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Woord vooraf 
 
Deze brochure kwam tot stand in het kader van Open Monumentendag 2011. In 
aansluiting bij het jaarthema ‘Conflict’ trachtten we een historisch overzicht samen 
te stellen van het gewapende conflict in de vier gemeenten van ZOLAD+. De titel 
‘Achter muren, achter water’ ontstond bij het besef dat doorheen de tijd de manier 
van oorlogsvoeren en verdedigen door nieuwe inzichten en technieken erg evolueer-
de, maar twee dingen constant bleven; van een versterking met aarden wal en gracht 
in de ijzertijd tot de bunkers aan het Albertkanaal tijdens Wereldoorlog II, diegene 
die aangevallen werden verschansten zich altijd achter muren en/of achter water... 
 
Meer dan een overzicht van het militaire erfgoed in de regio is deze brochure echter 
een bundeling geworden van verhalen achter dit erfgoed. De artikels geven een heel 
concreet beeld van hoe lokale heren, gewone mensen en volledige gemeenschappen 
betrokken raakten bij conflicten en op welke manier oorlogen hun sporen nalieten in 
het landschap.  
 
Het wordt snel duidelijk dat onze regio een centrale rol speelde in veel van de grote 
Europese conflicten uit de geschiedenis. Door de ligging aan de Maas, later ook het 
Albertkanaal, vlakbij de stad Maastricht, op de grens van verschillende vorstendom-
men en machtssferen, werd het gebied maar al te vaak het decor voor gewapende 
strijd. Naast deze verhalen krijgt u ook enkele sprekende voorbeelden van het ‘klei-
ne’, lokale conflict, zoals de pannenbakkers die de Borreberg afgroeven, of de sche-
penen die het aan de stok kregen met de baron omdat deze weigerde belastingen te 
betalen.  
 
De auteurs zijn archeologen, heemkundigen, amateurhistorici,… Zij schrijven elk 
vanuit hun eigen achtergrond, waardoor de teksten variëren zowel qua inhoud als 
qua stijl. Dit resulteerde in een boeiend en afwisselend geheel. We willen alle auteurs 
hartelijk danken voor hun bijdrage.  
 
Tot slot nog felicitaties voor Veerle Vansant en Tim Vanderbeken voor de samenstel-
ling en redactie van deze brochure.  
 
Veel leesgenot, 
 
Maike Meijers 
Voorzitter ZOLAD+ 
Namens de Raad van Bestuur 
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Volgens de archeologische inventaris, gebaseerd op 
onderzoeksresultaten, literatuur en waarnemingen 
telt het gebied verschillende honderden vindplaatsen 
van Romeinse archaeologica. De meest tot de ver-
beelding sprekende zijn de villae, te vergelijken met 
ranches uit de wild west: een hoofdgebouw dat dien-
de als woonvertrek en diverse bijgebouwen die ge-
bruikt werden als opslag- of werkplaatsen. Verkeerde-
lijk gaat men er steeds van uit dat deze gebouwen 
opgetrokken waren uit steen, getuige daarvan de 
stenen funderingen van deze gebouwen. Niets is 
minder waar: de gebouwen waren opgetrokken uit 
vakwerk, gebouwd op een sokkel van steen, meestal 
vuursteen. De meeste daken waren wel ‘versteend’: 
tegulae en imbrices, de platte en de halfronde dak-
pannen dekten de daken af. De huizen buiten de 
villadomeinen werden volgens de eeuwenoude tradi-
tie gebouwd: grote houten middenstaanders als dra-
gers van het dakgebinte en wanden van leem en stro.  

De late ijzertijd en de Gallo-Romeinse periode 
(ca. 750 v.Chr. - ca. 500 n. Chr.) 
 
We beginnen het historische overzicht met de meest tot de verbeelding sprekende 
episode uit de ijzertijd en de Romeinse periode: de verovering van Gallië door Julius 
Caesar. De ijzertijdversterking op het plateau van Caestert werd door sommige on-
derzoekers geïdentificeerd met Atuatuca, de plaats waar twee generaals van Caesar, 
Sabinus en Cotta, een verpletterende nederlaag leden... 
 
Historisch kader 
Historisch gezien zijn we slecht 
ingelicht over de periode, traditio-
neel benoemd als de ijzertijd, een 
onderdeel van de protohistorie. Het 
is de periode waarin dorpen uit-
groeien tot kleine steden, een klas-
semaatschappij ontstaat en territo-
ria van stammen grote proporties 
aannemen. Over de stammen en 
hun gewoonten zijn we ingelicht 
door enkele antieke auteurs zoals 
Tacitus en Strabo.  
 
Voor de komst van de Romeinen 
maakte de regio deel uit van het 
stamgebied van de Eburonen. De 
verovering van het gebied tussen 
57 v.Chr. en 51 v.Chr. liep uit op 
een nagenoeg volledige uitroeiing van de stam. Een verslag van de gebeurtenissen 
lezen we in Caesars ‘Commentarii de bello Gallico’. Het gebied werd onder de naam 
Civitas Tungrorum ondergebracht bij de provincia Belgica, met Atuatuca Tungrorum, 
het huidige Tongeren, als hoofdstad. Ook Maastricht was een Romeins centrum en 
de nabijheid van deze steden, met hun knooppunten van wegen, had haar invloed op 
de kolonisatie van de regio. De Maas was belangrijk voor de ontsluiting van het ge-
bied.  
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De hoogteversterking van Caestert 
Marc Verhoeven 

 
Marc Verhoeven is archeoloog bij het studiebureau RAAP bv. Het onderstaande arti-
kel is gebaseerd op een eerder verschenen artikel in Lunula 2008. 
 
 
In opdracht van het Agentschap R-O 
Vlaanderen heeft RAAP Archeologisch 
Adviesbureau in 2008, 2010 en in 2011 
onderzoek uitgevoerd in verband met 
het opstellen van een archeologisch 
beschermingsdossier van het plateau 
van Caestert. Het grootste, westelijke, 
deel van dit plateau ligt in Vlaanderen 
nabij Kanne (Riemst). Het oostelijke 
deel, ten oosten van de Luikerweg, ligt 
in Wallonië. Het plateau maakt deel uit 
van een ca. 8 km lange, Noord-Zuid 
georiënteerde, gemiddeld 120 m hoge 
kalkheuvel tussen Maastricht (de Pie-
tersberg) en de spoorweg Tongeren-
Visé. Het plateau ligt ingesnoerd tussen 
het Albertkanaal in het westen en de 
Maas in het oosten.  

Archeologisch gezien is het plateau 
vooral bekend vanwege de aanwezig-
heid van een grote versterking uit de 
ijzertijd. Gezien de omvang was dit 
waarschijnlijk een belangrijke plaats in 
deze periode. Er is zelfs beweerd dat de 
versterking te identificeren zou zijn met 
het in Caesar’s De bello Gallico vermel-
de Atuatuca. De versterking op het 
plateau van Caestert is in de jaren 70 
van de vorige eeuw middels proefsleu-
ven onderzocht door Heli Roosens, 
destijds directeur van de Nationale 
Dienst voor Opgravingen (NDO) te 
Brussel. Helaas zijn de resultaten nooit 

volledig gepubliceerd. Reden genoeg 
dus voor nieuw archeologisch onder-
zoek, dat zich ten behoeve van een 
archeologische bescherming van de site 
met name richtte op: (1) het ordenen 
en bestuderen van de oude opgravings-
gegevens; (2) het vaststellen van de 
begrenzing en aard van de versterking; 
(3) de datering van de versterking.  
 
Oppida en versterkingen in de ijzertijd 
Een oppidum is een relatief hoog gele-
gen plaats (meestal op een heuvel of 
plateau), waarvan de natuurlijke eigen-
schappen middels wallen en grachten 
door de mens zijn aangewend voor 
verdedigingsdoeleinden. Hoewel dit 
een vrij neutrale definitie is, worden 
door veel onderzoekers alleen zeer 
grote – het kan gaan om honderden 
hectaren – hoogteversterkingen, met 
nederzettingen met (proto-) urbane 
kenmerken als echte oppida be-
schouwd. De versterking op het plateau 
van Caestert is groot, maar het is maar 
de vraag of het hier een dichtbevolkte 
nederzetting betreft. Daarom wordt in 
deze bijdrage met betrekking tot de 
verdedigingswerken op het plateau van 
Caestert de term hoogteversterking 
gehanteerd. Dergelijke versterkingen 
kwamen voor in grote delen van West- 
en Midden Europa, vooral in de ijzertijd 
(met name in de vroege en late La Tène 
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Het plateau van Caestert met de ijzertijdversterking volgens Roosens. Bron en eigendom 
DHM-gegevens: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV). 

periode: ca. 475-50 v. Chr.). In België 
bevinden zich ca. 30 ijzertijdversterkin-
gen, waarvan de meeste in de Arden-
nen zijn gelegen. In Vlaanderen bevin-
den zich er vijf. De versterking op het 
plateau van Caestert is tot op heden 
met 20 ha één van de grootste van 
België. 
 

Het onderzoek van Roosens 
De opgravingen van Roosens waren 
gericht op de wal- en grachtstructuren 
in het noorden en zuiden van de ver-
sterking. De resultaten zijn slechts kort 
en zeer algemeen gepubliceerd. In 1973 
begon het archeologisch onderzoek 
langs de vlakke noordkant van de ver-
sterking om de begrenzing te bepalen. 
In 1974 en 1975 werd de zuidelijke 
ingang bij de Luikerweg in verscheidene 
sleuven onderzocht. In de publicaties is 

er steeds sprake van een beperkt aantal 
sleuven. Uit het bureauonderzoek van 
2008 bleek echter dat er veel meer is 
opgegraven en gedocumenteerd dan de 
publicaties doen vermoeden. In 1973 
zijn er 13 sleuven in het noorden van de 
versterking gegraven en in 1974 en 
1975 zijn er 17 sleuven in het zuiden 
opengelegd. Dat brengt ons op een 

totaal van 30 sleuven! De sleuven zijn in 
de meeste gevallen 2 m breed en van 
verschillende lengte. De oriëntatie van 
de sleuven werd gedicteerd door het 
verloop van wal en gracht.  
 
Veldonderzoek  
Het doel van het veldonderzoek was om 
dateerbaar materiaal te verzamelen en 
een eventuele fasering van de verster-
king vast te stellen. Het doel van de 
metaaldetectie was eveneens om da-
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teerbaar materiaal te verzamelen. Bo-
vendien was het de bedoeling om aan 
de hand van metalen vondsten een 
indruk te krijgen van de aard van het 
gebruik van de versterking (militair, 
ambachtelijk, etc.).  
 
In totaal werden, de zoeksleuven uitge-
zonderd, zes sleuven gegraven: twee 
aan de zuidelijke toegangspoort en 
walstructuur (2008), twee ter hoogte 
van de veronderstelde noordelijke 
ingang en twee ter hoogte van de uit-
breiding ter hoogte van het vroegere 
voetbalveld. 
 
Vanaf 2010 werd ook een nieuwe on-
derzoekstechniek toegepast, de magne-
tometrie. In totaal is tijdens het magne-
tometrisch onderzoek 9,65 ha onder-
zocht in de weilanden aan weerszijden 
van de Caestertweg. Ten noorden van 
de Caestertweg kwam een aantal be-
langwekkende sporen tevoorschijn, 
met name lineaire structuren die wal-
len of grachten uit de ijzertijd deden 
vermoeden. Op een aantal strategische 
locaties zijn proefsleuven gegraven in 
deze structuren. Het bleek inderdaad te 
gaan om wallen en/of grachten, maar 
de datering daarvan liep uiteen. Met 
betrekking tot de ijzertijd, heeft het 
veldwerk met name aangetoond dat de 
versterking veel groter was (35 ha) dan 
eerder vermoed/bekend (21 ha). 
 
Vondsten 
Ondanks de vele sleuven en het feit dat 
er verschillende tientallen hectaren van 

de versterking met een metaaldetector 
zijn onderzocht, zijn slechts zeer weinig 
vondsten bekend. Het gaat om kleine 
aantallen neolithische artefacten van 
vuursteen, intrusief aardewerk uit de 
middeleeuwen en de nieuwe tijd en 
grof handgevormd aardewerk uit de 
ijzertijd. Als er inderdaad zo weinig 
metalen voorwerpen zijn binnen de 
versterking, kan er getwijfeld worden 
aan grootschalige menselijke aanwezig-
heid op de versterking in de vroeg-
Romeinse tijd, zoals het geval zou zijn 
geweest indien het Atuatuca zou be-
treffen. In dat geval zou men namelijk 
toch enige munten, fibulae, wapentuig, 
paardenbeslag, etc. verwachten.  

 
De anatomie van de versterking 
Op basis van het onderzoek van 
Roosens en het nieuwe bureau- en 
veldonderzoek kunnen uitspraken ge-
daan worden met betrekking tot de 
algemene structuur van de versterking.  
 
Locatie - De versterking van Caestert 
kan omschreven worden als een zoge-
naamd bord de plateau; het ligt immers 
aan de rand van een hoog plateau en is 
aan drie kanten (noord, west en zuid) 
afgesloten geweest door wallen en 
grachten (de wal in het noorden is 
nauwelijks meer zichtbaar). Aan de 
oostkant is er een enorme (60 m hoge) 
steilrand en aan de westkant van een 
natuurlijke helling die steiler is gemaakt 
(er is een talud gevormd), waarvoor een 
gracht is uitgegraven.  
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Driedimensionaal 
beeld (zuidwest-
noordoost) van de 
hoogteversterking 
gebaseerd op het 
Digitaal Hoogtemodel. 
Duidelijk zichtbaar zijn 
de ingangen in het 
noordwesten en zui-
den, alsmede de wal 
in het noordwesten en 
het talud in het wes-
ten en zuiden. Bron en 
eigendom DHm-
gegevens: Agentschap 
voor Geografische 
Informatie Vlaanderen 
(AGIV). 
 

Wallen en grachten - In totaal heeft het 
verdedigingssysteem een lengte van ca. 
1125 m. Het systeem was van buiten 
naar binnen opgebouwd uit een: (1) 
gracht (tot 11 m breed en 4 m diep); (2) 
talud en/of 'terras'; (3) muur en aarden 
wal (minimaal 4 m hoog en ongeveer 7-
9 m breed). In het zuiden bestond het 
'skelet' van de wal uit een zogenaamde 
murus Gallicus, dat wil zeggen een 
houten raamwerk van kruislings geleg-
de balken, waartussen grond en stenen 
werden gestort. Zowel de houtresten 
als de grond eromheen waren zwaar 
verbrand, hetgeen typisch is voor veel 
andere ijzertijd hoogteversterkingen. 
Verondersteld kan worden dat door het 
hout van een raamwerk in situ in brand 
te steken het verkoolde, zodat het 
weliswaar brozer werd, maar niet meer 
verrotte. Bovendien werd zo de leem 
binnen en rondom het raamwerk ge-
bakken, waardoor een zeer stevige en 
stabiele constructie ontstond. Zo stevig 

zelfs dat na minimaal 2000 jaar de con-
structie nog gedeeltelijk overeind staat! 
 
Ingangen - De versterking was toegan-
kelijk via smalle doorgangen in het 
noordwesten en zuiden. De door 
Roosens gepostuleerde wijde opening 
in het noorden is dankzij het onderzoek 
uit 2010 en 2011 naar het rijk der fabe-
len verwezen. Het is wel zo dat er mo-
gelijk ook een noordelijke ingang was, 
maar deze werd tot op heden niet aan-
getroffen. In het zuiden doet een rij 
grote paalgaten een zwaar hekwerk en 
poortgebouw vermoeden. 
 
Herbouw en fasering van de wallen en 
grachten – De oversnijding van twee 
grachten in het noorden, de aanwezig-
heid van een palissade als mogelijke 
uitbreiding van de verdedigingswerken, 
alsmede de faseringen in sleuven 1974-
2 en 1974-6 lijken te duiden op langdu-
rig en gefaseerd gebruik van de verster-
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king. Het onderzoek in 2010 wees uit 
dat een deel van het gracht- en walsys-
teem zelfs in de middeleeuwen nog is 
gebruikt: de noordelijke afbakening die 
Roosens bedacht voor het oppidum 
blijkt nu een middeleeuws gracht-wal-
systeem te zijn dat bij het kasteel van 
Caestert hoorde. In de vulling werd 
rogge aangetroffen. Rogge wordt bij 
ons pas van in de middeleeuwen ver-
bouwd. 
 
Binnenterrein - Het gebied binnen de 
wallen, grachten en de steilrand (ca. 35 
ha) is nauwelijks onderzocht, waardoor 
we niet geïnformeerd zijn wat er nu 
eigenlijk beschermd werd. Afhankelijk 
van de functies van de versterking, 
kunnen zich verschillende structuren 
binnen de verdedigingswerken hebben 
bevonden, zoals huizen, stallen, werk-
plaatsen, silo's, spiekers, rituele ge-
bouwen, etc.  
 
Veekraal? - De doorgang in het noord-
westen was toegankelijk via een duide-
lijk afgebakend, rechthoekig, vlak, maar 
licht hellend terrein van ca. 105x75 m 
in het westen. De functie van het ter-
rein is onbekend. Mogelijk gaat het om 
een verzamelplaats voor vee, dat hier 
verzameld werd alvorens door of uit de 
nauwe noordwest opening geleid te 
worden.  
 
Datering 
Een aanvankelijke dendro-
chronologische datering (datering op 
basis van telling van boomjaarringen) 
van verbrand hout uit het zuiden van 
de versterking van 57 v. Chr. deed ver-

moeden dat de versterking te identifi-
ceren was met Atuatuca. Deze naam 
wordt vermeld in Caesar’s De bello 
Gallico en duidt op een vesting van de 
Eburonen, waar Caesar tijdens de Galli-
sche Oorlogen manschappen liet in-
kwartieren. Onder leiding van Ambiorix 
zouden deze in 54 v. Chr. verpletterend 
zijn verslagen. Een herdatering van het 
hout uit 1980 leverde echter een latere 
datum (31 v. Chr.) op, zodat de identifi-
catie van de versterking met Atuatuca 
onzeker is.  
 
Tijdens het veldonderzoek is getracht 
nieuw materiaal te verzamelen voor 
datering middels dendrochronologie, 
maar vanwege de zeer broze toestand 
van het (murus Gallicus) hout is dit niet 
gelukt. Wel zijn er 

14
C monsters geno-

men van het verbrande hout, waarvan 
er twee zijn gedateerd in het Poznan 
Radiocarbon Laboratory in Polen. Van-
wege zogenaamde plateaus in de calli-
bratiecurves (kenmerkend voor de 
ijzertijd), lopen de dateringen van de 
verscheidene monsters uiteen van 360 
tot 45 cal. BC. Op basis hiervan is het 
waarschijnlijk dat de versterking in de 
late ijzertijd (La Tène II en III), dat wil 
zeggen tussen circa 250 en 20 v. Chr., 
en mogelijk in het begin van de Gallo-
Romeinse tijd werd gebouwd en ge-
bruikt.      
 
Twee dateringen uit de midden-ijzertijd 
(La Tène I) kunnen wijzen op een rela-
tief vroege datering van het noordelijke 
deel. In principe kan de versterking dus, 
op basis van de dateringen, als Atuatu-
ca een rol hebben gespeeld tijdens de 
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slag tussen Ambiorix en Sabinus en 
Cotta in 54/53 v. Chr. of tijdens de 
opstand van de Treveri in 29 v. Chr. 
Zoals we hebben gezien hebben de 
opgravingen, metaaldetectie en mag-
netometrisch onderzoek, echter geen 
aanwijzingen opgeleverd voor de aan-
wezigheid van (grote groepen) Romein-
se soldaten of Keltische krijgers. 
 
Bescherming 
Het mag duidelijk zijn dat op basis van 
inhoud (zeldzaamheid, representativi-
teit, wetenschappelijk potentieel, ar-
cheologische en landschappelijke con-
text), vorm (bewaringstoestand) en 
beleving (waarneembaarheid en herin-
nering) de versterking op het plateau 
van Caestert zeker de status van arche-
ologisch monument verdient. Vanwege 
de mogelijke aanwezigheid van andere 
en gerelateerde archeologische resten, 
wordt aanbevolen om niet alleen de 
versterking maar het hele plateau te 
beschermen.  

 
Besluit 
Verondersteld kan worden dat op het 
plateau van Caestert de resten van vijf 
verdedigingssystemen aanwezig zijn:  
1. Een wal en gracht uit de ijzertijd in 

het zuiden en westen (ca. 21 ha). 
2.  Een gracht en palissade uit de ijzer-

tijd in het noordwesten, afbuigend 
naar het oosten (ca. 14 ha). 

3. Een wal en gracht ten noorden van 
Hoeve Caestert vermoedelijk uit de 
middeleeuwen en mogelijk beho-
rend bij het voormalige kasteel.  

4. Een dubbele ijzeren afrastering 
(bovenop de laatstgenoemde 
voormalige wal), waarschijnlijk uit 
de Eerste Wereldoorlog.  

5. Schuttersput en loopgraaf, waar-
schijnlijk uit de Tweede Wereldoor-
log. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cal BC: Gecalibreerde 14C-datering. Een datering via radioactieve koolstof (of 14C-datering) levert een 

datering in radio-actieve koolstofjaren op. Omdat deze jaren niet overeenkomen met kalenderjaren, 
moeten deze gelinkt worden aan echte kalenderjaartallen. Dit doet men via het meten van radio-actieve 
koolstof in hout waarvan men de leeftijd in jaren kent (via dendrochronologie). Het vergelijken van deze 
twee data heet ‘calibreren’. 

Calibratiecurves: Het vergelijken van 14C-data met dendrochronologische data gebeurt via dergelijke 
curves. 

HET PLATEAU VAN CAESTERT BEZOEKEN 
 
Wandelen: het Statieplein in Kanne is het 
vertrekpunt voor verschillende wandelingen 
in het gebied tussen Jeker en Maas, met o.a. 
een wandeling naar het plateau van Caes-
tert. Wandelkaart te verkijgen bij toerisme 
Riemst 
Meer info: toerisme Riemst,  
012 44 03 75, www.riemst.be  

http://www.riemst.be/
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Caestert, Jules & Atuatuca:  
Horum omnium fortissimi sunt "Eburones"  

Mathieu Cleuren 
 
Een prozaïsche bespiegeling over de beruchte veldslag tussen Romeinen en Eburonen 
door een classicus en leraar Grieks op rust. 
 
 
Het was halverwege mei. De Grote 
Markt van Tongeren lag er wat flets bij 
in een bleke avondzon. Heel wat men-
sen zaten er rustig gebeiteld op een 
terrasje, in beslag genomen door semi-
intieme gesprekken met zicht op het 
standbeeld van Ambiorix. De koning - 
wat die titel in de eerste eeuw voor 
Christus ook betekende - van de Eburo-
nen, Caesars gesel, meet drie meter. 
Het kolossale bronzen beeld, gemaakt 
door Jules Bertin, beheerst niet alleen 
de Grote Markt, maar heeft in de loop 
der tijden een mythische impact gekre-
gen, from zero to hero. Het is eigenaar-
dig dat hij alleen in Caesars Commenta-
rii de bello Gallico een rol van betekenis 
speelt. Misschien dankt hij zijn be-
roemdheid wel aan een flauw verpakt 
romantisme? 
 
De Romein die met vooruitziende 
kracht het keizerrijk in vervroegde bloei 
zette, had de oorlog in Gallië nodig om 
een verknocht leger aan zich te binden 
en zichzelf van de nodige financiën te 
voorzien om een duizelingwekkende 
militaire, maar vooral politieke carrière 
neer te zetten in een toen onrustig 
Rome. 
 
Misschien werd Ambiorix, toch ook wel 
omschreven als een schichtige leider 

van een horde bosjesmannen (Gallo-
Romeins Musem), de ideale protagonist 
om dit scenario werkelijkheid te laten 
worden. Was de guerrilla-veldslag tus-
sen dat anderhalf Romeins legioen en 
de Eburonen werkelijkheid of verzinsel 
van een briljant manipulerende Caesar? 
 
Zoals gewoonlijk trof Caesar geen 
blaam voor de schandelijke nederlaag. 
De zondebok heette dit keer Sabinus. 
Maar wat is het pseudohistorische werk 
van Caesar waard zonder archeologi-
sche ondersteuning? Dit wordt een 
zoektocht naar het gewetene dat nog 
ongeweten is. Wat moeten we met die 
veldslag? Lagen de Eburonen wel te 
wachten toen de Romeinen zogezegd 
uit hun winterkamp kwamen gekropen 
ergens in de Jekervallei? 
 
