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van het doodsprentje

hl.E.A. Scheelen (L909 L968).
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L968.
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De Geschiedenis
van het
Doodsprentje
Van @je

tcÈ doodqrrerrbje.

t'lenige otrdere onder ons en dan denk ik speciaal aan degenen, die nog ruIar
de tfbenraa::sch.ooUtbij de zr:sters zL)n geweest r zèl zidr ongetwij fetd nog
herfuureren dat als belonirg voor het goed t\ran blritentr opzeggen van de
of voor het behalen van een goed punt of scrns genrcon zo iltaar
kattrhislrus
werd weryegeven.
door de zr:ster, trnstoor of pater een devotieprerrtje
of boodschap op 9ehad de gever er nog een ]cleire herinnerirg
Dij$rijls
schreven of scns zelfs een )<Iein gebedje. (z:-.e aflc. 1-)
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Afb. L
dat ik van
Een devotieprentje,
Pater hniëI
heb gelo:egen, toen
iJ< misdienaar was, net een boodschap voor de ontrrarger.

gelegerheden zoals bij de Eerste en plectrtige H. Ocnm,r. Ook bij b€eaalf
nie, Vonnsel, priesÈemijding,
professiel
is het in deze strcken ggbruilplijk dat er een prentje tcr rerinrcrirg
aan die bepaalde gebs.lr{enis tpnlt
uitgerei]<t aan farnilieleden,
rrrierden ór aan p.rrccirielren. (aflc.2)

HERINNERING
aan de

H.Tïlissie
in de parochlekerk
van de
te Simpelveld
-

17 november
Gepreekt

door

H. Remigius

2 december

de Paters

195f,

Redemptoristen

G. DRÍ.TEYK,
l. J.VREDEVFÍ,DT,
l. VTNKENBURG
en op de Huls door Pater F, DE WITTE
onder bet pastoraat vao de
ZeerEerw. Heer fOS. GILLISSEN
Blijf trouw
houden:

aan

uw

Parochiekerk,Zil

zal U voor-

Wat

gil moet

geloven

: het Evangelie.

Wat

gij moet

vrezen

: de zonde.

Wat

gij moet vluchten:

Wat

gij moet

Wat

doen

gij moet verhopeo

de gelegenheid
de te doen.

om zon-

: degebodenonderhouden
: de eeur*'lge

vrcugde.

Laat uw woning
zíirr eer, beeld van uw kerk:
'n
'n
woonplaats
van God,
buis van gebed.

Afb. 2
Een prerÈje uitgege\ren bij gelegenbeid van de getroden H.I*íissie
in 1956.

Moeder
bii.

van Àlcilddurende

H. Remigius,

bescherm

Biystand, sta mij alrrld

onze

parochie.

I{elnu, crnstreeks 1650 rrcrdt voor het eerst het devotieprentje
gebmi}ct crn
een gebed te rn:agen voor de zielerust
\ran een overlederre. Deze nrat de banl
gescttrcven tekst is z€FÍ eervodig.
fbt doodsprerÈje is g"U".'6nt. F cpdste
nog bemarde oreupraren zijn 'an iesr-, L67L, roes .izíe
il
"fo.

Afb. 3
E t€lst cp dê crdste bi@rerÈjes
is uiterst
koÉ, en rreÈ de hard
gesctrrq/en. Zíj be\rat niet rreer
dan een c;>rcep tot gebed en de
n urm en de sterfdabm \ran de
cnrerledere. Hoenel niet erg dtridelijk
staat er cp dit prrentje te
lezen: Bidt vobr de ziel van
Ètrus lI€mcnij, o\rerleden den
L7 feb ao (= anrP) 1,680.

3

Nederlard heefb de eer de bakerrmt te zijn van het doodsprentje,
bidprentje of doodssarÈje. Vanuit, ÀnusterrCanr
lneft het zijn rreg genrorden over
de hele wereld. Het zal duidelijk
zijn dat deze aanvarikelijk bedoeld zí1n
voor een lcIeiJE lcirg rran nabestaarden. De gehponte cm bij een @rafenis
bi@rentjes
uit te geven is pas rqd het niden van de vorige eeutr algeneen
genorden.
In het begin dus eenvordig rran tekst , gírq rrEn er largzarertrard
rreer
gegevens aan toevoegen. orrler &ze Sp{tevens plaatste uen al
biog:afische
spoedig een of neer citaten uit de bijbel of uit het rerk van kerkelijke
schrijves.
lbt del hiewan unasde adrteràlijverden
te vennarsr en te
tJrcosten, en de persoon en het leven van de gpsEonrm te tperen.
Een
bezwaar tegen de hoeveelheid en de algeneentreid van deze teksten is dat zij
\raak zo ortnaretdrtig
zijn: de overlederre blijkt
een toorÈeeld \ran
irens
deugd te zijn gq,eesÈ. Niet zqder rcden heet het i:n de volkgrcrd |tliegren
als een biQrrentjett.
In een geesÈig gedidrt heeft pater B.rran lêlrs deze vooràarige zaligrspe
kirgen gefekeld:
As et hru]<ske \ftln oesr leven
helegaor is volgesctrrenren,
I<cnÈ nao 't erdje nog 'n erdje
da gedrulct. steet q 'n prentje.
O, dan rprde nrcoi gepl€zen !
Jao, d€ur teksten lprdt betezen,
da ge'n heifige waort veur dezen!
Spietig, da ge't nie la.urt lezen !
l{aor oenr rrielden,
die 't nog hrunn,
qr die lof ook rnr nie ! lruEn,
denkn lmiezerd, sctroon ze zvilqertz
rrOok deur teksten lcan nen liegen! rr

tot
Geltrl<kig zí1n er en kcÍren er nu ook nog goede eerlijlce bidprentjes
dat
let,
zictr niet, stooÉ, aan de orgeschreven
stand, wEtnÍreer de sctrrijver
laatsÈe
De
aan de H.SchrifL nrcet zijn ontleerd.
alles wat hij scfrrijft
jaren gebeurt, dit gelu}dcig steeds IIEêF. In eervcrdige trcoden en net verrnrdt de uens getekerd' persoonfijk
uefairg \ran lcleire levenslcijzordertreden
en levensectrt, en \raak L€spect, afdtdrgerd dmr de marlier waancp hij zijn
rcI in dit leven heeft vervuld.
in deze tijd teeft ook zijn invloed cp het
Iblaas, de ontJcerkelijking
de dood is
Iberrel de rrers niet, IIEer ge.lmft in een hiernamals,
biQrerrLje.
per
be$afenis.
een kerkelijke
teditie
geronen, wil hij rrcg rel
zintoc
Op nenig doodsprcrÈje van varnaag staat rm zelfs niet IIEer dat betrcldcene
ook edrt gestonren is.
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Ib anbrikkelirry

eri verwiaing

rran H,

bi"{nrerrbje.

Zoals reeds in de irÈeidirg
aargegeven, waren de eerste doodryrentjes
g€s,otE derotieprentjes
net een gesctrreven teksÈ cp de acfiterl<arrt t€r
gedachtenis aan de cnrerlederp. Fze prentjes rrerden oorsprorkelijk
net de
hard getekerd en ook gekletud, bijrr
q perl<alrent- ook lrcÍrerl
altijd
uitgelmipte
o<enplaren voor, z.g. lmipselprenten,
en zelfs geborduude.
mat
de reeste gesctrrryen orerqilaren uitsfuiterd
betretcking heben q
rrgeestelijke
doctttersrr- en priesters
rrcet de tprkcrnst ook in @e kiryen
gezocltt rroden. @zien de qrtwild<etirg,
lerrensrrorm en diffi
van de
klcpjes lprrlt aargencren dat het bi@L€ntje in het klqjes-milieu
is
geboten.
Ilen tijde van e Refubliek rcesten de katholielen
in tloord - llederlarrt
een verlcorgen bestaan leiden. bor de behoefte cm hun ge.Iof todr te
nanifesteren
binren hun gestoten gemenscfrap, nissctrien ok cm q) een
mcfnraUerde nnnier bekerdheid te ge\ren van het overlijden
van sr
geloofsgenooÈ binren deze lcleine lrirg
i,s bet, bi lrerÍÈje orrtstaan.
[Iet is
dus geen voortbrergsel
van het rocms gebleven @ied Men
de GnoEe
Rivieren,
zoals nen rnissctrien zqr ver*ractrterr; ltoord-lfederlarrt
rprrctL
algareen gezien als de bal<enmt rran het doodryrerÈje.
Voorlqlig
hcudt nen de periode
L60o - L65o aan als de gebooÉetijd
rlan
het bi$rerrEje.
Vanaf L73O tpdt
het doodsprentje gednrlct, en lcan lr gemakkelijker
in
gtste aantallen tpnlen aargemaalÊ. ffiat
het dnrld<en op grcnffii papier
gFbetu:t, en het àlr€ perlcarcnt niet Er
treft
te rprden gebadl<t,, zijn de
l<osten laaq en rryordt het doodryrerÈje rnr ook rer
en ner uitgegeven bij
heÈ overlijden
vtrn gehun lel<en en Eelorigen. Àlle bekede bednrkte
ocenplaren tot circa L79O zíjn, cp enkele uit-zoderirgen
rn, \ran
Àusterdarse herkcmst,. ÀmsteÈdan uas en iffi
ent:rnn \ran
drrrldilnsÈ en uitgeverij,
niet, gehirdenf door ensuur.
E persen rerkten
niet alleen voor lit€rabrur
en rretensctrap rrnar stsden ook ten dienste \ran
g€nDrE hugers voor hlr eervodigste
aargelegeltreden: M,
hlrtÊlijksl<aarten,
doodslcerichten en ool< biQrentjes.
Deze laatste wËrren
v@r de kattrolielen
in die tijd rran qdenfnrl<king,
zoals reeds gezegË is,
een belalqrijk
€rrunicatiemidel
cm st€Lut en vofhartirg
bij el]<aar te
zoeJ<en.
Àmstenlan had large tijd het nur4olie
van het bedruIcte biQrentje.
Dit
gebruik rran het bierentje
is rede door
de hardelsbetreklirgen
overgeruren
door antrcrpen,
dat neerdere tientallen
jaÉn uet bi@rentjes
in trce talen
het qrtnun \ran de Zuidelijke
Nederlarrlen is genieest.
(Afb. 4) .

Afb. 4
Dit tvreetalig prcntje is zcnel
bnrildcaar in e nederlardsÈalige
sÈF
als ok in de franstalige
sÈreken
rprrlen
ze
mze
In
ken.
gebtadït
dan
de
t€kst
en
is
ook
cp de adrter"trarrt in de duitse
taal, zoals hier @ruilelijk
WaS.

.d[ V{)US
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Van nienrit vqd het biQrentje
katholiek Ditslard,
Harilrijk,

zijn r{eg naar ardere larden, zoals l.botltOostenrijk, Ierlald en lilcord-Areril<a.

SocÊen bidnrerrËjac.
E is sird.s het, ffontstaanrr \ran het biQr€rÈje
een eÍpre hoevelheid
in
geprodreerd.
talrijke
variëteiten
lbt betrefE dan voor aIle fuidelijl$eid
de vmrlcarÈ rran het biQrentje.
Zo ligt, er v@r de histor"icus in de
qÍtl'tild<elirg
van heÈ, biQr€rÈje
en boeient sblkje torl@is
sarEn uet, zoveel ardere uitiryen
van heÈ nolkslenen qryesloten.
È irdelirg
in soorten, die algeueen rordt aangetraden, gesctriedt aan de
hald van de iwrogafische
voorstellirgen,
die de vrcrkarrt rran het, prentje
sier€n.
Vóór 18OOversdrmn
er reinig prerÈjes, mk gwr Eearufte, die
v@r
Cb
clcdenberdenlcirg
waren crtnnrpen. lbn gebradt<te reestal
ryeciaal
de gelse in de hardel te kijgen
derrutieprerÈjes,
die bijna uitsluiterd
van Ànttrcrpse rterkcmst waren. anAteWen had heÈ, mqlofie
in de producÈie
\ran de\totiegrrentjes.
Eze rierden in gJÍute partijen
iryet<octrt (vrcral
Àrcterdan) en de prentjes die tevallig
tcÈ die par+ij befrmrden rerilen
geen ent<el
bedrukt en uitgege\rcn als bi@rentje,
ook aI bad de aftefaing
veràard ret de dood. Dit smrt prerÈjes betrmrt tot de ca@orie
der
orcigerÈiile
bi@rcntjes,
die rrcg in drie gpoepen is qder te vedelen,
nl.:
Bijbelse taferelen
L
2
SarrÈjest dit zijn bidprentjes ret ur aflceeldirg van en heilige
3
Hclsren:
net syÈolisóe
of allegorisdre
noorsÈellirgen.
l.Iaast de tqë bekerde rrcfdgrcepen,
de gesctus/en en gednÍcte biQrentjes, bestaat 9r nc{t en overTprTts-r/orm: heÈ irrvrrlprentje.
Dit prerÈje is
misl<enbaar een edrt doodqlrerÈje. Q de reest noorkcnerde is err
doodshoofd nat lreke,Is afEedrulct, hraarttij uen de rtram en de sÈee:fdabm
van de overledere zelf l<gr invullen.
(zíe aflf,. 5)

.rtrryrur tr{rf-Êc12.ftiifEy
y"ilrt*là,
,?u fiil íu! tw HÍF***
W|/W{u
';!1ri
,!r(rrt..ni
#..rri ifcly.ftiif

Afb. 5
ret voorgednrlcte
Een bi{lrsrtje
t€lcst, waarcp de naam en de dabnn
uet de hard ksl
van overlijden
rpden irgevuld.

gy oort
ooyt*qn
*qiejol
{ír,

; iitq
y,f
{,&ï,i*,i{{;i:;;fíf
{'Syry:i
:W i::í:íir,
i::#
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È irdelirg
die rnr vplgrt Ueper*t zidr uitsluit€rd
tot biQrentjes,
die
speciaaf voor de trerdenkirg der afgestonrerren zí1n orrÈrorpen, gegr:aveed
en uitgegerren, t.w.3
f-.
2.
3.
4.
5.

