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‘De	oude	wegen	hebben	–	zoals	de	historische	geografie	in	het	algemeen	–	de	eigenschap,	
tot	de	verbeelding	te	spreken.’	
	
S.	J.	Fockema	Andreae,	1957.	
	
	

‘Rien	n’était	pittoresque	comme	ces	convois,	boiteuses	caravanes,	cheminant	dans	une	
vallée	par	un	beau	jour	d’été.	Un	seul	conducteur	était	assis	sur	la	croupe	du	premier	
cheval,	lequel	était	suivi	de	quinze	à	vingt	de	ses	frères,	marchant	un	à	un	et	à	la	suite	l’un	
de	l’autre,	par	l’habitude	des	sentiers	étroits,	tous	merveilleusement	dressés	à	se	nourrir	
sans	frais	pour	leur	maître,	en	tondant	de	droite	et	de	gauche	les	jeunes	pousses	qui	
bordaient	les	voies.’	

‘Niets	was	zo	schilderachtig	als	deze	konvooien,	waggelende	karavanen,	langzaam	
voortgaand	in	een	vallei	op	een	mooie	zomerdag.	Slechts	één	voerman	zat	achter	op	het	
eerste	paard,	dat	werd	gevolgd	door	vijftien	tot	twintig	van	zijn	soortgenoten,	één	voor	
één,	het	ene	achter	het	andere	voortgaand,	gewoonlijk	over	smalle	paden,	alle	
uitstekend	afgericht	om	zich	te	voeden	zonder	kosten	voor	hun	meester,	doordat	ze	
rechts	en	links	de	jonge	scheuten	afgraasden	die	de	wegen	omzoomden.’	

F.	Hénaux,	1847.	
	
	
	
	
	
	
	
	
1e	begeleider:	dr.	J.F.	Benders	(Rijksuniversiteit	Groningen)	
2e	lezer:	dr.	W.	Rutten	(Sociaal	Historisch	Centrum	voor	Limburg)	
	
	
	
Voorzijde:	de	Kinkenweg	bij	Wijlre	(eigen	foto).	Bron	afbeelding	pakpaarden	en	voerman:	
tekening	door	J.	Petráček	in	J.	Andreska,	Die	Salzsteige	im	Böhmerwald	(Praag,	1994),	48.	
Artist’s	impression	door	Renze	van	Och,	Alterra.	
	
In	deze	scriptie	zijn	de	rechthebbenden	van	beeld	of	tekst	vermeld,	voor	zover	bekend.	
Mocht	u	rechthebbend	zijn,	maar	niet	zijn	genoemd,	neem	dan	desgewenst	contact	op	
via	maurice.paulissen@wur.nl.	Ook	voor	overige	vragen	over	het	onderzoek	kunt	u	via	
dit	mailadres	contact	opnemen	met	de	auteur. 



	
	

Voorwoord 
Met	deze	scriptie	sluit	ik	de	masteropleiding	Landschapsgeschiedenis	af,	die	ik	de	afgelopen	
tijd	met	veel	plezier	heb	gevolgd	aan	de	Rijksuniversiteit	Groningen.	

Dat	ik	als	scriptie‐thema	een	onderwerp	zou	kiezen	uit	het	Drielandengebied	Nederland‐
België‐Duitsland,	stond	voor	mij	bij	aanvang	van	de	masteropleiding	vast.	Maar	welk	
onderwerp?	Het	idee	om	me	te	richten	op	de	geschiedenis	van	de	Kinkenwegen	diende	zich	
vrij	snel	aan.	De	vraag	naar	het	verhaal	achter	deze	wegen	intrigeerde	mij	al	langer.	Met	deze	
scriptie	probeer	ik	dit	verhaal	te	verhelderen.	

Graag	wil	ik	alle	mensen	en	organisaties	danken	die	met	hun	kennis	en	advies	hebben	
geholpen	bij	het	onderzoek	en	de	verslaglegging.	In	het	bijzonder	dank	aan	dr.	Jeroen	
Benders	voor	zijn	deskundige	en	betrokken	begeleiding	en	nauwgezette	feedback	op	het	
onderzoeksvoorstel	en	de	conceptversie	van	deze	scriptie.	Prof.	dr.	Ad	Knotter	(Sociaal‐
Historisch	Centrum	voor	Limburg,	SHCL)	dank	ik	voor	zijn	goede	richtinggevende	adviezen	
aan	het	begin	van	het	onderzoek.	Bijzondere	dank	ook	aan	dr.	Willibrord	Rutten	(SHCL)	voor	
zijn	belangstelling	voor	deze	studie	en	zijn	bereidheid	de	scriptie	mede	te	beoordelen.	Mijn	
bijzondere	dank	aan	prof.	dr.	ir.	Theo	Spek	(Rijksuniversiteit	Groningen)	voor	zijn	
inspirerende	en	enthousiaste	begeleiding	door	het	hele	studietraject.	

Daarnaast	dank	ik	alle	personen	die	in	kortere	of	langere	gesprekken	of	via	email	hun	kennis	
en	advies	met	mij	hebben	gedeeld,	in	het	bijzonder:	dr.	Bruno	Dumont	(Archives	de	l’État	à	
Liège),	lic.	Els	Herrebout	(Staatsarchiv	in	Eupen),	drs.	Marja	Duizendstraal	en	drs.	Liesbeth	
Missel	(Bibliotheek	Wageningen	Universiteit),	drs.	Emile	Ramakers	(Bibliotheek	Centre	
Céramique	Maastricht),	prof.	dr.	Hans	Renes	(Universiteit	Utrecht	en	Vrije	Universiteit	
Amsterdam),	dr.	mr.	Jacques	van	Rensch	(Regionaal	Historisch	Centrum	Limburg,	RHCL),	
Peter	Schulpen	(Euregionaal	Historisch	Centrum	Sittard‐Geleen),	dr.	Erwin	Steegen	(RHCL),	
dr.	Michiel	de	Vaan	(Universiteit	Leiden)	en	prof.	drs.	Jelle	Vervloet	(emeritus‐hoogleraar	
historische	geografie).	Matti	Wirth,	Dipl.‐Ing.,	MSc.	(RWTH	Aachen	University),	dr.	Jan	
Hartmann	(Universiteit	van	Amsterdam)	en	de	medewerkers	van	de	Wageningse	
Universiteitsbibliotheek	dank	ik	voor	het	beschikbaar	maken	van	GIS‐bestanden	en	oude	
kaarten	ten	behoeve	van	het	onderzoek.	

De	deelnemers	aan	het	Vakberaad	Landschap	bij	de	Provincie	Limburg	(Maastricht,	
november	2014)	wil	ik	danken	voor	de	gelegenheid	die	zij	mij	boden	om	de	tussenresultaten	
van	het	onderzoek	te	presenteren	en	voor	hun	uitgebreide	en	stimulerende	feedback.	Fabien	
Godelaine	en	collega’s	(Gemeente	Aubel)	dank	ik	voor	hun	hulp	bij	het	lokale	archief‐
onderzoek.	Verder	dank	aan	de	medewerkers	van	de	Heemkundevereniging	Geleen,	in	het	
bijzonder	Huub	Clerkx	en	Ton	Wolters	voor	de	vriendelijke	ontvangst	en	toelichting	tijdens	
een	Kinkenwegenexcursie.	Drs.	Diana	Spiekhout,	drs.	Willem	Vletter	(beiden	promovendus	
landschapsgeschiedenis	aan	de	Rijksuniversiteit	Groningen)	en	de	andere	excursiedeel‐
nemers	dank	ik	voor	de	stimulerende	discussie	en	feedback	tijdens	dit	veldbezoek.	

Mijn	collega’s	bij	Alterra	maakten	mede	mogelijk	dat	ik	deze	masteropleiding	naast	mijn	
werk	kon	volgen.	In	het	bijzonder	dank	ik	drs.	Arjan	Koomen,	ing.	Wim	Nieuwenhuizen,	
Renze	van	Och	MSc.	en	ing.	Pieter	Slim	voor	hun	meedenken	en	technische	ondersteuning.	

Ten	slotte	dank	aan	mijn	ouders,	familie	en	vrienden	voor	hun	belangstelling	en	
ondersteuning.	In	het	bijzonder	Anouk,	die	deze	onderneming	van	het	begin	tot	het	einde	
heeft	gesteund,	en	Berend.	Baerke,	dank	voor	alle	afleiding	die	je	me	gaf	.	
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Samenvatting 
De	Kinkenwegen	vormen	een	groep	van	(veld)wegen	in	Zuid‐Limburg	en	het	ten	zuiden	
daarvan	gelegen	Belgische	Land	van	Herve.	Samen	vormen	deze	buurregio’s	het	
onderzoeksgebied	van	deze	studie.	Publicaties	over	de	Kinkenwegen	vinden	we	in	de	19e‐	en	
20e‐eeuwse	lokaal‐	en	regionaal‐historische	literatuur.	Deze	publicaties	zijn	van	wisselende	
kwaliteit	wat	betreft	bronvermelding	en	wetenschappelijkheid.	Zij	vermelden	dat	de	
Kinkenwegen	tot	in	de	19e	eeuw	werden	gebruikt	door	zogenoemde	kinkenvoerders,	
handelaren/transporteurs	die	op	regionale	schaal	graan	en	steenkool	vervoerden	en	daarbij	
vaak	gebruik	maakten	van	lastdieren.	Werd	er	graan	vervoerd,	dan	worden	de	
kinkenvoerders	ook	wel	graankinken	genoemd.	Gaat	het	om	steenkool,	dan	heten	ze	
kolenkinken	of	kolengidsen.	

Dit	verhaal	blijkt	anno	2015	vrij	onbekend	te	zijn	in	de	regio.	Bovendien	roept	de	
beschikbare	literatuur	nog	belangrijke	vragen	op	over	het	precieze	verloop	van	de	
kinkenroutes,	over	wie	de	kinkenvoerders	eigenlijk	waren	en	over	de	economische	
structuur	van	het	‘kinkensysteem’.	Deze	kennisleemten	vormden	de	aanleiding	voor	mijn	
onderzoek.	Dit	spits	ik	toe	op	drie	onderzoeksthema’s,	elk	met	hun	eigen	onderzoeksvragen:	

1. De	wegen	en	routes:	welke	wegnamen	in	het	onderzoeksgebied	kunnen	in	verband	
worden	gebracht	met	het	kinkensysteem,	wat	is	hun	landschappelijke	situering	en	
huidige	toestand	en	van	welke	handelsroutes	maakten	ze	deel	uit?	

2. De	kinkenvoerders:	wat	was	het	sociaal‐economische	profiel	van	deze	lieden?	Waren	zij	
tegelijk	handelaar	en	transporteur?	Welk	beeld	wordt	van	hen	geschetst	in	20e‐eeuwse	
bronnen?	

3. Het	kinkensysteem:	wanneer	en	waardoor	is	het	kinkensysteem	ontstaan,	wat	waren	de	
belangrijkste	structuur‐kenmerken	ervan	en	wanneer	en	waardoor	is	het	
kinkensysteem	verdwenen?	

De	onderzoeksaanpak	was	interdisciplinair.	De	verkennende	fase	bestond	uit	
literatuuronderzoek,	waarbij	naast	regionaal‐historische	publicaties	ook	(internationale)	
vakliteratuur	is	betrokken.	Hierdoor	was	het	mogelijk	deze	regionale	geschiedenis	te	
vergelijken	met	de	Nederlandse	en	Europese	context.	Het	literatuuronderzoek	werd	
aangevuld	door	gesprekken	met	diverse	deskundigen	in	het	onderzoeksgebied	en	
daarbuiten.	De	hoofdfase	van	het	onderzoek	bestond	uit	een	combinatie	van	
archiefonderzoek,	analyse	van	wegnamen	op	actuele	en	oude	kaarten	en	veldwaarnemingen	
aan	een	deel	van	de	gevonden	tracés.	Voor	de	analyse	en	verwerking	van	de	ruimtelijke	
gegevens	werd	gebruik	gemaakt	van	een	geografisch	informatiesysteem	(GIS).	Vanwege	de	
breedte	van	het	onderwerp	heb	ik	deze	studie	afgebakend	door	vooral	nadruk	te	leggen	op	
de	graanhandel,	het	Nederlandse	deel	van	het	onderzoeksgebied	en	bronnen	uit	de	18e	en	
19e	eeuw.	

Het	voorgaande	vat	de	inhoud	van	hoofdstuk	1	samen.	Na	een	bespreking	van	de	stand	van	
het	onderzoek	(hoofdstuk	2)	komt	in	hoofdstuk	3	aan	bod	dat	behalve	de	Kinkenwegen	ook	
in	het	onderzoeksgebied	aanwezige	Aubelswegen,	Eekerwegen,	Eijkerwegen,	Koolwegen,	
Korenwegen	en	Kremerswegen	met	het	kinkensysteem	in	verband	kunnen	worden	
gebracht.	Hieronder	vat	ik	deze	wegen	samen	onder	de	noemer	‘Kinkenwegen’.	Veel	van	de	
ongeveer	40	gevonden	tracés	lijken	Middeleeuws	of	ouder.	In	het	algemeen	vermijden	ze	de	
oude	dorpscentra	(risico	van	obstakels	en	oponthoud)	en	grotere	beekdalen	(kans	op	
wateroverlast).	Veel	van	de	tracés	liggen	nog	steeds	als	onverharde	wegen	in	het	landelijk	
gebied.	In	het	verstedelijkte	noorden	van	het	onderzoeksgebied	zijn	ze	deels	in	de	20e‐



	
	

eeuwse	stadsuitbreidingen	opgenomen	of	verdwenen.	Dankzij	informatie	uit	de	regionaal‐
historische	literatuur	was	het	mogelijk	om	met	hulp	van	oude	topografische	kaarten	een	
aantal	waarschijnlijke	kinkenroutes	over	de	volledige	lengte	te	reconstrueren.	Het	gaat	om	
routes	van	Maaseik,	Sittard,	Heerlen	en	Maastricht	naar	Aubel	(graantransport)	en	van	
Kerkrade	naar	Sittard	en	de	veerpont	bij	Berg	aan	de	Maas	(vervoer	van	steenkool).	

In	hoofdstuk	4	zijn	voor	de	periode	1830‐1850	gegevens	uit	het	Kadaster	en	de	Burgerlijke	
Stand	met	elkaar	in	verband	gebracht.	Hieruit	ontstond	een	beeld	van	de	graanhandelaren	
en	kinkenvoerders	in	Zuid‐Limburg.	Er	bleek	sprake	van	een	tweedeling	in	rijkere	en	minder	
welgestelde	kooplieden.	Het	koopmanschap	werd	gecombineerd	met	andere	
beroepsactiviteiten.	De	rijkeren	waren	behalve	graanhandelaar	meestal	landbouwer.	De	
minder	welgestelden	combineerden	hun	graankoopmanschap	met	werk	als	dagloner,	
voerman	of	arbeider.	Veel	kinkenvoerders	woonden	niet	in	de	kerndorpen,	maar	in	perifere	
gehuchten	en	buurtschappen.	Er	zijn	aanwijzingen	voor	een	verband	tussen	de	geografische	
periferie	en	de	lage	sociaal‐economische	status	van	de	kinkenvoerders.	Vaak	hadden	de	
graankinken	directe	familiebanden	met	het	Land	van	Herve.	Anders	dan	de	graankinken	
hebben	de	kolenkinken	tot	ver	in	de	20e	eeuw	een	negatief	imago	gehouden.	Wel	geven	de	
bronnen	mogelijk	een	te	eenzijdig	negatief	beeld.	

Hoofdstuk	5	gaat	in	op	het	ontstaan	en	de	ondergang	van	het	kinkensysteem	alsmede	op	
enkele	structuurkenmerken.	Het	lijkt	aannemelijk	dat	het	graankinkensysteem	is	ontstaan	
parallel	aan	de	omvorming	van	het	Land	van	Herve	tot	een	weidegebied	vanaf	de	16e	eeuw.	
Anderzijds	wijzen	het	gebruik	van	lastdieren	en	de	beroepscombinatie	koopman‐voerman	
volgens	de	vakliteratuur	op	een	mogelijk	Middeleeuwse	erfenis.	Ook	het	
kolenkinkensysteem	bestond	mogelijk	al	in	de	Middeleeuwen,	gegeven	de	ouderdom	van	de	
mijnbouw	bij	Kerkrade.	Overigens	waren	het	graan‐	en	kolenkinkensysteem	ruimtelijk	maar	
ook	in	de	persoon	van	kinkenvoerders	met	elkaar	verknoopt.	Het	transport	van	graan	en	
steenkool	vond	vaak	plaats	met	lastdieren,	maar	ook	wel	met	paard	en	kar.	Het	gebruik	van	
pakpaarden	op	deze	schaal	lijkt	uniek	voor	Nederland,	maar	sluit	aan	bij	soortgelijke	
vervoersystemen	die	tot	de	19e	eeuw	in	zwang	waren	in	heuvelachtige	gebieden	in	
omliggende	landen.	Door	de	komst	van	de	spoorwegen,	de	verdichting	van	het	netwerk	van	
verharde	wegen	en	de	handelseconomische	spanningen	tussen	Nederland	en	het	jonge	
België	kwam	de	graanmarkt	van	Aubel	in	een	moeilijke	positie	en	ging	het	Land	van	Herve	
zich	op	andere	herkomstgebieden	van	en	transportmiddelen	voor	zijn	broodgraan	richten.	
De	komst	van	de	spoorwegen	en	betere	wegverbindingen	lijken	ook	het	einde	van	het	
systeem	van	de	kolenkinken	met	hun	pakpaarden	te	hebben	bespoedigd.	

In	deze	scriptie	heb	ik	geprobeerd	op	basis	van	uiteenlopend	bronnenmateriaal	een	
overkoepelend	en	ruimtelijk	beeld	te	schetsen	van	de	geschiedenis	van	de	Kinkenwegen	en	
kinkenvoerders.	Deze	studie	biedt	diverse	aanknopingspunten	voor	vervolgonderzoek.	Over	
de	oorsprong	van	het	kinkensysteem	is	nog	veel	onduidelijk.	Dit	geldt	ook	voor	de	
geografische	en	economische	kenmerken	van	het	kinkensysteem	in	het	aangrenzende	
Rijnland.	Ten	slotte	zou	onderzocht	kunnen	worden	welke	mogelijkheden	een	voor	de	
Nederlandse	context	bijzonder	en	regio‐specifiek	verhaal	als	dat	van	de	Kinkenwegen	biedt	
voor	nieuwe	economische	en	landschappelijke	impulsen	in	de	regio.
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding tot het onderzoek 
Jaren	geleden	vielen	mij	op	de	Belgische	topografische	kaart	1:25.000	twee	
merkwaardige	wegnamen	op.	Op	een	kaartblad	van	het	gebied	ten	zuiden	van	Vaals	
waren	de	enige	wegen	die	met	naam	werden	genoemd	een	Kinkenweg	en,	een	stuk	
verderop,	een	Kinkebahn.1	Via	twee	publicaties	kwam	ik	op	het	spoor	van	de	mogelijke	
betekenis	van	deze	intrigerende	namen.	De	eerste	is	een	studie	uit	1971	van	de	Luikse	
taalkundige	Armand	Boileau	over	de	Germaans‐Romaanse	toponymie	van	het	
noordoosten	van	de	provincie	Luik	–	het	gebied	op	het	genoemde	kaartblad	behoort	tot	
deze	regio.	Het	Germaanse	dialectwoord	kinkert	heeft	volgens	Boileau	de	archaïsche	
betekenis	‘muildierdrijver’	of	‘muilezeldrijver’.	Behalve	de	twee	bovengenoemde	wegen	
vermeldt	hij	voor	dezelfde	regio	nog	een	Kinkersgatz	en	een	Kinkenberg.2	Een	
etymologische	verklaring	voor	de	woordstam	kink	geeft	Boileau	niet.	De	tweede,	meer	
verhelderende	publicatie	die	mij	op	het	spoor	van	de	betekenis	van	de	naam	Kinkenweg	
bracht,	is	van	de	Geleense	regionaal‐historicus	en	naamkundige	Arthur	Schrijnemakers	
en	dateert	uit	1982.	Schrijnemakers	vermeldt	dat	er	in	Zuid‐Limburg	en	omgeving	
meerdere	Kinkenwegen	voorkomen.3	

Volgens	deze	bronnen	en	een	aantal	aanvullende	lokaal‐	en	regionaal‐historische	
publicaties	waarop	ik	in	hoofdstuk	2	verder	inga,	zijn	de	Kinkenwegen	in	en	rond	Zuid‐
Limburg	genoemd	naar	een	categorie	weggebruikers:	handelaren/transporteurs	die	
met	behulp	van	lastdieren	nog	medio	19e	eeuw	producten	als	graan	en	steenkool	
vervoerden.	Twee	plaatsen	spelen	een	belangrijke	rol	in	het	verhaal	van	de	
kinkenvoerders:	de	graanmarkt	van	Aubel,	in	het	Land	van	Herve	vlak	over	de	grens	met	
Zuid‐Limburg	(Figuur	1)	en	Kerkrade,	dat	eeuwenlang	een	centrum	van	
steenkolenwinning	is	geweest.4	

1.2. Inleiding op het hoofdthema van de studie 

Uit	deze	kleine	set	heemkundige	en	regionaal‐historische	publicaties	ontstaat	een	eerste	
beeld	van	het	interregionale	handels‐	en	transportsysteem	dat	ik	in	deze	studie	het	

																																																													
1	Topografische	kaart	van	België	1:25.000,	Blad	43/1‐2	Henri‐Chapelle	–	Raeren	(Brussel:	
Nationaal	Geografisch	Instituut,	Uitgave	3,	1990).	Op	deze	kaartschaal	wordt	slechts	een	klein	
deel	van	de	wegen	met	naam	genoemd.	De	Kinkenweg	ligt	ten	zuidwesten	van	Montzen,	de	
Kinkebahn	ten	noordwesten	van	Raeren.	
2	A.	Boileau ,	Toponymie	dialectale	germano‐romane	du	nord‐est	de	la	province	de	Liège :	 analyse	
lexicologique	et	grammatice	comparative 	     (Parijs,	1971),	81.     	De	Kinkenberg	ligt	in	’s‐
Gravenvoeren,	de	Kinkersgatz	in	Membach.	Het	dialectwoord	gatz	of	gats	(vgl.	Duits	Gasse)	

betekent	smalle	straat/smalle	weg/steeg.                                                                                                  	
3	A.	Schrijnemakers,	“De	Kinkenweg”,	Tijdschrift	Heemkundevereniging	Geleen	2	(1982):	82‐83.	
4	W.J.	Vromen,	“Uit	Schinveld’s	verleden”,	Het	Land	van	Herle	17(2)	(1967):	35‐36.	H.W.A.	
Lemmerling,	“Keenkersj,	keenkersjwaeg	en	keenkepaérdsjes”,	in	Oet	vreuger	jaore.	Volksleven	en	
volkscultuur	in	en	om	het	mergelland,	deel	7,	red.	H.W.A.	Lemmerling	(Oirsbeek,	1982),	23‐25.	
A.E.L.	Jonkergouw,	“Reizen	en	vervoer	in	vroeger	tijden”,	Historisch	Jaarboek	voor	het	Land	van	
Zwentibold	IV	(1983):	64.	B.P.A.	Gales,	Delven	en	slepen:	steenkolenmijnbouw	in	Limburg:	techniek,	
winning	en	markt	gedurende	de	achttiende	en	negentiende	eeuw	(Hilversum,	2004),	220.	
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‘kinkensysteem’	noem.	Tegelijkertijd	roept	deze	literatuur	nog	veel	vragen	op.	De	
genoemde	publicaties	hebben	een	overwegend	anekdotisch	karakter	en	een	historisch	
en	geografisch	beperkte	focus.	Een	systematisch	interregionaal	overzicht	over	het	
kinkensysteem	in	ruimte	en	tijd,	over	de	huidige	landsgrenzen	heen,	ontbreekt.5	
Wanneer	en	waarom	is	het	kinkensysteem	ontstaan?	Van	waar	naar	waar	liepen	de	
kinkenroutes	precies	en	ging	het	om	nieuw	gevormde	wegen	of	om	gebruik	van	al	
bestaande	verbindingen?	Wat	was	de	sociaal‐economische	positie	van	de	
kinkenvoerders?	Hoe	uniek	was	vervoer	met	behulp	van	lastdieren	op	(inter)regionale	
schaal	in	de	context	van	de	Nederlanden	en	omliggende	gebieden?	Beperkten	de	
kinkenvoerders	zich	voor	hun	transporten	tot	het	gebruik	van	lastdieren?	Door	welke	
oorzaken	en	wanneer	precies	is	dit	vervoerssysteem	weer	verdwenen?	Deze	vragen	zijn	
nog	vrijwel	niet	beantwoord.	

	

Figuur	1.	Het	Belgische	Land	van	Herve,	een	weidegebied	en	bocagelandschap.	Op	de	achtergrond	
het	dorp	Aubel.	Bron:	eigen	foto.	

In	het	hier	gerapporteerde	onderzoek	richt	ik	mij	op	deze	kennisvragen.	Daarbij	heb	ik	
de	studie	op	een	aantal	manieren	afgebakend.	Thematisch	door	de	nadruk	te	leggen	op	
de	graanhandel	tussen	Zuid‐Limburg	en	het	Land	van	Herve	en	minder	op	de	
kolenhandel	vanuit	de	mijnen	bij	Kerkrade,	waarvan	bekend	is	dat	hierbij	ook	lastdieren	

																																																													
5	De	historisch	geograaf	Renes	heeft	recent	gewezen	op	het	belang	van	dergelijke	
grensoverschrijdende	studies.	H.	Renes,	“Grainlands.	The	landscape	of	open	fields	in	a	European	
perspective”,	Landscape	History	31(2)	(2012):	37.	
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werden	ingezet.6	Geografisch	baken	ik	dit	onderzoek	af	door	me	primair	te	richten	op	
Zuid‐Limburg	en	het	aangrenzende	noordelijk	en	oostelijk	deel	van	het	Land	van	Herve.	
Ik	richt	me	minder	op	aangrenzend	Duitsland,	hoewel	er	ook	Kinkenroutes	door	dit	
gebied	liepen.7	Qua	tijdperiode	richt	ik	me	vooral	op	de	18e	en	19e	eeuw.	Voor	deze	
periode	is	de	diversiteit	aan	relevante	bronnen	het	hoogst.	

Deze	studie	kan	onmogelijk	uitputtend	zijn.	Ik	houd	mij	dan	ook	van	harte	aanbevolen	
voor	goede	aanvullingen	en	suggesties.	

1.3. Historisch‐geografisch overzicht van het onderzoeksgebied 
Het	onderzoeksgebied	ligt	in	de	Drielandenregio	op	de	grens	van	Nederland,	België	en	
Duitsland	(Figuur	2).	Het	Nederlandse	deel	wordt	gevormd	door	het	zuiden	van	de	
provincie	Limburg.	In	België	strekt	het	onderzoeksgebied	zich	uit	over	het	noordoosten	
van	de	provincie	Luik	(Wallonië)	en	de	oostrand	van	de	provincie	Limburg	
(Vlaanderen).	De	belangrijkste	steden	in	dit	gebied	zijn	Maastricht,	Luik	(Liège)	en	Aken	
(Aachen).	Landschappelijk	kunnen	in	het	onderzoeksgebied	twee	hoofdzones	worden	
onderscheiden.	

Een	zwak	golvend	open	field‐landschap	van	vruchtbare	lössplateaus	strekt	zich	van	west	
naar	oost	uit	over	de	Haspengouw,	Zuid‐Limburg	en	de	Jülich‐Zülpicher	Börde.8	Tot	in	
de	19e	eeuw	werden	de	plateaus	en	de	flanken	van	de	beekdalen	gedomineerd	door	
graanteelt.9	Bos‐	en	heidegebieden	hadden	in	het	algemeen	een	geringe	omvang	en	
waren	beperkt	tot	de	steilste	en	minst	vruchtbare	delen.	In	de	beekdalen	lagen	weide‐	
en	hooilanden.10	Het	nederzettingspatroon	wordt	veelal	gekenmerkt	door	straatdorpen	
met	lintbebouwing.	De	lineaire	vorm	van	de	dorpskernen	hangt	samen	met	de	
terreingesteldheid	–	vaak	liggen	ze	op	een	terrasrand	of	aan	een	beekje.	Tussen	de	
kerndorpen	vinden	we	her	en	der	gehuchten	en	(grote)	alleenstaande	hoeves.11	

Ten	zuiden	van	deze	open	field‐zone	ligt	het	Land	van	Herve.	In	ruime	zin	wordt	dit	
gebied	in	het	westen	begrensd	door	het	Maasdal,	in	het	noorden	door	de	grens	met	
Nederland,	in	het	oosten	door	de	Duitse	grens	en	in	het	zuiden	door	de	rivier	de	Vesdre.	
Dit	gebied	wordt	in	de	Franstalige	literatuur	ook	wel	omschreven	als	Entre‐Vesdre‐et‐
Meuse.12	In	Nederland	zet	het	Land	van	Herve	zich	landschappelijk	voort	tot	in	de	
omgeving	van	Epen	en	Vaals	en	in	Duitsland,	ten	zuidoosten	van	Aken,	tot	Stolberg.	
Meer	dan	door	beekdalen	gescheiden	plateaus	wordt	dit	geaccidenteerde	gebied	
gekenmerkt	door	een	aantal	smalle	waterscheidingen	die	diverse	bekkens,	rijk	aan	

																																																													
6	Th.	Dorren,	“Limburg”,	in	’t	Herstelde	Nederland.	Zijn	opleven	en	bloei	na	1813,	red.	A.N.J.	Fabius	
(Amsterdam,	1913),	679.	Gales,	Delven	en	slepen,	220.	
7	M.	Kohnemann,	Die	Flurnamen	des	Walhorner	Landes	(Proefschrift,	Katholieke	Universiteit	
Leuven,	1961),	292‐293.	Vromen,	“Schinveld’s	verleden”,	36.		
8	W.	Rutten,	“De	tijd	van	de	overlevingslandbouw”,	in	Limburg.	Een	geschiedenis	1500‐1800,	red.	
P.	Tummers	et	al.	(Maastricht,	2015),	269.	
9	J.	Renes,	“Krijt/lösslandschap”,	in	Het	Nederlandse	landschap.	Een	historisch‐geografische	
benadering,	red.	S.	Barends	et	al.	(Utrecht,	2010),	163.	Rutten,	“Overlevingslandbouw”,	274.	
10	Renes,	“Krijt/lösslandschap”,	164.	
11	J.	Renes,	De	geschiedenis	van	het	Zuidlimburgse	cultuurlandschap	(Assen/Maastricht,	1988),	85‐
90.	
12	A.	Charles	et	al.,	Pays	de	Herve.	Architecture	rurale	de	Wallonie	(Luik/Brussel,	1987),	30.	
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bronnen	en	beken,	van	elkaar	scheiden.	Al	vroeg	in	de	Nieuwe	Tijd	is	het	Land	van	
Herve	zich	steeds	meer	tot	een	weide‐	en	heggenlandschap	gaan	ontwikkelen.	Deze	
ontwikkeling	is	begonnen	in	het	centrale	deel,	tussen	Aubel	en	Herve,	en	heeft	in	de	loop	
van	de	19e	eeuw	ook	sterk	terrein	gewonnen	in	de	oostelijke	periferie	van	het	Land	van	
Herve	en	zelfs	in	de	aangrenzende	Ardennen	en	Eifel.	Het	Land	van	Herve	wordt	–	veel	
meer	dan	het	aangrenzende	lössgebied	–	gekenmerkt	door	een	zeer	verspreid	
nederzettingspatroon,	waarbij	naast	kerndorpen	talloze	buurtschappen	en	groepjes	
boerderijen	voorkomen.13	

Behalve	een	agrarisch	verleden	heeft	het	onderzoeksgebied,	vooral	het	Land	van	Herve,	
ook	een	oude	industriële	geschiedenis.	In	het	zuidwesten	van	dit	gebied	en	rond	het	
nabije	Luik	is	eeuwenlang	steenkool	gewonnen.	In	combinatie	met	ijzererts	dat	werd	
aangevoerd	uit	de	Ardennen	en	de	Eifel	heeft	hier	van	de	Middeleeuwen	tot	de	vroege	
20e	eeuw	een	traditie	van	metaalnijverheid	bestaan.	De	centra	van	deze	industrie	lagen	
in	de	valleien	van	Maas	en	Vesdre.	Er	werden	uiteenlopende	producten	gefabriceerd,	
van	spijkers	tot	wapens.	Langs	de	bovenloop	van	de	Geul,	in	het	dal	van	de	Vesdre	en	
rond	Stolberg	werd	zink‐	en	looderts	gewonnen.14	

1.4. Politiek‐historisch overzicht van het onderzoeksgebied na 1500 
Figuur	3	laat	zien	hoe	gefragmenteerd	het	onderzoeksgebied	staatkundig	gezien	was	in	
het	midden	van	de	16e	eeuw.	Die	versnipperde	situatie	is	blijven	bestaan	tot	het	einde	
van	het	Ancien	Régime.	Centraal	in	het	studiegebied	liggen	het	hertogdom	Limburg	en	
de	landen	van	Dalhem,	Valkenburg	en	’s‐Hertogenrade.	Deze	vier	territoria	waren	in	de	
13e	en	14e	eeuw	politiek	afhankelijk	geworden	van	het	hertogdom	Brabant.15	De	
Brabanders	duidden	hun	bezittingen	ten	oosten	van	de	Maas,	met	name	de	landen	
Dalhem,	Valkenburg	en	’s‐Hertogenrade,	aan	met	de	naam	‘Overmaas’.16	

Op	een	groter	politiek	en	geografisch	schaalniveau	lag	het	onderzoeksgebied	in	de	
grenszone	van	twee	machtscomplexen	die	in	de	decennia	rond	1500	politiek‐bestuurlijk	
uit	elkaar	dreven.	Dit	waren	enerzijds	het	Heilige	Roomse	Rijk,	dat	een	grote	en	
gevarieerde	verzameling	territoria	omvatte	in	het	midden	van	Europa,	en	anderzijds	de	
Bourgondische‐Habsburgse	Nederlanden.	Een	aantal	ontwikkelingen	heeft	belangrijk	
bijgedragen	aan	deze	politiek‐bestuurlijke	scheiding.	In	het	Heilige	Roomse	Rijk	vond	
rond	1500	een	politieke	herstructurering	plaats,	waarbij	het	rijk	werd	verdeeld	in	een	
tiental	Kreise	(NL	‘kreitsen’).	Voor	het	onderzoeksgebied	(en	Nederland)	zijn	van	belang	
de	Nederrijns‐Westfaalse	Kreits	en	de	Bourgondische	Kreits.	Daarnaast	was	begin	16e	
eeuw	sprake	van	de	opkomst	van	moderne	centralistisch	bestuurde	staten,	waarvan	de	
grenzen	niet	langer	leenrechtelijk	maar	territoriaal	waren	afgebakend.	De	Nederlanden	
waren	een	voorbeeld	van	een	verzameling	territoria	die	zich	in	de	late	15e	en	vroege	16e	
eeuw	onder	het	bestuur	van	de	Bourgondiërs	en	daarna	de	Habsburgers	ontwikkelden	
in	de	richting	van	een	moderne	centralistische	staat.	Ten	grondslag	hieraan	lag	het	
streven	van	de	Bourgondische	en	later	de	Habsburgse	landsheren	om	hun	Nederlandse	

																																																													
13	Charles	et	al.,	Pays	de	Herve,	41‐45.	
14	Charles	et	al.,	op.	cit.,	46.	
15	H.	van	Hall,	“Het	hertogdom	Limburg	en	de	landen	van	Overmaze”,	in	Limburg.	Een	
geschiedenis	tot	1500,	red.	P.	Tummers	et	al.	(Maastricht,	2015),	337.	
16	Van	Hall,	“Het	hertogdom	Limburg”,	327.	
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territoria	zo	veel	mogelijk	los	te	maken	uit	het	grotere	politiek‐bestuurlijke	verband	van	
het	Heilige	Roomse	Rijk.	Deze	politiek‐bestuurlijke	scheiding	werd	in	1548	bezegeld	
met	het	Verdrag	van	Augsburg.17	

	
Figuur	2.	Hoogteligging	en	huidige	administratieve	indeling	van	het	Drielandengebied.	Weergegeven	
zijn	de	actuele	gemeentenamen	in	het	onderzoeksgebied	(Zuid‐Limburg	en	het	Land	van	Herve	in	
ruime	zin)	en	van	enkele	omliggende	steden.	Bron:	eigen	kaartopmaak.	

																																																													
17	L.	Berkvens,	“Staatkundige	en	institutionele	geschiedenis	van	de	Limburgse	territoria,	1548‐
1795”,	in	Limburg.	Een	geschiedenis	1500‐1800,	red.	P.	Tummers	et	al.	(Maastricht,	2015),	20‐22.	



