1972) is een vroegere kasteelbewoner van ren in 1742 en begraven in de Sint-Servaaskerk te Maastricht. Zijn grafde Commanderie van Sint-Pieters-Voeren, gehuwd met steen in zwart marmer is er nog. Deze gegevens over Henri François de
Gabriella Ferretti di Castelferretto, een van de erfgena‐ Bonhomme zijn te vinden in de tekst van kanunnik Jus�nus Ansay (uit
’s-Gravenvoeren) in Overmaas Jaarboek, 1970, 14�� jaargang, nrs. 1-6, pp.
men van dit kasteel. De Franstalige tekst wordt er ge‐
volgd door een Nederlandse vertaling. Henry Ernst de 36 tot 40, uitgegeven door het Langohr-Veltmans-Vreuschemen komitee’
la Graete schrijft dat hij voor zijn onderzoek gegevens te Halle.
gekregen heeft van een Duitse nazaat van de familie
Von Othegraven, Junker Friedhelm-Friedrich-Wilhelm von
Bij Henry Ernst de la Graete lezen we dat ene Jan van Ote‐
Othegraven, geboren te Mülheim in 1918 en gehuwd met de
groeven, die rond 1475 leefde, zou zijn getrouwd met ene Van
Vlaamse Elza Aerts te Aarschot, geboren in 1925.
Imstenraedt. Deze Jan zou een
achterkleinzoon zijn van de in
1375 vermelde Cloes van Ote‐
graven.
In 1699 kwam het kasteel van
Ottegroeven in handen van
De Bonhom(m)e (of Bou‐
nam), na een korte periode
(reeds in 1677) in handen te
zijn geweest van de Ophovens
uit Maastricht. In Voeren heet
die plaats Oetegroven!
Zum Wohl!

Het kasteel, de kapel en de hoeve in het begin van de 20���
eeuw.

D’r Honsjeswjeg, Hönsjeswjeg, of vroeger Honjeswjeg
van Moelingen naar Hous (Housse) en Ho(i)gnée-Cheratte

D’r Honsjeswjeg (de Honsjesweg), Hönsjeswjeg, of vroeger
Honjeswjeg, is de benaming die in Moelingen wordt gegeven
aan de veldweg die vanaf de oude molen Walpot aan de Voe‐
renweg rechts (vanuit het dorp komend) door het wad van de
Berweng (Berwijn) en door een stukje van d’r Busj (het Bos)
naar d’r Bèèrg (de Berg) leidt en verder, rechtdoor, naar de
velden van Laankveld (Lan(c)kvel(d)t, Longchamp(s)). We
komen dan op het grondgebied van Wezet (Visé) en al snel is
de weg onderbroken door een enorme geul in het landschap,
de uitgraving van spoorlijn nr. 24, vroeger van Tongeren naar
Montzen en nu van Tongeren naar Aachen West. Het is de
bedoeling een beschrijving van deze aloude weg te geven
vanaf zijn eigenlijke begin op de Berzjoen, of vroeger Bor‐
zjoen, bij de Hoebrök (Hoogbrug) van Moelingen tot aan het
einde ervan in het gehucht Ho(i)gnée, deel van de vroegere
gemeente Cheratte aan de Maas.
De benamingen van de plaatsnamen geef ik, in de mate van
het mogelijke, in het Moelings dialect voor Moelingen en in
het Nederlands voor de andere plaatsnamen voor zoverre die
in oude documenten ook werkelijk in het Nederlands voorko‐
men. Ze worden wat het nu Franstalig gebied betreft bij hun
eerste vermelding gevolgd door de nu, of vroeger, gebezigde
Franstalige, of zelfs Waalse, benamingen.
Met ‘beschrijving van de weg’ bedoel ik ook de beschrijving
van de route die die weg volgt. Belangrijke gebouwen, inrich‐
tingen, landschappen en uitzichten worden vermeld of zelfs
wat uitvoeriger behandeld, belicht en uitgelegd. Ik heb er ook
naar gestreefd, zo veel als mogelijk, vroegere en huidige ver‐
banden te vermelden tussen de Voerstreek en de beschreven
plaatsen op en langs de route. De bijgevoegde foto’s verwijzen

niet alleen naar interessante historische aanwezige toestanden
en objecten maar ook naar tegenwoordige beeldbepalende
toestanden. Dit moet de belangstellende wandelaar of fietser
ook een toeristische voldoening verschaffen.
De naam Honsjeswjeg of Hönsjeswjeg, vroeger Honjeswjeg,
komt onder verschillende schrijfwijzen voor. In 1751 schrijft
pastoor A. Houbiers in zijn Register der Kercke Rinthen en
Pachten tot Moulingen Vernieuwt op pp. 135 en 211 Hongies
Wegh, op pp. 138, 139, 140, 141, 211 en in de Index Hoin‐
gies Wegh, soms met en soms zonder spatie, op p. 142 Hong‐
nies Wegh en op p. 143 Honjeswegh ⁽¹⁾. Een nog ouder paro‐
chieregister vermeldt Honnies Wegh. De kadasterkaart van
Popp uit circa 1865 noemt de weg Chemin de Hognée ⁽²⁾ maar
de kadastrale naam nu, en reeds bij Popp, is Hoynens Weg.
Aangezien de Franstalige benaming van de weg Chemin de
Hognée is, lijkt er weinig discussie mogelijk over de etymolo‐
gie van de benaming: de weg die leidt naar het gehucht
Ho(i)gnée, nu een deel van de tot 1977 zelfstandige gemeente
Cheratte (aan de Maas) en nu bij Wezet horend. De naam
Ho(i)gnée zelf zou komen van het oudfrankische hunja, hoog‐
te. A. Boileau geeft de benaming Hönsjeswjeg in zijn werk En‐
quête dialectale sur la toponymie germanique du nord-est de la
Province de Liège, uitgegeven in 1954. Zijn hoofdgetuige was
Balthazar Walpot, leraar op rust, geboren in Moelingen in
1890 en overleden in 1975 ⁽³⁾. Die benaming wordt nu nog
door sommigen in Moelingen aan die weg gegeven. Mijn
[W.M.] vader bezat eigendom grenzend aan die Honsjeswjeg
en die naam werd thuis altijd zo uitgesproken. Ook Mathieu
Paggen, koster van Moelingen en gewezen landbouwer met
gronden aan die weg, zegt steevast Honsjeswjeg.

Links: Uit het Register der Kercke Rinthen en Pachten tot Moulingen Vernieuwt, p. 211, van pastoor A. Houbiers uit 1751. ‘… op den
Hongieswegh … den Voerwegh van ter Droijen naer Hous’. (Voerweg voor ‘weg voor vervoer’).
Rechts: Uit de kadasterkaart van Popp uit c. 1865. De Chemin de Hognée begint aan de Hoebrök op de linkeroever van de Berweng.
Aan de vroegere molen volgt hij rechts het wad door de Berweng leidend naar het vroegere Ter Droyen, en nu Roei Wei, links en rechtdoor naar d’r Bèèrg.

Bovenaan: De Hoebrök, mei 2022. Rechts begin van de oude Honsjeswjeg | Prentkaart uit 1906. Rechts d’r Honsjeswjeg met de verdwenen boerderij Bie Pieke Tossens. Links kademuur ’t Bat van de
rechtgetrokken Berweng reeds aanwezig. Het rech�rekken van de Berweng gebeurde in de tach�ger jaren van de 19�� eeuw ten �jde
van burgemeester (van 1878 tot 1886) Winand Walpot.
Onderaan: De opgeschoonde en uitgediepte Berweng, mei 2022. | De vroegere hoeve Bie Matske met schuur achteraan.

We starten onze tocht dus op de Berzjoen, vroeger Borzjoen,
het pleintje, met de naar Moelingse begrippen al wat statige
huizen, bij de Hoebrök (Hoogbrug) van Moelingen. Voor de
uitleg van de etymologie van de Moelingse toponiemen ver‐
wijs ik naar mijn artikel in D’r Koeënwoof nr. 33, jaargang
2011 ⁽⁴⁾.
Deze belangrijke oude Honsjeswjeg (of Honjeswjeg) begint
natuurlijk niet echt hier. In de andere richting liep hij vroeger
langs het dorp Moelingen heen achter d’r Dreesj (Dries) door
naar Aversj (afwaarts), het gebied bij de spoorwegovergang in
het westen van Moelingen, om daar naar rechts af te buigen
en door het gehucht Caestert (bij Eijsden) en verder Oost (bij
Eijsden) Maastricht te bereiken.
Wij volgen d’r Honsjeswjeg (of Honjeswjeg) eerst even oost‐
waarts langs de linkeroever van de Berweng (Berwijn).
Deze nu doodlopende weg leidde vroeger bij middel van een
wad door de Berweng naar de molen en boog dan naar rechts
af langs een tweede nu nog bestaand wad. Hier begint onze
Honsjeswjeg (of Honjeswjeg) aan zijn klim naar d’r Bèèrg
(Berg). Het hoogteverschil zal maximaal 45 meter bedragen,
van 60 m bij de molen naar 105 m aan de uitgraving van de
spoorweg. Het eerste wad aan de nu doodlopende weg aan de

vroegere hoeve Ulrici, bie Matske, zou nu juist in de bocht van
de Berweng liggen. Maar vroeger tot rond 1880 liep de Ber‐
weng links wat verder rechtdoor en boog pas aan de huizen
van de huidige Voerenstraat linksaf. De eerder vermelde ka‐
dasterkaart van Popp laat dit duidelijk zien.
We keren terug naar het begin van de weg tussen de Hoebrök
(Hoogbrug) en de molen langs de linkeroever van de Berweng
(Berwijn). Velen hebben de beelden van deze ondergelopen
weg op televisie kunnen zien als gevolg van de grote overstro‐
ming in Moelingen op 14 en 15 juli 2021. Ook in het verle‐
den waren er meerdere grote overstromingen. Typisch voor dit
straatje waren de oude huisjes en boerderijen die hun voor‐
oorlogs (oorlog 1914-1918) uiterlijk hadden bewaard. Ik zie
ze nog in mijn herinnering: dadelijk rechts bie Maj vaan der
Baoj (1901-1974) (bode, veldwachter) (Maj Wouters), dan de
grote boerderij bie Pieke (Pierre Tossens) (1891-1971), het
vakwerkhuis bie Jean Timmers (1911-1984) en Flore Léonard
Etienne (1908-1988), de boerderij bie Matske (Mathieu Ulrici
(1882-1958), en daarna zijn zoon Jean va Mats (1921-1982)).
Het woonhuis van deze laatste boerderij is een weinig recen‐
ter. De schuur echter, of een vroegere schuur in de omgeving
ervan, zou de tiendschuur van Moelingen zijn geweest. In de

Links: Bie Matske. Prentkaart uit 1913. Zonder het huidige woonhuis. — Sluitsteen van de schuurpoort Bie Matske. Allian�ewapen
(De) Bounam-(De) Moffarts, 1707. — D’r Krietbèèrg. — De vroegere molen van Walpot.
Rechts: Het wad van d’r Honsjeswjeg ten zuiden van de vroegere
molen. — Idem. — D’r Honsjeswjeg in d’r Bösj va Moelege.