Als we vertrouwen op Caesars Com-
mentarii de bello Gallico – meer dan 
een oratio pro domo, een pleidooi voor 
eigen huis – stoten we op een tendenti-
eus oorlogsmanifest. Iedereen die zich 
bezondigd heeft aan moderne oorlogs-
voering telt liever zijn eigen doden niet, 
zwijgt over collateral damage en vecht 
zolang de stadskist het trekt, zowel in 
oost en west, noord en zuid. 
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Het standbeeld van Ambiorix op de 
grote markt van Tongeren 

 

Horum omnium fortissimi sunt Belgae 
(van hen allemaal zijn de Belgen de 
dappersten). Ziet U die Belgae blinken 
op het einde van de zin en fortissimi 
mooi in het midden, ondersteund door 
de partitieve genitief. Aan de dapper-
heid van de Belgae zou het niet liggen. 
En waren die Eburones geen familie van 
de Belgae? Der Julius had zijn ge-
droomde tegenstander gevonden. 
 

Caesar was een bazig mannetje, baas 
boven baas. De alleenheerschappij was 
zijn enige target. Om zijn macht een 
basis te geven, sloot hij het triumviraat 
met Pompeius en Crassus, voorlopig 
divide et impera en liet hij zijn dochter 
trouwen met Pompeius, de macht ver-
enigd met een bloedsband, Monegas-

kisch fiasco. Caesar wist echter zeer 
goed dat alleen een leger hem aan de 
allerhoogste positie in Rome kon hel-
pen, panem et circenses (brood en spe-
len) hadden immers oorlogsbuit nodig. 
Een morrend volk wint altijd, ook al lijkt 
de Arabische lente niet altijd aan de 
bloeiende hand. Ook aan de nodige 
grootheidswaanzin ontbrak het hem 
niet. Na het "Alea iacta est!" klonk het 
"Veni,vidi,vici". De geworpen teerling 
brak de macht van de senaat. Rome 
beefde van een gewapend leger intra 
muros. Dat komen, zien en winnen was 
de definitieve uitschakeling van de 
volgelingen van Pompeius. Deze uitzon-
derlijke machtspositie dankte Caesar 
aan zijn Gallische expeditie, waar hij na 
de slag met de Eburonen een kaalslag 
uitvoerde: omni Gallia pacata (nadat 
heel Gallië onderworpen was...). Ambi-
orix en zijn manschappen gaven hem 
gewild of ongewild een perfecte voor-
zet en Caesar kopte die glansrijk bin-
nen. 
 
De slag der Lage Landen leidde de on-
dergang in van Gallië als semi-vrije 
gemeenschap. Maar het grote dilemma 
blijft: wat met de historiciteit van deze 
veldslag, waarbij zo'n 6500 Romeinse 
soldaten zouden sneuvelen, geen been-
deren, geen voorwerpen, resten van 
wapens…. Was dit niet eerder Caesars 
golden opportunity? 
 
Sabinus had nooit de winterstellingen 
mogen verlaten. Zijn argumentatie was 
te zwak. Het op zoek gaan naar het 
meest nabije winterkamp, was blufpo-
ker, zeker met zo'n legertros en zwaar-
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bepakte soldaten. Cotta had hem noch-
tans wel valabele elementen in handen 
gegeven:"Die Eburonen kunnen we 
aan, er is geen bedreiging voor de 
graanvoorraden". Vooral het auctore 
hoste (op gezag van de vijand) moest  
als een oerkreet geknald hebben: "Het 
is toch niet op gezag van de vijand dat 
wij bang moeten zijn van de Germa-
nen". 
 
En toch gingen ze uit hun egelstelling 
op weg naar een soort marteldood. De 
vragen blijven, omdat Caesars docu-
ment geen voeling heeft met histori-

sche kritiek, maar met eigenbelang. 
Misschien speelden Caesar en Ambiorix 
onder één hoedje en kreeg Ambiorix 
een vrijgeleide naar Germanië? Je weet 
maar nooit: een onderduikadres. Cat-
avolcus dronk zich het licht uit aan het 
sap van een taxus, ook een triest einde 
voor de sterkste van de twee. 
 
Hopelijk beleeft onze Ambiorix nog 
leuke dagen in Tongeren en helpt de 
archeologie – waarom niet ZOLAD+? – 
ons uit de brand. 
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De middeleeuwen (ca. 500 – ca. 1500) 

Voor de vroege middeleeuwen hebben we voor deze regio, zoals elders, erg weinig 
informatie. Er zijn geen historische bronnen. Archeologische opgravingen hebben wel 
een aantal sporen uit de Merovingische tijd blootgelegd (o.a. in Rosmeer en Neerha-
ren), in Munsterbilzen zijn zeldzame boomstamgraven uit de 8

ste
 tot 10

de
 eeuw 

teruggevonden, maar de gegevens zijn erg fragmentarisch. De verhalen die in dit deel 
aan bod komen, zijn dan ook te situeren in de hoge en late middeleeuwen (vanaf de 
10

de
 eeuw). De oudste fasen van een aantal burchten zijn te situeren in deze perioden. 

Er zijn vanaf nu ook steeds meer geschreven bronnen voorhanden, zodat 
archeologische en historische gegevens met elkaar verbonden kunnen worden. We 
lezen o.a. over de rol van Bilzen als Loonse stad en versterking, de oudste sporen van 
de burcht van Rekem, de burchten van Pietersheim en Millen die betrokken raakten in 
een strijd om de bisschopsstoel van Luik.  
 
Historisch kader 
Vanaf de 4

de
 eeuw trokken steeds meer Germaanse stammen het tanende West-

Romeinse Rijk binnen. De belangrijkste groep waren de Franken, die geleidelijk de 
plaats van de Romeinen innamen en de nieuwe elite werden. De Frankische dynastie 
van de Merovingers, en hun opvolgers de Karolingers (Karel de Grote) bouwden hun 
rijk uit tot de machtigste staat sinds de val van het West-Romeinse Rijk. Ze zorgden 
voor een christianisatie van hun gebieden.  
 
Invallen van de Vikingen verstoorden in de 9

de
 eeuw deze verder relatief rustige peri-

ode. Vanaf de 9
de

 eeuw viel het Karolingische rijk meer en meer uit elkaar. Het gebied 
van het huidige Limburg behoorde na de laatste deling van het Frankische Rijk tot 
aan de nieuwe tijd tot het Heilig Roomse Rijk. Dit was een vrij losse statenbond. De 
plaatselijke heren hadden het in de praktijk voor het zeggen. Zij trachtten steeds hun 
machtssfeer te vergroten en waren vaak in oorlog verwikkeld met hun buren. Oude 
gouwen en graafschappen verbrokkelden en nieuwe ontstonden.  Enkele heren wis-
ten een grote machtspositie te verwerven.  
 
In 980 schonk de Roomse keizer de heerlijke rechten aan de bisschop van Luik. Zo 
ontstond het prinsbisdom Luik, waar de bisschop naast geestelijke ook wereldlijke 
macht had. De prins-bisschoppen gedroegen zich niet anders dan de wereldlijke 
heersers: de besproken regio raakte meermaals betrokken bij de strijd om de bis-
schopszetel.  
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Bourgondische gebieden en toevoegingen vanaf 1465 (histotheek.nl)  
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Het perron van Bilzen (© Bilisium) 

Belangrijk was verder het ontstaan van het graafschap Loon in de 11
de

 eeuw, waartoe 
grote delen van het huidige Bilzen, Riemst en Lanaken behoorden. In 1366 werd Loon 
ingelijfd door het prinsbisdom, maar behield wel een grote autonomie. De prins- 
bisschop ging voortaan ook de titel ‘graaf van Loon’ voeren. Bilzen werd één van de 
Luikse ‘Bonnes Villes’ en kreeg stadsrechten, getuige daarvan het perron. Een andere 
belangrijke macht was het hertogdom Brabant dat in 1204 een deel van Maastricht in 
handen kreeg (het overige deel behoorde tot Luik) en ca. 1350 ook de controle uitoe-
fende over het hertogdom Limburg en de landen van Overmaas, waarvan het huidige 
Voeren deel uitmaakte. Rekem was een vrije heerlijkheid die rechtstreeks ressor-
teerde onder de keizer van het Heilig Roomse Rijk. 
  
Vanaf de 14

de
 eeuw kwam een nieuwe macht opzetten. Het Bourgondische Rijk, dat 

zijn oorsprong vindt in midden-Frankrijk, breidde zich stelselmatig uit, o.a. door een 
slimme huwelijkspolitiek. Zij wisten ook grote delen van de Lage Landen te verwer-
ven. In 1430 kreeg Karel de Stoute het hertogdom Brabant in handen. 
 

Tegen het midden van de 15
de

 eeuw bezaten 
de Bourgondische hertogen het grootste 
deel van de Nederlanden en zij centraliseer-
den hun macht in deze rijke en economisch 
belangrijke gebieden. Het prinsbisdom Luik 
was een van de weinige gebieden die niet 
onder hun gezag viel, maar ook daar pro-
beerden de Bourgondiërs hun macht te doen 
gelden, o.a. door prins-bisschoppen te instal-
leren die hen goed gezind waren. De belang-
rijkste hertogen waren Filips de Goede 
(1396-1467) en zijn zoon Karel de Stoute 
(1433-1477). Deze laatste was de vader van 
Maria van Bourgondië. Zij huwde met Maxi-
miliaan van Oostenrijk, waardoor Bourgon-
dië onder Habsburgse soevereiniteit terecht 
zou komen.  
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De Borreberg in Bilzen 
Frans Maurissen 

 
Bovenop de Borreberg in Bilzen zou zich volgens sommigen in de middeleeuwen een 
burcht bevonden hebben, van waaruit de stad verdedigd werd. Bij de verwoesting van 
Bilzen in 1483 verdween ook de burcht. Tot op vandaag zijn echter geen archeologi-
sche sporen van een vesting gevonden. De historiciteit van de burcht staat dan ook 
nog steeds ter discussie. De geschiedenis van de heuvel blijft in nevelen gehuld. On-
derstaand artikel verdedigt het bestaan van de burcht op de Borreberg. De auteur is 
één van de drijvende krachten achter heemkring Bilisium. 
 
 
De ‘Borg’berg: een middeleeuwse 
burcht? 
De Borreberg is een natuurlijke verhe-
venheid op de rand van het Tabaart-
plateau. De berg maakte ooit deel uit 
van dit plateau, maar werd door men-
senhanden ervan gescheiden en geïso-
leerd tengevolge van wegen- en wo-
ningbouw en de exploitatie van steen-
bakkerijen. Het is waarschijnlijk geen 
toeval dat de eerste Bilzenaren deze 
plek uitkozen om een sedentair bestaan 
op te bouwen. Alle ingrediënten voor 
een leefbare en veilige toekomst waren 
immers aanwezig: water in overvloed 
(de Demer) en een hoogte die kon 
dienen als uitkijkpost en als toevluchts-
oord ingeval van nood. De woonkern 
die aan de voet van de Borreberg ont-
stond, ontwikkelde zich tijdens de on-
veilige begineeuwen van het eerste 
millennium tot een bescheiden ver-
sterkte plaats, namelijk een natuurlijke 
hoogte met aan de voet een kleine 
cirkelvormige enceinte omringd door 
een aarden wal en een watergracht.  
 
Donkere periodes zijn een voedingsbo-
dem voor allerlei niet van fantasie ge-

speende verhalen. De mosterd hiervoor 
zijn we gaan halen bij Mantelius (pseu-
doniem voor Jan Mantels, augustijn, 
Hasselt 1599-1676). Zo zou Bilzen uit-
gegroeid zijn van een nomadisch kam-
pement tot een versterkte plek door 
toedoen van Colongus, koning van de 
Tungri. Dit zou gebeurd zijn in 48 v.Chr., 
nota bene in het decennium volgend op 
de inval van Caesar! Volgens Mantelius 
was de Borreberg in Bilzen de verblijf-
plaats van Ogier de Deen, één van de 
Paladijnen, de paleiswachten van Karel 
de Grote (742-814). Een verhaal dat we 
samen met de rol van Colongus naar 
het rijk der fabelen moeten verwijzen.  
 
Enige helderheid betreffende de ge-
schiedenis van onze streek krijgen we 
pas vanaf de 9

de
 eeuw. De invallen van 

de Noormannen en het uiteenvallen 
van het Frankische Rijk waren histori-
sche aardverschuivingen die een enor-
me invloed hadden op de territoriale 
structuren. Geestelijke stichtingen 
kwamen tot verval en bestaande comi-
tati vielen uiteen, met als gevolg dat 
grondheren hun eigen gang gingen en 
zich alles toe-eigenden wat in hun be-
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Gezicht op Bilzen vanaf de Borreberg, door Remacle Le Loup, 1738 (repro Bilisium, 
Bilzen0251). 

 

reik lag. Zo werden Bilzen zelf en uitge-
strekte goederen in de omgeving, ver-
worven door het adellijk geslacht van 
Moha. Ida van Bolen, de moeder van 
Boudewijn en Godfried van Bouillon, 
was verwant aan het huis van Moha. 
Toen zij in 1096 de abdij van Munster-
bilzen royaal begiftigde (eigenlijk deed 
zij restitutie, teruggave), schonk zij het 
merendeel van haar moederlijke erfe-
nis aan het adellijk stift. Na de schen-
king bleven alleen Bilzen en Kolmont 
over als aparte heerlijkheid.  

Door verwantschap en huwelijkspoli-
tiek slaagden de graven van Loon erin 
om Bilzen-Kolmont te annexeren, doch 
raakten hierdoor verwikkeld in een 
conflict met de zonen van de graaf van 
Doba-Moha die de helft van Kolmont-
Bilzen opeisten. Om de bevolking voor 
zich te winnen, kende de Loonse graaf 

in 1170 aan zijn nieuwe onderdanen 
een vrijheidscharter toe dat de begun-
stigde lokaliteiten in staat moest stellen 
om zich tot stad te ontwikkelen (Kol-
mont zou hier nooit in slagen)  
 
Bilzen vormde vanaf dan één van de 
zuidelijke bolwerken die het graafschap 
Loon moesten beschermen tegen de 
expansiedrang van het prinsbisdom 
Luik. We kunnen vermoeden dat het 
stadje naar toenmalige normen extra 
versterkt werd. De Borreberg speelde 

hierin een centrale rol. Hij sloot aan 
één zijde aan op de Maastrichterpoort 
en aan de andere zijde op de Klooster-
wal. Die twee punten waren met elkaar 
verbonden door een versterkingsmuur 
die over een lengte van 42 m tegen de 
flank van de berg werd gebouwd. Res-
ten van deze muur werden in 1894 
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tijdens sporadische opgravingen terug-
gevonden. Dat op de Borreberg ooit 
een bouwwerk heeft gestaan, is waar-
schijnlijk. De vorm van de berg is een 
aanwijzing op zich: de top is cirkelvor-
mig en heeft een doormeter van circa 
25 m. Eromheen, 2 m lager, loopt een 
gaanderij van 2 à 3 m breed. Ook de 
toponymie wijst in deze richting. Het 
prefix borg-, burg-, borre, bur- betekent 
immers “burcht. De vraag blijft alleen 
wat wij ons bij een burcht moeten 
voorstellen. Een van kantelen voorziene 
ridderburcht? Of eenvoudigweg een 
mottoren, uitkijktoren of woontoren? 
In steen of in hout?  
 
In hun Toponymische Studie over Bilzen 
maken Cuvelier en Huysmans zich er 
met ‘een kwinkslag’ vanaf met de 
woorden: “Daar stond rond het jaar 
duizend het kasteel of de woonst van 
den heer van Bilsen…” Een plaatselijke 
‘heer’ is moeilijk in te passen in de 
geschiedenis van Bilzen. De enige peri-
ode die hiervoor in aanmerking kan 
komen is de tijd dat Bilzen-Kolmont een 
heerlijkheid was van het huis van Mo-
ha. De mogelijkheid bestaat dat de 
Mohas zich in Bilzen lieten vertegen-
woordigen door een ‘kastelein’ of ‘slot-
voogd’ die vanuit het plaatselijke kas-
teel of burcht toezicht hield op de Bil-
zerse onderdanen en instond voor het 
innen van belastingen. Deze bevoegd-
heid ging in de stedelijke periode over 
naar de schout en – bij uitbreiding – de 
drossaard. Een van de prerogatieven 
van de kastelein (en later zijn ‘erfge-
naam’ de schout) was de eigendom van 
het castrum, in casu de Borreberg. Dit 

blijkt in 1791 toen de pas benoemde 
schout Henricus Egidius Hechtermans 
afstand deed van zijn eigendomsrecht 
omdat, naar hij zei, hij geen ‘titel van 
eigendom’ had kunnen terugvinden. En 
zonder die titel zei Hechtermans heb ik 
geen enkele wettelijke basis om mezelf 
als eigenaar van de Borreberg te be-
schouwen. De Borreberg maakt trou-
wens deel uit van de stadsvesten en is 
dus eigendom van de gemeenschap:  
 
“Den ondergeschreeven Scholtus deeser 
stadt geworden en in Ervaerenissen 
gekomen zijnde dat de Scholtussen sijne 
praedecesseurs tot nu toe in ’t Besit 
geweest zijn van den soo genoemden 
Borg-bergh: Den titel echter van dit 
besit niet hebbende konnen agterha-
elen, vermits gemelden Borgberg notoi-
relijk is deel makende van deeses Stads 
vesten en niets willende besitten sonder 
wettigen titel, verklaart aent Besit van 
voorschreven Borg-Berg vrijwillig te 
renuntieren ende te consenteren dat 
den selven in ’t toekoomende benevens 
de andere Stads vesten tot Stads profijt 
sal worden uijtgegeven, actum 22

e
 

aprilis 1792, was getekent, H.E. Hech-
termans.”  
 
Vernieling van Bilzen en de “burcht” 
tijdens de machtsstrijd om het prins-
bisdom 
Na een jarenlange strijd rond de 
machtswisseling aan de top van het 
graafschap Loon werd het gebied inge-
lijfd door het prinsbisdom Luik. De 
bestaande structuren bleven behouden 
en de prins-bisschop voerde de titel van 
graaf van Loon. De eerste geschreven 
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De Borrebergdreef sloot aan op de stadswal – Circa 1920 (foto Bilisium, Bilzen0418). 

 

bronnen waarin de Borreberg wordt 
vermeld, dateren uit die periode. In een 
tiendenregister van de abdij van Mun-
sterbilzen werd in 1390 geschreven dat 
Godart der Droeghe aan de Borghbergh 
van Bilzen, grenzend aan de stads-
gracht, 10 roeden land bezat waarop 
tienden verschuldigd waren aan het 
stift van Munsterbilzen: “Inden eersten 
heren Godart der Droeghe der pape 
heet ane den Borghbergh voer Bilsen 
ligghen comen rurens ane den gracht 
van Bilsen x roden lans die alinghe ten-
de te Monster gelden”.  

Tijdens de Luikse Successieoorlog (tus-
sen de families van Horne en van der 
Marck, zie ook p. 39-42) werd Bilzen na 
een belegering van acht dagen ingeno-
men en totaal verwoest. Dit gebeurde 

op de eerste zondag van de vasten, 9 
februari 1483. De stad werd volledig 
platgebrand, alleen de hoofdkerk en 
het kerkje van het begijnhof bleven 
overeind. Dit zou er op kunnen wijzen 
dat alle overige gebouwen uit hout en 
stro waren opgetrokken, dus ook de 
toren op de Borreberg? Volgens de 
kronieken van het zusterklooster lagen 
er tussen het puin 1300 tot 1400 lijken 
(waarschijnlijk grotendeels krijgslieden 
en hun families): “…Ind die mannen myt 
grotten houppen doet geslagen, ind 
ouch vrouwen ind jonge kynder bleyff-

ven doet… doer loegen tusschen XIII ind 
XIIIc maen tot eynen moele te begraeff-
ven, due die staet al te grond kal aff 
verbrant waes…” 
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De oudste panoramafoto van Bilzen dateert van 1888. De fotografen waren vermoedelijk 
de gebroeders Theelen (foto Bilisium, BilzenN0677) 

 
Ter nagedachtenis aan de slachtoffers 
werd omstreeks 1490 een stenen kapel 
gebouwd op de Borreberg. De kapel 
stond op het talud, rechts van de top. 
Ze werd toegewijd aan het Heilig Kruis. 
Tot aan de Franse Revolutie werd jaar-
lijks op 3 mei, de feestdag van de Kruis-
vinding, een kerkelijke viering gehou-
den in de H. Kruiskapel. Om 6 uur wer-
den de relikwieën van het H. Kruis in 
processie naar de kapel gebracht onder 
het zingen van de hymne Vexilla Regis. 
Om 9 uur werd in de kapel een hoogmis 
gecelebreerd en om 3 uur namiddag 
waren er vespers en sermoen. De H. 
Kruiskapel werd op last van municipaal 
agent Leonard Boelen, afgebroken in 
1798. Het houten kruis dat bijna twee-
honderd jaar lang gestaan heeft onder 
de twee wilde kastanjes op de top van 
de berg, zou afkomstig geweest zijn van 
de H. Kruiskapel. 
 
De versterkingswerken van Bilzen wa-
ren na 1483 nog slechts een schim van 
wat ze vroeger waren. Alhoewel ze 

militair nauwelijks iets voorstelden, 
konden ze toch van pas komen ter 
bescherming tegen benden vagebon-
den, deserteurs en ronddolende troe-
pen van allerlei allooi. Dit was dermate 
uit de hand gelopen dat de prins-
bisschop op 7 mei 1574 toestemming 
gaf om omvangrijke werken uit te voe-
ren aan de ‘muragen’ van Bilzen: …dat 
zij poorten, mueren, wallen, grachten 
ende vesten der voorscreven onser 
stadt bilsen doen optimmeren repare-
ren ende sluyten…. De “burcht” op de 
Borreberg speelde hierin blijkbaar geen 
rol meer en verdween totaal uit het 
collectieve geheugen. In de taal van 
Schaepkens klonk het prozaïsch: “On a 
fait disparaître les ruines de ce [cha-
teau-] fort dont les fondements se dé-
couvrent à fleur de terre…”  
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Zicht op de Borreberg met uitkijktoren 

 

De Borreberg als kleigroeve in de 18
de

 
eeuw 
De berg werd in 1627 voor 9 gulden 
verhuurd aan Maurits Maurissen die er 
een schuur(tje) had gebouwd als 
schuilplaats voor zijn dieren die graas-
den op de Borreberg en aanpalende 
wallen: “Den 14 meert 1627 Is Mauris 
Maurissen gequijteert met 9 g bb van 
huringe van burberch voor het iaer 
1626 en dat ter oersaechen der hutte in 
der voers. Burberch gestalt.” In 1735 
kwam hierin verandering. Dieren wei-
den op de Borreberg en de wallen was 
voortaan verboden en de hooioogst 
werd aan de meestbiedende verpacht.  
 

 
Vanaf begin 18

de
 eeuw kwam er voor 

de Borreberg een nieuwe dreiging om 
de hoek kijken: de pannenbakkers! De 
huizen in Bilzen waren in leem opge-
trokken en bedekt met strodaken. Een 
kleine uitslaande brand was voldoende 
om het hele stadscentrum in de as te 
leggen. Aanbevelingen en verordenin-
gen haalden niets uit en het aantal 
branden nam exponentieel toe. De stad 
nam toen draconische maatregelen in 
de vorm van zware boetes voor de 
overtreders en aantrekkelijke subsidies 
voor hen die besloten om hun huis met 
pannen te bedekken of volledig te her-
bouwen in baksteen. In Bilzen waren er 

op zeer bescheiden schaal enkele uitba-
ters van een pannenoven maar door de 
geringe vraag verdienden die nauwe-
lijks het zout in de pap. Het initiatief 

van het stadsbestuur was een enorme 
opsteker voor de plaatselijke pannen- 
en brikkenbakkers. De beste kleiaarde 
dichtbij het centrum, was te vinden in 
en aan de Borreberg. In die omgeving 
waren er 200 jaar lang pannen- en 
brikkenbakkers actief. Hele stukken van 
het landschap werden “uitgebakken” 
door de pannen- en brikkenmakers: de 
noordoostkant van de Brugstraat, de 
straat langs de Borreberg richting Be-
gijnhof, het Achterste Borreberg, een 

DE BORREBERG BEZOEKEN 
 
Ligging: Borreberg, zijstraat van de 
Brugstraat/ of tegenover de brandweer 
De uitkijktoren op de Borreberg is vrij te 
bezoeken. Van hieruit heb je een mooi 
uitzicht over Bilzen.   
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deel van de Tabaart en een behoorlijk 
stuk van de Borreberg zelf. Het uitgra-
ven van kleiaarde kon alleen met een 
concessie die door de stad werd toege-
staan. Na uitputting van de ‘claim’ 
schrok men er echter niet voor terug 
om in het geniep te graven aan de Bor-

reberg en de stadswallen. De stad 
moest geregeld tussenkomen en drei-
gen met zware sancties. Zonder het 
ingrijpen van de toenmalige stadsmagi-
straat was de kans groot geweest dat 
de Borreberg nu niet meer bestond.  
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Opgravingsplan van de burcht; de zwart gekleur-
de delen zijn effectief vrijgelegd 
 

De oudste sporen van de burcht van Oud-Rekem 
Rik Vandekonijnenburg 

 
De auteur was de archeoloog van dienst bij de opgravingen in Oud-Rekem. Ondertus-
sen heeft hij opgravingen op zijn actief staan van De Vlaamse Ardennen tot het Maas-
land. 
 