6	
	

Het	hertogdom	Limburg	en	de	landen	van	Overmaas	waren	politiek	gezien	onderdeel	
van	de	Nederlanden,	maar	waren	geografisch	daarvan	gescheiden.	De	zuidwestelijke	en	
noordoostelijke	buren,	respectievelijk	het	prinsbisdom	Luik	(met	het	daaraan	
ondergeschikte	graafschap	Loon)	en	het	hertogdom	Gulik,	behoorden	tot	de	Nederrijns‐
Westfaalse	kreits	van	het	Heilige	Roomse	Rijk	en	waren	daarmee	geen	onderdeel	van	de	
Nederlanden,	die	onder	de	Bourgondische	kreits	vielen.18	Deze	situatie	bracht	van	tijd	
tot	tijd	economische	conflicten	met	zich	mee,	vooral	tussen	het	prinsbisdom	Luik	en	de	
omringende	Limburgse	en	Brabantse	Nederlanden.19	Ook	werd	het	onderzoeksgebied	in	
de	Nieuwe	Tijd	veelvuldig	geteisterd	door	oorlogen	tussen	Europese	mogendheden	en	
door	rondzwervende	groepen	soldaten.20	

De	landen	van	Overmaas	hebben	traditioneel	veel	met	elkaar	gemeen	op	cultureel,	
religieus	en	taalkundig	vlak.	Dat	geldt	ook	voor	de	relatie	van	Overmaas	met	het	
hertogdom	Limburg	en	de	andere	omringende	territoria.21	De	bevolking	van	het	
onderzoeksgebied	was	in	grote	meerderheid	katholiek,	waarbij	joodse	en	protestantse	
gemeenschappen	plaatselijk	kleine	minderheden	vormden.22	Het	katholieke	geloof	van	
de	meerderheid	van	de	bevolking	kwam	in	de	verschillende	delen	van	
onderzoeksgebied	op	een	vergelijkbare	manier	tot	uiting	in	alledaagse	rituelen	en	
gebruiken.23	Wat	het	taalkundige	aspect	betreft,	moet	worden	opgemerkt	dat	het	
zuidwestelijk	deel	van	het	onderzoeksgebied,	inclusief	een	deel	van	het	hertogdom	
Limburg	en	van	het	land	van	Dalhem,	vanouds	Romaanstalig	is.	Ten	noorden	van	de	
taalgrens	vinden	we	in	alle	territoria	nauw	aan	elkaar	verwante	Limburgse	en	
Rijnlandse	dialecten.24	

Deze	overeenkomsten	en	de	gedeelde	politieke	en	economische	belangen	die	
voortvloeiden	uit	de	perifere	ligging	binnen	de	Nederlanden,	omringd	door	buitenlandse	
gebieden,	hebben	bijgedragen	aan	het	proces	van	politieke	integratie	van	de	vier	
territoria.	Onder	Karel	V	vormden	het	hertogdom	Limburg	en	de	drie	landen	van	
Overmaas	administratief	gezien	gezamenlijk	de	‘Province	de	Limbourg’.	Deze	benaming	
is	ook	later	in	het	Ancien	Régime	in	gebruik	gebleven.	In	de	praktijk	trokken	de	vier	
territoria	weliswaar	samen	op	in	de	grotere	context	van	de	Nederlanden,	maar	
behielden	ze	bestuurlijk	en	juridisch	elk	hun	eigen	karakter.25	

																																																													
18	Berkvens,	“Staatkundige	en	institutionele	geschiedenis,	1548‐1795”,	20‐22.	
19	Charles	et	al.,	Pays	de	Herve,	57‐58.	Th.	Lambiet,	Le	marché	d’Aubel.	Une	entreprise	de	375	ans.	
1630‐2005	(Aubel,	2005),	14‐15.	E.	Steegen,	Kleinhandel	en	stedelijke	ontwikkeling.	Het	
kramersambacht	te	Maastricht	in	de	vroegmoderne	tijd	(Hilversum,	2006),	36.	
20	M.P.	Gutmann,	War	and	rural	life	in	the	early	modern	Low	Countries	(Assen,	1980),	9‐17.	
21	Boileau,	Toponymie,	IX.	B.	Kaplan,	Cunegondes	ontvoering.	Een	geschiedenis	van	religieuze	strijd	
in	de	tijd	van	de	Verlichting	(Amsterdam,	2014),	25	en	255‐256.	L.	Wessels,	“Over	grenzen,	
beeldvorming	en	identiteit.	Aspecten	van	Nederlandse	natievorming	en	een	problematische	
regionale	identificatie:	Limburg	vanaf	circa	1800”,	in	Limburg.	Een	geschiedenis	vanaf	1800,	red.	
P.	Tummers	et	al.	(Maastricht,	2015),	286.	
22	P.	Nissen,	“Religie	en	kerk	in	het	Limburgse	Maasdal”,	in	Limburg.	Een	geschiedenis	1500‐1800,	
red.	P.	Tummers	et	al.	(Maastricht,	2015),	117‐119.	
23	Nissen,	“Religie	en	kerk”,	131‐133.	
24	Boileau,	Toponymie,	VIII‐X	en	kaartbijlage.	
25	Berkvens,	“Staatkundige	en	institutionele	geschiedenis,	1548‐1795”,	80.	
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De	Nederlandse	Opstand	(1568‐1648)	leidde	tot	verdere	staatkundige	versnippering,	
waarbij	de	Republiek	der	Zeven	Verenigde	Nederlanden	als	nieuwe	politieke	
machtsfactor	in	het	onderzoeksgebied	verscheen.	Met	de	Vrede	van	Munster	(1648)	was	
nog	geen	overeenstemming	bereikt	tussen	de	Spaanse	Nederlanden	en	de	Republiek	
over	de	verdeling	van	de	landen	van	Overmaas.	De	formele	verdeling	werd	door	beide	
mogendheden	pas	vastgesteld	met	het	Partagetraktaat	uit	1661	(Figuur	4).	De	Spaanse	
gebieden,	inclusief	het	hele	hertogdom	Limburg,	bleven	onder	Brussels	bewind.	De	
Staatse	gebieden	behoorden	tot	de	zogenoemde	Generaliteitslanden,	die	onder	
rechtstreeks	bestuur	stonden	van	de	Staten‐Generaal	in	Den	Haag.26	

Na	de	komst	van	de	Franse	revolutionaire	legers	in	1794	werden	de	bestaande	politiek‐
staatkundige	verhoudingen	afgeschaft	en	werd	het	onderzoeksgebied	voor	het	eerst	
sinds	eeuwen	onderdeel	van	één	grote	politieke	eenheid.	Vanaf	1795	werd	het	huidige	
Zuid‐Limburg	administratief	onderdeel	van	het	departement	Nedermaas,	werd	de	
huidige	provincie	Luik	onderdeel	van	het	departement	van	de	Ourthe	en	viel	het	huidige	
Duitse	deel	van	het	onderzoeksgebied	met	Sittard	en	omgeving	onder	het	departement	
Roer.27	

In	1815	werd	het	oostelijke,	tegenwoordig	Duitstalige	deel,	van	het	onderzoeksgebied	
onderdeel	van	de	Rijnprovincie	van	Pruisen.	Het	westelijke	deel	van	het	
onderzoeksgebied	werd	opgenomen	in	het	Verenigd	Koninkrijk	der	Nederlanden	onder	
koning	Willem	I	en	kwam	te	vallen	onder	respectievelijk	de	overwegend	
Nederlandstalige	provincie	Limburg	in	het	noorden	en	de	overwegend	Franstalige	
provincie	Luik	in	het	zuiden	(Figuur	5a).28	

	

																																																													
26	J.A.K.	Haas,	De	verdeling	van	de	landen	van	Overmaas	1644‐1662.	Territoriale	desintegratie	van	
een	betwist	grensgebied	(Assen,	1978),	1‐7	en	315‐319.	
27	L.	Berkvens,	“Staatkundige	en	institutionele	geschiedenis,	1794‐1867”,	in	Limburg.	Een	
geschiedenis	vanaf	1800,	red.	P.	Tummers	et	al.	(Maastricht,	2015),	25‐32.	
28	Berkvens,	“Staatkundige	geschiedenis,	1794‐1867”,	54‐55.	
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Figuur	3.	Territoriale	indeling	van	het	onderzoeksgebied	in	1543.	Bron:	eigen	bewerking	naar	W.	
Jappe	Alberts,	Geschiedenis	van	de	beide	Limburgen.	Beknopte	geschiedenis	van	het	gebied	
omvattende	de	tegenwoordige	Nederlandse	en	Belgische	provincies	Limburg,	sedert	de	vroegste	tijden.	
Deel	I	(tot	1632)	(Assen,	1974),	kaartbijlage.	
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Figuur	4.	De	verdeling	van	de	Landen	van	Overmaas	tussen	Spanje	en	de	Staten‐Generaal,	volgens	
het	Partagetraktaat	van	1661.	Bron:	eigen	bewerking	naar	een	kaart	in	Haas,	De	verdeling,	228‐229.	

In	1830	sloot	het	onderzoeksgebied	zich	bij	het	afgescheiden	België	aan	(Figuur	5b).	
Deze	situatie	werd	door	Willem	I	tot	het	Traktaat	van	Londen	(1839)	betwist.	De	
uitvoering	van	dit	verdrag	hield	in	dat	de	nieuwe	grens	tussen	Nederland	en	België	in	
het	onderzoeksgebied	kwam	te	liggen.	De	provincie	Limburg	werd	gesplitst	in	een	
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Belgisch	deel	ten	westen	van	de	Maas	en	een	nieuw	hertogdom	Limburg	(niet	te	
verwarren	met	het	hertogdom	van	voor	de	Franse	tijd)	ten	oosten	van	de	Maas.	Dit	
hertogdom	Limburg	had	een	politieke	band	met	zowel	het	Koninkrijk	der	Nederlanden	
als	met	de	Duitse	Bond.	Dit	laatste	was	een	compensatiemaatregel	omdat	de	Duitse	
Bond	het	westelijk	deel	van	het	Groothertogdom	Luxemburg	had	afgestaan	aan	België	
(Figuur	5c).	In	1866	greep	Nederland	het	uiteenvallen	van	de	Duitse	Bond	aan	om	het	
hertogdom	Limburg	los	te	maken	van	elke	politieke	binding	met	Duitsland.	In	1867	
werd	Limburg	een	volwaardige	Nederlandse	provincie.29	

	

Figuur	5.	Limburg	en	de	Duitse	Bond,	1815‐1867.	Links	(a)	de	periode	van	het	Verenigd	Koninkrijk	
der	Nederlanden,	in	het	midden	(b)	de	Belgische	periode	en	rechts	(c)	de	situatie	tijdens	het	
hertogdom	Limburg	(1839‐1867).	Bron:	Berkvens,	“Staatkundige	geschiedenis,	1794‐1867”,	54‐55.	
Afbeelding	copyright	LGOG/Limburgs	Geschied‐	en	Oudheidkundig	Genootschap.	

Samenvattend	zien	we	dat	er	tussen	de	verschillende	delen	van	het	onderzoeksgebied	
veel	overeenkomsten	bestonden	op	cultureel	en	religieus	gebied	en	deels	op	taalkundig	
vlak.	Een	constante	in	de	Nieuwe	Tijd	was	dat	het	gebied	grotendeels	politiek	
afhankelijk	was	van	bestuurscentra	die	buiten	het	onderzoeksgebied	lagen.	Soms	
werkten	tegenstellingen	op	het	niveau	van	staten,	bijvoorbeeld	tussen	de	Republiek	en	
katholiek‐gezinde	buren	zoals	de	Spaanse	(later	Oostenrijkse)	Nederlanden,	door	op	het	
regionale	en	lokale	niveau.30	Omdat	het	om	een	staatkundig	versnipperd	en	perifeer	
gebied	ging,	was	effectieve	handhaving	van	het	centrale	gezag	niet	gemakkelijk.	Het	
onderzoeksgebied	kampte	in	de	Nieuwe	Tijd	dan	ook	in	sterke	mate	met	
ordeverstoringen	door	rondtrekkende	legers	en	soldaten	enerzijds	en	criminele	bendes	
anderzijds.31	Aan	de	andere	kant	bleken	grenzen	in	de	praktijk	nauwelijks	een	obstakel	

																																																													
29	Berkvens,	“Staatkundige	geschiedenis,	1794‐1867”,	54‐61.	
30	Kaplan,	Cunegondes	ontvoering,	21‐23.	
31	Gutmann,	War	and	rural	life,	15‐17.	A.	Blok,	De	Bokkerijders.	Roversbenden	en	geheime	
genootschappen	in	de	Landen	van	Overmaas	(1730‐1774)	(Amsterdam,	1992),	11.	



11	
	

voor	economisch	en	sociaal	verkeer	tussen	de	territoria.	Zelfs	over	de	Limburgs‐Waalse	
taalgrens	heen	waren	er	in	het	Ancien	Régime	talrijke	en	frequente	contacten.32	

1.5. Probleemstelling 
De	centrale	vraagstelling	van	het	onderzoek	luidt:	

Wat	was	op	hoofdlijnen	de	economische	en	ruimtelijke	structuur	van	de	Zuid‐Limburgse	
graanhandel	gericht	op	het	Land	van	Herve,	waardoor	en	wanneer	is	het	systeem	ontstaan	
en	weer	verdwenen	en	welke	sporen	zijn	daarvan	tegenwoordig	nog	zichtbaar	in	het	
landschap?	

Deze	centrale	vraagstelling	is	uitgewerkt	in	drie	onderzoeksvragen,	die	weer	zijn	
opgedeeld	in	deelvragen:	

1) Waar	liggen	de	tracés	en	routes	die	systematisch	en	frequent	gebruikt	werden	door	
de	kinkenvoerders	en	wat	is	hun	landschappelijke	situering?	
Deelvragen:	
a) Waar	liggen	de	tracés	die	medio	19e	eeuw	de	naam	Kinkenweg,	of	een	variant	

daarop,	droegen	of	nu	nog	dragen?	
b) Zijn	er	andere	categorieën	van	wegnamen	die	we	kunnen	relateren	aan	het	

kinkensysteem?	
c) Wat	is	de	globale	ouderdom	van	deze	wegtracés?	Zijn	ze	van	Middeleeuwse	

oorsprong	of	nog	ouder,	of	dateren	ze	uit	de	Nieuwe	Tijd	(circa	1500‐1800)	of	de	
Nieuwste	Tijd	(na	circa	1800)?	

d) Wat	is	de	landschappelijke	situering	van	deze	tracés	en	hoe	kan	deze	worden	
verklaard?		

e) Wat	is	de	huidige	toestand	waarin	deze	tracés	verkeren?	
f) Wat	zijn	de	meest	waarschijnlijke	Kinkenroutes	geweest	waarvan	deze	tracés	

onderdeel	uitmaken?	
2) Wie	waren	de	kinkenvoerders?	Wat	was	hun	rol	in	het	kinkensysteem	en	welke	

sociaal‐economische	positie	hadden	ze	in	de	plattelandsgemeenschap	van	destijds?	
Deelvragen:	
a) In	welke	mate	was	er	sprake	van	variatie	in	materiële	welstand	binnen	de	groep	

van	betrokkenen	bij	het	kinkensysteem?	
b) Welke	globale	relaties	waren	er	tussen	geografische	woonlocatie	en	sociaal‐

economische	positie?	In	welke	mate	kwam	analfabetisme	voor	binnen	de	
onderzochte	groep?	

c) Worden	de	interregionale	economische	relaties	van	het	kinkensysteem	
weerspiegeld	in	familiebanden	over	territoriale	grenzen	heen?	

d) Welk	imago	hebben	de	kinkenvoerders	achtergelaten	in	het	collectieve	
geheugen,	zoals	gereflecteerd	in	schriftelijke	bronnen	uit	de	20e	eeuw?	

3) Wat	was	op	hoofdlijnen	de	economische	structuur	van	de	Zuid‐Limburgse	
graanhandel	gericht	op	het	Land	van	Herve,	waardoor	en	wanneer	is	het	systeem	
ontstaan	en	weer	verdwenen?	

																																																													
32	Steegen,	Kleinhandel,	44,	over	onder	meer	Waalse	schippers	die	zich	het	Maastrichtse	
schippersambacht	aankochten.	Rutten,	“Overlevingslandbouw”,	273,	over	Waalse	pachters	in	
Zuid‐Limburg.	
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Deelvragen:	
a) Wanneer	en	door	welke	oorzaken	is	de	Zuid‐Limburgse	graanhandel	gericht	op	

het	Land	van	Herve	ontstaan?	
b) In	hoeverre	en	waarom	werd	er	gebruik	gemaakt	van	lastdieren	als	

transportmiddel?	
c) Wanneer	en	door	welke	oorzaken	is	de	Zuid‐Limburgse	graanhandel	gericht	op	

het	Land	van	Herve	verdwenen?	

1.6. Bronnen en onderzoeksmethoden 

In	het	onderzoek	waarvan	deze	scriptie	het	resultaat	is,	heb	ik	gebruik	gemaakt	van	
diverse	type	bronnen	en	onderzoeksmethoden.	

Literatuur 

In	de	eerste	plaats	heb	ik	gezocht	naar	publicaties	waarin	specifiek	informatie	over	
Kinkenwegen	of	kinkenvoerders	te	vinden	is.	Dit	leverde	een	beperkte	set	publicaties	op	
uit	de	Zuid‐Limburgse	lokaal‐	en	regionaal‐historische	literatuur.	De	publicaties	zijn	van	
wisselende	kwaliteit	wat	betreft	bronvermelding	en	wetenschappelijkheid.	Het	artikel	
over	de	Geleense	Kinkenweg	van	Schrijnemakers	is	een	kernpublicatie	gebleken.	Dit	
kritische	en	goed	gerefereerde	artikel	gaat	weliswaar	nauwelijks	in	op	de	economische	
structuur	van	het	kinkenvoerderssysteem,	maar	bevat	wel	een	interessante	
etymologische	analyse	van	het	begrip	‘kink’	en	daarnaast	veel	interessante	informatie	
over	de	wijze	van	vervoer	en	het	verloop	van	oude	kinkenroutes	in	en	rond	Geleen.	
Schrijnemakers	heeft	deze	informatie	in	zijn	jonge	jaren	deels	opgetekend	uit	
gesprekken	met	inwoners	die	rond	1860	geboren	zijn.33	

In	de	tweede	plaats	heb	ik	de	Nederlandse	en	internationale	wetenschappelijke	
literatuur	doorzocht	op	voorbeelden	van	lastdiertransport.	Vanwege	de	grote	variatie	in	
ouderdom	en	functie	van	wegenstelsels	die	in	Nederland	en	de	omringende	landen	
België,	Duitsland,	Frankrijk	en	Engeland	worden	aangetroffen,	ben	ik	op	dit	punt	
uitgegaan	van	een	aantal	kernpublicaties,	die	deels	naar	voren	kwamen	tijdens	de	
hieronder	toegelichte	gesprekken.34	

Voor	een	overzicht	van	de	geraadpleegde	publicaties	verwijs	ik	naar	de	literatuurlijst	
aan	het	eind	van	deze	scriptie.	

Gesprekken met onderzoekers en archivarissen 

In	2013	en	2014	heb	ik	verkennende	gesprekken	gevoerd	met	dr.	Bruno	Dumont	
(archivaris	bij	de	Archives	de	l’État	à	Liège	en	kenner	van	de	geschiedenis	van	het	Land	
van	Herve),	lic.	Els	Herrebout	(hoofd	van	het	Staatsarchiv	in	Eupen),	prof.	dr.	Ad	Knotter	
(onderzoeker	Sociaal	Historisch	Centrum	voor	Limburg),	drs.	Emile	Ramakers	
(Bibliotheek	Centre	Céramique	Maastricht),	dr.	mr.	Jacques	van	Rensch	(Rijksarchivaris	

																																																													
33	Schrijnemakers,	“De	Kinkenweg”,	81‐91.	
34	Met	name	M.W.	Heslinga,	“De	landweg	in	het	verleden,	sociaal‐geografisch	belicht”,	Tijdschrift	
van	het	Koninklijk	Nederlandsch	Aardrijkskundig	Genootschap	69	(1952):	159‐177.	F.H.	Horsten,	
Doorgaande	wegen	in	Nederland,	16e	tot	19e	eeuw.	Een	historische	wegenatlas	(Amsterdam,	2005).	
Verder	naast	Heslinga	ook	M.J.H.A.	Schrijnemakers,	“De	voor‐	en	vroeggeschiedenis	van	
Munstergeleen”,	in	Munstergeleen.	Een	monografie	over	een	Limburgse	gemeente,	red.	J.G.T.	
Bouwens	(z.pl.,	1963),	14‐19.	
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bij	het	Regionaal	Historisch	Centrum	Limburg	in	Maastricht),	prof.	dr.	ir.	Theo	Spek	
(hoogleraar	landschapsgeschiedenis,	Rijksuniversiteit	Groningen),	dr.	Erwin	Steegen	
(Regionaal	Historisch	Centrum	Limburg)	en	prof.	drs.	Jelle	Vervloet	(emeritus‐
hoogleraar	historische	geografie,	Wageningen	Universiteit).	Daarnaast	heb	ik	over	het	
onderwerp	Kinkenwegen	en	kinkenvoerders	gesproken	met	dr.	Jeroen	Benders	
(universitair	docent	landschapsgeschiedenis,	Rijksuniversiteit	Groningen)	en	in	het	kort	
met	prof.	dr.	Hans	Renes	(historisch	geograaf,	Universiteit	Utrecht/hoogleraar	erfgoed	
en	ruimte,	Vrije	Universiteit	Amsterdam).	Uit	alle	gesprekken	bleek	dat	het	onderwerp	
zo	goed	als	onbekend	is	onder	professionals.	Anderzijds	hebben	de	gesprekken	zeer	
bruikbare	verwijzingen	naar	literatuur	en	archiefcollecties	opgeleverd.	

Archiefonderzoek 

Ten	behoeve	van	deze	studie	heb	ik	archiefonderzoek	gedaan	in	het	Regionaal	
Historisch	Centrum	Limburg	in	Maastricht,	het	centrum	voor	regionale	geschiedenis	
Reijckheyt	(Heerlen),	het	Euregionaal	Historisch	Centrum	Sittard‐Geleen,	de	Archives	de	
l’État	à	Liège	en	het	Staatsarchiv	in	Eupen.	Tezamen	bestrijken	de	collecties	van	deze	
archiefbewaarplaatsen	een	groot	deel	van	het	onderzoeksgebied.	Voor	zover	de	
geraadpleegde	stukken	in	deze	scriptie	aan	bod	komen,	zijn	ze	opgenomen	in	de	lijst	van	
geraadpleegde	archieven	(zie	onder	Literatuur	en	bronnen).	

Er	bleken	weinig	archieven	voorhanden	die	vlot	systematisch	en	kwantitatief	onderzoek	
naar	het	kinkensysteem	mogelijk	maken.	Veeleer	moest	ik	het	in	het	(voor)onderzoek	
hebben	van	toevalstreffers,	waarbij	ik	vooral	dankzij	secundaire	bronnen	en	internet	
relevante	archiefstukken	heb	gevonden.	Toch	hebben	de	gevonden	stukken	bijgedragen	
aan	het	completeren,	detailleren	en	preciseren	van	het	beeld	van	het	kinkensysteem.	

Een	deel	van	het	archiefonderzoek	kon	online	worden	uitgevoerd	via	de	websites	
http://watwaswaar.nl	en	https://www.wiewaswie.nl.	Deze	laatste	website	laat	toe	om	
in	de	archieven	van	de	Burgerlijke	Stand	personen	te	zoeken	op	beroepsnaam,	wat	zeer	
waardevol	is	gebleken	voor	deze	studie.	

GIS‐analyse 

Om	te	komen	tot	een	systematisch	kaartbeeld	van	de	Kinkenwegen	en	de	grotere	
kinkenroutes	waarin	zij	schakels	vormden,	heb	ik	gebruik	gemaakt	van	een	geografisch	
informatiesysteem	(ArcGIS).	Daarbij	heb	ik	Google	Maps	(https://www.google.nl/maps)	
en	OpenStreetMap	(https://www.openstreetmap.org)	geraadpleegd	voor	de	huidige	
situatie	en	oude	topografische	en	kadastrale	kaarten	uit	de	periode	van	circa	1770‐1850	
gebruikt	om	de	tracés	in	kwestie	in	kaart	te	kunnen	brengen.	Het	gebruik	van	GIS	
vergemakkelijkte	tevens	de	analyse	van	de	landschappelijke	situering	en	van	de	globale	
ouderdom	van	de	Kinkenwegen.	

De	volgende	oude	kaarten	zijn	gebruikt	ten	behoeve	van	dit	onderzoek:	

 De	Ferraris‐kaart	(oorspronkelijke	naam:	Carte	de	Cabinet	des	Pays‐Bas	autrichiens	
levée	à	l'initiative	du	comte	de	Ferraris).35	Deze	kaart	van	de	Oostenrijkse	
Nederlanden	en	het	prinsbisdom	Luik	is	op	schaal	1:11.520	vervaardigd	in	de	
periode	1771‐1779.	De	kaart	is	van	bijzondere	waarde	omdat	het	een	van	de	eerste	

																																																													
35	K.	De	Coene	et	al.,	“Ferraris,	the	legend”,	The	Cartographic	Journal	49(1)	(2012),	30‐42.	
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vrijwel	vlakdekkende	en	relatief	nauwkeurige	topografische	kaarten	van	de	
Zuidelijke	Nederlanden	betreft.	Een	nadeel	voor	het	onderzoeksgebied,	dat	in	het	
Ancien	Régime	staatkundig	sterk	versnipperd	was,	is	dat	territoria	die	niet	
Oostenrijks	of	Luiks	waren,	niet	zijn	gekarteerd.	Voor	het	Zuid‐Limburgse	deel	van	
het	onderzoeksgebied	betekent	dit	dat	er	aanzienlijke	lacunes	zijn,	omdat	de	Staatse	
en	Gulikse	gebieden	niet	zijn	gekarteerd.	Voor	het	Land	van	Herve,	dat	overwegend	
Luiks	of	Oostenrijks	was,	is	dit	probleem	veel	minder	groot.	Overigens	heeft	Renes	
voor	Zuid‐Limburg	gewezen	op	enkele	duidelijke	topografische	onnauwkeurigheden	
van	de	Ferraris‐kaart.36		

 De	Tranchot‐kaart	(Carte	topographique	des	pays	compris	entre	la	France,	les	Pays	
Bas	et	le	Rhin).37	De	kartering	van	het	Rijnland	tussen	Nijmegen	en	Saarbrücken	is	in	
de	Franse	tijd,	tussen	1801	en	1814,	onder	leiding	van	Jean	Joseph	Tranchot	
vervaardigd	op	schaal	1:10.000,	later	1:20.000.	Het	huidige	Nederlands	Limburg	is	
vrijwel	geheel	opgenomen	in	de	kartering.	De	kartering	is	topografisch	van	goede	
kwaliteit,	zeker	in	vergelijking	met	de	Ferraris‐kaart.	Na	de	val	van	Napoleon	
werden	de	resterende	kaartbladen	onder	leiding	van	Karl	von	Müffling	voltooid	in	
opdracht	van	de	Pruisische	regering.	Deze	kaartbladen	zijn	echter	beduidend	
minder	gedetailleerd	gekarteerd.	De	oostrand	van	het	Land	van	Herve	valt	deels	
onder	deze	Pruisische	voortzetting	van	de	Tranchot‐kartering.	Deze	kaartbladen	heb	
ik	niet	gebruikt.	Bovendien	is	voor	dit	gebied	de	Ferraris‐kaart	beschikbaar.	

 Als	bron	voor	de	19e‐eeuwse	wegnamen	heb	ik	voor	Zuid‐Limburg	de	kadastrale	
minuut‐	en	verzamelplans	(circa	1800‐1830)	geraadpleegd	en	voor	het	Land	van	
Herve	de	kadastrale	kaarten	van	Popp	(circa	1850).38	De	Nederlandse	kadastrale	
minuut‐	en	verzamelplans	zijn	geraadpleegd	via	http://watwaswaar.nl	en	als	Web	
Map	Service	(WMS)	in	ArcGIS	via	http://mapserver.fa.knaw.nl/zl/zl.php.	De	
Belgische	kadastrale	kaarten	van	Popp	heb	ik	geconsulteerd	via	
http://www.kbr.be/collections/cart_plan/collections/collections_nl.html#cadastre.	
Een	praktische	beperking	bij	het	gebruik	van	de	Popp‐kaarten	bleek	de	relatief	lage	
resolutie	van	de	digitalisering,	die	het	lezen	van	wegnamen	in	een	aantal	gevallen	
bemoeilijkte.	In	het	vervolg	van	deze	scriptie	vat	ik	beide	kadastrale	karteringen	ook	
wel	samen	onder	de	noemer	‘19e‐eeuwse	kadastrale	kaart’	of	‘19e‐eeuwse	minuut‐	
en	verzamelplans’.		

Veldwaarnemingen 

Ongeveer	een	derde	van	de	Kinkenwegen	in	het	onderzoeksgebied	heb	ik	te	voet	
verkend	om	een	beeld	te	krijgen	van	de	landschappelijke	situering	en	de	toestand	
waarin	de	weg	en	het	wegdek	zich	momenteel	bevindt.	De	waarnemingen	zijn	door	
middel	van	foto’s	vastgelegd.	

																																																													
36	Renes,	De	geschiedenis,	11.	
37	De	Tranchotkaart	van	het	gebied	tussen	Maas	en	Rijn:	Nederlands	gedeelte,	
Universiteitsbibliotheek	Vrije	Universiteit	Amsterdam,	LA.08812gk,	
http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/ref/collection/krt/id/5629,	gedownload	op	10	januari	2015.	
Renes,	op.	cit.,	9.	“Topographische	Aufnahme	der	Rheinlande”,	Wikipedia,	geraadpleegd	op	13	
augustus	2015,	https://de.wikipedia.org/wiki/Topographische_Aufnahme_der_Rheinlande.	
38	Voor	de	gemeente	Aubel	waren	geen	Popp‐kaarten	online	beschikbaar.	Voor	deze	gemeente	is	
gebruik	gemaakt	van	de	Atlas	des	communications	vicinales	de	la	Commune	d’Aubel	(1847),	
geraadpleegd	op	29	juli	2014	in	het	gemeentehuis	van	Aubel.	
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1.7. Opbouw van de scriptie 

In	hoofdstuk	2	ga	ik	voor	een	aantal,	voor	een	studie	naar	het	kinkensysteem	relevante,	
thema’s	in	op	de	stand	van	het	onderzoek.	Op	deze	kennisbasis,	gebaseerd	op	de	
literatuur,	bouw	ik	voort	in	de	hoofdstukken	3,	4	en	5.	In	deze	drie	thematische	
hoofdstukken	presenteer	ik	de	resultaten	van	mijn	onderzoek,	gebaseerd	op	analyse	van	
primaire	en	secundaire	bronnen	en	geografische	en	landschappelijke	waarnemingen.	In	
hoofdstuk	3	richt	ik	me	op	het	in	kaart	brengen	van	de	Kinkenwegen	in	ruime	zin,	dat	
wil	zeggen	de	bestaande	of	verdwenen	wegen	in	het	onderzoeksgebied	die	we	in	
verband	kunnen	brengen	met	het	kinkensysteem.	Ook	probeer	ik	hier	een	deel	van	het	
grotere	geografische	netwerk	in	beeld	te	brengen,	door	een	reconstructie	te	maken	van	
een	aantal	Kinkenroutes.	In	hoofdstuk	4	staat	de	vraag	centraal	wie	de	kinkenvoerders	
waren	en	wat	hun	sociaal‐economische	positie	was.	In	hoofdstuk	5	ga	ik	op	hoofdlijnen	
in	op	de	economische	structuur	van	het	kinkensysteem	en	op	de	vraag	waardoor	en	
wanneer	dit	systeem	ten	einde	kwam.	Ten	slotte	geef	ik	in	hoofdstuk	6	een	overzicht	van	
de	conclusies	uit	dit	onderzoek	en	bespreek	ik	enkele	perspectieven	en	aanbevelingen.	
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2. Stand van het onderzoek 

2.1. Het grotere historisch‐economische en landschappelijke kader 

Charles	Bihot	was	in	1913	de	eerste	die	een	systematische	wetenschappelijke	analyse	
maakte	van	het	Land	van	Herve,	met	uitzondering	van	het	oostelijke	deel	rond	Eupen,	
dat	destijds	deel	uitmaakte	van	Duitsland.39	Deze	geograaf	richtte	zich	op	het	landschap	
van	de	late	19e	eeuw	en	nam	een	opvallende	correlatie	waar	tussen	het	fysieke	milieu	
(geaccidenteerd	terrein	met	veel	bronnen	en	beekjes)	en	de	aard	van	de	agrarische	
activiteiten	(weideteelt).	In	1943	verscheen	een	invloedrijk	onderzoek	van	de	historicus	
Joseph	Ruwet	naar	de	veranderende	structuur	van	de	agrarische	economie	van	het	Land	
van	Herve	tijdens	het	Ancien	Régime.	In	zijn	studie	spreekt	Ruwet	enerzijds	zijn	
waardering	uit	voor	het	werk	van	Bihot,	die	voor	het	betreffende	gebied	‘slechts	een	
zeer	magere	verzameling	historische	literatuur’	ter	beschikking	had.	Anderzijds	verwijt	
hij	Bihot	dat	deze	in	zijn	verklaringen	voor	menselijke	landgebruikspatronen	doorschiet	
in	geografisch	determinisme.40	

Ruwet	concludeert	dat	het	Land	van	Herve	in	de	Nieuwe	Tijd	een	agrarische	revolutie	
heeft	doorgemaakt	die	het	landschap,	de	economie	en	de	psyche	van	de	bewoners	
ingrijpend	heeft	veranderd.	Een	aantal	politieke	ontwikkelingen	in	de	16e	eeuw	hebben	
er	volgens	hem	toe	bijgedragen	dat	boeren	massaal	overstapten	van	gemengd	bedrijf	
naar	(melk)veehouderij.	Ten	eerste	verbood	de	overheid	vanaf	het	begin	van	de	16e	
eeuw	uit	angst	voor	sterke	stijgingen	van	de	graanprijs	en	hongersnood	onder	de	armen	
de	uitvoer	van	graan	naar	het	buitenland.41	Daarnaast	poogden	Karel	V	en	volgende	
landsheren	vanaf	1520	het	opleggen	van	nieuwe	kerkelijke	tienden	op	bijvoorbeeld	hooi	
en	vee	tegen	te	gaan.	Hoewel	in	een	deel	van	de	dorpen	van	het	Land	van	Herve	vanouds	
ook	tienden	werden	geheven	op	producten	van	weidegrond,	waren	weilanden	in	
aanzienlijke	delen	van	het	gebied	tiendvrij.	Ruwet	betoogt	dat	de	maatregelen	van	het	
landsbestuur	om	oude	tiendrechten	te	respecteren	maar	de	invoering	van	nieuwe	
tienden	sterk	aan	banden	te	leggen,	het	gewenste	effect	hebben	gesorteerd	en	in	het	
voordeel	waren	van	boeren	die	de	overstap	maakten	van	graanbouw	naar	veehouderij.42	
Ten	slotte	was	de	schade	die	de	voortdurende	aanwezigheid	van	militaire	troepen	kon	
aanrichten	veel	groter	voor	graantelers	dan	voor	veehouders.43	

Bovengenoemde	drie	ontwikkelingen,	die	Ruwet	ziet	als	belangrijke	prikkels	voor	de	
transformatie	van	het	Land	van	Herve	naar	een	weidegebied,	zijn	niet	uniek	voor	het	
Land	van	Herve.	Ze	speelden	ook	elders	in	de	Nederlanden,	maar	hebben	daar	niet	per	
se	aanleiding	gegeven	tot	een	bestendige	overgang	van	akkerbouw	naar	veeteelt.44	
Hoewel	Ruwet	er	in	zijn	conclusies	niet	de	nadruk	op	legt,	benoemt	hij	wel	de	specifieke	
geografische	kenmerken	die	juist	in	het	Land	van	Herve	wél	voorwaardenscheppend	
waren	voor	een	succesvolle	specialisatie	in	veeteelt.	Behalve	dat	het	fysieke	landschap	
																																																													
39	C.	Bihot,	Le	Pays	de	Herve.	Étude	de	géographie	humaine	(Antwerpen,	1913).	
40	J.	Ruwet,	L’Agriculture	et	les	classes	rurales	au	Pays	de	Herve	sous	l’Ancien	Régime	(Parijs,	1943),	
14‐15.	
41	Ruwet,	Agriculture,	293.	
42	Ruwet,	op.	cit.,	107‐109.	
43	Ruwet,	op.	cit.,	294.	
44	J.F.	Benders,	pers.	meded.	aan	auteur,	2015.	
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zich	goed	leent	voor	weideteelt,	was	een	belangrijke	factor	de	ligging	in	de	directe	
nabijheid	van	een	aantal	belangrijke	stedelijke	markten,	met	name	Luik,	Maastricht	en	
Aken.45	

De	transformatie	van	bossen,	akkers	en	gemeenschappelijke	gronden	naar	met	heggen	
omheinde	weiden	ging	gepaard	met	een	mentale	omslag	van	het	oude	agrarische	
systeem	met	zijn	gemeenschappelijke	plichten	naar	een	systeem	waarin	individualisme,	
eigen	grondbezit	en	het	streven	naar	meer	financieel	rendement	kenmerkend	waren.	
Omdat	akkerbouw	veel	arbeidsintensiever	was	dan	veehouderij,	bleef	er	voor	de	
boeren‐nieuwe‐stijl	in	het	Land	van	Herve	tijd	over	om	neveninkomsten	te	vergaren	in	
de	regionale	proto‐industriële	economie,	in	het	bijzonder	de	wol‐	en	metaalnijverheid.46	
Latere	overzichtsstudies	ontlenen	veel	aan	het	werk	van	Ruwet.47	Zo	deelt	de	historicus	
Paul	Servais	Ruwets	visie	dat	de	dominantie	van	grasland	in	het	Land	van	Herve	in	de	
eerste	plaats	–	zoals	hierboven	beschreven	‐	politieke	en	economische	gronden	heeft,	
meer	dan	natuurlijke	oorzaken.	Toch	benadrukt	ook	Servais	dat	de	omschakeling	naar	
weideteelt	uitstekend	paste	bij	de	natuurlijke	terreincondities	ter	plaatse.48	

Studies	van	de	economisch‐historicus	De	Vries,	de	landbouwhistoricus	Bieleman	en	de	
historisch‐geograaf	Renes	laten	zien	dat	de	agrarische	economie	in	het	verleden	niet	
alleen	op	regionale,	maar	ook	op	Europese	schaal	aan	meer	veranderingen	onderhevig	is	
geweest	dan	lang	werd	verondersteld.	Belangrijke	transformaties	vonden	plaats	met	de	
opschaling	van	regionale	graanmarkten	naar	een	Europese	markt	in	de	16e	eeuw	en	
naar	een	wereldmarkt	in	de	laatste	decennia	van	de	19e	eeuw.	49	Bieleman	beschrijft	een	
duidelijke	relatie	tussen	enerzijds	de	agrarische	transformatie	van	het	Land	van	Herve	
en	anderzijds	het	huidige	Zuid‐Limburg,	waar	het	areaal	akkerland	belangrijk	bleef.50	
Ook	plaatst	hij	deze	ontwikkeling	in	een	grotere	Europese	context.	Zijn	betoog	is	als	
volgt.	