ItekelprerÈ'jes
IGr}àofprentjes
Affaatprentjes
trAESlbrierilirr
- prenÈjes
hrtreÈbi{lrentjes

Ad L. Itrelcelprentjes.
zien \ran en doodslaat de afteeldirg
È beeldzijde rran het biQrcntje
lpofd of err geJraante, uet lsrekels er cm heen. Ze ranren bedeld als waar(Aflc. 6) .
sctnrwirg \r@r de nabesÈaardelr. ?p \ran: hden iÏ, rctgen gij.

Afb. 6
t<refefprcngjes laten zcnel wat
betreft
als ok t€ksÈ
afteefairy
te rrcnsen
niets aan duidelijlfreid
orrs: rrtbdie nihi qrzrs tibirt
d.rr.z. ]llleden ik unryen gij"
geeft duidelijk
reer rnat ierrard
te wadrten staat.
F laatste regel is ten dele in
raadselvom gesteld: rVermaan varr
sterven doeÈ zqden derrtentr.

is ffitstaart
We zqderlirye
voorliefde
voor deze rtltnp doodsqfnfofiek
qder irdnrk van de rnreselijke epidemiëen, die arncpa bij hedtafirg
"
teisterden.
qkcrrt,
lcijgen de lsekelÀIs later de ncde nan de zrrafte rqnrramjes
griezelidteid
kcmE,
prentjes een rpg gruËlijler
uitzicht.
Eze lurg naar
\rrij alg€!ÍEen voor toÈ orgeveer L870. (Afb.7)
{

:I

0*tËrn**tn
rllrdÍtlnllr*t*

Afb. 7
Ql dit prentje van 1899 ret dubeIe rsnrrard kcmt het Mshmfd
rng steeds voor.
Afb.

g

r

Een kertóofprcnt
ret gn:aftcnbe q
sr kertdrof. ÀIs beXrurirg q
deze gafEcnlce een hilis
rrEt,
lijhrade.
;
{rninttentp0trdilrXtt qul {ifillfi:":t'$l ,'Ër,,ítr1r.
i
k vsrairit' Íutl: ilJmc1ur& ta h irltnne

i

Àd 2 . IGrldrofptentjes.
tlaar het ql dit srcrt prentjes aarTt€{Fvennutief, de gaafzert<, rnden
genoend, een naamdie i:r heÍt, gebruik l<ernactttig
ze ook gafzerlprerrtjes
zerkjes. (Àflc. 8) .
uert
tot
veweervordigd

I

die al ryoeaig de. $inst rran het
net de lorekelprentjes,
In tegenstelfiry
tnden ten dage rng in
de kerittofprrentjes
\ralló
pruri&
he&en verlor-n,
gnaak.
de
t1gt genre \ran heze zerkjes is orgeneen vnrcfrtbaar genrcesrt_en net het
gemaal+f
heeft rrpn nqt een verrlele ideling
als hoofffi,ief
l<erltroÍzicht
gaan,
cndat
q
zal
in
vender
iX
niát
die ik alleen zal rpenen, lna:lr wEurr
spreeJct:
de benamirg voor zidtzelf
ê.
b'
c.
d.
ê.
f.

Kerldrofzidrten
Icrlftofzidrten
IGrlclrofzictrtelr
IGrkhofzictrten
Gafincnunpnten
IGrldrofzidrten

net beelden.
net slznboren'
(= zinnebeeldige
rct attegoriên
figuren.
ret niet-allegorische
qp na€lm.
net cpen graf.

voorstellilgen)

.

Ad. 3. Aflaatprentjes.
staat een ]arrisbeeld net een (votle)
e de aflaatprentjes
dus.
ernaasÈ afgebeeld. (Afb. 9). Echte bi@rentjes

aflaatgebed

o sttgc6FTfiKfsfiï8,

l'ïtij'"'ïif-ffiti
È'it.ê Ërtê È'*setsltór*
Cïch roii ,lsr l,Ri$BsÉttsu
:ÍÍliftsDst tnelaer Reala'
dur*hdrluÈ* m*lt! lïêrs
srir defl letrteÍt*E Qs"
ffrhlsB des fillsBboês.
clat Ítogï$un* utid rler
Ll+!€ tÍrd zefltih* a*lt

il
il

lt

il li

tl
i i

ii
tl
ti

TI
li
a :

it lt

Afb. 9
Elke ]<eer na het lezen van dit
gebed ved.ierde de lezer L00 dagen aflaat rnits hij gebiecht en
geccÍErunicesd had.

*, -ïesusBnrnrhsrnig'keitï Il

danlcen ze
Ifrm pcfrlariteit'
lfrmeriek betroren, ze W. de rreest verq)reide.
besËaansde
aan
beantulooldt
juist
best,
het
deze soort
aan het feit dat
n.1. door het bidden \ran aflaatgebeden de
reden yan het biórentje
te verzadrten van de cnrerledere.
lqrt€rirg

9

Ad. 4. ttAr:s lfiorierditr--

prentjes.

de gestonren nens' de
Naast de geber:rfenissen als doodsstrijd,
voor
in het hiernarnaals, kcmen ook afbeeldirgen
uitrraarÈ,, dê lotgevallen
als het privaat oondeel, het \ageurur, dê henel, hel en velrijzenis.
qfrboliek
rct betreldcirg toÈ de
en de npr:alisererde
Varnregreáe variêteit
dood en de rnanier \ran lenren en steríven zí1n ze samergre\at order de veeltrfts !{orierditt:
de }srlst crn te stenren. (Afb. 10).
zeggerde titel'
Afb. l-0
We prent laat zien wat er tpnd
het stenren speelt en dient te
te
gebeuren crn het ffi
nraken: o.à. a:rn*ezi$reid rran de
@nmrnie.
fanilie,

DAT HIJ RUSTE
IN VREDE

Afb. l-1
Deze aflceeld'irg \ran Ctrristianrs
Groe, die in l-884 is
Inrpcentitls
bij de tel<st \ran
hoort
overleden,
2L.
aflc.

Ad. 5. Portretprentjes.
Bij dit prentje is ql de voorzijde het portret \ftln de orrerledene afge
verscfril van nenirg of dit genre rrcg toÈ de garte fanibeela. m fstaat
nrcet woden gerekerd. Het antrrcord rnngt af van de
Iie der bi@rentjes
I{ordt hierin een gebed gevraagd voor de ziele
tekst op de- actrterzijde.
dan stenpelt dit het prentje onÈegenspreke
nrst \ftrn de geportrettende
(Aflc.l-L)
lijk tst een bi@rentje.
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I€tke

infonmtie

rrusdraft

rc

H,

bifrrenbje

?

aspect, van het bidVoor de gennne verzanplaar is het ionografisctre
zqgën
dat hij niet zqr
prentje neestal niet ao interesant,
&t wil niet
is. Hij zou naElr trcts zijn als hij er een in
weten wat een lmekelprentje
is neer gefixeerd op de achterhad. Z:ln belargstelling
zL)n verzarrelirg
en gebeden,
de tel<st dus. Niet de Schriftteksten
kant van het bidprerrtje,
die op het lenren en stewen
dat is voer voor ttreologen, rnaar de tekstgr,
over hent
veel inforrnatie
heben
en
de
lezer
betreldcirg
van de cnrerledene
gegevens
salrengevat
deze
onderzoe.kers
woden
de
Door
]cunnen verschaffen.
order de term: rnaterièIe gegevens. lrleestal is het verzallelen en ondmt
bezigheid van de bidprentjêsvêtrz€ule\ran deze gegeivens de belargrijkste
Iaar.
ztrllen orrnisl<eribaar hun neerslag
nepaafae nrcde-terdenzen en sttsdrgen
de naanrrnateriële elernenten zoals bijv.
heben actrtengelaten in allerlei
gevirq of tekst.
gegevens zoals doodsoorzaak en
lcunren bepaalde feitelijke
Arderzijds
q toesÈarden in bepaalenig
inzidt,
versclraffen
oÍls
scms
cmstardigheden
ge\ten
aarnnrfvaak
belangrijke
plaat-sen
tijdsÈippen.
Ze
op
beaaalde
of
de
Hiedoor
tertry
te
vinden.
gegevens,
rreer
zí1n
etders
niet
welke
lerde
qls over \rrcegerc
ryaarde als docunent. 7,e vertellen
]crijgen bi{rrentje
stJ€ek.
dor?
en
shdie
\ran
eigen
voor
vomen
rnateriaal
en
tijden
rrariaDe hoenreelheid gegevens die c1l een prentje wodt verneld is zs
de hierprder volgerde geltevens zijn een q[F
bel. Voor alle dtridelijldreid
(Afb. L2 en
scrfinirg van tot nu toe voorlccnerde gegevens op bi@rentjes.
13)

I

ïI
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Joannes Jordanus lluyst<ens
lid der H. Familie
geboren te Oirsdot 16 November Iffi
aldaar
óverleden 20 April 1915, voorzien vsn de laalste
H.H. Sacramenten.
Mijn leven is in smart bezweken. Op U heb
ik gehoopt, o Heer, zeggende: Gii ziit mijn
clod' mijn lot is in utt n"Ë3.t3b
12. rs--16.
En nu, o Heer,wees mij indachtig, doe met
mij naar uwen H. Wil, dat mijne ziel slechts
in vrede ontvangen worde.
Tob III 34.
ZaliB hii, dle de beproeving doorstaat, want
hij zal de kroon des lcvens ontvangen.
Jac. I 12.
Waarom, dierbare moeder, weent gij? Eens
zien wij elkander weder, en dan zal uw hart
zich verblijden. Ik dank U voor alles wat gij
voor mij gedaan hebt en ik zal u beminnen
in den hemel geliik rk u op aardc bemind heb.
I Reg. I. toes XVI. H. loann. Bergm.
Dierbare Bloedverwanten en vrienden hclpt
mij door uwe gebeden, en gii vooral Eerw.
Zuster u,ees mij in uwe H. afzondering ind a c h t Í-e .
GEBED.
Wij bevelen U, o Heer, de ziel van uwen dienaar, Joannes, opdat hij gestomen voor de wereld, leve voor U, en wat hfi door menscheliike
zwakheid modft misdasn hebben, wil dat door
Missa Def .
uwe barmhartiqheid vergeven
(3N dag- sfl.)
Mijn Jezus barmhartigheid.

Afb. L2
tot het prentje
In tegenstellirg
\ran aflc. 1-3 geeft dit prerÈje
heel rreinig inforrnatie cnrer de
cverledm.

P. STANS, -

11

Oirs&ot.

x"F'
J.sus! f lfaria! Joseph! f llemigiust
(Es ist ein helliger und
lteilsanler
G€íianke
ftir die vr'rst,rtrenen
zu bctcn dsmlt ,,J ,ori r,,".,
Sriu(len crtost rverdcrr a
(Il
.16!.
.\tach. II

J.

I
Christliches Andenken
an den rvohlachtbaren

Herrn

Joh.
$teilan
llub.Uan
lïersch,
welcher in der vierben Morgenstunde-pmam
I 7. October -190-1,nach andiïchtigem
pfang der hl. Sterbesacramenteriund Gervinn!rngdes Jubileiumsablasses im Herrn
entschlief.
I)er Verstorbene wurde geboren zu
Simpelveld am 23. Der'. 1885, war in
erg0er Ehe verbunden mit Aíx,t Mrnr.r,
FRlxsssx und in zweiber mib Auxe, X},rs.
Honsv.r,ss,welche rq1t lq Kinrlern gesegnet rvurde, wovon elf mit siehen SàhwiËgersiihnen urrd Tricht*r und 28 Enkeln
den. Verlrrst des guterr \raters tretrauern.
llie empfehlen seine Seele der chrietlichen Fiirbitte,. be-sonders derjenigen,
denen er gerne in Noth und Unctïick
hilfreiche Hand bot, damit sie balrt" eingehe in die ervige Ruhe.
Mein Jesus barmherzigkeit t

siieseHerzenJ"ro,rr,ÍtïL.ï;t*ollto

meine Zuflucht I
r

I'enrrers &

(800 T. Abl.)
Co

lleerten.