sluitsteen boven de poort lezen we: ’Bello destructum concor‐
dia restauratur (vernield door de oorlog, werd ze herbouwd
door eendracht) Anno 1707’. De wapenschilden op de sluit‐
steen zijn die van Jan-Baptist (de) Bounam, vrijheer van Rij‐
ckholt en zijn vrouw Maria-Barbara (de) Moffarts. Wat hun

ger van zijn vader Theodoor Walpot, na zijn trouw met Jean‐
ne Lejeune (1889-1966) in april van datzelfde jaar. Het in
brand steken van vijf of zes huizen in Moelingen gebeurde al
in de namiddag van 5 augustus maar de grote brand had op 6
augustus plaats. Daarna werden tot 18 augustus elke dag een
paar huizen in brand gestoken als vergelding en vermaning ⁽⁶⁾.
In totaal zijn 73 huizen, op een totaal van 137, in brand ge‐
stoken. De molen werd na de oorlog in 1920 als ORD-ge‐
bouw grotendeels herbouwd. ORD staat voor Office des Régi‐
ons Dévastées of, in het Nederlands, Dienst van de Verwoeste
Gewesten. Sinds 1777 is die molen niet meer in adellijke han‐
den. Toen verkocht Jan-Willem van Borchgrave de molen aan
Jan-Andries Janssen, schepen van Moelingen. Door delingen
kwam ze na Janssen in de families Broers en Walpot terecht.
Na het wad – gelukkig is er een voetgangersbrug – en bij het
begin van de klim van de aarden weg zien we links de Roei
Wèj (Rode Weide). De historische benaming ervan is Ter
Droyen Torenweide. ‘… anden mergelkeulen op de weich van
den Droien te Berne wart …’ staat er in een oorkonde op da‐
tum van 11 maart 1472 in verband met de abdij van Sinnich,
Teuven, te vinden in het Rijksarchief van Luik. Ter Droyen
verwijst naar een vroeger Dalhems leen dat het tiendrecht van
Moelingen bezat. Tot 1820 stond er nog een toren ⁽⁷, ⁸⁾. De
jeugd van Moelingen ging er vroeger dikwijls spelen en het
viel me telkens weer op dat er zoveel bakstenen op het wei‐
deoppervlak voorkwamen.
Kaart uit Le Comté de Dahlem au XV� siècle, Abbé J. Ceyssens
(1929). De Chemin du Voué staat er duidelijk op weergegeven.

verhouding met Moelingen was, is onduidelijk. Waren zij de
tiendpachters aan wie de tiende was verpacht? De tiendheer
van Moelingen, en heer van het leen Ter Droyen met zijn to‐
ren, huis, weiden en grond, was vanaf 1704 Jan-Willem baron
van Kerckem, heer van Grathem, Ass, Merdorp en hoogdros‐
saard van het graafschap Horn, door zijn huwelijk met AnnaBarbara van Gulpen (1663-1735), enige dochter van de over‐
leden Jan-Theodaat van Gulpen, heer van Berne en Bol(s)beek
en hoogdrossaard van Dalhem. Na de dood van Jan-Willem
van Kerckem in 1710 releveerde zijn weduwe, de douairière
Anna-Barbara van Gulpen, het leen Ter Droyen samen met de
tienden van Moelingen ⁽⁵⁾. Het dubbelschild Van KerckemVan Gulpen is aangebracht in het stucwerk van het plafond
van de hoofdbeuk van de kerk van Moelingen. Juist voorbij
die boerderij bie Matske zien we rechts langs de linkeroever
van de Berweng (Berwijn) d’r Krietbèèrg (Krijtberg), een ont‐
sluiting van de Moelingse mergelberg. In mijn jeugd vond ik
en mijn vriendjes het fijn ons van boven aan de Fliebèèrg langs
die Krietbèèrg naar beneden te laten glijden tot in het water
van de Berweng.
We keren terug naar de Hoebrök, steken die over en vol‐
gen dan, rechts, d’r Voerewjeg, langs het Bat, tot voor de
molen waar we rechts de veldweg naar het wad door de
Berweng volgen. Links volgen we een gevel van het woonhuis
van eertijds de molenaar. Die molen, oorspronkelijk uit 1744,
werd, samen met het woonhuis van molenaar Winand Walpot
(1886-1975), begin augustus 1914 door de Duitsers in brand
gestoken. Het was pas zijn eerste jaar als molenaar, als opvol‐

D’r Honsjeswjeg (of Honjeswjeg) wordt nu een holle weg en
op het loopvlak ervan zie je de mergel dagzomen. Vroeger was
er ook mergelontginning o.a. ‘le marlière (marnière) delle
loye’, zoals vermeld in een Cartularium van de Sint-Lamber‐
tuskathedraal van Luik. Le Loye is de Franse vorm van Ter
Droyen ⁽⁹⁾.
Wat verder leidt een zijweg links, d’r Gemengdewjeg, naar de
beruchtste berg van Moelingen, d’r Lieuwekop (Leeuwekop)
met aan zijn voet het dal met de meanderende Berweng.
We vervolgen d’r Honsjeswjeg (of Honjeswjeg) naar boven
naar d’r Bèèrg. Het eerste stuk ervan is een mooie holle weg
met dassenburchten. Rechts ligt d’r Fliebergh. De etymologie
hiervan zou naar vlier of de naam Filip kunnen wijzen. Eens
uit de holle weg krijgen we rechts mooie vergezichten over
Moelingen en het Maasdal van Luik tot Maastricht en verder.
Verder dan de veldweg rechts, d’r Bèèrgwjeg, zien we links en
rechts d’r Bèèrg. Bij de grens met Wezet liggen links de velden
van Laankveld (Lan(c)kvel(d)t, Longchamp(s)). De naam ver‐
wijst naar het kasteeltje beneden links op de grens tussen
Moelingen en Berne (Berneau). Het gebouw hoort bij Berne
maar de tuin bij Moelingen.
Juist voor de uitgraving van de spoorweg ligt rechts de boer‐
derij Longuevue op het grondgebied van Wezet. Rechts ervan
lag lang geleden een cour et thour, een hof met toren, ge‐
naamd Op Waris, Wadrée in het Frans. De etymologie van
die naam zou ons kunnen leiden naar ‘een dries (braakliggend
terrein) bij een warde, een hooggelegen wachttoren’ ⁽¹⁰⁾.
D’r Honsjeswjeg, of Honjeswjeg, is nu onderbroken door
de uitgraving van de spoorlijn van de Duitsers, begonnen
in 1915. De uitgraving is 1.250 m lang, 27 m diep en 96 m
breed.

Bovenaan: De ‘Roei Wèj, links van d’r Honsjeswjeg. | D’r Lieuwekop.
Onderaan: D’r Honsjeswjeg met links d’r Fliebèèrg. | Het kasteeltje ‘Laankveld’ op de grens tussen Moelingen en Berne (Berneau).

Aan de overkant van de uitgraving leidt d’r Honsjeswjeg, of
Honjeswjeg, al snel naar een kruispunt met een vroeger ver‐
maarde herberg De Drie Koningen (Les Trois Rois), een halte
op de bedevaartsweg naar de relieken van de Drie Koningen
in de dom van Keulen. Deze plaats was zo belangrijk dat d’r
Hon(s)jeswjeg, le Chemin de Ho(i)gnée, dikwijls ‘de weg van
Ter Droyen naar de Drie Koningen’ werd genoemd voor het
desbetreffend gedeelte ervan.
Door die uitgraving moeten we een nogal lange omweg ma‐
ken. We dalen links langs de spoorweg naar beneden tot aan
de drukke asfaltweg van Berne naar Wezet. Hier gaan we
rechts onder het imposante spoorwegviaduct door. Het
werd door de Duitsers in 1916 gebouwd, is 231,5 m lang,
9,65 m breed en 18 m hoog. We volgen de weg tot aan het
kruispunt De Drie Koningen, Les Trois Rois. Het restaurant
links heet Les Trois Rois en rechts is er een groot tankstation.
We gaan het korte stuk weg rechts in tot aan de uitgraving
van de spoorweg om even te kijken naar de plaats aan de
overkant waar we d’r Hon(s)jeswjeg hebben verlaten voor de
omweg.
We beginnen nu aan het lange stuk Hon(s)jeswjeg op Waals
gebied. Met onze rug naar de uitgraving gaan we zuid‐
waarts. Na een kort stukje veldweg krijgen we een verhard ge‐
deelte met rechts de recente woonuitbreiding van de stad We‐

zet. Dit stukje weg heet nu Rue Marcelle Martin, als eerbe‐
toon aan deze Wezetse dichteres en toneelschrijfster
(1926-1995) in het Waals dialect. Links is nog landbouwge‐
bied. We steken de drukke asfaltweg Berne-Wezet over en
zien links op de hoek van het huis aan het kruispunt een
kruisbeeld in de muur dat aan de vroegere bedevaartsstop‐
plaats in de herberg De Drie Koningen, Les Trois Rois, herin‐
nert. Op de zijgevel van het huis lezen we Rue des Trois
Rois.
Die weg, een lang recht stuk, gaan we zuidwaarts tot aan l’Ar‐
bre Collinet, het driegrenzenpunt tussen Wezet, Richelle
(Rikèèl in het Moelings dialect)) en Dalhem. Het eerste deel
van dit stuk, Rue des Trois Rois, grenst links, vanaf de weg
Wezet-Berne tot aan het punt Croix du Renard, aan het ge‐
hucht Berg(he), Mons, dat vroeger bij de oude zelfstandige
gemeente Bolbeek, Bombaye, hoorde en nu, sinds 1977 bij
Wezet. In oude documenten wordt eerst Boels Beeke en later
Bolsbeek geschreven. Bolbeek zelf hoort nu bij de gemeente
Dalhem. Het centrum van Berg(he) bezit vele oude kalkste‐
nen huizen en een schilderachtige kerkkapel, vlak bij de hoeve
van de Voerense familie Leon Heggen (1928-2021) en Séra‐
phine Lhomme, toegewijd aan Sint Paulus maar beter bekend
onder de naam Sint-Maurakapel, herbouwd in 1763. De hei‐
lige Maura werd, zoals in Teuven, aangeroepen tegen baar‐

Links: D’r Honsjewjeg aan de grens met Wezet. Op Wezets grondgebied de vroegere boerderij Bie Klösj, nu Longuevue, vlak bij de
spoorweguitgraving uit 1915. — Rotswand aan de (bijna) Moelingse kant van de uitgraving. — Lijn 24 van de Belgische Spoorlijnen. — Prentkaart over de uitgraving door de Duitsers in 1915.
Rechts: Het viaduct van Berne uit 1916. — Kerkkapel van Berg(he)
(Mons).