Sinds	de	15e	eeuw	groeide	de	aanvoer	van	graan	uit	het	Oostzeegebied	gestaag	en	
Amsterdam	ontwikkelde	zich	in	de	16e	en	17e	eeuw	tot	het	centrum	van	de	Europese	
graanhandel.	Een	deel	van	dit	graan	werd	verder	verscheept	naar	Zuid‐Europa,	maar	het	
grootste	deel	bleef	binnen	de	Nederlanden.51	Door	het	goedkope	Baltische	graan	kregen	
een	aantal	relatief	geïsoleerde	landbouwgebieden	in	de	Zuidelijke	Nederlanden	het	
moeilijk.	Ze	kozen	verschillende	oplossingsstrategieën	om	uit	de	impasse	te	komen.	In	
de	Haspengouw	en	Waals‐Brabant	trad	specialisatie	op,	waarbij	de	boeren	zich	
toelegden	op	het	verbouwen	van	gerst	voor	brouwerijen	in	plaatsen	als	Leuven	en	
Hoegaarden.	Het	Land	van	Herve	transformeerde	succesvol	tot	een	productief	
veeteeltgebied	van	waaruit	de	boeren	hun	zuivelproducten	afzetten	in	de	omliggende	
steden.	Voor	boeren	in	het	tegenwoordige	Nederlands	Zuid‐Limburg	was	de	
																																																													
45	Ruwet,	Agriculture,	171	en	294.	
46	Ruwet,	op.	cit.,	292‐296.	
47	Voorbeelden	zijn	Charles	et	al.,	Pays	de	Herve	en	Lambiet,	Le	marché	d’Aubel.	
48	Charles	et	al.,	op.	cit.,	62‐63.	
49	J.	de	Vries,	The	economy	of	Europe	in	an	age	of	crisis,	1600‐1750	(Cambridge,	1976),	33‐36.	J.	
Bieleman,	Boeren	in	Nederland.	Geschiedenis	van	de	landbouw	1500‐2000	(Amsterdam,	2008),	26.	
Renes,	“Grainlands”,	37.	
50	Bieleman,	op.	cit.,	202‐203.	
51	De	Vries,	Economy	of	Europe,	161.	Bieleman,	op.	cit.,	47‐48.	
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transformatie	van	het	Land	van	Herve	een	lichtpuntje	doordat	deze	een	groeiende	vraag	
naar	granen	betekende	die	via	de	markt	van	Aubel	naar	het	Land	van	Herve	werden	
verhandeld.52	

De	focus	van	bovengenoemde	studies	op	de	regionale,	nationale	en	Europese	schaal	
wordt	voor	het	19e‐eeuwse	België	aangevuld	door	het	werk	van	de	historicus	Van	Dijck.	
Deze	auteur	gaat	niet	specifiek	in	op	de	situatie	in	het	Land	van	Herve,	maar	beschrijft	
aan	de	hand	van	verslagen	van	het	parlementaire	discours	hoe	in	de	Belgische	politiek	
het	moreel‐economische	referentiekader	met	zijn	roep	om	protectionisme	en	optreden	
tegen	onrechtvaardige	voedselprijzen	steeds	meer	–	en	in	1857	definitief	–	plaats	
maakte	voor	een	op	vrijhandel	geënt	liberaal‐economisch	referentiekader.53	
	
Het	hier	gepresenteerde	onderzoek	richt	zich	in	het	bijzonder	op	het	transport	van	
graan	naar	de	markt	van	Aubel.	Dit	graan	werd	onder	meer	gekocht	in	marktplaatsen	als	
Sittard	en	Maaseik	of	elders	in	bijvoorbeeld	het	hertogdom	Gulik.	Van	daar	werd	het	
over	land	naar	Aubel	vervoerd.54	Het	is	de	vraag	of	ook	de	Maasvaart	enige	betekenis	
heeft	gehad	in	de	graanvoorziening	van	de	markt	van	Aubel.	Laten	we	kort	stilstaan	bij	
het	relatieve	belang	van	de	Maashandel	ten	opzichte	van	wegtransport,	in	het	bijzonder	
van	graan.	In	de	Middeleeuwen	was	de	Maasvaart	belangrijker	dan	vervoer	over	land,	
maar	in	de	16e	eeuw	breidde	het	handelsverkeer	via	landverbindingen	zich	sterk	uit.	De	
uitbreiding	van	het	handelsverkeer	viel	samen	met	de	ontwikkeling	van	de	Nederlanden	
en	vooral	het	Brabantse	stedelijke	netwerk	tot	een	belangrijke	schakel	in	het	Europese	
handelsrelaties.55	Voor	de	verbinding	van	de	steden	in	kwestie	(zoals	Antwerpen,	
Brussel,	Leuven	en	Mechelen)	met	andere	Europese	regio’s	waren	niet	alleen	water‐,	
maar	ook	goede	wegverbindingen	van	belang.	Ook	de	vele	riviertollen	lijken	in	de	16e	
eeuw	te	hebben	bijgedragen	aan	een	verschuiving	ten	gunste	van	vervoer	over	land.56	
Mede	dankzij	de	bloei	van	de	Luikse	economie	bleef	de	Maasvaart	echter	belangrijk.57	
Veelal	werd	de	Middeleeuwse	handelssituatie	voortgezet,	bijvoorbeeld	met	de	
graanexport	uit	Gulik	en	het	Overkwartier	van	Gelre,	via	Roermond.58	Op	de	overgang	
van	Middeleeuwen	naar	Nieuwe	Tijd	werd	graan	stroomafwaarts	vervoerd	vanuit	het	
Middenmaasgebied.59	Maar	graantransport	vond	ook	plaats	in	omgekeerde	richting.	Zo	
exporteerde	een	Roermondse	schipper	graan	naar	de	stroomopwaarts	gelegen	markten	
van	Maastricht,	Visé	en	Luik.60	Een	deel	van	dat	graan	kan	over	land	verder	zijn	
vervoerd	naar	het	Land	van	Herve.	In	de	loop	van	de	17e	eeuw	werd	het	wegvervoer	een	
serieuze	concurrent	van	de	Maasvaart.	De	Hollandse	steden,	met	Amsterdam	voorop,	
gaven	nu	economisch	de	toon	aan	in	de	Nederlanden.	Het	belang	van	goede	

																																																													
52	Bieleman,	op.	cit.,	203.	
53	M.	Van	Dijck,	De	wetenschap	van	de	wetgever.	De	klassieke	politieke	economie	en	het	Belgische	
landbouwbeleid,	1830‐1884	(Leuven,	2008),	484‐485.	
54	Vromen,	“Schinveld’s	verleden”,	36.	Schrijnemakers,	“De	Kinkenweg”,	82,	89.	
55	Steegen,	Kleinhandel,	40.	
56	Th.L.M.	Thurlings,	De	Maashandel	van	Venlo	en	Roermond	in	de	16e	eeuw,	1473‐1572	
(Amsterdam,	1945),	49.	
57	Steegen,	op.	cit.,	40.	
58	Jappe	Alberts,	Geschiedenis	van	de	beide	Limburgen	I,	136.	
59	Steegen,	op.	cit.,	39.	
60	Thurlings,	De	Maashandel,	67.	
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verkeersverbindingen	tussen	de	steden	in	Holland	en	die	in	het	onderzoeksgebied	nam	
toe.	Den	Bosch	werd	een	belangrijke	schakel	in	die	verbindingen.	‘Walenkarren’	
verzorgden	het	vervoer	tussen	Den	Bosch	enerzijds	en	Luik,	Maastricht	en	Aken	
anderzijds.	Er	kwamen	steeds	meer	klachten	van	Maashandelaren	over	
concurrentiedruk	vanuit	het	wegverkeer,	maar	ook	werd	er	steeds	meer	geklaagd	over	
de	gebrekkige	staat	van	de	landwegen.61	De	verbinding	met	Holland	was	zowel	mogelijk	
via	de	Maas	als	over	land,	door	de	Kempen	en	Meierij	en	via	Den	Bosch.	Tol‐	en	
douanerechten	waren	bij	beide	vervoersalternatieven	aan	de	orde	en	de	landverbinding	
was	in	de	17e	eeuw	nog	onverhard.	En	uitgedrukt	per	gewichtseenheid	lading	was	
vervoer	via	water	veel	goedkoper.	De	historicus	Steegen	stelt	dat	wegvervoer	
desondanks	een	sterke	concurrent	werd	voor	de	Maasvaart	doordat	de	dienstverlening	
beter	was	bij	vervoer	over	land:	vervoer	kon	gemakkelijker	van	deur	tot	deur	
plaatsvinden	met	levering	op	het	gewenste	moment	(just‐in‐time).	De	vervoerskosten	
waren	weliswaar	hoger	in	vergelijking	met	watertransport,	maar	daar	stond	tegenover	
dat	handelaren	voor	de	lange	termijn	minder	grote	voorraden	hoefden	aan	te	houden.	
Dit	kon	een	kostenbesparing	met	zich	meebrengen,	doordat	minder	opslagruimte	nodig	
was.62	In	de	18e	eeuw	raakte	de	Maashandel	sterk	in	verval.	Vanaf	Luik	werden	
voornamelijk	zware	goederen	zoals	steenkool,	metaal,	hout	en	natuursteen	
stroomafwaarts	vervoerd.	Deze	goederen	werden	op	tol‐	en	licentiepunten	onderweg	
vanwege	hun	relatief	geringe	waarde	niet	zwaar	aangeslagen.	Stroomopwaarts	werden	
vooral	producten	van	de	Hollandse	stapelmarkt	vervoerd,	waarbij	graan	in	de	literatuur	
overigens	niet	als	een	belangrijke	vrachtcategorie	wordt	vermeld.	De	Zuidelijke	
Nederlanden	belastten	deze	vanuit	Holland	aangevoerde	goederen	zo	zwaar,	dat	
schippers	vaak	zonder	lading	stroomopwaarts	voeren.	Dit	was	uitermate	ongunstig	voor	
de	Hollandse	kooplieden.63		

Als	belangrijke	graanleveranciers	voor	het	Land	van	Herve	worden	direct	omliggende	
territoria	genoemd:	het	hertogdom	Gulik	enerzijds	en	de	landen	van	Overmaas	in	het	
tegenwoordige	Nederlands	Zuid‐Limburg	anderzijds.64	Voor	de	aanvoer	van	graan	over	
relatief	korte	afstand	vanuit	deze	gebieden	naar	de	markt	van	Aubel	liggen	landroutes	
het	meest	voor	de	hand.	Vervoer	via	de	Maas	zou	een	omweg	betekenen.	Het	lijkt	
daarom	onwaarschijnlijk	dat	de	Maas	als	vaarweg	in	de	door	mij	onderzochte	periode	
nog	een	aandeel	van	betekenis	had	in	de	aanvoer	van	graan	naar	de	markt	van	Aubel.65	
																																																													
61	Steegen,	Kleinhandel,	45.	
62	Steegen,	op.	cit.,	47‐50.	
63	W.	Jappe	Alberts,	Geschiedenis	van	de	beide	Limburgen.	Beknopte	geschiedenis	van	het	gebied	
omvattende	de	tegenwoordige	Nederlandse	en	Belgische	provincies	Limburg.	Deel	II	(vanaf	1632	tot	
±	1918)	(Assen,	1974),	72.	
64	R.	Schuler,	Verkehrsverhältnisse	und	Handel	in	den	Herzogtümern	Jülich	und	Berg	zur	Zeit	des	
Herzogs	Karl	Theodor,	Kurfürsten	von	der	Pfalz	(Proefschrift,	Rheinischen	Friedrich‐Wilhelms‐
Universität	zu	Bonn,	1917),	57‐58.	L.	Remacle,	“Les	voies	et	les	voyages	des	Herviens”,	Enquêtes	
du	Musée	de	la	Vie	wallonne	XIII(153‐156)	(1974):	352‐367.	Bieleman,	Boeren	in	Nederland,	203.	
65	In	de	zitting	van	de	Belgische	Kamer	van	Volksvertegenwoordigers	in	1844	komt	een	petitie	
aan	bod,	ingediend	door	inwoners	van	Verviers	en	omgeving.	Zij	vragen	dat	graan	uit	Nederlands	
Limburg	kan	worden	aangevoerd	via	de	Maas.	Kennelijk	komt	graanaanvoer	stroomopwaarts	tot	
op	de	Belgische	Maas	tot	dan	toe	niet	voor.	“Belgische	Kamer	van	Volksvertegenwoordigers,	
zitting	van	19	november	1844”,	geraadpleegd	op	6	mei	2015,	
https://sites.google.com/site/bplenum/proceedings/1844/k00890230/k00890230_00.	
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Maar	het	kan	niet	worden	uitgesloten	dat	graan	in	tijden	van	schaarste	ook	via	de	Maas	
werd	aangevoerd	vanuit	verder	weg	gelegen	herkomstgebieden.	Zo	zijn	er	in	1844	
aanwijzingen	voor	frauduleuze	aanvoer	van	granen	uit	Pruisen	en	het	Oostzeegebied	
naar	België,	via	het	hertogdom	Limburg.	Deze	geruchten	komen	ook	aan	bod	in	een	
betoog	van	senator	baron	de	Schiervel	in	het	Belgische	parlement.	De	Schiervel	verwijst	
naar	een	document	waaruit	blijkt	dat	er	Baltisch	graan	is	aangevoerd	in	Maastricht,	al	
gaat	het	volgens	het	document	in	kwestie	om	een	zeer	geringe	hoeveelheid.66	De	
combinatie	van	de	verre	regio	van	herkomst	en	de	bestemming	(Maastricht)	maken	het	
zeer	waarschijnlijk	dat	het	om	aanvoer	via	de	Maas	ging.	

2.2. Over het ‘kinkensysteem’ en de herkomst en betekenis van de term 

‘kink’ 

Open	fields	met	graanverbouw	vormden	de	ruggengraat	van	het	Middeleeuwse	
landbouwlandschap.67	De	in	de	vorige	paragraaf	genoemde	Belgische	studies	
benadrukken	dat	door	de	specialisatie	van	het	Land	van	Herve	in	veeteelt	aanzienlijke	
hoeveelheden	broodgraan	moesten	worden	ingevoerd	vanuit	omringende	territoria,	
waarbij	het	tegenwoordige	Nederlands	Zuid‐Limburg	met	zijn	vruchtbare	lössplateaus	
een	belangrijke	leverancier	was.68	Desondanks	is	er	in	de	historische	en	historisch‐
geografische	literatuur	over	Zuid‐Limburg	nauwelijks	of	geen	aandacht	voor	deze	op	het	
Land	van	Herve	gerichte	graanstroom	en	de	implicaties	daarvan	voor	bevolking	en	
landschap.	Bieleman	noemt	in	zijn	geschiedenis	van	de	landbouw	in	Nederland	het	
verhandelen	van	Zuid‐Limburgs	graan	via	de	markt	van	Aubel,	maar	maakt	geen	gewag	
van	het	kinkensysteem.69	Dit	geldt	ook	voor	de	overzichtsstudie	over	de	geschiedenis	
van	de	Limburgse	landbouw	tussen	1750	en	1914.	Daarin	geeft	de	historicus	Philips	aan	
dat	vaak	sprake	was	van	rechtstreekse	(en	daarmee	moeilijk	te	kwantificeren)	afzet	
door	Limburgse	boeren	van	producten	op	buitenlandse	markten	als	Aken,	Verviers,	
Aubel	en	Maaseik.	Er	wordt	geen	melding	gemaakt	van	kinkenvoerders	of	
Kinkenwegen.70	Ubachs	maakt	in	zijn	geschiedenis	van	Limburg	wél	melding	van	het	
kinkensysteem.	Hij	schrijft:	‘Een	bijzonderheid	van	het	Limburgse	handelsvervoer	over	
land	waren	de	kinkenvoerders,	die	als	kramers	de	handel	tussen	de	steden	verzorgden.	
De	koopwaar	laadden	zij	in	zakken	op	kinkenpaardjes	(pony’s).	De	korenkinken	uit	
Aubel	kochten	in	het	land	van	Sittard	en	Maaseik	graan	op	en	voerden	het	op	hun	
paardjes	naar	het	Land	van	Luik.	Uit	Kerkrade	trokken	de	kolenkinken	naar	de	Maas	
met	steenkool.’71	Vervloet	wijst	op	het	gebruik	van	de	term	‘kramers’	door	Ubachs:	
kramers	vervoerden	allerhande	waren	en	mogelijk	beperkten	ook	de	kinkenvoerders	

																																																													
66	“Belgische	Senaat,	zitting	van	26	december	1844”,	geraadpleegd	op	24	oktober	2014,	
https://sites.google.com/site/bplenum/proceedings/1844/k00890522/k00890522_02.	
67	Renes,	“Grainlands”,	37.	
68	Schuler,	Verkehrsverhältnisse,	57‐58.	Remacle,	“Les	voies”,	352‐367.	Bieleman,	Boeren	in	
Nederland,	203.	
69	Bieleman,	Boeren	in	Nederland,	203.	
70	J.F.R.	Philips,	“De	landbouw	in	een	statische	maatschappij,	1815‐1875”,	in	Geschiedenis	van	de	
landbouw	in	Limburg	1750‐1914,	red.	J.F.R.	Philips,	J.C.G.M.	Jansen	en	Th.J.A.H.	Claessens	(Assen,	
1965),	190.	
71	P.J.H.	Ubachs,	Handboek	voor	de	geschiedenis	van	Limburg	(Hilversum,	2000),	328.	Ubachs	
baseert	zich	op	Jonkergouw,	“Reizen	en	vervoer”,	64.	
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zich	niet	tot	het	vervoer	van	graan	of	steenkool.72	Zo	bezien	is	de	etymologische	
verklaring	van	‘kink‐’	uit	het	Franse	quincaillier	‘handelaar	in	kleine	metaalwaren’	
interessant.73	

Dat	er	in	de	hierboven	genoemde	studies	zo	weinig	expliciete	aandacht	is	voor	het	
interregionale	kinkensysteem	kan	deels	worden	verklaard	vanuit	de	strikte	
geografische	inperking	van	deze	studies	tot	de	huidige	provincie(s)	Limburg.	Toch	is	het	
onderwerp	ook	in	deze	ingeperkte	context	relevant.	Een	twintigtal	wegtracés	verspreid	
over	het	onderzoeksgebied	draagt	nu	nog	de	naam	Kinkenweg	of	Aubelsweg	(of	een	
variant	daarop).	Dit	laat	zien	dat	het	kinkensysteem	als	vervoers‐economisch	
verschijnsel	in	het	verleden	bekend	moet	zijn	geweest	in	een	gebied	dat	de	huidige	en	
vroegere	territoriale	grenzen	oversteeg.	

Wat	is	nu	de	herkomst	en	betekenis	van	termen	als	kink,	kinker(t)	en	kinkenvoerder?	
Bijlage	1	geeft	een	overzicht	van	relevante	termen	met	de	stam	‘kink‐’	die	ik	heb	
gevonden	in	de	literatuur	en	in	archiefstukken.	Waar	dat	mogelijk	was,	heb	ik	de	
betekenis	toegevoegd	die	door	de	betreffende	bron	aan	de	term	wordt	gegeven.	
Opnieuw	is	Schrijnemakers	een	belangrijke	bron	voor	zowel	de	betekenis	van	de	
centrale	term	‘kink’	als	een	etymologische	verklaring	ervan.	Hij	citeert	de	Geleense	
burgemeester	Lemmens,	die	in	1845	schreef	dat	de	Kinkenweg	in	die	gemeente	op	dat	
moment	veel	werd	gebruikt	door	‘graankopers	van	de	omstreken	van	Aubel,	die	men	
Kinken	noemt’.74	

Taalkundig/etymologisch	zijn	er	in	wezen	twee	verklaringsrichtingen	voor	de	herkomst	
en	betekenis	van	de	term	kink‐.	Hieronder	licht	ik	deze	toe	en	zet	ik	ze	af	tegen	
alternatieve	betekenissen	die	in	oudere	publicaties	(eind	19e‐begin	20e	eeuw)	worden	
genoemd.	Voor	een	uitgebreider	overzicht	van	de	verschillende	verklaringen	voor	de	
term	kink‐	en	de	samenhang	daar	tussen	verwijs	ik	naar	de	Bijlage.	

De	eerste	verklaring	gaat	er	van	uit	dat	kink‐	een	verbasterd	leenwoord	is	uit	het	Frans.	
Dit	is	de	hypothese	van	Schrijnemakers.	Volgens	hem	is	de	benaming	kinken	afgeleid	van	
het	Franse	‘quincailliers’,	waarmee	oorspronkelijk	handelaren	in	kleine	metaalwaren	
werden	aangeduid	en	waarvan	de	betekenis	later	is	verbreed	tot	‘met	een	of	meer	
paardjes	rondtrekkende	kleinhandelaren’	en	weer	later	specifiek	tot	‘handelaren	in	
steenkool	of	graan	die	gebruik	maken	van	pakpaarden’.75	Schrijnemakers’	
herkomstverklaring	lijkt	aan	te	sluiten	bij	die	van	de	sinds	de	18e	eeuw	
gedocumenteerde	Duitse	term	Kinkerlitzchen	(dat	onder	meer	betekent:	snuisterijen,	
kleinigheden,	prullen,	rommel).76	Dit	woord	is	waarschijnlijk	ontleend	aan	het	Frans	

																																																													
72	J.A.J.	Vervloet,	pers.	meded.	aan	auteur,	2013.		
73	Schrijnemakers,	“De	Kinkenweg”,	82‐83.	
74	Schrijnemakers,	“De	Kinkenweg”,	89.	De	benaming	kinkenvoerder	vind	ik	informatiever	dan	
kink	of	kinker(t),	omdat	de	term	voer(man)	erin	is	opgenomen.	Daarom	gebruik	ik	bij	voorkeur	de	
termen	kinkenvoerder	voor	de	voerman	en	kinkenpaard	voor	het	lastdier.	
75	Schrijnemakers,	“De	Kinkenweg”,	82‐83.	
76	F.C.M.	Stoks,	Van	Dale	Handwoordenboek	Duits‐Nederlands.	3e	druk	(Utrecht/Antwerpen,	
2000),	379.	
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‘quincaille’,	dat	oorspronkelijk	betekende:	ijzer‐	of	kopergerei	en	in	figuurlijke	zin	werd	
gebruikt	om	prullen,	klatergoud,	waardeloos	spul	aan	te	duiden.77	

De	tweede	verklaring	van	de	term	kink‐	gaat	uit	van	een	oorsprong	in	de	Germaanse	
talen.	Volgens	deze	uitleg	is	kinker	een	Zuid‐Nederlandse	variant	van	kinkel	(boerse	
lomperd,	onbehouwen	persoon).78	Kinkel	en	kinker	zouden	zijn	afgeleid	van	kink,	in	de	
betekenis	draai,	kronkel,	terwijl	een	andere	betekenis	van	kink	is:	slag	of	stomp	met	de	
hand	of	vuist.79	Deze	tweede	verklaring	is	volgens	de	Leidse	taal‐	en	naamkundige	De	
Vaan	de	meest	waarschijnlijke.	De	afleiding	van	‐kink,	kinker	‘vervoerder,	handelaar,	‐
boer’	van	het	Frans	quincaillier	is	volgens	hem	moeilijk	te	aanvaarden,	omdat	Franse	
leenwoorden	vanaf	de	Hoge	Middeleeuwen	normaliter	hun	Franse	klemtoon	
behouden.	Kinker	heeft	echter	beginklemtoon	en	lijkt	daarom	eerder	een	inheems	
woord.	Hoewel	De	Vaans	redenering	mij	aannemelijk	lijkt,	is	de	eerder	genoemde	
verklaring	van	het	Duitse	Kinkerlitzchen	(ook	met	beginklemtoon)	uit	‘quincaille’	dan	
wel	des	te	opvallender.	Ook	werden	in	Zuid‐Limburgse	dialecten	de	namen	van	enkele	
in	de	regio	bekende	naburige	en	vanouds	Waals‐/Franstalige	plaatsen,	zoals	Battice	en	
Visé,	wel	uitgesproken	met	beginklemtoon.80	Ik	kan	daarom	Schrijnemakers’	hypothese	
nog	niet	geheel	terzijde	schuiven.	

Beide	verklaringen	van	de	term	kink‐	(als	in	graankink	of	kolenkink)	hebben	gemeen	dat	
ze	de	beroepsmatige	of	persoonlijke	eigenschappen	van	de	betreffende	handelaren	of	
kramers	typeren.	Ze	verwijzen	dus	niet	primair	naar	eigenschappen	van	Kinkenwegen	
of	kinkenpaarden.	

Toch	lijkt	het	er	op	dat	kink	soms	juist	wél	primair	betrekking	had	op	het	paard	of	de	
weg.	Neem	bijvoorbeeld	de	term	kinkenvoerder:	gaat	het	hier	om	een	voerman	die	met	
kinken	(in	de	betekenis	kleine,	magere,	armoedige	dieren)	werkte?81	Of	wordt	hiermee	
letterlijk	de	combinatie	handelaar‐voerman	uitgedrukt,	aansluitend	bij	de	twee	
bovenbeschreven	verklaringsrichtingen?	

Over	de	mogelijkheid	dat	de	term	kink	in	Kinkenweg	rechtstreeks	verwijst	naar	een	
kenmerk	van	de	weg	het	volgende.	Voor	de	Kinkebahn	bij	Raeren	houdt	naamkundige	
Kohnemann,	naast	een	naamsverklaring	gebaseerd	op	vervoer	per	lastdier	door	
kinkenvoerders,	ook	rekening	met	de	mogelijkheid	dat	‘kink’	hier	naar	een	bocht	of	

																																																													
77	G.	Drosdowski,	Duden.	Das	groβe	Wörterbuch	der	deutschen	Sprache.	Band	4	(Mannheim,	1978),	
1467.	
78	A.	Beets	&	J.	Heinsius,	Woordenboek	der	Nederlandsche	taal.	Zevende	deel	(‘s‐
Gravenhage/Leiden,	1941),	3094.	
79	P.A.F.	van	Veen	&	N.	van	der	Sijs,	Etymologisch	woordenboek.	De	herkomst	van	onze	woorden	
(Utrecht/Antwerpen,	1997),	456.	Beets	&	Heinsius	vermelden	slag	of	stomp	als	eerste	betekenis	
van	kink.	Ik	sluit	niet	uit	dat	de	betekenis	van	kinkel,	onbehouwen	persoon,	juist	hiervan	is	
afgeleid.	Beets	&	Heinsius,	Woordenboek,	3087‐3089.	
80	“Nederlandse	Dialectenbank:	Eijsden”,	geraadpleegd	op	10	augustus	2015,	
http://www.meertens.knaw.nl/ndb/soundbites.php?p=Q198p	voor	het	voorbeeld	van	Visé.	De	
dialectspreker	is	geboren	in	1902.	
81	J.	Molemans	&	J.	Goossens,	Woordenboek	van	de	Limburgse	dialecten.	I.	Agrarische	terminologie.	
Aflevering	9:	Het	paard	(Assen,	1994),	16,	60.	
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kromming	in	de	weg	verwijst.82	We	zagen	al	dat	draai	of	kronkel	inderdaad	een	van	de	
basisbetekenissen	is	van	het	Nederlandse	woord	kink.	Maar	bochten	of	kronkels	zijn	
geen	opvallend	kenmerk	van	de	Kinkenwegen	in	het	onderzoeksgebied	(meer	hierover	
in	het	volgende	hoofdstuk).	Helemaal	recht	is	hun	verloop	nooit,	maar	dat	geldt	voor	
bijna	alle	oude	wegen	in	het	onderzoeksgebied.	Naar	mijn	mening	zegt	kink	in	de	naam	
Kinkenweg	daarom	niet	primair	iets	over	de	weg	zelf,	maar	over	de	voormalige	
weggebruikers.	

2.3. Vervoer per lastdier 
Gezien	de	tegenwoordige	situatie	denken	we	bij	wegtransport	al	gauw	aan	vervoer	per	
as.	In	het	voorgaande	hebben	we	echter	gezien	dat	in	het	verleden	ook	andere	
transportmiddelen	werden	aangewend.	Een	deel	van	het	goederenvervoer	vond	
eenvoudig	te	voet	plaats.	Voorbeelden	van	ambulante	handel	in	de	wijdere	regio	
waarbinnen	het	onderzoeksgebied	valt,	waren	de	Kempische	teuten	en	de	Luikse	
botteresses,	die	hun	vracht	op	de	rug	of	op	het	hoofd	droegen.83	De	economisch‐
historicus	Gales	‘krijgt	soms	de	indruk’	dat	vervoer	van	steenkool	op	het	hoofd	van	
mensen	medio	19e	eeuw	in	Kerkrade	nog	normaal	was.84	Zijn	behoedzaamheid	lijkt	niet	
nodig,	want	uit	oral	history	bronnen	weten	we	dat	het	rond	1900	in	Zuid‐Limburg	nog	
voorkwam	dat	mensen	met	een	mand	met	waren	op	hun	hoofd	naar	de	markt	in	
Maastricht	trokken.85	Ook	veevervoer	over	lange	afstand	gebeurde	wel	lopend.	Er	zijn	
sinds	de	oudheid	en	tot	in	de	19e	eeuw	diverse	voorbeelden	bekend,	ook	uit	de	
Nederlanden.86		

Grotere	of	zwaardere	vrachten	werden	niet	door	mensen,	maar	door	dieren	getrokken	
óf	gedragen	(Figuur	6).	In	een	oorkonde	van	de	Gelderse	graaf	Reinald	uit	1299	worden,	
met	betrekking	tot	Hattem,	somarii	genoemd.87	De	termen	somarii	en	saumarii	zijn	
afgeleid	uit	sagmarii,	‘lastdieren’.88	Ook	de	Wet	van	29	maart	1833	tot	invoering	van	een	
accijns	op	het	gemaal,	waarin	aanwijzingen	worden	gegeven	over	het	vervoer	van	graan	
of	meel,	noemt	behalve	voer‐	en	vaartuigen	tevens	lastdieren.	Hieruit	kan	worden	

																																																													
82	Kohnemann,	Flurnamen,	292‐293.	
83	Ubachs,	Handboek,	21.	Gales,	Delven	en	slepen,	220.	
84	Gales,	Delven	en	slepen,	220.	
85	“Nederlandse	Dialectenbank:	Meerssen”,	geraadpleegd	op	21	oktober	2014,	
http://www.meertens.knaw.nl/ndb/soundbites.php?p=Q099p.	“Nederlandse	Dialectenbank:	
Mheer”,	geraadpleegd	op	21	oktober	2014,	
http://www.meertens.knaw.nl/ndb/soundbites.php?p=Q196p.	
86	Ganzen	uit	het	noorden	van	het	Romeinse	Rijk	naar	Rome	in	de	oudheid:	P.‐M.	Duval,	“Les	
voies	Gallo‐Romaines.	Les	plus	anciennes	routes	de	France”,	in	Les	routes	de	France	depuis	les	
origines	jusqu’à	nos	jours.	Colloques	Cahiers	de	Civilisation,	red.	G.	Michaud	(Parijs,	1959),	20.	
Ossen	uit	Jutland	naar	de	Nederlanden	en	het	Rijnland	begin	17e	eeuw:	De	Vries,	Economy	of	
Europe,	34.	Schapen	uit	Noord‐Limburg	naar	Parijs	in	de	19e	eeuw:	J.	Derix	&	S.	Verlinden,	Die	al	
wil	koopen,	wat	hij	ziet…	De	geschiedenis	van	de	Venraysche	Schaapscompagnieën.	Deel	I	(Venlo,	
1982),	143‐146.	
87	I.A.	Nijhoff,	Gedenkwaardigheden	uit	de	geschiedenis	van	Gelderland,	door	onuitgegevene	
oorkonden	opgehelderd	en	bevestigd.	Eerste	deel:	de	toestand	van	Gelderland	in	de	eerste	helft	der	
veertiende	eeuw	(Arnhem,	1830),	73.	
88	J.F.	Niermeyer,	Mediae	Latinitatis	lexicon	minus.	A	medieval	Latin‐French/English	dictionary.	
Deel	10	(Leiden,	1963),	930.	
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geconcludeerd	dat	in	1833	lastdieren	kennelijk	nog	werden	ingezet	in	het	meel‐	of	
graantransport,	maar	kunnen	geen	uitspraken	worden	gedaan	over	regionaal	
voorkomen,	frequentie	of	regionale	verschillen.	89	Ubachs	spreekt	met	betrekking	tot	het	
systeem	van	lastdiertransport	door	kinkenvoerders	over	‘een	bijzonderheid	van	het	
Limburgse	handelsvervoer	over	land’.90	Die	uitspraak	lijkt	in	de	Nederlandse	context	
juist.	Zo	lezen	we	in	een	18e‐eeuwse	bron	over	Holland:	‘Vermits	ons	Gewest	vlak	is,	en	
onze	Steden	op	geene	heuvelen	noch	aan	het	hangen	der	bergen	liggen,	zoo	hebben	wy	
niets	gemeen	met	gebruiklykheden,	die	in	bergagtige	Landen	plaats	hebben;	als	daar	
zyn,	het	ketenen	der	wielen	in	het	afryden	der	bergen,	het	schraagen	der	draagboomen,	
enz.	Ook	weeten	wy	in	dit	Land	genoegzaam	niet	van	draagbaare	lasten	op	de	ruggen	
der	Paarden	te	leggen.	Het	meeste	en	algemeene	gebruik	der	Paarden,	onder	ons,	
bestaat	in	het	vervoeren	van	trekbaare	Lasten	[…]’.91	Vrijwel	geen	van	de	regionale	of	
landsdekkende	vervoershistorische	studies	die	ik	heb	geraadpleegd,	maakt	melding	van	
vervoer	per	lastdier.92	Alleen	de	streekarchivaris	Van	Petersen	maakt	in	zijn	zeer	
uitgebreide	en	gedetailleerde	studie	over	de	Liemers	terloops	gewag	van	de	inzet	in	het	
verleden	van	paarden	en	ezels	voor	transport	van	‘vooral	kwetsbare	goederen’.93	Dit	
laatste	is	een	interessante	toevoeging:	voor	Limburg	en	omringende	gebieden	vind	ik	
juist	informatie	over	lastdieren	die	bulkgoederen	als	graan	en	steenkool	vervoeren.	
Interessant	–	maar	door	mij	niet	te	beantwoorden	‐	is	ook	de	vraag	of	het	toevallig	is	dat	
een	van	de	weinige	vermeldingen	van	het	gebruik	van	lastdieren	elders	in	wat	nu	
Nederland	is,	stamt	uit	de	Liemers.	Weliswaar	is	dit	gebied	grotendeels	vlak,	maar	in	dit	
deel	van	het	Gelderse	en	aangrenzend	Duitse	rivierengebied	liggen	ook	een	aantal	
heuvelruggen	in	de	vorm	van	stuwwallen	uit	de	voorlaatste	ijstijd.	

Hoewel	vervoer	met	behulp	van	lastdieren	in	Nederland	niet	geheel	onbekend	was,	
ontstaat	al	met	al	het	beeld	dat,	zeker	in	de	19e	eeuw,	het	gebruik	van	lastdieren	in	het	
grootste	deel	van	Nederland	in	het	vervoer	over	grotere	afstand	geen	rol	van	betekenis	
speelde.	Als	dat	wel	zo	was,	zou	meer	aandacht	voor	lastdiertransport	in	de	recente	

																																																													
89	“Wet	en	reglementen	van	1833,	tot	invoering	van	een	accijns	op	het	gemaal”,	geraadpleegd	op	
24	oktober	2014,	http://www.bdpoppen.nl/pdf/wet_op_het_gemaal_1833.pdf.	
90	Ubachs,	Handboek,	328.	
91	J.	le	Francq	van	Berkhey,	Natuurlyke	historie	van	Holland.	Vierde	deels,	eerste	stuk.	Met	noodige	
afbeeldingen	(Amsterdam,	1779),	226.	
92	Geraadpleegde	Nederlandse	weg‐	en	vervoershistorische	studies:	M.	Clement,	Transport	en	
economische	ontwikkeling.	Analyse	van	de	modernisering	van	het	transportsysteem	in	de	provincie	
Groningen	(1800‐1914)	(Proefschrift,	Rijksuniversiteit	Groningen,	1994);	C.H.	Edelman,	Harm	
Tiesing	over	landbouw	en	volksleven	in	Drenthe.	Deel	I	en	II	(Assen,	1974);	Anonymus,	
Cultuurhistorische	paden	in	Friesland.	Resultaten	van	een	inventarisatie.	Nota	257	(Leeuwarden:	
Provinciale	Planologische	Dienst	in	Friesland,	1979);	B.	Bouwens	et	al.,	Lijnen	door	het	Brabantse	
land.	200	jaar	verkeersinfrastructuur	in	Noord‐Brabant	1796‐1996	(Zwolle/’s‐
Hertogenbosch/Zeist,	1997);	J.W.	van	Petersen,	Reizen	is	tol	betalen:	de	verkeersontwikkeling	in	
en	om	het	gebied	van	Rijn	en	IJssel	tot	de	Bataafse	omwenteling	van	1795	(Aalten,	2002);	A.	Bijl,	
Verkeer	en	vervoer	in	de	Betuwe	1800‐2000.	Historische	Publicaties	Gelderland,	deel	7	(Utrecht,	
2006);	H.	Baas	&	E.	Deelen,	Historische	Infrastructuur	(Landschapsbeheer	Nederland	i.s.m.	
Nationaal	Contact	Monumenten	(NCM),	z.j.);	R.	Filarski	en	G.	Mom,	Van	transport	naar	mobiliteit.	
De	transportrevolutie,	1800‐1900	(Zutphen,	2008).	
93	Van	Petersen,	Reizen	is	tol	betalen,	98‐99.	Deze	kwetsbare	goederen	worden	door	Van	Petersen	
niet	verder	gespecificeerd.	
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Nederlandse	literatuur	juist	voor	de	hand	liggen,	omdat	dit	systeem,	anders	dan	vervoer	
per	as,	volledig	is	verdwenen.	

	

Figuur	6.	Boer	met	pakpaard	op	een	landweg,	ets	van	Jan	van	de	Velde	(II),	1639–1641.	Bron:	
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP‐P‐1898‐A‐20509	(geraadpleegd	op	11	maart	2015).	

Anders	is	de	situatie	in	de	ons	omringende	landen	België,	Frankrijk,	Engeland	en	
Duitsland,	waar	het	gebruik	van	lastdieren	tijdens	het	Ancien	Régime	en	in	de	19e	eeuw	
goed	gedocumenteerd	is.	Hieronder	ga	ik	daar	verder	op	in.	

Transport	van	goederen	met	behulp	van	lastdieren	is	een	duizenden	jaren	oud	
verschijnsel.	Lastdieren	worden	gezien	als	voorlopers	van	transportsystemen	die	van	
het	wiel	gebruik	maken.94	Maar	ook	lang	na	de	introductie	van	het	wiel	werden	onder	
specifieke	omstandigheden	nog	steeds	lastdieren	ingezet	als	transportmiddel.	In	het	
Romeinse	Rijk	was	dat	bijvoorbeeld	het	geval	in	de	grotendeels	bergachtige	
mediterrane	gebieden	en	in	steden	met	smalle	of	steile	(trap)straatjes.	In	minder	
bergachtige	delen	van	het	rijk,	zoals	grote	delen	van	Gallië,	waren	er	betere	
mogelijkheden	voor	het	gebruik	van	karren	of	wagens	als	vervoermiddel.	Vervoer	per	as	
was	daar	aantrekkelijker,	omdat	trekdieren	niet	alleen	op	massabasis,	maar	ook	op	
volumebasis	een	grotere	vracht	aankonden	dan	lastdieren.	Grote	stukgoederen	zoals	
huisraad,	wijnvaten	of	bouwmaterialen	konden	alleen	per	kar	of	wagen	worden	
vervoerd.	Daar	stond	tegenover	dat	het	gebruik	van	lastdieren	voor	transport	kennelijk	
goedkoper	was	dan	vervoer	per	as.95	

Pakdieren	speelden	ook	een	belangrijke	rol	in	de	Middeleeuwse	vervoerseconomie.96	
Weliswaar	waren	ossen	destijds	een	veelgebruikt	trekdier	voor	karren,	wagens	en	
																																																													
94	C.	van	Tilburg,	Romeins	verkeer.	Weggebruik	en	verkeersdrukte	in	het	Romeinse	Rijk	
(Amsterdam,	2005),	12.	
95	Van	Tilburg,	op.	cit.,	62.	
96	Nijhoff,	Gedenkwaardigheden,	73.	N.	Ohler,	Reisen	im	Mittelalter	(Darmstadt,	2004),	52.	Verder	
bijvoorbeeld	J.	Killen,	“Communications”,	in	Atlas	of	the	Irish	rural	landscape,	red.	F.H.A.	Aalen,	K.	
Whelan	en	M.	Stout	(Cork,	1997),	207.	
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landbouwwerktuigen,	maar	zolang	voldoende	goede	per	as	berijdbare	wegen	
ontbraken,	was	men	aangewezen	op	lastdieren.	Bovendien	was	het	gebruik	van	
pakdieren	ook	in	laagland	gunstig	in	vergelijking	met	een	ossenspan.	Ossen	waren	wel	
sterker,	maar	ook	trager.	Dit	leidde	bij	de	inzet	van	ossen	over	wat	grotere	afstand	tot	
relatief	hoge	kosten	voor	de	huur	van	de	drijver,	voor	zijn	voedings‐	en	
overnachtingskosten	alsmede	voor	de	voeder‐	en	stallingskosten	voor	de	trekdieren.	
Qua	vervoerskosten	staken	pakdieren	daar	gunstig	bij	af.97	

Richten	we	ons	nu	verder	op	de	periode	die	in	deze	studie	centraal	staat,	de	18e	en	19e	
eeuw.	In	Frankrijk	was	het	wegennet	in	veel	landelijke	gebieden	tot	ver	in	de	19e	eeuw	
in	een	zo	slechte	staat,	dat	vervoer	per	as	er	zo	goed	als	onbekend	was.	Dit	gold	voor	
berggebieden,	maar	ook	voor	vlakkere	regio’s.	Al	het	goederentransport	ging	over	de	
rug	van	lastpaarden,	muildieren	of	ezels.	Of	mensen	droegen	de	te	vervoeren	spullen	
zelf,	vaak	op	hun	hoofd.98	

Op	het	Engelse	platteland	was	het	beeld	hetzelfde.	Hoewel	verkeer	per	as	algemener	
werd,	werd	in	de	periode	1780‐1830	het	grootste	deel	van	de	goederenhandel	over	land	
vanwege	de	zeer	slechte	wegen	verricht	met	pakpaarden.	In	Devonshire	waren	
lastdieren	het	enige	transportmiddel	voor	goederen.	Josiah	Wedgwood	(1730‐1795),	
oprichter	van	het	gelijknamige	aardewerkconcern,	herinnerde	zich	paarden	en	ezels	
beladen	met	steenkool,	vaten	met	gemalen	vuursteen,	manden	vol	met	waren	en	korven	
met	klei.	Interessant	is	dat	er	in	het	18e‐eeuwse	Engeland	ook	zeer	vooruitstrevende	
vormen	van	lastdiertransport	voorkwamen.	Wanneer	de	paardenpaden	verhard	waren,	
de	dieren	goed	werden	verzorgd	en	er	gebruik	kon	worden	gemaakt	van	een	
postensysteem	waar	paarden	konden	worden	gewisseld,	kon	vervoer	per	pakpaard	
verrassend	snel	gaan.	In	1710	begonnen	ondernemende	vissers	uit	Folkestone	Londen	
te	voorzien	van	vis	die	werd	vervoerd	op	galopperende	pakpaarden.	Er	werd	dag	en	
nacht	gereisd	en	al	snel	zouden	er	dagelijks	320	met	vis	beladen	paarden	(één	visser	per	
acht	paarden)	door	de	Kentse	marktplaats	Tonbridge	galopperen.	De	vissers	van	
Folkestone	waren	zo	succesvol	dat	beroepsgenoten	in	andere	delen	van	het	land	hun	
voorbeeld	gingen	volgen.99	Een	zelfde	hoge	transportsnelheid	zou	destijds	per	as	niet	
gehaald	kunnen	worden.	