Afb. L3
Voor de verzanelaar of voor geneafogisctr orderzoek benrat dit prenje een uitgebrcide
hoeveelheid
inforrnatie.

De rnam rran de overledene.
Naast de fanilienaam woden ook de doqnanen verrteld en scms de rcepÍËrerm. Dit is voor de verzarelaar
de kapstok waar alle overige lp[Fvens,
die voorlccnen cp het bi@rentje,
a€unrloden qgetrargen. De bi@rentjes
q)
gesorteerd
rrrcden
naam
en de naËrmis reestal de eersÈe irgiarg bij het
doen \ran gerrcalogisch orderzoek.

12

De geboortedatr.un.
voor 1.800 zenÍ zelden voor. Fas rn
De geboortedatr-un kcnÈ op bi@rentjes
L825
1830 begint de geboortedattrn een rrast gegeven te rroden in de
tekst, al kcrÍÈ optave van de qrderdcrn in jaren rng vrij vaak voor.
(Afb.

14)
tlRTlt{usl
lasust nrnl^t' rosEPHt
it+bai ltÍter; ouÍ ben
GincGbrcnÍrone
r,BnfÍ*n.,tË,"8i:,.
lgescbcr ocrecDtis.crr

t
GítiítÍi4e6 [rrbcnfcu
qn bie tooÓÍo4tbore
Srou

MARIA H U.B. KLEYNEN ,
r g f b .H A Í í E R E '
meÍ$eim ![[ter oon ?7 $o$rcn nc{ oicbet$oÍ,
ternGmpíongber fit$Íi{cn Onobenmittelam
29. Ítoo. 1898 no{ einerÍottgenunb i{mer3,
[r{en .Êronfleit gottieÍigim Scrrn enti{ÍieÍ.
Íernteoon $rrg.'rb oui
Die Eeritorbetrc.
Oott Íiiróten lnb bem.Serrnin berGinio,.bco
bicncn. 9ic betrc$teteet bo$erouS oto
{2er6?rr6
bie lic gepiiienboÍter'Ílifit
ibrc Sebendcuigobe,
i$nn Oinberneine{riitÍiÓ irommc €r6ie$rrng
3u gebcn. Ecbei prrterÍiefiiie e0 ni$t oudl
iiir oog feittióe Sobt ber $lrigen €otge 6u
nirb belfotb
trogcn.Eie ticbe.Stingegortgene
ioruobÍoon ilrer to{tcr cu6 etiter Gle mit
.p. Eorogen, o[6 pon i$ren -brei €ólnen
G[e mit $ $. Slcanetr,
ou6 ber 3-roeiten
bcrrncineriió in Giib'llmcriÍo bcm ifiiiiione,
gemcilt fot, cÍ6 boe
Eerfc c[6 $eiuitenbrubcr
SrirpieÍ einer {riftÍi{ett Ututter in tfetrtenr
?[nberifen
ÍortÍcóen.
6ic empfebÍenbie €ee[e ber.[ieócn Eep
ftorbcnenbemOpfer bet $rieitetïnb bem Oe'

Afb. L4
Hier rinrdt alleen de leeftijd
\ran c'ververmeld ql het tijdstiP
De geboortedahm ri,ordt
tijden.
niet ventpld.

.,,f-o;!ff,;ïo.lïïln,
beroÍiiubisen,
bcte
lrud

non 9t. ?ÍÍbcrt8 in frirórotb.

De sterfdabsÍr.
Thans worldt deze steêds venteld. E zijn ook prentjes zorder do=
datl-un- Scms is deze genrcon vergeten en in arderc ge\ral1en kan het alleen
Inaar zo crdat relr de sterfdag niet kerde, bijvoortceelct bij vennisten of
bij gesneuvelden. (Aflc. 15)

Btd voor dc Ztcl vcn Zohgcr

Antonius

v<rn der

,/

MeÍfden,

gcborcn tc Boxtcl 20 Mct lgtl cn ovcrlcdcn
conccntrotlc-komp nqbll
-E-àcl-Duttschc
oqnvdDcr Dàccmbci
Llsdclonil)vcrmocdelllk
-I9lf-iÍí'Uuvsqrt
werd ochoiden ln dc
H. Hart kcrk te Bortcl óp t9 Mct t9t5.
Dit tr het ovcrzlcht von zlln lqqtstc, drocvc
lcvcnrmoqnden. In Scptcmbcr vqn het vortq loar
wtlda ht1 vonult bevr[d Ncderland tcruqkiórcn
noor zltn dlerbqrcn, clle In zlln noE bczèttc qcboorteplootr verblcven HU wtldcl ondcnh-dc
gêvarcn, wqqrvoor
ztln wlcndcn
hcm woqr.
rchuwden. Door dcn vilcud qqnqeboudcn. wcrd
htl ovcrgcbrqcht noqr Éet komp ion AmcirÍoort,
op 3 October werd hl; weggcvoerd von hot
ccnê coDccntrqtle.kqmp noqr hct ondcrc: noor
Neuc Gommc bU Flcmburg, vqadqsr ncsr
H0rrcn. tenrlottc nqcr Lodclínd, dqt ccn zêcÍ
bcruchtcn aoom hqd. Dcor rttcrÍ htt cu wcrd
beqravcn tn ccn mqrrq.groÍ op hct Ev-onqcltrchc
LcikhoÍ
vcn Lqdclund, nqbi, dr grcár von
Dcncmqrkcn.
Mogc God tn zlln gocdcrtlcrcnhctd hcm vcr.
gocdcn, hetgccn God.vcrgctcn onmenrchcn hem
qondcdcn. Moge God tiem rchcnkcn voor dc
oordcn von vrrichrlkktnq, Ztln plqqtr vqn v:edc.
Dc hcmcl zll ztln vqdcrËnd.'Gà<ir ltclde ztl hct
loon voor- de_lteÍdc, dtc h{ dc zlfnen toediocg.
Dcrtc Moedcr cn ollen. dtc mll dlerbqur woqrt
voqrt wcl. lldt voor mtt. Tot wécrztcnr bU God.

K. P.-'. d. Brqsk,kortcrÉ. iiorr,iott"t
d
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K isz

Dil<I^tijrs Ttordt aan de sËerfdag een per^soonlijk elenent
toegevoegcl b.v.3
weinig dagen
l? -de geboor+e van haar vier.re ki;d, of : qp de stcrvensdag
van de Heer. (Aflc.16)

We smeeken U, dierbare Bloedverw@rteD en Vrienden. biltnzen
Heer Jezus Christus en de lieÍde
vcn den H. Geest, dct giJ ons bi1staqt in uw gebeden vooÍ ons tot
God.
Rom XV 30
AIs gij'n mensch ziet sterven. denk
dcn, dqt ook glt denzelÍden weg
zult opgocn.
Gelukkig de mensch, die ziln stervensuur vooÍ oogen houdt en zich
dogeli;la bereidt om te srerven.
Ziln we dcrqrom onze dlerbqre
overledenen in ons gebed indochtig
oE ons des te beter tot de eeuwigheid voor te bereiden. H.Joes Chr.
Bormhcrtige Jezus, geeÍ hun de
(cÍ1. v. 7 Jcren)
eeuwige rust.
Goddeli;lc H<rrt vqn Jezus, belceer
de zondcqrs, red de stervendetr,
verlos de heilige zielen vcn het
vqgevuur.
(cÍ1. 3@ dcgen)
Onbevlelte
Koningln vcn den
vrede, bid voor orui. (oÍ1._300dg).
O.L. Vrouw vcn Fellenogrd, troost
uw kÍnderen Ío hun droefheid.
H. Antontus en H. Rochus, onze
Pqtronen, beschermt uw porochie.
N.ta, LÉsTUita.

Itrlrn not|,onfunig
en hot.Lcvcn. -.

ttNDHc'Vtll

De sterfrIaats.
Dit gegetren is even essentieëI als de sterftijd.
Irot voor koÉ stienren
de ueeste IIEnsen in hun eigen bed. Sterfplaats
was de rrcorplaats.
O.delren
eirdigen te gemoordig dikwijls
hrrn dagen niet rreer in hr,rn woorplaats nnar
'uan ver@
in rrusÈfmizen of klinieken
en hoenreel slactrtoffers
bezrrtijlen er in ziekentmizqr ? De garealogen \ran de toekcrnst, ztrllen het
er niet gema]*elijl<êr
op heben.

De doodsoouaak.
tbt fpeft larg geà.rurt eer de bidprrentjes de doodsoorzaak tcsrlseeÈ hebben aargegeven.
De ziekte zelf rrordt als zodanig zelden uitdrul<kelijk
verreld,
rreestal
qDrdt deze cmsctue\ten in ternen als: na een larg en sttartelijk
gsdrlaqen
lijden'
of als het een onge\ral is: ten gevolge \rdn een droevig qevaf
,
of: door het uoeste oorlogisgeneld.
(Aflc. L6)
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De nqmen der slachtoÍíen zlln:

Op St Nicolcasdog von
't
lccr O.H^ 1942toen tn
de kerken

vqn de stad de

Hoogmls geetndtgd wos
't
en ln hutselllcen krtng
Íeest vsn den Klnder.vrtend door
groot en kletn gevterd werd, lcwom
't
plotseltng over de stod woeste
oorlogsgeweld

Afb. L6
Het ffi
dat- 42 doden
eiste vord plaats op St.Nicolaasdag. Op zo'n dag verwacht rren
gebeureen dergelijke
weselijke
tenis niet en wordt daa:sn als
bijzordertreid
verneld. Dit is ook
een ectrt collectief
bi@rerËje:
het venreldt de narren van a1Ien,
die bij dit M
zL)n
cxrge,kcnen.

Von qlle porochtes werd de po.
rochle von St Antonlus Fellenoord
't
zwscrrstêgetroÍlen, Vele hutzen
werden er verrvoest eD sÍ wsren
42 dooden te betreuren.
Voor zoover mogeh;k ztln zÍ, voor.
zlen von de gencdemtddelen onzer
Moeder de H. Kerk, tn de pcrochtekerk werd voor hen gezomenh;k
de solemneele ultvcqrt gehouden
en gezcmenhlk lusten zU tn één
't
psgrcÍ op de eereploots vcn
rochtëele Lerkhoí

Bokcrr.
Fr. Mqílnur
De echtgenooten Hcndrlk lon.
gqoÍtr en Johqnnc v d. Brock en
hun ktnderen ' Toosle, Greta, HenL
Slock, Wtlly, Mtentle en Joke en
hun oom Hendrlk Kemper.
Ádrtqnq von den Brock-Hoppen.
brouwcrr, Hcnrlcq Bucncn, Toorlc
Hendrlkx, Wtllcm v. Luyk, Johcrn.
ner v. Luyt, Hcrrlc v. Meltr. Hcndrtkur v. d Mculcn. Jon Derk
Oderkcrk. De echtgenooten Lom.
bertur Rooymohcrr €n Mqrlo
Elberr en hun klnderen ' Annte Lles
Gerry, Ttny en Beq Corry Smectt.
De echtgenooten Hqrrtc Vtlé en
Morlo Hczcmqnr en hun ktnderen
Anny en Jon. De echtgenooten
Adrtqnur v, d. Voort en Chrlrttnq
Mcurr en hun lctndle Dtrkle
Cathorlnq Wtggerr- v. d. Heuvcl
en hqor Llndert,€s Cloortle, M<rrl€t,ê en Antoon. Wed Morlo
Zcnettt- Smuldcrr, Wed Eltrobcth
de Zccuw-Duttrèhmcn en hsor
dochter Mqrlo Vcrrchucrcn- dc
Zccuw en Corry dc Zecuw.

staat.
De hmgerlijke
T!oÈ,in het begin \ran l-800 wordt \ran geeÍr enkele nan gezegd dat hij ge
hlrlid is. @
lurcdt van veel \rm,trrrcn verrrcld dat zij huisnsnr
of
$tedurc waren \i"an die of die; voor de getrwr-le \rffi.ftr hoorde toen de rnam varr
wilde ze enig aanzien genieten. E huhelijksdatun
haar echtgenoot eÈij
kcfiÈ slechts sporadisch op de bi@rentjes
voor evenals de duur van het
hrxuelijk.
(Afb.1-7)

Alfousus !
Jesus, Maria, JosePh,
Selig, llÍarin, rver Dic-hkennt-.wer
ariÍ Drch vertraut.[H. .rlPh']

t

Andenken
Zum christlichen
ao die woblachtbare Ft'au

Franssen
Catharina
Hubertina
Maria
geboreneUEELKOP

)
I

t

r

t

welche zu Wittem am 28 Februar {809, morge^ns
tratb neun, pltitzlich aus diesenr Leben abberufen
wurde geboren-in Kirch'
-oà"ïmuer
*,irOe. Oió Éiogeschiedene
{821 und trát im Jahre 1872
;;il-;;ntt
i;''-.t;;- bl. ubestand mtt Herrn Paulus Joseph
Ér'an."en, der ietzt mit seinen Kindern aus erstcr
Èil á;n Tod d'er theuren Verstorbeneo berveint'

Afb" L7
Hier is de cnrerledele vernoerd
net cie achternaan \ran de echtge
rtooÈ ret tmroegilg
van |tgeborerE lEfilkcptr. Iàt€r en ook tlnns
rrcratt de vrcr.nr rÍEt haar neisjesna€rmvel.ïloerd ret tevoegirg
\Iarr
de naam \ran de echtgenooÈ. Het
jaar van het hrnelijk
is hier wel
vel:reld . Zíe ook aflc . 4.