 
Het feit dat er in Rekem in de 12

de
 

eeuw al een burcht, of tenminste een 
donjon, vluchttoren, bestond is af te 
leiden uit verschillende bronnen. De 
archiefbronnen geven aan dat de oud-
ste naam van een landheer van Rekem, 
Arnold van Redekem, opduikt in 1108. 
Of er toen al echt een versterking be-
stond is waarschijnlijk, maar niet met 
zekerheid uit die bronnen af te leiden. 
Iets meer zekerheid krijgen we van 
Gisbert van Bronckhorst, landheer van 
Rekem van 1134 tot 1140.  
 
In 1135 breidt Gisbert zijn villa uit met 
een gasthuis en een klooster. Het La-
tijnse woord villa kan echter op ver-
schillende manieren vertaald worden; 
in de Romeinse tijd is het een upper-
class landgoed met een groot landhuis, 
in de middeleeuwen wordt het woord 
villa gebruikt als aanduiding voor een 
kleine (boeren)gemeenschap die zelf-
bedruipend was en meestal omgeven 
door een versterking. 
 
Een volgende aanwijzing voor het be-
staan van een burcht vinden we terug 
als Giselbrecht III van Bronckhorst in 
1231 de parochiekerk, die binnen de 
muren van zijn domein (burcht?) lag, 
hernieuwt. 
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Grafelijk stadje Oud-Rekem, “Mooiste dorp van Vlaanderen” 
In dit grafelijke stadje wordt het stadsbeeld centraal beheerst 
door de Groenplaats met perron en de volledig gerestaureerde 
St.-Pieterskerk. Deze kerk heeft naast haar museumfunctie ook 
nog een culturele bestemming. Aan de andere kant van het 
plein bevindt zich het waterkasteel d’ Aspremont-Lynden. Ook 
tal van andere historisch waardevolle gebouwen zoals het 
Drossaerdhuis, de Ucoverpoort enz. zijn de aandacht meer dan 
waard. Achttien infoborden situeren de evolutie van Oud-
Rekem van heerlijkheid, via baronie tot keizerlijk graafschap 
met aandacht voor het stadsleven, maar ook voor de functies 
van diverse historische panden. Vijf wegwijzers leiden je naar 
de diverse bezienswaardigheden. 

Reconstructie van de burcht zoals ze er in de 16
de

 eeuw kan uitgezien hebben  en haar 
verhouding tot het huidige kasteel (in doorschijnend blauw weergegeven) 
 

Een derde aanduiding is te vinden in de 
overeenkomst die Gerard van der Mar-
ck, landheer van Rekem van 1317 tot 
1335, samen met Willem van Bronck-
horst tekende op 20 april 1317 met de 
graaf van Loon, Arnold V. Gerard van 
der Marck verplichtte zichzelf de stad 
Rekem niet te verkopen, te verpanden 
of te ontvreemden, noch burcht of 
versterking op te bouwen zonder toe-

stemming van de graaf 
van Loon. Vraag is nu of er 
in 1317 al dan niet al een 
versterking of burcht be-
stond. Het moet wel want 
het is weinig aannemelijk 
dat de parochiekerk het 
enige gebouw zou zijn dat 
binnen de muren van een 
versterking ligt.  
 
Het archeologische onder-
zoek in het kasteel en haar 

directe omgeving, leverde weinig duide-
lijkheid omtrent een juiste datering van 
de verschillende bouwfazen. Enerzijds 
zijn er de opgravingen in 1984-1986 in 
het kasteel waarbij een ringwalburcht 
werd vrijgelegd waarin een drietal 
bouwfazen zijn te onderscheiden. An-
derzijds zijn er de opgravingen uit 1996 
waarbij de oudste kerk werd vrijgelegd. 
De kerk is dezelfde kerk als die waarvan 
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sprake in de overeenkomst die op 20 
april 1317 getekend werd en die ligt 
buiten de ringwalburcht. 
 
De resultaten van het archeologische 
onderzoek bevestigen dat er zeker al in 
de 12

de
 eeuw sprake moet zijn van een 

versterking en dat op zijn minst in de 
14

de
 eeuw, maar waarschijnlijk al in de 

13
de

 eeuw, een burcht bestond.  

Later, eind 14
de

 eeuw, misschien 15
de

 
eeuw – er zijn geen archiefbronnen die 
een exactere datering rechtvaardigen – 
werd de burcht, oorspronkelijk ge-
bouwd uit maaskeien, klauwen, uitge-
breid met een poortcomplex, verdedi-
gingstorens en een nieuwbouw op de 
binnenkoer. 
 
 

 

OUD-REKEM BEZOEKEN 
 
Bezoekerscentrum Oud-Rekem, Kanaalstraat 11 
Bezoek: stadswandeling onder leiding van gids voor groe-
pen, reservatie via toerisme Lanken, 089 72 24 67 of 089 
77 61 16. Iedere zondag in juli en augustus kan je als indi-
viduele bezoeker deelnemen aan een geleid bezoek, reser-
vatie niet noodzakelijk, maar mogelijk via vermelde num-
mers.  
Wandelbrochure ‘Oud-Rekem … een authentieke Maaspa-
rel’ gidst je langs de mooiste plekjes en licht de rijke ge-
schiedenis van het stadje toe. 
Fietsen: het fietsroutenetwerk loopt door Oud-Rekem, 
knooppunt 58. De Lanaken fietsroute, te verkrijgen bij de 
toeristische dienst, voert door het stadje.  
Meer info: toerisme Lanaken, 089 72 24 67; bijkantoor 
Oud-Rekem, 089 77 61 16, www.toerismelanaken.be  

 

http://www.toerismelanaken.be/
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De 12
de

-eeuwse waterburcht is de stille getuige van de 
roemrijke en woelige veldslagen van de Heren van Pie-
tersheim. Van het middeleeuwse slot kun je nog de ring-
vormige weermuren en poorttoren zien. Ook de 16

de
-

eeuwse kapelzaal bleef bewaard en werd volledig gereno-
veerd. Via een zwevend looppad kun je als bezoeker op 
alle verborgen plekjes van de burcht komen. Die verras-
singstocht werd her en der aangevuld met informatieve 
modules die telkens op een originele manier een stuk van 
het verhaal van Pietersheim vertellen. Daarnaast is er een 
tweede reeks informatiemodules, die een inleiding geeft 
op het Nationaal Park “Hoge kempen”. De herbestem-
ming en restauratie van de waterburcht Pietersheim won 
in 2010 de Vlaamse Monumentenprijs. 

De burcht van Pietersheim, in 1378 slachtoffer van de strijd 
om de bisschopsstoel van Luik 

Tony Waegeman 
 
Tony Waegeman, gepassioneerd door de burchten van Pietersheim, Rullen, Kessenich 
en Millen, heeft er zijn levenswerk van gemaakt. Hij werkt bijna full time, samen met 
zijn compagnons de route Jean Maenen en Theo Coun, aan het historisch onderzoek 
rond de waterburcht van Pietersheim en plant binnenkort een omvattende publicatie. 
 
 
Ten geleide 
Even moeten we afstappen van 
onze huidige kijk op bisschoppen 
en aartsbisschoppen. In de mid-
deleeuwen stammen hoge gees-
telijke en wereldlijke machtheb-
bers immers uit dezelfde aristo-
cratische klasse. Religieuze terri-
toriale vorstendommen zijn in 
wezen equivalent aan hun we-
reldlijke tegenhangers en con-
curreren ermee, met dit verschil 
dat ze niet door bloedverwant-
schap worden toegewezen. 
Daarom zijn bisschopszetels, bij 
sede vacante steeds de inzet van hoog 
politiek spel tussen de machthebbers in 
de omliggende territoria. Wereldlijke 
vorstendommen worden pas inzet van 
interregionale conflicten bij gebrek aan 
wettelijke opvolging in mannelijke lijn. 
De bisschoppelijke kathedra is echter 
regelmatig, door loutere aflijvigheid 
vacant en wordt inzet van een tijdelijke 
krachtmeting of politieke evenwichts-
oefening. Het hoeft dan ook niemand 
te verwonderen dat deze (aarts)-
bisschoppen zich profileren als territo-
riale vorsten, die oorlog voeren en 
veldslagen leiden, zoals de Luikse bis-
schop tegen de Brabantse hertog in  

Steps/Montenaken (13 oktober 1213) 
of de aartsbisschop van Keulen tegen 
een coalitie van dezelfde hertog in 
Worringen (5 juni 1288). Ze staan op 
het voorplan in de interregionale poli-
tiek en besturen hun vorstendom soms 
jaren als bisschop-elect (benoemd als 
bisschop, maar nog niet gewijd), elke 
wijding opportunistisch voor zich uit-
schuivend. Maar eenmaal hun wijding 
ontvangen deinzen ze er niet voor te-
rug nu ook excommunicatie als ‘geeste-
lijk wapen’ in te zetten tegen hun we-
reldlijke territoriale vijanden.  
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Strijd om de bisschopsstoel van Luik in 
1378 
De belegering van een burcht beoogt 
het breken van militaire macht. Voor de 
rijksbaronnie Pietersheim wordt dit de 
inzet in 1378. Aanleiding is de opvol-
ging van de bisschoppelijke zetel van 
Luik. Deze wordt sterk gekleurd door 
het gelijktijdig schisma binnen de Kerk: 
de op 8 april 1378 gekozen paus Urba-
nus VI (1378-1389) besluit tot ingrij-
pende hervormingen. Deze moeten de 
invloed van de Franse kroon op de Kerk 
en haar instellingen ontkrachten. Hier-
op verkiezen een aantal kardinalen op 
20 september een tegenpaus, Clemens 
VII (1378-1394), die door de Franse 
koning Karel V de Wijze (1364-1380) 
onmiddellijk uitgenodigd wordt om 
naar Avignon terug te keren.  
 
Enkele maanden na het schisma, op 6 
juli 1378, vijf dagen na het overlijden 
van hun bisschop Jan van Arckel (1364-
1378), kiezen de Luikse kanunniken 
binnen hun rangen Eustachius Persand 
van Rochefort als kandidaat-opvolger.  
De afgevaardigden, die naar Italië zijn 
gezonden om van de paus de investi-
tuur (bekleding met het bisschoppelijk 
ambt) te krijgen, laten er zich door een 
groep kardinalen ompraten deze inves-
tituur te ontvangen van tegenpaus 
Clemens VII. Maar aan paus Urbanus VI  
is het overlijden van Jan van Arkel en 
de voordracht van Persand niet ont-
gaan. Met als doel Luik weer volledig 
onder Roomse controle te krijgen, be-
noemt hij meteen Arnold van Horne, 
bisschop van Utrecht, tot bisschop van 
Luik (1338-1389).  

 
Persand gaat prompt een verbond aan 
met Wenceslas, hertog van Brabant en 
Luxemburg (1355-1383), Frederik III van 
Saarwerden, aartsbisschop van Keulen 
(1372-1414) en Willem VII, hertog van 
Jülich (1361-1393). Dit wordt door de 
Luikenaars zelf niet in dank afgenomen. 
Meteen scharen ze zich achter Arnold 
van Horne. Wanneer diens broer Lode-
wijk van Horne de voogdij krijgt over 
Maastricht, trekt Persand met de her-
togen van Brabant en Kleef op tegen de 
stad. Daar sturen ze 24 hoog geplaatste 
aanhangers van de Hornse partij in 
ballingschap en trekken ‘chevauche-
rend’, dus plunderend en brandstich-
tend, door het Luikerland. Nu is 
Persand pas echt een verrader voor de 
Luikenaars. Troepen worden verza-
meld, steden en burchten bewapend, 
vooral kort bij Maastricht, met alle 
dreiging van dien voor het nabije Pie-
tersheim, buitenburger van Maastricht 
en reeds enige tijd stevig verbonden 
met Brabant, bondgenoot van Persand. 
De ridders van hertog Wenceslas trek-
ken plunderend langs beide oevers van 
de Jeker, met het Luikse Tongeren als 
uiteindelijke doel. Maar de Tongerse 
militie stormt hen tegemoet, houdt hen 
staande aan de Jeker, doodt er 19 en 
jaagt de anderen op de vlucht. Op hun 
beurt vallen de Luikenaars Brabant 
binnen, plunderen en brandschatten 
alom, onder meer in Hannuit, Landen 
en het Limburgse land van Dalhem.  
 
Pietersheim betrokken in de strijd 
Binnen deze context van wederzijdse 
plunderingen, besteden de Luikse kro-
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Archeologische sporen van de vernieling van Pietersheim in de 14
de

 eeuw: de verbrande 
muren van de garnizoenstoren 

 

niekschrijvers een bijzondere aandacht 
aan het ‘incident’ in Pietersheim: De 
heer van Born heeft, als maarschalk van 
Brabant, de kastelein van Stokkem de 
verzekering gegeven dat zijn land niet 
zou worden verontrust. Toch vallen 
partijgenoten van de heer van Pieters-
heim het land van Stokkem plunderend 
en brandstichtend binnen en voeren er 
een groot deel van het vee weg. De 
Tongerenaars jagen de plunderaars, die 
ze tot aan de burcht van Pietersheim 
hebben achtervolgd, op de vlucht. Daar 
ze in de onmiddellijke omgeving een 
schuilplaats zoeken, vreest Jan II van 
Pietersheim dat de milities de ambitie 
koesteren zijn sterkte aan te vallen. Hij 
trekt naar Maastricht, waar Eustachius 

Persand de Rochefort zich met zijn 
Brabantse alliantie ophoudt. De heer 
van Pietersheim vraagt enkele soldaten 
om zijn goed te verdedigen. Inmiddels 
heeft zijn echtgenote, Aleidis van 
Heers, gedaan gekregen dat de milities 
zich terugtrekken, nadat ze hen op 
verhaal bracht met voedsel en drank. 
Het komt toch tot een schermutseling 
tussen de achterhoede van de militie 
en de aanrukkende Jan II van Pieters-
heim. Aan Tongerse zijde vallen een 
aantal doden. De Luikenaars grijpen 
deze agressie tegen hun bondgenoten – 
het feit dat Jan II onderdak verschaft 
aan plunderaars van het Luikerland en 
vooral het feit dat Jan II zijn burcht in 
leen houdt van de hertog van Brabant – 
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DE WATERBURCHT PIETERSHEIM BEZOEKEN 
 
Adres: Waterstraat 52, Lanaken 
Bezoek: individueel, groepen kunnen een gids reserveren, educatieve 
programma’s voor scholen 
Open:  
Van 1 april tot en met 30 oktober: 
Elke weekdag van 10.00 - 15.45 u. - Maandag gesloten. 
Zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 - 16.45 u. 
Van 1 november tot en met 31 maart : 
Vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 - 16.45 u. 
Prijs: volwassenen 2,50 euro, kinderen van 6 tot 12 1 euro, gezin 7 
euro, kinderen tot 6 gratis, groepen (vanaf 15 personen) 2 euro 
Wandelen en fietsen: de waterburcht is een van de 5 toegangspoorten 
tot het Nationaal Park Hoge Kempen, ideaal vertrekpunt voor wande-
lingen en fietstochten. Kaarten te verkrijgen in de waterburcht. Het 
fietsroutenetwerk loopt door het domein Pietersheim, van knooppunt 
131 naar 140. 
Meer info: waterburcht: 089 77 25 34, www.lanaken.be, water-
burcht@lanaken.be; Regionaal Landschap: 089 32 28 10, www.rlkm.be  

 

meteen als voorwendsel aan om de 
burcht van Pietersheim te belegeren. 
De vesting valt onder de overmacht, 
wordt in brand gestoken en vernield, 
alsook het hele dorp Lanaken.  
 
Wanneer de aartsbisschop van Keulen 
en de hertog van Jülich het kamp van 
Wenceslas verlaten, zit er voor de Bra-
bantse hertog niets anders meer op 
dan de vrede, bemiddeld door Lodewijk 
II van Male, graaf van Vlaanderen 
(1346-1384), op 11 februari 1379 te 
bezegelen. 
 
Jan II, heer van Pietersheim, sluit een 
aparte vrede met de Luikse prins en 
steden, plechtig afgekondigd door bis-
schop Arnold van Horne op 17 juli 
1380. De plunderingen, moordpartijen 
en vernielingen van huizen worden 
hem en zijn bondgenoten vergeven. 
Hendrik en Jan, natuurlijke zonen van 

Pietersheim, zullen alle verdere vijan-
delijkheden staken.  
 
Het gaat hier duidelijk om meer dan 
een kleine schermutseling, gestoeld op 
een misrekening of misverstand, maar 
met grote gevolgen. De expliciete ver-
melding van leenmannen en mede-
standers wijst er op, dat Jan II van Pie-
tersheim, bekommerd zijn onafhanke-
lijkheid te bewaren, binnen een conflict 
met het nabije Maastricht als inzet, wel 
degelijk bescherming had gezocht bij de 
partij van Persand en, op de eerste 
plaats, de hertog van Brabant. Jan II 
blijft, net als zijn vader Willem III, een 
belangrijke vazal van de hertog van 
Brabant. Vooral het feit dat hij zijn 
burcht van de hertog van Brabant in 
leen heeft genomen, zal de bisschop 
heel hoog gezeten hebben. Er zit dan 
ook duidelijk een poging tot machts-
breking en expansie achter de vernieti-

ging van de burcht 
vanwege de Lui-
kenaars, uiteinde-
lijk geneutrali-
seerd door de 

vredesverdragen 
gesloten met Bra-
bant en Pieters-
heim. 
 
 

http://www.lanaken.be/
mailto:waterburcht@lanaken.be
mailto:waterburcht@lanaken.be
http://www.rlkm.be/
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Jonkholt zoals zichtbaar 
op het Digitaal Hoogte-
model Vlaanderen 

De geschiedenis van Jonckholt 
Werner Wouters 

 
Jonkholt was voor Werner Wouters, tegenwoordig disciplinecoach archeologie bij het 
agentschap bevoegd voor Onroerend Erfgoed, zijn maiden trip in de archeologie. Hij 
kreeg er de smaak te pakken voor het middeleeuwse historisch onderzoek. 
 
 

Jonckholt 
What’s in a name? We weten niet exact 
wat het toponiem betekent. De oudste 
vermelding kennen we uit een tekst 
van 1288, waarin een Johan van 
Jochout vermeld wordt. Plaatsnaam-
kundigen hebben zich nog niet gebogen 
over de oorsprong van deze naam. Dat 
het tweede bestanddeel van de naam 
verwijst naar een oorspronkelijk land-
schap waarin bos dominant was, lijdt in 
ieder geval weinig twijfel. Mogelijk 
verwijst het eerste naambestanddeel 

naar een situatie van al dan niet spon-
tane regeneratie van bos op voormalig 
open land. In die zin is het mogelijk dat 
de naam bij de inplanting van de ne-
derzetting in dit gebied van vrij recente 
datum is. Het archeologisch onderzoek 
uit de jaren ’80 van de vorige eeuw 
heeft inderdaad geen vondsten opgele-
verd die te dateren zijn in de 11

de
 of 

12
de

 eeuw. Maar evengoed kan het 
eerste bestanddeel een aanduiding zijn 
van de dominerende houtsoort in het 
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Jonkholtbos of van de functie dat het 
bos overwegend had. 
 
Historische gegevens.  
Dankzij deken Paquay, die historicus 
was en veel onderzoek gedaan heeft 
naar de geschiedenis van de streek, zijn 
we goed ingelicht over de bezitsge-
schiedenis van het leengoed, waarvan 
de site deel uitmaakt. De heerlijkheid 
was een grootleen van het graafschap 
Loon, en bestond volgens de vroegste 
archiefstukken uit 109 bunders aan 
bouwland, weiden en bos. Het oudste 
leenverhef, tussen 1361 en 1364, werd 
gedaan door Johan van Jonkhout, en 
herhaald in 1365 voor zijn nieuwe heer 
Jan van Arkel, prinsbisschop van Luik en 
juridisch erfgenaam van het Loonse 
graafschap. Op basis van het wapen-
schild van Johan van Jonkhout is het 
zeer waarschijnlijk dat de Jonckhouts 
verwant waren aan het geslacht Hamal 
van ’s-Herenelderen. In 1365 omvatte 
het leen het dorp Hoelbeek, zes hoeven 
en twee molens, gelegen nabij de curtis 
(omwalde hoeve). In 1390 sterft de 
mannelijke lijn van het geslacht uit. Alle 
goederen worden verdeeld tussen de 
twee dochters, Beatrix en Alide. Beatrix 
van Jonkhout, de oudste van de twee, 
erft de heerlijkheid Jonkhout en de 
heerlijkheid Hoelbeek. Beatrix huwt 
Hendrik van Guygoven. De enige zoon 
uit dit huwelijk sterft voortijdig, zodat 
via haar kleindochter Oude van Guy-
goven de heerlijkheid in 1413 overgaat 
in de familie van Guygoven. Oude 
brengt eveneens geen mannelijke erf-
genamen voort, zodat via haar oudste 
dochter Johanna van Gelinden het 

erfgoed in 1436 terechtkomt in handen 
van de familie Van den Bosch. Twee 
generaties later, in 1494, komt het 
bezit via vererving in handen van de 
familie de Merode de Houffalize. In 
1639 verkoopt Anne François de Mero-
de Houffalize het leen Jonckholt aan 
Karel Vaes. Op dat ogenblik is de ne-
derzetting van Jonkholt al wijlen, wat 
de latere bezitsgeschiedenis irrelevant 
maakt. 
 
Archeologisch onderzoek 
Van mei 1985 tot en met november 
1987 werden drie zomercampagnes 
georganiseerd, met de doelstelling 
zoveel mogelijk informatie te verzame-
len over de site. Vóór 1985 was de 
kennis over de site nagenoeg nihil. Wat 
toen restte kon met het blote oog 
waargenomen worden: een weg vanop 
de Hoelbeekstraat die de site toeganke-
lijk maakte aan haar oostzijde, een 
buitenste, toegeslibde gracht, aarden 
wallen die met driekwart ronde basti-
ons waren uitgebouwd, en de aan een 
geoefend oog enigermate herkenbare 
depressie van een binnengracht. Gans 
de site was overdekt met kreupelhout. 
Nadat de ganse binnenzijde handmatig 
werd ontbost, begonnen in mei 1985 
de opgravingen onder leiding van Ben-
ny Roosens, verbonden aan de toenma-
lige Nationale Dienst voor Opgravingen, 
in nauwe samenwerking met de stad 
Bilzen. 
 
In dat jaar kon al vastgesteld worden 
dat de site drie grote fasen heeft ge-
kend, chronologisch te karakteriseren 
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Jonkholt tijdens het onder-

zoek: 1. de kunstmatige 

ophoging, 2. westelijke 

gracht, 3. funderingssleu-

ven van de weermuur. In 

het midden de houtbouw 

 

als de curtisfase, de kasteelfase en de 
bastionfase.  
 
De curtisfase 
In de vallei van de van zuid naar noord 
vloeiende Meersbeek werd de site 
uitgekozen als inplantingsplaats voor 
een nieuwe nederzetting. Omdat het 
gebied van nature zompig was, diende 
het eerst bouwrijp gemaakt te worden. 
Er werd een kunstmatig eiland opge-
bouwd met een ophoging in zandleem 
van bijna 1m en een oppervlakte van 
minstens 30 m op 40 m en een uitdie-
ping daarrond die tegelijkertijd vorm 
gaf aan een brede, maar ondiepe, om-
ringende gracht. Deze gracht werd 
gevoed door de Meersbeek die in het 
zuidwesten de ringgracht binnen-
stroomde.  
 
Het bouwrijp maken van de site is ge-
dateerd aan de hand van de vondst van 

drie stukken aardewerk. Een schenkkan 
en twee bolronde bekers in proto-
steengoed uit het industrieel keramiek-
fabricagebekken van Brunssum-
Schinveld werden in de ophogingslaag 
van de bouw van het eiland aangetrof-
fen. Blijkbaar hebben twee werklieden 
zulke goesting gehad om snel verder te 
graven, dat zij hun drinkpauze hebben 
ingekort en hun drinkgerei hebben 
achtergelaten. Of was de drank zo 
sterk, dat ze zonder het beseffen de 
resten van hun drinkgelag hebben on-
dergespit? Dankzij de kennis over de 
evolutie van dat aardewerk kunnen de 
archeologen de bouw van het eiland 
dateren rond 1200 n. Chr., ruim 80 jaar 
voor de eerste historische vermelding 
van een heer van Jonckholt.  
 