In	Duitsland	en	aangrenzende	Midden‐Europese	landen	zijn	transportsystemen	die	
gebruik	maakten	van	lastdieren	bekend	uit	diverse	reliëfrijke	gebieden.100	De	historisch‐
geografen	Düsterloh	en	Denecke,	die	primair	vanuit	een	geografische	benadering	

																																																													
97	Ohler,	Reisen,	50	en	52.	Volgens	Ballaux	was	de	os	als	trekdier	in	Europa	in	de	12e‐13e	eeuw	
dankzij	innovaties	zoals	het	hoefijzer	en	het	haam	al	grotendeels	vervangen	door	het	paard.	B.	
Ballaux,	Transport	en	economische	ontwikkeling	in	het	hertogdom	Brabant	gedurende	de	lange	
zestiende	eeuw	(Proefschrift,	Universiteit	Antwerpen,	2006),	19	en	60.	
98	E.	Weber,	Peasants	into	Frenchmen.	The	modernization	of	rural	France,	1870‐1914	(Stanford,	
1976),	200‐201.	
99	E.W.	Bovill,	English	country	life	1780‐1830	(London,	1963),	46‐48.	
100	Bijvoorbeeld	Kubů	&	Zavřel	voor	het	Beierse	en	Bohemer	Woud	en	Stadler	voor	de	Zwitserse	
Alpen.	F.	Kubů,	&	P.	Zavřel,	Der	Goldene	Steig:	historische	und	archäologische	Erforschung	eines	
bedeutenden	mittelalterlichen	Handelsweges.	2	Bände	(Passau/České	Budějovice/Prachatice,	
2001‐2007).	H.	Stadler,	“Säumerei”,	Historisches	Lexikon	der	Schweiz,	geraadpleegd	op	21	oktober	
2014,	http://www.hls‐dhs‐dss.ch/textes/d/D14053.php.	
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werkten,	hebben	in	hun	studies	over	heuvellandschappen	respectievelijk	ten	zuiden	van	
het	Ruhrgebied	(Noordrijn‐Westfalen)	en	ten	noorden	van	Göttingen	(Nedersaksen)	
aandacht	voor	oude	(holle)	wegen	en	de	wijze	waarop	deze	zijn	ontstaan.	Beide	auteurs	
maken	voor	hun	studiegebied	melding	van	vervoer	met	behulp	van	lastdieren.101	
Düsterloh	gaat	er	het	diepst	op	in.	Hij	beschrijft	hoe	tot	het	eind	van	de	18e	eeuw	bij	het	
regionale	steenkoolvervoer	door	een	combinatie	van	slechte	wegen	en	veel	reliëf	
overwegend	gebruik	werd	gemaakt	van	lastdieren.	Onder	deze	condities	waren	de	
mogelijke	routes	voor	zwaardere	karren	en	wagens	beperkt	tot	wegen	met	goed	
ingereden	sporen.	Lastdieren	waren	echter	niet	gebonden	aan	dergelijke	gebaande	
wegen.	Dat	gaf	hun	flexibiliteit,	waardoor	ze	niet	alleen	wegtollen	konden	ontwijken,	
maar	–	gegeven	het	slechte	wegennet	–	bij	veranderingen	in	de	ligging	van	
winningsplaatsen	en	afzetmarkten	meteen	hun	route	konden	aanpassen.	Door	de	aanleg	
van	verharde	wegen	in	de	daarop	volgende	periode	kreeg	het	vervoer	per	as	de	
overhand	en	rond	1820‐1840	moeten	de	‘Kohlentreiber’	met	hun	lastpaarden	al	
grotendeels	tot	het	verleden	hebben	behoord.102		

Voor	de	Zuidelijke	Nederlanden	en	het	(vroeg)	19e‐eeuwse	België	wordt	systematisch	
gebruik	van	lastdieren	in	de	literatuur	vermeld	voor	verschillende	regio’s.	In	een	studie	
over	Antwerpen	als	16e‐eeuwse	handelsmetropool	maakt	de	Vlaamse	historicus	Voet	
melding	van	een	vervoerssysteem	waarmee	laken	vanuit	zuidelijk	Vlaanderen	met	
karavanen	van	pakpaarden	en	muilezels	naar	Genua	werd	vervoerd.103	Toch	schrijft	de	
Vlaamse	historicus	Ballaux	met	betrekking	tot	het	hertogdom	Brabant	in	de	16e	eeuw:	
‘De	pakezel	was	een	[…]	dier	dat	voor	transportdiensten	werd	ingeschakeld.	Het	aantal	
vermeldingen	in	de	domeinrekeningen	is	echter	zo	miniem	dat	het	ongetwijfeld	
uitzonderlijke	diensten	betrof.’104	Systematisch	lijkt	het	gebruik	van	pakdieren	in	ieder	
geval	wel	te	zijn	geweest	in	delen	van	Wallonië.	Voor	de	Waalse	Haspengouw	wordt	
gemeld	dat	er	in	de	18e	en	begin	19e	eeuw	nog	zo	weinig	verharde	wegen	waren,	dat	
men	de	helft	van	het	jaar	was	aangewezen	op	lastdieren	of	dat	mensen	zelf	goederen	op	
hun	rug	droegen.105	Ook	voor	het	Land	van	Herve	en	de	Ardennen	is	vervoer	per	lastdier	
in	de	literatuur	vrij	goed	gedocumenteerd	(Figuur	7	en	Figuur	8).	In	het	bijzonder	in	

																																																													
101	D.	Düsterloh,	Beiträge	zur	Kulturgeographie	des	Niederbergisch‐Märkischen	Hügellandes.	
Bergbau	und	Verhüttung	vor	1850	als	Elemente	der	Kulturlandschaft	(Göttinger	Geographische	
Abhandlungen,	Heft	38,	1967),	66‐68	over	de	relatie	tussen	vervoermiddel	en	dwarsprofiel	van	
holle	wegen,	158‐159	over	kolenvervoer	per	lastdier	en	per	as.	D.	Denecke,	Methodische	
Untersuchungen	zur	historisch‐geographischen	Wegeforschung	im	Raum	zwischen	Solling	und	
Harz.	Ein	Beitrag	zur	Rekonstruktion	der	mittelalterlichen	Kulturlandschaft	(Göttinger	
Geographische	Abhandlungen,	Heft	54,	1969),	41‐62	over	vorming	en	classificatie	van	holle	
wegen,	85‐87	over	datering	van	holle	wegen	en	duiding	van	gebruikte	typen	vervoermiddelen,	
107	enige	informatie	over	maximale	hellingshoek	in	relatie	tot	type	vervoermiddel.	
102	Düsterloh,	Beiträge	zur	Kulturgeographie,	158.	
103	L.	Voet,	 De	gouden	eeuw	van	Antwerpen :	 Bloei	en	uitstraling	van	de	    metropool	in	de	zestiende	
eeuw 	(Antwerpen,	1973)  ,	126.                                                                                                                                                                                                  	
104	B.	Ballaux,	Transport	en	economische	ontwikkeling,	60.	De	bronnen	die	hij	noemt	hebben	
onder	meer	betrekking	op	het	heuvelachtige	gebied	rond	Brussel.	
105	M.	Anselme	et	al.,	Hesbaye	liégeoise.	Architecture	rurale	de	Wallonie	(Luik/Brussel,	1984),	62;	
C.	Bruneel	et	al.,	Hesbaye	brabançonne	et	Pays	de	Hannut.	Architecture	rurale	de	Wallonie	
(Luik/Brussel,	1988),	66.	
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19e‐	en	vroeg‐20e‐eeuwse	werken	vinden	we	soms	gedetailleerde	beschrijvingen.	In	
1847	beschreef	de	Luikse	historicus	Hénaux	hoe	in	de	18e	eeuw	de	weg	van	Luik	naar	
Spa	belangrijk	werd	verbeterd	en	hoe	in	de	19e	eeuw	de	spoorwegen	verschenen	in	dit	
gebied,	net	ten	zuiden	van	het	Land	van	Herve.	Voorheen	werd	de	regio	gekenmerkt	
door	het	ontbreken	van	goede	doorgaande	wegen	en	was	vervoer	per	as	er	schier	
onmogelijk.	Goederen	werden	op	de	rug	van	‘lange	reeksen	kleine,	magere,	taaie,	
montere	paarden’	vervoerd.	Elk	dier	droeg	dwars	over	zijn	rug	twee	zakken	met	wol,	
steenkool	of	andere	goederen.106	Hénaux	vermeldt	verder	dat	de	voerlieden	van	deze	
lastdieren	in	het	Waals	crahli	werden	genoemd,	wat	volgens	hem	zoveel	betekent	als	het	
Franse	blatier,	kleinhandelaar	in	granen.107	Gedetailleerder	is	de	definitie	van	
Grandgagnage.	Hij	omschrijft	een	crahelî	als	een	term	afkomstig	uit	het	Waalstalige	deel	
van	het	hertogdom	Limburg,	met	als	betekenis:	‘persoon	waarvan	het	beroep	bestaat	uit	
het	op	het	platteland	uitventen	van	steenkool	of	opkopen	van	graan.	Deze	goederen	
vervoert	hij	op	de	rug	van	een	paard.’108	Hiermee	lijkt	de	crahelî	uit	het	Waalstalige	deel	
van	het	Land	van	Herve	het	equivalent	van	de	kinkenvoerder	uit	het	Limburgstalige	
gebied.	

Waar	Aubel	vanouds	in	Germaanstalig	gebied	lag,	was	Herve	een	belangrijke	
marktplaats	in	het	Waalse,	Romaanstalige,	deel	van	het	Land	van	Herve.	Net	als	Aubel	
werd	de	markt	van	Herve	in	de	18e	eeuw	druk	bezocht	en	ook	hier	worden	naast	het	
land	van	Luik	ook	de	landen	van	Overmaas	en	het	hertogdom	Gulik	genoemd	als	
herkomstgebieden	van	de	marktbezoekers.	Met	lastpaarden	werd	vanuit	deze	gebieden	
graan	aangevoerd,	terwijl	de	handelaren	boter	en	kaas	vanuit	Herve	mee	terug	
namen.109	Opvallend	is	dat	inwoners	van	Herve	zelf	actief	waren	in	de	lange‐
afstandshandel.	In	de	17e	en	18e	eeuw	exporteerden	zij	hun	kazen	tot	ver	in	Duitsland,	
Frankrijk	en	Zwitserland.	Uit	Zwitserland	en	Frankrijk	brachten	zij	kleine	paarden	mee	
terug,	die	zij	in	Noord‐Duitsland	verhandelden	tegen	grote	paarden.	Met	deze	grote	
paarden	en	vrachten	kaas	trokken	ze	vanuit	Herve	weer	naar	het	zuiden	en	
zuidoosten.110	

																																																													
106	F.	Hénaux,	“Chasse	aux	souvenirs.	Excursion	aux	Ruines	de	Franchimont.”	Revue	de	Liége,	
tôme	7	(1847):	130‐131.	
107	Hénaux,	“Chasse	aux	souvenirs”,	130.	
108	C.	Grandgagnage,	Dictionnaire	étymologique	de	la	langue	wallonne.	Première	partie	(Luik,	
1845),	133.	
109	Remacle,	“Les	voies”,	358.	Remacle	schrijft	dat	deze	handelaren	uit	de	aan	het	Land	van	Herve	
grenzende	gebieden	in	de	regio	‘kinkeführers’	(sic)	werden	genoemd.	Hij	voegt	eraan	toe	dat	er	
vanwege	de	slechte	staat	van	de	wegen	nauwelijks	een	andere	manier	was	om	Herve	te	bereiken	
dan	met	lastdieren.	
110	Remacle,	Les	voies,	353‐354.	
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Figuur	7.	Zicht	op	het	vestingstadje	Limburg,	hoofdplaats	van	het	gelijknamige	hertogdom.	Links	op	
de	voorgrond	een	pakpaard	met	voerman.	Uit	de	atlas	Civitates	Orbis	Terrarum	(deel	II)	van	Braun	&	
Hogenberg	(1575).	Bron:	http://historic‐
cities.huji.ac.il/belgium/limburg/maps/braun_hogenberg_II_18_b.jpg	(geraadpleegd	op	11	maart	
2015).	

Een	interessante	vraag	is	in	hoeverre	in	het	kinkensysteem	de	kooplieden	tegelijk	ook	
de	transporteurs	waren.	Tot	de	Late	Middeleeuwen	vervoerden	handelslieden	hun	
goederen	veelal	zelf.111	Vanaf	die	tijd	gingen	kooplieden	steeds	meer	vanuit	een	kantoor	
werken	en	werd	voerman	steeds	meer	een	op	zichzelf	staand	(neven)beroep.	Voerlieden	
waren	zelfstandige	ondernemers	die	hun	diensten	aanboden	aan	handelaren	en	anderen	
die	daarom	vroegen.112	Volgens	Van	Petersen	bleef	het	voorkomen	dat	handelaren	zelf	
hun	goederen	vervoerden,	met	een	eigen	of	gehuurd	transportmiddel,	al	stelt	Schuler	
voor	het	Berg‐Gulikse	gebied	(Rijnland)	dat	dit	in	de	18e	eeuw	niet	meer	voorkwam.113	
Anders	dan	in	de	steden	hielden	voerlieden	op	het	platteland	waarschijnlijk	veelal	een	
sterke	band	met	het	agrarische	bedrijf.114	Een	soortgelijke	ontwikkeling,	waarbij	handel	
en	vervoer	steeds	minder	door	een	en	dezelfde	persoon	werden	uitgevoerd,	is	vanaf	de	
16e	eeuw	zichtbaar	in	de	Maashandel.	Dit	is	verklaard	doordat	goederenstromen	in	de	
loop	van	die	eeuw	dankzij	de	bloeiende	Luikse	nijverheid	toenamen	en	hun	vervoer	de	
inbreng	van	steeds	meer	kapitaal	vroeg.	Kleine	handelaar‐transporteurs	konden	dit	
kapitaal	niet	opbrengen.115	

																																																													
111	S.J.	Fockema	Andreae.	“Hessenwegen”,	Mededelingen	der	Koninklijke	Nederlandse	Akademie	
van	Wetenschappen,	Afd.	Letterkunde,	Nieuwe	Reeks	20(11)	(1957),	285.	Ohler,	Reisen,	118‐119.	
Van	Petersen,	Reizen	is	tol	betalen,	102.	
112	Van	Petersen,	op.	cit.,	102.	
113	Schuler,	Verkehrsverhältnisse,	12‐13.	
114	Van	Petersen,	op.	cit.,	326‐327.	
115	Steegen,	Kleinhandel,	41‐44.	
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Figuur	8.	Een	‘kleinhandelaar	in	granen’	onderweg	in	de	Ardennen	‘in	1830’.	Op	grond	van	de	
opschriften	terzijde	gaat	het	waarschijnlijk	om	een	beeld	uit	de	Franse	Ardennen.	Tekening	door	
Bruge	Lemaître.	Bron:	http://images.delcampe.com/img_large/auction/000/063/384/070_001.jpg	
(geraadpleegd	op	8	augustus	2013).	

2.4. Oude wegen: theoretische uitgangspunten 
In	de	theorie	over	oude	wegen	wordt	onderscheid	gemaakt	tussen	natuurlijke	wegen	en	
kunstmatige	(of:	gebaande)	wegen.116	Natuurlijke	wegen	ontstaan,	net	als	wildwissels,	
																																																													
116	Schrijnemakers,	“Munstergeleen”,	14‐15.	Horsten,	Doorgaande	wegen,	39‐40.	
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daar	waar	mensen	frequent	een	bepaald	traject	van	a	naar	b	kiezen.	Voetgangers	en	
lastdieren	hebben	in	principe	genoeg	aan	een	pad,	terwijl	voertuigen	door	hun	
spoorbreedte	een	bredere	weg	nodig	hebben.	Natuurlijke	wegen	volgen	zo	goed	
mogelijk	de	weg	van	de	minste	landschappelijke	weerstand:	bergruggen	en	moerassen	
zijn	obstakels	die	zo	mogelijk	vermeden	worden.	Beken	of	rivieren	worden	bij	voorkeur	
doorkruist	in	ondiepe	zones,	zogenaamde	voorden.	In	het	algemeen	worden	wegen	die	
zich	het	nauwkeurigst	richten	naar	reliëfverloop	en	waterloopkundige	gesteldheid	
beschouwd	als	de	oudste.117	Het	zoeken	van	de	weg	van	de	minste	weerstand	op	basis	
van	de	terreingesteldheid	staat	menigmaal	op	gespannen	voet	met	een	andere	drijfveer:	
het	zoeken	van	de	snelste	weg	van	a	naar	b.	Kunstmatige	wegen	ofwel	kunstwegen	
kunnen	deze	impasse	doorbreken.	Het	zijn	letterlijk	gebaande	wegen.	Door	actief	de	
weg	vrij	of	begaanbaar	te	maken,	worden	natuurlijke	hindernissen	overwonnen	en	
kunnen	bestaande	routes	worden	ingekort.	Kunstwegen	hoeven	niet	per	se	verhard	te	
zijn,	maar	al	sinds	de	oudheid	zijn	ze	dat	vaak	wel,	al	is	het	maar	–	bijvoorbeeld	–	omdat	
de	aard	van	de	ondergrond	vraagt	om	een	stevige	fundering.	In	onze	streken	zijn	de	
Romeinen	de	bekende	wegenbouwers	uit	de	oudheid.	

We	kunnen	onderscheid	maken	tussen	een	route	en	een	weg.	Daarbij	is	de	weg	het	
fysieke	‘object’,	een	concreet	tracé,	bijna	altijd	met	een	wegnaam.	De	route	staat	voor	
een	verbinding	tussen	een	vertrek‐	en	eindpunt.	Deze	kan	meerdere	wegen	en	
wegnamen	omvatten	en	ook	abstract	zijn:	een	route	is	een	lijn	van	a	naar	b.	Het	
onderscheid	tussen	wegen	en	routes	kan	verder	inzichtelijk	worden	gemaakt	aan	de	
hand	van	een	heidegebied	waar	doorheen	een	zandweg	loopt.	Als	dit	tracé	door	
intensief	gebruik	of	door	slechte	weersomstandigheden	onbruikbaar	werd,	koos	men	al	
gauw	voor	een	nieuw	parallel	spoor	zonder	obstakels.	Op	deze	manier	zijn	in	
uitgestrekte	heidegebieden	vaak	nu	nog	bundels	van	parallelle	sporen	terug	te	vinden.	
Die	bundels	kunnen	soms	wel	een	kilometer	breed	zijn.	Ze	bestaan	fysiek	uit	meerdere	
tracés,	uit	meerdere	wegen	(die	doorgaans	niet	allemaal	tegelijk	in	gebruik	waren),	
maar	maken	samen	deel	uit	van	één	route	van	a	naar	b.	In	het	archeologisch	onderzoek	
naar	Romeinse	wegen	is	de	term	‘route’	ook	wel	gebruikt	om	een	zone,	een	zoekgebied,	
aan	te	geven	waarbinnen	een	werkelijke	weg	gelopen	moet	hebben.118	

Een	‘uitweg’	zoeken	door	een	nieuw	spoor	te	maken,	ging	relatief	gemakkelijk	op	woeste	
gronden,	maar	was	lastiger	in	verkavelde	cultuurlandschappen.	Immers,	wie	over	
andermans	land	reed,	kon	in	conflict	komen	met	de	eigenaar	of	gebruiker	van	de	
grond.119	Soms	was	het	door	perceelafscheidingen	ook	niet	mogelijk	om	van	de	weg	af	te	
wijken.	Doordat	de	wegen	in	verkavelde	cultuurlandschappen	meer	in	een	keurslijf	
zaten	en	weggebruikers	er	minder	gemakkelijk	van	konden	afwijken,	waren	de	wegen	
hier	vaak	slechter	begaanbaar	dan	in	woeste,	ongecultiveerde	gebieden.120	Verharding	

																																																													
117	Heslinga,	“De	landweg”,	163.	
118	W.J.H.	Willems,	“Romeinse	wegen	in	Limburg”,	in	Het	landschap	van	Zuid‐Limburg,	red.	S.	
Barends	et	al.	(Utrecht,	1987),	7.	
119	Heslinga,	“De	landweg”,	166.	Lemmerling	schrijft	dat	landeigenaren	soms	kuilen	groeven	die	
schade	konden	toebrengen	aan	voertuigen	die	over	hun	land	probeerden	te	rijden.	Lemmerling,	
“Keenkersj”,	23.	
120	Heslinga,	“De	landweg”,	167.	
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was	dan	ook	des	te	meer	nodig	in	cultuurlandschappen,	waar	het	maken	van	nieuwe	
alternatieve	sporen	lastig	was.	

Wegen	kunnen	ook	worden	ingedeeld	op	basis	van	de	afstand	tussen	de	plaatsen	die	ze	
met	elkaar	verbinden.	Primaire	wegen	verbinden	landen	of	regio’s	met	elkaar,	
secundaire	wegen	verbinden	verschillende	punten	binnen	een	regio	en	tertiaire	wegen	
hebben	uitsluitend	een	lokale	functie.	Uiteraard	maakte	lokaal	verkeer	over	korte	
afstand	ook	wel	gebruik	van	secundaire	of	primaire	verbindingen.	Heslinga	stelt	dat	
oude	primaire	wegen	agrarische	nederzettingen	vermeden	en	hij	verklaart	dit	door	de	
gunstiger	terreinomstandigheden	die	woeste	gronden	boden	in	vergelijking	met	in	
cultuur	gebrachte	en	in	percelen	opgedeelde	gebieden.	Ook	de	(ommuurde)	steden	
werden	liefst	gemeden.	Zij	brachten	al	snel	ongewenst	oponthoud	met	zich	mee	door	
hun	nauwe	straten	en	doordat	de	poorten	’s	nachts	werden	gesloten.	Bovendien	
probeerden	transporteurs	stedelijke	tollen	zo	veel	mogelijk	te	ontwijken.121	Ook	in	het	
landelijk	gebied	kon	het	kiezen	van	een	route	door	dorpskernen	het	risico	van	
ongewenst	oponthoud	met	zich	meebrengen.	Voor	de	Zuid‐Limburgse	dorpen	in	dalen	
gold	bovendien	dat	de	intensief	gebruikte	dorpsstraten	nog	in	de	19e	eeuw	vaak	een	
lijnvormige	modderpoel	vormden	en	slecht	begaanbaar	waren.	Als	een	transporteur	er	
niet	hoefde	te	zijn,	bijvoorbeeld	om	paarden	te	wisselen	of	te	overnachten,	vermeed	hij	
deze	kernen	waarschijnlijk	liever.122	

2.5. Studies over oude wegen, in het bijzonder in Zuid‐Limburg en omgeving 

In	1952	wees	Heslinga	er	op	dat	er	tot	dan	toe	in	Nederland	in	vergelijking	met	
omringende	landen	weinig	historisch	onderzoek	was	gedaan	naar	het	economische	
belang	van	wegen.	Anders	dan	in	België	is	in	het	vervoershistorisch	onderzoek	in	
Nederland	altijd	relatief	veel	aandacht	uitgegaan	naar	waterwegen	en	betrekkelijk	
weinig	naar	landwegen.123	De	Nederlandse	kustgewesten	waren	politiek	en	economisch	
dominant	binnen	de	Noordelijke	Nederlanden	en	hier	bevond	zich	een	uitstekend	en	
dicht	netwerk	van	waterverbindingen.	In	hoog	Nederland	was	het	netwerk	van	
waterwegen	veel	minder	dicht	en	hier	waren,	net	als	in	de	omringende	landen,	
landwegen	juist	relatief	belangrijk.	

Al	in	de	prehistorie	bestond	er	in	de	Lage	Landen	een	vrij	uitgebreid	natuurlijk	
wegennet,	dat	hier	en	daar	met	hard	materiaal	zal	zijn	aangevuld	om	de	begaanbaarheid	
te	verbeteren.	Schrijnemakers	neemt	aan	dat	de	Romeinse	wegen	in	en	rond	het	huidige	
Limburg	in	vrijwel	alle	gevallen	teruggaan	op	natuurlijke	wegen	uit	de	voor‐Romeinse	
periode,	waarbij	de	Romeinen	hoogstens	deze	wegen	rechtgetrokken	of	anderszins	
verbeterd	hebben.124	Willems	en	Renes	gaven	eind	jaren	1980	een	beknopt	overzicht	
van	de	stand	van	kennis	over	het	Romeinse	wegennet	in	Limburg.	De	hoofdwegen	liepen	
noord‐zuid	in	het	Maasdal	en	van	Aken	via	Heerlen	naar	Xanten.	Daarnaast	was	er	de	

																																																													
121	Heslinga,	op.	cit.,	168‐169.	
122	Schrijnemakers	geeft	het	voorbeeld	van	de	Dorpsstraat	in	Oud‐Geleen.	De	Geleense	
Kinkenweg	lag	iets	hoger,	net	buiten	de	dorpskern.	Schrijnemakers,	“De	Kinkenweg”,	90‐91.	Voor	
Schinveld	wordt	een	uitspanning	vermeld	waar	kinkenvoerders	een	tussenstop	maakten	op	weg	
van	het	Land	van	Gulik	naar	Aubel.	Vromen,	“Schinveld’s	verleden”,	35‐36.	
123	Heslinga,	op.	cit.,	160.	Verder	Fockema	Andreae,	“Hessenwegen”,	283.	
124	Schrijnemakers,	“Munstergeleen”,	15‐16.	
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belangrijke	oost‐westverbinding	die,	komend	vanaf	Tongeren,	de	Maas	kruiste	in	
Maastricht	en	via	Heerlen	en	Rimburg	richting	Keulen	liep.	Mogelijk	lag	er	ook	een	
directe	weg	tussen	Maastricht	en	Aken	via	Gulpen.	Naast	deze	hoofdverbindingen	
moeten	er	vrij	veel	(onverharde)	lokale	wegen	geweest	zijn.125	De	precieze	ligging	van	
de	belangrijke	oost‐westverbinding	tussen	Maastricht	en	Rimburg,	onderdeel	van	de	
‘Via	Belgica’	van	Boulogne‐sur‐Mer	naar	Keulen,	is	in	2002	en	2003	onderzocht.126	In	
2013	verschenen	de	resultaten	van	een	landschapsarcheologische	studie	die	beoogde	de	
resultaten	van	meer	dan	100	jaar	archeologisch	onderzoek	in	de	lösszone	Haspengouw	‐	
Zuid‐Limburg	–	Jülich‐Zülpicher	Börde	in	samenhang	te	wegen	en	te	analyseren.	Door	
een	gebrek	aan	betrouwbare	en	goed	gedateerde	gegevens	bleek	het	vooralsnog	
onmogelijk	zekerheid	te	geven	over	het	bestaan	en	de	ruimtelijke	situering	van	
(secundaire)	Romeinse	wegen	anders	dan	de	hiervoor	genoemde	oost‐westverbinding	
en	de	weg	van	Aken	naar	Heerlen.127	Van	enkele	Kinkenwegen	wordt	een	Romeinse	
ouderdom	wordt	vermoed.	In	het	volgende	hoofdstuk	komt	dit	nader	aan	bod.	

De	aanleg	van	geplaveide	wegen	in	de	Hoge	Middeleeuwen	wordt	in	verband	gebracht	
met	belangrijke	uitvindingen	als	het	hoefijzer	en	de	haam	waardoor	de	trekkracht	van	
een	paard	vervijfvoudigde.	Hierdoor	konden	per	as	zwaardere	vrachten	worden	
vervoerd	en	werden	de	wagens	zelf	ook	zwaarder.	Deze	ontwikkeling	zorgde	voor	een	
toenemend	belang	van	het	landverkeer	ten	opzichte	van	vervoer	over	water	en	vroeg	
daarnaast	steviger,	dus	geplaveide,	wegen.128	Oude	natuurlijke	wegen	werden	met	
elkaar	verbonden	en	naar	breedte	geüniformeerd.	Ook	werden	geheel	nieuwe	wegen	
aangelegd.	Vaak	droegen	dergelijke	Middeleeuwse	doorgaande	wegen	de	naam	
Heerstraat	of	Heirstraat,	verwijzend	naar	het	feit	dat	ze	onder	bescherming	van	de	
koning	of	landsheer	stonden.129	Veelal	waren	deze	wegen	verhard,	bijvoorbeeld	door	
een	kiezeldek.	Volgens	Schrijnemakers	heeft	de	naam	Rechtstraat	geen	betrekking	op	
een	rechtlijnig	verloop	van	het	tracé,	maar	op	de	effenheid	van	het	wegdek	van	
dergelijke	verharde	wegen.	De	Rechtstraten	in	Maastricht‐Wijck	en	in	Valkenburg	ziet	
hij	als	onderdeel	van	de	belangrijke	Middeleeuwse	weg	van	Vlaanderen	via	Maastricht	
naar	Keulen.130	Ook	een	aantal	Zuid‐Limburgse	wegen	met	de	naam	Wijnstraat,	of	een	
variant	daarop,	worden	gezien	als	onderdeel	van	deze	Middeleeuwse	hoofdverbinding.	
Schrijnemakers	noemt	als	plausibele	naamsverklaringen	enerzijds	een	afleiding	uit	
winagium	(geleidetol)	en	anderzijds	het	in	de	Middeleeuwen	belangrijke	transport	van	
Rijnwijn	vanuit	Keulen	richting	Vlaanderen.131	In	ieder	geval	in	de	Late	Middeleeuwen	

																																																													
125	Willems,	“Romeinse	wegen”,	9.	Renes,	De	geschiedenis,	39‐40.	
126	D.	Demey,	&	J.A.M.	Roymans,	“De	Romeinse	weg	van	Boulogne‐sur‐Mer	naar	Keulen,	een	
archeologische	verkenning	in	de	provincie	Limburg”,	Historische	en	Heemkundige	Studies	in	en	
rond	het	Geuldal	14	(2004):	7‐60.	
127	C.F.	Jeneson,	Exploring	the	Roman	villa	world	between	Tongres	and	Cologne.	A	landscape	
archaeological	approach	(Proefschrift,	Vrije	Universiteit	Amsterdam,	2013),	98‐99.	
128	J.	Hubert,	“Les	routes	du	Moyen	Age”,	in	Les	routes	de	France	depuis	les	origines	jusqu’à	nos	
jours.	Colloques	Cahiers	de	Civilisation,	red.	G.	Michaud	(Parijs,	1959),	38‐39.	Schrijnemakers,	
“Munstergeleen”,	17.	
129	Schrijnemakers,	op.	cit.,	18.	Van	Petersen,	Reizen	is	tol	betalen,	41.	
130	Schrijnemakers,	op.	cit.,	18.	M.J.H.A.	Schrijnemakers,	Rode.	De	oudste	nederzettingsgeschiedenis	
van	het	Land	van	Rode.	Kerkrade,	’s‐Hertogenrade,	Kloosterrade,	Rolduc	(Maastricht,	1984),	28.	
131	Schrijnemakers,	Rode,	30.	
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vond	vervoer	van	Duitse	wijn	naar	Antwerpen	en	Vlaanderen	niet	alleen	plaats	via	
Dordrecht	over	water,	maar	in	niet	onbelangrijke	mate	ook	via	de	kortere	landroute	die	
door	het	onderzoeksgebied	loopt.132	

Net	als	in	Duitsland	waren	er	in	de	Late	Middeleeuwen	veelal	alternatieve	routes	tussen	
steden.	Men	spreekt	wel	van	‘samengestelde	verbindingen’.	Zo	bestond	er	tussen	Keulen	
en	Antwerpen	een	stelsel	van	wegverbindingen,	met	alternatieven	via	Maastricht	(de	
oudste	en	bekendste	weg),	Sittard	of	Roermond.133	In	zijn	studie	over	de	Hessenwegen	
zal	Fockema	Andreae	de	route	via	Sittard	bedoeld	hebben,	wanneer	hij	vermeldt	dat	
‘een	der	wegen	door	de	Hessen	naar	Antwerpen	gevolgd	leidde	via	Keulen,	en	te	Obbicht	
over	de	Maas.’	Na	de	val	van	Antwerpen	(1585)	verlegden	de	Hessenroutes	zich	al	snel	
naar	de	opkomende	Nederlandse	handelsmetropool,	Amsterdam.	De	routes	gingen	nu	
via	Gelderland	en	Overijssel	lopen.134	

Horsten	heeft	voor	de	periode	tussen	circa	1600	en	1850	het	primaire	wegennet	van	
Nederland	in	kaart	gebracht.135	De	Nederlanden	waren	een	federatie	van	gewesten.	
Anders	dan	in	een	centralistisch	land	als	Frankrijk,	dat	zich	al	veel	eerder	tot	een	
eenheidsstaat	had	ontwikkeld,	vierde	in	de	Republiek	der	Verenigde	Nederlanden	het	
particularisme	hoogtij.	Dit	stond	de	uitbouw	van	een	nationaal	wegennet	in	de	weg.136	
De	centrale	overheid	speelde	voor	1800	maar	een	beperkte	rol	in	het	onderhoud	en	de	
aanleg	van	wegen.	Het	onderhoud	van	de	belangrijke	wegen	was	in	handen	van	het	
lokale	bestuur,	meestal	dorpen.	Zij	schakelden	hun	ingezetenen	in,	die	zich	er	vaak	met	
een	jantje‐van‐leiden	van	af	maakten,	hoewel	er	wel	een	‘overschouw’	door	de	hogere	
overheid	bestond	op	de	kwaliteit	van	het	geleverde	werk.137	Steden	en	private	
belanghebbenden	legden	vaak	zelf	wegen	aan,	de	zogenaamde	geoctrooieerde	wegen.	
De	hogere	overheid	moest	toestemming	(octrooi)	verlenen,	omdat	er	bij	de	aanleg	
sprake	was	van	onteigening	en	daarna,	bij	het	gebruik	van	de	weg,	van	tolheffing.138	In	
het	territoriaal	versnipperde	Limburg	speelden	politieke	factoren	soms	een	rol	in	de	
tracékeuze	bij	wegaanleg	of	‐verbetering.	Een	voorbeeld	is	de	hoofdweg	Maastricht‐
Heerlen‐Aken.	Anders	dan	een	oudere	en	kortere	route	over	Gulpen	werd	deze	zoveel	
mogelijk	over	Staats	gebied	geleid.139	In	1771	werd	de	weg	Keulen‐Sittard‐Stokkem	
door	begrinding	verbeterd	en	in	1786	werd	de	steenweg	Holz‐Kerkrade‐Valkenhuizen	
door	het	Land	van	Rode	(Oostenrijks	gebied)	aangelegd.140	Het	hertogdom	Gulik,	
waartoe	ook	het	gebied	rond	Sittard	behoorde,	had	een	Maashaven	in	Urmond,	waar	
handel	in	specerijen	en	Luikse	kolen	werd	bedreven.	Deze	Maashaven	was	belangrijk	
																																																													
132	Steegen,	Kleinhandel,	39.	Wijnroute	over	water	via	Dordrecht:	J.F.	Benders,	pers.	meded.	aan	
auteur,	2015.	Hoe	de	volumes	Duitse	wijn	die	over	water	dan	wel	over	land	werden	vervoerd	
zich	tot	elkaar	verhielden,	ben	ik	in	het	kader	van	deze	studie	niet	nagegaan.	
133	Uit	onderzoek	van	Horsten	blijkt	onder	meer	dat	de	weg	Maastricht‐Keulen	via	Herzogenrath	
nog	rond	het	einde	van	de	18e	eeuw	de	belangrijkste	verbinding	tussen	beide	steden	vormde.	
Horsten,	Doorgaande	wegen,	16,	45.	
134	Fockema	Andreae,	“Hessenwegen”,	286‐288.	
135	Horsten,	op.	cit.,	9.	
136	Heslinga,	“De	landweg”,	175‐176.	
137	Schuler,	Verkehrsverhältnisse,	11.	Horsten,	op.	cit.,	38‐39.	
138	Horsten,	op.	cit.,	38‐39.	
139	Horsten,	op.	cit.,	45.	
140	Horsten,	op.	cit.,	57.	
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voor	de	Gulikse	en	Akense	handel	met	de	Republiek	der	Verenigde	Nederlanden.	
Bovendien	kruiste	hier	de	landroute	van	Keulen	en	Gulik	naar	Antwerpen	de	Maas.141	
	
Wat	betreft	verharding	van	het	hoofdwegennet	had	Nederland	begin	19e	eeuw	grote	
achterstand	opgelopen	bij	Frankrijk	en	het	huidige	België.	Frankrijk	maakte	vanaf	1750	
op	grote	schaal	werk	van	bestrating	en	verharding	met	steenslag.	Ook	in	het	aan	het	
huidige	Limburg	grenzende	hertogdom	Gulik	werden	in	de	tweede	helft	van	de	18e	
eeuw	enkele	straatwegen	aangelegd.142	De	Oostenrijkse	Nederlanden	waren	hiermee	
zelfs	al	vanaf	het	begin	van	de	18e	eeuw	bezig	en	daar	lag	aan	het	eind	van	die	eeuw	zo’n	
2840	km	verharde	weg	(bestrating	en	steenslag).143	De	achterliggende	strategie	van	de	
overheid	in	Brussel	was	om	minder	afhankelijk	te	worden	van	de	Hollandse	stapelmarkt	
en	om	een	eigen	transitofunctie	tussen	Centraal‐Europa	en	het	Noordzeegebied	te	
ontwikkelen.	Daartoe	vond	een	snelle	uitbouw	plaats	van	steenwegen	en	kanalen	in	de	
Zuidelijke	Nederlanden.	In	een	gezamenlijk	project	realiseerden	de	Staten	van	Brabant	
en	van	Luik	de	steenweg	van	Tienen	via	Sint‐Truiden	naar	Luik,	die	een	belangrijke	
schakel	vormde	in	de	oost‐westverbinding	van	Oostende	naar	het	Europese	achterland	
en	die	het	Brabantse	en	Luikse	wegennet	met	elkaar	verbond.	Belangrijk	was	ook	de	
verdere	verbinding	van	Luik	naar	Duitsland,	via	Aken.	Maar	daar	liepen	de	belangen	en	
wensen	van	de	Oostenrijkse	Nederlanden	en	van	het	onafhankelijke	Prinsbisdom	Luik	
uiteen.	Brussel	wilde	dat	deze	steenweg	via	Herve	in	het	hertogdom	Limburg,	een	
Oostenrijkse	enclave,	zou	lopen.	Luik	gaf	echter	de	voorkeur	aan	een	tracé	via	zijn	
textielcentrum	Verviers.	In	1750	hadden	de	Staten	van	Limburg	al	het	initiatief	
genomen	een	steenweg	van	Herve	naar	Aken	aan	te	leggen.	Door	lang	treuzelen	aan	
Luikse	kant	werd	pas	in	1787	het	tracé	Luik‐Herve	geopend.144	Tegenover	de	vroege	
ontwikkeling	van	een	steenwegennet	in	de	Zuidelijke	Nederlanden	stond	dat	in	de	
Noordelijke	Nederlanden	rond	1800	nog	geen	200	km	verharde	weg	lag.	Daarna	ging	
het	echter	heel	snel,	doordat	Nederland	zich	in	die	tijd	ontwikkelde	tot	een	
eenheidsstaat.145	In	de	periode	1800‐1810	werd	in	Nederland	het	aantal	kilometers	
verharde	weg	bijna	verdubbeld.	Tevens	trad	toen	het	Rijk	op	als	wegenbouwer;	een	
nieuw	fenomeen.	Al	in	de	Bataafse	Republiek	werd,	onder	invloed	van	fysiocratische	
ideeën,	wegenaanleg	gezien	als	een	van	de	manieren	om	de	welvaart	te	bevorderen.146	
Limburg	behoorde	niet	tot	de	Bataafse	Republiek,	maar	was	met	de	overige	Zuidelijke	
Nederlanden	en	het	aangrenzende	Rijnland	door	Frankrijk	ingelijfd.	De	Franse	Staat	
bekostigde	hier	onder	meer	de	hoofdweg	Maastricht‐Tongeren	en	vanaf	1812	de	
hoofdweg	ten	westen	van	de	Maas	van	Maastricht	via	Maaseik	naar	Venlo.147	Na	de	