moederbloedvloeiingen.
We keren, eventueel na een bezoek aan Berg(he), terug naar
de Rue des Trois Rois. Rechts liggen de sportaccomodaties
van de stad Wezet. We kruisen de asfaltweg Wezet-Berg(he),
waar vroeger een vermaarde boom stond,Tilhou Quareit of
Tilhoul quarré, tilleul carré, vierkante linde. Rechts zien we het
sociale woninguitbreidingsgebied Ma Campagne. Links in het
zuiden van Berg(he) bevindt zich de vroeger belangrijke kalk‐
steengroeve van Brichtembeau, schilderachtig gelegen aan de
meanderende Berwijn. In oudere documenten wordt Brichebo
of Brigebo geschreven. Sommige etymologisten zien hier brug
en bos in. Voor 1373 was er al een houten brug en sinds 1734
een stenen brug, nodig voor het vervoer van de kalk van de
wat verder gelegen kalkoven, een cha(f )four. (Zie verder in
deze tekst.) ⁽¹¹⁾. We weten dat de benodigde kalk voor de
bouw van de kerk van ’s-Gravenvoeren in 1783 uit de kalk‐
ovens van Berne (‘la Steyncoul ou chaffour’) en Berg(he) kwa‐
men. Het interessante artikel van Sandre de Rosmel, alias pa‐
ter O’Kelly, over de bouw van de kerk in ’s-Gravenvoeren ver‐

Bovenaan: Kruispunt van D’r Honsjeswjeg en de weg Berne-Wezet aan de vroegere herberg De Drie Koningen. | De Tempelhoeve van
Wezet.
Onderaan: Idem. | De kerkkapel van Lore�en.

scheen op 13 januari 1949 in het halfweekblad Journal d’Au‐
bel en vermeldt hierbij: ‘Principalement extrait d’une relation
en flamand, 1786.’
We vervolgen onze weg en al snel is er rechts een veldweg die
naar de indrukwekkende Tempelhoeve, la Ferme du Temple,
leidt. De huidige boer D. Teney-Grutman is afkomstig van
Veurs bij Sint-Martens-Voeren. De gebouwen zijn niet toe‐
gankelijk. Er hangt zelfs een bord met volgende waarschu‐
wing: Bewaakt door Rottweiler! De enorme vierkantshoeve
werd na de vernieling door de legers van Lodewijk XIV in
1675 al snel heropgebouwd, de stallen reeds in 1687 en het
woonhuis als laatste in 1759. De ingangspoort, versierd met
een Maltezer kruis, vermeldt als datum 1719. De Comman‐
derie van de Tempel in Wezet werd door de Orde van de Tem‐
pel van Villers-le-Temple gesticht in de 13de eeuw, als een van
hun acht Commanderieën. Die Orde van de Tempel werd op
22 maart 1312 afgeschaft. De laatste commandeur van Wezet,
Eustachius van Argenteau, zou naar Zeeland zijn gevlucht. In
1320 kwam de Commanderie van Wezet in het bezit van de
Hospitaalridders van Sint-Jan, later van Malta genoemd. Ze
zouden er eigenaars van blijven tot aan de Franse Revolutie.
De Ridders van Malta verpachtten hun bezit in Wezet aan le‐
ken. Volgens een volksoverlevering in Moelingen liep er een

onderaardse gang van de Tempel in Wezet naar de Roei Wej,
de Rode Weide, Ter Droyen ⁽¹²⁾. Sommige amateurhistorici,
zoals Delvaux en Caumartin, denken immers dat het leen Ter
Droyen in Moelingen een afdeling van de Commanderie van
Wezet was tot bij de opheffing ervan in 1312 ⁽¹³⁾.
Wat verder dan die Tempelhoeve ligt het kerkhof van Wezet,
aangelegd in 1878, met bij de ingang ervan het bekende bede‐
vaartsoord Loretten (Lorette). Een kerkkapel, een nabootsing
van het Huis van Loretten, is er geflankeerd door een kluize‐
naarswoning. De latei boven de ingangsdeur van de kapel ver‐
meldt het jaar 1684. De woning, voor twee kluizenaars, werd
enkele jaren later gebouwd. Deze eremieten volgden plusmi‐
nus de regel van de Derde Orde van de Franciscanen.
Het echte Huis van Loretten, de Santa Casa di Loreto, bevindt
zich sinds 10 december 1294 nabij de Italiaanse stad Recanati
in de provincie Ancona. 10 december is in de Rooms-katho‐
lieke kerk dan ook de feestdag van de ‘Translatio Almae Do‐
mus Beatae Mariae Virginis’. Het huisje van de Heilige Fami‐
lie zou door engelen vanuit het Heilig Land naar Italië zijn
verplaatst in een laurierenbosje. Vandaar misschien de naam
⁽¹⁴⁾.
Bij het begin van de Trappen (194 treden) van Loretten, aan‐
gelegd in 1877, hangt rechts een gerestaureerd kruisbeeld uit,

vermoedelijk, de 17de eeuw ⁽¹⁵⁾. Als we de kerkkapel van Lo‐
retten van dichtbij willen zien, moeten we vanaf de Rue des
Trois Rois de volgende veldweg rechts in. Die wordt wat ver‐
der een voet- en fietspad.
We keren na het eventuele bezoek aan de Tempelhoeve en Lo‐
retten terug naar de Rue des Trois Rois langs datzelfde voeten fietspad rechts van het kerkhof. Dit kerkhof werd in 1878
aangelegd. Het brede voetpad van nu was vroeger een stuk
van de weg naar Dalhem voor de nieuwe weg met begin bij de
parochiekerk van Wezet in 1877 gereed was. We komen aan
een historisch kruispunt, op de grens tussen Wezet, Berg
(he) en Dalhem. Het heet La Croix du Renard. De hoogtelijn
is nu 130 m. De weg rechtdoor (indien we van het voetpad
vanaf het kerkhof komen), waar wij niet naartoe gaan, heet la
Voie des Vaches en leidt naar de hoeve Chaf(f )our (kalkoven)
op het grondgebied van Berg(he) (Mons), vroeger een ge‐
hucht van Bolbeek (Bombaye) en nu sinds 1977 bij Wezet.
De Berwijn vormt hier de grens met de gemeente Dalhem.
Dit onherbergzaam gebied noemen ze nu Le Désert, waar de
van Moelingen afkomstige familie Janssen woont. Ook de fa‐
milie Zéphirin Smeets (Mesch 1881-Mesch 1978) en MarieHubertine Tossens (Moelingen 1885- Mesch 1982) hebben er
vroeger geboerd. Hun dochter Emilie Smeets, gehuwd met
Victor Pinckaers (mijn oom, W.M.) (1912-1984) uit Eijsden,
is er in 1922 geboren. Ze stierf in 2017. Nog verder leidt de
weg naar de statige hoeve Cromwez (wad in een kromming
van de Berwijn) op de grens tussen Bolbeek (Bombaye) en
Dalhem. De naam van het kruispunt ‘la Croix du Renard’
verwijst niet naar een vos maar misschien wel naar een rein‐
steen, een renna in het Waals ⁽¹⁶⁾.
Bovenaan links: Oude muur van de burcht van Dahlem.
Onderaan: Mooi kalkstenen kruis uit 1745 ter herinnering aan
J.M. d’ Odémont, burgemeester van Richelle.
Rechts: Hoeve Chafour, Berg(he), nu bij Wezet.

Vanaf hier heet de weg in historische documenten Le Che‐
min du Voué (de weg van de voogd). We vervolgen dus de
Rue des Trois Rois, vroeger Chemin du Voué, zuidwaarts
(rechts indien we van het voetpad vanaf het kerkhof komen)
tot aan het kruispunt met de nu bestaande asfaltweg naar het
centrum van Dalhem. John Knaepen haalt een tekst aan uit

Links: Wapenschild van de familie Fa(u)vechamps (of Fafchamps) in een glasraam van de kerk van Saint-Remy. Dit wapenschild komt
ook voor in de kerk van Moelingen. — Chemin du Voué in Saint-Remy.
Rechts: Kerkkapel van Wixhou. — Kasteel van Argenteau, eerder Kasteel Van Zuylen.

1493 waarin un bonnier (een bunder grond) hier omtrent ver‐
meld staat met de volgende plaatsaanduiding: ‘… sur la voie
de Hougnée joindant damon alle voie qui vient de Richelle al‐
lant sour le Croix Messire Francke et daval vers Treit (Maas‐
tricht) …’. De benaming Croix Renar(d) was dus vóór de 16de
eeuw Croix Messire Francke. De tekst gebruikt ook nog Voie de
Hougnée in plaats van Chemin du Voué ⁽¹⁷⁾. Links zien we een
vroegere boerderij uit 1929 met wel een vos als dakversiering.
We steken de asfaltweg Wezet-Dalhem over en bereiken al
snel de plaats L’Arbre Collinet, het driegrenzenpunt tussen
Wezet, Richelle (Rikèèl) en Dalhem. De naam is vermoede‐
lijk een familienaam.

We vervolgen onze Hon(s)jeswjeg nu op de grens tussen
rechts Richelle en links Dalhem. Links, tot aan de weg Ri‐
chelle-Dalhem liggen de velden met de naam Flo(t), verwij‐
zend naar een grote poel ⁽¹⁸⁾. Dit deel van Dalhem was in de
15de eeuw een enclave van Cheratte ⁽¹⁹⁾.
De weg heet ook nu vanaf l’Arbre Collinet le Chemin du Voué
(of la Voie du Voué) en ligt op 135 m hoogte. Hij leidt naar
Hous(se). Die naam Hous wordt soms ook Hus geschreven.
De drossaard (belast met de rechtspraak) van Dalhem was ook
voogd (voué) van Hous(se) ⁽²⁰⁾. De voogd (van het Latijn
[ad]vocatus) was de beschermer van een kerkelijke instelling
en handhaver van de wereldlijke rechtspraak, in het bijzonder

strafzaken. Dikwijls was de feitelijke voogdij in handen van
een plaatselijke edele.
We steken het kruispunt tussen onze Honsjeswjeg en de
tegenwoordige asfaltweg Richelle-Dalhem over. Onze oude
Honsjeswjeg, een veldweg, leidt naar het driegrenzenpunt
Richelle rechts en Dalhem en Feneur links. De Honsjesweg
buigt lichtjes naar rechts en vormt eventjes verder een kruis‐
punt met een tweede, oude weg van Richelle naar het ge‐
hucht La Saulx van Dalhem. Die weg gaat voor een klein ge‐
deelte ervan door Feneur. De naam Saulx, van het Latijn salix,
betekent wilg. Hij komt al in 1254 voor ⁽²¹⁾. Op dit kruispunt
werden de aangehouden misdadigers door de burgemeester
van Richelle overhandigd aan de drossaard van Dalhem. Dit
is een interessant gegeven wat Voeren betreft. Tot aan het Par‐
tagetraktaat van 1661 (uitleg verder in de tekst) werden de
misdadigers berecht in Dalhem en de ter dood veroordeelden
werden dan langs de Chemin des Larrons, de weg van de boos‐
wichten, van Dalhem langs De Tommel (La Tombe) door
Bolbeek naar ’s-Gravenvoeren gebracht, langs de Dalhemer‐
weg naar de Galgenberg, A gen Galling, juist voor Snauwen‐
berg, Sjnaosbr’k. Op het voornoemde kruispunt staat een
kalkstenen kruis, volgens deskundigen het mooiste van de
hele streek, met uitgebeeld wapenschild, uit 1745 dat herin‐
nert aan J.M. d’Odémont, burgemeester van Richelle. Ook
aan de volgende kruispunten van d’r Honsjeswjeg in zuidelij‐
ke richting staan kalkstenen kruismonumentjes, een eeuwen‐
oud christelijk gebruik dat in Voeren en omgeving algemeen
voorkomt.
Der Honsjeswjeg, of le Chemin du Voué, hier een lang
stuk verlaten veldweg, volgt nu de grens tussen rechts Ri‐
chelle en links Feneur. Op het einde van dit stuk veldweg
ligt rechts de meest zuidelijke plaats van Richelle, L’Espi‐
nette. De naam zou bosje met doornstruiken betekenen. (In
Feneur kwamen zich destijds twee zonen van de familie Egidi‐
us Thewissen-Loyens uit Mesch (en daarvoor uit Moelingen)
vestigen: Michel (Sjeel) Thewissen-Janssen (1912-2004) en
Jean (Jeng) Thewissen-Straeten (1908-1992). Michels zoon
Victor was in de Voerstreek bekend als kolenboer en stook‐
olieleverancier. Hij had het Fina-agentschap van wijlen Lam‐
bert Vanaubel uit ’s-Gravenvoeren overgenomen. Op het
kerkhofje van Feneur, naast de kerk, zijn er graven met de
naam Paggen, verwanten van de familie uit Moelingen.)