Ihren Mund óffnete sie mit Weisheit. und das
CeÀáii der llilde rvar auf ilrrer Zunge S.ieschaute
u u f l È . e i H " u g e s W e g e , u n d B r o d - a s s .s i e . n i c h t . i n
sle'
tlrissiggang. Ihre Kinder treten aut unq p-rers-en
[Spruche XXXI']
ihr i\láón und lqbt sie.
lieine Xinder, denn ich liebte eueh mit rvahrern
lÍuttelherzeo, vergesset meiner Ermahnun.gen nie ;
BeiÁpiele naeh, und betet fiir mich
foa;;i ;;ineá
Daï Einzige, das ich von dir. meioem Soh.ne'ver'
Ènge, ist'àiêses, dasz du am Altare meioer .getH. Monica.J
denlkóst.

Sie ruhe im ewigen Frieden'
lltein Jesus ! Barmberzigkeit. [10íl T- Abl']
Stisses Herz lttariii, sei meine Rettucg. [300 T. Àbl']
N. Atberts u. Sóbne ' GiilPen.
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De@.
De neest voorJccnerd.e venrclde fr@
rran otrerlijdsntt
zijn die
wellce betrelddcirg heben op de ctrristelijke
genademidelen zoals de
biecht, bediening, de ccnurunie. Zo karTren 1ezen3...DËt.gesterlct te zijn
door de sactanenten der Stenrelden, of :. ..na bij vo1le l<ennis gebiecht te
hebben. l4aar de cnrstardigheden lunnen ook rran heel andere aard zíjn.
(Zie aflc l-5 en 18. )

rA f lozEF

JE Z U . S +
G e d e n k i n u w e g e b e d e nd e z i l l n

tun zaliger M:;uff;ouwen

FINA MARTENS

M A R I E - J O S E M A R T E N S'lI I
coNGREcÀNIsrE
geboreo te Bilzen,

op 2l

Mei

'*RulsrocHTER

i

1923

eeboren te Brlzen' op 9 Maatt

|

Pauselnken zegen

-r-

Berden waren vrome kiodcren vaa Maria.
"DoorMana,,gingeozii

"aaarfczus-;

e l k e n m o r g e n o f f e r d e n z r ih u o o c o d a g i o

II
e.ot

de H.Mir

en sterkten hunne zrelen met rlc H. Euchanstic.
Zoo wrlden zri ook Bog samcn hun
naarde
van

tlË

bcêrcg docn

kapellekes vao O. L. Vrouqr der Àroco

Bilstand. -

Eitaar I zri lcerdco

ea

wii de eeuwrgc :egekroon.

, I
I

Marrabloemeo van dea ieugdigen steogcl -

daar

een kostbare

vaas.

Gedenk.

o mensch.

lchcrvca

gaf.Hilnam,Hil

Troost U allen. Moeder
des Hemels geopend, uit

occr

lag hun schoone feugd... verbriizeld;

mctbloerlendhart,dcnFlceruwlievehindereo

.tt"staan,Hri

,'l

bcidc

oorlogstuig

bloedverwanteo. uw geloof schenltc u den moed' al
ir't

ï

rultc

weder .. een verraderhlk

oiet

It
'i[

t0 Septembcr l9{{,

op Zondag

eo aldaar samen scbiel4k ia dco Hc., .l.rl.d.o
't
H. Ol:crcr(,[len
gesterLt mct

I

1932

weetwaarom.

Maria hecft ona de deur
Moeders hand ootviogeo

Moge ons levensoÍferons helpen bespoedigen den
Vrcde op aarCe aan alle mens:hen vao gocden wil.
O

L. Vrouw

van Bristand, bÍd voor ons.

vaa
van ]ezus en Marta,

Zoetc Harteo

"*'-

\peest onze

|
als't

morge n is dat

gc relllót

I

den avond nret nee! kriigt. Wets dug bercid... t
f{

'nd,broêrr.
:ï::i

Afb.
41"
;,*t
e""d
aan

toevlucht.

18
kart
crÍ'stardi$teid
Uijzortere
neisjes
9e
dat beide
i"á*
venden tijdens hun bezoek
tr{€e kaPelletjes'
16

'

Barmbartrge f ezus, schen\aau

tr l ..;;;;",;

buone

I
_l

De begtraafplaat-s.
l,leestal rryrcrdt deze fiiet apart, vermald: neestal r,rordt de cnrerledene ook
verneld
begraven. Ze vpdt wel uitdrul<kelijk
in de plaats \ran cverlijden
plaats ttodt
wanneer een cnrerledene q) een onvoorziene niet gebnrikelijke
daa::aan ten gtotdliggerr oorlog@
@n:aven. HeeI dils^rijls
slagr. (Zie afb 15, 16 en 18. )
De begnaafdab-un.
Hoenel in Noond-Nedertard de beq:aafdabnn heet dil<wijls c1l het bi@rent(Zíe afb. 19. )
je voorlccrnt is dit bij ons niet zo gebmikelijk.
Afb. l-9.
Dit is het oudste biQrentje
uit
de verzarrelirg
en verschaft veel
i-nforrnatie over de overlederre en
zí1n fanilie.
Ordet:aan lcan nen
ql L4
Iezen dat de be$afenis
jrfli plaats vord en de @rafe
nisnis q 22 juli r.ierd
otrrtred::agen.

S . f o e, *

l n ó i o i + $ o f c P 0 ,t S e n Í s i n t '

o"&Slfu
$i;.'3+
i $j'ii
Eïïlt';11
,ïPó',it

3un Fonnmun0óriÍttióenSnbenÏeiron btc

I

rnoftn$tbare
Prnu unÈillittrue
lllanlo llte|J n €ll:
Johorrno
Kleijnen,
giborne

bÍeiIcn

:1H,,f.,:,','1fl
,Ti$i,f
"Àllt:
:.toot$i?""iltïï[l?ïà',':s:ÍliÊff

fit btc
ettortdit$, uïljc ct!. gcuisli .rn!
n6bcn,
n6bcn,
uqqlqtclt
eonrcnltlóÍct
tdátiïe, u9g
rlici, tdátiïciiËttbïb;ï;"
9t!ó[ct
;ttbïb;ïfutiri rlici,
i0',-ir€6nbcn
Dtm
Dtm
mb Dqn
mb
llcr ryb
lcur
lcur9-.
Ïícrd
ÏícÈC-ehià
éhii bcm
9. Scgbpfcl-bq$4cftcr
Ío-Ëi;iliiiii
ótrl isrc__itcle
li,t6iii;;
-rncBbpfcr-bq$4c[cr
Ío
_9!c.te
c$cttl$e
boi lic b9$0.
i5eídtïÉï ciiiÍita-orii,r-crnpïo1tcn-,-ól
lu crfgcn SrteDcn.

i"ïË,'"o.ff&"Ë!:fl,ï,'.4:ïii"3
onPLïJ'lïlt'Í?,'#e*H!"fl

gtott finbcn.
óigiï ó--utf,'ií ltí SÍo-rittïÉcEr €tntcluctb
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Het bercep of functie.
De verneldirg
van het bercee ksrÍt niet zo vaak voor. Als het rlel voorksnt dan betreft
het lÍEestal lestuurrijke
of miiitaire
n r.tl*,
of f,r""ties of beroepen waariaan aanzien or een titel
is veràorden zoals rntaris,
alts, apotheker. (Zie aflc. 2O.)

lEzus t

MAR|À t'lozBF

t

In uw godvruchtig gebed wordt
de zrel van zalrger

LAMBERTUS
aanbevolen

PETRUS
MT.ALBERTUS
M A R I AL E M P E R S
JOHANNES
vrn Schrcrberg en Brunlrum
Oud-Burgomcrrter
Burgrmccrtor vrn Kcrkrrdr
echtgenoot van

Mcvr. Johenne Mrria Frentzcn
De dierbare aÍgestorvene werd geboren te s-Gravenhage
op 2E Maart lE9E en overleed voorzien van de H. Sacramenten der Stervenden, in het fozeÍzrekenhurste Kerkrade
op Goede Vrrydag 23 Maart l95l
Heel de stad Kerkrade rouwt over het heengaan van
'n
haar burgervader, dre werkelilk
vader was voor al
haar bewoners. Àl zi;n grote gaven van geest en hart
't
stelde hil ten drenste van
algemeen welzrjn, met bewonderenswaardrge en onurtputtelrlke €nergle droeg bri
de noden van allen,
Wat
n strchtend voorbeeld gaÍ hri als kathohek . zelÍ
grng hii ziln volk voor in alles, wat goed was. In alle
parochres €n rectoraten verwelkr:mde hrl onlangs nog r
Beeld van de Sterre der Zee bri haar plechtrge rondgàng
door de gemeenre. ,,Nog noort heb rk zc aceC kunnen
bidden als toen," dat waren zrln eigen woorden. Nu zal
't
omgekeerd zrtn: nu zal de Sterre der Zee hem verwelkomen en begelerden naar de tÍoon van baar Zoon
't
Op
laatst van zrin leven heeft hiy veel geleden en geli;k
Christus grng hi; op Goede Vriydag heen van deze wereld.
met Christus zal hii glorrevol verrrjzen en het Paasfeest
vieren in de hemel.

rN **Y,:íilAM
M r . A l b e r t u sP e t r u s
J o h a n n e sM a r i a L e r n p e r s

Moge God zrin dierbare echtgenote, krnderen en ouders.
die in hem zoveel zullen mlssen, iroosten en sterken
Wil allen zullen onze dankbaarherd iegens de overledene
'n
tonen door
vurig gebed voor de rust van ziin zrel
,,Barmhartige fezus, geel aan de ziel van de afgestorvene
de eeuwige rurt. Dat hii ruste rn vrede'"

Afb. 20.
Een vooràeeld van een prentje
wErar naast het ambt dat hij belcfeedde bij zí1n cverlijden
ook
de voorgaarde arbten zí1n genoend
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Lldnaatsctratrpen.
Een veel voorkcnrerd"versctlijrrsel
is de venreldi:Tg van het li&naatschap
van een broederschap of corgregatie.
Vaak zL)n er rueedere verneld.
(Zíe aflc. 2L.)

Bidt

voor dc Ziel vrn Taliget
Heer
dea WelEd.Gestr.

Innocentius
Groos,
Christianus
Lid der Derde Orde van den H. Francrscus.
Prefect van de Aartsbroederschap der H. Familie,
Oud-Presideat van dea Bi;zooderca Raad der
Vereenroinq van den H. Viocentrus à Paulo,
Ridde; i; de Orde van Oraoie-Nassau,
Begrftigd met het Gouden Krurs
-Pro Ecclcsia et Poati6ci",
te St. Michiels-Gestel 2E Dcc. lE{E en
ocboren
voorzien van de H H' Sacraorcnten,
tiidro
' -overleden
te Bortel 25 Juar l9í).
van Mcvrouw
Weduwaaar

Maria LouiseGerardinaBuddemeiier,
te Boxtel 26 Februan lEí5 cn
oeboreo
aldaar overledeo 4 Maart IEE'I.
Hil wes machtig ia zÍin wooÍden eo werken.
Haod. der Àp. 7.
Die uaar hem hoorden wachtten totdat híi
qesproken bad en legden zich stilzwijgend met
ie"Li.d bii ziin gevoelen neer.
Job 29.
Gearne ging hii oaar den tempel der Heeren eo
Tob. l.
God.
àen
Heer,
zijnen
daàr
aanbed
Deo behoeftige. die oo hulp riep en den wees.
was
ste'rl.
hii ten
die geen beschermer had,
lob 29.
Hil is alles voor allen geworden om allen geI Cor. 9.
lukkig te maken.
Geliefde kinderen, gii weet hoe ik altild onder
u qeweest ben. den Heer dienende. altiid voor u
zoigeade en u niets onttrekkende hetgeeo u drenstig
Hand. der Ap. 20.
kon wezen.
Esth. '1.
Bidt allen voor mij.

mÀT FfiJ RU$TE
ïN VÍEEDH

Mijn |ezus barmhartigheid.
300 dagen aflaat.