Over de eigenlijke inrichting van het 
kunstmatige plateau zijn we dankzij de 
archeologen van de jaren tachtig goed 
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Proto-steengoed uit Brunssum-Schinveld 

 

ingelicht. Hoewel sommige weten-
schappelijke teksten spreken over vijf 
houten gebouwen, kan het bestaan van 
slechts twee gebouwen met zekerheid 
worden aangetoond. Een eerste recht-
hoekig gebouw had een oppervlakte 
van 40 m², en had een skelet van zes 
robuuste wandpalen, verbonden met 
horizontale liggers. Van de binnenin-
richting werden geen sporen aangetrof-
fen. Eén paal kon via dendrochronolo-
gie gedateerd worden, de kapdatum is 
vastgesteld op het jaar 1209 (?). Enkele 
meters ten oosten daarvan bevond zich 
een tweede gebouw met enige allure. 

Het bestond uit vier onderdelen. Het 
centrale compartiment mat ruim 6 m 
op nagenoeg 4 m, met een loopvlak dat 
rood verbrand was en talrijke aarde-
werkfragmenten uit de 13

de
 eeuw be-

vatte. Ten zuiden ervan bevond zich 
een kleine ondiepe uitbouw, die de 
plaats van de toegang aanduidt, en 
bevatte dezelfde roodverbrande bo-
dem. Een derde vertrek, duidelijk afge-
scheiden van het eerste en een derde 

in oppervlak, sloot hier aan de oostzijde 
aan. Aan de noordzijde plakte nog een 
vierde compartiment, met een vierkant 
grondplan van meer dan 36 m². Het 
gegeven van de afwezigheid van de 
verbrande bodem in de vertrekken ten 
noorden en ten oosten wijzen zonder 
enige twijfel op een verbouwing, wel-
licht na een brand. In de zuidelijke 
gracht van het wooneiland werden 
bovendien houten palen aangetroffen, 
de onderbouw van een brug die toe-
gang gaf tot de curtis. In de westelijke 
gracht troffen de archeologen de hou-
ten palen aan van een platform. De 
beek moet af en toe een krachtig de-
biet hebben gehad; vermits de zuidoos-
telijke hoek van het eiland en de west-
zijde werd versterkt met houten palen 
en planken. Afspoelingshorizonten 
bevestigen dit fenomeen.  
 
De kasteelfase 
In een tweede bouwfase voltrok zich 
een volledige metamorfose van de site, 
met name de omvorming van een hou-
ten nederzetting tot een stenen ver-
sterking. De site werd opnieuw opge-
hoogd, de grachten gevuld. Deze lagen 
werden doorsneden om de ommuring 
van het kasteel te funderen. 
 
Het archeologische materiaal dat deze 
bouwwerkzaamheden begeleidde le-
vert een datering op uit het tweede 
kwart van de 14

de
 eeuw. Een kasteel op 

rechthoekig grondplan van 52 op 42 m 
werd gebouwd, georiënteerd pal op de 
windrichtingen. Op elke hoek werd een 
ronde holle toren voor drie vierden 
uitgebouwd. De basis van de omhei-
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ningsmuur en de torens vertoont een 
afschuining van 4°. Daarboven verliep 
de muur loodrecht. De muren zijn ge-
bouwd in baksteen met een bekleding 
van gezaagde mergel aan de veldzijde. 
Langs de binnenzijde werden om de 3 
m bakstenen pijlers aangetroffen die de 
basis vormen van een weergang die om 
het kasteel liep. Bij elke toren zijn  drie 
schietgaten archeologisch vastgesteld, 
waarvan twee ter flankering van de 
muren. Binnenin het kasteel werden 
geen sporen van gebouwen aangetrof-
fen, enkel twee latrinekokers tegen de 
noordmuur. Het kasteel werd omringd 
door een slotgracht. In de zuidelijke 
gracht werden verschillende paalresten 
gevonden die wijzen op een houten 
brug. 

 
De bastionfase 
In het begin van de 16

de
 eeuw werd de 

site uitgebreid met aarden wallen en 
een buitengracht die de vorm van de 
wallen overnam. Op de hoeken werden 
aarden bastions uitgespaard ter hoogte 
van de torens van het kasteel. De func-
tie ervan bestond er in een bescher-
mende gordel te vormen tegen de 
vernietigingskracht van artillerie. Het 
archeologisch materiaal situeert het 
einde van de site in het laatste kwart 
van de 16

de
 eeuw. Het kasteel werd 

nadien afgebroken tot op het maaiveld. 
Het einde van de site was ingeluid. 
 

 
 DE RUÏNE VAN JONCKHOLT BEZOEKEN 

 
Ligging: Jonckholtpad, te bereiken via 
de Hoelbeekstraat 
De ruïne is vrij te bezoeken. 
Fietsen: de ruïne ligt langs het fiets-
routenetwerk, dichtbij knooppunt 67 

 

 

De gerestau-
reerde resten 
van Jonkholt 
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De waterburcht van Millen is een 
van de vier bezoekerscentra van het 
fiets- en autoroutenetwerk ‘Burch-
ten en versterkingen in de Euregio 
Maas-Rijn’. In het toeristisch eetcafé 
smul je van lokale en andere lekker-
nijen of drink je een streekbiertje. Je 
vindt er ook uitgebreide info over de 
Euregio. In het gratis museum ont-
dek je alles over het leven in de 
16

de
, begin 17

de
 eeuw. 

De onafgewerkte waterburcht Millen, anno 1483-1489 
speelbal van de bloedige strijd tussen de families van Hor-
ne en van der Marck 

Tony Waegeman 
 
 
Verdere uitbouw van de burcht in 
Millen in de 15

de
 eeuw 

Wanneer Jan van Heinsberg aantreedt 
als nieuwe prins-bisschop (1419-1454) 
is het voor hem duidelijk dat, wil hij de 
vrede in het land handhaven, hij alle 
burchten en sterkten in handen moet 
geven van kasteleins en heren van te 
lande, die hun loyauteit volgens aloud 
feodaal gebruik aan hun heer en kerk 
bij eed bevestigen. Binnen deze context 
doet Adam van Guygoven, heer van 
Gorsem en Hozemont (Horion-
Hozémont, Luik), 
als voogd en 
echtgenoot van 
Marie Proest van 
Millen en Thynes, 
en in erfopvolging 
van Agnes van 
Millen, tussen 
1419 en 1440 
verhef van de 
torenburcht en 
de heerlijkheid 
Millen. Adam van 
Guygoven fun-
geert bovendien als grootbaljuw en 
seneschalk (rechter en vervanger van 
de bisschop in de Loonse leenzaal van 
Kuringen) van het graafschap Loon, dat 
tot het prinsbisdom behoort.  
 

Prins-bisschop Jan van Heinsberg kan in 
1430 rekenen op de steun van tal van 
edelen, waaronder Adam van Guy-
goven, wanneer hij de hertog van 
Bourgondië uitdaagt, naar aanleiding 
van diens in bezitneming van het graaf-
schap Namen, na het overlijden van Jan 
III van Namen. Maar wanneer Filips de 
Goede op 4 oktober naast hertog van 
Bourgondië bovendien hertog van Bra-
bant wordt, sluit Luik op 15 december 
1431 noodgedwongen vrede. De uit-
bouw van de vierhoekige waterburcht 

moet dan ook aan 
Adam van Guygoven 
toegeschreven wor-
den, trouwe volgeling 
van de door de Bour-
gondische hertogen 
gesteunde prins-
bisschop Lodewijk van 
Bourbon (1456-1482), 
opvolger van Jan van 
Heinsberg. Zijn functie 
van seneschalk en 
grootbaljuw van het 
graafschap Loon 

vormt voldoende reden (residentieel, 
politieel, militair) om de burcht uit te 
bouwen die hij door zijn huwelijk ver-
worven had.  
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Onder Adam van Guygoven wordt de torenburcht van Millen uitgebouwd tot een met 
grachten omgeven waterburcht, kwadratisch om een centrale erekoer aangelegd. 

 

Vandaar ook dat Lodewijk van Bourbon 
Millen kiest voor een ontmoeting met 
de pauselijke legaat en een Luikse af-
vaardiging om door een ultieme bijstu-
ring van de vrede opgelegd door Karel 
de Stoute, opvolger van Filips de Goe-
de, zijn terugkeer als prins-bisschop en 
de duurzame vrede in het Luikerland te 
bewerkstelligen. Het feit dat de samen-
komst zelf, op 28 september 1468, 
doorgaat in Millen ‘op den Driesch’, 
laat vermoeden dat de residentiële 
kwartieren van de nieuwe waterburcht 
op dat ogenblik nog niet ter beschikking 
zijn.   

Millen betaalt zijn prijs in de machts-
strijd om het prinsbisdom in 1483 
Met de macht over stad en prinsbisdom 
Luik als inzet was Willem van der Mar-
ck, ‘Everzwijn der Ardennen’, op 9 ja-
nuari 1483 in Hollogne a/d Jeker beslis-
send verslagen door Brabantse troe-
pen. Deze waren door aartshertog 
Maximiliaan van Oostenrijk gezonden 

ter ondersteuning van Jan van Horne, 
tegenkandidaat van Jan van der Marck 
voor de bisschoppelijke stoel. Eenmaal 
Jan van Horne door de paus op 17 de-
cember 1483 is aangesteld als prinsbis-
schop wordt een aanvankelijk succes-
volle vrede afgesloten met Willem van 
der Marck, herkozen tot voogd van het 
prinsdom, en zijn kapitein Gijs van Kan-
ne, aangesteld als grootmeier van Luik.  
 
Maar de prille verstandhouding wordt 
meteen een doorn in het oog van 
aartshertog Maximiliaan, die ziet hoe 
Wilhelmus’ feitelijke macht groeit. 

Vooreerst zijn militaire macht met de 
controle over de burchten van Stok-
kem, Grevenbroek, Franchimont, Se-
raing, Bouillon en Logne. Verder zitten 
zijn vertrouwelingen in Luik, Hoei en de 
landelijke besturen van Haspengouw en 
de Condroz in sleutelposities. Onder 
impuls van Maximiliaan wordt Wilhel-
mus van der Marck in Sint-Truiden 
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DE WATERBURCHT VAN MILLEN BEZOEKEN 
 
Adres: Kattestraat 22, Riemst  
Bezoek: de waterburcht kan gratis bezocht worden, zowel 
individueel als in groep  
Groepen kunnen voor de rondleiding een beroep doen op 
een deskundige gids, die voor 25 euro per uur (minimum 2 
uur) te reserveren is via Toerisme Riemst  
Open: 
eetcafé:  
van 1 april tot en met 1 oktober: geopend vanaf 12.00 u. 
(woensdag rustdag)  
van 1 oktober tot en met 1 april: geopend vanaf 12.00 u. 
(dinsdag en woensdag rustdag)  
De keuken is geopend tot 20.30 u.  
museum: idem zoals hierboven, maar telkens tot 18.00 u.  
Wandelen: de waterburcht is het vertrekpunt voor 3 wande-
lingen door het mooie, rustige Haspengouw met haar rijke 
verleden. Overzichtskaart te verkrijgen bij toerisme Riemst 
Fietsen: de waterburcht ligt aan het fietsroutenetwerk tus-
sen knooppunten 86 en 87 
Meer info: toerisme Riemst, 012 44 03 75, www.riemst.be  

aangehouden, bij snelrecht 
door de schepenen van 
Maastricht ter dood veroor-
deeld en op 18 juni 1485 op 
het Vrijthof onthoofd. Zeven 
lange en bloedige jaren van 
burgeroorlog volgen, onder 
de leiding van Wilhelmus’ 
broers Everard en Robert 
van der Mark van Arenberg.  
 
In 1487 worden Arnoldus 
van Berlo, heer van Millen, 
en Waltherus van Corswa-
rem aangesteld als burge-
meesters van Luik. Everard 
van der Marck en de zijnen 
bezetten en herstellen 
meteen de burchten van 
Montfort, Franchimont en 
Logne, maar ook deze van 
Millen, Zichen en Kolmont. 
Hun garnizoenen organiseren van 
daaruit regelmatig uitvallen op de om-
liggende bezittingen van hun tegen-
standers. Door deze bezetting zal Mil-
len niet afgewerkt raken als versterkte 
residentie.  
 
April 1489 weet prinsbisschop Jan van 
Horne, die zijn toevlucht had gezocht 
binnen de muren van Sint-Truiden, de 
belegering van de stad door Filips van 
Kleef en de troepen van der Marck af te 
slaan. Wanneer hij verder optrekt, stelt 
hij zijn vertrouweling Arnold van Berlo, 
heer van Millen, aan tot gouverneur 
van de stad. Die wil zich gelijk profile-
ren en trekt plunderend door de Has-
pengouwse landen van de familie van 
der Marck. Maar opgeschrikt door de 

rookpluimen snelt kapitein Gratianus 
van Garra toe en snijdt hem met Bra-
bantse troepen vanuit Leuven de pas 
af. Bij het treffen in Opheers, op 31 juli 
1489, wil Arnold van Berlo zich niet 
gevangen geven en sneuvelt. 
 
De revanche blijft niet lang uit. Op 2 
december 1489 neemt het leger van 
Jan van Horne met groot getuig, de 
burcht van Millen in. Hierbij worden 
zelfs twee grote bombarden uit de 
versterking van Namen aangebracht. 
Deze dikke bombarden lanceren grote 
stenen ballen tegen de weermuren van 
Millen. Alle bezetters worden omge-
bracht, nauwelijks één ontspringt de 
dans.  
 

http://www.riemst.be/
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Na de heldhaftige dood van haar man, 
Arnold van Berlo, doet Jacoba van Du-
ras nog tweemaal verhef van de goede-
ren in Millen, op 27 april 1490 en op 23 
januari 1504. Ze blijft achter met vier 
kinderen, Willem, Maria, Josette en 
Arnold. Door het huwelijk van dochter 
Maria van Berlo met Jan van Houthem, 
in 1490 kanselier van Brabant, komen 
de goederen van Millen in het bezit van 
deze heren van het Brabantse Attenro-
de en Wever. De militaire rol van de 
waterburcht lijkt definitief uitgespeeld. 
 
 

 
 Bombarde 
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De nieuwe tijd (ca. 1500 – ca. 1750) 
 
De periode van de nieuwe tijd is zo mogelijk nog meer tumultueus dan de vorige. 
Door zijn ligging is Zuid-Limburg meermaals het decor voor de grote Europese oorlo-
gen. Het gebied speelt in de 16

de
 een 17

de
 eeuw een belangrijke rol in de Tachtigjarige 

oorlog. De voortdurende strijd om Maastricht eist een zware tol van het omliggende 
platteland. Burchten worden ingeschakeld in de verovering, dan wel de verdediging 
van de stad, de verschillende kamperende of doortrekkende troepen laten hun sporen 
na... Ook na de Tachtigjarige oorlog blijkt de regio het ideale speelveld om een aantal 
Europese oorlogen uit te vechten. In dit deel komen o.a. aan bod: de verschillende 
belegeringen van Maastricht en de archeologische erfenis hiervan, de rol van Pieters-
heim, de schans in Moelingen, Oud-Rekem, tijdens de Tachtigjarige oorlog en daarna. 
 
Historisch kader 
Toen de Bourgondische hertog Karel de Stoute in 1477 sneuvelde in de slag bij Nan-
cy, was zijn dochter Maria van Bourgondië de enige erfgename. Door haar huwelijk 
met Maximiliaan van Oostenrijk kwamen de Bourgondische Nederlanden in handen 
van de Habsburgse dynastie. Het Habsburgse rijk bereikte onder Karel V (keizer Karel, 
1500-1558) en zijn zoon Filips II (1527-1598) een hoogtepunt en omvatte grote delen 
van Europa, met zwaartepunt in Spanje. Karel V breidde de Habsburgse Nederlanden 
verder uit, zodat ze een aaneengesloten geheel vormden.  Het dagelijks bestuur was 
in handen van een landvoogd(es), die de koning in de Nederlanden vertegenwoor-
digde. Het prinsbisdom Luik met het land van Loon bleef onafhankelijk. Het huidige 
Voeren behoorde aldus tot de Habsburgse Nederlanden. Bilzen, Lanaken en Riemst 
vielen onder het prinsbisdom.  
 
In de Habsburgse Nederlanden ontstond al snel onvrede met de Spaanse heersers. 
Karel V en Filips II voerden een centralisatiepolitiek waarbij de macht van de lokale 
edelen werd ingeperkt. In de Nederlanden groeiden bovendien de aanhangers van de 
reformatie – de religieuze hervormingsbeweging die de basis vormt voor het protes-
tantisme – terwijl Habsburg de rooms-katholieke religie voorstond en ketterij op 
harde wijze bestrafte. Daarenboven ging het ook economisch niet goed. Een aantal 
edelen (o.a. de befaamde graven van Egmont en Horne) lieten hun ongenoegen blij-
ken. Toen Filips II de hertog van Alva aanstelde als landvoogd van de Nederlanden 
om weer orde op zaken te stellen, kwam Willem van Oranje in opstand. Het was het 
begin van een oorlog die 80 jaar zou duren (1568-1648). Limburg werd van in het 
begin betrokken bij de strijd. Willem verzamelde immers zijn legers in Duitsland en 
moest door de regio trekken op zijn weg naar Brussel, het centrum van de Habsburg-
se macht in de Nederlanden.  
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De Nederlanden van 1648 tot 1795 (timerime.com) 
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De Maasovergangen gingen een belangrijke rol spelen in de strijd, er werd voortdu-
rend gevochten om het bezit van Maastricht, dat voor beide partijen cruciaal bleek. 
Het verloop van de oorlog was een opeenvolging van winsten en verliezen, dan voor 
de ene, dan weer voor de andere partij, waarbij de noordelijke Nederlanden (Neder-
land) zich stilaan tot een onafhankelijke republiek omvormden, maar de zuidelijke 
Nederlanden (België) zich niet konden of wilden losmaken van de koninklijke macht. 
Maastricht en omgeving hadden gedurende de hele opstand te lijden onder oorlogs-
geweld.  
 
Met de vrede van Münster (als onderdeel van de vrede van Westfalen) kwam in 1648 
een einde aan de Tachtigjarige Oorlog. De Nederlandse Republiek werd als soeverei-
ne staat erkend. De zuidelijke Nederlanden bleven onder Spaans gezag. In de Maas-
landse gebieden, die geen van beide partijen in het geheel had kunnen veroveren, 
werd de verdeling pas in 1661 definitief. De huidige Voerense gemeenten werden 
Spaans.  
 
Lang zou de rust hierna niet duren. De regio werd opnieuw geteisterd bij de inval van 
Lodewijk XIV van Frankrijk in de zuidelijke Nederlanden in 1667 (de zogenaamde 
Devolutieoorlog), de oorlog tussen Frankrijk en de Verenigde Provinciën (1672-1678), 
de Negenjarige Oorlog (1688-1697) van Frankrijk tegen grote delen van Europa, de 
Spaanse Successieoorlog (1702-1713), waarna de Spaans Nederlanden overgaan naar 
de Oostenrijkse Habsburgers, en de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748). 
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De Elvenschans in Moelingen 
Jean-Marie Aussems 

 
Jean-Marie Aussems is leerkracht en verbonden aan de provinciale secundaire school 
in Voeren. Hij is ook heemkundige en een kenner van de schans van Navagne. Hij 
publiceerde dit artikeltje eerder in een editie over de kerk van Moelingen. 
 
 
Heren van Moelingen. Voorgeschiede-
nis 
Moelingen maakte deel uit van het 
graafschap Dalhem dat vanaf 1275 in 
een personele unie onder de hertog 
van Brabant kwam. Onder de graaf van 
Dalhem hadden de lokale heren van 
Moelingen al uitzonderlijk vroeg be-
voegdheden gekregen en werd het een 
heerlijkheid.  
 
In een akte uit 1282 is er sprake van 
een zekere ridder met de naam Gérard 
de Navagne en in de 1

ste
 helft van de 

14
de

 eeuw van Phlippus de Molinghe. 
Vanaf 1314 werd de heerlijkheid 
Moelingen achtereenvolgens aan de 
families de Molinghe, Rysack (1375), 
van Elven alias de Navagne (15

de
-16

de
 

eeuw), Ryckel de Flandre (1675) en de 
Ryckel-Oorbeek (1733) gegeven.  
 
Waar de Berwijn in de Maas uitmondt, 
stond ooit het kasteel van de heren van 
Elven. In de 1

ste
 helft van de 14

de
 eeuw 

is er al sprake van een boerderij, een 
curia en een huis of kasteel, domus, die 
we aan de monding van de Berwijn in 
de Maas kunnen situeren.  
 
In 1422 maakte een zekere Jean de 
Navel of de Neyvang ruzie met het 

Kapittel van Sint-Maarten in Luik over 
de grenzen die hij moest respecteren 
tussen Breust en Moelingen.  
 
Nog in de 15

de
 eeuw was een zekere 

Reynere van Elven de baas in Moelin-
gen. Hij koos in de strijd van Filips van 
Bourgondië en Karel de Stoute tegen 
Luik, partij voor de Luikenaren. Waar-
schijnlijk werden daarom zijn hof en 
andere bezittingen in Moelingen afge-
brand en in leen gegeven door de her-
tog van Brabant aan een zekere Daen 
van Kerkchem.  
 
In 1499 wordt een kleinzoon van Jean 
de Navel heer van Moelingen. Hij staat 
bekend als Jan van Elven. Vanaf dat 
ogenblik is de hele stamboom tot Phi-
lippe-Joseph de Ryckel d’Elven (heer 
van Moelingen in 1778) bekend. 
 
Van kasteel naar Spaans fort tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog 
Hoewel de Tachtigjarige Oorlog toen in 
alle hevigheid woedde, werd er in 1632 
en 1633 flink gebouwd op Navagne, 
onder impuls van Balthazar van Elven. 
Het kasteel dat rond een bron op het 
binnenplein werd opgetrokken, kreeg 
twee torens. 
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De schans van Navagne. Anonieme gravure uit de Beaurain, Histoire de la campagne de 
Mr. le prince de Condé en Flandre en 1674, précédée d’un tableau historique de la guerre 
de Hollande jusqu’à cette époque, Parijs, 1774 (afbeelding Breurhenket.com) 

 

Veel genot zouden de eigenaars er niet 
meer van hebben, want in 1634 werd 
Maastricht, dat tot dan in handen was 
van de Republiek van de Verenigde 
Nederlanden (‘Staatsen’), door de 
Spaanse troepen ingesloten en het 
kasteel van Navagne werd door de 
Spanjaarden geconfisqueerd. Bevel-
hebber Francisco de Moncada, Markies 
van Aytona, liet een oppervlakte van 50 
bunder (ca. 44 ha) gebruiken voor de 
bouw van een heus fort met bastions 
en grachten. Dat zou dienen om van 
daaruit het handelsverkeer op de Maas 
te controleren en de Hollanders in 
Maastricht in de gaten te houden. Het 
pas verbouwde kasteel van de heren 

van Elven kwam volledig binnen de 
wallen van dat fort te liggen en het 
werd verbeurd verklaard in ruil voor 
een jaarlijkse rente, die effectief tot 
aan de Franse overheersing in 1794 zou 
worden betaald. Ook onteigenden de 
Spanjaarden enkele lapjes grond van 
Arnold de la Margelle, de buur uit Eijs-
den.  
 
In 1635 waren de verdedigingswerken 
beëindigd. Het Staatse Maastricht was 
nu van het Hollandsgezinde Luik afge-
sneden. Het kasteel van Elven diende 
tot logement voor de officieren van het 
garnizoen.  
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Digitaal hoogtemodel van de schans; vergelijk dit met de gravure 

 
Voor de inwoners van de omliggende 
dorpjes, vooral Eijsden en Moelingen, 
werd het een rottijd zo tussen twee 
vijandige legers in te moeten leven. 
Regelmatig werd het omliggende ge-
bied afgestroopt. In juli 1634 plunderde 
het Staatse garnizoen uit Maastricht de 
dorpjes, vermoedelijk als wraakoefe-
ning voor de collaboratie met de Span-
jaarden. Ze namen gewassen, vee én de 
mooiste vrouwen uit het dorp mee, “… 
en niet één is teruggekeerd, tenzij ont-
eerd …”, schreef graaf Henri de Leeg-
tenborg. 
 