Le Chemin des Flamands, die leidt naar Bois-le- Duc en dan links
naar het riviertje Sainte-Julienne op de grens met Ho(i)gnée, dat
bij Chera�e hoort. (Bois-le-Duc verwijst waarschijnlijk naar de
Hertog van Brabant die daar eigendommen bezat.) — Het riviertje Sainte-Julienne, of La Julienne, vormt hier de grens tussen
Hous(se) en Ho(i)gnée dat bij Chera�e hoort. — Rue de Hoignée.

We komen nu in de volgende vroegere gemeente Saint-Remy,
nu bij Blegny. We gaan even naar rechts en zien links weer
een kalkstenen kruis. We volgen dan links de Chemin du
Voué. Dit stuk weg is nu een combinatie van verhard fietspad
en landbouwweg. De naam wordt hier ook nu nog officieel
gebruikt. Rechts ligt de vroegere gemeente Argenteau, nu bij
Wezet. In het Ancien Régime hoorde dit gedeelte links van de
weg van wat nu Saint-Remy is, tot aan het riviertje de Bol‐
land, bij Cheratte. Links staat een eenzaam gelegen langgerekt
gebouw, deels uit einde 17de en deels uit de tweede helft van
de 18de eeuw ⁽²²⁾. Hier is nu de Royal Boxer hondenleer‐
school gevestigd.
Saint-Remy is een belangrijke oude parochie maar geen oude
gemeente. De abdij Godsdal (Val-Dieu) was er in het midden
van de 13de eeuw al tiendheer van. De naam Saint-Remy is
bij veel Voerenaren bekend als een perenvariëteit die je in elke

Herinnering aan het kolenverleden van Chera�e. De schachtbok
uit 1927 met ophaalstructuur van de kolenmijn ‘La Belle-Fleur’
op de heuvel van Ho(i)gnée. — La Vieille Voie leidt van Hoignée
naar Chera�e-Bas. — Het Fort van Barchon.

oude boomgaard vond. (Ik [W.M.] heb er zelf nog een in
Moelingen.) Het is een lang bewarende, licht geparfumeerde
stoofpeer waarvan het vlees helemaal rood wordt. In Blegny is
er zelfs een broederschap met de naam Li Peûres di SaintR’Mèy, de peren van Saint-Remy. Ook in Moelingen wordt de
naam Saint-Remy op zijn Waals uitgesproken, zij het met een
duidelijke Germaanse klemtoon op de eerste, langgerekte, let‐
tergreep van de samenstelling, dus op Saint in Saint-R’meij.
Vanaf het kruis, op het viergrenzenpunt Richelle, Feneur,
Saint-Remy, en Argenteau, heb je links een prachtig zicht op
het dal van het riviertje de Bolland, dat in Dalhem in de Ber‐
wijn stroomt. Het plateau ligt hier op 140 m hoogte. Ter
hoogte van de kerk van Saint-Remy daalt een voetpad af naar
de kerk van het dorp. Op het kerkhof bij de kerk zie je weer
graven met de naam Paggen, die ook in Moelingen voorkomt.
In de kerk zie je links in het koorgedeelte een glasraam waarin
hetzelfde wapenschild voorkomt, met drie pijlen waarvan de
middelste naar beneden wijst, als in het plafond van de zui‐
derbeuk van de parochiekerk van Moelingen. Het hoort toe
aan de familie Fa(u)vechamps (Fafchamps). In Moelingen
werd dit in het plafond aangebracht bij de restauratie in ba‐
rokstijl in 1715 ⁽²³⁾. In het nu opgeheven zusterklooster van
Saint-Remy, Rue du Pont, ging ik [W.M] samen met mijn ka‐
meraad medemisdienaar Jacky Houbiers ten tijde van pastoor
Hubertus Hogers, pastoor in Moelingen van 1950 tot 1954,
met de fiets de hosties voor de heilige mis halen. Het gebouw
staat er nog ⁽²⁴⁾.
Nog voor we aan de Sint-Rochuskapel aankomen, eindigt de
Chemin du Voué aan de van rechts komende asfaltweg die uit
rechts Richelle en links Argenteau komt. Die weg heet Rue de
Saint- Remy. Links ervan ligt het dal van het riviertje Sainte
(of La) Julienne. Op die weg naar Argenteau is er links een
zijweg naar de bekende kerkkapel Notre-Dame de Wixhou,
met kluizenaarswoning. De naam Wixhou zou van wi-hout
komen en gewijd hout betekenen, wijhout (vergelijk met ‘wij‐
water’) ⁽²⁵⁾. De plaats wordt ook Notre-Dame au Bois Bénit ge‐
noemd. Op 8 september, feestdag van Maria Geboorte, was er
vroeger een bedevaartsdag, met mis, opgedragen door de bis‐
schop van Luik, en (flambouwen)processie. (Ik [W.M.] heb
nog meegedaan met deze voetbedevaart vanuit het Sint-Hade‐
linuscollege van Wezet naar Wixhou.) Van 1850 tot 1886 was
de kluizenaar, eigenlijk de huiskapelaan van de grafelijke fa‐
milie François de Mercy-Argenteau (1780-1869), Jean d’Aff‐
nay, in Moelingen geboren op 18 februari 1807. Zijn vader,
Henri d’Affnay (1770-1816) uit ’s-Gravenvoeren, kwam in
1806 in Moelingen wonen na zijn huwelijk met de Moelingse
Elisabeth Straet. Hij verhuisde enkele jaren nadien weer naar
’s-Gravenvoeren waar de jonge Jean zijn jeugd doorbracht. De
voornoemde graaf François de Mercy-Argenteau liet van 1849
tot 1851 de nu bestaande kerkkapel in Byzantijnse stijl bou‐
wen. Die adellijke familie woonde in de lente en de zomer in
Argenteau en in de herfst en de winter in Parijs ⁽²⁶⁾. De naam
Argenteau, in het Moelings dialect met klemtoon op de twee‐
de lettergreep, is in 1070 Argentel, in 1156 Arkentel. De Ne‐

derlandse versie ervan is Erckenteel of Arkent(e)el. De naam
zou van het Latijnse argentum, zilver, gevolgd door een Ro‐
maanse uitgang -ello komen: als zilver schitterende plaats. Hij
zou dan naar de ter plaatse voorkomende wit blinkende kalk‐
rotsen verwijzen ⁽²⁷⁾. De ingeslagen zijweg, Rue de Wixhou,
leidt verder naar het indrukwekkende kasteel van Argenteau,
gebouwd in 1683 ten tijde van de eigenaar Louis-Ferdinand
de Claris-Clermont naast de resten van een eerdere versterkte
burcht die door de legers van de Franse koning Lodewijk XIV
in 1674 werd opgeblazen. De laatste adellijke familie die er in
de 20ste eeuw woonde was de familie Van Zuylen. Monseig‐
neur Gulielmus-Maria van Zuylen, bisschop van Luik en van
Limburg van 1961 tot 1967 en van Luik tot in 1986, is er op
4 januari 1910 geboren. Hij stierf in Luik op 2 april 2004.
Hij was een tijdlang, tot in 2000, rector van het Rusthuis de
Heilige Familie in ’s-Gravenvoeren. Zijn broer Baron Gustave
van Zuylen (1903-1983) woonde op het kasteel. Hij was in
1949 medestichter van de Fruitveiling van Wezet, waarvan hij
voorzitter van de raad van beheer werd. Chrétien Ernon
(1911-1972) uit ’s-Gravenvoeren was er directeur en Hubert
Rademakers (1887-1973) uit Moelingen was de keurmeester.
We keren terug naar het einde van de Chemin du Voué in
Saint-Remy. Wat verder links zien we een Sint-Rochuskapel
uit 1866 vlak bij een 300-jarige eik met een omtrek van liefst
4,60 m. Hier gaan we niet naar links met de Rue d’Argenteau
mee maar recht door de Cité Wauters, een sociale woonwijk.
We vervolgen onze weg rechtdoor langs een voetpad dat ons
naar de hoofdweg N604 op de grens met de voor 1977 zelf‐
standige gemeente Housse, nu bij Blegny, brengt.
De oudste benamingen van Housse zijn Hus en daarna Hous.
De oude parochieregisters van Moelingen vermelden steeds
Hous. Hus zou van het Germaanse hûs, huis komen ⁽²⁸⁾.
We volgen een tijdje de dorpsstraat en doorgangsweg N604.
Dadelijk rechts staat de indrukwekkende hoeve Ferme Sainte
Catherine, tot in 2010 in gebruik als varkenshouderij. We ko‐
men nu op 160 m hoogte. Voor het oudgemeentehuis nemen
we rechts de Rue Wérihet, de oude kern van Housse. Wéri‐
het is een Waals woord dat een nieuwere vorm is van het
Oudluikse woord werixhas of warescappe, een woord dat zelf
uit het Middelnederlands waeterschap komt, in de betekenis
van ‘gemeentepoel’ ⁽²⁹⁾. De betekenis evolueerde naar braak‐
liggende, gemeentelijke grond. In de bocht van de Rue Wéri‐
het begint de laan naar de monumentale vierkantshoeve, La
Ferme (hoeve) du Château, met gebouwen uit de 17de en de
18de eeuw, op oudere kernen opgericht. Grote torenpoort als
toegang, links een ronde hoektoren, rechts de grote schuur.
Housse hoorde bij het graafschap Dalhem, bank van ’s-Gra‐
venvoeren. Sinds 1274 was de abdij van Godsdal (Val-Dieu)
tiendheer van Housse. De Rue Wérihet is omgeven door
oude, natuurstenen huizen, zandsteen en kalksteen. Om ons
van hieruit naar Hoignée in Cheratte te begeven moeten we
de eerste weg rechts nemen, Rue Del No. Het loont echter de
moeite de auto hier even te laten staan en te voet rechtdoor te
stappen langs de Rue Pavée, kasseistenenstraat, met zijn typi‐
sche oude natuurstenen panden.
We komen dus, te voet in verband met het eenrichtingver‐
keer, even terug en gaan, nu links, de Rue Del No in. El bete‐
kent in de en No nat, vet weiland. Dit woord gaat terug naar

De oude burcht van Saive. — La Vieille Voie d’Ardenne bij Chefneux, tussen Barchon en Saive, die naar Soumagne leidde.