H. Hart van |ezus, op U vertrouw ik.
300 dagen a0aat

Afb. 2L
Dit is de adrter]<ant rran het bidprentje \ran aflc. l-L. Naast eert
was de
aantal lienaatschapen
heer Grcos ook nog enlcele keren
gedecoreend. Een hele cpscnunirg.

Beste Lez*, ik heb hier een aantal gege\tens opgescÍrd' S? ry biQrcrÈzcu zLint het bi@rentj9.Tpt
jes lcunrren voorkon=n. Het ideale uiopren[je
aftrankelijk
van aI deze gegevens, voor zove-r \ran toepassirg.
í"rtr=rairg
aan
gesctFnken
\rcrdt op-het ene Uiaprentie Íeer aardacht
\,.n de qsteller
biQrrentje
q
ardere
het
tensijf
iran ae cverláene
de lev@
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de schrijver
zictr rêer virdt in het vernralden van algenreenh,eden
niet ornrenreld
Tl dit getreel rran soorten ncgen de lcirderprentjes
blijven.
De echte kirderprentjes
ver^sctrijnen pas rord l-900. ï66, dan t3g
v,erd aargencnEn dat lcirdelren ook we1 zorder geUea in de hesrpl zqrden
kcÍIEn. Ze z]tln vaak uitgevoerrt in klenrrerdruk en dragen een blatruie of zilveren l3nd. (zíe aflc,. 22.) Vóór l-9oo gebmilcte rrnn voor de ki:delen
neesÈal dezelfde prentjes
als voor volwassenen.

Afb. 22
Ho€nêI hier niet te zien is dit
kirderprerrtje
rran LgL4 uitgevoer.f
in blarrsr, grijs en zilver.

el

d e n z u l l < ebehoorl
n

Bid voor de Ziel van Zaliger

HUIJ$KENS
JOHÀNNÀ
UAAIA

geboren
te Boxtel den 8 Deecmber 182-1en
overledcn aldaar den 14 Januari 1896.
na voorzien te ziin van de
H.II. Sacramenten der stervenden.
en Yoor deszelfs echtgenoot

SERYATIUSYAN DEN BREEKEL
-geboren te lloergestel den 27 Juui 18t10en
overleden te Boxtel den .{ October 1895.
na voorzien tc z\in van de
H.H. Sacramenten tler stervenden.
Niets is beter dan tle vïeeze Gods en niets
zoeter dan acht te geven op d,e gcboden des
Heeren.
Eccl. 'à.
Gij weet, o Heer. dat ik miin ziel zuiver
heb bewaard, en dat ik nooit gemeenschap hield
met hen, rlio Liclttzinnjg wandelea
Tob. 3.
Zij heeft cle gangen van haar huisgezin nagegaan en haar broodnietin ledigheid gegeten.
Prov. ill.
Do zoetste vertroosting, tlie men meene€ntt
naar het graf, is de getuigenis, dat men is
gewoest eene onberispelijiie echtgenoote, eene
teedero en lieftlevolle moeder. en dat metr aan
de kindereu degeldke beginselen en christelijke
tleusden tot erfenis achterlaat. H. Franc.v. Sal.
Kinderen, vergeet onze zorgen voor u niet.
en btiift onze venna,ningen indachtig: bidt dus
voor ons en leeft zoo, dat wij eenmaal in deu
hemel elkandcr mogeí wedeizien. Div. loc.

Afb. 23
nrssen het cnrerlijden van beide
echtelieden 1igEen ruim drie
naarden. fr
7Dn mk bi$rentjes
waar deze tijd veel farger is. De
jrriste reden waarcm dit-gedaan
herC is nog niet actrteràaald.

Zoet llart vrn .ïcrls

wees mlJn heil.
(300 dagen aflaat.)

J. fÍ. C. vau Eoof.

Boxtel.

Ook ]enren rte nog het l<ollelctierre bi
rreerderc
personen uit sr gerrEenscttap, Ileestal crï,Aefáen ni:
12r'ó of qrgeluk,
b.v. nijrualrp, h:sorgeluk, M
etc. Zie aflc."*t l-6.
n:belprentjes
of ectrtpaaryrentjes
zijn prentjes Íêt de narrpn der beide
overleden echtelieden.
Dit kcÍrÍt vór afÁ Ëiaen-gelijltijaió
zij;
kcnren b-v- tergevolge rran_
",rq;orgeluk ÍEurr ook als Éioó
níet óerijÉ9en
tijdiq
rnaar r€1 kort, na erkaar zí3n overleden . (zíe aflc. 23.)
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qdeman q het, prenÈje kcnt de naan nan de drut<l<e.r v@r.
fb.lmal
De zwarte ranl, wErËrnreerrarnf 1870 bijna alle prentjes zí1n crgeÍ/en,
versctrijnt voor het eerst, rqd het jaar L855. Àarnankelijk t€rf de rard
dilsríijfs versierd net er zodanige tekenirg dat de irdruk 'van lorip- of
kantnerk werC AetrelG. fbgen L94O lcrdn er nede oder invloed rran litilrrgische beuregiJgen vezeÈ tegen dez,e scnbere zwara.e cmlijsËirryt. o1l de ncderre
ptaatjes is hij dan ook \raak rreggelaten of vennrgen door een gnal paars
rardje.
dat in dê jaren zestig en zeventig van @e €,nt
fFÈ, genre preritjes,
o;4tarTt una]<te ms het rtlcrrisprentjeff , dat @k nu nog voorkcmt. È
lctlis.
aflceeldirg bestaat in h@fdzaak en scms lqÊer uit een (Eestileed)
de
door
grijs.
prrentje
HeÈ,
is
duidelijk,
zilver,
wit
of
is
È rcsÈ van het
ook
gebrijzigde qvattirg
en dmr de rclr/aarÊ, willen de reen
over de M
het doodryrentje ueË de nan \nrce{ter bekerde slndcolen en
nieÈ rrer fur
torden.
van
de
dood @
uitirgen
ttnabnrrprerrtjeff
in de hard
werrl dmr @e qtrattirg
cpkcrnst,
van
het
È
generkt. E leverrle rerlcelijltreid
wil sr naar vorren sctruiven cndat die
zidrtbaar is en aooqrtabel.
zijn hêden ten dage zelfs hel€maal wit en zqder
Ve.l doodsprentjes
rat smniere ge{t€lvens over de overledere €têÍI.
treft
alleen
tekst.
Je
veel.
een
ftnnklie gelta€Een. IlerE is ewijd.s
fnt doodryrentje heeft een ardrc
aan & cnrerledere gebleven zqder c;rrcep tsÈ gÊbed, arderterinrerirg
die naar de @nafe
zijds is het tot een bedar0cje genrcrden voor @eren,
gekcnen.
zijn
nis
Is H,

doodsprentje

Ëum het frdngaan

?

* Voetnootbii pagina5:
* l,bt rrgeestelijke dodrt€rsrt lpden de lclqieq bedoeld.
Ktcpjes war€n rpch lctoosterlirgen
noch @ijrren.
Ze wal€n neestal
orgehuuf, leefden in gemeensctrap of bij hr-ur fanilie,
ha&en zictr
verplidrt
tot @aalde geestelijke
oefenirgen en stelden zictr in
diensË van de clenrs, vooral voor katechisatie
en ziekenzollï.
Deze religieuze
levensrrorm is ontstaan q het gJondgebied \ran de
RefrÈIiek toen katholieke lctoosters rrraren verlcoden. Eén rran de
g@
bloeierdste
rns ontstaan in Haarlem.
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TE SffiIE

EITÍEIREIVTÍTF:S.

È nqrgarf heeft een
\ran de ffiigfug
De sectie Bi@rentjes
en is thans bz'íg
ve12€1plirg \76n ca. 3o.ooo ver^sctrillerde bi@rcrÍtjes
deze in de ccn1rËer q te slaan.
È gegevens die cpgesfagen tprden zijn:
fanilienaan
- voornalrEn
- @oor{edaUm
en alaats
- overlijdensdabm
en plaats van overlijdert
- fegaafpfaats
- Eef[nJd
- naam van de wedtne of uedusmaar
en sle,lle mnier
lamren gegevens q) eên errvcdige
Via de ccqrter
aan belargstefgesEeld
triorrlen
zicfigraar getrraakt rorden en ter UesdriHcing
nan de cp
hatd
prentjes
aan
de
Ierden. Oot<lqmrnn Ussen de versctrilterde
Dit
lronlen.
veràalden Ee1egd
de prentjes vernelde faniliebetrelckirgen
genêalogische
de
v@r
zí)n
laatste vooral lcan een interessarÈ hu\xtiddel
otderzoeker.
van
is van 1869 en afkcrstig
Het prentje ret de crdste overlijdensda,bur
mijzelf.
\ran
bezit
rran
in
L869 en
van afb. L9 is @k
Enrye: tblprentje
pe verzarelirq
beeert<t, zielr niet tctt één of eril<e"Lepalodries of
rroden er rpg geen beeerkiJgen aan de verzar€Iirg
g€$eenten. VoorÍAig
gesteld.
OPROBP.
l,bcfit U zelf nog ergens bi@rerÈjes heben liggen, die voor U niet rreer
zijn of kent U ardele rrensen, die bidprerrtjes heben (verzainter-ssarÈ
rrpfd) en er niéts rÍEer nee doen, dan is de secÈie Bi@rcrÍtjes voor U een
Bij opruinen van zolders en bij vertruizing van qdere
Aar*irum afnser.
rrensen duil<en deze rrcg rel eens cf).
hcr.rlen tE ons zef:r aanbevolen. I'bcht
o\rer bi@r-ntjes
ook voor literaurur
U iels v@r ons heben dan lsmt U dat afgwen bij:
L7
H. @trrwt, SorgrÉzstmat
of bij :
6 Sfupelve1d tel. M5 - 443031
B. Sluijsmans, Dr.Sdneitzerstr.
onze dank.
bellen. Bij vorbaat
U lsx:t, ook altijd
1-5 april

1,99L.

B. S1uij sIràDS.

honrpn:
De dood order qten; ruLrt Spruit.
I{et IIe[IEts Prentenboek; J.A.J.ttÍ Versgnardorfi
P.Ileerkens S.V-D.
In Fae, teksten voor biQrentjes;
!{arel Van den Betgh.
l{ederlarden;
in de Zuidelijke
AiqrenUjes
J'.Sctlcuten in Antiel<, Jr9.7,L972-L973,bLz 52O - 526
ttar+gflrboliek;
De ontwikkelirg tmn tret bidprentje; A.Drlzvestyn m.s.f.
27)
(Boekcier, Jry.7, L952, bJ-z- 22
Doodryrentjes l-846 L890; R.G.F.M.lbrkelbactl
tJ€frmnCen t'Bi@rerÈje en ttDeÍvotieprerÈrr
De l(atholieke EÏrqplqedie;
Oe LinÈrrrger; diverse laarf€aÉ,ikelen.
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I{I.E.A. SCIIETEN (1909 - 1968)
Brrrpneesler

van de geneente

1.
Het rrcet wel eng d:rcevig gesteLd zijn geweest net de geneente
Sinpelveld
toen
l{illem
Edr:ard
Sclreelen op 7 nei L958 $rerC geiastalleerd
toÈ hrrgeneester.
De toerunalige 1@,
de
heer N.J.Jorgen \ran de lblsbeng,
venictrte
de installatie.
In zijn
toespraak stelde hij order rreer:

Sinpelveld

1958

1968.