Een vreselijke anekdote uit die onop-
houdelijke strijd tussen de Spanjaarden 

van Navagne en de Verenigde Neder-
landen is het zgn. ‘Gruwelijck Verraet’ 
van 1638 in Maastricht. Het was een 
katholiek complot van Maastrichtse 
burgers om, onder leiding van luite-
nant-kolonel De Mézières, comman-
dant van Navagne, Maastricht terug te 
winnen voor de Spanjaarden. Het ge-
volg daarvan was dat enkele mensen 
werden onthoofd, de kloosterorden in 
diskrediet geraakten en de jezuïeten er 
werden verdreven (o.a. naar het Jezuïe-
tenhof in ’s Gravenvoeren en Tonge-
ren). 
 
Hoewel de Vrede van Münster de Tach-
tigjarige Oorlog officieel beëindigde, 
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De huidige hoeve 

op de schans 

dateert hoofdza-

kelijk uit de 2
de

 

helft van de 19
de

 

eeuw. In kern 

bevat ze waar-

schijnlijk een deel 

van de voorhof-

gebouwen van 

het voormalige 

kasteel (foto © 

Guido Sweron) 

 

bleef de strijd in Overmaas voortduren. 
In 1648 was het hele gebied in Staatse 
handen, maar op het fort van Navagne 
wapperde wel nog de vlag van de 
Spaanse koning. De chaos was com-
pleet door een dubbele belastinghef-
fing, de concurrentie van Spaanse en 
Staatse rechtbanken, inkwartieringen, 
erediensten, enz.  
 
Aan die toestand kwam in 1661 een 
einde met het Partageverdrag. Het fort 
bleef, samen met zijn hele omgeving 
(Moelingen), in Spaans beheer. De 
Eijsdense bezittingen kwamen toe aan 
de Republiek der Verenigde Nederlan-
den.  
 

In oorlog met Frankrijk 
Het fort van Navagne had ondertussen 
veel van zijn macht verloren, al was het 
maar omdat het onder schietbereik was 
komen te liggen van de Staatse kanon-
nen uit het kasteel van Eijsden. Ook het 
verlies van de vlakte bij Navagne (het 
gebied met toponiem Caestert en om-

geving dat op de rechtermaasoever is 
gelegen) droeg daartoe bij: die vlakte 
had nl. altijd dienst gedaan als plaza de 
armas voor de troepen die de Maas 
waren overgestoken of die op het punt 
stonden dit te doen. 
 
Nadat de Spaanse koning op 18 oktober 
1661 het Partageverdrag op zijn beurt 
had ondertekend, volgde er een perio-
de van relatieve vrede en werd in 1663 
de buitenste verdedigingsgordel van de 
Elvenschans versterkt, mogelijk zelfs 
met een extra grachtenring. 
 
Lang duurde de vrede echter niet, want 
doordat de Franse koning Lodewijk XIV 
zijn gebied naar het noorden wenste uit 

te breiden, kwamen de Fransen auto-
matisch in oorlog met de Republiek der 
Verenigde Nederlanden. In november 
1672 trok de prins van Oranje, stad-
houder Willem III, Maastricht binnen 
via de Tongerse Poort, trok over de 
brug naar Wijk en sloeg zijn kamp op te 
Eijsden met liefst 20.000 ruiters. Daar 
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Henri-Charles Des-
sain, drukker van 
beroep, verbouwde 
het voormalige tol-
huis in 1874 tot 
buitenverblijf (af-
beelding breurhen-
ket.com) 

kwamen nog eens 10.000 ruiters bij 
vóór hij in de richting van Tongeren 
optrok over een schipbrug die hij, vlak 
bij Navagne, over de Maas had laten 
aanleggen.  
 
In 1673 slaagden de Fransen erin Maa-
stricht in te nemen, maar het fort van 
Navagne bleef voorlopig in Spaanse 
handen. Op 16 oktober van dat jaar gaf 
de Spaanse koning op zijn beurt het 
bevel Frankrijk als vijand te beschou-
wen en de commandant van Navagne 
viel daarop Franse schepen en onder-
nemingen in de omgeving aan. Als reac-
tie namen de Franse troepen het kas-
teel van Argenteau in, onder bevel van 
maarschalk De Bellefonds. Van daaruit 
werd verder de aanval op Navagne 
ingezet. Die verovering werd bemoeilijk 
doordat hevige regens de omgeving 
van het fort bijzonder drassig hadden 
gemaakt. Op 22 mei 1674 gaf de Spaan-
se bezettingsmacht (300 à 500 man) 
zich toch eervol over en begonnen de 

Fransen, daarbij geholpen door Maas-
trichtenaren, met het slopingswerk. De 
tolheffingen van Navagne werden afge-
schaft op verzoek van de Maastrichtse 
overheid. 
 
Na de oorlog en het bijhorende vredes-
verdrag van Nijmegen (1678) bouwden 
de Spanjaarden het fort weer op en 
hieven er opnieuw hun tol. Ook Maa-
stricht werd door de Fransen aan de 
Republiek teruggegeven. Tien jaar later 
stonden de Republiek en Spanje, dit 
keer samen, tegenover de Fransen in 
de Negenjarige Oorlog (1688-1697) en 
in die tijd werd het fort hoogstwaar-
schijnlijk zwaar verwoest. Ook in het 
begin van de Spaanse successieoorlog 
(1702-1713) kwam Navagne achtereen-
volgens in Franse en Staatse handen. 
Het garnizoen uit Maastricht ging daar-
op, in 1702, over tot de totale ontman-
teling. Al wat men kon gebruiken werd 
mee naar Maastricht gesleurd. 
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Na de ontmanteling van 
het fort 
In 1717 werd Navagne 
de zetel van een Oosten-
rijks toldistrict – de 
macht was in 1713 over-
gegaan van de Spaanse 
naar de Oostenrijkse 
Habsburgers – dat zich uitstrekte van 
Eupen tot Sittard, en er werden een 
belangrijk tolkantoor, een comptoir 
met een gevel van 50 m, en een kapel 

gebouwd. Wat nog van 
het zuid-westelijke bas-
tion van het fort over 
was werd daarvoor ge-
bruikt. In 1798 ging het 
bezit over in privé-
handen; Godfried Lonhi-
enne uit Luik werd er de 

eigenaar van. In 1874 liet eigenaar 
Charles Dessain verbouwingen uitvoe-
ren aan wat er nog stond. 
 

 

DE ELVENSCHANS BEZOEKEN 
 
Op de plaats waar zich vroe-
ger het fort bevond, staat nu 
een hoeve. De terreinen zijn 
privébezit en niet te bezoe-
ken.  
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De Stadt Maastricht door den Prins van Parma met storm verovert, den 29 july des Jaars 
1579 . Ets van Jan Luyken, gemaakt in 1679 en bewaard in het Amsterdams Historisch 
Museum toont de wrede manier waarop de Spaanse troepen op de burgers van Maastricht 
inhakken 

 

Van Quaedt … tot erger, Oud-Rekem en de Tachtigjarige 
oorlog 

Rik Vandekonijnenburg 
 
 

Verschillende families volgen na Gerard 
van der Marck als landheren van Re-
kem. In 1564 komt het bezit van de 
baronie – Rekem was nog geen graaf-
schap – in handen van Jan van Quaedt 
door zijn huwelijk met Anna van 

Vlodrop, de zuster van Willem van 
Vlodrop, de vorige heer van Rekem.  
 
Jan van Quaedt en de Vlodrops waren 
aanhangers van de reformatie, in gang 
gezet door Maarten Luther in 1517. Zij 
kozen de zijde van Willem van Oranje 
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17
de

-eeuwse gravure van Butgens waarbij het heropgebouwde kasteel van Herman van 

Lynden in al zijn glorie te zien is 

 

 

tegen hertog Alva. Alva moest als land-
voogd de opstanden bedwingen die her 
en der losgebroken waren. Zijn aanpak 
is bijna spreekwoordelijk geworden; 
Alva kreeg niet voor niets de bijnaam 
De ijzeren Hertog.  
 
Bij de aankomst van Spaanse legers in 
1568 werd het dorp Rekem en haar 
burcht als vergelding grondig verwoest. 
Jan van Quaedt was toen al gevlucht 
naar Wickradt.  
 

Wat er in de jaren 1568-1570 is ge-
beurd, was bijzonder ingrijpend. Spaan-
se troepen onder leiding van Alva na-
men het op tegen het leger van Willem 
van Oranje. Inzet was de stad Maa-
stricht, en Rekem, gelegen in de scha-
duw van Maastricht, viel ten prooi aan 

plunderende Spaanse troepen, op zoek 
naar eten en soldij. Maastricht bleef 
gespaard.  
 
Boven de kerkdeur bevond zich ooit 
een steen waarop de bouwgeschiede-
nis stond gebeiteld. Anno 1570 purga-
tio ab haeresi was één van de graffiti. In 
het jaar 1570 zuivering door ketters. 
Waarschijnlijk werd bedoeld gezuiverd 
van ketters want Jan van Quaedt was 
een hevige aanhanger van de hervor-
mingsbeweging en liet, zoals trouwens 

ook Quaedts voorgangers, de heren van 
Vlodrop, al deden, protestantse predi-
kers hun leer verkondigen op de markt 
en in de kerk. 
 
De Spanjaarden hebben in Rekem dus 
zeker hun sporen nagelaten. De kerk 
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was gezuiverd van ketters, de burcht 
van de ketterse Jan van Quaedt ver-
nield en het dorp leeggeplunderd. Het 
hield niet op, de strijd om Maastricht 
bleef voortduren en tot overmaat van 
ramp liet de prins van Parma, Ales-
sandro Farnese, na de inname van 
Maastricht op 29 juni 1579, zijn solda-
ten drie dagen vrij plunderen en moor-
den en, om ook in de omgeving zijn 
macht kracht bij te zetten, liet hij op 
Rekemer grondgebied de dijken van de 
Maas op 3 plaatsen doorsteken. Daar-
door werd de oogst verwoest, verdronk 
een deel van de veestapel en verloren 
mensen have en goed. 
 
Op de ruïnes van de burcht werd door 
de Spanjaarden gefeest. Op een hellend 
vlak dat zorgde voor afwatering van de 
latrines van de burcht naar de slot 
gracht, werden heel wat resten van 
maaltijden gevonden; vooral dierenbot-
ten. Tussen de beenderen van gevogel-

te zaten resten van kalkoen. De kalkoen 
is pas begin 16

de
 eeuw vanuit Amerika 

door Spanjaarden naar Europa ge-
bracht. Waarschijnlijk maakte de kal-
koen deel uit van de fourage van de 
Spaanse troepen.  
 
Willem van Quaedt, zoon van Jan en 
vrijheer van Rekem, zou zonder zijn 
domein ooit te zien de baronie ruilen 
met Herman van Lynden tegen goede-
ren in Duitsland. Deze ruiling werd op 6 
november 1590 bekrachtigd door Kei-
zer Rudolf II. Herman van Lynden trof 
een verwoest dorp aan. Hij liet op zijn 
kosten de dijken van de Maas herstel-
len en begon in 1590 op het puin van 
de burcht met de bouw van een volle-
dig nieuw kasteel in de stijl van zijn tijd, 
de Maasstijl. Ook voor Rekem begon 
toen letterlijk en figuurlijk de Renais-
sance. 
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Pietersheim in de vuurlinie van de godsdienstoorlogen 
Tony Waegeman 

 
 
Jan IX van Pietersheim kiest positie 
Jan IX van Merode van Pietersheim 
behoort zeker niet vanaf het eerste uur 
tot het Verbond der Edelen die, onder 
leiding van de hem langs moederszijde 
aanverwante Hendrik van Brederode, 
oppositie voeren tegen de vervolging 
van de gereformeerden. Hij wordt in 
oktober 1566 zelfs naar ’s Hertogen-
bosch gestuurd, om er de opstandige 
burgers tot de orde te roepen. Maar hij 
moet er ijlings de wijk nemen want de 
burgers leven in de overtuiging dat hij 
Spaanse troepen in de stad wil poste-
ren. Hierop stuurt de landvoogdes 
Margaretha van Parma graaf van Meg-
hem effectief met troepen naar de stad 
om er haar gezag te herstellen. Op 21 
februari 1567 weet de graaf van Meg-
hem de versterking van de gerefor-
meerde baron Hendrik van Brederode 
in Vianen in te nemen.  
 
Jan IV van Glymes van Bergen (°1528-
1567), schoonbroer van Jan IX, verdient 
intussen zijn sporen als diplomaat, 
steeds in dienst van Filips II en de land-
voogdessen der Nederlanden. Hij profi-
leert zich hierbij als één van de belang-
rijkste bemiddelaars tussen de strijden-
de partijen, ook al wordt hij stilaan 
medestander van Egmont, Hoorn en 
het Verbond der Edelen. Na een in 
Brussel bij ongeluk opgelopen wonde 
overlijdt hij op 21 mei 1567, tijdens een 
ultieme bemiddelingsmissie,  in het 
koninklijk zomerverblijf van Segovia. 

Ongetwijfeld bepalen ook deze familia-
le gegevenheden de positie van Jan IX 
van Merode van Pietersheim in deze en 
komende jaren, mede daar hij als erf-
genaam van zijn in 1561 overleden 
echtgenote Mencia van Glymes van 
Bergen, het beheer waarneemt van het 
markiezaat van Bergen-op-Zoom, tot 
zijn dochter Maria Margaretha van 
Merode er door de Staten van Brabant 
zal mee beleend worden. Jan IX van 
Merode staat op dat ogenblik zelfs als 
kolonel, in dienst van de Staten-
Generaal, aan het commando van het 
garnizoen in Bergen-op-Zoom. Wan-
neer de hertog van Alva op 9 augustus 
1567 Brussel binnentrekt, landvoogdes 
Margaretha van Parma het land verlaat, 
Alva het absoluut gezag van de koning 
wil opleggen en op 5 juni 1568 de gra-
ven Egmond en Horn op de Grote 
Markt in Brussel laat terechtstellen, 
trekt Jan IX zich voor goed uit het hof 
van Brussel terug. Alva omringt zich nu 
vrijwel uitsluitend met Spaanse raads-
lieden, terwijl hij in ijltempo schoon 
schip maakt met de opstandige lokale 
edelen.  
 
Om zijn katholicisme toch nog eens te 
bevestigen of  diplomatiek in de verf te 
zetten vaardigt Jan IX van Merode, in 
zijn vrijheerlijkheid, datzelfde jaar een 
strenge ordonnantie uit tegen eenieder 
die in de kerk of op het kerkhof van 
Lanaken de eredienst verstoort. Dit 
moet vooral gehoord worden door de 
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De slachting door de Spaanse troepen in Maastricht (mestreechonline.nl) 

 Luikenaars, die immers het gerucht 
verspreiden dat Jan IX de partij van de 
koning voor deze van de gereformeer-
den verlaten zou hebben. Tegelijk 
brengt hij de moed op Sabine van Beie-
ren, weduwe van de graaf van Egmont, 
met haar rijke kroost op het familiedo-
mein in Ham-sur-Heure tijdelijk asiel te 
verlenen. Na het halsrechten van haar 
man, waren zij en haar kinderen im-
mers door de Spaanse gouverneur ook 
nog twee lange jaren ontheven uit al 
hun bezittingen.  
 
In 1573 wordt Alva, na een aantal te-
genvallers, door Filips II teruggeroepen 
en door Don Juan van Oostenrijk ver-
vangen. Het succes van de prins van 
Oranje en zijn gereformeerde partij lijkt 

intussen onstuitbaar. Gelijk groeit ech-
ter de verdeeldheid onder de partijen 
met, naast de partij van Oranje, de 
Staten-Generaal in Brussel. Deze laatste 
zijn nog min of meer trouw gebleven 
aan het katholiek geloof en het wette-
lijk koninklijk gezag. Maar ze komen 
resoluut in opstand tegen een absolu-
tistisch geïnspireerd landbestuur, tegen 
het autoritair karakter van de bezet-
ting, tegen de reeds jaren niet meer 
betaalde en dus muitende Spaanse en 
vreemde troepen, tegen de meedogen-
loze vervolgingen en vooral tegen de 
volledige negatie van de aloude politie-
ke en maatschappelijke structuren.  
 
Don Juan houdt zich aanvankelijk aan 
het verdrag van Marche en op 27 april 
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1577 verlaten de Spaanse en Duitse 
troepen op zijn bevel Maastricht.  Maar 
Jan van Wittem, gehuwd met Maria 
Margaretha, oudste dochter van Jan IX 
van Merode van Pietersheim en mar-
kiezin van Bergen-op-Zoom, en zijn 
soldaten blijven er, met het argument 
dat zij de deels Brabantse stad in de 
naam van de Staten-Generaal willen 
behouden. De Staten-Generaal ver 
sterken de bezetting van Maastricht 
zelfs door buitenburger Jan IX van 
Merode van Pietersheim, te vorderen, 
met de opdracht het garnizoen met 
drie eenheden te versterken.  
 
Luid is het protest van de prins van Luik 
en Don Juan. Ze dragen de magistraat 
op ook al deze troepen te doen ver-
trekken en zelf voor de verdediging van 
de stad in te staan. Maar in de plaats 
wordt de verdediging van de stad uit-
eindelijk toch toegewezen aan Jan IX, 
die als gouverneur de toelating krijgt 
een nieuwe eenheid in januari 1578 de 
stad binnen te brengen. De drie bevel-
hebbers vergroten hun troepental ge-
staag, werken mee aan de herstelling 
en uitbreiding van de stadswallen en 
voeren soeverein het bevel, in de naam 
van de Staten-Generaal.  
 
Jan IX van Pietersheim door Ales-
sandro Farnese uitgespeeld 
Het zijn deze acties die Jan IX definitief 
als ontrouw jegens de Spaanse koning 
worden aangewreven en directe aan-
leiding worden tot de beslaglegging op 
Pietersheim vanwege Alessandro Far-

nese, hertog van Parma en Spaans 
veldheer. Wanneer Maastricht zich in 
dat jaar openlijk aan de zijde schaart 
van de Staten-Generaal en toetreedt 
tot de Pacificatie van Gent besluit Far-
nese, gouverneur der Nederlanden, 
Limburg en het oostelijk grensgebied 
aan te pakken. In december 1578 wor-
den in Jülich de versterkte stad Kerpen 
en hogerop in Gelre de stad Weert 
ingenomen. Op 8 maart legt hij met 
34.000 Spaanse, Italiaanse, Waalse en 
Duitse wapenlieden het beleg rond 
Maastricht (zie ook p. 64). Hij neemt 
eerst het kasteel van Pietersheim. Af-
gezien van de reeds hoger vermelde 
politieke gronden, zijn de strategische 
ligging, het ruime aanbod aan proviand 
en de rijkelijke buit doorslaggevend. 
Voor Farnese een voltreffer om het 
moreel van de door bestendig gebrek 
aan soldij morrende troepen met een 
ongelimiteerde plundering op te krik-
ken, een psychologische opsteker ook 
met uitzicht op nog ruimere buit die 
hen wacht in het rijke Maastricht. Dit is 
alvast de analyse gemaakt door Famia-
no Strada, jezuïet en historicus, die 
rond 1600 een boek schreef over de 
Tachtigjarige Oorlog en een aparte 
passage aan dit voorval wijdde.  
 
Ook in een kroniek van een Spaanse 
soldaat vinden we een beschrijving van 
de gebeurtenissen terug. We kunnen u 
dit wat tendentieuze verslag van de 
beslagname niet ontzeggen:  
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Pietersheim in de 16
de

 eeuw © animotions 

 

“Op een halve mijl van de stad lag een 
burcht, Petersheim genaamd, waarin hij 
zich met zijn naaste gevolg wilde huis-
vesten. Dit kasteel was echter uitmun-
tend versterkt en het werd verdedigd 
door soldaten die in deze opstand ge-

hard en geoefend waren. Bovendien 
waren de daar opgeslagen voorraden 
aan krijgsmateriaal groot. Parma gaf 
het bevel dat de wagens en lastdieren 
die zijn persoonlijke uitrusting en de 
benodigdheden van zijn huishouding 
vervoerden, naar het kasteel zouden 
gaan, doch hier werden zij met zwaar 
musketvuur ontvangen zodat zij haastig 
moesten terugtrekken. Dit werd de 
prins van Parma bericht, waarop hij de 
burchtheer liet zeggen dat, als hij zich 

niet aanstonds overgaf, het kasteel 
onder vuur zou worden genomen. De 
burchtheer gaf hopman Pedro de Cas-
tro, die hem dit bevel overbracht, als 
antwoord dat men hem met bedreigin-
gen niet bang kon maken en dat zij 

maar moesten doen wat zij wilden. Hij 
zou zich wel weten te verdedigen! De 
prins van Parma beval toen dat twee 
compagnieën van Don Lope de Figueroa 
en van kapitein Marcos de Isaba zich bij 
de muren van de burcht verdekt moes-
ten opstellen, terwijl hij twee kanonnen 
liet halen om het kasteel te laten bom-
barderen. 
 
Een Jezuïetenpater, Miguel Hernandez 
genaamd, afkomstig uit Mora del Rey in 
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Alessandro Farnese 

Toledo, hoorde dit bevel en hij werd van 
medelijden bewogen, want hij was een 
vroom en zachtmoedig man. Hij wilde 
nu voorkomen dat een onschuldige de 
gevolgen zou dragen van het laatdun-
kende antwoord van de burchtheer, en 
daarom riep hij van de voet van de 
muur omhoog en bezwoer de bevelheb-
ber, in de naam van Jezus Christus, zich 
over te geven in goed vertrouwen op de 
barmhartigheid van de prins van Par-
ma. Het was daar nu nog de tijd voor, 
doch als men zou wachten tot het ge-
schut was opgesteld, zou niemand het 
er nog levend van afbrengen. Hij moest 
ook zijn leven niet zo licht schatten dat 
hij het prijs gaf zonder de ware God te 
hebben leren kennen. Deze en andere 
woorden maakten zoveel indruk op de 
burchtheer dat het hem bang te moede 
werd, en hij zei de pater dat hij graag 
zou overgeven, doch dat hij eerst wilde 
weten wie hem woord van lijfsbehoud 
zou geven. De Jezuïetenpater gaf ten 
antwoord dat hij zich op hem kon verla-
ten en dat hij zijn woord gaf dat zijn 
leven veilig was, en dat hem noch zijn 
mannen een haar zou gekrenkt worden.  
Hierop besloten zij de poorten te ope-
nen, de pater ging naar binnen en sloot 
alle soldaten, de burchtheer en de 
vrouwen en kinderen in de kapel op. 
Daarop gaf hij het rijk voorziene kasteel 
ter plundering aan de soldaten over. De 
prins van Parma nam middelerwijl met 
zijn officieren de ligging, de bouw en de 
wegen en omstreken op in verband met 
de troepen die men moest onderbren-
gen. Bij het vallen van de avond betrok 
hij met zijn gevolg en personeel het 
kasteel, en beval dat men de burchtheer 

en al zijn soldaten vrije aftocht zou 
verlenen overeenkomstig het gegeven 
woord van pater Miguel Hernandez.” 
(Alonso Vazquez, Guerras de Flandes, I, 
lib. III, p. 184 e.v.) 

 

Na maanden moordende weerstand 
wordt Maastricht op 28 juni 1579, bij 
verrassing, stormenderhand ingeno-
men. Dit wordt gevolgd door een al 
even moordende revanche op de be-
volking vanwege de belagers, die ge-
frustreerd waren omwille van zoveel 
weerwerk, en vooral slecht betaald. Na 
de noodlottige val van Maastricht blijft 
Farnese Pietersheim nog een tijd bezet-
ten. Terwijl de hertog Brugge, Brussel, 
Mechelen en Gent herwint, ziet prins-
bisschop Gerard van Groesbeek de kans 
schoon om zijn ambities te verzilveren. 
Hij vraagt Farnese Pietersheim te laten 
ontruimen en hem het domein, als 
kerkelijk leen, over te dragen. De her-
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Een deel van het wandtappijt van Judocus Devos (Wes-

terlo) 

tog van Parma stemt in en legt het 
sekwester op het domein van Pieters-
heim ten gunste van Luik. Dit gebeurt 
echter pas na lang aandringen vanwege 
de Luikenaars en onder de dwingende 
clausule dat het goed dient te worden 
gerestitueerd van zodra de heer van 
Merode-Pietersheim zich opnieuw met 
de koning heeft verzoend. Een voor-
beeld van de diplomatieke strategie 
waarmee Farnese te werk gaat, door 
gelijk de opportunistische territoriale 
geldingsdrang van het Rijksverbonden 
prinsbisdom aan banden te leggen. 
 