een oudere vorm nauda, van onduidelijke oorsprong ⁽³⁰⁾. Dit
langer stuk van onze route daalt flink en eindigt met een lus
aan het riviertje Sainte (of La) Julienne. Het loont weer de
moeite hier uit te stappen. Dadelijk rechts zie je dagzomende
rotswanden. Deze Rue du Vert Bois (bij Housse) leidt verder
noordwaarts naar de Bois-le-Duc, bos van de hertog van Bra‐
bant, op het grondgebied van Cheratte. De GR routes 5, van
Kanne en Lanaken komend, en de GR 563, van Berne (Ber‐
neau) komend, volgen hier het riviertje de Julienne. Het dient
nog onderzocht te worden of er geen kortere route vanuit
Housse naar Ho(i)gnée leidde. Immers, op het zuidelijk ein‐
de van de Cité Wauters (zie eerder in de tekst) vertrekt rechts,
van uit Saint-Remy komend, een landbouwweg die later, bij
het bos, een veldweg wordt met de naam Chemin des Fla‐

De militaire begraafplaats van Rabosée. | Het graf van Alfons Crutzen uit Teuven, gesneuveld op 5 augustus 1914.

mands. Die weg komt uit in de Rue du Vert Bois, vlak bij het
riviertje de Julienne. J. Detro suggereert in zijn boek Dalhem
le Comté dat Chemin de Hoignée en Chemin des Flamands de‐
zelfde weg betekenen, tenminste wat Dalhem betreft ⁽³¹⁾. De
naam Sainte-Julienne of La Julienne verwijst naar de Gelukza‐
lige Juliana van Cornillon, die in Retinne, nu in de gemeente
Fléron, in 1193 werd geboren. De ouderlijke boerderij lag
dicht bij de bron van het riviertje dat later haar naam kreeg.
Op vijfarige leeftijd werd ze wees en werd dan opgevoed in
het klooster van Cornillon bij Luik waar zij ook intrad en er
zelfs abdis van werd. Juliana stierf op 5 april 1258 te Fossesla-Ville. Aan haar vooral is de invoering van Sakramentsdag
(met zijn processies) in de liturgie der kerk te danken ⁽³²⁾. Het
riviertje de Julienne is 10,84 km lang en stroomt bij Argen‐
teau, nu bij Wezet horend, in de Maas.
We keren terug naar de asfaltweg Housse-Cheratte bij het
brugje over de Julienne. Hier begint Cheratte. De toegangs‐
weg naar het gehucht Hoignée, in het verlengde van de Rue
Del No in Housse, heet nu Thier (berg) Herkay. Dan even
naar links, een stukje van de Rue Sabaré, en dan aan de roton‐
de, rechts de Rue de Hoignée in. Na een recht stuk draait de
Rue de Hoignée naar rechts en daar slaan we de eerste weg
links in, de Rue Vieille Voie, die ons al kronkelend naar Che‐
ratte-Bas brengt, naar het plein Jean Donnay met rechts de
Onze-Lieve-Vrouwekerk uit 1834. Jean Donnay (1897-1992)
is een belangrijk schilder en vooral graveur uit Cheratte. De
weg links leidt naar het verkommerd oud kasteel Sarolea van
Cheratte uit 1643, vlak bij de autowegbrug. Vanaf 1661, na
het Partagetractaat, was het hooggerechtshof van ’s-Graven‐

voeren bevoegd voor de beroepen vanuit Cheratte dat bij
Spanje hoorde. Daarvoor was dat het hof van Dalhem dat in
1661 bij de Verenigde Provinciën kwam. Het oude schepenze‐
gel van Cheratte bevat hetzelfde Brabantse leeuwenschild als
het oude schepenzegel van ’s-Gravenvoeren.
De plaats waar de hertogelijke Honsjeswjeg de Maas in
Cheratte overstak is niet echt duidelijk. Bij Knaepen lezen
we het volgende: ‘De Hognée, un chemin descendait vers
l’important passage d’eau de Cheratte, probablement d’origi‐
ne mérovingienne’. En wat verder :’ … vers Cheratte où, se‐
lon d’anciens chroniqueurs, aurait existé un pont au VIIIe siè‐
cle, ou tout au moins, un passage d’eau.’ ⁽³³⁾. Die oversteek
van de Maas leidde, waarschijnlijk, op de linkeroever, Ultra
Mosam, naar de plaats Chertal. Chertal hoort nu bij de ge‐
meente Oupèye (Vivegnis). Het ligt ingeklemd tussen het Al‐
bertkanaal, ingehuldigd in 1939, en de Maas. Het is vooral
bekend door zijn staalfabriek, opgericht in 1963, en door Ar‐
celor-Mittal in 2013 gesloten. De fabriek wordt nu in 2022
afgebroken door de groep Martens Democom uit Genk. In
1962 werd de boerderij van het gezin Joseph Happart er ont‐
eigend ten voordele van de staalfabriek van, toen, S.A. Métal‐
lurgique d'Espérance-Longdoz. Het gezin kwam zich in 1964
op Ru(l)len, Sint-Pieters-Voeren, vestigen.
Bij de vermeldingen van der Honsjeswjeg in de historische
documenten vinden wij er vele uit de 15de, 16de en 17de
eeuw. De weg lag toen grotendeels op Dalhems en dus Bra‐
bants gebied, tot aan het Partagetractaat van 26 december
1661 tussen het koninkrijk Spanje en de Republiek der Vere‐
nigde Nederlanden. Moelingen, Bolbeek, Dalhem, Richel(le),

Dalhem en de hertog van Brabant Hendrik II. In 1258 ver‐
kocht de hertog van Limburg, Walram IV, ook zijn rechten
over enkele kantons van het Graafschap Dalhem, waar hij
leenrechten bezat, aan de hertog van Brabant Hendrik III
(35). De hertog van Brabant was ook hoogvoogd van Berne
en de kasteelheer of drossaard van Dalhem was voogd van
meerdere plaatsen in naam van de hertog van Brabant ⁽³⁶⁾.

Het kerkje van La Xhavée bij Wandre, op de aloude weg naar Jupille.

Feneur, Hous(se) en Cheratte waren Dalhems. Feneur was
vanaf de 14de eeuw tot in 1643 een (betwiste) enclave van
Luik in Dalhems-Brabants gebied. Wezet hoorde bij het
Prinsbisdom Luik dat zelf deel uitmaakte van het Duitse Kei‐
zerrijk. Berne was een van de elf banken van het Sint-Servaas‐
kapittel van Maastricht dat alleen de Duitse keizer als heer er‐
kende. Toch bezat de hertog van Brabant er vastgelegde rech‐
ten. Der Honsjeswjeg kwam echter niet over het grondgebied
van Berne. Argenteau, dat voor een gedeelte (grens met het
huidige dorp Saint-Remy) aan der Honsjeswjeg grenst, kwam
pas in 1780 bij het Prinsbisdom Luik, na een ruil met de Ne‐
derlandse Republiek. Eerder was het een vrij Brabants leen,
markizaat Antwerpen, vanaf de 16de eeuw definitief onderhe‐
vig aan de jurisdictie van de Brabantse Raad. Bolbeek, Dal‐
hem, Feneur en Trembleur (dat bijna tot aan der Honsjeswjeg
reikt) kwamen op 26 december 1661 bij de Republiek der
Verenigde Nederlanden. In 1785 werden door het Verdrag
van Fontainebeau Berne, Bolbeek, Dalhem, Feneur en Trem‐
bleur door de Nederlandse Republiek afgestaan aan Oosten‐
rijk bij een ruiloperatie. Vanaf 1661 was het feodaal hoogge‐
rechtshof van ’s-Gravenvoeren bevoegd voor het Spaansgeble‐
ven gebied van het Land van Dalhem. Wat de omgeving van
der Honsjeswjeg betreft, gaat het hier over Moelingen, Richel‐
le, Cheratte en Housse. Voor Berne, in 1661 onverdeeld ge‐
bleven tussen de Nederlandse Republiek en Spanje en in 1678
volledig bij de Republiek gevoegd, was er een speciale rege‐
ling. (De bank ’s-Gravenvoeren bestond oorspronkelijk uit ’sGravenvoeren, de hoofdplaats ervan, en verder Aubel, Cherat‐
te, Hous(se), Moelingen en Weerst. Vanaf 26 december 1661
maakten St.-Martens-Voeren, Mheer, Mortier, Neufchâteau
en Noorbeek er ook deel van uit. De gerechtshoven uit die
plaatsen moesten dan ook in ’s-Gravenvoeren in beroep gaan.
⁽³⁴⁾) Het oorspronkelijke Graafschap Dalhem kwam in 1243
volledig onder de bevoegdheid van de Hertog van Brabant na
een overeenkomst tussen Dirk van Hochstaden, graaf van

De ligging van de weg kan ook duiden op de oude belangrijk‐
heid ervan. Hij volgt vanaf der Bèèrg (de Berg) in Moelingen
tot in Hous(se) de hooggelegen scheidingslijn tussen de op‐
eenvolgende rivierdalen. Vanaf Moelingen zijn dat rechts het
Maasdal en vanaf Argenteau het kleine dal van de Julienne.
Links ligt eerst het Berwijndal en vanaf Dalhem het dal van
de Bolland. Het hooggelegen plateau, van 90m hoogte op der
Bèèrg in Moelingen tot maximum 160m in Hous(se), waarop
de weg is aangelegd daalt op enkele plaatsen nogal steil naar
de waterlopen. Dan kun je de dagzomende rotsen zien van
Viseaans kalkgesteente zoals in Brichtembeau aan de Berwijn
in Berg(he) (Mons). Wat verder, nog altijd in Berg(he), wordt
dat de formatie van Lustin. In Hous(se) loopt der Honsjes‐
wjeg tussen koolsteengebieden, links Trembleur en rechts
Cheratte. Het plateau zelf waarin der Honsjeswjeg ligt is löss‐
landbouwgebied met akkers, weilanden, en laagstamfruitteelt.
De dalen zijn oude alluviale gronden en de te steile hellingen
naar de waterlopen toe zijn hier en daar bebost ⁽³⁷⁾.
Der Honsjeswjeg had ook een belangrijke handelsfunctie.
Langs die weg werd het timmerhout vanuit de Ardennen (zie
volgende paragraaf ) naar Wezet en Maastricht vervoerd. Een
Waalse benaming van de weg was bij voorbeeld in 1463 ‘le
voie des mearins … voie des meryens …’. In 1724 komt ‘alle
voie qu’on dit des Mairins’ voor. Mearin of mairin is de Waal‐
se naam voor timmerhout ⁽³⁸⁾. Het gilde van de mairniers was
dat van de houthandelaren. Het Franse woord merrain bete‐
kent nu nog ‘in planken gezaagd eikenhout’. De weg diende
ook voor het vervoer van kolen, voornamelijk vanuit Trem‐
bleur en heette soms houilliere voie. In 1817 vermeldt een no‐
tariële akte ‘Chemin dit des houillières qui est au dessous de
la maison dite la Croix de Berneau et portant ci-devant
l’enseigne des Trois-Rois.’ In Berne was er ook een kolenont‐
ginning. In 1752 wordt een ‘voye de la houliere desseur la
Loye’ vernoemd. La Loye is hier het leen in Moelingen dat in
het Nederlands Ter Droyen heet ⁽³⁹).
Dat onze Honsjeswjeg later zo afgewaardeerd werd tot gewo‐
ne veldweg staat in schril contrast met de oude weg van Lim‐
burg aan de Vesder (en Verviers) over Battice naar Het Withoes
(Withuis) in Moelingen en verder over Breust en Oost naar
Maastricht (en Cadier). In een document uit 1521 van de Ka‐
thedraal van Luik over de bezittingen van Wezet lezen we:
‘Voie qui tent de Treit à Lembor.’ ⁽⁴⁰⁾. Deze werd opgewaar‐
deerd tot Pavei, steenweg en in 1829 zelfs tot macadamweg.
Vroeger heette die weg in Berne Trichterstraet of Heeren‐
straet. De naam Levèj, Levée in het Frans, die soms aan die
steenweg wordt gegeven ⁽⁴¹⁾, verwijst naar het effenen (en ook
rechttrekken) van de weg door ophoging of uitgraving van de
bodem.
Ook d’r Wèzenderwjèg en zijn verlengde de weg van Spaepe
Weide (zo geschreven op de kadasterkaart van Popp uit circa
1865), die samen Weg nr. 1 vormen in de Atlas van de Buurt‐