																																																													
141	Schuler,	Verkehrsverhältnisse,	21‐22.	
142	Schuler,	op.	cit.,	11‐12.	
143	Bruno	Blondé,	“Steenwegen,	transportkosten,	tijdsbesef,	economische	ontwikkeling	en	
verkeerscongestie	in	de	eeuw	van	de	Verlichting.	Het	voorbeeld	van	de	Brabantse	steenwegen”,	
Tijdschrift	voor	Ecologische	Geschiedenis	1997/1:	18‐26.	Steegen,	Kleinhandel,	34‐36.	
144	Steegen,	op.	cit.,	34‐36.	
145	Horsten,	Doorgaande	wegen,	63.	
146	Het	fysiocratisme	is	een	economische	theorie	die	in	de	18e	eeuw	werd	ontwikkeld	door	een	
voornamelijk	Franse	groep	van	economen	die	geloofden	dat	de	rijkdom	van	een	natie	haar	
oorsprong	vindt	in	de	waarde	van	de	voor	landbouw	beschikbare	grond.	“Fysiocratisme”,	
Wikipedia,	geraadpleegd	op	31	juli	2015,	https://nl.wikipedia.org/wiki/Fysiocratisme.	
147	Horsten,	op.	cit.,	57‐58,	63.	
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Franse	Tijd	ontstond	het	Verenigd	Koninkrijk	der	Nederlanden.	Willem	I	(1815‐1840)	
staat	bekend	als	de	kanalen‐koning,	maar	hij	heeft	ook	veel	geïnvesteerd	in	de	uitbouw	
en	verbetering	van	het	landwegennet.	Zo	werd	in	1846	de	rijksweg	Maastricht‐
Nijmegen	aangelegd	ten	oosten	van	de	Maas.	In	deze	periode	begonnen	ook	provincies	
en	gemeenten	of	particulieren	te	investeren	in	wegenaanleg	en	wegverbetering,	zij	het	
dat	de	provincies	hierin	in	eerste	instantie	wat	achterbleven.148	Op	gezette	afstanden	
lagen	er	tollen	langs	de	straatwegen.	Behalve	straatwegen	waren	er	ook	
macadamwegen.	Dit	waren	geperfectioneerde	steenslagwegen.	Rond	1830	werd	met	
macadamwegen	geëxperimenteerd,	in	Limburg	onder	andere	op	een	deel	van	het	tracé	
Maastricht‐Withuis‐Battice	(1829).149	
	
In	de	19e	eeuw	kon	het	handelsverkeer	aanmerkelijk	groeien	onder	invloed	van	een	
liberale	politiek	die	contrasteerde	met	het	protectionisme	van	de	18e	eeuw.150	Een	
neveneffect	van	de	aanleg	en	verbetering	van	verharde	hoofdwegen	was	dat	het	
wegennet	minder	dicht	werd.	Door	het	grotere	reiscomfort	en	de	grotere	
gebruikszekerheid	die	straatwegen	boden,	kwam	een	tendens	op	gang	van	
samengestelde	verbindingen	naar	enkelvoudige	verbindingen.	Kortom:	alternatieve	
verbindingen	werden	minder	nodig.	De	nieuwe	straatwegen	waren	soms	zo	
aantrekkelijk	voor	het	verkeer	dat	ook	andere,	naburige,	routes	van	de	nieuwe	
straatweg	gebruik	gingen	maken	en	deze	oudere	routes	vervielen.151	

De	studie	van	Renes	over	de	geschiedenis	van	het	Zuid‐Limburgse	cultuurlandschap	
bevat	een	visueel	overzicht	van	oude	wegen	in	Zuid‐Limburg	in	de	vorm	van	
kaartbladen	1:25.000	waarop	oude	wegen	van	alle	klassen	(primair,	secundair,	tertiair)	
zijn	ingetekend	op	basis	van	vergelijking	met	oude	kaarten.	Een	indeling	in	wegen	ouder	
dan	of	gelijktijdig	met	de	Middeleeuwse	verkaveling,	andere	wegen	uit	de	periode	vóór	
1810	(jonger	dan	de	Middeleeuwse	verkaveling,	globaal	dus	uit	de	Nieuwe	Tijd)	en	
wegen	uit	periode	1810‐1955	is	onderdeel	hiervan.	Deze	indeling	is	gemaakt	met	
behulp	van	de	kadastrale	minuutplans	uit	de	periode	omstreeks	1830.152	

2.6. Kinkenvoerders en Kinkenwegen: openstaande onderzoeksvragen 
De	in	dit	hoofdstuk	beschreven	stand	van	het	onderzoek	geeft	inzicht	in	diverse	
deelaspecten	van	het	kinkensysteem	en	maakt	een	vergelijking	mogelijk	met	de	
historische	vervoers‐economische	situatie	elders	in	Europa.	Desondanks	is	het	
overkoepelende	verhaal	van	het	kinkensysteem	in	ruimte	en	tijd	vooralsnog	
onvoldoende	duidelijk.	Dit	overkoepelende	verhaal	kan	verder	worden	verhelderd	door	
na	te	gaan:	

 Welke	wegnamen	in	het	onderzoeksgebied	in	verband	kunnen	worden	gebracht	met	
het	kinkensysteem,	welke	routes	de	kinkenvoerders	gebruikten	en	waarom;	

 Wat	hun	sociaaleconomische	positie	was	en	welk	imago	de	kinkenvoerders	hebben	
achtergelaten	volgens	20e‐eeuwse	bronnen;	

																																																													
148	Horsten,	Doorgaande	wegen,	63‐64.	
149	Horsten,	op.	cit.,	p.	65.	
150	Filarski	&	Mom,	Van	transport	naar	mobiliteit,	63.	
151	Horsten,	op.	cit.,	59.	
152	Renes,	De	geschiedenis,	13‐14	en	kaartbijlagen.	
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 Wanneer	en	waardoor	het	kinkensysteem	is	ontstaan,	wat	de	belangrijkste	
structuur‐kenmerken	ervan	waren	en	wanneer	en	waardoor	het	systeem	is	
verdwenen.	

In	de	volgende	hoofdstukken	probeer	ik	op	basis	van	onder	meer	primair	
bronnenonderzoek	en	landschappelijke	waarnemingen	antwoorden	op	deze	vragen	te	
geven.	
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3. Kinkenwegen en kinkenroutes 
Het	graan‐	en	kolentransport	dat	in	deze	studie	centraal	staat,	heeft	her	en	der	in	het	
Drielandengebied	zijn	sporen	achtergelaten,	op	de	eerste	plaats	in	de	vorm	van	wegen	
met	specifieke	namen	zoals	Kinkenweg,	Kenkersweg,	Keenkestraat	en	
Kinkenvoerdersweg.	In	dit	hoofdstuk	breng	ik	in	kaart	waar	deze	wegen	liggen	
(paragraaf	3.1)	en	welke	andere	wegnamen	relevant	zijn	in	verband	met	het	
kinkensysteem	(paragraaf	3.2).	Ik	sta	stil	bij	de	globale	ouderdom	van	de	wegen	
(paragraaf	3.3),	hun	landschappelijke	situering	en	de	toestand	waarin	ze	tegenwoordig	
verkeren	(paragraaf	3.4	en	paragraaf	3.5).	Ten	slotte	heb	ik	een	reconstructie	van	enkele	
Kinkenroutes	gemaakt.	Dit	was	mogelijk	op	grond	van	bronnen	over	de	plaatsen	waar	
graan	met	bestemming	Aubel	werd	ingekocht	waar	of	Kerkraadse	steenkool	werd	
verkocht.	De	hierbij	gevolgde	methode	en	het	resultaat	daarvan	presenteer	ik	in	
paragraaf	3.6.	

3.1. Tracés met de naam Kinkenweg 

Als	eerste	heb	ik	in	kaart	gebracht	welke	nog	bestaande	wegtracés	in	het	
onderzoeksgebied	in	de	19e	eeuw	de	naam	Kinkenweg	of	een	variant	daarvan	droegen	
of	tegenwoordig	(nog)	dragen.	Daarbij	heb	ik	gebruik	gemaakt	van	de	19e‐eeuwse	
kadastrale	minuut‐	en	verzamelplans	(http://watwaswaar.nl)	en	
(http://www.kbr.be/collections/cart_plan/collections/collections_nl.html#cadastre).	
Via	het	zoekveld	in	Google	Maps	(https://maps.google.nl/)	ben	ik	nagegaan	welke	
wegen	in	het	onderzoeksgebied	op	dit	moment	de	naam	Kinkenweg	of	een	variant	
daarvan	dragen.153	De	17	gevonden	tracés,	samen	24,9	kilometer	lang,	heb	ik	ingetekend	
in	een	geografisch	informatiesysteem	(ArcGIS	10.2.1).	Daarbij	heb	ik	OpenStreetMap	
gebruikt	als	gegeorefereerde	ondergrond.	Het	resultaat	is	weergegeven	in	Figuur	9.	

3.2. Andere relevante wegnamen 

Behalve	de	naam	Kinkenweg	kunnen	nog	andere	wegnamen	in	verband	worden	
gebracht	met	het	graan‐	of	kolenkinkensysteem.	In	deze	paragraaf	licht	ik	deze	namen	
nader	toe.	Ik	motiveer	waarom	ze	gerekend	kunnen	worden	tot	de	Kinkenwegen	en	
breng	de	betreffende	tracés	in	kaart.	Daarbij	heb	ik	een	soortgelijke	aanpak	gevolgd	als	
beschreven	in	de	vorige	paragraaf:	een	combinatie	van	visuele	analyse	van	de	19e‐
eeuwse	kadastrale	minuut‐	en	verzamelplans	(circa	1800‐1830)	en	zoeken	van	actueel	
voorkomende	wegnamen	via	Google	Maps	(https://maps.google.nl/).	In	verband	met	de	
beschikbare	onderzoekstijd	en	de	relatief	lage	resolutie	van	de	via	internet	
raadpleegbare	scans	van	de	Belgische	Popp‐kaarten	(waardoor	wegnamen	vaak	niet	
goed	leesbaar	zijn),	heb	ik	het	historische	deel	van	deze	analyse	voornamelijk	beperkt	

																																																													
153	Er	is	gezocht	op	de	termen	kinke,	kincke,	kenke,	kencke,	keenke,	keencke.	Google	Maps	doet	bij	
het	invullen	meteen	suggesties	voor	de	gezochte	wegnaam.	Niet	al	deze	termen	leverden	een	
treffer.	Zodra	er	een	treffer	was,	bijv.	Kinkenweg	Geleen,	heb	ik	verder	gezocht	op	de	volledige	
term	Kinkenweg,	waarna	ook	andere	wegen	met	die	naam	bij	de	suggesties	verschenen.	Bij	de	
suggesties	van	Google	zaten	doorgaans	ook	namen	die	(ver)	buiten	het	onderzoeksgebied	liggen.	
Hieruit	concludeer	ik	dat	voor	het	onderzoeksgebied	alle	relevante	resultaten	voor	de	
betreffende	zoekterm	zijn	gevonden.	Een	steekproef	met	andere	klinkers	(die	mij	overigens	
onwaarschijnlijk	leken),	zoals	konke	of	kunke,	leverden	geen	relevante	treffers	voor	het	
onderzoeksgebied.	
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tot	Zuid‐Limburg.	Aan	de	andere	kant	leverden	een	aantal	regionaal‐historische	
publicaties	extra	aanwijzingen	voor	synoniemen	van	relevante	wegnamen.	De	
belangrijkste	daarvan	noem	ik	hieronder.	

	

Figuur	9.	Wegtracés	die	in	de	19e	eeuw	de	naam	Kinkenweg	(of	variant)	droegen	of	tegenwoordig	
dragen.	Achtergrond:	hoogtekaart	en	huidige	administratieve	grenzen.	Bron:	eigen	kaartopmaak.	
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Aubelswegen 

Het	is	evident	dat	de	in	Zuid‐Limburg	en	de	Belgische	gemeente	Voeren	voorkomende	
Aubelswegen	verwijzen	naar	de	plaats	Aubel	(Figuur	10).	De	tracés	in	kwestie	zijn	
samen	6,4	kilometer	lang	en	liggen	op	één	na	hemelsbreed	in	een	zone	van	6	tot	15	km	
afstand	van	Aubel	en	hebben	het	karakter	van	(veld)wegen	buiten	de	bebouwde	kom.	
De	uitzondering	is	de	Nobelstraat	in	het	centrum	van	Heerlen.	Deze	ligt	hemelsbreed	op	
ongeveer	20	km	afstand	van	Aubel.	Ik	sluit	mij	aan	bij	de	verklaring	dat	de	lokale	
veldnaam	‘Op	de	Nobel’	(dialect:	‘Oppen	Oabel’)	een	verbastering	is	van	‘Op	den	
Aubels(weg)’.154	De	Nobelstraat	loopt	op	een	honderdtal	meter	afstand	parallel	aan	de	
kortste	lijn	tussen	de	graanmarkten	van	Heerlen	en	Aubel.	Aangezien	het	dorp	Aubel	in	
het	verleden	geen	politiek	of	kerkelijk	centrum	met	een	regionale	uitstraling	is	geweest,	
is	de	enige	voor	de	hand	liggende	naamsverklaring	voor	deze	Aubelswegen	een	
economische:	ze	zijn	in	het	verleden	systematisch	en	frequent	gebruikt	door	
marktverkeer	met	bestemming	Aubel.	Gegeven	het	feit	dat	een	aantal	Aubelswegen	in	
het	verlengde	ligt	van	of	parallel	loopt	aan	Kinkenwegen,	ligt	het	voor	de	hand	in	de	
naam	Aubelsweg	een	synoniem	voor	Kinkenweg	te	zien.	

Eijkerwegen en Eekerwegen 

In	het	onderzoeksgebied	komen	een	aantal	Eijkerwegen	en	Eekerwegen	voor	(Figuur	
10),	waarbij	de	eerstgenoemde	naam	op	de	19e‐eeuwse	kadastrale	minuutplans	wordt	
gespeld	als	Ey(c)kerweg.	De	totale	lengte	van	de	gevonden	tracés	bedraagt	2,8	kilometer	
voor	de	Eijkerwegen	en	9,3	kilometer	voor	de	Eekerwegen.	Het	gaat	
hoogstwaarschijnlijk	om	een	groep	van	Middeleeuwse	wegen,	waarvan	sommige	
gebruikt	werden	voor	graan‐	en	mogelijk	kolentransport	door	kinkenvoerders.	We	
vinden	deze	wegnamen	onder	andere	bij	Margraten	(tegenwoordig	Eijkerstraat	en	
Eijkerweg),	bij	Buchten	(huidige	namen:	Keerweg	en,	ten	westen	van	de	onderbreking	
door	het	Julianakanaal	en	industrieterrein:	Illikhoven),	bij	Munstergeleen	
(tegenwoordig	Eekerstraat	en	Eekerweg)	en	bij	Sittard	(tegenwoordig	Eeckerweg).	In	
het	Belgische	deel	van	het	onderzoeksgebied	komen	deze	wegnamen	voor	op	19e‐
eeuwse	kadastrale	kaarten	van	Aubel,	Hombourg	en	Gemmenich.	In	de	meeste	gevallen	
komt	in	archiefstukken	zowel	de	vorm	Ey(c)kerweg	als	Eekerweg	voor.	

Schrijnemakers	gaat	specifiek	in	op	de	geschiedenis	en	naamsverklaring	van	de	
Munstergeleense	Eekerweg/Eykerweg.	In	de	legger	van	wegen	en	voetpaden	van	
Munstergeleen	staat	deze	weg	vermeld	als	Aker‐	of	Ekerweg.	Volgens	Schrijnemakers	
maakte	deze	weg	onderdeel	uit	van	een	Vroeg‐Middeleeuwse	verbinding	tussen	Aken	en	
Aldeneik	bij	Maaseik.	In	navolging	van	Aldeneik	werd	ook	het	naastgelegen,	jongere	
Maaseik	tot	in	de	16e	eeuw	aangeduid	als	Eyck.155	Geografisch	gezien	lijkt	het	logisch	dat	
de	Buchter	Eykerweg	onderdeel	was	van	dezelfde	route.	De	lokaal‐historicus	
Broekmeulen	geeft	aan	dat	de	Buchter	Eykerweg	in	ieder	geval	in	1559	al	genoemd	
werd	en	in	1647	ook	als	‘Maseijker	marcktwech’	is	vermeld.156	Schrijnemakers	verklaart	

																																																													
154	Th.	Janssen,	“Wegen	en	woningen	in	Oud‐Heerlen.	Gehuchten	en	buurtschappen”,	Land	van	
Herle	7	(1954):	77.	‘Aobel’	of	‘Oabel’	is	de	(oude)	Zuid‐Limburgse	dialectnaam	voor	Aubel.	
155	Schrijnemakers,	“Munstergeleen”,	86.	B.	Mersch,	“De	plaatsnaam	Maaseik	in	de	loop	der	
eeuwen”,	Limburg.	Het	Oude	Land	van	Loon	92(4)	(2013):	323‐335.	
156	L.	Broekmeulen,	Maaslandse	varia.	Historisch‐geografische	opstellen	m.b.t.	Born,	Buchten,	
Holtum,	Grevenbicht,	Obbicht	en	Papenhoven	(Sittard,	2009),	24‐25.	
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zowel	de	naam	Eijkerweg	als	Ekerweg	als	verwijzend	naar	Aldeneik	(in	de	loop	van	de	
Middeleeuwen	werd	deze	plaats	overvleugeld	door	Maaseik).	De	verbinding	van	de	
naam	Eijkerweg	met	Aken	ziet	Schrijnemakers	wel	geografisch,	maar	niet	naamkundig.	
Volgens	hem	werd	de	weg	afhankelijk	van	de	richting	die	men	bedoelde	aangeduid	als		
Akerweg	(richting	Aken)	of	Eekerweg/Eykerweg	(richting	Maaseik).	Verderop	voegt	hij	
hier	aan	toe:	‘De	vorm	Eekerweg	kan	toe	te	schrijven	zijn	aan	het	feit,	dat	die	weg	zowel	
naar	Eyck	als	naar	Aken	liep,	en	derhalve	geen	van	beide	kwalificaties	zuiver	bewaard	
bleef.	Ook	kan	dit	het	gevolg	zijn	van	het	in	onbruik	raken	van	de	weg.’157	

Voor	een	aantal	Eijkerwegen/Eekerwegen	is	het	duidelijk	dat	ze	systematisch	gebruikt	
werden	door	kinkenvoerders.	De	Eijkerweg	in	Margraten	vormt	de	zuidelijke	(richting	
Aubel)	van	de	Kenkersweg	bij	Sibbe.	Ik	zie	beide	wegen	als	onderdeel	van	een	
(graan)kinkenroute	van	Maaseik	(of	Sittard)	naar	Aubel.	Ook	de	Buchter	Eykerweg	past	
precies	in	de	geprojecteerde	route	van	Maaseik	naar	Aubel.	Schrijnemakers	beschrijft	
verder	hoe	bij	Geleen	en	Munstergeleen	Maaseiker	voetpaden	hebben	gelopen	die	in	de	
eerste	helft	van	de	19e	eeuw	werden	gebruikt	door	(graan)kinkenvoerders.	Op	de	19e–
eeuwse	kadastrale	kaart	lijken	de	paden	die	Schrijnemakers	bedoeld	deels	wel	terug	te	
vinden,	maar	zonder	naam.	Daarom	heb	ik	deze	Maaseiker	paden	in	deze	studie	niet	als	
naamcategorie	gekarteerd.	Ik	heb	deze	informatie	wel	gebruikt	bij	de	reconstructie	van	
mogelijke	kinkenroutes	(paragraaf	3.6).	

De	Eeckerweg	bij	Sittard	en	een	deel	van	de	Akerstraat	bij	Hoensbroek	liggen	op	een	
geprojecteerde	kolenkinkenroute	van	Kerkrade	richting	Sittard	respectievelijk	Geleen.	
Het	is	nog	niet	duidelijk	in	hoeverre	ook	andere	Akerwegen	en	E(y)kerwegen	in	dit	
gebied	door	kinkenvoerders	als	vaste	routes	werden	gebruikt	voor	het	vervoer	van	
steenkool.	

In	tegenstelling	tot	Schrijnemakers	is	de	Luikse	naamkundige	Boileau	van	mening	dat	de	
in	het	Land	van	Herve	voorkomende	Eekerwegen/Eyckerwegen	hun	naam	juist	wel	
ontlenen	aan	de	stad	Aken.	Taalkundig	beschouwt	hij	‘Eekerweg’	als	een	oudere	vorm	
van	‘Akerweg’.	Schrijnemakers	ziet	echter	ook	in	de	Eekerwegen/Eyckerwegen	van	
Aubel	en	Hombourg	een	verwijzing	naar	Maaseik,	een	van	de	herkomstplaatsen	van	het	
graan	dat	de	kinkenvoerders	naar	het	Land	van	Herve	brachten.	Voor	deze	Eekerwegen	
in	het	noordoostelijk	Land	van	Herve	sluit	ik	mij	aan	bij	Boileaus	visie.	Immers,	de	
Eekerwegen/Eyckerwegen	van	Aubel,	Hombourg	en	Gemmenich	liggen	in	elkaars	
verlengde	en	hebben	globaal	een	west‐oost	verloop	dat	duidelijk	op	het	nabije	Aken	lijkt	
gericht	en	zeker	niet	op	het	verder	weg	gelegen	Maaseik	(Figuur	10).158	

	

																																																													
157	Schrijnemakers,	“Munstergeleen”,	86‐88.	
158	De	door	Schrijnemakers	vermelde	Eykerweg	bij	Hombourg	heb	ik	niet	gevonden	op	de	
kadastrale	kaart	van	Popp	en	bijgevolg	niet	kunnen	karteren.	Wellicht	komt	deze	weg	overeen	
met	de	Ackerstradt	(of	Aekerstradt?)	op	de	kadastrale	kaart	van	Popp.	Deze	ligt	halverwege	de	
E(y)kerweg	van	Aubel	en	die	van	Gemmenich,	op	de	route	tussen	Aken	en	Aubel.	Schrijnemakers,	
“De	Kinkenweg”,	91.	
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Figuur	10.	Wegtracés	met	namen	(in	de	19e	eeuw	of	tegenwoordig)	die	ik	in	verband	breng	met	het	
kinkensysteem.	Samen	hebben	de	gekarteerde	tracés	een	lengte	van	63	kilometer.	Achtergrond:	
hoogtekaart	en	huidige	administratieve	grenzen.	Bron:	eigen	kaartopmaak.	

Dat	wil	niet	zeggen	dat	de	Eekerwegen/Eyckerwegen	tussen	Aubel	en	Aken	niet	door	
kinkenvoerders	kunnen	zijn	gebruikt	voor	de	aanvoer	van	graan	of	steenkool	vanuit	
Aken	en	zijn	achterland,	het	hertogdom	Gulik	of	het	land	van	‘s‐Hertogenrade.	Koren	uit	
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de	graanschuur	die	de	Jülich‐Zülpicher	Börde	vormde,	werd	via	de	markten	van	Aken	en	
Keulen	verkocht	naar	omliggende	gebieden	met	een	kleinere	graanproductie.159	Het	is	
goed	mogelijk	dat	de	Eekerwegen/Eyckerwegen	tussen	Aken	en	Aubel	werden	gebruikt	
om	vanuit	het	Land	van	Herve	systematisch	graan	te	kopen	op	de	markt	van	Aken.	In	dit	
verband	is	interessant	dat	we	op	de	Tranchot‐kaart	(circa	1810)	het	westelijke	deel	van	
de	huidige	Dreiländerweg	(van	het	Drielandenpunt	naar	de	stad)	terugvinden	als	
‘Chemin	d’Aubel	à	Aix’	(Aken).	Het	verlengde	daarvan	heet	op	de	Tranchot‐kaart	
‘Beckerweg’	(wellicht	in	de	betekenis	Bakkersweg?)	–	tegenwoordig:	Gemmenicher	
Weg.		Ook	de	Kinkenweg	tussen	Henri‐Chapelle	en	Montzen	lijkt	op	Aken	gericht,	terwijl	
zijn	zuidwestelijke	voortzetting	mogelijk	naar	Herve	en/of	Verviers	leidde.	Uitgaande	
van	de	kortste	route	naar	Maaseik,	via	De	Planck	en	Geleen	(dat	ook	volgens	
Schrijnemakers	op	de	kinkenroute	van	Maaseik	naar	Aubel	lag),	is	het	echter	niet	
aannemelijk	dat	de	Eekerweg	bij	Aubel	‐	anders	dan	over	korte	afstand	‐	is	gebruikt	
door	kinkenvoerders	gaand	naar	of	komend	van	Maaseik	(Figuur	11).160	

	

Figuur	11.	Kaart	van	de	omgeving	van	Aubel,	met	de	tracés	van	Kinkenwegen,	Aubelswegen,	
Eekerwegen	en	mogelijke	kinkenroutes	richting	Aken	en	het	huidige	Zuid‐Limburg.	Bron:	eigen	
kaartopmaak.	

Korenwegen 

De	Kornbahn	was	tot	in	de	19e	eeuw	onderdeel	van	een	van	de	belangrijkste	
verbindingen	tussen	enerzijds	Eupen	en	het	Land	van	Herve	en	anderzijds	het	
Monschauer	Land	(Figuur	12).	Laatstgenoemd	gebied	ligt	aan	de	westelijke	rand	van	de	
Duitse	Eifel.	In	het	Monschauer	Land	is	de	agrarische	specialisatie	in	weideteelt	later	tot	
stand	gekomen	dan	in	het	Land	van	Herve.	De	inwoners	van	Eupen	betrokken	een	
																																																													
159	Schuler,	Verkehrsverhältnisse,	57‐58.	
160	Schrijnemakers,	“De	Kinkenweg”,	89.	
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belangrijk	deel	van	hun	graan	en	aardappelen	uit	het	Monschauer	Land.	Om	er	vanuit	
Eupen	en	het	Land	van	Herve	te	komen,	moest	men	de	woeste	gronden	van	het	
grotendeels	onbewoonde	plateau	van	de	Hoge	Venen	oversteken.	De	lokaal‐historicus	
Gielen	beschrijft	de	route	die	daarbij	werd	gekozen	en	waarvan	in	het	Hertogenwald	ten	
oosten	van	Eupen	nog	fossiele	tracés	als	holle	weg	zichtbaar	zijn.161	Interessant	is	dat	in	
de	nabijheid	van	deze	oude	route	het	bostoponiem	‘Kinktenhard’	voorkomt.	Dit	
toponiem	is	in	verband	gebracht	met	de	kinkenvoerders.162	Gielen	koppelt	de	naam	
Kornbahn	aan	een	weg	die	pas	omstreeks	1770	werd	aangelegd	tussen	Eupen	en	
Vennkreuz	en	die	een	oudere	en	iets	zuidelijker	gelegen	holle	weg	verving.	Bij	
Vennkreuz,	op	de	Hoge	Venen,	lag	een	kruispunt	van	waaruit	twee	wegen	verder	
voerden	naar	het	Monschauer	Land.	Kennelijk	was	er	in	de	18e	eeuw	zo	veel	
(vracht)verkeer	tussen	het	gebied	rond	Eupen	en	het	Monschauer	Land	dat	de	aanleg	
van	een	kunstweg	door	de	Hoge	Venen	lonend	werd	geacht.	Met	het	gereedkomen	in	
1844	van	de	huidige	hoofdweg	tussen	Eupen	en	Monschau	kwam	een	tweede	relatief	
goed	begaanbare	‐	en	bovendien	kortere	‐	verbinding	tussen	beide	stadjes	tot	stand	
(Figuur	12).163	

	

Figuur	12.	De	Kornbahn	en	overige	verbindingen	tussen	Eupen/Land	van	Herve	en	Monschauer	
Land.	Bron:	eigen	kaartopmaak	naar	Gielen,	Das	Kreuz	der	Verlobten,	172.	

																																																													
161	V.	Gielen,	Das	Kreuz	der	Verlobten.	Venn	und	Wald	erzählen	(Eupen,	1976),	171‐175.		
162	R.	Collard	&	V.	Bronowski,	Le	guide	du	Plateau	des	Hautes	Fagnes	(Brussel,	1993),	349‐350.	De	
wat	ongebruikelijke	spelling	‘Kinkten‐’	kan	mijns	inziens	verklaard	worden	als	verkorting	van	de	
Oost‐Limburgs‐Rijnlandse	uitspraak	van	kinkerte	(kinkenvoerders)	als	‘kinkete’,	waarbij	de	r	
wegvalt.	Zie	ook	de	vermelding	kinket	(dialect	van	Ubach	over	Worms)	in	de	Bijlage.	
163	Gielen,	Das	Kreuz	der	Verlobten,	171‐175.	



45	
	

In	het	onderzoeksgebied	heb	ik	één	andere	Korenweg	gevonden.	Tussen	Colmont	bij	
Ubachsberg	en	Etenaken	bij	Wijlre	lag	volgens	de	19e–eeuwse	kadastrale	kaart	(ca.	
1830)	een	Korenweg,	waarvan	het	westelijke	deel	grotendeels	samenviel	met	de	huidige	
Vrakelbergerweg.	De	naam	Korenweg	is	in	de	20e	eeuw	overgedragen	op	een	haaks	op	
het	oude	tracé	aansluitende	ruilverkavelingsweg	tussen	de	Vrakelbergerweg	en	
Mingersborg.	Figuur	13	toont	de	ligging	van	de	oude	en	nieuwe	Korenweg	ten	opzichte	
van	andere	wegen	die	met	het	kinkensysteem	in	verband	kunnen	worden	gebracht.	

De	totale	lengte	van	de	in	het	onderzoeksgebied	gekarteerde	Korenwegen	bedraagt	7,1	
kilometer.	

	

Figuur	13.	De	oude	en	nieuwe	Korenweg	tussen	Ubachsberg	en	Wijlre,	in	relatie	tot	andere	wegen	
die	met	het	kinkensysteem	in	verband	kunnen	worden	gebracht.	Bron:	eigen	kaartopmaak.	

Koolwegen 

In	het	Nederlandse	deel	van	het	onderzoeksgebied	komt	een	tiental	Koolwegen	voor	met	
daaronder	naamsvarianten	als	Koolbaan,	Kolengracht	en	Koolbergsgracht.164	Samen	
hebben	ze	een	lengte	van	11,2	kilometer.	De	meeste	van	deze	wegen	liggen	in	noordelijk	
Zuid‐Limburg,	in	het	gebied	tussen	Kerkrade	en	Sittard‐Geleen	en	binnen	een	straal	van	
20	km	van	Kerkrade	(Figuur	10).	Schrijnemakers	brengt,	op	basis	van	oral	history	
bronnen,	de	Koolweg	tussen	Daniken	en	Puth	in	verband	met	kolentransport	door	

																																																													
164	De	Koolbaan	over	de	Schrieversheide	tussen	Heerlen	en	Brunssum	wordt	met	naam	genoemd	
op	de	Tranchot‐kaart,	niet	op	de	19e‐eeuwse	kadastrale	kaart.	Het	tracé	van	deze	Koolbaan	is	
gekarteerd	op	basis	van	Tranchot‐kaart	en	sluit	aan	op	een	Koolweg‐tracé	dat	wel		met	naam	
wordt	genoemd	op	de	kadastrale	kaart.	De	Koolbergsgracht	verbindt	Kerkrade‐dorp	met	het	
gehucht	Kohlberg.	De	naam	Koolbergsgracht	verwijst	mogelijk	niet	per	se	naar	frequent	of	
typerend	gebruik	door	kolengidsen.	
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kinkenvoerders,	maar	houdt	ook	de	mogelijkheid	open	dat	de	naam	van	deze	weg	
verwijst	naar	het	branden	van	houtskool.165	Mij	lijkt	de	naamsverklaring	uit	
steenkooltransport	de	meest	voor	de	hand	liggende	voor	de	Zuid‐Limburgse	Koolwegen.	
Veel	van	de	tracés	lijken	in	elkaars	verlengde	te	liggen	dan	wel	onderdeel	te	zijn	geweest	
van	parallelle	routes	tussen	het	gebied	rond	Kerkrade	en	het	gebied	rond	Sittard,	Geleen	
en	de	Maas	(Figuur	14).	Dit	komt	goed	overeen	met	wat	de	in	1865	geboren	zegsman	
van	Schrijnemakers	heeft	aangegeven	én	het	past	bij	de	beschrijving	die	Ecrevisse	in	
1854	geeft	van	de	kolenkinken	en	de	bestemming	van	de	door	hen	vervoerde	kolen.166	
Gales	noemt	Zuid‐Limburg	ten	oosten	van	Valkenburg	en	Sittard	het	natuurlijke	
afzetgebied	voor	de	Kerkraadse	steenkool	eind	18e	begin	19e	eeuw.	

Ergens	tussen	Maastricht	en	Valkenburg	(dat	wil	zeggen	op	ongeveer	20	km	
hemelsbreed	van	Kerkrade)	begon	de	zone	langs	de	Maas	waar	de	aanvoer	van	Luikse	
steenkool	voordeliger	was.167	De	Koolweg	in	de	voormalige	gemeente	Elsloo,	die	deze	
gemeente	verbond	met	Sittard,	breng	ik	in	verband	met	het	vervoer	van	steenkool.	Een	
naamsverklaring	uit	de	groentesoort	kool	kan	op	basis	van	de	dialectuitspraak	van	de	
naam	Koolweg	(‘Kaolwaech’)	worden	uitgesloten.168	Deze	weg	heette	al	zo	op	de	
kadastrale	minuutplans	uit	de	periode	1800‐1830	en	kan	daarmee	niet	verwijzen	naar	
de	Staatsmijn	Maurits	die	in	de	20e	eeuw	langs	het	tracé	van	deze	weg	werd	aangelegd.	
Het	lijkt	mij	aannemelijk	dat	over	deze	weg	via	de	Maas	aangevoerde	Luikse	steenkool	
per	as	of	per	paard	naar	Sittard	werd	vervoerd.	De	weg	is	zeker	niet	op	Kerkrade	
georiënteerd.	

Overigens	geeft	Gales	aan	dat	ook	ten	westen	van	de	Maas,	in	het	huidige	Belgisch	
Limburg,	nog	wel	Kerkraadse	steenkool	werd	afgezet.	Maaseik	werd	daarbij	expliciet	
genoemd	in	de	door	hem	onderzochte	archiefstukken.169	Het	is	de	vraag	of	ook	de	naam	
van	het	Koolwegsken	in	de	voormalige	gemeente	Roosteren,	met	circa	30	km	
hemelsbreed	het	verst	verwijderd	van	Kerkrade,	gerelateerd	is	aan	transport	van	
Kerkraadse	steenkool	naar	Maaseik.	Qua	oriëntatie	staat	dit	weggetje	haaks	op	de	voor	
de	hand	liggende	transportrichting	van	de	kolen.	Bovendien	was	de	intensiteit	van	de	
kooltransporten	hier	waarschijnlijk	veel	lager	dan	dichter	bij	Kerkrade	–	en	daarmee	
ook	de	kans	kleiner	dat	kolenvervoer	zijn	naam	zou	verbinden	aan	de	gebruikte	weg.	

Kerkraadse	steenkool	werd	ook	verkocht	in	oostelijke	en	zuidelijke	richting.	Gales	
noemt	als	grenzen	van	het	verkoopgebied	Düren	(tussen	Aken	en	Keulen),	Monschau	en	

																																																													
165	Schrijnemakers,	“De	Kinkenweg”,	83‐88.	
166	P.	Ecrevisse,	De	Bokkenryders	in	het	land	van	Valkenberg.	Tweede	verbeterde	en	vermeerderde	
uitgave	met	vier	platen	(Brussel,	1854),	130.	
167	Gales,	Delven	en	slepen,	235.	
168	J.G.G.	Cobben,	De	platte	Aelsenaer.	Diksjenaer	van	’t	Aelser	plat	óét	de	jaore	1940‐1950	ên	
vreuger	(Elsloo,	2000),	182.	Hoewel	Cobben	terecht	schrijft	dat	de	groente	kool	in	het	lokale	
dialect	wordt	uitgesproken	als	‘kwal’	en	(steen)kool	als	‘kaol’,	verklaart	hij	opmerkelijk	genoeg	
toch	de	naam	van	de	Kaolwaech	uit	koolhoven	(veldtuinen).	
169	Gales,	op.	cit.,	235.	Ook	Lemmerling	noemt,	zonder	verdere	bronvermelding,	behalve	Sittard	
ook	Maaseik	als	bestemming	van	door	kolenkinken	vervoerde	Kerkraadse	steenkool.	
Lemmerling,	“Keenkersj”,	24.	
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Eupen.170	De	kortste	route	van	Kerkrade	en	directe	omgeving	naar	Monschau	loopt	via	
de	Hoge	Venen,	niet	ver	van	de	Kornbahn	en	het	eerder	genoemde	gebied	genaamd	
Kinktenhard.	Als	dit	toponiem	inderdaad	naar	de	passage	van	kinkenvoerders	verwijst,	
zou	het	niet	alleen	om	graankinken,	maar	wellicht	ook	om	kolenkinken	kunnen	gaan.	