Wanneer Farnese op 17 augustus 1585, 
met de val van Antwerpen, de herove-
ring van het Zuiden heeft voltooid, 
verlaat Jan IX prompt de dienst bij de 
Staten-Generaal en vraagt op 7 decem-
ber, in afwachting van de verzoening en 
van de restitutie van zijn domeinen, 
tenminste reeds een deel van de in-

komsten, evenwel tevergeefs. Pas door 
in 1586 voor de justitie van Kerpen 
formeel een eed van trouw te zweren is 
de verzoening van Jan IX van Merode 
van Pietersheim met de koning van 
Spanje officieel en publiek. Toch kost 
het hem nog alle moeite om zijn goed 
echt terug te krijgen. Op 5 en 17 juni 
1587 richt hij dan een officieel verzoek 
tot Alessandro Farnese, prins van Par-
ma, om het sekwester op te heffen en 
hem opnieuw in het bezit te stellen van 
zijn baronie. De prins van Parma talmt. 
Na jaren aanslepen krijgt Jan IX Pieters-
heim eindelijk terug. Hij is het dan zo 
beu dat hij dit bezit nog voor testament 
en overlijden overdraagt aan zijn oud-
ste zoon Filips I van Merode, die dan 
ook zal tekenen voor de tuin- en 
parkuitbouw die we kennen van het 
fameuze tapijt van Judocus de Vos in 
Westerlo.  
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Een andere belangrijke ‘heer’ op bezoek 
in Millen 

 

De heer van Millen in conflict met de dorpsgemeenschap 
Tony Waegeman 

 
 
Emond Ernest van Fleron (1682-1749), 
heer van Millen, kreunt onder een im-
mense schuldenberg. Op 25 oktober 
1729 huwt hij met Françoise van Hem-
ricourt van Seron, zus van Claude Jean 
Joseph. Deze is heer van de ban van 
Meeffe (Wasseiges), een Luikse encla-
ve, aan de grens, binnen het graafschap 
Namen, dat ook het nabijgelegen Forvil-
le en de gehuchten Seron en Séressia 
omvat. Als echte geboorteadel opge-
nomen in de Edele Staat van Luik, maar 
beladen met schulden, verhoopt Fleron 
enig financieel soelaas te trekken uit dit 
huwelijk met een welstellend lid van de 
zgn. ‘noblesse de robe’ of ambtsadel 
(die een adellijke titel verkregen door 
hun hoge ambt). Voor de familie van 
Hemricourt is het een stap in hun 
emancipatie binnen de adellijke stand. 
Het uitgebreide patrimonium blijft 
echter belast met een hoge schulden-
berg.  
 
Belastingen, inzet van vertroebelde 
relaties met de lokale dorpsgemeen-
schap 
Inzet is de betaling van de belastingen, 
het zgn. ‘bondergeld’, op 17 juli 1736 
door de gemeente opgelegd aan de 
lokale heer, dit in uitvoering van een 
prinsbisschoppelijk besluit van 2 juli van 
dat jaar.  De bloedadel bleef zich stand-
bevestigend houden aan de hen voor-
behouden leentaks, die hen vrij stelde 
van alle andere landelijke taksen. De 

betreffende vergaderingen van de 
schepenbank dragen de belangstelling 
weg van niet minder dan 90 Millenaars. 
Wanneer de schepenen Joannes Willem 
Schmising, Peter Froidmont en dorp-
meester Jan Lecocque op 26 september 
de uitvoering van het bisschoppelijk 
besluit willen voorleggen aan de baron 
op zijn kasteel, komt het daar tot een 
handgemeen. De beschrijving van dit 
gebeuren in de gichten van de sche-
penbank geeft opnieuw interessante 
details over de domeininrichting. 
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Links plattegrond van het kasteel zoals dat er in het begin van de 18
de

 eeuw nog uitzag. 
Door de aanhoudende geldproblemen en familiale twisten takelt het kasteel stilaan af en 
stort het zelfs gedeeltelijk in. In de 19

de
 eeuw wordt het goed verkocht aan een landbou-

wer die de burcht gedeeltelijk sloopt in functie van zijn bedrijf (afbeelding rechts) 
 

 
 “En toen de schepenen en de dorps-
meester op het neerhof van het kasteel 
aangekomen waren vroegen ze Thonis 
Thonissen, de koetsier, of de baron op 
het kasteel was en of ze hem konden 
spreken. Waarop Thonissen heeft ge-
antwoord dat hij hun knecht niet was en 
ze het kasteel konden opgaan en daar 
alle drie zeggen wat ze te zeggen had-
den. Waarop dezelfde Thonis Thonissen 
onmiddellijk naar de paardenstal liep 
om terug te keren met een grote dikke 
knuppel (‘sprinckstok’). 
 
Tegelijk kwam ook Winand Thysen, de 
andere knecht, uit het washuis te voor-
schijn, eveneens gewapend met een 
dergelijke stok. Ze begonnen daarop, 
zonder reden of aanleiding,  zo deerlijk 
en onbarmhartig op schepen Peter Fro-
idmont en Jan Le Cocque in te slaan, dat 
hun hoofd, armen en benen bont en 
blauw waren.  
 

 

 
En schepen Schmising, die op het punt 
stond naar de aangekomen heer baron 
en zijn dame toe te gaan en te spreken, 
werd door de baron afgewezen en met 
een vuistslag bedeeld, waardoor hij van 
alle trappen viel. Dat was nog niet ge-
noeg, want de baron diende hem nog 
diverse stoten toe in de borststreek, 
terwijl hij hem uitschold voor “schelm”, 
“jean fouter”, “voleur”. 
 
 Intussen was de barones naar de 
knechten toe gelopen, die nog steeds 
schepen Froidmont en Le Cocque aan 
het bewerken waren en ze vuurde hen 
nog aan door te roepen hun armen en 
benen in stukken te slaan.  
 
En na zo veel slagen te hebben ontvan-
gen probeerden ze te vluchten door de 
mestkoer. Maar ze vonden er de poor-
ten gesloten, waarop de hen gevolgde 
knechten hen bleven slaan op bevel van 
de baron. Deze nam Jan Lecocque zelfs 
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Huidig uitzicht 
van de water-
burcht (foto 
toerisme Riemst) 

bij de hals zodat zijn knechten hem nog 
beter konden afrossen. Waarna knecht 
Winant Thysen schepen Schmising, een 
man van 72 jaar, in aanwezigheid van 
de baron, zo een harde slag met de 
zware stok toebracht, dat hij plat op de 
grond ging en er voor dood bleef liggen. 
 

Terwijl hij daar lag, gingen de heer ba-
ron en zijn vrouw terug het kasteel op 
en lieten de poorten opendoen, zodat 
schepen Schmising, eenmaal ietwat tot 
zichzelf gekomen, samen met de ande-
ren kon vertrekken, hoewel ze door de 
menige slagen nog amper konden gaan.  
 
Schepen Schmising heeft er tot nu toe 
zodanige hoofdpijn aan overgehouden, 

dat hij nauwelijks in staat is iets te 
doen.” 
 
Op 10 maart 1737 komt het tussen de 
gemeentelieden en de baron tot een 
minnelijke schikking. Hierbij wil men 
vooral tijd en kosten sparen van een 
aanslepend onderzoek naar de specifie-

ke kwaliteit en hoogte van de schattin-
gen der cijns- en feodale goederen. De 
baron stemt er mee in, zoals alle andere 
eigenaars voortaan schattingen te beta-
len, maar dan enkel voor 30 bunder, 
terwijl de rest van zijn bezit onbelast 
zou blijven. 
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De belegeringen van Maastricht tussen 1578 en 1750 ar-
cheologisch onderzocht 

Tim Vanderbeken 
 
Tim Vanderbeken is erfgoedconsulent archeologie van ZOLAD+. Hij kreeg interesse in 
de belegeringen van Maastricht door de verschillende vondsten in zijn werkgebied en 
door de onbekendheid die het genoot op archeologisch vlak. Hij schreef ondertussen 
verschillende artikels over het onderwerp. 
 
 
Het archeologisch onderzoek waarover 
verder sprake werd verricht in de peri-
ode 2006-2009 onder de auspiciën van 
de ZOLAD (nu Zolad+), de Zuid-Oost-
Limburgse Archeologische Dienst. Elk 
onderzoek vond plaats na archeologisch 
advies aan de gemeentelijke diensten in 
het kader van de aanvraag van een 
bouwvergunning.  
 
Ten bate van de duidelijkheid wordt de 
chronologie van het archeologisch on-
derzoek ondergeschikt gemaakt aan de 
historische chronologie. Deze chronolo-
gie start in 1578 en eindigt in 1748.  
 
1578-1579 – De hertog van Parma, 
Alessandro Farnese, belegert Maa-
stricht 
Alessandro Farnese arriveerde op 8 
maart 1579 voor de stad. De Spaanse 
troepen werden grotendeels in de om-
liggende dorpen ondergebracht. Farne-
se zelf nam het kasteel van Pietersheim 
in en richtte er zijn hoofdkwartier in (zie 
ook p. 55-60). De stad werd omsingeld 
en de Spanjaarden sloegen twee brug-
gen over de Maas om de troepen snel-
ler te kunnen manoeuvreren. Op 25 
maart 1579 begon de belegering. Aan-
val na aanval werd afgeslagen, mede 

door de vechtlust van de inwoners van 
Maastricht die alles gebruikten om de 
vijand te lijf te gaan. 
 
Op 24 juni werd het eindoffensief inge-
zet. De tijd drong immers: Jan van Nas-
sau vormde een bedreiging met zijn 
troepen, en de soldij vanuit Spanje 
kwam niet opdagen. Op 29 juni wisten 
de Spanjaarden de stad binnen te drin-
gen terwijl de uitgeputte verdedigers 
sliepen. De wraak van de Spanjaarden 
was verschrikkelijk. Dagenlang trokken 
de troepen plunderend en moordend 
door de stad. De schattingen omtrent 
het aantal doden onder de bevolking 
lopen uiteen van 900 tot 4000 man. De 
Spanjaarden hadden na het beleg van 
ongeveer vier maanden naar schatting 
2500 man verloren. Farnese hield op 21 
juli een zegetocht door Maastricht. 
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Redan ter hoogte van de opgravingen in Neerharen-Rekem (De Boe 1982) en een mogelij-
ke tegenhanger op een prent uit 1616 (Stadsarchief Maastricht) 

 
De archeologische restanten van de 
belegering 
Tijdens opgravingen van het villado-
mein van Neerharen-Rekem in de jaren 
‘80 van vorige eeuw werd er tussen de 
Romeinse sporen een gracht aangetrof-
fen. De geassocieerde vondsten, waar-
onder een munt, suggereren een 16

de
-

eeuwse oorsprong. Op prenten van de 
belegering van 1578-9 is aan de zuid-
kant van de stad, op de linkeroever, een 
hoekige uitbouw (of redan) van de 
omsingeling te zien. Of dit het een en 
dezelfde fenomeen is, is voorlopig on-
duidelijk maar de gelijkenis en de posi-
tie zijn opvallend.  

 
In Pietersheim zijn overigens documen-
ten bewaard die de aanwezigheid van 
de Spanjaarden in Neerharen in deze 
periode staven: “Ick track van Haren 
doet vol Spaniers lach met de beesten, 
kosten 1 ricx dalder te Uuickhoven het 

veergelt, de paspoort te Tricht van den 
coronel 0,5 dalder” 
 
1632 – Prins Frederik Hendrik van 
Oranje belegert Maastricht 
Op 9 juni 1632 kwam Frederik Hendrik 
van Oranje Nassau met zijn geallieerde 
troepen bij Maastricht aan en omsin-
gelde meteen de stad, met inbegrip van 
de strategische hoogten rond de stad 
(Lanaekerveld en de Sint-Pietersberg).  
 
De op dat moment tot de Spaanse zui-
delijke Nederlanden behorende stad 
werd door zowel burgers als Spanjaar-
den verdedigd tegen de troepen van 
Prins Frederik Hendrik. Gedurende het 
beleg werd, tevergeefs, door de Spaan-
se koning een ontzettingsleger naar 
Maastricht gezonden.  
 
Op 2 juli 1632 kwamen de Spaanse 
troepen onder leiding van Gonzalez de 
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Redan zoals aangetroffen tijdens het onderzoek door ARON bvba in 2008, rechts de tegen-
hanger op de kaart van het beleg in 1632 

 

Córdoba aan en vestigden ze zich te 
Neerharen. Nadat tot 21 augustus strijd 
werd geleverd stuurde de belegerde 
stad een onderhandelaar naar Prins 
Frederik Hendriks troepen, en werd de 
volgende dag de overgave van Maa-
stricht getekend.  

 
De locatie van de Nederlandse circum-
vallatielinie, de kampementen en ver-
sterkingen, en de troepenbewegingen 
staan gedetailleerd afgebeeld op een 
kaart uit 1632 die in het Stadsarchief 
van Maastricht bewaard wordt. 

 

De archeologische restanten van de 
belegering 
In 2008 werden tijdens een archeolo-
gisch vooronderzoek ter hoogte van de 
Delstraat te Neerharen de restanten 
van een aardwerk aangetroffen. De 
vondst was allerminst verwacht. Het 
archeologisch vooronderzoek was er in 
de eerste plaats op gericht het vervolg 

van de bronstijdnederzetting en/of de 
Romeinse nederzetting te traceren.  

 
Het aardwerk werd door zijn vorm 
geïnterpreteerd als een redan. Bijzon-
der is dat de opvulling van de gracht 
voor de redan een tweede keer is door-
graven. Dit heeft de indruk dat de re-
dan op zijn minst moet onderhouden 
zijn geweest (zie verder). Associërende 
vondsten stammen uit het midden van 
de 17

de
 eeuw. 

 
Ook het in 2010 ontdekte paardengraf 
van Borgharen (Nederland) moet in het 

kader van deze belegering gezien wor-
den.  
 
1634 –De Spanjaarden belegeren Maa-
stricht 
Sinds de verovering door prins Frederik 
Hendrik is Maastricht in Staatse handen 
en hoort het bij de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden. De andere 
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Stratigrafische interpretatie van de redangracht van Neerharen (© ARON) 

 

Maassteden vallen echter weer in han-
den van de Spanjaarden. Maastricht is 
met andere woorden een enclave in 
Spaans gebied. Hierdoor is het voor de 
Spanjaarden vrij eenvoudig om Maa-
stricht in de jaren die volgen stevig 
onder druk te zetten. Zo besloten ze om 
in 1634 de Maas, de economische ader 
van Maastricht, voor verkeer af te slui-
ten. Hiervoor werd een bestaande ver-
sterking, het kasteel van Navagne, ge-
confisqueerd en omgebouwd tot een 
Spaans bolwerk (zie hoger p. 46-51).  
 

Vervolgens gingen de Spanjaarden in 
juli over tot de belegering van Maa-
stricht, hierbij gebruikmakend van de 
nog niet geslechte aanvalslinies van 
Frederik Hendrik uit 1632. Het beleg 
zelf werd in september afgebroken. Het 
leger zou, weliswaar niet op volle getal-

sterkte, rond Maastricht blijven tot de 
Vrede van Münster in 1648. 
 
Wat de gebeurtenissen in 1634 in 
Neerharen betreft, zijn we ook ingelicht 
door archivalische bronnen van Pieters-
heim. Verschillende documenten ver-
melden dat de markies van Aytona met 
het koninklijke leger in Neerharen gele-
gerd was.  
 
 
 
 

De archeologische restanten van de 
belegering 
Afgezien van de monumentale stervor-
mige schans met bastions en ravelijnen 
die de Spanjaarden opwierpen in Na-
vagne, zijn we op archeologisch vlak 
slecht ingelicht over deze belegering-



68 

sepisode. Bij de beschrijving van de 
vorige belegering haalden we aan dat 
de structuren uit 1632 goed onderhou-
den leken.  
 
Bij nazicht van het opgravingsarchief 
blijkt mogelijk een ander verhaal. De 
stratigrafische analyse van de gracht 
werpt immers een nieuw licht op de 
zaak: in 1632 werd een redan met 
gracht en wal aangelegd (volle oranje 
lijn), deze slibde langzaam dicht (oranje 
stippellijn). Het dichtslibben werd ver-
sneld door de aanwezigheid van een 
wal waarlangs water versneld af-
stroomt.  
 
Op een later tijdstip werd de dichtge-
slibde gracht weer geopend (blauwe 
volle lijn); de blauwe lijn doorsnijdt 
immers de opvullingen. Na verloop van 
tijd slibde ook deze gracht weer dicht, 
totdat deze voorgoed werd gedempt. 
Gezien de gelijkenissen van de twee 
opvullingsequenties kunnen we enkel 
besluiten dat de beide sequenties op 
eenzelfde manier zijn tot stand geko-
men, zijnde als resultaat van een 
gracht-wal-systeem. 
 
 
1673 – Lodewijk XIV belegert Maa-
stricht 
Het Beleg van Maastricht van 1673 
vond plaats in het kader van de Hol-
landse Oorlog (11 tot 26 juni). De Hol-
landse oorlog vond zijn oorsprong in de 
strubbelingen rond de triple alliance en 
het Verdrag van Aken (1668) wat op 
hun beurt de resultaten waren van de 
Devolutieoorlog. In deze oorlog streden 

Frankrijk en Spanje over de Spaanse (of 
Zuidelijke) Nederlanden. Het was ko-
ning Lodewijk XIV die Maastricht per-
soonlijk in wilde nemen. 
 
De Franse troepen begonnen met de 
belegering op 13 juni toen buiten de 
Tongersepoort met de aanleg van loop-
graven werd begonnen. Al eind juni gaf 
Maastricht zich na hevige strijd over 
aan de Fransen. De verrassend snelle 
val van Maastricht was vooral te danken 
aan een nieuwe aanvalstactiek die Vau-
ban hier voor het eerst toepaste. Deze 
tactiek werd gekenmerkt door de stel-
selmatige toepassing van loopgraven 
waarmee de belegeraars geleidelijk en 
onder dekking naar voren konden 
schuiven. Ook gebruikte Vauban zijn 
belegeringsgeschut stelselmatig. Twee 
batterijen belegeringsgeschut plaatste 
hij op de noordhelling van de Sint-
Pietersberg. De strijd in 1673 speelde 
zich vooral af op het front buiten de 
Tongersepoort. De belangrijkste door-
braak werd geforceerd rond 24 juni 
toen de Fransen en hun Engelse huur-
lingen een deel van de stadsmuur rond 
de Tongersepoort in handen kregen. 
Graaf d’Artagnan, later vereeuwigd 
door Alexandre Dumas als één van de 
musketiers, liet hierbij het leven.  
 
De archeologische restanten van de 
belegering 
Tijdens archeologisch onderzoek eind 
vorige eeuw door het Instituut voor het 
Archeologische Patrimonium (IAP, nu 
VIOE) in Kesselt werden, opnieuw tus-
sen de sporen van een inheems-
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Romeinse nederzetting, de resten van 
een gracht aangetroffen.  
 
Deze gracht kon over verschillende 
tientallen meters gevolgd worden en 
vertoonde ook een driehoekige uitbouw 
in het noorden. Tijdens het onderzoek 
en ook later bij de eerste verwerking 
van de vondsten en plannen was aller-
minst duidelijk waarmee deze gracht in 
verband kon gebracht worden. Naar 
analogie met de gracht in Neerharen-
Rekem werd hij uiteindelijk wel in ver-
band gebracht met een oorlogssituatie. 
Het zou echter duren tot 2008, na het 
onderzoek dat plaatsvond op een zuide-

lijk uitbreiding van de leemgroeve in 
Kesselt, vooraleer het volledige beeld 
duidelijk werd.  
 
De gecombineerde opgravingsplannen 
lieten een linie zien die te vergelijken 
was met de linie uit 1673. Deze linie 
vertoont ter hoogte van Kesselt een 
gelijkaardige knik. Bovendien, en dat 
was hoogst eigenaardig, vertoonde een 
schilderij (van de hand van Jean Paul, 
Versailles) van de belegering door Lo-
dewijk XIV een zicht op het westelijke 
bolwerk. Zelfs de opening die archeolo-
gisch werd gedocumenteerd, is te zien 
op het schilderij. 

 

 
 
Linksboven: gracht zoals hij werd aangetroffen tijdens het onderzoek in 2000, rechtsboven: 
het vervolg van diezelfde gracht uit het onderzoek van 2008 (Wesemael & Lauwers 2008). 
Onder: de interpretatie d.m.v. een kaart van het beleg in 1673 

 



70 

De kaart van het beleg in 1748 (Grensschap Albertkanaal) en de cropmark die 
aanleiding gaf tot de identificatie van de redoute in Briedgen © KULeuven 

 

1748 – Lodewijk XV belegert Maa-
stricht 
Door de Vrede van Nijmegen in 1678 
hielden de krijgsverrichtingen tussen 
Nederland en Frankrijk tijdelijk op en 
werd Maastricht teruggeven aan Neder-
land. In het kader van de Oostenrijkse 
successieoorlog laaide het vuur echter 
weer hoog op. Enkele Europese vorsten 
waaronder Karel VII en Filips V van 
Spanje meenden recht te hebben op de 
Oostenrijkse troon.  

 
Dit ontaardde gauw in een Europees 
conflict dat voor een groot deel in de 
Lage Landen werd uitgevochten. Zo 
stonden Frankrijk en Engeland tegen 
elkaar in de Slag van Lafelt (1747), het 
voorspel tot de belegering en inname 
(op 7 mei) van de stad Maastricht. Maa-
stricht was weer in Franse handen. 
 
De Fransen omsingelden de stad Maa-
stricht. Net zoals bij alle andere belege-
ringsepisodes namen ze eerst de hoog-

ten rond de stad in. Het systeem van de 
circum- en contravallatielinies werd 
verlaten ten voordele van een quasi-
aaneengesloten cordon van troepen.  
 
Ook nieuw was de aanleg van een for-
tengordel ten noordwesten van de 
belegerde stad. Deze gordel was opge-
trokken uit een twintigtal (het aantal 
varieert van bron tot bron) aarden 
schansen of redoutes en strekte zich uit 
van Hocht tot Eigenbilzen (verder, oran-
je lijn). De verdediging werd opgewor-

pen omdat de Fransen vreesden in de 
rug aangevallen te worden van op het 
Kempisch plateau. Het beleg leverde 
nagenoeg niets op; de strijd werd be-
slecht aan de onderhandelingstafel in 
Aken in hetzelfde jaar. 
 
De archeologische restanten van de 
belegering 
Van deze belegeringsepisode zijn we 
uitzonderlijk goed ingelicht. Het her-
kennen van de belegerings- en verdedi-
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Het opgravingsplan uit 2009 en de interpretatie van de aangetroffen sporen op een uit-
treksel van een kaart van het beleg in 1748 (Grensschap Albertkanaal) 

 

gingsstructuren begon in 2005 toen 
door middel van een luchtfotografische 
prospectie door de KULeuven een vier-
kante structuur werd waargenomen 
(Vanderbeken 2010). Deze structuur 
werd, na uitsluiting van meer voor de 
hand liggende interpretaties, geïdentifi-
ceerd als één van de redoutes.  
 
Dit zette een kettingreactie in gang: 
onmiddellijk na de identificatie werden 
nog vier redoutes op luchtfoto’s ont-
dekt. De redoutes lagen allemaal op een 

hogergelegen rug tegenover het Kem-
pisch plateau, ter hoogte van Gellik, 
uitkijkend over de vallei van de Lang-
keukelbeek (en de locatie van het later 
aangelegde Albertkanaal).  
 
Zoals gezegd werd bij deze belegering 
geen circum- en contravallatielinie aan-
gelegd, maar werd er wel een quasi-
continu regimentencordon rond de stad 
geplaatst. Tijdens het archeologisch 
onderzoek op het Europark waren ar-

cheologen in staat drie van deze regi-
menten te herkennen. Het ging om de 
legerplaatsen van de regimenten Ren-
nes, Redon en Abbeville.  
 
De identificatie was eerder toevallig. 
Tijdens het onderzoek werden tiental-
len kuilen aangetroffen. De kuilen had-
den stuk voor stuk verbrande randen en 
bevatten, enkele schaarse vondsten 
uitgezonderd, houtskool. De kuilen 
werden dan ook geïnterpreteerd als 
haardkuilen. Markant aan de haarden 

was ook dat ze zich allemaal op één lijn 
bevonden. De lijn werd twee keer on-
derbroken, maar dat was, volgens het 
team archeologen, te wijten aan de 
vondstomstandigheden en latere ver-
gravingen. Vanwege het lineaire karak-
ter werd bijna onmiddellijk de relatie 
gelegd met een militair ingrijpen. De 
vondsten wezen in de richting van de 
18

de
 eeuw. 
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Analyse van kaartmateriaal en intense 
contacten met specialisten (o.a. J. Dae-
nen) deed de archeologen beseffen dat 
de belegering van Maastricht uit 1748 
de beste kans maakte: meteen waren 
ook de onderbrekingen in de linie ver-
klaard.  
 