wegen, volgens de toestand in 1841, waren
belangrijk geworden als verbinding tussen
Luik en Maastricht nadat het gedeelte Ju‐
pille-Wezet van die verbinding in 1840
was gemacadamiseerd (en pas in 1938 ge‐
asfalteerd). Spaepe Weide werd ook Spapen‐
weyde geschreven. De weg heet daar nu
Withuisstraat.
In vroegere tijden werd de Honsjeswjeg
soms ook als ‘groene Maastrichterweg’
aangeduid. Zo staat er in een boekhoud‐
kundig document uit juni 1356 van de ka‐
thedraal van Luik: ‘terre sur la voie verte
de Treit, passant derrier les Temples.’ Die
tempel van Wezet bij Loretten (zie eerder
in de tekst) wordt soms in het meervoud
geschreven, ‘Les Temples en komt ook in
het Nederlands voor als de Tempelen. Ook
tussen Moelingen en Hoog-Caestert heet
de veldweg ten westen van de spoorlijn
Wezet - Eijsden nu nog Groene Weg. In
1544 heet die weg ‘aen die groene tricht‐
straet’. Deze weg was 24 voet, of 7,20 m,
breed. Over de oorsprong en de benaming
van die ‘groene wegen’ is veel gezegd en
gespeculeerd. We weten dat het over heel
oude, brede wegen gaat. Knaepen schrijft:
‘Généralement, les ‘verdes voies’ qualifiai‐
ent des routes anciennes fort larges mais
délaissées, sauf comme chemin de pâtu‐
re.’(⁴²⁾. Ze dienden dus ook als graasstro‐
ken voor schapen en runderen.
Indien we in Housse niet de weg naar
Ho(i)gnée-Cheratte zouden hebben geno‐
men maar rechtdoor waren gegaan, dan
vervolgden we de oude weg Maastricht Ardennen, van Housse naar Chefneux
(bij Barchon, nu gemeente Blegny). Voor
de gemeentefusies van 01-01-1977 was
Chefneux een gehucht van Wandre
(‘Waand’ zeggen ze in Moelingen.) Ook
Wandre was in het Ancien Régime Bra‐
bants gebied maar hoorde niet bij het
Graafschap Dalhem. Wat verder tussen
Saive en Barchon is er nog een Rue Vieille
Voie d’Ardenne die naar Soumagne en
Olne leidt. Hier vervoegde deze weg de
‘antieke’ weg van Luik naar Sankt-Vith en
De kaarten op deze en de volgende pagina zijn te vinden op de website van het Na�overder naar Bitburg en Trier ⁽⁴³⁾. Van
naal Geografisch Ins�tuut: h�ps://topomapviewer.ngi.be.
Housse naar Chefneux moet je nu een
kleine omweg maken langs de Rue Saive‐
lette en de Route (de) Légipont. Die laat‐
1964 te Hasselt) als de recentere E40-autoweg vanuit Brussel
ste naam, de naam van het gehucht, is ook de naam van een
(pas in 1972-1973 helemaal klaar) naar de Duitse grens bij
van de vroeger, ook in Voeren, meest aangeplante perenvarië‐
Aken. De Brug van Barchon over de autoweg is 33 m hoog.
teiten. Hij verwijst naar een familienaam (de) Légipont. Die
Tussen de hoofdweg N604 tussen Housse en Barchon en de
omweg is nodig omwille van de autoweg A3/E40. Dit stuk
Rue Saivelette ligt het beroemde Fort van Barchon. Het werd
van de Koning Boudewijnsnelweg werd in 1964 geopend.
in 1888 gebouwd, naar plannen van generaal Henri-Alexis
Vanaf Luik verlengt het zowel de E313 vanuit Antwerpen
Brialmont, in ongewapend beton. Het werd zowel in de Eer‐
(officiële opening door Koning Boudewijn op 06 november
ste als in de Tweede Wereldoorlog gebruikt. Het is een van 12

forten rond Luik. Het verkeert nog in goe‐
de staat en kan worden bezichtigd. Een
bezoekje aan de plaats Saive, twee kilome‐
ter rechts van de Route (de) Légipont, is
zeker de moeite waard. Saive (Seef op
oude kaarten) heeft een gerestaureerde
18de-eeuwse Sint-Pieterskerk in Renais‐
sancestijl, ruïnes van een oud kasteel, twee
kastelen in goede staat: het kasteel De
Méan en het kasteel Bellaire-la-Motte, een
grote verlaten kazerne, een oude melkerij
Saivina, oude molens en boerderijen, en
een indrukwekkend landschap. Saive
hoort nu bij Blegny. Het is de enige deel‐
gemeente van Blegny die voor de Franse
Revolutie bij het Prinsbisdom Luik hoor‐
de. In de 13de eeuw hoorde Saive bij Jupil‐
le in het oude Quartier d’Amercoeur van
Luik. Jupille, dat eerder eigendom was van
de Duitse keizers, werd door keizer Hen‐
drik II in 1008 geschonken aan de abdij
van Verdun, die het in 1266 verkocht aan
de bisschoppelijke kerk van Luik. De
voogd van Jupille was de hertog van Lim‐
burg. De andere deelgemeenten van Bleg‐
ny hoorden bij het Graafschap Dalhem.
Indien we de Route (de) Légipont naar
rechts (het westen) zouden nemen, kwa‐
men we aan het belangrijke kruispunt Les
Quatre-Bras in het gehucht Rabosée bij
Wandre. Aan dat kruispunt ligt in het ver‐
lengde van de Rue Légipont de Rue Boisla-Dame waar Joseph Geelen (1923-1999)
en Clémentine Debougnoux (1926-2005)
uit ’s-Gravenvoeren hun boerderij hadden.
Langs die weg ligt verder rechts het Bel‐
gisch militair kerkhof met de graven van
de gesneuvelde helden van de Slag van Ra‐
bosée, de eerste confrontatie tussen Belgi‐
sche en Duitse troepen in WO I, op 5 en
6 augustus 1914, en de gesneuvelden van
het Fort van Barchon. Bij de Slag van Ra‐
bosée vielen er 133 doden en 150 gewon‐
den op 500 soldaten aan Belgische kant en
1.000 doden en gewonden op 6.000 sol‐
daten aan Duitse kant. Het militair kerk‐
hof werd in 1925 aangelegd en telt 213
graven. Het merendeel van die doden wa‐
ren Vlaamse soldaten, velen uit het Ant‐
werpse. Een van hen, Alfons Crutzen
(1893-05 augustus 1914), kwam uit Teu‐
ven. Op 7 augustus trokken de Belgische
troepen zich terug op de linkeroever van
de Maas.
Indien we aan het kruispunt Les QuatreBras de weg naar links zouden nemen,
zouden we de oude weg van Hous(se), en
dus vanaf onze Honsjeswjeg, naar Jupil‐
le en verder Luik volgen. Jupille (Iopila in

het Latijn) en het erbij horende Chèvremont (Capraemons in
het Latijn) waren belangrijke plaatsen in de tijd van de Pepi‐
niden, Karolingers en de graven van de Luigouw, dus van de
7de tot de 10de eeuw. Bij de graven van de Luigouw (Luihgau,
pagus Leuhius of Liguas of Luigas) worden vooral Giselbert (†
939) en Immo (of Emmo) († 968?) in verband gebracht met
Chèvremont. Er moet dus toen al een belangrijke verbinding
zijn geweest tussen ’s-Gravenvoeren en voornoemde plaatsen.
Het historisch belang van Chèvremont houdt op na de bele‐
gering van de burcht in 987 ⁽⁴⁴⁾. Op die weg naar Jupille ligt
wat verder dan het kruispunt les Quatre-Bras, rechts, het oude,
schilderachtige, zandstenen kerkje van La Xhavée, ook een ge‐
hucht van Wandre. Xhavée (de x niet uitspreken) is een Waals
woord en betekent holle weg. De etymologie ervan gaat terug
naar het Nederlands werkwoord schaven, en de naam betekent
dus ‘(door voertuigen) uitgeschaafde, holle weg’ ⁽⁴⁵⁾. Het
kerkje werd in 1337, samen met een hospitaal, gesticht. In
1685, met de komst van de karmelieten, werd het toegewijd
aan Onze-Lieve-Vrouw van de Karmelberg ⁽⁴⁶⁾.
Een andere ‘antieke’ verbinding tussen Maastricht en de
Ardennen vormde de heerbaan vanaf Maastricht - Duitse
Poort over Scharn, Hontem, Terlinden, Hoogcruts, De Plank,
Aubel, Limburg (stad) en Sankt-Vith en zo naar Trier. Som‐
migen noemen die weg de Via Mansuerisca. Anderen vinden
dit een vergissing. Feit is dat elke Romeinse verbindingsweg
tussen de mansi (mansus, hoeve) een Via Mansuerisca was. En
dan is er natuurlijk de verbinding vanuit Maastricht over
Gronsveld en ’s-Gravenvoeren (Treechter Beeldje, Bosstraat,
Aubeler Straat) naar Aubel, Hendrikkapelle, Baelen, Mem‐
bach en zo naar Bitburg en Trier.
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Motorcrossclub Riverains de la Voer