Kremerswegen 

Tijdens	het	inventariseren	van	wegen	met	de	naam	Kinkenweg	vond	ik	een	Kremersweg	
nabij	Valkenburg,	in	het	verlengde	van	de	Kinkenvoerdersweg	in	de	voormalige	
gemeente	Hulsberg.	De	totale	lengte	van	dit	tracé	volgens	de	19e‐eeuwse	kadastrale	
kaart	bedraagt	1,3	kilometer.	Een	verdere	zoekactie	op	de	naam	Kremer(s)weg	(en	
spellingsvarianten)	leverde	een	aantal	aanvullende	treffers	op	in	het	
onderzoeksgebied.171	In	totaal	heb	ik	in	het	onderzoeksgebied	negen	wegen	of	straten	
met	de	naam	Kremersweg	(of	variant)	gevonden.	Daarvan	was	in	drie	gevallen	(Geleen,	
Maastricht	en	Nieuwenhagen)	sprake	van	een	20e‐eeuwse	nieuwbouwstraat,	die	volgens	
de	19e‐eeuwse	kadastrale	kaart	niet	teruggaat	op	een	oudere	weg.	De	Kremerstraat	in	
Spekholzerheide	bij	Kerkrade	heeft	omstreeks	1830	over	een	deel	van	het	tracé	een	
voorganger,	de	Hoefveldsweg,	die	doodloopt	tussen	de	akkers.	Ik	heb	niet	kunnen	
nagaan	of	het	hier	om	een	oude	doorgaande	weg	gaat,	of	eerder	om	een	weg	met	primair	
lokale	agrarische	betekenis.172	De	Cremerstraat	in	het	centrum	van	Nieuwstadt	en	de	
Krämerstraße	in	de	binnenstad	van	Aken	wijken	door	hun	ligging	in	de	historische	
stadskern	af	van	wat	gebruikelijk	was	bij	doorgaande	wegen	die	met	het	kinkensysteem	
in	verband	lijken	te	staan:	deze	vermeden	de	kernen	van	steden	en	dorpen	(meer	
hierover	in	paragraaf	3.4).	Mogelijk	verwijzen	hun	namen	toch	naar	gebruik	of	
bewoning	door	kramers,	bijvoorbeeld	leden	van	het	plaatselijke	kramersambacht	of	
kramers	die	de	historische	kern	aandeden	voor	overnachting	of	marktbezoek	(dit	
laatste	lijkt	vooral	voor	Aken	relevant).	De	Creemersweg	in	Maasmechelen	gaat	mogelijk	
terug	op	een	zandweg	van	het	dorp	Mechelen‐aan‐de‐Maas	naar	het	Kempens	Plateau.	
Op	de	Tranchot‐kaart	(circa	1810)	ligt	deze	weg	op	de	overgang	van	bouwlanden	naar	
de	Mechelse	Heide.	Ik	heb	niet	kunnen	nagaan	of	het	om	een	oude	doorgaande	weg	naar	
het	westen	gaat.	Op	basis	van	de	Tranchot‐kaart	is	deze	weg	niet	herkenbaar	als	
onderdeel	van	een	doorgaande	route	over	de	Maas	heen	naar	het	oosten.	Daarmee	lijkt	
het	me	onwaarschijnlijk	dat	deze	weg	onderdeel	is	geweest	van	een	kinkenroute.	

	
																																																													
170	Gales,	Delven	en	slepen,	220.	Ook	in	Alsdorf,	niet	ver	ten	oosten	van	Kerkrade,	waren	de	
kolengidsen	een	bekende	verschijning.	A.	Kraemer,	R.	Bast	&	F.	Schmitz,	Alsdorf.	Geschichte	einer	
Stadt	(Alsdorf,	1971),	hoofdstuk	over	wegverkeer	online	geraadpleegd	op	12	augustus	2015,	
http://www.alsdorf‐online.de/geschichte/pdf/kapitel‐8.09.pdf.	
171	Er	is	gezocht	op	de	termen	cramer,	craamer,	craemer,	crämer,	kramer,	kraamer,	kraemer,	
krämer,	cremer,	creemer,	kremer,	kreemer.	Google	Maps	doet	bij	het	invullen	meteen	suggesties	
voor	de	gezochte	wegnaam.	Niet	al	deze	termen	leverden	een	treffer.	Zodra	er	een	treffer	was,	
bijv.	Kremerstraat,	Kerkrade,	heb	ik	verder	gezocht	op	de	volledige	naam	Kremerstraat,	waarna	
in	sommige	gevallen	ook	andere	wegen	met	die	naam	bij	de	suggesties	verschenen.	Bij	de	
suggesties	van	Google	zaten	doorgaans	ook	namen	die	(ver)	buiten	het	onderzoeksgebied	liggen.	
Hieruit	concludeer	ik	dat	voor	het	onderzoeksgebied	alle	relevante	resultaten	voor	de	
betreffende	zoekterm	zijn	gevonden.	
172	Bij	Renes	is	de	voorganger	van	de	Kremerstraat,	de	Hoefveldsweg	niet	ingetekend	als	oude	
weg.	Renes,	De	geschiedenis,	kaartbijlagen.	
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Figuur	14.	Koolwegen	en	mogelijke	kinkenroutes	gebruikt	voor	kolenvervoer	in	het	
onderzoeksgebied.	Achtergrond:	hoogtekaart	en	huidige	gemeentegrenzen.	Bron:	eigen	
kaartopmaak.	

Hiermee	resteert,	behalve	de	aan	het	begin	van	deze	paragraaf	genoemde	Kremersweg	
bij	Valkenburg,	alleen	de	Krämerstraße	in	Lammersdorf	(Monschauer	Land).	Deze	
plaats	ligt	buiten	het	onderzoeksgebied	van	deze	studie.	In	het	kader	van	deze	studie	
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heb	ik	voor	dit	gebied	niet	gezocht	naar	gedigitaliseerde	oude	kaarten	van	voldoende	
kwaliteit	of	naar	geschreven	bronnen.	Hierdoor	heb	ik	de	lokale	en	regionale	historische	
context	van	deze	weg	niet	kunnen	nagaan.	

In	vergelijking	met	de	overige	besproken	wegnaamcategorieën	valt	het	geringe	aantal	
relevant	lijkende	tracés	binnen	de	Kremerswegen	op.	De	meest	aannemelijke	verklaring	
hiervoor	lijkt	mij	dat	het	bij	Kremersweg	om	een	duidelijk	generiekere	wegnaam	gaat	
dan	bij	de	overige	onderzochte	wegnamen.173	Dit	kan	verklaren	waarom	meer	dan	bij	de	
overige	onderzochte	wegnamen	ook	enkele	binnenstedelijke	straten	zijn	gevonden.	
Omdat	de	herkomst	en	betekenis	van	een	generieke	naam	als	Kremersweg	bekender	of	
eenvoudiger	te	herleiden	is	dan	bijvoorbeeld	Kinkenweg	of	Koolweg,	kan	worden	
verklaard	dat	een	relatief	groot	deel	(een	derde)	van	de	gevonden	Kremerswegen	als	
nieuwbouwstraat	uit	de	20e	eeuw	stamt.	Buurstraten	van	de	Kremersdreef	in	Maastricht	
heten	Ooftmengersdreef	en	Strodekkersdreef,	terwijl	de	Kramershof	in	Geleen	uitmondt	
in	de	Ketelslagersdreef.	

Uit	het	voorgaande	volgt	dat	alleen	voor	de	Kremersweg	bij	Valkenburg	een	relatie	met	
het	kinkensysteem	vrijwel	vaststaat.	In	de	overige	gevallen	wijst	weinig	tot	niets	daar	
op.	Daarom	heb	ik	alleen	de	Kremersweg	bij	Valkenburg	(waarvan	de	huidige	
Cremerstraat,	Napoleonstraat	en	Dorbeekweg	onderdeel	uitmaakten)	gekarteerd.	

In	de	hierna	volgende	paragrafen	gebruik	ik	de	term	‘Kinkenwegen’	voor	alle	hierboven	
beschreven	wegnamen,	voor	zover	onderdeel	van	een	(veronderstelde)	kinkenroute.	

3.3. Globale ouderdom van Kinkenwegen 

In	het	kader	van	deze	studie	heb	ik	niet	voor	elke	gevonden	Kinkenweg	kunnen	nagaan	
wat	er	bekend	is	over	de	ouderdom	van	de	betreffende	weg.	De	analyse	heeft	zich	
hoofdzakelijk	beperkt	tot	een	globale	vergelijking	met	de	relatieve	ouderdomskaart	die	
Renes	heeft	opgesteld	voor	het	Zuid‐Limburgse	wegennet.	Die	kaart	bevat	een	indeling	
in	wegen	ouder	dan	of	gelijktijdig	met	de	Middeleeuwse	verkaveling,	wegen	die	
waarschijnlijk	jonger	zijn	dan	de	Middeleeuwse	verkaveling	maar	ouder	dan	1810	
(globaal	dus	uit	de	Nieuwe	Tijd)	en	wegen	uit	periode	1810‐1955.	Deze	indeling	is	
gemaakt	met	behulp	van	de	kadastrale	minuutplans	uit	de	periode	omstreeks	1830.174	

In	de	door	Renes	toegepaste	methodiek	is	het	criterium	om	te	bepalen	of	een	weg	
Middeleeuws	of	ouder	is	dan	wel	post‐Middeleeuws,	de	ligging	van	de	weg	ten	opzichte	
van	de	verkavelingsstructuur	zoals	zichtbaar	op	de	19‐eeuwse	kadastrale	minuutplans.	
Van	deze	verkavelingsstructuur	wordt	aangenomen	dat	hij	in	oorsprong	Middeleeuws	
is.	(Renes	was	overigens	goed	op	de	hoogte	van	de	weinige	gebieden	in	Zuid‐Limburg	
die	pas	in	de	Nieuwe	Tijd	ontgonnen	en	verkaveld	zijn.)	Snijdt	een	weg	schuin	door	de	
verkaveling	dan	wordt	aangenomen	dat	deze	weg	van	na	de	Middeleeuwen	dateert.	Ook	
Van	Petersen	hanteert	deze	gedachtegang.175	Ik	volg	deze	ook	in	deze	scriptie,	met	de	
aantekening	dat	het	theoretisch	denkbaar	is	dat	een	weg	die	een	verkaveling	schuin	
doorsnijdt,	toch	ouder	is	dan	die	verkaveling.	Dit	kan	het	geval	zijn	als	de	percelering	is	
																																																													
173	Hierop	wijst	ook	de	vondst	van	diverse	Kremerswegen	buiten	het	onderzoeksgebied,	in	
Midden‐Limburg,	het	Kempens	Plateau,	Noord‐Brabant	en	de	noordelijke	helft	van	Duitsland.	
174	Renes,	De	geschiedenis,	13‐14,	218	en	kaartbijlagen.	
175	Van	Petersen,	Reizen	is	tol	betalen,	50.	
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gestart	vanaf	een	andere	weg	(ontginningsbasis)	dan	deze	schuin	kruisende	weg	en	
ervoor	gekozen	is	voorbij	die	weg	de	verkavelingsstructuur	voort	te	zetten	in	dezelfde	
richting.	Het	vereist	uitgebreide	studie	van	de	ontginnings‐	en	verkavelingsgeschiedenis	
om	deze	theoretische	mogelijkheid	uit	te	sluiten.	Iets	dergelijks	is	vrijwel	niet	haalbaar	
in	studies	op	een	regionale	schaal	zoals	deze.	

Het	beeld	dat	uit	deze	vergelijking	ontstaat,	is	dat	de	meeste	Zuid‐Limburgse	tracés	een	
Middeleeuwse	of	oudere	oorsprong	hebben.	In	het	Land	van	Herve	staan	de	Kinkebahn	
bij	Raeren	en	de	Kinkenweg	bij	Montzen	te	boek	als	mogelijk	oorspronkelijk	Romeins.176	
Ook	is	het	vermoeden	uitgesproken	dat	de	Voerenweg	tussen	Maastricht	en	’s‐
Gravenvoeren	een	Romeinse	voorganger	heeft	gehad.	In	de	nabijheid	van	deze	weg	
bevinden	zich	resten	van	een	aantal	Romeinse	villa’s.	Destijds	waren	deze	
landbouwbedrijven	voor	hun	handel	waarschijnlijk	op	Maastricht	georiënteerd.	De	
voorloper	van	de	Voerenweg	zou	de	verbinding	met	die	Romeinse	nederzetting	en	met	
de	daar	gelegen	hoofdweg	van	Tongeren	naar	Keulen	kunnen	hebben	gevormd.177	Op	de	
kadastrale	kaart	van	ca.	1830	draagt	de	Voerenweg	ter	hoogte	van	Gronsveld	als	
alternatieve	naam	Kinkestraat.178	Het	gehele	tracé	van	de	Voerenweg	tussen	’s‐
Gravenvoeren	en	Gronsveld	alsmede	de	grotendeels	door	20e‐eeuwse	infrastructuur	en	
stadsuitbreiding	verdwenen	voortzetting	van	die	weg	naar	Maastricht	beschouw	ik	als	
een	mogelijke	kinkenroute	(zie	paragraaf	3.6).	

Bij	de	tracés	die	Renes	als	post‐Middeleeuws	heeft	gedateerd,	gaat	het	vaak	om	korte	
schakels	in	een	traject	van	oudere	oorsprong.	Het	is	denkbaar	dat	kinkenvoerders	of	
andere	weggebruikers	shortcuts	zijn	gaan	maken	(Figuur	15)	die	tot	een	nieuw	tracé	
hebben	geleid,	ook	al	bestond	hierbij	het	risico	van	conflicten	met	lokale	landeigenaren	
of	‐gebruikers.	

Zoals	is	gebleken	in	de	vorige	paragraaf,	zijn	sommige	van	de	tracés	met	wegnamen	die	
in	deze	studie	centraal	staan,	pas	in	de	20e	eeuw	ontstaan.	Dit	geldt	niet	alleen	voor	de	
Kremerswegen.	Een	verschil	met	de	recente	Kremerswegen	is	wel,	dat	er	in	het	geval	
van	de	overige	20e‐eeuwse	tracés	wel	degelijk	een	relatie	is	met	een	naburige	
kinkenroute.	In	Gronsveld	herinnert	de	huidige	Keenkestraat	in	naam	aan	zijn	
naastgelegen	19e‐eeuwse	voorganger	(nu	Voerenweg).	In	Heerlen	ligt	een	straatje	Op	de	
Nobel,	dat	een	verbinding	vormt	tussen	de	Nobelstraat	(een	vermoedelijke	Aubelsweg)	
en	de	Akerstraat.	In	Sibbe	ligt	een	(doodlopend)	Kenkerspad,	dat	als	zijpad	van	de	
Sibberkerkstraat	loopt	in	de	richting	van	de	net	buiten	het	dorp	gelegen	Kenkersweg.	
Mogelijk	verwijst	dit	recente	pad	naar	een	verdwenen	pad	dat	op	het	19e‐eeuwse	
kadastrale	minuutplan	nog	zichtbaar	is	en,	zij	het	met	een	andere	oriëntatie	en	een	
ander	tracé,	een	verbinding	vormde	tussen	de	Kenkersweg	en	de	Sibberkerkstraat.	

																																																													
176	Kohnemann,	Flurnamen,	20.	
177	B.J.	Moonen,	Randverschijnselen.	Een	archeologische	verwachtings‐	en	beleidskaart	voor	de	
gemeente	Eijsden.	RAAP‐rapport	1961	(Weesp,	2010),	51.	
178	De	naam	Keenkestraat	was	ook	in	de	20e	eeuw	nog	in	gebruik.	G.	Jaspars,	Groéselder	diksjenèr.	
Woordenboek	van	het	Gronsvelds	Dialekt	(Gronsveld,	1979),	592‐593.	
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Figuur	15.	Voorbeeld	van	een	vermoedelijk	post‐Middeleeuwse	shortcut	bij	Klimmen.	Links	in	grijs	
het	Middeleeuwse	wegennet.	Aangenomen	is	dat	deze	route	in	de	Nieuwe	Tijd	in	gebruik	kwam	voor	
vervoer	van	Zuid‐Limburgs	graan	naar	het	zuiden,	richting	Aubel,	via	de	wegen	1	t/m	6.	Deze	
verbinden	Hulsberg	in	het	noorden	met	Schin	op	Geul	in	het	zuiden	(beide	buiten	de	kaart).	
Hulsberg	en	Schin	op	Geul/Strucht	hadden	eigen	op	Aubel	gerichte	Kinkenwegen.	De	Kinkersweg	
(rechts)	kan	gezien	worden	als	een	lokale	shortcut	in	deze	veronderstelde	graanroute.	Bron:	eigen	
kaartopmaak.	Achtergrond:	actuele	luchtfoto.	Datering	wegen	volgens	Renes,	De	geschiedenis,	
kaartbijlagen.	

3.4. Situering van de Kinkenwegen in het (historische) landschap 
Van	de	circa	40	gevonden	tracés	met	de	naam	Kinkenweg,	Aubelsweg,	Eijkerweg,	
Eekerweg,	Kremersweg,	Koolweg	of	Korenweg	(of	een	variant	daarvan)	heeft	iets	meer	
dan	de	helft	een	vrij	vlakke	ligging,	op	een	plateau	of	rivierterras	(Figuur	16).	Ruim	een	
derde	van	de	tracés	lag	over	een	deel	of	over	de	hele	lengte	in	een	helling.	In	een	aantal	
gevallen	was	dit	in	de	vorm	van	een	(holle)	weg	die	een	droog	dal	volgde	(Figuur	17).179	
Twee	tracés	in	het	Land	van	Herve	waren	relatief	vlak	maar	lagen	op	een	heuvelflank	
(zij	volgden	min	of	meer	een	hoogtelijn).	Afgezien	van	het	niet	gekarteerde	Maaseiker	
voetpad	langs	de	Geleenbeek	tussen	Daniken	en	Munstergeleen,	waarover	
Schrijnemakers	schrijft	(zie	paragraaf	3.2,	onder	Eijkerwegen),	lijken	de	tracés	de	
dalbodem	van	grotere	beekdalen	zoveel	mogelijk	te	vermijden	en	niet	over	langere	
afstand	parallel	aan	grotere	beken	of	rivieren	te	lopen	–	tenzij	de	wegen	voldoende	hoog	
lagen	om	regelmatige	wateroverlast	uit	te	sluiten	(Figuur	18).	

																																																													
179	Een	droog	dal	kent,	anders	dan	een	beekdal,	geen	continue	waterafvoer.	Droge	dalen	voeren	
water	af	in	neerslagrijke	perioden.	Renes,	De	geschiedenis,	16.	
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Figuur	16.	Een	Kinkenweg	in	een	vlak	plateaulandschap	bij	Wijlre.	Bron:	eigen	foto.	

Uit	visuele	analyse	van	de	ligging	van	de	tracés	geprojecteerd	op	kaarten	uit	de	periode	
circa	1770‐1810	(zie	paragraaf	1.6	voor	informatie	over	de	gebruikte	oude	kaarten)	
bleek	dat	eind	18e‐begin	19e	eeuw	bijna	de	helft	van	de	tracés	duidelijk	buiten	
nederzettingen	liep	(meestal	door	bouwlandgebied,	soms	door	heide	of	andere	extensief	
gebruikte	gronden).	Ongeveer	een	vijfde	van	de	tracés	liep	langs	de	randen	van	
kerndorpen	en	ook	ongeveer	een	vijfde	liep	door	gehuchten	of	buurtschappen.	In	één	op	
de	tien	gevallen	liep	het	tracé	niet	door,	maar	langs	de	randen	van	een	gehucht	of	
buurtschap.	Ten	slotte	waren	er	twee	gevallen	waarin	een	tracé	tot	binnen	een	kerndorp	
liep	(de	Eijkerstraat	in	Margraten	en	de	Kinkenberg	in	’s‐Gravenvoeren)	(Figuur	19).	Ik	
heb	niet	kunnen	achterhalen	of	dit	samenhangt	met	de	aanwezigheid	van	door	
kinkenvoerders	bezochte	herbergen	in	deze	plaatsen.	Wel	had	’s‐Gravenvoeren	volgens	
de	economisch‐historicus	Jansen	ook	zelf	een	graanmarkt	en	claimt	herberg	‘de	Swaen’	
aan	de	Kinkenberg	een	eeuwenoude	geschiedenis,	verbonden	aan	oude	doorgaande	
wegen.180	

Uit	het	voorgaande	concludeer	ik	dat	de	Kinkenwegen	waar	mogelijk	de	bebouwde	
kommen,	althans	van	de	kerndorpen,	vermeden.	De	reden	hiervoor	zoek	ik	in	de	eerste	
plaats	in	het	vergrote	risico	op	verkeershinder	door	drukte	–	(buiten)	werkende	
mensen,	spelende	kinderen	–	in	de	dorpskernen.	Voor	de	Zuid‐Limburgse	dorpen	in	
dalen	gold	bovendien	dat	de	intensief	gebruikte	dorpsstraten	nog	in	de	19e	eeuw	vaak	

																																																													
180	J.C.G.M.	Jansen,	“Lange	golven	in	de	economische	geschiedenis	van	Limburg”,	Studies	over	de	
sociaal‐economische	geschiedenis	van	Limburg	XXVI	(1981),	23.	“Historie”,	Afspanning	De	Swaen,	
geraadpleegd	12	augustus	2015,	http://www.afspanningdeswaen.be/index.php?pid=historie1.		
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een	lijnvormige	modderpoel	vormden	en	slecht	begaanbaar	waren.	Als	een	transporteur	
er	niet	hoefde	te	zijn,	bijvoorbeeld	om	paarden	te	wisselen	of	te	overnachten,	vermeed	
hij	deze	kernen	waarschijnlijk	liever.181	Een	bijkomende	reden	zou	van	meer	sociale	
aard	kunnen	zijn.	Hierop	kom	ik	terug	in	Hoofdstuk	4,	waar	ik	ook	inga	op	sociaal‐
economische	verschillen	tussen	kerndorpen	enerzijds	en	gehuchten	en	buurtschappen	
anderzijds.	Dat	gehuchten	en	buurtschappen	schijnbaar	minder	vermeden	werden	door	
de	Kinkenwegen,	kan	–	los	van	de	genoemde	sociaal‐economische	verklaring	(Hoofdstuk	
4)	–	ook	te	maken	hebben	met	het	feit	dat	deze	grotendeels	later	dan	de	kerndorpen	zijn	
ontstaan	en	wellicht	júist	langs	doorgaande	wegen	zoals	de	Kinkenwegen.		

	

Figuur	17.	De	Heischenweg	(circa	1830:	Aubelschen	weg)	als	voorbeeld	van	een	hellend	tracé	dat	
vanaf	het	Plateau	van	Margraten	naar	het	in	het	Geuldal	bij	Wijlre	gelegen	Stokhem	loopt.	Bron:	
eigen	foto.	

Een	tweede	conclusie	is	dat	de	Kinkenwegen	waar	mogelijk	rivier‐	en	beekdalen	
vermeden.	Dit	kan	verklaard	worden	door	de	verhoogde	kans	op	door	natheid	of	
overstroming	onbegaanbare	wegen	of	paden	lager	in	beek‐	en	rivierdalen.	De	kans	op	
een	begaanbare	route	was	groter	in	de	hogere	en	drogere	delen	van	het	landschap.	
Zeker	bij	vervoer	over	langere	afstand	(in	het	geval	van	de	graan‐	en	kolenkinken	in	de	
orde	van	grootte	van	circa	25‐100	km)	konden	kinkenvoerders,	om	te	voorkomen	dat	ze	
letterlijk	ergens	vast	kwam	te	zitten,	qua	routekeuze	het	best	op	zeker	spelen,	ook	al	
omdat	ze	op	voorhand	wellicht	niet	goed	geïnformeerd	waren	over	de	toestand	van	het	
																																																													
181	Schrijnemakers	geeft	het	voorbeeld	van	de	Dorpsstraat	in	Oud‐Geleen.	De	Geleense	
Kinkenweg	lag	iets	hoger,	net	buiten	de	dorpskern.	Schrijnemakers,	“De	Kinkenweg”,	90‐91.	Voor	
Schinveld	wordt	een	uitspanning	vermeld	waar	kinkenvoerders	een	tussenstop	maakten	op	weg	
van	het	Land	van	Gulik	naar	Aubel.	Vromen,	“Schinveld’s	verleden”,	35‐36.	
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hele	traject.	Naast	de	keuze	voor	pakpaarden	als	transportmiddel	in	plaats	van	karren	of	
wagens	(waarop	ik	in	paragraaf	5.2	verder	in	ga),	droeg	het	vermijden	van	de	natste	
delen	van	het	landschap	verder	bij	aan	de	beheersing	van	het	vervoersrisico.	

	

Figuur	18.	Ligging	van	de	gekarteerde	wegtracés	ten	opzichte	van	waterlopen.	Weergegeven	zijn	de	
grotere	beken	en	rivieren.	Bron:	eigen	kaartopmaak.	
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Benadrukt	moet	worden	dat	de	in	de	voorgaande	drie	alinea’s	gemaakte	analyses	
uitsluitend	betrekking	hebben	op	de	tracés	die	nu	of	in	de	19e	eeuw	de	naam	
Kinkenweg,	Aubelsweg,	Eijkerweg,	Eekerweg,	Kremersweg,	Koolweg,	of	Korenweg	(of	
een	variant	daarvan)	dragen	of	droegen.	Dit	heb	ik	bewust	gedaan,	omdat	van	deze	
wegen	(vrijwel)	vaststaat	dat	ze	onderdeel	van	een	kinkenroute	zijn	geweest.	Het	is	
echter	niet	zeker	dat	de	resultaten	hetzelfde	zouden	zijn	wanneer	complete	
gereconstrueerde	kinkenroutes	beschouwd	zouden	worden.	Anderzijds	heb	ik	de	
uitkomsten	van	bovenstaande	analyses	als	‘beslisregels’	laten	meewegen	in	de	
reconstructie	van	de	kinkenroutes	(zie	paragraaf	3.6).	

	

Figuur	19.	Ligging	van	een	aantal	met	het	graankinkensysteem	in	verband	gebrachte	tracés	ten	
opzichte	van	dorpen	en	gehuchten	op	de	Tranchot‐kaart	(kaartbeeld	circa	1810).	Op	dit	kaartbeeld	
zien	we	de	typische	situatie	van	Kinkenwegen	die	langs	de	randen	van	nederzettingen	lopen	(Sibbe	
en	Groot‐Welsden,	links	op	de	kaart).	In	Margraten	heeft	de	Eijkerweg	een	aftakking	naar	het	
dorpscentrum	(Eijkerstraat).	De	Aubelsweg	rechts	op	de	kaart	loopt	naar	het	gehucht	Stokhem.	
Bron:	eigen	kaartopmaak.	

3.5. Huidige toestand van de Kinkenwegen 
Uit	de	veldwaarnemingen	en	visuele	analyse	kaartbeelden	in	GIS	heb	ik	een	globaal	
beeld	gekregen	van	de	mate	waarin	de	Kinkenwegen	sinds	de	19e	eeuw	is	veranderd.	Ik	
neem	daarbij	aan	dat	alle	Kinkenwegen	begin	19e	eeuw	onverhard	waren.	Immers,	zij	
maakten	geen	deel	uit	van	het	netwerk	van	(18e‐eeuwse)	steenwegen	van	die	tijd.	Onder	
verandering	versta	ik	niet	zozeer	een	verbreding	of	(beperkte)	verlegging	van	het	tracé,	
maar	of	het	wegdek	nog	steeds	onverhard	is	(het	onderscheid	met	half‐verhard	is	
lastig),	of	dat	het	verhard	is	met	asfalt	of	beton.	Het	kan	ook	zijn	dat	een	tracé	geheel	of	
deels	is	verdwenen	sinds	de	19e	eeuw.	Tabel	1	laat	een	verschillend	beeld	zien	voor	
enerzijds	het	meer	verstedelijkte	noorden	van	Zuid‐Limburg	en	anderzijds	het	
landelijke	zuiden	van	Zuid‐Limburg	en	het	Belgische	Land	van	Herve	(in	brede	zin,	
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inclusief	de	Voerstreek).	In	het	grotendeels	verstedelijkte	gebied	van	de	Westelijke	
Mijnstreek	(met	centraal	daarin	de	huidige	gemeenten	Sittard‐Geleen,	Beek	en	Stein)	en	
Parkstad	(de	huidige	gemeenten	Heerlen,	Brunssum,	Landgraaf,	Kerkrade)	zijn	naar	
verhouding	veel	tracés	opgenomen	in	verstedelijkt	gebied	óf	verdwenen	als	gevolg	van	
verstedelijking	en	veranderd	ruimtegebruik	in	het	algemeen	(Figuur	20).	In	het	meer	
landelijke	zuiden	van	Zuid‐Limburg	en	het	Land	van	Herve	zien	we	dat	naar	verhouding	
maar	weinig	tracés	sinds	de	19e	eeuw	zijn	verdwenen.	Waar	dat	wel	is	gebeurd,	was	dit	
vooral	het	gevolg	van	ruilverkaveling	en	schaalvergroting	in	de	landbouw.	Ook	is	het	
aandeel	(half)	onverharde	wegen	in	het	zuiden	van	Zuid‐Limburg	en	het	Land	van	Herve	
nog	relatief	hoog	(Figuur	17	en	Figuur	22).	De	onverharde	wegen	vinden	we	in	de	
buitengebieden	en	deze	groep	tracés	staat	wat	uiterlijk	en	belevingswaarde	betreft	het	
dichtst	bij	de	situatie	in	de	18e	en	19e	eeuw.	

Tabel	1.	Toestand	waarin	de	gevonden	tracés	van	Kinkenwegen	verkeren.	Een	(historisch)	tracé	kan	
in	meerdere	categorieën	scoren.	

Aantal	tracés	 Westelijke	
Mijnstreek	en	
Parkstad	

Zuidelijk	Zuid‐
Limburg	

Land	van	Herve	

Verhard	 9	 11 7

Onverhard	of	half	verhard	 5	 10 5

Verdwenen	 8	 2 2

	

	

Figuur	20.	De	Geleense	Kinkenweg,	in	de	19e	eeuw	buiten	de	dorpskom	van	Geleen	gelegen,	is	sinds	
de	20e	eeuw	opgenomen	in	de	bebouwde	kom.	Bron:	eigen	foto.	
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Bij	het	intekenen	van	de	Kinkenwegen	en	de	vergelijking	van	de	19e‐eeuwse	met	de	
huidige	ligging	van	tracés	bleek	dat	wegen	of	paden	in	sommige	gevallen	duidelijk	zijn	
verlegd	ten	opzichte	van	de	situatie	in	de	19e	eeuw.	Een	voorbeeld	is	het	Kinkepad	(in	
19e	eeuw	Kinkeweg	geheten)	in	het	bosgebied	ten	zuidwesten	van	Eperheide.	Kleine	
tracéverleggingen	en	‐correcties	zijn	bij	laat‐19e‐eeuwse	en	20e‐eeuwse	
wegverbeteringen	waarschijnlijk	vaak	voorgekomen.	

	

Figuur	21.	Koolwegen	en	gereconstrueerde	kinkenroutes	tussen	Heerlen	en	Brunssum	op	de	
Tranchot‐kaart	(boven,	kaartbeeld	circa	1810)	en	in	de	huidige	situatie	(beneden,	OpenStreetMap).	
Op	de	Tranchot‐kaart	is	te	zien	hoe	de	Koolwegen	en	kinkenroutes	door	bouwlanden	(linksboven),	
langs	het	gehucht	Heerlerheide	(midden)	en	over	de	Schrieversheide	(rechts)	lopen.	Het	huidige	
kaartbeeld,	beneden,	laat	de	verstedelijking	zien	die	een	gevolg	is	van	de	steenkoolmijnbouw	in	dit	
gebied	in	de	20e	eeuw.	Bron:	eigen	kaartopmaak.	
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Figuur	22.	Parallel	lopende	sporen	in	de	afdaling	van	de	Voerenweg	naar	’s‐Gravenvoeren.	Bron:	
eigen	foto.	

3.6. Reconstructie van kinkenroutes 
De	in	de	vorige	paragrafen	besproken	stukken	weg	die	op	basis	van	hun	naam	in	
verband	kunnen	worden	gebracht	met	het	kinkensysteem	variëren	in	lengte	van	71	m	
(Kinkestraat	in	Beek)	tot	circa	5	km	(het	tracé	tussen	Nuth	en	Valkenburg).	Op	de	schaal	
van	het	hele	onderzoeksgebied	gaat	het	om	korte	stukken	weg.	Ook	de	tracédichtheid	
(het	aantal	wegstukken	per	km2)	is	in	de	meeste	delen	van	het	studiegebied	
onvoldoende	hoog	om	alleen	op	basis	daarvan	de	kinkenroutes	–	dat	wil	zeggen	het	hele	
traject	van	begin‐	tot	eindpunt	–	op	een	plausibele	manier	ruimtelijk	te	kunnen	
reconstrueren.	Gelukkig	geeft	een	aantal	gepubliceerde	bronnen	informatie	over	de	
plekken	waar	graan	werd	ingekocht	en	weer	werd	verkocht	en,	anderzijds,	waarheen	
Kerkraadse	steenkool	werd	getransporteerd.	Deze	informatie	heeft	het	mogelijk	
gemaakt	een	aantal	kinkenroutes	te	reconstrueren.	Hieronder	licht	ik	toe	volgens	welke	
stappen	ik	bij	die	reconstructie	te	werk	ben	gegaan.	Figuur	23	en	Figuur	24	tonen	het	
resultaat	van	de	route‐reconstructie.	

1. De	op	basis	van	bronnen	bekende	begin‐	en	eindpunten	van	de	routes	zijn	in	ArcGIS	
zo	nauwkeurig	mogelijk	ingetekend.	

2. Tussen	de	met	elkaar	te	verbinden	begin‐	en	eindpunten	zijn	rechte	hulplijnen	
getrokken.	De	kortste	afstand	is	een	belangrijk	criterium	om	de	waarschijnlijke	
route(s)	tussen	twee	plaatsen	te	vinden	in	een	stelsel	van	(oorspronkelijk)	
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onverharde	wegen,	zoals	in	dit	onderzoek.182	In	gevallen	waar	wegen	met	een	
relevante	naam	(zoals	Kinkenweg)	ongeveer	met	de	hulplijn	samenvallen,	heb	ik	
aangenomen	dat	deze	wegen	onderdeel	uitmaakten	van	de	route.	In	die	gevallen	heb	
ik	doorgaans,	ten	behoeve	van	een	zo	nauwkeurig	mogelijke	route‐reconstructie,	
extra	hulplijnen	naar	de	uiteinden	van	deze	wegtracés	getrokken.	

3. Als	achtergrond	in	GIS	heb	ik	een	kaartbeeld	genomen	met	het	wegennet	uit	de	
periode	circa	1770‐1810.	Voor	Zuid‐Limburg	heb	ik	gewerkt	met	de	Tranchot‐kaart	
en	voor	het	Land	van	Herve	met	de	Ferraris‐kaart.	De	gereconstrueerde	
kinkenroutes	heb	ik	vervolgens	ingetekend	door	zo	dicht	mogelijk	bij	de	hulplijn	te	
blijven.	De	ingetekende	routes	heb	ik,	net	als	de	Kinkenwegtracés,	zoveel	mogelijk	
gegeorefereerd	op	het	huidige	wegennet	(OpenStreetMap).	Dit	met	het	oog	op	
mogelijke	meetkundige/topografische	onnauwkeurigheden	in	de	oude	kaarten	en	in	
het	georefereren	van	deze	oude	kaarten	op	de	actuele	topografische	ondergrond.	
Het	intekenen	van	de	gereconstrueerde	routes	op	een	actuele	topografische	kaart	
(OpenStreetMap)	heeft	als	voordeel	dat	een	gedetailleerd	en	uniform	kaartbeeld	
ontstaat	voor	het	hele,	grensoverschrijdende,	onderzoeksgebied.	Tegelijkertijd	
wordt	het	eenvoudiger	om	de	resultaten	desgewenst	te	gebruiken	in	de	actuele	
beleids‐	en	planningspraktijk.	Het	intekenen	is	handmatig	gebeurd,	op	basis	van	
visuele	analyse	en	zonder	in	detail	rekening	te	houden	met	de	kortste	afstanden.	
Soms	waren	er	duidelijk	een	of	meer	alternatieven	voor	een	deel	van	de	
gereconstrueerde	route.	In	dit	geval	zijn	deze	alternatieven,	echter	niet	uitputtend,	
ingetekend.	Bij	het	intekenen	is	verder	rekening	gehouden	met	de	resultaten	van	de	
analyse	van	de	landschappelijke	situering	van	de	Kinkenwegen	(paragraaf	3.4):	

a. De	routes	vermijden	waar	mogelijk	dorpskommen.	
b. De	routes	vermijden	waar	mogelijk	rivier‐	en	beekdalen.	

4. Als	afgeleide	van	de	kaart	van	mogelijke	kinkenroutes	(Figuur	23)	heb	ik	parallelle	
routetracés	zoveel	mogelijk	‘ontdubbeld’,	met	als	doel	alleen	het	meest	
waarschijnlijke	alternatief	weer	te	geven.	In	principe	heb	ik	hierbij	steeds	het	
alternatief	met	de	kortste	tracélengte	gekozen.	Van	deze	regel	ben	ik	afgeweken	in	
het	geval	dat	het	kortste	alternatief	een	relatief	jonge	steenweg	betrof.	Weliswaar	is	
er	geen	reden	om	aan	te	nemen	dat	zo’n	jonger	en	korter	alternatief	na	
gereedkomen	niet	door	de	kinkenvoerders	gebruikt	zal	zijn.	Toch	heb	ik	in	die	
gevallen	de	voorkeur	gegeven	aan	het	oudere,	oorspronkelijke	alternatieve	tracé.	

Bij	de	tracés	die	niet	konden	worden	opgenomen	in	een	gereconstrueerde	route,	was	
het	soms	toch	mogelijk	om	althans	een	korte	voortzetting	te	karteren	als	mogelijke	
kinkenroute.	Het	betrof	in	die	gevallen	direct	aansluitende	tracés	die	weliswaar	niet	op	
grond	van	hun	wegnaam	konden	worden	herkend	als	onderdeel	van	een	kinkenroute,	
maar	die	daar	wel	toe	behoord	moeten	hebben,	omdat	ze	‐	zonder	onderbreking	door	
een	kruispunt	of	splitsing	‐	de	directe	voortzetting	vormden	van	een	Kinkenweg.	

																																																													
182	Horsten,	Doorgaande	wegen,	14.	Volgens	deze	auteur	werd	bij	de	aanleg	van	straatwegen	juist	
minimalisatie	van	de	aanlegkosten	belangrijker	dan	het	criterium	dat	het	belangrijkste	tracé	de	
kortste	weg	volgt.	
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Figuur	23.	Kaart	van	de	gereconstrueerde	kinkenroutes	met	als	achtergrond	de	hoogtekaart	en	de	
huidige	administratieve	grenzen.	De	totale	lengte	van	deze	hypothetische	routes	bedraagt	205	
kilometer.	Dit	is	exclusief	de	tracés	met	de	namen	Kinkenweg,	Kremersweg,	Aubelsweg,	Korenweg,	
Eijkerweg,	Eekerweg	en	Koolweg,	waarvan	(vrijwel)	vaststaat	dat	ze	onderdeel	waren	van	
kinkenroutes.	Bron:	eigen	kaartopmaak.	