Bcrze tongen bewer-n tot op de dag
\ran
vandaag
dat
lrurEeueester
HorÈiers
er wel voor zorgrde dat de
ga3ens \ran l-0. O0O irruoners niet
de
werC
cnrerschneden
door
wonin$om
i:r Boctroltz ën SiJÍpeIveld te bloldceren.
is
haïï'raast
nog
het
volgerde
\ran belarg.
Joseph Horbiers
was reeds ín L923
(d.w.z. op 3o-jarige leeftijd
tot
beide geneentert
hnryeneester
in
benoerd. Err nenoernirg op zo jorge
gevolgd door een burrtreIeeftijd,
reesterschap
van 35 jaar in een sr
sta@Iaat^s
dezelfde
brergt noodeen zekere sIeur,
zakelijl<et*rijs
en zelfgenoegzaanrtreid rret
nrtine
ziclr
rree. Írvet,
daadloacfrt en
creativiteit
ztrl-Ien daar woeg of
order gaan lijden.
Kortcrn,
laat
ret '!-)Ëurprla de Thrcede Wereldoorlogr
toen ardere eisen aan besEuur en
bleef in
bestlrren wenden gesteld
Boctroltz en Sinpelveld toch rnin of
Een arder
rper de tijd stilstaan.
HqÈiers
l<erurerk \ran de periode
zeker vanaf L942 in SiJrpeIwas
veld, door de benoern-irg van Jos
tot pastmr - de rcrdtrit
Gillissen
tussen kerkesleclrte
veràordirg
cnrertreid.
Iijke en rrereldlijke
ook zij, net de kcrnst van
Hoe dit
bunEeneester Scfieelen was de hoop
gevestigd
op een nieunr élan en een
derrccr:atisch
leider^schap.
nieuw
de heer Scheelen was vanaf
IÍrers,
de T\reede Wereldoorlog tot het rncnent van zijn benoemirg te Sinpefveld ornfgebrolcen wethor.lder, terran de gevens toco-txrrgeneester
l(erloade geweest. Verder
neente
nede-cprichter,
rlrcrs hij
restr). de
van het Wereld
eerste voorzitter
in l(erlo:ade.
ltfuzielcconcous
Zí1n
rdErren imÉdverdienst-en
hienroor
beloord
rfiet
de Zilveren
dels
Dit laatste inpliceerde
ook
Anjer.
een zekere ffiid
in het
rrHaagse cictritrr.
Zoals bekerd had
de @mnissaris
\lan de
en heeft
trurgffibij
Konfurgin

ttOlze venachtirgen
in U zijn
hoog gespannen. wij ziln blij
dat U één der onzen z:-.3t', ret
een LirnbJrrgrshart, en gezegrerd
net een garcte daadlaadË. Wij
weten allemaal wat U in t<erfrade allenaal tot stand bracht,
niet in het ninst als voorzitter rran het Wereldmrzielcconccnrrs. wij zLJn er dan ook van
cnrertuigd dat wij U net een genrst harf, mogen wij zen op oïrze
gnrcte wonirgrrood, op ons orderwijs dat dringerd vernieur^ring
behoeft, en q) ons te,kort aarr
waarin de
sportgelegentreid,
jetryd om een oplossirg vfíaagÈ.rt
Verder sprak de heer Jorgen de
hoop uit
dat de botrlrlplannen voor
een nieur^l r:aadhuis order de energieke
leidirq
van brrgereester
gerealiseend
spoedig
Scheelen,
!,troden.
,T"tr
Wat was nu eigenlijk
de oor2.
zaak \ran deze wat scmrber getinte
? In het voorjaar van
toespraak
1958 wzrs Joseph WiIIen fnÈer{,
(geboren 23 rnaart l-893,
Houbiets
cnrerleden 31 aug 1958) , de voorgarger \ran bungeneester Scheelor,
\ran
de
bereiken
wegens
het
leeftijd
nret pensioen
65-jarige
gegaan.
was
Joseph
HorÈiers
van zcÉíel de gerreente
hrrgereester
geneent-e
als
de
Si:rpelveld
In de destijds gelderde
Boclroltz.
Gereentenpt was een bepalirq oplte
rloxren dat één persoon hrgereester
kon zL)n \ran twee gercenten ÍLits
die gereenten sanpn niet neer dan
10. 000 irnvoner:s telden.
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harra
verenigirgen.
Silpelveldse
zoals voleen recetrltie
volgde
gens een regionale ]síant ttsiJrpelnog nooit aanschout*veld wellidrt
derr. Na een oesoming van de cràne
de Ia cràre uit de rcgio l{er}o:adehet lo:antelÈe=
sluit
Sinpelveld
ridrt als volgÈ af:
ttffierwijl
@on in vele café's
van Sfurpelveld het instaLlatiefeest op volle toeren te draaien. @en aclrt urr bradtt de
harnpnie St. Pancratius uit
Kerlo:ade, waanÍran de heer
is, een
Sclreelen voorzitter
pittige
serenade. Tot laat in
de avord duurde de feesfin:euqde voort. Het gemeentetlris
gloeide in een zee van licht
en over:al ]clonk muziel< en
feestgedruis. tl

ninq altijd
een flirike vinger in
eigen wetensctrap is
de pap. Uit
mij bekerd dat de verhoudirq tusseÍl de toernnalige rt{ouverneur varr
Limtutgtt, Dr.F.J.M.A.H. Hotben, en
de IGrlo:aadse wethouder Scheelen
uitstekerd
was. Voor insiders l${an
tot trrrgereester van
de nenoenirg
dan ook niet
als een
Sirrpelveld
echte ven=rssirg.
gewondt de ofxerlcing
Terzijde
maalct, dat de g€rcente Bocfioltz een
eigen
hmEareester
laieeg in de
persoon
\lan Jtlr.lllr.
P.I{.M. \ran
I'teeutlen.
ïn zijn reactie qp de instal3.
van wetlrouder Jonlatietcspr:aak
gen
voornoend nerlcte burgereest-er Scheelen order arder:e op:
ttlP sal tmchten een goed burgenrader voor U te zí1n. Een
gercente besturen is in deze
nceilijke
tijd niet eernrotrdig,
rnarar net uw hulp zal het wel
Iuld(en. rl

ht burgerreester Sclreelen niet
5.
hrrgenrazorurar een willekeurige
der wEIs in een ]ctei:e geJreente in
het feit dat
benijst
Zuid-Limbrrg
in zL)n editie van
de vo]kslà:ant
1965 een intenriev'r ret
28 october
De aanleidi:rg
hem pr:bf iceerde.
van
daartoe vortrde de organisatie
voor notabeeen heuse wielerrorde
vlas beIen, waanaran de @rengst
stend voor rrhet goede doelrr.
jor.rrrralist
Rtrlter
l,Íartin
De
noteert:

E: verrler:
ligt, aan de r.ard
"Sirpelveld
van de Mijstreek en geirdtrst tnterrg. Het is
trialiseerd
rnaar het
]<lein en pittoresk,
nag niet verrctrderen, het ncet
rree{taan ret zijn tijd.
betroefbe is
De belargrijkste
ook hier de belroefte aan wonirgen. Deze zal- dan in de eerste plaat-s mijn volle aardactrt
\lan L.K. )
he&en. (orderstrepirg
ook echter voor het crrlturele
levsr dat ÍÉj zeer na aan het
haft, Iigt zal- ik mij ircparuten
door het te activeren, te stimul-eren en te coórd.ireren.It

'\ffe

zijn op bezoek bij burBemeester
W. E. A. Scheelen (59), sinds l95B in
Íunctie, daarvoor 13 iaar in Kerkracle
loco-burgemeester (,,meteen toen ik
er kwam werd ik loco en ik ben loco
gebleven"), bekend van een niet meer
te registreren aanfal manifestaties,
stunts, acties, waaronder het glansnummer \fl'ereldmuziekconcours Kerkrade. Ziin'kamer in het strakke gemeentehuisje is ruin en ingericht volgèns principes, 'rvaar Goed Wonen
zich niet voor zou schamen.

Na de ogxnerfirg dat ook de larden het toubcurnl, de niddenstard
aardactrt
de noodzakelijke
rigre
besloot de turrEezouden lcijgen,
zLJn arnbtsaarvaardirg ret
reester
de wooden:
'lMoge God Ídj
helpen n-ijn taak
goed te verrichten. rl
Ná de installatie-plechti$teid
4.
ncrm hmgemeester Scheelen een d*
- aIIe
af van - naar verluidt
filé
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l{erx, de grools?eneámvo0r dÊ lcleinstecourewf,
tl.raer dat

kon hern niFs Scheele^ .

Zond,aÊ wordt de ronde va-n Simpeluitgedacht door krui'Cbnraads
(a0), bij -het
"utd-?.ïeáen,
áètrïe"- itrijs
met Jaczamen
te
áairwezig,
Ëól-oiêt
E,t"t Merx (55), Aie fij voorbaat faatn
verwerft door zich aan iedereen voor
te stellen als ,,de kleinste coureur van
de ronde". Hij heeÍt onder het overËó*d ó"n tricbotje aan en i-n de zak
óó" *it Petje met groene klep, hgt
iànttuttpeije. oe ronde van Simpelveld is- vóor het goede doel uitgemaar daar komen we straks-op'
--Wà' -rnoeten
aáctrt,
iets geks- uituínden,
Cont'aads. Hii -heeÍ t
aaiit kiiíaenter
lrlaar rnaanden gel"eden aL eens
een -ííetbalw
ed'stríièi g eor ganr'seerd
áá;
uan d,e Simpeluel,dse notobelen tegen'
uerenigingsuoorzitá" blootsetiitce
-óiarerígst
uoor het goede doeL
ià't.
li{naeiUesctíerrnlng).
-Nrr' . hij ..eert
iíer,"ie stunt nodií had, zocltt lfij lrct
i,n d,e uielersport De notobelen zolLáuri'ni aatl,de start moeten, uetscltijnen
- orn pu'bliek te trekken'. Btn'geíneester Scheel,eni ,,Die notobelen u)aren eerst een beetie kor:toaord,ígheid kwant' nlisschitw. De 'ttet
geding, doclt'ten ze'
in
schien
-lt ze bij mt.i-kwonien en' zeiden':
forn
iog il)eíníg bel'ongstellïng'- h'eb
ài
ík meteán gezegd: dan teken ik n'tr'
lrct contracÍ,. Oát stímul'eert de an'
der e n ."
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Het goede voorbeeld heeft geholpen. Als we enkele deelnemencle
notabel en mogen noemen:-de -41-j .arige rector Q[aedvlieg (,,di.e-is hier
tión iaar kapêIaan ge*eest. Hij heeft
al geiraind óp het parcours Hii heeft
eeàêed: v/e hog"tt ons als Priester
óok ïvel eens onder het volk begeven"). de B1-jarige steenfabrikant
Baars van de maGelisden, adjudànt
rechaussêu, kapelaan -Schrouf, .de
controleur' van- de belastingen tgr
plaatse. Ook drie artsen en een tandhrts hadden zích áanvanketijk gemeld, maar die hebben zich inmiddels ieruggetrokken ,,Ze v-onden het
medisch n-iet verantwoord, mee te
doen."
..Er is hier'een noodkreet gehoord
zegt
vaí het katholiek thuisfront,"
de burgemeester,,Meneer C-o-4raads
van. De hoofdlege_1is daar voorzitler
-heeft
zich tot alle
aalmoezenier
. pastoors gewend en ook de kardinaal
heeft om steun gevraagd. Het goede
doel van de ronde zou dus eerst het
thuisfront zijn, maar toen zei,kapelaan SchrouÍ: kunnen jullie de oPbrengst niet delen met de missie?
Zijn broer was missionaris in Kongg
en hij is daar aan de dood ontsnaPtConráads kwam bij mij \/l'agen: viudt
u dat goed burgemeester? Ik zei natuurlijÉ ja. Toen hebben rve de afgemaakt, Kathokortirig KATHUMI
liek Thuisfront en Missie."

het goededoel'
Scheelen:
Burgemeester
,,IJ moet Conraads alle eer geven,
hoor. Die heeft het allemaal georganiseerd. Nu is het wel zo: als ze hier
wat organiseren komen ze meteen
bij mij. Ze willen, dat ik het stimuleer. Ik heb van mijn twintigste tot
mijn vijftigste in het verenigingsleven gezeten. Ik ben in Kerkrade van
wel 25 verenigingen voorzitier geweest. Ik was daar dag en nacht aan
het draaien. Er was daar geen vereniging of ik was er bij. Ik heb daar
.ook nèg jaren gevoetbald. Nu ben ik
nog ere-voorzitter vah het wereldmuziekconcours, de enige ere-voorzitter die ze hebben. Zo komt het,
dat ze altijd bij mij komen. Ik heb
de naam. Ze z.ien me hier meer als
organisator dan als burgemeester."

,,Die Ronde uun Nederland i,s ltier
een feest geweest. Ik had het hele
gemeentehuís
bescltikbaar gesteld,
W e hadden 20 rrlensen aan de peïs.
Tutee dames hadden zich bescltíkbaar
gesteld, orrl de tel"efooncenh'ale te
rno&r
bedíenen. W e hebben híer
- dríe lijnen en er werd o'Der heel
Europa gebeld. Die Kurt Vytlt,, lL
ueet wgl, die man achter de Ronde
'
deze
in
uan Nederlond, zat hier
kamer. Die had'i.lc hem zolang gegeuen. Dat is een reuzennLan, Híi heeftín zijn labríek 800 mensen in dienst.
Híj uil met die ron'de geen cent
een
uerdienen. De usinst gaat in
pot uoor de sPortmensen, die inua'
Licle zíjn geusordert^ Die Vgtlr" Legt
60.000 gul'd.en op tafel en die wil híi
'Dut't,de etappepLaatsen terughebben.
Notr, bíi ons lt'eelt hii. ze makkelíjk

SCHEELEN:
DURGEMEESTER
ID ,,simpelveld heeft een naam op
Daardoor slaagt dit zo
wielergebied.
'We
goed. 'We hebben hier wat stunts
gehad.
hebben hier de etappeplaats van de Ronde van Nederland
gehad. Ze kwamen bij mij: kunt tt
voor 1500 of 2000 gulden zorgen?
Dat geld was nodig als garantie. Ik
zeí: dat geef ik meteen, zonder de
wethouders of de raad te vragen.
Ze hebben het achteraf natuurlijk
wel goedgekeurd, maar je neemt wel
een iisicootje, want het han op zo'n
dag altijd regenen en kAn komt het
er niet uit."