Onze streek straalt de rust uit die vele gas‐
ten van heinde en verre komen opzoeken.
Geen plaats voor lawaaierige quads en luid‐
ruchtige patsers met opgefokte wagens.
Maar toch, ooit ging het er in de weekends
rumoeriger aan toe. Ik bedoel in de Pensool
of op De Plank. Maar dan moeten we diep
graven in ons geheugen om de herinnerin‐
gen aan de gloriedagen van de motorcross‐
club Riverains de la Voer (bewoners van de
Voer) op te halen.
Op 23 november 2021 passeerde in de Fa‐
cebookgroep ‘Het geheugen van Voeren’
een foto uit 1959 van een Voerense motor‐
crosskampioen, Henri Dortu. De motor‐
crosshelden van mijn tienerjaren zijn helaas
van ons heengegaan en hun glorie ligt on‐
der een dikke stoflaag en verkreukelde foto’s
weg te kwijnen.
Henri Beuken en Henri Dortu op hun NSU-motoren.
Op mijn zoektocht naar ‘kroongetuigen’
vond ik Marie-Louise Dortu, de weduwe van Henri Beuken
of het sjapement van de vwatur los kwam kon je het daar bij
en nichtje van Henri Dortu. Op het internet kwam ik via
garagist Jacques Dortu laten repareren. (Later baatte de fami‐
Marnix Vanslembrouck uit Westkerke bij de BLB (Belgische
lie Dortu een Fiat- en nadien een Nissan-garage, Aubel Mo‐
Liefhebbers Bond) Motorcrossvereniging in contact met
tors, uit in Aubel en werd Henri Beuken de Toyota-garagist
Bruggeling Gilbert Bruynooghe. Hij verzamelde alle pilootda‐
op de Knap). Verwondert het je dat die generatie selfmade ga‐
ta van alle motorsportwedstrijden van alle motorcrossfedera‐
ragisten samen met handige tieners in hun vrije tijd en tot in
ties vanaf 1924, alle afzonderlijke palmaressen van de rijders
de nachtelijke uren sleutelden, knutselden, fisternölden aan au‐
met datum en plaats in wedstrijd-federatie-organisator-cate‐
to’s en moto’s? En door het uittesten van al die snufjes en crea‐
gorie-uitslag e.a.. Wat een titanenwerk! Met de beloofde pot
tieve motor-upgrades werden jeugdige sportieve motorcrossers
artisanale Voerense stroop werd ik overladen met brieven, lijs‐
getriggerd.
ten en foto’s uit zijn archief. Bijzondere dank Gilbert!
In het kerstverhaal staat een klein stalletje met een kribbe, os
en ezel centraal. Wij starten ons verhaal op de Knap, het
kleinste gehucht van Sint-Martens-Voeren, in een garageke
van een paar vierkante meter (foto hieronder). Als der knalpot

BLB (Belgische Liefhebbers Bond) motorsport
Uit een mededeling begin anno 1959 van toenmalig provinci‐
aal voorzitter Piet Driesen aan zijn BLB-leden blijkt dat ‘de
motorcrossclub onder impuls van de zeer sympathieke heer
Dortu van Sint Maartens-voeren in
hun “splendid (?) isolation” een mo‐
torsportkern vormt met een 30-tal
eigen piloten en op een zevental in‐
richters kan bogen. [Splendid is een
sublieme verwijzing naar het café
van Marcel Vroonen, hun clublokaal
in Sint-Martens-Voeren met die
naam]. Het was de verdienste van de
motorsport-animator Dortu, dat hij
inzag dat er voor ‘zijn’ renners en in‐
richters geen betere gelegenheid was
om het reeds gekiemde motorsport‐
zaad in de Voerstreek te doen op‐
schieten, dan de aansluiting in nati‐
onaal verband bij de BLB Met een
Droeven, Dortu (zoon), Ernotte,

Beuken, e.a. bleken daar trouwens wel be‐
loftevolle elementen bij te zijn, bekwaam
om het volgende seizoen de sterkste junio‐
res het vuur aan de schenen te leggen.’

1959
Als aangesloten BLB-renners 1959 – A. Ju‐
niors (blauwe platen witte cijfers) staan al‐
dus de volgende Riverains de la Voer ver‐
meld:
8. Dortu Henri , St. Maartensvoeren ,
N.S.U.
10. Beucken Henri , St. Maartensvoeren,
N.S.U.
23. Lorquet Pierre, Moulin-s-Fléron, X ?
84. Dovifat Raphael, Verviers, X ?
43. Wolterdorf Roger, Liège, B.S.A.
45. Ernotte Joseph, Liège, B.S.A.
50. Kupper Henri, La Calamine, X ?
De BLB-kampioenenfoto van 1959, met Henri Dortu helemaal links.
86. Droeven Joseph, St. Maartensvoeren,
A.J.S.
(Jean Debougnoux en Th. Droeven ontbreken op deze lijst)
Kampioenenviering in Sint-Martens-Voeren
Op de sportkalender van de ofciële en naseizoenswedstrijden
stonden in Sint-Martens-Voeren drie crossen geprogram‐
meerd:
12 april 1959: Nationale Cross der Voerstreek (junioren en se‐
nioren);
12 juli 1959: (kleine cylinders en junioren);
6 september: (junioren en veteranen).
Al vanaf die eerste BLB-motorcross in Voeren kon bij de
‘Kleine Cylinders’ Hennri Dortu zegevieren met een gewon‐
nen reeks en de snelste ronde. ‘Harieke’ Beuken prijkte op de
vierde en Jean Debougnoux op de zesde plaats . Bij de Juniors
haalde Ernotte een tweede en Droeven een achtste plaats.

Schorsing
Op de motorcross van 6 september 1959 in Moresnet kleurde
een Riverain buiten de lijntjes. Als piloot van zijn inrichtende
club had hij als gunstmaatregel een startvergunning bij de se‐
niors gekregen. In de tweede reeks der seniors weigerde renner
Junior Joseph Droeven spijts herhaalde verwittigingen van de
koersleider en de heren ofciëlen af te stappen. Hij kreeg een
boete van 100 fr., volledige schrapping uit de uitslag van de
wedstrijd, verbeurdverklaring van alle vergoedingen en schor‐
sing tot 1 januari 1960.
Het ofcieel maandblad van de BLB, Motor-post, 6de jaargang
– augustus 1959, titelt ‘Klasrijke nieuwe Belgische Kampioe‐
nen gekroond!’ De finale van het Nationaal Kampioenschap
in Niel-bij-As op 26 juli was voor de Voerense motorclub de
bekroning van een uniek succesvol debuut-jaar: ‘Drie inrich‐
tingen welke helemaal aan de verwachtingen beantwoordden,
meerdere zegepralen plus de nationale – en de provinciale
kampioenstitel… Bij de Kleine Cylinders kreeg de BLB voor
de eerste maal sedert het ontstaan met de even jeugdige als be‐
loftevolle Henri Dortu een nationaal kampioen uit de Voer‐
streek …’ Clubpiloot Jean Debougnoux boekte in de slui‐
tingscross in Niel-bij-As een zege en de motorclub Riverains
de la Voer werd Belgisch interclub kampioen.

Op zondag 29 november 1959 werd er in Sint-Martens-Voe‐
ren duchtig gevierd. Henri Dortu en zijn verloofde werden
aan het clublokaal opgehaald en in een open wagen ‘bronksgewijs’ met de fanfare op kop naar het gemeentehuis gereden.
Hij werd op de pui verwelkomd door de notabele eerste sche‐
pen en door Z.E.H. pastoor. Onder het spelen van de Bra‐
bançonne legde Henri Dortu een krans neer aan het monu‐
ment der gesneuvelden. Na een speech van BLB-er Piet Drie‐
sen werd met de erewijn getoost. De feestelijkheden werden
voortgezet in de feestzaal van de harmonie in de Statiestraat
met speechen van de clubafgevaardigde, E.H. kapelaan, BLBers Driesen en Leruth en – zo schrijft de verslaggever – ‘door
een lieftallige juffrouw [wie oh wie?] namens de supporters‐
club’. Volksfeest tot in de vroege uren.
Prominenten, afgevaardigden en eregenodigden, onder wie
crosskampioenen Giel Van Ham (Neeroeteren) en Paul
Dautzenberg (Opglabbeek), werden ten huize Dortu getrak‐
teerd op een smaakvol souper, platzkoek en e dröpke.
Als afsluiting van het glorierijke seizoen werd op 24 januari
1960 in Sint-Martens-Voeren de BLB-Motorcross-filmrevue
1959 vertoond.

Laudatio
Het artikel van ene alias ‘Speurder’ is een uitgebreide lofzang
van de grootste eigenschappen van Henri Dortu: ‘Zijn aange‐
boren klasse, taaie wilskracht, nooit afgevende strijdlust sieren
de talentvolle ‘schone kampioen’. Voor de zuivere stijl, de on‐
geëvenaarde stuurbehendigheid en het klaar doorzicht van de
‘gentleman-crosser’ staan zelfs zijn concurrenten in bewonde‐
ring. Vooral als mens is hij kalm, sportief, waardig en loyaal.’
De lauwerkrans die hij bij elke zege kreeg deponeerde hij op
de terugreis op de trappen van het Heilig-Hartbeeld in SintMartens-Voeren.
‘De nationale KC-kampioen Henri Dortu had er immers zijn
zinnen op gezet het volgende seizoen bij de 500 cc te debute‐
ren, waarin hem ongetwijfeld een grotere toekomst wachtte

Het noodlot slaat toe
Op de voortraining van de ‘nationale mo‐
torcross der Kruisbaan’ in Beringen, op 20
maart 1960, bij het verkennen van de
startbaan knalde Henri Dortu met maxi‐
male snelheid op een boom. Hij startte
het nieuwe crossseizoen met een nieuwe
500 cc BSA. Volgens insiders vergiste hij
zich tussen rem- en koppelingsschakelaar.
In de Sint-Annakliniek in Beringen sche‐
nen chirurgen en specialisten te beginnen
aan hopeloze ingrepen. ‘Henri Dortu
vecht de zwaarste strijd van zijn leven!’
Na enkele weken ziekenhuis was het gene‐
zingsproces van de zware verwondingen zo
voorspoedig dat hij thuis kon revalideren.
Op 12 juni mocht hij als starter de vlag
zwaaien op zijn eigen motorcross, op het
nieuwe Voerense circuit in de Pensool .
dan bij de kleine brommers. Zijn jongere broer zou hem dan
bij de Kleine Cylinders op zijn 250 cc NSU opvolgen.’ Een
broederpaar Dortu in 1960? Of toch niet? Want bij de kleine
aankondigingen stond plots de kampioenenmoto als pracht‐
occasie met waarborg te koop.

Afstraling van het succes
Als tiener heb ik samen met mijn vader op enkele memorabe‐
le crosswedstrijden achter de koord gesupporterd. Enkele na‐
men van locaties staan in mijn heugen gebeiteld… HellegatHoeselt, Klitsberg-Paal, Heidebergen-Opglabbeek, Zandber‐
gen-Niel bij As, Zandgroeven-Neeroeteren, Duivelsberg-Op‐
grimbie, De Plank en de Pensool in Sint-Martens-Voeren.
De oplijning bij de start, het explosieve oorverdovende lawaai
bij het uit de startblokken schieten, de spectaculaire reuze‐
sprongen over bulten, d’r prat of d’r sjtöb maar vooral de geur
van de uitlaatgassen. Zeg nu zelf, wat is vandaag het spectacu‐
lairste van een Formule 1-wedstrijd ( buiten de pitspoezen)?
De start!
Op de vrije dagen anno 1959 klitten wij, koejonge va St Pieë‐
ter, samen om te spelen in de weiden. Bij een potje voetbal op
vlak terrein in de weide van Beckers waren onze idolen Lucien
Spronck, Nico Claessen, Leon Semmeling, Popeye André Pi‐
ters of Jean Nicolay. Maar in de geaccidenteerde weide van
Halleux aan de Drink, a g’nne baoën reden we menige reeks
motorcross en kregen onze fietsen (of die van oma) al eens
‘structuurschade’ en wij thuis al eens èng roond g’n oere.