61	
	

	
Figuur	24.	Kaart	van	de	gereconstrueerde	kinkenroutes	met	als	achtergrond	de	hoogtekaart	en	de	
huidige	administratieve	grenzen.	Anders	dan	in	Figuur	23	zijn	alternatieve	parallelle	tracés	
‘ontdubbeld’	door	(in	principe)	alleen	het	in	lengte	kortste	alternatief	te	selecteren.	De	totale	lengte	
van	deze	‘ontdubbelde’	hypothetische	routes	bedraagt	137	kilometer.	Dit	is	exclusief	de	tracés	met	
de	namen	Kinkenweg,	Kremersweg,	Aubelsweg,	Korenweg,	Eijkerweg,	Eekerweg	en	Koolweg,	
waarvan	(vrijwel)	vaststaat	dat	ze	onderdeel	waren	van	kinkenroutes.	Bron:	eigen	kaartopmaak.	
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4. De kinkenvoerders: een sociaal‐economische profielschets 

4.1. Inleiding en methodiek 

In	dit	hoofdstuk	ga	ik	nader	in	op	de	vraag	wie	de	kinkenvoerders	eigenlijk	waren.	Ik	
probeer	‘namen	en	rugnummers’	te	geven	en	stil	te	staan	bij	zaken	als	woonplaats,	
(familie)herkomst	en	sociaal‐economische	positie.	Om	een	beeld	te	krijgen	van	het	
grond‐	en	huizenbezit	van	de	gevonden	personen,	heb	ik	in	het	bijzonder	ingezoomd	op	
personen	die	economisch	actief	waren	in	de	periode	1830‐1850.	Dit	omdat	rond	1840	
de	Oorspronkelijke	Aanwijzende	Tafels	bij	de	kadastrale	kartering	van	Limburg	gereed	
zijn	gekomen.	Uit	de	literatuur	is	bekend	dat	het	kinkensysteem	in	deze	periode	nog	
volop	in	bedrijf	was.183	Door	me	op	de	periode	1830‐1850	te	richten,	heb	ik	de	gegevens	
uit	twee	gebiedsdekkende	en	elkaar	aanvullende	19e‐eeuwse	bronnen	kunnen	
combineren:	de	Burgerlijke	Stand	en	het	Kadaster.	Samen	kunnen	zij	licht	werpen	op	de	
beroepsgroep.	Hier	en	daar	zal	in	dit	hoofdstuk	ook	sprake	zijn	van	18e‐eeuwse	
kinkenvoerders.	Ik	beperk	mij	in	deze	analyse	vrijwel	geheel	tot	het	huidige	Zuid‐
Limburg,	omdat	voor	dit	gebied	het	archief	van	de	Burgerlijke	Stand	op	beroepsnaam	
doorzocht	kan	worden.	Bovendien	zijn	de	Oorspronkelijke	Aanwijzende	Tafels	(OAT’s)	
van	het	19e‐eeuwse	Kadaster	en	de	bijbehorende	minuutplans	voor	het	Nederlands	
grondgebied	online	raadpleegbaar	via	http://watwaswaar.nl.	

De	zoektocht	naar	de	kinkenvoerders	is	begonnen	door	te	zoeken	op	beroepsnaam	in	de	
Burgerlijke	Stand	via	https://www.wiewaswie.nl/.	Anders	dan	in	18e‐eeuwse	
processtukken	bleken	de	beroepsaanduidingen	‘kink’,	‘kinker(t)’,	‘kinkenvoerder’	of	
‘kolengids’	niet	voor	te	komen	in	de	Burgerlijke	Stand	en	de	Oorspronkelijke	
Aanwijzende	Tafels	van	het	Kadaster.	Kennelijk	behoorden	deze	termen	in	de	19e	eeuw	
tot	het	domein	van	de	spreektaal	en	niet	tot	dat	van	de	ambtelijke	stukken.	Ik	heb,	haast	
bij	toeval,	één	vermelding	van	de	beroepsnaam	‘kinkert’	gevonden	in	het	archief	van	de	
Burgerlijke	Stand	van	Mheer	(Figuur	25).	

Het	was	dus	zaak	te	zoeken	naar	synoniemen	voor	‘kinkenvoerder’	of	‘kolengids’.	
Daarbij	heb	ik	zowel	gezocht	naar	beroepsaanduidingen	met	betrekking	tot	de	handel	
als	met	betrekking	tot	het	vervoer.	Immers,	uit	de	regionale	literatuur	komt	het	beeld	
naar	voren	dat	kinkenvoerders	en	kolengidsen	zich	zowel	met	de	handel	als	met	het	
vervoer	van	hun	handelswaar	hebben	beziggehouden,	al	is	niet	duidelijk	in	hoeverre	
beide	beroepen	door	dezelfde	personen	werden	uitgeoefend.184		

Tabel	2	laat	zien	op	welke	zoektermen	ik	heb	gezocht	en	hoeveel	treffers	dit	heeft	
opgeleverd.	Om	redenen	van	beperkte	analysetijd,	heb	ik	mij	beperkt	tot	resultaten	uit	
Zuid‐Limburgse	gemeenten	ten	oosten	van	de	Maas,	exclusief	de	stad	Maastricht.	Dit	
mede	omdat	uit	de	literatuur	het	beeld	ontstaat	van	het	kinkensysteem	als	een	handels‐	
en	vervoerssysteem	dat	in	sterke	mate	met	het	platteland	en	met	markten	van	
provinciestadjes	is	verbonden	en	minder	met	Maastricht.	Waarmee	niet	is	gezegd	dat	er	
geen	kinkenvoerders	actief	waren	vanuit	Maastricht,	maar	waarschijnlijk	was	de	
graanhandel	in	deze	stad	relatief	sterk	gericht	op	de	Maasvaart	(vgl.	paragraaf	2.1).	
																																																													
183	Schrijnemakers,	“De	Kinkenweg”,	89.	
184	Ecrevisse,	De	Bokkenryders,	130.	Vromen,	“Schinveld’s	verleden”,	36.	Boileau,	Toponymie,	81.	
Lemmerling,	“Keenkersj”,	23‐25.	Schrijnemakers,	“De	Kinkenweg”,	81‐83.	
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Bovendien	was	de	graanmarkt	in	Maastricht	volgens	Jansen	begin	19e	eeuw	economisch	
maar	van	zeer	beperkte	betekenis.185	

	

Figuur	25.	De	enige	mij	bekende	akte	uit	het	archief	van	de	19e‐eeuwse	Burgerlijke	Stand	waarin	de	
beroepsaanduiding	kinkert	voorkomt.	Bij	de	invoer	in	https://www.wiewaswie.nl/	is	deze	
beroepsnaam	abusievelijk	geïnterpreteerd	als	een	tweede	voornaam.	Bron:	RHCL,	BS	Mheer	
geboorten	1832.	

Omdat	de	beroepsaanduidingen	kink‐	en	kolengids	in	de	19e‐eeuwse	archieven	van	de	
Burgerlijke	Stand	en	het	Kadaster	vrijwel	niet	voorkomen,	blijft	de	vraag:	hoe	te	
bewijzen	dat	het	bij	de	gevonden	handelaren	en	transporteurs	daadwerkelijk	ging	om	
kinkenvoerders,	dat	wil	zeggen	lieden	die	betrokken	waren	bij	de	graanhandel	gericht	
op	het	Land	van	Herve	of	bij	de	regionale	distributie	van	steenkool	uit	de	omgeving	van	
Kerkrade?	De	resultaten,	samengevat	in	Tabel	3,	zal	ik	hieronder	nader	beschrijven.	Ze	
bleken	de	nodige	aanwijzingen	en	indirecte	bewijzen	te	bevatten	dat	de	gevonden	
personen	bij	het	kinkensysteem	betrokken	waren.	

4.2. Variatie in materiële welstand 

Binnen	de	onderzochte	groep	vermoedelijke	graanhandelaren	en	kinkenvoerders	liep	
de	waarde	van	het	individuele	grond‐	en	woningbezit	sterk	uiteen	(Tabel	3).	De	twee	
personen	met	het	meeste	grondbezit	binnen	hun	gemeente,	hadden	ongeveer	10	hectare	
in	eigendom.	De	toevoeging	‘binnen	hun	gemeente’	is	in	dit	verband	van	belang.	Het	is	
immers	mogelijk	dat	een	grondeigenaar	ook	land	bezit	in	naburige	gemeenten.	Het	valt	
dus	niet	uit	te	sluiten	dat	het	daadwerkelijke	grondbezit	in	één	of	meer	gevallen	groter	
																																																													
185	J.C.G.M.	Jansen,	Landbouw	en	economische	golfbeweging	in	Zuid‐Limburg	1250‐1800.	Een	
analyse	van	de	opbrengst	van	tienden	(Assen,	1979),	226‐227.	
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was	dan	weergegeven	in	Tabel	3.	In	het	onderzoeksgebied	waren	landbouwbedrijven	
aan	het	einde	van	het	Ancien	Régime	meestal	niet	groter	dan	5‐10	hectare.186	De	twee	
grootste	grondbezitters	zouden	op	grond	van	Tabel	3	betiteld	kunnen	worden	als	
middelgrote	boeren,	want	er	kwamen	indertijd	in	het	onderzoeksgebied	ook	grote	
hoeven	voor	met	meer	dan	50	hectare	bouwland.	Maar	deze	grote	boeren	waren	in	veel	
gevallen	pachters	en	stonden	daardoor	niet	als	grondeigenaar	geregistreerd	in	de	
Kadastrale	archieven.	

Tabel	2.	Beroepsaanduidingen	waarop	het	archief	van	de	Burgerlijke	Stand	is	doorzocht	via	de	
website	https://www.wiewaswie.nl/	(geraadpleegd	op	12	juni	2015).	De	zoeksessies	zijn	beperkt	
tot	de	provincie	Limburg	en	de	periode	1830‐1850.	Bij	het	veld	‘beroep’	is	steeds	de	optie	gekozen	
om	ook	te	zoeken	op	synoniemen	van	de	beroepsaanduiding.	

beroeps‐

aanduiding 

resultaat 

(# 

treffers) 

beroeps‐

categorie 

opmerking  # relevante treffers in 

Zuid‐Limburg incl. 

Maastricht 

gra*  29  handel  gaat om beroepsnamen als: koopman 

in granen, graankoopman, maar ook 

graanmolenaar (niet relevant) 

19 

vru*  0  handel  gaat om beroepsnamen als: koopman 

in vruchten 

0 

voerder  0  vervoer  buiten geselecteerde periode 1 treffer 

in Limburg (Kerkrade) 

0 

kool*  207  handel/ 

vervoer 

Waarvan 172 treffers voor koolwerker 

(dat wil zeggen: mijnwerker) 

207 

kolen*  9  handel/ 

vervoer 

Gaat om beroepsnamen als 

kolenkoopman, kolenman, etc. 

6 

drijver  0  vervoer  buiten geselecteerde periode 1 treffer 

in Limburg (Venlo): machinedrijver 

0 

paardendrijver  2  vervoer  buiten geselecteerde periode 2 

aanvullende treffers, beide in Zuid‐

Limburg 

2 

voerman  97  vervoer  onder de resultaten vooral voerlieden 

in de steden in Limburg 

29 

	

In	Tabel	3	valt	op	dat	vrijwel	alle	onderzochte	personen	meerdere	beroepsaanduidingen	
hadden.	De	rijkeren	waren	behalve	graanhandelaar	meestal	ook	landbouwer.	De	minder	
welgestelden	combineerden	hun	graankoopmanschap	vaak	met	werk	als	dagloner,	
voerman	of	arbeider.	Hen	beschouw	ik	als	de	echte	kinkenvoerders.	Zij	werkten	voor	
eigen	rekening	en	risico	en	gingen	waarschijnlijk	zelf	op	pad	met	het	graan	of	de	
steenkool	die	vervoerd	moest	worden.	Mogelijk	werkten	zij	soms	echter	puur	als	
voerman	(en	niet	als	handelaar),	in	opdracht	van	een	grote	graankoopman.	Mogelijk	
combineerden	deze	personen	niet	op	elk	moment	van	hun	arbeidzaam	leven	deze	
beroepen,	maar	richtten	ze	zich	bijvoorbeeld	vooral	op	de	graanhandel	in	die	perioden	
waarin	dit	financieel	het	meest	aantrekkelijk	was.	Aan	de	andere	kant	was	een	
combinatie	van	verschillende	werkzaamheden	voor	de	kleinere	lieden	waarschijnlijk	
bittere	noodzaak,	want	beneden	de	5	hectare	was	het	vrijwel	onmogelijk	een	boerderij	

																																																													
186	Rutten,	Overlevingslandbouw,	270.	
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rendabel	te	exploiteren.187	De	meeste	personen	zaten	daar	volgens	Tabel	3	qua	
grondbezit	flink	onder.	

Een	aantal	personen	heb	ik	niet	teruggevonden	in	de	Oorspronkelijke	Aanwijzende	Tafel	
van	hun	woonplaats,	ondanks	dat	ze	volgens	akten	uit	de	Burgerlijke	Stand	rond	1840	in	
de	betreffende	gemeente	hebben	gewoond	en	economisch	actief	zijn	geweest.	Deze	
mensen	zullen	hun	woning	hebben	gehuurd	en	eventuele	grond	hebben	gepacht.	Voor	
zover	bekend	kwamen	zij	allen	oorspronkelijk	van	elders	(Tabel	3).	

De	meer	welgestelden	combineerden	het	koopmanschap	met	een	eigen	middelgroot	
landbouwbedrijf,	waarbij	hun	handel	wellicht	voor	een	belangrijk	deel	gedreven	werd	
op	basis	van	het	graanoverschot	uit	het	eigen	bedrijf.	Het	is	goed	denkbaar	dat	deze	
relatief	vermogende	personen	het	vervoer	van	het	graan	naar	de	markten	in	het	Land	
van	Herve	aan	anderen	hebben	uitbesteed.	‘Groot’	zette	‘klein’	in	als	tussenpersoon	in	de	
handel	of	puur	als	transporteur,	zonder	eigen	rol	als	koopman.	De	kosten	die	dit	met	
zich	meebracht	wogen	voor	de	grote	handelaren	ongetwijfeld	op	de	tegen	de	voordelen:	
in	plaats	van	zelf	het	tijdrovende	en	inspannende	transport	te	moeten	verzorgen,	
konden	zij	zich	volledig	richten	op	de	handel	en	het	eigen	landbouwbedrijf.	Daarnaast	
bood	het	werken	met	tussenpersonen	de	kans	om	een	groter	netwerk	van	
inkoopadressen	voor	graan	op	te	bouwen	en	te	onderhouden.	Immers,	iedere	
tussenpersoon	had	zijn	eigen	netwerk	van	familie	en	zakenrelaties	en	de	
tussenpersonen	konden	ook	op	verschillende	plaatsen	wonen,	waardoor	het	netwerk	
van	grote	handelaren	zich	indirect	over	een	groter	gebied	kon	uitstrekken	dan	als	ze	al	
het	werk	zelf	of	met	eigen	gezinsleden	zouden	doen.	

Deze	variatie	in	materiële	welstand	was	er	binnen	het	graankinkensysteem	ook	in	het	
Land	van	Herve.	In	Aubel	vinden	we	nabij	de	markt	nog	steeds	enkele	herenhuizen	die	
in	de	18e	en	19e	eeuw	in	het	bezit	zijn	geweest	van	welgestelde	graanhandelaren.	Deze	
panden	zijn	vaak	herkenbaar	aan	een	luik	in	de	voorgevel	dat	toegang	gaf	tot	de	
graanzolder.	

De	vraag	of	er	een	zelfde	mate	van	variatie	in	materiële	welstand	bestond	binnen	het	
kolenkinkensysteem,	is	op	grond	van	de	hiervoor	besproken	resultaten	niet	
beantwoord.	Uit	de	geraadpleegde	bronnen	rijst	het	beeld	dat	het	bij	de	kolengidsen	in	
zijn	algemeenheid	ging	om	arme	sloebers	die	met	pakdier	of	paard	en	kar	zelf	de	
steenkool	verhandelden	én	uitventten	in	de	regio.188	Gales	beschrijft	hun	rol	in	de	totale	
kolenafzet	zelfs	als	gering.189	Daarvan	uitgaande	zijn	er	in	het	verhandelen	van	de	
Kerkraadse	kolen	dus	vrijwel	zeker	grotere	spelers	geweest.	Wellicht	kwam	het	voor	dat	
zij	kolengidsen	inhuurden	voor	het	transport	van	partijen	steenkool.	

	

	

	 	

																																																													
187	Rutten,	op.	cit.,	271.	
188	Ecrevisse,	De	Bokkenryders,	130.	Dorren,	“Limburg”,	679.	
189	Gales,	Delven	en	slepen,	220.	
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4.3. Relatie met geografische woonlocatie, sociale positie en analfabetisme 

Uit	Tabel	3	blijkt	dat	de	minder	welgestelden	betrekkelijk	vaak	perifeer	woonden	
binnen	hun	gemeenten,	in	relatief	kleine	gehuchten	en	buurtschappen	als	
Bocholtzerheide,	De	Hut	en	Stokhem	bij	Wijlre	(Figuur	26).	De	cultureel	antropoloog	
Anton	Blok	heeft	een	soortgelijke	waarneming	gedaan	voor	vele	(vermeende)	
bokkenrijders,	leden	van	18e‐eeuwse	criminele	benden	die	actief	waren	in	de	Landen	
van	Overmaas	en	aangrenzende	gebieden.	Blok	brengt	de	geografisch	perifere	
woonplaats	van	de	bendeleden	in	kleine	en	afgelegen	gehuchten	in	verband	met	de	
sociaal	marginale	positie	van	beroepen	zoals	vilders,	maar	ook	marskramers,	
herbergiers,	dagloners,	wevers	en	voerlieden,	waaronder	kinkenvoerders.	Deze	
beroepsgroepen	werden	vaak	als	minder	eerzaam	gezien	en	zij	waren	
oververtegenwoordigd	in	de	bokkenrijdersbenden.190	Tegelijkertijd	bood	het	
samenwonen	in	afzondering	van	de	rest	van	de	gemeenschap	dergelijke	(veelal	
mobiele)	beroepsgroepen	de	mogelijkheid	informatie	uit	te	wisselen	en	zonder	veel	
hinder	clandestiene	activiteiten	te	ondernemen.191	Bloks	visie	met	betrekking	tot	de	
veelal	perifere	woonplaatsen	van	18e‐eeuwse	bendeleden	lijkt	ook	op	te	gaan	voor	de	
minder	welgestelden	onder	de	vermoedelijke	kinkenvoerders	in	de	19e	eeuw.	Aan	de	
andere	kant	laat	Tabel	3	zien	dat	ook	sommige	van	de	meer	vermogende	
graanhandelaren	in	de	periferie	woonden,	zoals	L’Ortye	(in	Vink	bij	Wijnandsrade)	en	
Maenen	(in	Weert	bij	Meerssen).	De	grootste	graankoopman,	Lodewijk	Smeets,	woonde	
weliswaar	in	het	stadje	Valkenburg,	maar	had	ook	een	huis	in	het	gehucht	Scheulder.	

Er	lijkt	binnen	de	onderzochte	groep	geen	duidelijke	relatie	te	bestaan	tussen	materiële	
welstand	en	analfabetisme.	Of	iemand	kon	schrijven,	heb	ik	afgeleid	uit	de	gevonden	
akten	in	de	Burgerlijke	Stand.	Wanneer	een	comparant	de	akte	niet	kon	ondertekenen,	
werd	dit	in	het	stuk	vermeld.	Binnen	de	lagere	sociaal‐economische	klasse	kwam	
analfabetisme	in	de	eerste	helft	van	de	19e	eeuw	nog	vrij	veel	voor	in	Zuid‐Limburg.	
Toch	laat	Tabel	3	een	gemengd	beeld	zien.	De	relatief	welgestelde	landbouwer‐
graanhandelaren	L’Ortye	en	Maenen	konden	niet	schrijven.	Dit	in	tegenstelling	tot	de	
minder	vermogende	dagloners‐graanhandelaren	Odekerken	en	Van	Loo,	die	hun	akten	
wel	konden	ondertekenen.	

4.4. Familiebanden met het Land van Herve 

In	de	onderzochte	groep	kwam	het	in	een	vijftal	gevallen	voor	dat	de	betreffende	
persoon	zelf	in	het	Land	van	Herve,	of	in	de	directe	omgeving	daarvan,	was	geboren	
(Tabel	3,	Figuur	26).	Dit	is	een	interessante	aanwijzing	dat	we	daadwerkelijk	van	doen	
hebben	met	personen	die	actief	waren	in	het	graankinkensysteem	gericht	op	Aubel	en	
omgeving.	Overigens	komen	ook	de	voorouders	van	de	welgestelde	landbouwer‐
graanhandelaar	Henri	L’Ortye	uit	het	Land	van	Herve.	In	1690	heeft	een	voorouder	met	
zijn	gezin	als	pachter	een	kasteelhoeve	in	de	gemeente	Wijnandsrade	betrokken.192	In	de	
17e	eeuw	kwam	het	vaker	voor	dat	Waalse	pachters	grote	pachthoeven	in	Zuid‐Limburg	

																																																													
190	Blok,	De	Bokkerijders,	p.	62‐63.	
191	Blok,	op.	cit.,	64.	
192	J.	L’Ortye,	“De	laatste	L’Ortye’s	van	Brommelen;	oftewel	de	L’Ortye’s	van	Nuth”,	Bulletin	
Wijnandsrade	26(39)	(2007):	23.	
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betrokken.	Omdat	zij	zelf	moesten	investeren	in	het	voor	de	bemesting	en	bewerking	
van	de	akkers	benodigde	vee,	moesten	ze	over	enig	kapitaal	beschikken.193	

	

Figuur	26.	Woonplaatsen	van	met	het	kinkensysteem	in	verband	gebrachte	graanhandelaren	en	
voerlieden	in	de	periode	1830‐1850.	Tevens	is	aangegeven	of	een	graanhandelaar	is	geboren	in	het	
Land	van	Herve	of	direct	aangrenzende	delen	van	België.	Bron:	eigen	kaartopmaak,	gegevens	
gebaseerd	op	Tabel	3.	

Dat	volgens	Tabel	3	directe	familiebanden	met	het	Land	van	Herve	vooral	lijken	voor	te	
komen	onder	de	minder	welgestelden	hoeft	niet	te	verbazen.	Zij	waren	zelf	in	die	regio	
geboren	en	hadden	daardoor	geen	eigen	familiebezit	in	hun	Zuid‐Limburgse	
woonplaatsen.	Ook	hun	partners	kwamen	in	de	meeste	gevallen	van	elders.	

4.5. Imago in het collectieve geheugen 

In	paragraaf	4.3	kwam	de	oververtegenwoordiging	ter	sprake	van	sociaal‐economisch	
marginale	–	en	doorgaans	mobiele	–	beroepsgroepen	als	voerlieden,	marskramers	en	
dagloners	in	de	bokkenrijdersbenden	die	in	de	18e	eeuw	in	de	Landen	van	Overmaas	
actief	waren.	Ook	de	kinkenvoerders	maakten	onderdeel	uit	van	deze	groep	en	Blok	
noemt	in	zijn	studie	over	de	bokkenrijders	een	aantal	kinkenvoerders	als	verdachte	of	
veroordeelde.194	

In	dit	verband	is	het	interessant	dat	de	kolenkinken,	ook	wel	kolengidsen	genoemd,	van	
wie	de	tijdgenoot	Ecrevisse	de	economisch	marginale	positie	al	heeft	benoemd,	tot	ver	
in	de	20e	eeuw	een	negatief	imago	hebben	gehouden	in	het	collectieve	geheugen.195	In	

																																																													
193	Rutten,	Overlevingslandbouw,	273.	
194	Blok,	De	Bokkerijders,	85‐86.	
195	Ecrevisse,	De	Bokkenryders,	130	over	de	economisch	marginale	positie	van	de	kolenkinken.	
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een	bijdrage	uit	1916	zinspeelt	de	Valkenburgse	heemkundige	Dorren	er	op	dat	stelen	
werd	gezien	als	een	karaktertrek	van	althans	de	kolenkinken	door	een	gezegde	aan	te	
halen	dat	indertijd	in	de	regio	kennelijk	nog	bekend	was:	

‘[…]	waarom	tot	heden	nog	van	een	zwaren	steen	of	boom,	liggend	langs	den	weg,	
spottenderwijze	gezegd	wordt:	dèè	hubbe	de	kinke	laote	ligge.’196	

In	1957	speelde	een	vloekende	en	drinkende	kolengids	de	hoofdrol	in	een	stichtelijk	
verhaal	in	het	blad	Nieuws	van	de	Staatsmijnen,	waarin	ook	de	patrones	van	de	
mijnwerkers,	de	Heilige	Barbara,	figureert	(Figuur	27).197	En	een	Akens	woordenboek	
uit	1970	vermeldt	in	verband	met	de	term	‘kolengids’	enkele	dialectuitdrukkingen	die	er	
niet	om	liegen.	Ik	citeer:	

	Jliich	bei	Jliich!	saat	der	Düvel,	du	sprong	heä	op	ene	Koehlejits	(Soort	zoekt	soort,	zei	de	
duivel;	toen	sprong	hij	op	een	kolengids)	

Floke	met	e	hellig	Wooet	wie	ene	Koehlejits	(Vloeken	met	een	heilig	woord	als	een	
kolengids).198	

In	vergelijking	met	de	kolengidsen	is	specifiek	van	de	graankinken	geen	duidelijk	imago	
bewaard	gebleven	in	het	collectieve	geheugen.	Lemmerling	beschrijft	dat	een	
‘miespelaer’	(mispelstok)	tot	de	uitrusting	van	kinkenvoerders	behoorde	en	dat	een	of	
twee	honden	hen	vergezelden	tijdens	hun	reizen,	maar	het	is	niet	duidelijk	waar	de	
auteur	deze	informatie	vandaan	heeft	en	in	hoeverre	dit	gegeneraliseerd	mag	worden.199	
(Overigens	wordt	een	hond	ook	als	metgezel	genoemd	van	de	Duitse	voerlieden	die	tot	
medio	19e	eeuw	de	Hessenwegen	van	Oost‐	en	Midden‐Nederland	bereisden.200)	In	een	
andere	heemkundige	publicatie	is	een	foto	opgenomen	van	een	oude	inwoner	van	
Terblijt	die	een	‘geldgondel’	om	zijn	middel	draagt,	een	attribuut	dat	naar	verluidt	door	
kinkenvoerders	werd	gebruikt	om	geld	veilig	in	te	kunnen	meedragen.	Dit	in	verband	
met	‘rovers	in	het	Rode	Bos’	(tussen	Aubel	en	de	Nederlandse	grens).201	Dit	laatste	zou	
een	geromantiseerde	toevoeging	in	de	overlevering	kunnen	zijn	(men	kan	zich	afvragen	
hoe	effectief	zo’n	‘geldgondel’	is	in	het	geval	van	beroving).	Maar	ondanks	alle	
kanttekeningen	en	reserves	die	op	hun	plaats	zijn,	ontstaat	uit	deze	beschrijvingen	
eerder	het	beeld	van	de	graankink	als	potentieel	slachtoffer,	dat	zich	moet	wapenen	
tegen	onheil,	dan	als	mogelijke	dader.	

Toch	is	voorzichtigheid	op	zijn	plaats:	een	bekend	probleem	in	historisch	onderzoek	is	
immers	dat	vooral	problemen	en	negatief	nieuws	hun	weerslag	hebben	gekregen	in	

																																																													
196	Dorren,	“Limburg”,	679.	
197	F.	Engelen,	“Het	wonder	op	de	mijn	‘Vieslapp’.	Een	Barbaravertelling	door	wijlen	dr.	Paul	
Rosenbaum,	vertaald	en	bewerkt	door	Frans	Engelen”,	Nieuws	van	de	Staatsmijnen,	22	november	
1957.	Geraadpleegd	op	9	augustus	2015.	
http://krantenarchief.demijnen.nl/index.php/select/showpage/NT‐19571122.	
198	W.	Hermanns,	Aachener	Sprachschatz.	Wörterbuch	der	Aachener	Mundart.	Beiträge	zur	Kultur‐	
und	Wirtschafts‐Geschichte	Aachens	und	seiner	Umgebung.	Band	1	(Aken,	1987),	313.	Nederlandse	
versie	van	de	geciteerde	uitdrukkingen:	eigen	vertaling.	
199	Lemmerling,	“Keenkersj”,	24.	
200	Fockema	Andreae,	“Hessenwegen”,	294.	
201	H.	Duijzings,	“Handel	en	wandel	langs	oude	wegen”,	Geulrand	23	(1988):	60.	
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archiefstukken.202	Ik	neem	dan	ook	aan	dat	de	meesten	onder	de	vele	personen	die	in	de	
loop	der	tijd	als	kinkenvoerder	actief	zijn	geweest	en	over	wie	in	de	archieven	weinig	tot	
niets	is	terug	te	vinden,	te	goeder	trouw	te	werk	gingen.	

	

Figuur	27.	Tekening	uit	een	stichtelijk	verhaal	over	het	tragische	lot	van	een	vloekende	en	
drinkende	kolengids.	Bron:	Nieuws	van	de	Staatsmijnen,	22	november	1957	
(http://krantenarchief.demijnen.nl/index.php/select/showpage/NS‐19571122‐006,	geraadpleegd	
op	1	augustus	2015).	Afbeelding	copyright	Koninklijke	DSM	N.V.	

	 	

																																																													
202	De	historicus	Kaplan	spreekt	in	dit	verband	van	‘de	[dreigende]	misvatting	om	het	abnormale	
voor	het	normale	te	houden’.	Kaplan,	Cunegondes	ontvoering,	261.	
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5. Het kinkensysteem: ontstaan, structuur en ondergang 

5.1. Ontstaan van het graankinkensysteem: waardoor en wanneer? 

In	hoofdstuk	2	zagen	we	dat	de	verklaring	voor	het	ontstaan	van	het	
graankinkensysteem	in	Zuid‐Limburg	en	het	Land	van	Herve	voor	een	deel	moet	
worden	gezocht	in	de	internationale	landbouweconomie	die	na	1500	in	Noordwest‐
Europa	begint	te	ontstaan.203	Vanaf	de	tweede	helft	van	de	15e	eeuw	werd	steeds	meer	
graan	uit	het	Oostzeegebied	ingevoerd	in	de	relatief	dichtbevolkte,	verstedelijkte	en	
rijke	Nederlanden.204	Uitgestrekte	gebieden	ten	oosten	van	de	Elbe	kenmerkten	zich	in	
die	tijd	door	grootgrondbezit	in	combinatie	met	een	strenge	vorm	van	lijfeigenschap.205	
Op	deze	basis	konden	grote	hoeveelheden	goedkoop	graan	(vooral	rogge,	het	volksgraan	
bij	uitstek)	worden	verscheept	naar	de	Nederlanden	en	groeide	Amsterdam	uit	tot	het	
centrum	van	de	wereldgraanhandel.	Het	prijsdrukkende	effect	van	de	aanvoer	van	graan	
uit	het	Oostzeegebied	beperkte	zich	niet	tot	de	Amsterdamse	korenbeurs,	maar	werkte	
door	naar	de	grotere	en	kleinere	regionale	graanmarkten.206	Ook	boeren	in	
graanbouwgebieden	in	de	zuidoostelijke	Nederlanden	werden	met	dit	probleem	
geconfronteerd.	Daarbij	werden	regionaal	verschillende	oplossingsstrategieën	gekozen.	
In	de	Haspengouw	en	Waals‐Brabant	gingen	boeren	hun	graanteelt	in	zekere	mate	
extensiveren	en	legden	ze	zich	toe	op	het	verbouwen	van	gerst	voor	bierbrouwerijen	in	
Leuven	en	Hoegaarden.	Het	Land	van	Herve	transformeerde	vanaf	het	einde	van	de	16e	
eeuw	tot	een	veeteeltgebied	dat	omliggende	stedelijke	markten	van	vlees	en	
zuivelproducten	ging	voorzien.207	Overigens	speelden	bij	deze	transformatie	ook	andere	
factoren	dan	de	nabije	steden	een	rol,	onder	andere	de	fysieke	gesteldheid	van	het	Land	
van	Herve,	dat	op	veel	plaatsen	sterk	geaccidenteerd	is	en	rijk	aan	bronnen	en	beken.208	
Voor	de	boeren	in	Zuid‐Limburg,	die	volhardden	in	de	teelt	van	graan,	was	de	
transformatie	van	het	Land	van	Herve	tot	veeteeltgebied	een	lichtpuntje	doordat	zij	
konden	inspelen	op	de	groeiende	vraag	naar	goedkopere	granen	zoals	rogge,	die	via	de	
markt	van	Aubel	naar	het	Land	van	Herve	werden	verhandeld.209	Daarmee	beschouw	ik	
de	ingrijpende	agrarische	transformatie	van	het	Land	van	Herve	tot	een	veeteeltgebied,	
vanaf	de	16e	eeuw,	als	de	directe	aanleiding	voor	het	ontstaan	van	een	vervoersstroom	
van	granen	(vooral	rogge)	van	Zuid‐Limburg	naar	het	Land	van	Herve.	
	
Dit	laat	de	mogelijkheid	open	dat	het	kinkensysteem	als	vervoersmodus	al	langer	
bestond.	De	graanmarkt	in	Aubel	is	in	1630	officieel	opgericht,	maar	dit	was	
waarschijnlijk	een	bekrachtiging	van	de	bestaande	praktijk.210	Een	oudere,	zelfs	
Middeleeuwse,	oorsprong	van	het	kinkensysteem	kan	niet	worden	uitgesloten.	De	inzet	
van	pakdieren	en	het	verschijnsel	dat	kooplieden	hun	goederen	zelf	vervoerden,	zijn	

																																																													
203	Bieleman,	Boeren	in	Nederland,	33‐35.	
204	Bieleman,	op.cit.,	47‐48.	
205	H.	Schulze,	Kleine	deutsche	Geschichte.	Mit	Grafiken,	Karten	und	Zeittafel.	2.	Auflage	(München,	
1999),	33.	
206	Bieleman,	op.cit.,	47‐48.	
207	Bieleman,	op.cit.,	202‐203.	
208	Charles	et	al.,	Pays	de	Herve,	41‐42.	
209	Bieleman,	op.cit.,	202‐203.	
210	Lambiet,	Le	marché	d’Aubel,	6.	
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wellicht	een	Middeleeuwse	erfenis.211	Ook	voor	wat	betreft	de	kolenkinken	lijkt	het	mij	
goed	mogelijk	dat	dit	systeem	al	in	de	Middeleeuwen	bestond,	gegeven	de	hoge	
ouderdom	van	de	kolenmijnbouw	in	het	onderzoeksgebied,	zowel	bij	Kerkrade	als	bij	
Luik.212	

5.2. Het kinkensysteem: waarom transport per lastdier? 

Belangrijke	aspecten	bij	de	(inter)regionale	graanhandel	waren	vervoerszekerheid	en	
vervoerskosten:	hoe	kreeg	men	het	graan	vanuit	Zuid‐Limburg	voor	een	niet	te	hoge	
prijs	op	de	markt	van	Aubel	gegeven	de	veelal	slechte	toestand	van	het	wegennet,	zeker	
in	het	winterhalfjaar?	In	een	zitting	van	het	Belgische	parlement	in	1844	wordt	
antwoord	gegeven	op	deze	vraag.	Er	werd	uitgebreid	gedebatteerd	over	de	traditionele	
graanvoorziening	van	het	Land	van	Herve	vanuit	het	zopas	door	het	jonge	België	
‘afgestane’	deel	van	Limburg	(dat	wil	zeggen:	Nederlands	Limburg).	Daarbij	wordt	
herhaaldelijk	gerefereerd	aan	de	slechte	toestand	van	de	wegen	in	zowel	het	Land	van	
Herve	als	het	tegenwoordige	Nederlands	Zuid‐Limburg.	Deze	maakten	‘transport	anders	
dan	op	de	rug	van	paarden’	vrijwel	onmogelijk.213	Düsterloh	beschrijft	hoe	
transporteurs	in	de	streek	ten	zuiden	van	het	Duitse	Ruhrgebied	tot	het	eind	van	de	18e	
eeuw	bij	het	regionale	steenkoolvervoer	overwegend	gebruik	maakten	van	lastdieren.	
Zij	deden	dit	vanwege	een	combinatie	van	slechte	wegen	en	veel	reliëf.	Onder	deze	
condities	waren	de	mogelijke	routes	voor	zwaardere	karren	en	wagens	beperkt	tot	
wegen	met	goed	ingereden	sporen.	Lastdieren	waren	echter	niet	gebonden	aan	
dergelijke	gebaande	wegen.	Dat	gaf	hen	flexibiliteit,	waardoor	ze	niet	alleen	wegtollen	
konden	ontwijken,	maar	–	gegeven	het	slechte	wegennet	–	bij	veranderingen	in	de	
ligging	van	winningsplaatsen	en	afzetmarkten	meteen	hun	route	konden	aanpassen.214	
De	vervoerszekerheid	en	‐flexibiliteit	die	lastdieren	boden,	was	mijns	inziens	ook	een	
belangrijke	troef	in	het	kinkensysteem.	Weliswaar	waren	Aubel	en	Herve	vaste	
afzetmarkten,	maar	het	was	de	variatie	in	de	plaatsen	van	herkomst	van	het	graan	die	
vroeg	om	flexibiliteit.	De	mate	waarin	de	herkomstbronnen	van	graan	bestemd	voor	het	
Land	van	Herve	varieerden	in	ruimte	en	tijd	is	niet	precies	bekend.	Dát	dit	verschijnsel	
zich	voordeed,	staat	wel	vast.	De	Geleense	Kinkenweg	werd	pas	sinds	ongeveer	1825	zo	
genoemd,	samenhangend	met	een	sterke	groei	in	de	inkoop	van	graan	op	de	Sittardse	
markt	door	kinkenvoerders.215	Ook	Lemmerling	stelt	dat	in	gebieden	met	slechte	wegen,	
zeker	bij	transport	over	relatief	lange	afstand	zoals	in	het	kinkensysteem,	lastdieren	de	
voorkeur	hadden	boven	vervoer	per	as.216	Samenvattend	lijken	drie	factoren	bepalend	
voor	de	keuze	voor	lastdieren	in	het	kinkensysteem:	de	aanwezigheid	van	slechte	
wegen,	de	aanwezigheid	van	reliëf	en	de	grotere	routeflexibiliteit	die	lastdieren	boden	
ten	opzichte	van	vervoer	per	as.	
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212	Gales,	Delven	en	slepen,	20.	
213	“Kamer	van	Volksvertegenwoordigers,	zitting	van	23	november	1844”,	geraadpleegd	op	24	
oktober	2014,	
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214	Düsterloh,	Beiträge	zur	Kulturgeographie,	158.	
215	Schrijnemakers,	“De	Kinkenweg”,	89.	
216	Lemmerling,	“Keenkersj”,	24.	
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5.3. Verknoping tussen het graan‐ en kolenkinkensysteem 

In	deze	studie	ligt	de	nadruk	op	het	graankinkensysteem.	Er	is	echter	sprake	van	
gedeeltelijke	verknoping	met	het	kolenkinkensysteem,	waarin	de	kolengidsen	uit	
Kerkrade	en	omgeving	actief	waren.	Die	verknoping	uit	zich	zowel	in	geografische	als	in	
bedrijfseconomische	zin.	Hoewel	de	geografische	ligging	van	het	routenetwerk,	van	
inkoop‐	en	afzetplaatsen	verschilde	tussen	het	op	Aubel	en	het	Land	van	Herve	gerichte	
graankinkensysteem	en	het	vanuit	Kerkrade	en	omgeving	opererende	
kolenkinkensysteem,	is	in	paragraaf	3.6	duidelijk	geworden	dat	er	in	de	omgeving	van	
Geleen	en	Sittard	en	waarschijnlijk	ook	in	het	gebied	rond	Kerkrade	en	Simpelveld	
sprake	was	van	verknoping	van	de	(route)netwerken.	

De	term	‘verknoping’	gaat	uit	van	een	vervoerseconomische	interactie	tussen	het	
graankinken‐	en	kolenkinkennetwerk	die	uitstijgt	boven	een	simpel	kruisen	van	elkaars	
routes.	In	een	getuigenverklaring	uit	de	Franse	tijd	vinden	we	een	aanwijzing	dat	deze	
aanname	terecht	is	en	dat	behalve	geografische	overlap	in	het	routenetwerk	ook	
bedrijfseconomische	interactie	voorkwam.	In	de	getuigenverklaring	uit	1797	komen	we	
de	Kerkraadse	‘koopman	in	vruchten’	(granen)	Johan	Hendrik	Wery	tegen,	die	met	een	
paard	geladen	met	steenkool	onderweg	was	naar	Vaesrade	bij	Nuth	(Figuur	28).	Het	ligt	
voor	de	hand	dat	veel	kinkenvoerders	vanuit	hun	relatief	marginale	economische	positie	
aanpakten	wat	ze	konden,	of	het	nu	om	handel	of	vervoer	in	graan	of	in	steenkool	ging.	