Jekregen."
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Als we nog iets over Simpelveld willen weten: het is een gemeente in opkomst, een stormachtige ontwikkeling, de woonplaats _voor het oostelijk mijngebied. ,,ïVê zijn gerveldig aan het
saneren. {r
zíjn verscheidene
woningbouwprogrcmma's.
Dat
saneringsplan kost vier miljoen.
En dat voor een gemeente van
6000 zielen. Er zijn mensen, die
zeggen: waar haalt die kerel het
vandaan".
Dat vragen wij ons niet af. Het
moet voor zo'n burgemeester een
peuleschil zijn.

,,Vyth heeft hier rvel vier of, vijf
uur zitten telefonereu,. Hij had de
prins zover gekregen, dat ctie bij de
rrnish in het stadlon zou zíin, maar
plotseling kon de prins ntet door
huiselijke omstandigheden en toen
heeft hij de finish vervroegd, zodat
de prins er wel kon ,aijn, ryqar daarvooi moesten ze' niet'om half twaalf
starten, maar aI om negen_ uur en
dat tnoest hij allemaal telefonisch
nog even regelen. AIle politiebewaiiing in heei Nederland tnoest vel'anderd worden. Dat tvas een toestand. Maar het is goed gekomen.
En het is toch mooi, als ie als burgemeester je medewerking kan geven
áan zulke dingen. Je kan ook zeggen: wat interesseert mij die ronde.
Maar het gevolg is hier, dat Simpelveld een naarn is geworden op
wielergebied".

À1 jarert wodt er net geestdrift
aan de vernieuruirg en uitbreidirq ger^rerlct. Flats wonden gebouhd en sctrolen: wacrr nodig
wondt er gebroken om nieuwe geboutnrcnneer te zetten, nieuwe
hre[ten aan te leggen, verkeer:ssituaties
te verlceteren. Irdustrieterr:einen
wonden volgezet
net hallen. De waterzuiverirgsinstallatie
wed voltooid.
Bij
alle energie die de huidige
bevlirdsroerders
aan de dag leggen noeten we cwerigens niet
verrEeten dat ze voortbouwen op
het werk van hun voorrgrangers. fl

nag anno I99]Het intewier'l
6.
en daar rlêIlicht
wat gedahier
lijken.
Het is ectrter orsnisteerd
kenbaar dat de gercente Sinpelveld
de ambtsperiode van tr-rrgetijdens
Scheelen een retarncrfose
neester
orderrgaan. ïn het boek rVan
heeft
Serq>tevei tot Sinpelveldrr schrij ft
D:s. G.H.Fï:anssen op blz. L47z
rrNa de Tweede Wereldoorlog gaat
de tijd snel. Per:s, r:adio en
leggen de wereLd neer
telexrisie
en lrEer open voor olls.
mropese contacten net de Dritse
stad Iargrenselbold en het Hanse
lfiordelarge wonden gelegd.
Toeristen kqnen en gerrieten \ran
nrst en natrrur. SiJÍpelveld wordt
wat het larg geleden was: v/eer
gedeeltelijk
wijlplaat-s voor
forensen, en vo1 villabouw.
k wondt gebroken en geboutaxl. ff
h/onen nu op onze 819 hectare
bijrn 6500 lrensen, nim twee
jaar
keer zcnreel- als vijftig
geleden.
neer en
De landbouw verdnijnt
en hardel neIIEn
rneer. Irdustrie
de taak ctver.

Eén van de voorgargers riraarop de
schrijver
orgetwijfeld
het oog
gehad
heeft
is
hrrrEeneester
Scheelen.
Imner:s, op het rrxJlT€nt
dat het boek uitjcranan - in fgZO
was
hrrrEereester
Scheel-en reeds
niet
neer order ons. Op f, october 1-968 was hij rut een sloperde
zielcte
cnrerl-eden. Z:-ln ver^sclreiden bracht
alom vendriet en verslagenlreid.
In de regiornle bladen
weden
z:-.)n vediensten
en zijn
poprlariteit
nog eens breed uitgeIreten.
Q> zatendag 5 october 1968
ptrilde de St.Remigiuskerk uit.
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ïer nagedachtenis aan

W i l l e m E d u a r dA d o l f S c h e e l e n
. 4-9-1909
t í-Í0-í96E
Burgemeester der gemeente Stmpelveld
Drager van de Zilveren Anjer

Wíj bidden dat er niets van dit
mensenfeven verloren zal gaan,
dat wat hij geleefd en gedaan heeft ten goede
zal komen aan deze wereld,
dat al wat hem heilig was geêerbiedigd mag
worden door de mensen die na hem komen,

IN MËfu4SRIÀfu{

en dat hij in alles waarin hij groot is geweest
tot ons mag blijven spreken juist nu htj
gestorven is,
(Huub Oosterhuis)

tjo
$c d..."rk prav.

Van

b*r5r

vl-tt a,tcr

S.Àcc

Sinpelveld,
ldet de Ccnsnissaris van de Konirgin
in
lftntntry, l,Ír.Dr.CfI.J.M.A..ran
Rooij,
aan het hoofd nam Sinpelveld afscheid rnn zijn geliefde en
genraardeerde burgenrader.
ZLTn
anrbtsperiode
duurde
een
decenniuni
voor Si:rpelveld
c'verbnrgde hij
de periode tussen 1946
en 1968.
Hij
ligt
begraven ql het ker]<lrof
\ran Sinqnlveld.
Op de gu:afsteen
staat verneld:
In Face
I{I.E.A. SCHEELE{
furEeneester
der
geneente Sinpelveld
* 4-9-L909
+ 1-10-L968

lcru

februari

IggL,

Mr. L.J.M.L. Koftl.

B:oruren:
Linrlrtrrrp hgblad van:
8 en 9 nei L958 en
2 en 7 olctober L969.
De (Nieurue) Limbr:rrEer van:
I sr 9 nei 1959 en
2 en 7 olctober 1968-

Zrln ectrtgenote,
llb\tr.
M.ltr. Sctreelen-Ruttsr,
die in
1983
is
cnrerleden, heeft
hier
eveneens haar laatste
nrsetlaats
gevorden.

28

De Volkslsant v€u:r:
28 olctober 1965.
rVan Serplevei tot Sirpelveldt'
door D:s. G.H. Fïanssen.
(Uit4egeven in 1-SZO;.

ONZE ,,BRONK'"VROEGEREN NU

Een van de meest folkloristische
gebeurtenlssen in onze dorpsgemeenschap
rs sedert jaren de "grote brork".
Reeds wekenlarE vc,oï'het urttrekken
van de processie was d.e jorkherd van de
butrrt bezig net het maken van papieren rozen en andere versierirEen
die tn
ere- en trionfbogen
en in slingers ver-werkt werden.
Op de meeste plaatsen in anze omgevirE trok de processie op kerriszorrdag.
Ïn Sirnpelveld daarentegen vÍrrdt dit feest op 's Heren Henelvaart plaats.De
kernis wordt tien dagen later met pirksteren
glehouden.
Vr'cegter waren 3 verschi 1 lende rorrtes dÍe genonen werclen net d.e process j.e . fu
de drie jaar kwan de "fuonk" drls largs dezelfde weg.
Erkele dagen voor 's Heren Henelvaart trok de schooljeugrd de velden en weiden in om bioenen te plukken,die gestrooid werden op de weg'en waarover d.e
processie trok.Hieronder
laten we c1edrie verschillerde
rorrtes volglen:
Vanaf de kerk,waar altijd
de opstellirE
van d.e neetrel<kerrde verenigirEen
pl aats virdt . wordt iedere keer vertrokken.

- De eerste route gaat vanaf de kerk vi.a de Panneslagerstraat naar de
Starnpstraat.Bi_i het kmis,waar woeger de prachtige kastanjebcom stord,bevindt zich het eerste nrstaltaar,dat
door de hrr-rrt schittererxl versierd is.
Het zarEkoor zingt een meerstenmig "Tantum kgo",waarna de zegen gegeven
van het schieten van de "kameren'iDit ïtas op zichwordt, onder Seidirrg
geber-rtenis.De
knallen nnoestenin het hele dorp te horen
een
aparte
al
zelf
jn.
naar
de BoscherÈruizen getrokken.Een larEe
Vanaf
de
Stanpstraat
werd
zi
geen
huis
lag.Bi j de kapel ,die na de tweede
weg
vÍaariarEs
erkel
eerzame
wereldooriogr werd gebouwdter vervangirE van het oude kleine kapel letje, is
het tweecterr-staltaar. Al Ie inwoners van dit gehucht zi jn rordom dit Godshuisje geschaarrC..Voordeze ge-legerrfreid heeft het een extra schoorrrraïr}óeurt
gekregen en is tnverdien heel rnocrif,;ersierd.Vanhi.eruit trok men via de lnvenicherweg en de Weegerwegnaar de Huls.Links van ons zien we op de hooqte
de wirrdnolen van de Vrouwenheide l iggen. Via de oude 1irrleboom ( Ín 1980
jamner genoeg oryehakt wegens ziekte) trekt men nu naar de kerk van de Ffuls
waar voor de derde keer de zegien gegeven wordt . Vrr:eger gebeurde dit bi j
het kapelletje naast de put.De schietneester van de "kanerep" op de Huls
keerde men naar het dorplterug.De neeste
was Lej Heuts.Via de oude Hr-rlshrerrg
mensenVdrr d€ Huls girrgen echter naar huis en trokken niet meer nee naar de
worrit na het zingen van het "Te Deun" en het "Aan U,
kert.Hier aangiekomen
o Koning der eeuwen" de processie ontbord.en. Idel werd er (en ook nu nog')
vocrt degenen die het net de versierirg eTlz.te druk gehad
een nris r-ipgedrag€D
hadden.
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- De tweecle processiewe.g liep vanaf cle kerk door
het dorp en de Roló-rcl<erweg naar de Molsberg waar bij het kruisbeeld aan de Bouwerweg de eerste zegen werd gegieven.Van hien-rit trok Den vroeger verder naar de Hordsrug waar
het tweerle nrstaltaar
was.Via een veldweggetje dat na het Partagetraktaat
in 1,661 de girens vormde tussen het Spaanse en het Hollarrdse gezag,trok men
langs "d'n Ltrischen" en Groot Sourreth naar d.e Beitel lraar de grens van de
par^ochie lag. Teg'enover^de voormalige boerderi j van EYgelshoven werd voor
de derde keer de zegen gegeven. Dit gehucht, orygieveer een vi jftiental
huizen.
is bi j cie aanleq van de autobaan omstreeks t97A helemaal verdwenen.
BÍj de Beite1 werd de ten:gtocht
aanvaard.Aan de grote hoeve Sor:reth was
het vierrle rusta 1taar . De schutten j "St . Georqe " , die vy'oeger mee trok om de
pr-ocesslegangers en het Hl .Sacrament te bescherren (beschutten) tegen de
protestanten
uit het Staatse Heerlen werden eertijd.s op hoeve Soureth onthaald op bier en br^ood met ham. De z.g. "Bielenennekes" noesten de obstakels
onder we.g:opr"urmen. Via de Baaks err Rolduckertlegr trok men weer naar cle kerk .