Besluit 
Uit bovenstaande voorbeelden mag het 
duidelijk zijn dat de belegeringen van 
Maastricht op archeologisch vlak nog 
veel te bieden hebben. We moeten ons 
echter hoeden voor overdreven opti-
misme. Alle iconografische bronnen 
werden pas geraadpleegd bij de inter-
pretatie van de archeologische bron-
nen, dus post-factum. De kaarten wer-
den dus niet gebruikt als voorspeller  
 
Een ander markant feit is dat de struc-
turen in 95% van de gevallen op toeval-
lige wijze worden aangetroffen. Zo zijn 
archeologen meestal op zoek naar ne-
derzettingsstructuren, niet naar struc-
turen die in verband gebracht worden 
met oorlogssituaties. Dit houdt ander-
zijds wel in dat archeologen, wanneer 
aan het werk vlakbij de grens met Maa-
stricht, er op bedacht moeten zijn dat 
belegeringsstructuren aan het licht 
kunnen komen. 

SPOREN VAN HET VERLEDEN IN HET LANDSCHAP 
 
Het Grensschap Albertkanaal, een samen-
werkingsverband tussen Lanaken, Riemst en 
Maastricht, plaatste 14 landmarks in het 
landschap. Deze willen de sporen van het 
verleden in het landschap weer herkenbaar 
maken en betekenis geven. De landmarks 
brengen verhalen over oorlogen, veldslagen 
en belegeringen, de Romeinse weg, de on-
dergrond, water, natuur, landbouw,...  
Ook verschillende slagvelden rondom Maa-
stricht worden weer zichtbaar gemaakt (Alva 
op de Dousberg, Slag van Lafelt, Lodewijk XV 
op de Sieberg)  
Meer info: www.grensschap.eu en bij de 
toeristische diensten van de deelnemende 
gemeenten 

http://www.grensschap.eu/
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De nieuwste tijd (ca. 1750 – 1945) 
 
Hoewel op het einde van de 18

de
 en in de 19

de
 eeuw erg belangrijke ontwikkelingen 

gebeurden, o.a. het bewind van Napoleon en het ontstaan van België, maken we in 
dit deel een tijdssprong en focussen op de twee grootste militaire conflicten uit de 
recente geschiedenis: de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van de ge-
beurtenissen in enkele dorpen trachten we een beeld te schetsen van hoe beide oor-
logen in deze regio beleefd werden.  
 
Historisch kader 
Bij de Franse inval in 1792 werden Luik en een aantal plaatsen in het Land van Loon 
bezet en werd Maastricht door revolutionaire legers belegerd. Men slaagde er in de 
Franse troepen in 1793 te verslaan bij Neerwinden. Een nieuwe Franse invasie lukte 
wel en de Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik werden definitief bezet. 
Het huidige Belgisch en Nederlands Limburg werd verenigd in het departement van 
de Nedermaas, met Maastricht als hoofdstad. Het prinsbisdom hield op te bestaan 
en werd de kern van het departement Ourte, waarvan ook Voeren deel uitmaakte.  
 
Na de val van Napoleon in 1814 werden de zuidelijke Nederlanden en Luik verenigd 
met Nederland in het Koninkrijk der Nederlanden. Het departement van de Neder-
maas werd omgevormd tot provincie en kreeg de naam Limburg.  
 
In 1831 werd België onafhankelijk van Nederland. Er bestond echter nog niet onmid-
dellijk overeenstemming over Limburg, dat tot 1839 bij België bleef om dan definitief 
gesplitst te worden. Het noordelijke deel ging naar Nederland. De Maas fungeerde 
als grens, met uitzondering van de enclave Maastricht. Voeren behoorde tot de pro-
vincie Luik, totdat de gemeente in 1962 bij Limburg werd gevoegd.  
 
Op 4 augustus 1914 vielen de Duitsers België binnen via de provincie Luik. Moelingen 
werd grotendeels verwoest. Het bezette België werd van het neutrale Nederland 
afgesloten met een ‘elektrische draad’. De ligging in het grensgebied was bepalend 
voor het oorlogsleven in deze regio.  
 
Het besproken gebied speelde een niet onbelangrijke rol bij het begin van de Tweede 
Wereldoorlog. Bij de inval op 10 mei 1940 schakelden de Duitsers het fort van Eben-
Emael uit en veroverden de bruggen over het Albertkanaal.  
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De Eerste Wereldoorlog in Kanne 
Paul Vrijens 

 
Paul Vrijens, getogen Kannenaar, is lid van de lokale heemkring en kan als specialist 
beschouwd worden voor wat betreft de oorlogsjaren in Kanne. Hij geeft er occasio-
neel ook rondleidingen. 
 
 
Het uitbreken van de oorlog 
De Eerste Wereldoorlog kwam niet uit 
de lucht vallen. Achteraf gezien was het 
al jaren duidelijk dat een oorlog kon en 
zou uitbreken in Europa. Het was alleen 
de vraag waar en wanneer. Als gevolg 
van de Russisch-Franse samenwerking 
moest de Duitse generale staf vanaf het 
begin van de 20

ste
 eeuw rekening hou-

den met een tweefronten-oorlog. Die 
wilde men in ieder geval vermijden en 
daarom bedacht de chef-staf von Sch-
lieffen in 1906 een plan om eerst 
Frankrijk snel uit te schakelen en dan 
Rusland aan te pakken. Daarvoor was 
het wel nodig om de sterke Franse 
verdediging te ontwijken door een 
aanval via Zuid-Nederland en België. 
Een belangrijk onderdeel van het plan 
was de snelle verovering van de ver-
sterkte forten rond Luik. In de loop van 
31 juli moest de regering onder leiding 
van koning Albert I beslissen tot alge-
mene mobilisatie. 

 

 
De meeste soldaten uit Kanne en om-
geving behoorden tot de 3

de
 divisie: het 

hoofdkwartier daarvan bevond zich in 
Luik en de garnizoenen in Luik, Hasselt 
en Verviers.  
 
Op 2 augustus bezorgde de Duitse ge-
zant de Belgische regering een verkla-

ring waarin stond dat de Duitse rege-
ring vernomen had dat er Franse troe-
pen in België waren en dat de Duitsers 
dus verplicht waren om België binnen 
te komen om het land te helpen verde-
digen. De Belgische regering reageerde  
afwijzend op de Duitse vraag/eis. Op 4 
augustus verklaarde Duitsland Frankrijk 
de oorlog en vernam België dat de 
Duitsers via België zouden komen. Om 
negen uur ’s ochtends stonden de eer-
ste Duitse troepen op Belgische grond-
gebied en dat nog zonder officiële oor-
logsverklaring.  
 
Op die eerste dag van de oorlog riep de 
burgemeester van Kanne, Felix Pos-
wick, zoon van de kasteelheer van 
Neercanne, de mensen op om hun 
wapens in te leveren. Samen met de 
pastoor verzocht hij de bewoners hun 
kalmte te bewaren. Daarnaast stelde hij 
een burgerwacht in. Het Belgisch leger 
stationeerde in Kanne een afdeling 
lansiers van 50 man. De aanvoerder 
verbleef bij Felix Poswick terwijl de 
weduwe van Renier Mosmans, Marie 
Catherine Jodogne, in haar boerderij in 
de Brugstraat een dertigtal soldaten 
logies gaf. Volgens pastoor Langenhoff 
van Kanne vonden een tweehonderdtal 
vluchtelingen onderdak in de grote 
schuren en zolders van weduwe Mos-

http://nl.wikipedia.org/wiki/Forten_rond_Luik
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Huis Poswick, 
binnenplaats 

mans en in de twee muziekzalen. Daar-
naast vluchtten duizenden landgenoten 
naar Maastricht.  
 
Op 5 augustus kwamen de eerste Duit-
se soldaten in Bassenge en Wonck. 
Tijdens de volgende dagen wisten de 
Duitsers, weliswaar met veel moeite, 
de forten rond Luik uit te schakelen. 
Half augustus begon de terugtocht van 
het Belgische leger in de richting van 
Antwerpen en werden Visé en Hallem-
baye door de Duitse troepen in brand 
geschoten als wraak voor de vertraging 
en de angst. Pas toen verschenen de 
eerste Duitse soldaten in Kanne. Zij 
trokken via de Muizenberg naar Lana-
ken.  

 
Op dat ogenblik bevond zich in het huis 
tegenover de kapel naast de familie 
Poswick ook de familie Derriks. Jean 
Derriks, Limburgse député uit Roclenge, 
vond zijn dorp niet meer veilig en had 
op 11 of 12 augustus zijn familie naar 

Kanne gebracht bij de bevriende familie 
Poswick. Op 18 augustus had hij, gezien 
de doortocht van de Duitse troepen in 
Kanne, de laatste voorbereidingen 
getroffen om naar het veilige Maa-
stricht te vluchten. De koffers stonden 
klaar in de gang maar de jongste kinde-
ren lagen al in bed en daarom werd het 
vertrek uitgesteld tot de volgende dag. 
Omstreeks half elf ’s avonds was bur-
gemeester Poswick in de buurt van zijn 
huis de toestand in de gaten aan het 
houden. Plotseling hoorden hij en de 
families in zijn huis een aantal schoten 
vallen. Iedereen in huis verstopte zich 
in de kelder maar uiteindelijk gingen 
mevrouw Poswick met haar jongste 
dochter en Jean Derriks met zijn zoon-

tje van vier en de meid naar de deur. Zij 
kregen nauwelijks een kans: Anna Pos-
wick-Reggers kreeg een kogel in haar 
hoofd en Jean Derriks werd getroffen 
door een bajonet in de buik, de meid 
vluchtte met de kinderen naar de kel-
der. Anna Reggers stierf onmiddellijk, 
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Gedenksteen op de gevel van huis Pos-
wick 

Jean Derriks bleef uiteindelijk nog enige 
uren leven. De soldaten drongen het 
huis binnen, vernielden enige meube-
len, trachtten het huis in brand te ste-
ken en vertrokken. De overblijvende 
leden van beide families vluchtten naar 
het torentje in de tuin en bleven daar 
totdat de kust veilig was. De lichamen 
waren intussen via de Hertenwei naar 
het kasteel van Neercanne (en dus naar 
Nederland) gebracht. 

 
Oorlogsjaren in een grensstreek 
Tot 1916 voerde de bezetter een rustig 
bewind, met weinig agressie en relatief 
veel begrip voor het ongenoegen van 
de Belgische bevolking. In de loop van 
oktober 1914 zijn dan ook veel mensen 
naar het dorp teruggekeerd. Degenen, 
die om welke reden dan ook in Neder-
land bleven, probeerden hun leven zo 
normaal mogelijk te laten verlopen.  
 
De pastoor van Kanne keerde intussen 
naar zijn pastorij terug en kreeg enige 
dagen later, op 10 november, te maken 
met de  inkwartiering van een aantal 

Duitsers. De meeste bezettingssoldaten 
verbleven in de rijkswachtkazerne. Tot 
15 januari 1915 leefden de Duitse sol-
daten volledig op kosten van de parti-
culieren en de Belgische overheden. Zo 
eisten zij in het kanton Zichen-Zussen-
Bolder van de bewoners paarden, koei-
en, varkens, aardappelen, hooi, maar 
ook cognac, wijn en jenever. Daarna 
moesten zij bij inkwartiering in en bij 
gebruik van openbare gebouwen beta-
len. Dat gebeurde zeker niet altijd. 
 
Het recht van vergadering en vereni-
ging en een aantal vrijheden werden 
ernstig beperkt: bijeenkomsten in open 
lucht waren verboden, net als politieke 
verenigingen. ’s Avonds mocht er na 20 
uur niemand meer op straat komen. 
Brieven moesten verstuurd worden 
met speciale Duitse postzegels en on-
der open omslag. Je mocht ook niet 
gaan en staan waar je wilde.  
 
De Nederlandse grens was gesloten en 
werd streng bewaakt. Iedereen, die de 
grens probeerde over te steken, werd 
gearresteerd en bij een poging om te 
vluchten beschoten. Reispassen wer-
den maar voor korte periodes en tegen 
hoge prijzen uitgereikt aan particulie-
ren. Vanaf 2 december 1914 eisten de 
Duitsers 1 mark (1,25 fr.) van iedereen 
die naar Maastricht wilde gaan. De prijs 
van die papieren ging voortdurende de 
hoogte in. Later kreeg iedereen een pas 
voor 1 maand mits een borg van 100 fr. 
Zo kreeg een honderdtal dorpsgenoten 
een pas om in Nederland te gaan wer-
ken. Daar konden zij flink verdienen 
omdat de frank en de mark fors in 
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Grensovergang bij de Heilig Grafkapel in Kanne 

 

waarde gedaald waren tegenover de 
gulden. Een aantal inwoners had akkers 
in Nederland liggen, vooral in het deel 
dat in 1839-1843 naar Nederland ging. 
Op de “Nederlandse velden” konden 
natuurlijk wel contacten gelegd worden 
met familieleden en kennissen, die naar 
Maastricht gevlucht waren.  
 

In ieder geval hadden de bewoners van 
de grensstreken veel te maken met de 
Duitse bezetters. Zeker in Kanne had 
men er last van, ook door de aanwezig-
heid van de mergelgroeven. Al in fe-
bruari 1915 werden de grotten uitvoe-
rig onderzocht en gecontroleerd. De 
geruchten gingen namelijk dat die grot-
ten vaak werden gebruikt door de 
grensgangers om ongehinderd aan de 
overkant te komen. De Duitsers waren 

het natuurlijk niet eens met die activi-
teiten, die vaak in verband stonden met 
verzet en spionage. Talrijke Belgische 
jongeren vluchtten over de grens naar 
Vlissingen, vanwaar zij via Engeland 
vertrokken naar de frontlinie.  
 
Bovendien wilde iedereen het voor-
beeld van de leeftijdsgenoten volgen en 

niet achterblijven. De Nederlanders 
lieten de jonge mensen meestal ooglui-
kend naar Engeland vertrekken om 
‘daar werk te zoeken’. Zo staan in het 
archief van de politie van Maastricht 32 
jongens van Kanne vermeld die zich 
tussen 27 november 1915 en 10 maart 
1919 (!) in Maastricht hebben gemeld. 
De meeste zijn daarna naar Engeland 
vertrokken om het Belgische leger te 
vervoegen.  
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Verder werden veel berichten en brie-
ven vanuit bezet gebied overgebracht 
naar de in Nederland gevestigde Britse 
Inlichtingendiensten. Al deze vormen 
van grensverkeer waren erg vervelend 
voor de Duitsers. Die namen dan ook 
nieuwe maatregelen. Vanaf midden 
1915 verscheen overal langs de Bel-
gisch-Nederlandse grens een elektri-
sche draad, die onder hoogspanning 
stond.  
 
Vanaf 1 juli 1915 werd de officiële 
grensovergang verplaatst naar de grens 
tussen Emael en Kanne. De eerste 

slachtoffers van de 
draad werden al ge-
meld op 25 juli. Twee 
Russische officieren 
konden de draad 
doorknippen boven 
op de berg. Zij waan-
den zich al veilig maar 
een van beiden werd 
aan de Keel in Vroen-
hoven doodgescho-
ten, de andere kon 
door het Cannerbos 
ontsnappen en werd 
opgevangen door de 
familie Poswick. Blijk-
baar was het mogelijk 
om zonder al te veel 
problemen de draad 
te passeren. In het 
begin werd een gleuf 
gegraven onder de 
draad of een ladder 
neergezet om over de 
draad te springen. 
Later maakten de 

‘passeurs’ meestal gebruik van een ton 
of een raam om tussen de draden te 
zetten.  
 
Langenhoff vertelde dat er bijna iedere 
week een dodelijk ongeval plaats vond, 
maar dat er uiteindelijk toch honder-
den er in slaagden om in Nederland te 
komen. De smokkelaars werden in 
Kanne geholpen door de mensen die de 
grotten van de Sint-Pietersberg en van 
de Cannerberg goed kenden. Na de 
oorlog verdween de draad zeer snel. 
 

KANNE BEZOEKEN 
 
Bezoek aan de mergelgrotten in Kanne: 
Adres: Avergat, Kanne 
groepen (van min. 15 volwassenen): hele jaar, enkel na reservatie 
bij toerisme Riemst  
individuele bezoekers: hele jaar door (behalve van 15/12/2011 tot 
en met 15/01/2012) iedere zaterdag en zondag  1 rondleiding per 
dag enkel en alleen om 14u (zonder reservatie), bijkomend tijdens 
de maanden juli en augustus iedere dag 1 rondleiding per dag enkel 
en alleen om 14u (zonder reservatie). 
Prijs: volwassenen 3,75 euro, jongeren 12-18 jaar (in schoolver-
band) 2,50 euro, kinderen -12 jaar en mindervaliden 2 euro 
 
Toerisme Riemst biedt voor groepen (halve-)dagtrips in Kanne aan: 
spiegeltocht: begeleide wandeling door het dorp Kanne en bezoek 
aan de grotten 
dagtrip: Kanne en het fort van Eben-Emael 
dagtrip: De mooiste dorpen van Limburg – Kanne en Oud-Rekem 
 
Wandelen: het Statieplein in Kanne is het vertrekpunt voor ver-
schillende wandelingen in het gebied tussen Jeker en Maas, met 
o.a. een wandeling naar Eben-Emael, of de Tiendeberg. Kaart te 
verkrijgen bij toerisme Riemst 
Fietsen: via knooppunten 401 en 402 wordt je door Kanne geleid, 
fietskaart ‘fietsen tussen Jeker en Maas’ te verkrijgen bij toerisme 
Riemst 
Meer info: toerisme Riemst, 012 44 03 75, www.riemst.be  

 

http://www.riemst.be/
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Monument ter herdenking van de 
slachtoffers van WO I bij de kerk in 
Kanne.  

 

In de tweede helft van 1917 kregen de 
Belgen in ieder geval steeds meer te 
maken met opeisingen. Om de hoge 
prijzen te bestrijden, kocht de gemeen-
te levensmiddelen en zorgde zelf voor 
de distributie via een plaatselijke afde-
ling van het Nationaal Hulp- en Voed-
selcomité. Zo kocht de gemeente Kan-
ne iedere week 150 broden in Neder-
land, waarvan er 50 overbleven voor de 
gemeente want de andere 100 werden 
in beslag genomen door de Duitsers.  
 
Het einde van de oorlog 
Naarmate het oorlogseinde dichter 
kwam, begonnen ook de Duitse bezet-
tingstroepen meer en meer te klagen. 
Iedere dag hoorde men verhalen vertel-
len van overgelopen Duitsers. De Ham-
burger compagnie, die in Kanne lag, 
werd aan de westelijke kant van de 
elektrische draad verplaatst, waar-
schijnlijk uit angst voor vluchtpogingen 
naar Nederland.  
 
Na de mislukking van het Duitse offen-
sief in het voorjaar van 1918 begon ook 
de bevolking van Kanne hoop te krijgen 
op een goed einde van de oorlog. Op 12 
november, een dag na de wapenstil-
stand, verlieten de Duitse soldaten het 
dorp. De muzikanten haalden in Kanne 
de  instrumenten uit de bergplaatsen 
en in het dorp klonken weer de blijde 
klanken van de twee fanfares. De cra-
mignons dansten weer door het dorp.  
Op 13 november kwamen hier 200 
Engelse krijgsgevangenen uit Duitsland 
aan. Deze waren zo verzwakt dat de 
dorpelingen hen moesten verzorgen en 
ook verzorgden als waren het hun ei-

gen kinderen. De volgende dagen kreeg 
men te maken met ordeloos vluchten-
de Duitsers.  
 

In deze periode keerden ook de meeste 
van de bijna 90 soldaten uit Kanne 
terug uit dienst of uit gevangenschap in 
Nederland of uit krijgsgevangenschap 
in Duitsland. Bovendien zijn nogal wat 
mensen, mede als gevolg van de oor-
log, gestorven aan de Spaanse griep. 
Vanaf november 1918 konden de 
meeste inwoners van Kanne geleidelijk 
hun gewone leven hervatten. Er bleef 
nog wel een eenheid de grens bewaken 
maar die werd in januari 1919 al ver-
vangen door de plaatselijke rijkswach-
ters. 
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Opmerkelijk is dat vele soldaten, die als 
jonge mannen hun dorp, dat voor een 
groot deel nog in de 19

de
 eeuw leefde, 

verlaten hebben, daar terugkeerden 
met een ervaring niet van één of enige 
jaren maar van een leven. Velen van 
hen konden dan ook niet meer aarden 
in een dorp van enige honderden in-
woners, die nog vooral van de land-
bouw leefden. Ze trokken naar de ‘wij-
de’ wereld van Antwerpen of Brussel. 
Voor het eerst werden de deuren wijd 
geopend. Daarbij maakten zij gebruik 

van het aanbod dat hun gedaan werd: 
zonder enige vorm van examens of iets 
dergelijks konden zij bij het leger blij-
ven of bij de rijkswacht of de douane 
terecht. 
 
In juni 1921 werd tijdens de gemeente-
raadszitting beslist een gedenkteken op 
te richten voor de gesneuvelde dorps-
genoten. Daarvoor werd een commissie 
in het leven geroepen. Uiteindelijk zou 
het monument in 1922 ingehuldigd 
worden.  
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Het verwoeste Moelingen. Links het gemeentehuis met daarachter de hoeve Lejeune 
(Weekblad "'De Week", 13de jaargang, nr. 20, 21, 15/22 augustus 1914, Rotterdam) 

De ‘ORD’-steen boven de deur van het 
voormalige vredegerecht in Moelingen 
verwijst naar de wederopbouw na de 
oorlog.  

De Eerste Wereldoorlog in Moelingen 
Jean-Marie Aussems en Guido Sweron 

 
 

Na de oorlogen in de 16
de

 tot 18
de

 eeuw 
zouden de Schans en het dorp Moelin-
gen nog eenmaal een verwoestend 
leger moeten laten voorbijtrekken. 
Toen de Duitsers op 4 augustus 1914 
België binnenvielen, wilden ze bij Visé 
de Maas oversteken, maar de brug 
bleek er opgeblazen. Bij de Schans is de 
Maas niet zo diep en daarom sloegen 
de invasietroepen daar een noodbrug 
waarlangs ze verder wilden oprukken. 
20.000 soldaten met 5.000 paarden 
moesten er tussen Warsage en Moelin-
gen een paar dagen hun tenten op 
slaan! De zenuwachtige Duitsers meen-
den overal francs tireurs (‘vrijschut-

ters’) te zien en op verscheidene plaat-
sen werd geroepen: “Man hat geschos-
sen!” Hoe dan ook, de manier waarop 
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MOELINGEN BEZOEKEN 
 
Wandelen: de wandeling ‘Moelingen, een boeiend 
grensgeval’ leidt je langs ORD-stenen, grensste-
nen, grenspalen, grenswegen en een grensmonu-
ment. Na afloop kun je al spelend je kennis testen. 
Brochure te verkrijgen bij toerisme Voerstreek 
voor 4 euro.  
Fietsen: het fietsroutenetwerk loopt door Moelin-
gen, knooppunten 420, 421, 422 
Meer info: toerisme Voerstreek vzw, 04 381 07 
36, www.voerstreek.be  

Moelingen is het meest westelijke dorp van 
de gemeente Voeren. Het ligt in het Maasdal 
aan de rivier de Berwijn. De romaanse kerk-
toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk dateert 
uit de 12de eeuw en is een beschermd mo-
nument. Aan het voormalige gemeentehuis, 
langs de brug over de Berwijn, staan naast 
het dorpskruis uit 1768 enkele grenspalen uit 
de 18de eeuw (1713), met de wapens van 
Oostenrijk en de Nederlanden. Waar de 
Berwijn in de Maas uitmondt, stond ooit het 
kasteel van Elven. Nu zijn er nog enkele res-
ten te zien van de ‘Schans’, een door de 
Spanjaarden in 1674 gebouwde versterking, 
en van een Oostenrijks tolkantoor uit de 18de 
eeuw. Vlakbij ligt een stuwdam over de 
Maas, die het waterpeil stroomopwaarts 
moet regelen.  

 

ze in de dorpjes de burgerbevolking 
aanpakten, was onmenselijk brutaal: zij 
namen gijzelaars (waaronder o.a. pas-
toor Kallen van ’s Gravenvoeren), stel-
den burgers terecht (7 in ’s Gravenvoe-
ren) en staken o.a. in Moelingen 72 van 
de 123 huizen in brand. 
 
Op 8 augustus werd de noodbrug tus-
sen Moelingen en Lixhe voltooid en 
toen de soldaten er eenmaal waren 
overgetrokken, schoot van de schans 
en van Moelingen niet veel meer over; 
Ook het tolkantoor en de kapel van de 
Schans werden bij die gelegenheid met 
de grond gelijk gemaakt door de troe-
pen van keizer Wilhelm II. 
 
Die gebeurtenissen veranderden na-
tuurlijk het aanzicht van de dorpskern 
grondig: al die verwoeste woningen 
moesten worden heropgebouwd. Op 

heel wat huizen vind je daarom een 
datumsteen met de vermelding ‘ORD’ 
(Office des Régions Devastées = Dienst 
der Verwoeste Gebieden); De O.-L.-
Vrouwekerk en verscheidene boerde-
rijen (17

de
-18

de
 eeuw) rond het dorps-

plein ontsnapten goddank aan deze 
verwoesting.  
 