Figuur	28.	Praktijkvoorbeeld	van	interactie	tussen	het	graan‐	en	kolenkinkensysteem:	een	
‘koopman	in	vruchten’	die	onderweg	is	met	een	vracht	kolen.	Bron:	RHCL,	NRA,	inv.	nr.	522.	

5.4. Ondergang van het graankinkensysteem: waardoor en wanneer? 

Het	antwoord	op	deze	vraag	baseer	ik	vooral	op	vervoers‐economische	en	politieke	
ontwikkelingen,	minder	op	landbouweconomische.	De	komst	van	de	spoorwegen	en	
betere	wegverbindingen	heeft	de	balans	geleidelijk	maar	definitief	laten	verschuiven	
van	vervoer	per	lastdier	naar	vervoer	per	as.	Dit	proces	begon	in	het	onderzoeksgebied	
in	1843	met	de	opening	van	de	spoorlijn	Luik‐Verviers‐Aken.	Deze	volgde	de	zuidrand	
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van	het	Land	van	Herve.	Sommigen	voorzagen	toen	al	het	onvermijdelijke	einde	van	de	
graanmarkt	van	Aubel	en	het	daaraan	gekoppelde	kinkensysteem.	De	Belgische	senator	
baron	de	Schiervel,	bijvoorbeeld:	‘Vroeger	of	later	zal	de	verstoring	van	[bestaande]	
handelsrelaties	die	[de	komst	van]	de	spoorwegen	met	zich	meebrengt	[de	markt	van	
Aubel]	bereiken.’	De	Schiervel	vergeleek	de	situatie	van	Aubel	met	die	van	Sint‐Truiden	
in	de	Haspengouw.	Deze	plaats	was	volgens	hem	zijn	graanmarkt	kwijtgeraakt	aan	
naburige	stadjes	met	een	spoorwegstation.	‘Je	zou	kunnen	zeggen	dat	bijna	elk	
spoorwegstation	in	de	Haspengouw	een	graanmarkt	is	geworden.’217	

Toch	bleef	de	markt	van	Aubel	de	eerste	jaren	na	de	opening	van	de	spoorlijn	Luik‐
Verviers‐Aken	nog	vitaal.	In	1845,	twee	jaar	na	het	gereedkomen	van	de	spoorlijn,	werd	
nog	volop	graan	aangevoerd	naar	de	markt	van	Aubel,	die	op	dat	moment	nog	geen	
eigen	spoorverbinding	had.218	Het	plateau	van	Herve	zelf	kreeg	gefaseerd	een	
spoorverbinding	tussen	1869	en	1895	en	de	lijn	bereikte	Aubel	in	1881.219	Sinds	de	
tweede	helft	van	de	18e	eeuw	beschikte	de	regio	over	moderne	steenwegverbindingen.	
En	hoewel	ook	het	lokale	bestuur	van	Aubel	investeerde	in	onderhoud	en	verharding	
van	de	toegangswegen	tot	de	markt	(Figuur	29),	gingen	de	doorgaande	steenwegen	in	
eerste	instantie	aan	Aubel	voorbij.220	Weer	is	er	een	analogie	met	het	studiegebied	van	
Düsterloh,	de	regio	ten	zuiden	van	het	Ruhrgebied.	Door	de	aanleg	van	verharde	wegen	
kreeg	het	vervoer	per	as	daar	de	overhand	en	rond	1820‐1840	moeten	de	
‘Kohlentreiber’	met	hun	lastdieren	er	grotendeels	tot	het	verleden	hebben	behoord.221	

Ook	het	einde	van	het	kolenkinkensysteem	dat	rond	de	mijnen	bij	Kerkrade	was	
georganiseerd,	lijkt	te	zijn	bespoedigd	door	de	komst	van	de	spoorwegen	in	Zuid‐
Limburg.	Geruime	tijd	voordat	Limburg	een	spoorverbinding	kreeg	met	de	rest	van	
Nederland,	werd	in	1853	de	spoorlijn	Aken‐Maastricht	(via	Simpelveld	en	Valkenburg)	
geopend.222	Nu	was	hier	de	bijzonderheid,	dat	de	Aken‐Maastrichtsche	Spoorweg‐
Maatschappij	in	1846	pachter	werd	van	de	Domaniale	mijn	in	Kerkrade.223	De	Aken‐
Maastrichtsche	ging	de	stations	op	de	lijn	gebruiken	als	verkooppunt	van	de	in	de	
Kerkraadse	mijn	gewonnen	steenkool.224	Binnen	de	kortste	keren	had	de	distributie	van	
steenkool	via	de	Zuid‐Limburgse	spoorwegstations	naar	de	particuliere	eindgebruiker	
de	verkoop	aan	de	mijn	met	20%	laten	dalen.	Tussen	1855	en	1920	zou	het	aandeel	van	
de	steenkoolverkoop	direct	aan	de	mijn	verder	afnemen	van	ongeveer	80%	naar	nihil.225	
Die	verkoop	direct	aan	de	mijn	was	deels	aan	particulieren	die	hun	huisbrand	daar	zelf	
gingen	afhalen.	Daarnaast	was	het	mijnterrein	het	startpunt	van	de	regionale	distributie	
van	steenkool	door	de	kolengidsen.	Deze	laatsten	hebben	wellicht	een	gevoelige	klap	
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gekregen	door	de	nieuwe	concurrentie	van	de	spoorwegen.	Ook	Dorren	geeft	aan	dat	
door	de	komst	van	de	spoorlijn	Aken‐Maastricht	de	wijze	van	kolenvervoer	‘eenigszins’	
veranderde.226	Maar	in	1880	werd	nog	steeds	ongeveer	de	helft	van	de	kolenverkoop	
direct	aan	de	mijn	gerealiseerd.227	Het	lijkt	er	dus	niet	op	dat	de	komst	van	de	
spoorwegen	alleen	verantwoordelijk	is	geweest	voor	het	einde	van	het	gilde	der	
kolengidsen.	Mogelijk	hebben	verbeteringen	aan	het	wegensysteem	in	de	tweede	helft	
van	de	19e	eeuw	er	toe	bijgedragen	dat	de	klassieke	kolendistributie	met	behulp	van	
pakpaarden	definitief	is	verdwenen	ten	gunste	van	vervoer	per	as.	

Terug	naar	het	graankinkensysteem.	Naast	de	verbetering	van	het	wegennet	in	het	
district	Verviers	en	de	aanleg	van	een	spoorweg	van	Brussel	en	Luik	naar	die	stad,	
hebben	ook	de	politieke	ontwikkelingen	in	de	jaren	1830‐1839	eraan	bijgedragen	dat	de	
graanhandel	van	Zuid‐Limburg	met	het	Land	van	Herve	in	de	loop	van	de	19e	eeuw	
steeds	verder	afnam.	Immers,	het	huidige	Nederlands	Limburg	koos	in	1830	voor	
aansluiting	bij	het	nieuwe	België.228	De	protectionistische	en	naar	Frans	en	Engels	
voorbeeld	opgestelde	Belgische	graanwet	van	1834	zal,	doordat	Limburg	(met	
uitzondering	van	de	vesting	Maastricht)	de	facto	onder	Belgisch	bestuur	stond,	weinig	
invloed	hebben	gehad	op	de	graanhandel	van	Zuid‐Limburg	met	het	Land	van	Herve.229	
In	het	Traktaat	van	Londen	(1839)	werd	echter	bepaald	dat	Limburg	ten	oosten	van	de	
Maas	bij	Nederland	zou	blijven.	Ook	het	oostelijke,	Germaanstalige	deel	van	Luxemburg	
bleef	onder	de	soevereiniteit	van	Willem	I.	België	legde	zich	in	maart	1839	met	tegenzin	
bij	deze	‘verliezen’	neer.230	

Het	verschijnen	van	de	nieuwe	staatsgrens	tussen	de	vijandige	buren	België	en	
Nederland	bracht	de	graanmarkt	van	Aubel	in	een	precaire	positie,	aangezien	deze	
traditioneel	sterk	afhankelijk	was	van	de	aanvoer	van	graan	uit	het	gebied	dat	(weer)	
Nederlands	Limburg	was	geworden.	Weliswaar	stond	de	Belgische	wet	van	6	juni	1839	
de	jaarlijkse	invoer	toe	van	6000	ton	graan	vanuit	het	‘afgestane	deel	van	Limburg’	naar	
het	Arrondissement	Verviers	(met	daarin	het	grootste	deel	van	het	Land	van	Herve)	
tegen	een	kwart	van	de	vastgestelde	invoerrechten.	Vanuit	het	Groothertogdom	
Luxemburg	mocht	jaarlijks	3000	ton	graan	worden	ingevoerd.	De	Belgische	senator	
baron	de	Schiervel	omschreef	deze	wet	in	1844	als	voortgekomen	uit	‘dankbaarheid	en	
sympathie	voor	onze	aan	Holland	afgestane	broeders	in	Limburg	en	Luxemburg’.231	In	
de	praktijk	zette	deze	als	verzachtende	maatregel	bedoelde	wet	toch	druk	op	de	
graanhandel	met	Aubel,	want	al	gauw	bleek	het	jaarlijkse	invoerplafond	te	laag.	Reeds	in	
1840	werd	een	noodwet	van	kracht	die	tijdelijk	een	extra	aanvoer	van	500	ton	graan	per	
maand	toestond	vanuit	het	hertogdom	Limburg.	In	1844	ontstond	opnieuw	schaarste	en	
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Figuur	30.	Voorbeeld	van	een	certificaat	van	lokale	herkomst	van	graan,	afgegeven	in	1843	door	het	
gemeentebestuur	van	Nuth	aan	de	landbouwer‐kinkenvoerder	Pierre	Cremers.	De	bestemming	van	
het	graan	was	de	markt	van	Aubel.	Bron:	RH,	GAN,	inv.	nr.	2253.	

In	het	debat	dat	hierover	in	het	Belgische	parlement	plaatsvond	in	1844,	werd	ook	
stilgestaan	bij	een	ander	ongewenst	effect	van	de	wet	van	1839.	Handelaren	en	
transporteurs	die	vanuit	Nederlands	Limburg	graan	naar	Aubel	wilden	vervoeren,	
moesten	de	lokale	herkomst	van	dat	graan	door	middel	van	certificaten	bevestigen	
(Figuur	30).	Volgens	senator	De	Schiervel,	die	op	dat	moment	ook	gouverneur	was	van	
Belgisch	Limburg	en	zich	in	het	parlementaire	debat	verzette	tegen	een	
voorkeursbehandeling	voor	de	graanmarkt	van	Aubel,	had	sinds	de	invoering	van	de	
wet	van	1839	de	fraude	toegeslagen	en	was	de	wet	vooral	ten	goede	gekomen	aan	de	
handel	in	buitenlandse	granen	en	niet	aan	het	district	Verviers	noch	aan	‘enkele	oude	
landgenoten’.	De	Schiervel	wees	in	zijn	betoog	op	een	circulaire	van	de	gouverneur	van	
het	hertogdom	Limburg,	Gericke	van	Herwijnen,	gedateerd	18	november	1844	en	
gericht	aan	de	gemeentebesturen	van	het	hertogdom.	Ook	daarin	werd	geconstateerd	
dat	enkele	gemeentebesturen	certificaten	van	lokale	herkomst	hadden	afgegeven	voor	
graan	geïmporteerd	uit	Pruisen	of	het	Oostzeegebied.	Op	deze	manier	zouden	
aanzienlijke	hoeveelheden	graan	via	de	centrale	grensovergang	bij	De	Planck	naar	Aubel	
zijn	uitgevoerd.	Gericke	van	Herwijnen	wees	er	op	dat	dit	in	het	nadeel	was	van	de	
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landbouw	in	Limburg	zelf	en	spoorde	de	lokale	overheden	in	zijn	hertogdom	aan	alles	in	
het	werk	te	stellen	deze	fraude	te	vermijden.233	

Door	de	(handels)politieke	constellatie	vanaf	1839	werd	de	aanvoer	van	graan	vanuit	
Nederlands	Limburg	naar	de	markt	van	Aubel	wettelijk	begrensd.	Daarnaast	scheidde	
de	nieuwe	staatsgrens	twee	buurlanden	die	op	gespannen	voet	met	elkaar	leefden.	Al	
werkte	dit	wellicht	niet	direct	door	naar	bestaande	grensoverschrijdende	relaties	tussen	
graanhandelaren,	het	ligt	toch	voor	de	hand	dat	de	bewoners	van	het	Land	van	Herve	
zich	meer	dan	voorheen	gingen	oriënteren	op	nieuwe	aanvoermogelijkheden	van	graan	
vanuit	het	Belgische	binnenland,	bijvoorbeeld	via	de	spoorweg	van	Brussel	en	Luik	naar	
Verviers.	Hoewel	dit	alles	niet	meteen	het	einde	heeft	betekend	van	de	graanmarkt	van	
Aubel,	hebben	deze	politieke	en	vervoerseconomische	ontwikkelingen	ongetwijfeld	
belangrijk	bijgedragen	aan	de	definitieve	neergang	ervan.	
	
Voor	de	periode	na	1845	heb	ik	weinig	contemporaine	verwijzingen	naar	het	
kinkensysteem	meer	gevonden.	In	1871	is	er	via	de	belangrijkste	en	meest	centrale	
verharde	weg	van	Zuid‐Limburg	richting	Aubel	kennelijk	nog	maar	weinig	verkeer	met	
als	bestemming	de	graanmarkt	van	die	plaats	(Figuur	31).	Onduidelijk	is	vooralsnog	in	
hoeverre	na	die	tijd	nog	enige	graanhandel	met	de	markt	van	Aubel	is	blijven	bestaan	
vanuit	Nederlands	Limburg.	Als	dat	het	geval	is,	heeft	de	grote	landbouwcrisis	van	de	
jaren	rond	1880	wellicht	de	definitieve	nekslag	gegeven	aan	de	Nederlandse	
graanhandel	op	Aubel.	De	grote	landbouwcrisis,	die	in	1878	door	dalende	graanprijzen	
werd	ingeluid	en	die	rechtstreeks	samenhing	met	het	ontstaan	van	een	wereldwijde	
graanmarkt,	had	een	grote	impact	op	de	Zuid‐Limburgse	boerenbedrijven,	die	sterk	
waren	gericht	op	graanteelt.234	De	protectionistische	toltarieven	die	België	en	Duitsland	
instelden	als	reactie	op	de	crisis	maakten	het	probleem	alleen	maar	groter	voor	de	
Limburgse	boeren,	die	traditioneel	veel	graan	over	de	grens	afzetten.235	
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Figuur	31.	Getuige	deze	brief	was	er	in	1871	nog	maar	weinig	verkeer	dat	via	de	belangrijke	
grensovergang	bij	De	Planck	naar	de	graanmarkt	in	Aubel	ging.	Bron:	RHCL,	PB,	inv.	nr.	7738.	
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6. Conclusies 

6.1. Locaties van Kinkenwegen en kinkenroutes 
Behalve	de	namen	Kinkenweg	en	Aubelsweg	kunnen	we	nog	andere	wegnamen	in	het	
onderzoeksgebied	(Zuid‐Limburg	en	het	aangrenzende	Belgische	Land	van	Herve)	in	
verband	brengen	met	het	kinkensysteem,	namelijk	de	Eijkerwegen/Eekerwegen,	
Kremerswegen,	Korenwegen	en	Koolwegen.	In	het	onderzoeksgebied	vinden	we	in	
totaal	ongeveer	40	tracés	die	in	de	19e	eeuw	of	tegenwoordig	een	van	deze	namen	
dragen.	

De	tracés	zijn	meestal	hooguit	enkele	honderden	meters	tot	kilometers	lang.	De	
verspreiding	ervan	over	het	onderzoeksgebied	is	niet	gelijkmatig	maar	geclusterd,	
waarbij	op	relatief	korte	afstand	tracés	in	elkaars	verlengde	liggen	of	parallel	lopen.	Dit,	
samen	met	informatie	uit	regionaal‐historische	en	heemkundige	publicaties,	heeft	het	
mogelijk	gemaakt	om	met	hulp	van	oude	topografische	kaarten	een	aantal	
waarschijnlijke	kinkenroutes	over	de	volledige	lengte	te	reconstrueren.	Het	gaat	om	
routes	van	Maaseik,	Sittard,	Heerlen	en	Maastricht	naar	Aubel	(graantransport)	en	van	
Kerkrade	naar	Sittard	en	de	veerpont	bij	Berg	aan	de	Maas	(vervoer	van	steenkool).	

De	gevonden	tracés	met	de	hiervoor	genoemde	wegnamen	leken	veelal	van	hoge	
ouderdom	te	zijn,	met	een	Middeleeuwse	of	oudere	oorsprong.	Bij	de	jongere	tracés	leek	
vaak	sprake	te	zijn	van	shortcuts,	waarbij	een	bestaande	oudere	route	werd	ingekort.	
Sommige	Kinkenwegen	zijn	pas	in	de	20e	eeuw	verschenen,	bijvoorbeeld	als	onderdeel	
van	een	nieuwbouwwijk.	Ze	bevinden	zich	wel	steeds	in	de	directe	nabijheid	van	een	
vermoedelijke	kinkenroute.	Anders	is	dit	bij	de	meer	generieke	naamcategorie	van	de	
Kremerswegen.	Hier	kon	een	relatie	met	het	kinkensysteem	slechts	in	een	enkel	geval	
aannemelijk	worden	gemaakt.	De	Kinkenwegen	lijken	de	oude	dorpscentra	(risico	op	
obstakels	en	oponthoud)	en	beekdalen	(kans	op	wateroverlast,	vooral	in	het	
winterhalfjaar)	te	mijden.	

In	het	relatief	verstedelijkte	noorden	van	het	onderzoeksgebied	(Westelijke	Mijnstreek	
en	Parkstad)	zijn	in	de	20e	eeuw	naar	verhouding	veel	tracés	opgenomen	in	verstedelijkt	
gebied	óf	verdwenen	als	gevolg	van	verstedelijking	en	veranderd	ruimtegebruik	in	het	
algemeen.	In	het	meer	landelijke	zuiden	van	Zuid‐Limburg	en	in	het	Land	van	Herve	zijn	
naar	verhouding	weinig	tracés	sinds	de	19e	eeuw	verdwenen.	Ook	is	het	aandeel	(half)	
onverharde	wegen	in	het	Land	van	Herve	en	vooral	in	het	zuidelijke	deel	van	Zuid‐
Limburg	nog	relatief	hoog.	

6.2.  Wie waren de kinkenvoerders? 

In	de	karakterisering	van	(vermoedelijke)	kinkenvoerders	in	de	vroege	19e	eeuw	valt	
een	aantal	zaken	op.	Er	was	sprake	van	een	tweedeling	in	rijkere	en	minder	welgestelde	
graanhandelaren.	Het	koopmanschap	werd	gecombineerd	met	andere	
beroepsactiviteiten.	De	rijkeren	waren	behalve	graanhandelaar	meestal	ook	
landbouwer.	De	minder	welgestelden	combineerden	hun	graankoopmanschap	vaak	met	
werk	als	dagloner,	voerman	of	arbeider.	

Het	springt	in	het	oog	dat	zeker	de	minder	welgestelden	vaak	perifeer	woonden	binnen	
hun	gemeenten,	in	relatief	kleine	gehuchten	en	buurtschappen.	In	veel	gevallen	
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woonden	zij	in	de	directe	nabijheid	van	Kinkenwegen.	Er	zijn	aanwijzingen	dat	er	een	
verband	is	tussen	de	geografische	periferie	en	de	lage	sociaal‐economische	status	van	de	
kinkenvoerders.	Vooral	onder	de	minder	welgestelde	kinkenvoerders	bestonden	in	veel	
gevallen	directe	familiebanden	met	het	Land	van	Herve.	

De	kolenkinken	(kolengidsen)	hebben	tot	ver	in	de	20e	eeuw	een	duidelijk	negatief	
imago	nagelaten.	Voor	de	graankinken	is	dit	veel	minder	duidelijk.	In	het	algemeen	
bestaat	het	gevaar	van	overschatting	van	een	negatief	imago	door	de	aard	van	de	
primaire	bronnen	(vooral	problemen	en	conflicten	eindigen	in	archiefstukken).	

6.3. Ontstaan, structuur en ondergang van het kinkensysteem 

Zowel	in	Aubel	als	in	de	rest	van	het	onderzoeksgebied	waren	relatief	grote	en	
welgestelde	graanhandelaren	actief.	Voor	Zuid‐Limburg	is	in	de	eerste	helft	van	de	19e	
eeuw	gebleken	dat	dit	tegelijkertijd	boeren	waren	met	een	vrij	groot	landbezit,	die	
daarmee	waarschijnlijk	de	overschotten	van	hun	eigen	bedrijf	verhandelden	naar	het	
Land	van	Herve.	Daarnaast	was	er	een	grote	groep	van	kleine	graanhandelaren	actief	die	
we	in	andere	akten	ook	als	dagloner	of	arbeider	tegenkomen.	Hen	beschouw	ik	als	de	
echte	kinkenvoerders.	Zij	werkten	voor	eigen	rekening	en	risico	en	gingen	
waarschijnlijk	zelf	op	pad	met	het	te	vervoeren	graan.	Mogelijk	werkten	zij	echter	soms	
puur	als	voerman	(en	niet	als	handelaar)	in	opdracht	van	een	grote	graanhandelaar.	

In	het	kader	van	dit	onderzoek	heb	ik	uitsluitend	18e‐	en	19e‐eeuwse	primaire	bronnen	
onderzocht.	Ik	heb	geen	antwoord	gevonden	op	de	vraag	wanneer	het	kinkensysteem	is	
ontstaan.	Enerzijds	lijkt	het	aannemelijk	dat	het	graankinkensysteem	zich	in	de	Nieuwe	
Tijd	heeft	ontwikkeld	–	parallel	aan	de	omvorming	van	het	Land	van	Herve	tot	een	
weidegebied.	Anderzijds	wijzen	het	gebruik	van	lastdieren	en	de	beroepscombinatie	
koopman‐voerman	volgens	de	vakliteratuur	op	een	mogelijk	Middeleeuwse	erfenis.	De	
graanmarkt	in	Aubel	is	in	1630	officieel	opgericht,	maar	dit	was	waarschijnlijk	een	
bekrachtiging	van	een	bestaande	praktijk.	Voor	wat	betreft	de	kolenkinken	lijkt	het	mij	
goed	mogelijk	dat	dit	systeem	al	in	de	Middeleeuwen	bestond,	gegeven	de	ouderdom	
van	de	mijnbouwactiviteiten	bij	Kerkrade.	

Het	kinkensysteem	berustte	niet	uitsluitend	op	vervoer	met	behulp	van	lastdieren,	maar	
het	gebruik	van	pakpaarden	is	wel	een	terugkerende	constante	in	de	onderzochte	
periode.	Dit	lijkt	een	unicum	te	zijn	geweest	voor	de	Nederlandse	context,	maar	paste	in	
een	vervoershistorische	traditie	in	de	omringende	landen.	De	combinatie	van	slechte	
wegen	en	het	reliëf	maakte	het	pakpaard	tot	een	aantrekkelijk	alternatief	voor	het	
vervoer	per	as.	Het	maakte	kortere	en	snellere	routes	mogelijk,	omdat	vervoerders	niet	
waren	gebonden	aan	goed	ingereden	sporen	en	relatief	flauwe	hellingen.	Daarnaast	
bood	het	gebruik	van	lastdieren	meer	transportzekerheid.	Omdat	het	hier	om	een	
transportsysteem	ging	op	regionale	schaal	(circa	25‐100	km),	was	het	van	belang	zoveel	
mogelijk	uit	te	sluiten	dat	men	door	slechte	wegen	een	grote	omweg	moest	maken.	Ten	
slotte	bood	het	gebruik	van	lastdieren	vervoerders	extra	flexibiliteit.	De	inkoopadressen	
voor	graan	en	de	afzetadressen	voor	steenkool	waren	hoogstwaarschijnlijk	frequent	aan	
verandering	onderhevig.	Met	pakpaarden	kon	een	kinkenvoerder	hier	moeiteloos	op	
inspelen.	Steile	hellingen	en	smalle	paadjes	op	de	route	waren	geen	probleem.	
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Het	einde	van	het	kinkensysteem	moet	worden	gezocht	in	de	periode	circa	1850‐1870.	
Het	systeem	is	ten	onder	gegaan	door	een	combinatie	van	vervoerseconomische	en	
politieke	oorzaken.	In	deze	periode	nam	de	omvang	van	het	verharde	wegennetwerk	
snel	toe,	waardoor	men	niet	langer	was	aangewezen	op	gebruik	van	lastdieren	en	per	
paard	meer	massa	en	volume	kon	vervoeren	per	as.	Nog	bepalender	dan	betere	wegen	
lijkt	de	komst	van	de	spoorwegen	in	het	onderzoeksgebied,	in	1844,	te	zijn	geweest.	
Hierdoor	kon	het	district	Verviers	en	het	Land	van	Herve	gemakkelijker	graan	uit	overig	
België	aanvoeren.	Hierbij	speelde	ook	de	politieke	situatie	van	na	1839	een	belangrijke	
rol.	Door	de	komst	van	de	nieuwe	staatsgrens	vlak	ten	noorden	van	Aubel	werd	de	
bevoorrading	van	de	graanmarkt	vanuit	haar	traditionele	achterland,	Zuid‐Limburg,	
bemoeilijkt.	Op	den	duur	bracht	dit	Aubel	in	een	achterstandspositie	ten	opzichte	van	de	
stad	Verviers	met	haar	spoorverbinding.	In	Zuid‐Limburg	lijkt	de	opening	van	de	
spoorlijn	van	Aken	naar	Maastricht	in	1853	een	deel	van	de	achteruitgang	van	de	
kolenkinken	te	kunnen	verklaren.	Op	de	stations	langs	deze	spoorweg	konden	
eindgebruikers	direct	Kerkraadse	steenkool	voor	eigen	gebruik	kopen.	

6.4. Eindconclusie 
Het	kinkensysteem	was	een	interregionaal	vervoers‐	en	handelssysteem	in	het	
Drielandengebied,	waarbij	hoofdzakelijk	graan	en	steenkool	werden	vervoerd.	
Kenmerkend	is	het	gebruik	van	lastdieren	als	transportmiddel	door	over	het	algemeen	
minder	welgestelde	handelaar‐vervoerders.	Het	kinkensysteem	heeft	een	hoge	vlucht	
genomen	in	de	Nieuwe	Tijd.	In	het	geval	van	de	graanhandel	lijkt	dit	direct	gekoppeld	
aan	de	transformatie	van	het	Land	van	Herve	naar	een	weidegebied.	Het	lijkt	
aannemelijk	dat	het	kinkensysteem	is	gebaseerd	op	soortgelijke	transportsystemen	in	
de	Middeleeuwen	en	mogelijk	dateert	het	zelf	uit	die	tijd.	Door	de	komst	van	de	
spoorwegen,	de	verdichting	van	het	netwerk	van	verharde	wegen	en	de	
handelseconomische	fricties	als	gevolg	van	de	afscheiding	van	België	kwam	de	
graanmarkt	van	Aubel	in	een	moeilijke	positie	en	ging	het	Land	van	Herve	zich	op	
andere	herkomstgebieden	van	en	transportmiddelen	voor	zijn	broodgraan	richten.	De	
komst	van	de	spoorwegen	en	betere	wegverbindingen	hebben	ook	het	einde	van	de	
kolenkinken	met	hun	pakpaarden	ingeluid.	

We	vinden	her	en	der	in	het	Drielandengebied	wegen	die	door	hun	naam	verwijzen	naar	
het	kinkensysteem.	Zeker	in	het	zuidelijke	deel	van	het	onderzoeksgebied	bevinden	veel	
van	deze	wegen	zich	in	het	landelijk	gebied,	vaak	nog	in	onverharde	toestand.	

Dit	onderzoek	is	een	voorbeeld	van	een	interdisciplinaire	onderzoeksaanpak,	waarbij	
historisch	bronnenonderzoek	is	gecombineerd	met	geografische	visualisatie‐	en	
analysetechnieken.	Het	onderzoek	draagt	bij	aan	de	theorievorming	over	
keuzemogelijkheden	voor	en	voordelen	van	transportmiddelen	in	het	vervoer	over	land	
in	de	Nieuwe	Tijd	en	de	19e	eeuw.	

Het	onderzoek	biedt	een	aantal	aanknopingspunten	voor	vervolgonderzoek:	

 De	datering	van	de	oorsprong	van	het	kinkensysteem	en	de	relatie	met	de	
Middeleeuwen	verdienen	aanvullend	onderzoek.	

 In	dit	onderzoek	lag	de	nadruk	op	Zuid‐Limburg	en	in	mindere	mate	op	het	
Belgische	Land	van	Herve.	Het	is	bekend	dat	het	kinkensysteem	reikte	tot	in	het	aan	
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het	onderzoeksgebied	grenzende	Duitse	Rijnland.	De	specifieke	geografische	en	
economische	structuur	en	omvang	van	het	kinkensysteem	in	het	Rijnland	verdient	
nadere	aandacht.	

 In	samenwerking	met	organisaties	in	het	onderzoeksgebied	en	daarbuiten	zou	
onderzocht	kunnen	worden	welke	mogelijkheden	een	voor	de	Nederlandse	context	
bijzonder	en	regio‐specifiek	verhaal	als	dat	van	de	Kinkenwegen	biedt	voor	nieuwe	
economische	en	landschappelijke	impulsen	in	de	regio.	
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Bijlage: Overzicht van termen met de stam ‘kink‐’, gevonden 

in literatuur en archiefstukken 
	

Term	 Bron	 Betekenis	volgens	of	afgeleid	
uit	bron	

Specificatie	
verspreidingsgebied	
term236	

(Etymologische)	woordenboeken	Nederlands	of	Duits	
kink	 Beets	&	Heinsius,	Woordenboek, 3087‐

3089	
1.	slag	of	stomp,	met	hand	of	
vuist;	2.	draai,	kronkel	(vgl.	
kink	in	de	kabel);	3.	pink,	
kleinste	vinger	(gebruikt	door	
kinderen,	in	Noord‐Nederland	
onbekend)	

kinkel	 Beets	&	Heinsius,	Woordenboek, 3090‐
3092	

1.	draai,	kronkel,	kink	(in	
touwwerk);	2.	boerse	lomperd,	
man	zonder	opvoeding/zonder	
behoorlijke	manieren/zonder	
geestelijke	beschaving;	3.	
vierkant	stukje	spek	

3.	uit	Noord‐Duitsland	

kinkel	 Van	Veen	&	Van	der	Sijs,	Etymologisch	
woordenboek,	456	

botterik;	1544	‘kinckelboer’,	
lomperd;	1612	‘kinkel’;	afgeleid	
van	‘kink’,	kronkel	

kinker	 Beets	&	Heinsius,	Woordenboek,	3094 gewestelijk	(Vlaams)	voor	
‘kinkel’,	lomperd,	onbeschaafd,	
onbehouwen	persoon	

Vlaanderen	

Kinkerlitzchen	 Drosdowski,	Duden,	1467 (in	de	omgangstaal)	
kleinigheden,	onnozelheden;	
sinds	18e	eeuw	
gedocumenteerd;	etymologie:	
waarschijnlijk	ontleend	aan	
Frans	‘quincaille’,	
oorspronkelijk:	ijzer‐
/kopergerei;	overdrachtelijk:	
prul,	klatergoud,	waardeloos	
spul	

Duitsland/Duitse	
taalgebied	

	 	
Dialectwoordenboeken,	regionaal‐historische	studies	en	archiefstukken
keenk	 Jaspars,	Groéselder	diksjenèr, 205 pink Gronsveld	
kink	 Kats,	Remunjs	waordebook, 131 pink,	kleinste	vinger Roermond	
kink	 Schelberg,	Woordenboek	van	het	Sittards	

dialect,	177	
1.	pink;	2.	graankoper	uit	
‘Wijlre	en	omstreken’	naar	
(marktplaatsen	als)	Sittard	
kwam	om	van	daar	graan	‘naar	
Aubel	e.o.’	te	vervoeren	

Sittard	

kink	 Schrijnemakers,	“De	Kinkenweg”, 89 graanhandelaar	uit	de	
omgeving	van	Aubel	

Geleen	

kink	 Schrijnemakers,	op.	cit.,	82‐83 etymologie:	‘kink’	afgeleid	uit	
‘quincailliers’,	handelaren	in	
metaalwaren	

kink	 Anonymus,	Vallekebergsen	dieksjenaer,
240	

reizend	koopman,	
(mars)kramer	

Valkenburg	

kink	 Molemans	&	Goossens,	Woordenboek,	16 oud,	versleten	paard omgeving	Roermond	
kinkel	 Molemans	&	Goossens,	Woordenboek,	16 oud,	versleten	paard omgeving	Roermond	

en	Bocholt	bij	Bree	
kinkel,	magere	~	 Molemans	&	Goossens,	Woordenboek,	60 mager	paard Zolder	(Belgisch	

Limburgse	Kempen)	
kinker	 Lemmerling,	“Keenkersj”,	24‐25 Nederlands	Zuid‐

Limburg	
Kinker	 Theissen,	Neues	Wörterbuch stommeling,	sufferd Eupen	
kinkert	 RHCL,	12.067	Burgerlijke	Stand	Mheer,	

geboorten	1832	
niet	nader	omschreven	
beroepsaanduiding	

Mheer	

kinkert	(‘verouderde	
term’)	

Boileau,	Toponymie,	81	 muildierdrijver,	muilezeldrijver	
(verouderd)	

Limburgs	
dialectgebied	in	het	
Land	van	Herve	(in	
brede	zin)	

	 	

																																																													
236	Ingevuld	op	basis	van	vermelding	in	of	afleiding	uit	de	bron.	Het	daadwerkelijke	verspreidingsgebied	van	de	term	kan	uiteraard	ruimer	
zijn	(geweest).	
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Kinkert	 “Rheinisches	Wörterbuch.	Kinkert	II	bis	
Kinnbackblock	(Bd.	4,	Sp.	494	bis	496)”	

voerman	die	de	vracht	op	de	
rug	van	paarden	liet	dragen	en	
gewoonlijk	5‐6	paarden	achter	
elkaar	dreef.	

Eupen	

Kinkert	 Tonnar	&	Evers,	Wörterbuch, 80 drijver	van	een	lastpaard;	
afgeleide	betekenis	
‘kinker’/’kinkel’,	onbeschoft	
persoon	

Eupen	

kinket	 Goossens,	Ubach	over	Worms, 18 voerman	die	de	vrachten	alleen	
per	paard	vervoert	

Ubach	over	Worms	

keenkefôtsj	 Jaspars,	Groéselder	diksjenèr,	205, 593 mager	paard,	scharminkel,	
minderwaardig	paard	

Gronsveld	

kinkepaard	 Lemmerling,	“Keenkersj”,	25 Nederlands	Zuid‐
Limburg	

kinke‐paertje	 Schelberg,	Woordenboek	van	het	Sittards	
dialect,	177	

klein	paard	of	grote	pony Sittard	

kinkerspaardje	
(‘verouderde	term’)	

Molemans	&	Goossens,	Woordenboek, 4 klein	paard,	hit,	pony Maastricht	

Kinkeschperd	 Tonnar	&	Evers,	Wörterbuch, 80 lastpaard,	pakpaard Eupen	
kin(c)kevoerder	 RH,	001	Schepenbank	Heerlen,	inv.	nr.	

1026	
graantransporteur/graanhande
laar	(1740)	

Heerlen	

“Heintje	van	Aelbeek,	
eenen	kinckevoerder	
[…]	op	eenen	maendag	
van	Aubel	door	Walem	
passerende”	

RHCL	01.075	Landen	van	Overmaas,	inv.	
nr.	7909	

voerman	(1776) Amstenrade	

“vrugten	dewelke	hij	
aen	de	kinkevoerders	
verkogt	hadden”	

RHCL,	01.075	Landen	van	Overmaas,	inv.	
nr.	8165	

voerlieden/graankooplieden	
(1773)	

Land	van	Valkenburg	
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Figuur	32.	Overzicht	van	de	betekenis	en	herkomst	van	termen	met	de	stam	‘kink‐’.	Deze	figuur	is	
gebaseerd	op	de	tabel	aan	het	begin	van	de	bijlage.	De	cursieve	letters	in	de	figuur	verwijzen	naar	de	
volgende	gepubliceerde	bronnen:	a:	Beets	&	Heinsius,	Woordenboek,	3087‐3089.	b:	Van	Veen	&	Van	
der	Sijs,	Etymologisch	woordenboek,	456.	c:	Beets	&	Heinsius,	Woordenboek,	3094.	d:	Beets	&	
Heinsius,	op.	cit.,	3090‐3092.	e:	Drosdowski,	Duden,	1467.	f:	Stoks,	Van	Dale,	379.	g:	Jaspars,	
Groéselder	diksjenèr,	205.	h:	J.C.P.	Kats,	Remunjs	waordebook	(Roermond,	1985),	131.	i:	P.J.G.	
Schelberg,	Woordenboek	van	het	Sittards	dialect,	met	folkloristische	aantekeningen	en	een	historische	
bijdrage	van	N.G.H.M.	Eussen,	gemeentearchivaris.	Zittesj	wie	men	‘t	sjprik	en	sjrif.	2e	druk	
(Amsterdam,	1979),	177.	j:	Schrijnemakers,	“De	Kinkenweg”,	89.	k:	Anonymus,	De	Vallekebergsen	
dieksjenaer	(Valkenburg,	2012),	240.	l:	Schrijnemakers,	op.	cit.,	82‐83.	m:	Molemans	&	Goossens,	
Woordenboek,	16,	60.	n:	“Dikke	Van	Dale	online	woordenboek	Nederlands”,	geraadpleegd	op	24	
oktober	2014,	http://surfdiensten2.vandale.nl/zoeken/zoeken.do.	o:	Lemmerling,	“Keenkersj”,	24‐
25.	p:	Boileau,	Toponymie,	81.	q:	“Rheinisches	Wörterbuch.	Kinkert	II	bis	Kinnbackblock	(Bd.	4,	Sp.	
494	bis	496)”,	Universität	Trier	–	Trier	Center	for	Digital	Humanities,	Geraadpleegd	op	24	oktober	
2014,	
http://woerterbuchnetz.de/RhWB/?sigle=RhWB&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&lemid=
RK05218.	r:	A.	Tonnar	&	W.	Evers,	Wörterbuch	der	Eupener	Sprache	(Eupen,	1899),	80.	s:	H.M.H.	
Goossens,	Ubach	over	Worms,	van	Overworms	kwartier	tot	gemeente	Landgraaf.	Woordenlijst	(Ubach	
over	Worms,	1981),	18.	t:	S.	Theissen,	Neues	Wörterbuch	der	Eupener	Mundart	(Eupen,	2013).	
Theissen	geeft	als	actuele	betekenis	van	Kinker:	‘stommeling,	sufferd’.	u:	Jaspars,	Groéselder	
diksjenèr,	205,	592‐593.	v:	Molemans	&	Goossens,	Woordenboek,	4.	w:	deze	herkomstverklaring	van	
kink‐	is	volgens	De	Vaan	aannemelijker	dan	die	uit	quincaillier	(M.A.C.	de	Vaan,	pers.	meded.	aan	
auteur,	2015).	Bron:	eigen	figuur.	
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