1960
Als aangesloten BLB-renners 1960 stonden de volgende Voe‐
renaars aldus op de lijst:
B. 250 cc. Kleine Cylinders (rode platen, witte cijfers)
268 Beuken H. Sint-Martens-Voeren
E. 500 cc. Juniors (blauwe platen, witte cijfers)
108 Dortu H. St. Martens-Voeren
151 Droeven J. Fouron St-Martin
154 Droeven Th. Fouron St-Martin

Mijn enthousiast verhaal zal net zo abrupt eindigen als de ver‐
wachtingsvolle carrière van Henri Dortu en de ontzielde club
Riverains de la Voer. Een nieuwe start voor Henri kwam er op
6 april 1961, toen hij in het huwelijksbootje stapte met zijn
lieftallige verloofde Maria Molemans. Zij kregen drie kinde‐
ren, twee zonen en een dochter.
Henri Dortu, geboren in Sint-Martens-Voeren op 20 septem‐
ber 1938, overleed op 5 juli 2005. Henri Beuken, geboren in
1933, liet het leven in een tragisch auto-ongeval in 1982.
Dit korte glorieuze motorcrossverhaal is gebaseerd op herinnerin‐
gen die al meer dan 60 jaar oud zijn en dus sterk vervaagd. Elke
aanvulling, anekdote, bemerking of reactie van lezers is welkom
en willen we graag aanvullend bundelen in een volgende Koeën‐
woof.
Met bijzondere dank aan Gilbert Bruynooghe en Marnix
Vanslembrouck voor de uitgebreide bundel informatie en foto’s.

De orchideeën van de Voerstreek
Een gesprek met Jean Claessens en Jacques Kleynen

ling van meststoffen uit de om‐
liggende terreinen schiet daar nu
niets meer van over. Ook brede
orchis (Dactylorhiza majalis)
staat op het punt om te verdwij‐
nen. De tot nu belangrijkste
groeiplaats, in de Komberg in
Sint-Martens-Voeren, is hele‐
maal aan het verruigen door de
aanplant van bomen vlakbij en
ook door toegenomen bemes‐
ting van het grasland dat er vlak
boven ligt.’

Onze kennis over de orchideeën van de Voerstreek is flink uit‐
gebreid dankzij het zoekwerk van Jean Claessens en Jacques
Kleynen, kenners bij uitstek van deze plantengroep. In 2011
publiceerden ze samen The Flower of the European Orchid –
Form and Function, een standaardwerk over de band tussen de
(unieke) bloemvorm van orchideeën en de insecten die de
planten bestuiven ⁽¹⁾.
Tussen 1994 en 1996 maakten ze een eerste keer een inventa‐
risatie van het orchideeënbestand in Voeren, die ze tussen
2016 en 2019 actualiseerden. In het Natuurhistorisch
Maandblad van januari 2022 brachten ze daar een verslag
over uit ⁽²⁾.
Het beeld dat zij schetsen van de huidige stand van zaken is
niet onverdeeld optimistisch: ‘We spreken soms van ‘postze‐
gelterreinen’: op zich mooi intact maar te klein voor een goe‐
de bescherming. In zulke situaties is de genetische variatie
vaak te klein en bestuivers hebben het moeilijker om zo’n
kleine populatie te vinden. Dus krijg je steeds minder aanwas
van jonge planten en dreigt de populatie op termijn helemaal
te verdwijnen. De toestand wordt vaak nog verergerd door de
nabijheid van intensieve landbouw. Voeren heeft gelukkig nog
een relatief intact landschap; de mogelijkheden om de nog
aanwezige populaties te beschermen is hier dus groter dan op
veel andere plaatsen.’
Voor enkele soorten is de toestand nochtans dramatisch.
‘Mannetjesorchis (Orchis mascula) in het Alsbos gaat sterk
achteruit. Voor gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata) is het
helemaal een verloren zaak. In Remersdaal was er enkele de‐
cennia geleden nog een weiland waar meer dan honderd
exemplaren groeiden en in bloei kwamen. Maar door inspoe‐

De laatste twee soorten groeien
bij voorkeur in natte, onbemeste
weilanden of op kwelplekken,
waar kalkrijk water uit de onder‐
grond naar boven komt. Omdat
het over laag in de vallei gelegen
terreinen gaat, zijn ze bijzonder
gevoelig voor invloeden vanuit
hoger gelegen terreinen.
Ook de nu nog vrij algemene soorten, zoals grote keverorchis
(Neottia ovata) en brede wespenorchis (Epipactis helleborine),
lijken het minder goed te doen. De wespenorchis is wel een
erg ‘dynamische’ soort: in slechts zes kilometerhokken werd ze
in zowel de eerste als de tweede inventarisatieperiode waarge‐
nomen. Maar ze kan plots opschieten op plaatsen waar ze
vroeger nooit was gezien. Toch is het donkerder worden door
het wegvallen van het traditionele hakhoutbeheer zeker een
factor die een (negatieve) rol speelt. De populaties van de ke‐
verorchis staan zeker onder druk: zowel het aantal groeiplaat‐
sen als het aantal bloeiende planten per groeiplaats is afgeno‐
men. Ook het ontbreken van kiemplanten op diverse groei‐
plaatsen is zorgwekkend.
Op andere plaatsen is de situatie dan weer verbeterd. Het
spectaculairste voorbeeld betreft de purperorchis (Orchis pur‐
purea) in het Veursbos. Dat wordt al langer beheerd in functie
van precies die soort (maar zo’n beheer werpt ook altijd
vruchten af voor andere soorten en voor de habitat in zijn ge‐
heel). Boswachter Alex Zeevaert begon al in de vorige eeuw
met het systematisch uitdunnen van het bos, zodat er meer
licht tot op de bosbodem kon doordringen. Enkele jaren gele‐
den ‘stripten’ Jean en Jacques samen met andere vrijwilligers –
onder meer van de Vlaamse Orchideeënvereniging SEMO –
de bosbodem en haalden ze de bodembegroeiing, met vooral
veel klimop, helemaal weg. Het aantal bloeiende exemplaren
van purperorchis nam exponentieel toe tot meerdere honder‐
den. Ook de vliegenorchis (Ophrys insectifera) en het bleek
bosvogeltje (Cephalantera damasonium) profiteerden van die
ingreep.

Mannetjesorchis | Gevlekte orchis | Brede orchis.

‘Het is vooral belangrijk dat zo’n beheer continu wordt aange‐
houden. Het zou eigenlijk niet afhankelijk mogen zijn van
vrijwilligers – hoewel die heel goed werk verrichten. Een aan‐
gepast bosbeheer is te kostbaar om overal toe passen, maar
kleine ingrepen zoals het openmaken van bosranden kunnen
al mooie resultaten opleveren.’
‘Wat we nu nog hebben is maar een zwakke afspiegeling van
wat er ooit moet zijn geweest’, zeggen ze. In hun artikel som‐
men ze enkele soorten waarvan we uit oude verslagen weten
dat ze hier ook ooit hebben gegroeid: wit bosvogeltje (Cepha‐
lanthera longifolia), honingorchis (Herminium monorchis),
poppenorchis (Orchis anthropoforum), herfstschroeforchis
(Spiranthes spiralis).
‘We zullen wat verdwenen is wellicht niet meer terugkrijgen,
maar een verbetering is wel mogelijk. Misschien biedt de hui‐

dige (landbouw)crisis op dat vlak wel een perspectief. Alles‐
zins moeten we beschermen wat er nu nog is.’
Ze wijzen ook op een delicaat punt: hoe gevaarlijk is het om
de aandacht te vestigen op zeldzame soorten zoals orchideeën?
Het kan ‘liefhebbers’ inderdaad in de verleiding brengen om
ze daar te gaan uitgraven. (Wat sowieso een slecht idee is: or‐
chideeën zijn dermate afhankelijk van diverse factoren op hun
groeiplaats – de aanwezigheid van bepaalde schimmels bij‐
voorbeeld – dat de kans dat ze in je tuin overleven bijzonder
klein is.) Het gevaar bestaat ook dat teveel toeristen op de
kwetsbare groeiplaatsen rondlopen.
‘De toeristische druk in de Voerstreek neemt toe, maar dat is
zeker niet de grootste bedreiging. Bovendien is het belangrijk
dat mensen informatie krijgen; je beschermt immers maar wat
je kent. Dus moeten we voorzichtig zijn met aanwijzingen in
verband met groeiplaatsen,
maar tegelijk toch uitleggen
waarom het de moeite waard is
om ze te beschermen.’
‘Het beheer blijft het belang‐
rijkste. Dat je de natuur best
zijn gang laat gaan is een wijd‐
verbreid misverstand. Niets is er
zomaar vanzelf en dat er ergens
iets speciaals groeit moet je dus
ook niet gewoon vinden. We
moeten constant aandacht blij‐
ven schenken en zorgen dat de
omstandigheden bewaard blij‐
ven waarin soorten als orchi‐
deeën kunnen voorkomen.’
Bleek bosvogeltje.

Brede wespenorchis | Grote keverorchis | Hybride van berg- en welriekende nachtorchis.

Soms vergt dat ingrepen die nog rigoureuzer zijn dan het be‐
heer voor de purperorchis in het Veursbos. Het afgraven van
de bovenlaag op enkele terreinen in Altenbroek – zodat de
onderliggende kalk hier weer ‘dagzoomt’ – heeft inderdaad tot
spectaculaire resultaten geleid. Jean en Jacques vragen zich wel
af of het opbrengen van maaisel van op andere terreinen niet
nóg beter zou zijn geweest, omdat dan al zaden van veel soor‐
ten op het terrein terecht komen. Hoe dan ook, in 2016
werd, na 120 jaar afwezigheid, op die terreinen weer bijenor‐
chis (Ophrys apifera) aangetroffen. Samen met bosorchis
(Dactylorhiza fuchsii), waarvan het aantal nog altijd toeneemt.
Het soldaatje (Orchis militaris) is er intussen ook bij geko‐
men, zij het met slechts enkele exemplaren. Maar als het her‐
stel en de ontwikkeling van kalkgraslanden zich doorzet, kan
dat zeker veranderen.

Jean en Jacques zijn alleszins van plan verder te gaan met het
opvolgen van de orchideeënpopulaties in Voeren. ‘Toen we er
in 1994 mee begonnen, duurde het een hele tijd vooraleer we
de interessante plekken hadden ontdekt. Nu kennen we die
en maken we vooral werk van een monitoring over een lange‐
re termijn, waarbij we elke plek in een driejarige cyclus bezoe‐
ken. We hopen ook dat het verzamelen van gegevens leidt tot
het ondernemen van beschermingsacties door de beherende
instanties en natuurliefhebbers.’
1. Meer informatie is te vinden op de website
europeanorchids.com. Daar kun je ook het in dit artikel ver‐
melde overzicht van de orchideeën van de Voerstreek (zie
eindnoot 2) downloaden.
2. Kleynen, J., Claessens, J. & Palmans, R., 2022, De orchi‐
deeën van de Voerstreek, een
actueel overzicht. In: Na‐
tuurhistorisch Maandblad
111/1: 1-16.
De foto’s van de orchideeën
bij dit artikel zijn eveneens
van de hand van Jacques
Kleynen en Jean Claessens.

De purperorchis is de
meest opvallende orchidee
die in de Voerstreek groeit.
Door een aangepast bosbeheer is het aantal bloeiende exemplaren in het
Veursbos toegenomen tot
meerdere honderden.