Wat er nadien van de Schans overbleef, 
was alleen nog een gesloten hoeve en 
het grondplan van de voormalige ves-
ting dat tot 1974, de aanleg van de E25-
autoweg, in het landschap zichtbaar 
bleef. Waarschijnlijk bevat de hoeve als 
kern een deel van de voorhofgebouwen 
van het voormalige kasteel. 
 
Bij de Elvenschans kan je nu recht-
streeks over de Maas en het Albertka-
naal in de richting van Kanne en Riemst 
rijden. Op de E25 werden douanekan-
toren ingeplant. De historische site 
‘Elvenschans’ zit nu als een groen ei-
land geprangd tussen de Maas, de 
verkeerswisselaar en de Belgisch-
Nederlandse grens. 

 

http://www.voerstreek.be/
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HET FORT VAN EBEN-EMAEL BEZOEKEN 
 
Adres: Rue du Fort 40, Eben-Emael 
Bezoek: 
groepen: minimum 2 weken op voorhand 
reserveren  
individuele bezoekers: 1 maal per maand 
open weekend, telkens open van 10u tot 
16u en bijkomend iedere zaterdag en zon-
dag tot oktober 1 rondleiding per dag om 
13.30u 
Open: van 5 januari tot 30 december, met 
uitzondering van enkele sluitingsdagen 
Duur: 2,5u steeds onder deskundige bege-
leiding van een gids / laatste rondleiding 
voor groepen kan om 14u starten  
Prijs: 6 euro per volwassene met een mini-
mum van 90 euro per groep  
Fietsen: het fort ligt langs het fietsroutenet-
werk tussen knooppunten 405 en 402 
Meer info: www.fortissimus.be 

Kanne en omgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog 
Paul Vrijens 

 
 
Het fort van Eben-Emael 
De Eerste Wereldoorlog had duidelijk 
gemaakt dat de Belgische verdediging 
in het oosten van het land een flink 
‘gat’ vertoonde: tussen Luik en de Ne-
derlandse grens was het voor de Duit-
sers mogelijk geweest de verdediging 
van de forten van Luik uit te schakelen 
en het land verder binnen te dringen. 
 
In 1926 werd beslist om bij Eben-Emael 
een nieuw fort te bouwen om zo een 
herhaling van de problemen in 1914 te 
voorkomen. Dat fort moest voorkomen 
dat een Duits leger een ideaal opmars-
gebied vond naar het Belgische binnen-
land en zo naar Parijs. In 1935 was de 
ruwbouw af en vanaf dat ogenblik wer-
den nog voordurend aanpassingen 
aangebracht, zelfs tot in 1940. 
 
Het fort van Eben-Emael heeft een 
oppervlakte van 75 ha en over die op-
pervlakte liggen 17 bunkers van uiteen-
lopende types die ondersteund werden 
door verschillende andere werken. De 
bunkers werden ingeplant zoals op een 
slagschip: op het vlakke bovenplateau 
van de heuvel de lange-afstandartillerie 
(1 koepel met 2 kanonnen van 120 mm 
met een reikwijdte van 17,5 km, 2 koe-
pels met elk 2 kanonnen van 75 mm 
met een reikwijdte van 10 km en vier 
kazematten met elk drie kanonnen van 
75 mm met een reikwijdte van 11 km),  
langs alle zijden onderaan de defensie-
bunkers, aangevuld met bijkomende 

versperringen. Een indrukwekkende 
‘natuurlijke’ verdediging versterkte het 
driehoekige fort nog: aan de oostzijde 
sneed het Albertkanaal door de heuvel, 
met verticale muren tot 60 m hoog; 
daarnaast een watergracht in het wes-
ten en een droge antitankgracht in het 
zuiden. In de mergelberg, 60 m onder 
het hoogste punt, werd een onder-
grondse kazerne gebouwd. Het garni-
zoen van ca. 1200 militairen moest daar 
een beleg kunnen doorstaan. Het was 
een van de sterkste forten van Europa 
en deze mening werd gedeeld door tal 
van internationale militaire experts. Het 
fort was een belangrijk onderdeel van 

http://www.fortissimus.be/
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Het fort van Eben-Emael (toe-
risme Riemst) 

de eerstelijnsverdediging, die van Ant-
werpen tot bijna in Luik samenviel met 
het Albertkanaal. In onze regio werd de 
verdedigingslinie bemand door onder-
delen van de 7

de
 infanteriedivisie: het 

2
de

 regiment Carabiniers bewaakte de 
brug in Veldwezelt, het 18

de
 Linieregi-

ment de brug in Vroenhoven en het 2
de

 
regiment Grenadiers de brug in Kanne. 
 

 
De Duitse inval in België. Inname van 
Eben-Emael en de bruggen over het 
Albertkanaal 
Ook de Duitsers waren overtuigd van 
de sterkte van het fort en begonnen al 
in 1939 met de voorbereiding van de 
aanval. Niet de inname maar de uit-
schakeling van het fort was het hoofd-
doel zodat de overtocht over Maas en 
Albertkanaal niet gehinderd of voor-
komen zou worden.  
 
De hoofdaanval zou door de Ardennen 
gaan en de aanval op midden-België via 
onze streek was uiteindelijk een aflei-
dings-manoeuvre: Franse en Britse 
troepen moesten naar midden België 

gezogen worden en dan waren de Ar-
dennen het terrein voor een snelle 
opmars. Verschillende elite-eenheden 
zouden ingezet worden om de drie 
Maasbruggen in Maastricht en de brug-
gen over het Albertkanaal bij Veldwe-
zelt, Vroenhoven en Kanne te verove-
ren en de vuurkracht van het fort van 
Eben-Emael richting noorden uit te 
schakelen. 

 
Daarna moesten de manschappen op 
het fort geholpen worden, bruggen-
hoofden gevormd en verbreed bij de 
drie kanaalbruggen en luchtsteun gege-
ven aan deze troepen. 
 
Aan de drie bruggen over het Albertka-
naal en op het fort van Eben-Emael 
zetten de Duitsers luchtlandingtroepen 
in. Deze werden vervoerd met zweef-
vliegtuigen. Dat had als grote voordeel 
dat de aanval bij verrassing kon gebeu-
ren. Bovendien zouden de soldaten 
dankzij de zweefvliegtuigen in groepjes 
neerkomen, zodat zij onmiddellijk met 
een aanval konden starten.  
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Schematische voorstelling van het fort van Eben-Emael (fortissimus.be) 

 Onder leiding van Walter Koch werden 
zo vier groepen van zweefvliegtuigen 
gevormd binnen de Sturmabteilung 
Koch, telkens één voor de drie bruggen 
over het Albertkanaal en één voor het 
fort van Eben-Emael. 
 
 

Groep GRANIT: fort Eben-Emael - 11 
zweefvliegtuigen - 86 pioniers 
Groep EISEN: brug Kanne - 10 zweef-
vliegtuigen. 
Groep BETON: brug Vroenhoven - 11 
zweefvliegtuigen. 
Groep STAHL: brug Veldwezelt - 10 
zweefvliegtuigen. 
 



86 

Het militair kerkhof in Kanne.  

 

De aanval op het fort gebeurde met 
negen van de elf voorziene zweefvlieg-
tuigen. Achteraf is ook de commandant 
van de groep Granit, luitenant Witzig, 
op het fort geland. De groep heeft 
onmiddellijk de luchtafweer (machine-
geweren) uitgeschakeld en binnen tien 
minuten waren de gevechtsopstellin-
gen, waarvan de kanonnen konden 
vuren in de richting van de bruggen of 
die schadelijk zouden zijn voor de eigen 
posities op het fort, ingenomen of ge-
neutraliseerd. De tegenaanvallen van 
de Belgische troepen, o.a. een peleton 
van 2

de
 regiment Grenadiers en van de 

reserves van de artilleristen uit Wonck, 
bleven zonder succes. Op 11 mei om 
12.15 uur gaf de bemanning van het 
fort zich over.  
 
Ook de bruggen werden aangevallen 
met zweefvliegers. De geruisloze vlieg-
tuigen landden achter de Belgische 
stellingen. De verrassing was compleet 
voor de Belgische troepen. Daardoor 
kon enkel de brug van Kanne tijdig 
opgeblazen worden. Het bevel daartoe 
werd gegeven door majoor Jottrand, 
commandant van het fort van Eben-
Emael. De bruggen van Vroenhoven, 
Veldwezelt en Briegden stonden onder 
commando kapitein-commandant Hen-
ri Giddelo van de Grenswielrijders (zie 
p. 90) en daar zijn de Duitsers er wel in 

geslaagd de bruggen intact in handen 
te krijgen. Via de onbeschadigde brug-
gen van Veldwezelt en Vroenhoven 
konden de Duitse troepen de verdedi-
gers van de brug in Kanne in de flank 
aanvallen en tevens oprukken naar het 
centrum van België. De verdedigers van 
de brug, die zich in de bunkers en in de 
flanken van de heuvels hadden opge-
steld, hadden al van ’s morgens vroeg 
te maken gehad met tegenstanders die 
vanuit hun rug en van bovenop de 
heuvels aanvielen. In de flanken van de 
heuvel boven Grootberg zijn nog de 

resten van deze loopgraven te herken-
nen. In de bunker, Block O, stonden 
een 47 mm kanon en machinegeweer 
opgesteld. Op de bunker is na de oorlog 
een monument ter ere van de Grena-
diers opgericht.  
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Restanten van loopgraven 
op de Grootberg in Kanne. 

De volgende dagen probeerden vlieg-
tuigen van de geallieerde luchtmacht 
de intacte bruggen te bombarderen. 
Maar ook dat mislukte en 64 vliegtui-
gen gingen door de Duitse luchtafweer 
verloren. Het monument aan de brug in 
Vroenhoven gedenkt de slachtoffers die 
bij deze vergeefse luchtaanvallen vielen 
maar natuurlijk ook de bewakingstroe-
pen, die al op 10 mei sneuvelden. In 
totaal waren er in de gevechten aan het 
Albertkanaal aan Belgische kant meer 
dan 600 militaire slachtoffers. Deze 
werden op bevel van de Duitsers door 
de plaatselijke bevolking begraven in de 
onmiddellijke omgeving.  
 
Zo werden in de eerste oorlogsdagen 
de Belgische slachtoffers van de ver-
woede strijd rond de brug van Kanne 
begraven onder aan de Zusserdel, tus-
sen de noordelijke bunker bij de brug 
en de nog bestaande bunker op de 
Tiendenberg. Achteraf is deze voorlopi-
ge begraafplaats gebruikt als plaats van 
het militair kerkhof. Op 10 mei 1946 
werd dit kerkhof als eerste in de buurt 

officieel ingehuldigd. De laatste resten 
van de militaire slachtoffers zijn in de 
loop van 1974 naar het kerkhof van 
Veldwezelt getransporteerd. 
 
Boven, aan de noordzijde van de Zus-
serdel, is tussen het struikgewas nog de 
basis te vinden van een 5 m hoog kruis, 
het Duitse Kruis. Dat werd daar door de 
Duitsers geplaatst voor de 28 Duitse 
slachtoffers van de strijd rond de brug 
van Kanne. In september 1944 heeft 
het lokale verzet dit kruis vernield. 
 
Verder verloop van de oorlog in Kanne 
Tijdens de oorlog stortte boven op de 
Tiendeberg een Brits Whitley-vliegtuig 
neer. Dit vliegtuig was op 18 augustus 
met vijf bemanningsleden vanuit Enge-
land vertrokken voor een vlucht naar 
Keulen.  Onderweg kwam het vliegtuig 
terecht in een concentratie van zoek-
lichten en werd aangevallen door een 
nachtjager. Tijdens dit gevecht werd de 
staartschutter, Sgt. Norcross, gedood. 
De bakboordmotor werd ook getroffen 
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en er brak vuur uit in de cabine van de 
radiotelegrafist.  
 
De bestemming van het vliegtuig werd 
gewijzigd: niet meer naar Keulen maar 
naar Aken. Hier werden de bommen 
gelost maar de bommenwerper werd 
op de terugtocht opnieuw aangevallen 
door een nachtjager. Daardoor werd de 
Whitley oncontroleerbaar en onbe-
stuurbaar. Bovendien werden de twee-
de piloot en de navigator gedood. De 
laatste twee bemanningsleden spron-
gen uit het toestel en kwamen in de 
buurt van Eben-Emael terecht, waar zij 
door Duitsers werden opgepakt.  
 
Het onbemande vliegtuig vloog door in 
de richting van Caestert en draaide 
toen in westelijke richting naar Kanne. 
Boven op de Tiendenberg stortte het 
toestel neer. In de buurt van die plek 
werd in augustus 1999 een monument 

opgericht voor de bemanning van de 
neergestorte Whitley: het Sgt. Norcross 
Memorial. 
 
In de loop van 1943 en 1944 dachten 
de Duitsers aan de mogelijkheid om in 
de grotten van Kanne een fabriek te 
bouwen voor de aanmaak van V1 of V2-
raketten. Daarvoor werden de grotten 
al klaar gemaakt met een aantal beton-
nen wegen en elektriciteit in een ge-
deelte van de ‘berg’. Uiteindelijk is dat 
er niet van gekomen. Bij de komst van 
de Amerikanen hebben de Duitsers de 
herstelde brug over het Albertkanaal 
vernield. De Amerikanen hebben bij de 
bevrijding op 10 september nog ge-
vuurd op de terugtrekkende of vluch-
tende Duitse troepen aan de oostelijke 
kant van Albertkanaal en Jeker. Daarbij 
kreeg de net voor de Tweede Wereld-
oorlog gebouwde Sint-Hubertuskerk op 
de valreep nog een voltreffer. 
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De vernielde brug van Briegden, foto 1940.  

 

Het Albertkanaal en de brug van Briegden 
René Thewissen 

 
René Thewissen is lid van heemkring Wiosello uit Veldwezelt en voorzitter van het 
Grensschap Albertkanaal. Dit samenwerkingsverband tussen de gemeenten Lanaken, 
Riemst en Maastricht wil de aandacht vestigen op het unieke landschap en de ge-
schiedenis van de streek . 
 
 

Grenswachterskazerne Lanaken 
Op de ochtend van 10 mei 1940 is de 
eerste bom van een Duitse Stuka be-
doeld voor de Grenswachterskazerne in 
Lanaken. Daar bevindt zich het com-
mandocentrum dat het bevel tot sprin-
gen van de bruggen van Vroenhoven, 
Veldwezelt en Briegden moet geven. 
Commandant Giddelo en vijf Grens-

wachters overleven de bommenregen 
niet. Dat het aantal slachtoffers relatief 
laag is komt door het feit dat alle man-
schappen hun posten, de bunkers langs 
de kanalen, bemannen. Het monument 
op de hoek van de Tongerse Steenweg 
en de Commandant Giddelostraat ge-
denkt deze slachtoffers. 
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De huidige brug van 
Briegden, die binnenkort 
zal verdwijnen bij de 
verbreding van het kanaal 

Grenswielrijders 
Voor de eerste maal krijgt België in 
1934 eenheden van beroepssoldaten, 
vrijwilligers in plaats van miliciens. 
Enkel het officierenkader bestond tot 
dan toe uit beroepsofficieren. Een 
grootschalige affichecampagne en de 
medewerking van de piepjonge natio-
nale radio INR zorgen voor het succes 
van de werving. Toch zijn de voorwaar-
den niet mals: tussen 18 en 29 jaar oud 
zijn, niet gehuwd, geen kinderen, een 
contract voor drie jaar tekenen. De 
opleiding duurt zes maanden en de 
vergoeding is gedurende die periode 
gelijk aan de soldij van een milicien. Tot 
de dagelijkse opdracht van een Grens-
wachter behoren verkenningstochten 
langs de grens en de wacht aan de 
kanaalbunkers met zijn persoonlijk 
voertuig: de fiets. 

 
Briegden: de brug die een dag later 
sprong 
Op 10 mei 1940 kregen de Duitsers ook 
de brug van Briegden onbeschadigd in 
handen. Een dag later zou de Belgische 
majoor van de genietroepen Georges 

Tilot er alsnog in slagen deze brug te 
laten springen, onder de ogen van de 
Duitsers. De helse sfeer van de eerste 
oorlogsochtend beschrijft Louis Paul 
Boon in zijn boek ‘Mijn kleine oorlog’. 
Hij maakte deel uit van de compagnie 
van het 2

de
 regiment Carabiniers die de 

brug van Briegden moest verdedigen. 
De dorst, het angstaanjagende gehuil 
van de bombarderende Stuka’s, de 
tegenstrijdige bevelen, totdat het ver-
lossende bevel kwam: redde wie zich 
redden kan. De compagnie van Boon 
zat dan al ingesloten. Aan de overkant 
van de brug, uit de richting van Lanaken 
verschenen Duitse troepen. In hun rug 
naderden de Duitsers die vaste voet bij 
de brug van Veldwezelt hadden gekre-
gen. Op hun vlucht werd het groepje 
Belgische soldaten gevangen genomen 
in Veldwezelt. Al de krijgsgevangenen 

uit de sector van Eben-Emael tot Brieg-
den werden apart afgevoerd naar Sta-
lag XIB in Fallingbostel. Zij waren getui-
ge geweest van de nieuwe wapens die 
hier ingezet werden: zweefvliegers en 
holle ladingen. Het Duitse opperbevel 
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KANAALBRUGGEN EN BUNKERS 
 
Fietsen: het fietsroutenetwerk loopt langs het Albertkanaal. 
Tussen knooppunten 405, 402, 401, 88, 11 en 65 passeert u 
achtereenvolgens het fort van Eben-Emael, Kanne, de bun-
ker en nieuwe brug van Vroenhoven, de Kesseltse Kip (één 
van de landmarks, zie p. 72), de bunker en brug van Brieg-
den. Ook langs de Zuid-Willemsvaart in Lanaken en Neerha-
ren zijn een aantal bunkers terug te vinden, tussen knoop-
punten 65, 131, 54, 58. 
Meer info en reservatie bij toerisme Lanaken, 089 72 24 67, 
www.toerismelanaken.be.   

vond het raadzaam die zo lang mogelijk  
geheim te houden. 
 
Na de oorlog werd de brug van Brieg-
den in de oorspronkelijke vorm herop-

gebouwd. In 2012 verdwijnt ze defini-
tief omdat het Albertkanaal ook hier 
verbreed moet worden. Daarbij dreigt 
ook de kanaaloeverbunker, waar L.P 
Boon de wacht hield, te verdwijnen. 

MUNSTERBILZEN BEZOEKEN 
 
Bezoekerscentrum De Landschapsruiter 
Adres: Leroyplein 2, Munsterbilzen 
In de dienstgebouwen van het kasteel Edelhof zijn een horeca-
zaak en ook het bezoekerscentrum ‘De Landschapsruiter’ geves-
tigd. U wordt er op attractieve wijze voorbereid op een wande-
ling door het dorp en het vlakbij gelegen natuurgebied, het 
Munsterbos. In het museum zijn ook resten van de neergestorte 
Blenheim te bezichtigen. 
Open: alle dagen van 11-17u 
Wandelen: aan de Remise vertrekken 2 wandelingen naar het 
Munsterbos, een prachtig stukje natuur op de grens van de 
Kempen en Haspengouw. Wandelkaart te verkrijgen bij toerisme 
Bilzen en in de brasserie Remise. 
Meer info: toerisme Bilzen, 089 51 56 54, www.bilzen.be  

http://www.toerismelanaken.be/
http://www.bilzen.be/
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Duitse soldaten in het centrum van Munsterbilzen.  

 

Munsterbilzen tijdens de Tweede Wereldoorlog 
Jean-Marie Withofs 

 
Heemkring Landrada publiceerde onlangs een boek over de Tweede Wereldoorlog in 
hun dorp Munsterbilzen. De voorzitter van de heemkring geeft een kort voorsmaakje 
op het boek.  
 
 
Het Albertkanaal (aan de noordgrens 
van Munsterbilzen) was voor het Belgi-
sche leger een ideale verdedigingslinie. 
Vanaf september 1939 had het 1

ste
 

Legerkorps 16000 manschappen gepo-
sitioneerd tussen de brug van Diepen-
beek en deze van Eigenbilzen. Dat had 
natuurlijk zijn impact op het Munster-
bilzerse dorpsleven. Soldaten werden 
ingekwartierd bij de mensen thuis. 
Legeroefeningen en legerverplaatsin-
gen maakten deel uit van het dagelijkse 

leven. De Minsterklieten werden aan-
gemoedigd eigen beschermingsmaat-
regelen te nemen zoals het verduiste-
ren van de woning en het bouwen van 
schuilkelders (abri’s). De cafés draaiden 
met al die soldaten op volle toeren. De 
plantenverkoop haperde door de reis-
beperkingen en controles. 
 
De 10

de
 mei 1940 waren de bruggen 

over het Albertkanaal en de aangren-
zende gemeenten het doelwit van hon-
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BOEK: OORLOG IN MUNSTER 
 
Het boek is te bestellen bij de heemkring 
voor 28 euro (36 euro indien het opge-
stuurd moet worden).  
Meer info: www.landrada.be, heem-
kring.landrada@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blenheim neergestort in 
het Munsterbos op 12 
mei 1940. 

derden Duitse vliegtuigen, met de eer-
ste militaire en burgerslachtoffers tot 
gevolg. De bevolking sloeg op de vlucht, 
gevolgd door het terugtrekkende Belgi-
sche leger. De burgers keerden vlug 
terug en werden geconfronteerd met 
geplunderde huizen, vernielingen en de 
in opmars zijnde Duitse militairen. De 

Engelse luchtmacht probeerde nog om 
deze opmars te stuiten. Dat resulteerde 
boven Munsterbilzen in het neerhalen 
van het eerste vliegtuig, een Blenheim. 
Onderdelen van de Blenheim zijn te 
bezichtigen in het “Bezoekerscentrum 
De Remise” aan het voormalige kasteel 
Edelhof. Later, gedurende de bezetting, 
zouden er nog enkele vliegtuigen cra-
shen in onze gemeente (31 augustus 

1940, crash van de Engelse Hampden; 4 
februari 1944, crash van de Amerikaan-
se B17, ‘vliegend fort’ genoemd).  
 
De Duitse bezetting was een feit. Het 
leven normaliseerde zich, vooral door 
de vaststelling dat het gestructureerde 
Duitse leger van 1940 niet meer te 
vergelijken was met het wispelturige en 
oncontroleerbare leger van ’14-‘18. 
Desalniettemin was er de bezetting van 
een vreemde mogendheid en de eerste 
bevelen van de Duitse legeroverheid 
werden uitgevaardigd. Verduistering 
(Abdunkeln), in beslagname van voer-
tuigen (fietsen en auto’s), opeisen van 

voedselvoorraden, de voedsel- en 
brandstofrantsoenering, etc. De zwarte 
markt tierde welig. De vrijwillige te-
werkstelling naar Duitsland voldeed 
niet en ging over in een verplichte te-
werkstelling. Personen die opgeroepen 
waren, verborgen zich en werden gro-
tendeels bij de weerstand ingelijfd. Na 
1943 nam het verzet tegen de bezetter 
toe. Het grootste deel van de Munster-

http://www.landrada.be/
mailto:heemkring.landrada@gmail.com
mailto:heemkring.landrada@gmail.com
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se bevolking probeerde te overleven, 
maar het fenomeen van "zwarten" en 
"witten" was ook hier nadrukkelijk 
aanwezig. De verzetsorganisatie “Witte 
brigade” was in onze contreien goed 
georganiseerd. Op het einde van de 
oorlog, september 1944, kregen de 
verzetslieden de opdracht te verzame-
len op het Heike. Het was daar dat in de 
dagen voor de bevrijding verschillende 
schermutselingen plaatsvonden tussen 
verzetslieden en terugtrekkende Duitse 
soldaten. Er vielen slachtoffers langs 
beide kanten. Op het Heike, enkele 
honderden meters langs de weg in het 
bos, bevindt zich de kapel van de 
Weerstand ter herinnering aan de ge-
vallen weerstanders. 

 
Munsterbilzen werd op vrijdag 8 sep-
tember 1944 bevrijd door de 2

de
 Ameri-

kaanse Pantserdivisie “Hell on Wheels”. 
De dagen onmiddellijk na de bevrijding 
verliepen chaotisch. De Munsterse 
bevolking was euforisch. De zoektocht 
naar collaborateurs nam een aanvang. 
 
Het duurde nog jaren voor de onge-
makken van de oorlog en de bezetting 
waren weggewerkt. WO ll heeft op de 
Munsterse bevolking een enorme im-
pact gehad. Degenen die het hebben  
meegemaakt, zal het altijd bijblijven.  
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