- [e derd.e route liep vanaf de kerk en de Kloosterstraat naar de Schiffelhet }<::tis tegenover de voormalige steenfabniek "De Sin" -nu
derstraat.Bij
Iigt hier het irdr-rstriegebied van SÍnpelveld - werct de eerste ze.gengegeven.
Via d.e spoorwegovergarE van de lijn Aken-Maastricht trokken we over de Kersthoonpjeslreg en "Dilresjruuchsge"naar de Gaasstraat.Hier girrg het order het
oude i jzeren spoonriaduct rÍcht lng station. BÍ j d.e voormal ige gpootharrdel
de St.Nicolaasbergveg kwaFa.Harrers-Beckers was het tweede rustaltaar.Via
men we aan het kn-risheeld van de hoeve St.Nicolaas.Order de prachtige kastanjeboom dle hier vïoeg:er stond,was het derde rr-rstaltaar.Daarna trok nen
over cle St.Nicolaasstraat en de Irrnstraat waar het vierde n:staltaar was
(t-egenw."tbe het zeif "-zaak) naar de kerk. De processi.e begon na de nis van
g r,rr-ffen w,1stegen half twaalf hrÍnnen. Voor de "FRO}.IK"
die,zoals we reeds
's Heren Henelvaart was,hadden we de z.g.drie ltr:isdorderdag
schrreven,op
d.agenwaarop d.e kleine processies trok]<en.Dit geber,rrdena de nis van 7 uur
's norgerrs.(de krc,eesjelebnrksgiere).'s Maardagsgirq het door de h'mstraat
- O-rdeMoienweg - Hennebergr- Stanpstraat en terug naar
- St.Nicolaasstraat
's
Dinsdags
trok
nen via de Dorpstraat - Pleirrstraat - Roldtrckerweg
cle kepk.
- R-rlstraat je - Kloostertuin v.d.Zr-rsters - Kloosterstraat - kerk
's Woensdagshadrlen we de route Kerk - Kloosterstraat - Schiffelderstraat
via spc'orwegoverltang- Vroerhofskur.l - Oranjeplein naar cfe kerk.
Deze processies duurden ong'eveer drÍe kwar'tier.Op Sacramentsdag hadden we
altijd dezel fde rot-tte:
Vanaf de kerk - via de Dcrrpstraat - Rolducker-weg,waarhet l"e n"staltaar was
biJ slagerij Bleijlevens, - door Rrlstraatje naar de kloostertuin.Hier was
hadden rle zr-sters voor een prachtige verhet 2e rustaltaar.Vanzelfsprekerd
ver
nen deze beworxleren.
gezorgd.Van
en
kwan
heinde
sierirrg
'ia r]e Kloosterstraat,wdar op cle hoek Schiffelclerstraat/Kioosterstraat
op
l"as,trok
nen
3e
nrstaltaar
het
van
C:r^euels
de
brerderij
"Bergske"
bij
-c
rrchf ino l.rerk.Bij d.e grc,te poort van de Pastorie was het k en laatste rustI

4 ! a

alt-aar.Drlze Brork noenden wij

de "Kleine Brork"
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fF tweecle processl*"*g
liep vanaf cte kerk door het dorp en de Rolducl<erweg naar de Moisberg waar- bij hel kruisbeeld
aan de Bouwerweg de eerste ze_
gen werd gegreven.Van hÍen-rit trok nen vroeger verder naar de Hordsrug víaar
het tweede nstaltaar
was.Vja een veidweqgétje dat na het Partagietraktaat
in 1661 de grens vormde tussen het Spaanse en het Hotlardse gezág,trok men
langs "d'n l)rischen" en Groot Sor-rreth naar d.e Beitel waar de grens van d.e
par^ochie lag. Teg'enover de voormalige boerderi j van
Wgelshoven werd. voor
de derde keer de zegen gegeven.DÍt gehucht,orgeveer eeÁ vÍ jftiental
huizen,
is bj j cle aanleg' van de autobaan omstreeks L97O helemaal verdwenen.
Bi: de Beitel wercl de terugtocht
aanvaard..Aan d.e g.rote hoeve Soureth was
het vierrJe rustaltaar.
De schutteri j "St.George",die vr'oeger mee trok om d.e
pr'ocessiegangers en het Hl .Sacranent te bescheruen (beschutten) tegen d.e
llr-otestanten uÍt het Staatse Heerlen werd.en eerti jds op hoeve Souréth onthaald op bier en br^ood met ham. De z.g. "Bielenennekes" noesten de obstal..els
onderv'leg oprttimen. Vi'r de Baaks err Rolduekerweg trok men weer naar cle kerk .

- le derde route 1iep vanaf de kerk en de Kloosterstraat naar de Schiffelhet kmis tegenover de voonnalige steenfabriek "De Sin" -nu
derstraat.Bij
ligt hier het irdrrstriegebied van Sinpelveid - wercl de eerste zegen gegeven.
Via de spoc,r'wegovergarEvan de lijn Aken-Maastricht trokken we over de Kersthoonpjesweg en "Dóresjmuchsge"nêar de Gaasstraat.Hier girE het order het
oude i jzeren spoorrriaduct rÍcht ing station. Bi j cle voormalige grootharrdel
Fa.Hamers-Beckerswas het tweede rustaltaar.VÍa de St.Nicolaasbergi"teg kwamen we aan het kruisheeld van de hoeve St.Nicolaas.Onder de prachtige kastanjeboorr die hier w'oeg:er stond,was het derde nistaltaar.Daarna trok nen
over de St.Nicolaasstraat en de h.mstraat rdaar het vierde nrstaltaar was
(tegenw."Doe het zelf "-zaak) naar de kerk. De processie begon na de nis van
9 r-ulr en was teg'en half twaalf binnen. Voor de "BRONK"die,zoals we reeds
schreven,op dorderdag 's Heren Henelvaart was,haddenwe de z.g.drie itr:isdagen waarop d.e kleine processies trok]<en.Dit gebeurde na de nis van 7 uur
's morgerts.(de krc'eesjeiebnrrrlcsgrere).'s Maardags girrgr het door de ïtmstraat
- St.Nicolaasstraat
- Or:de Molenweg - Hennebergr- Stanpstraat en terug naar
cle keqk. 's Dirrsdags trok nen vla de Dorpstraat - Pleirrstraat - Roldltckerweg
- P-rlstraat je - Klcostertuin v.d.Zr:sters - Kloosterstraat - kerk
's Woensdagshadden we de ror:te Kerk - Kloosterstraat - Schiffelderstraatvia spc,orwegoverqanq- Vroerrhofskuil - Oran_ieplein naar rfe kerk.
Deze processies duurden Lrngeveer drie kwar't j.er.Op Sacramentsdag hadden we
a }t i jd dezeI fde ror-tte:
was
Vanaf de kerk - via de Dcrrpstraat - Rolduckenreg,waar het- Le nstaltaar
h,rj slagerij Bleijlevens, - door R:Istraatje naar de kloostertuÍn.Hier was
hadd.ende zusters voor een prachtige verhet 2e nlstaltaar.Vanzelfsprekerd
sierirE gezorgd.Van heirrde en ver kwan nen deze beworderen.
'ia
op
de Kloosterstraat,waar op cle hoek Schiffelclerstraat/Kioosterstraat
.c "Bergske" bjj de hrerd.enj van ft^euels het 3e nustaltaar was,trok men
rirhf inrr kc,r]4.Bij de grc,te pcort van de Pastorie was het 4 en ]aatste mstI
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Bron]< noenden wl j de "Kleine
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Bronk"

25 Aprii had rren nogr dq "Marcu.sprocessje".Deze trol{ vra Kloosterstraat
- Vroenhofskujl
Schjf felderstraat,
naar d.e ker"k.[eze processie had evenals
de knrisclagen p).aats na de nÍs van 7 r-ru:: 's morgens.
Kanrer-enschjeten werd alleen gedaan tijdens de "Grote konk" op 's Heren
Henelvaar^t.f-b bekerdste schietmeesters víaren louÍs Delahaye - lambert BodeI j.er * Fl-issen - en voor de Huls was dat Lei Heuts.Het was een qevaarli jk
karr*eitje w.rarbij al gduw ong:elukken konden gebeuren.Daarom noest de sehoolleugrd op vei lige afstand gehouden worden.Het gÍng er natur.:rli jk on d.at d.e
geprcrt-rceercle kna 1I en zo harct moge1i:k waren .
De woningen larEs ti.e str-aten waar nen voorbij trok kregen natur.rrli jk
allema'al een flinke opknapbeLrrt.Men sprak dan meestal van de "líiesen Schwátsclaag" 'De "Sokkel" van d.e huÍzen wàrd met een soort teenrerf gritzwar-t geschi l rlerci . ter:r.rÍ: 1 de rest van de voorgieve 1 een fr1s wit t intJe kreeg .
Vooral vakwerkhuÍzen zagen er dan mooi uit.In
erkele straten had de jorrl<heid
prachl_ige zarrd- en bloentapi jten gelegd.Zo had de Kloosterstraat
in Lg47 een
zardtapijt
vanaf het kiooster tot aan de kerk genaakt.'s Morgiens om half
'vi jf moest reeds
net de werkzaarnhed.en daanroor begonrren word.én,wi1d.e men
voor het begin van de processie on 9 uur klaar zÍjn.Meer dan 50 man
werkten
hÍer aan mee.l,args de route werden door de inwoners zelf d.e "nror*paài;'
in
de gr'ord' geplaatst.Hierop
wend.endan vaantjes bevestigd.;lg kletrren hienran
braren meestal geel/wtL. (par-rseli_jke kler-rren).De palen waren gewoonlijk
met
elkaar verborxlen door groene slirEers
van dennetakken.Uit
d.e ramen d.er huizen wapperd.e de Nederlarrdse driekleur.

De volgorde en opstel I irg van de prr
cessie was volgens een oud. plan vastgesteld.Íoorop liepen 3 nisdienaars
net
een kruis'voorafger;aan door d.e politie die het veikeer enigszins regelde.
Dan kwanen de schooljc'rEerrs net de neesters en de schoolmeLsjes met"d.e juffrouwen en de zusters.Veruolgens de meisjescorrgregatie en de led.en van d.e
Hei I ige Famil ie - JorEe l{acht - Gidsen - Zusters van Instenrade - HarmonÍe
St.Caecili.r - Vrouwenqilde - Vr'ouwerrborrd
en overige vrouvíen - VoetbalverenigirE 5.V.v. - Gymrrastiekver.l{.N.K- Zusters v.h.Arue Kirrdje Jezus
(troeger rneer dan 150 zusters) - daarachter de "Eerste Comnuniekantjes"
dan de meisjes in 't wit,die alierlei devote voolrerpen op kr-rssensdroegen.
Daarachter kwainende acoi ieten en misdienaars net anaaierrde wierooksvaten
en rinkelende bellen.Dan volgiden de paters van de Plaar net hun priestersturl.enten,alle gekieed in superplie.Zij liepen voor het AllerheÍIigste,gedragen door kapeiaan of pastoor.Dit was voor hen vaak een z!.raar kanvei,daan'
de pracht ige zr lveren inonstr,:rls waarÍn het Ai lerhei 1igste nL ,nog'ai tane1i jk wat kilo's htoog.Zii wisselden dan ook na iedere zegen.De betrefferrd.e
priester^ liep oncler het b,aldaki jn of "der Himnel".Deze werd vroeger gedragen door de leden van het Allerheiligste Ihoederschap.In 1771 is deze verenÍging rloor' pastoor Sougnez (L765-I806) opg:ericht.De 1eden van de Schutteri j St.George f }arkeerden vroeger "der Himnel".Nu wordt dlt baldaki jn gerlragen en gef larkeerd door de leden van de turnvereniglrg T.A.C. Achter het
A] I erhei 1igste 1iepen de kerkrneesters (kerkbestur-rr) met f lanbouwen. Het
wereldli-ik gezag,vertegenwoordígd door de hugerreester - wethoud.ers en de
geneentesecretaris volgden hierna.Dan kwan het Kerkeli jk ZarEkoor Ha::monia,
clat bi j ieder nrstaltaar een meerstemroigt"Tanttun ftg'o" zorg.Venrolgens kwamen dan de Fanfare Eerdracht van de Fi-ris - Boerenlcond (Isodon-us) en de
jonqe boeren - nijnwerkersbond en dan het spoonregpersoneel (St.Rafael)De
Ï-ij werd giesloten door de overige mannenen vrouwen die nergens lid van
waï-en.
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De BroedermeesteÉs baden voor.Met een sierstok zwaaierrd van lirks
rraar rechts gaven zt j aan welke r'i j noest bidden. Deze fuoedermeesters
droegen als herkenningsteken een blanw lint over hun schd0er.Van dhr Sinon
(Simpelvelds oudste inwoner) vernan ik dat dit bidden in het duits geber-rde.
EÍj de komst van pastoor GrÍspen (1928-1-942) noest het duits vervarEen víorden door het ne.der-lands.Voor de oprichtirE
van de Harmonie (1883) zorgd.e de
"Brc,eclerschap" voor het hr:ren van nuzikanten.
Bi j ieder hr:is was het raan
of de irEang bij de voonCeur versierd net bloemen, branderrde kaarsen en de
rrodig:e heiligerrbeelden.Voorkeur
hadden het HI .Hart van Jezus of een beeld
van rCe Hi.Maagd.Voor de ,:orlog was het de gewoonte dat nd af loop van de
prr-)cessie de ]eclen van de schutteri j en die van de rnuziekverenigirE-en
op
d"e pastorie t:nthaald werden op het drirken van een glas rtxle wijn. Tegen
twee r.lltr werd daarna op de pastorie
een djner qegreven waar naast de pastoor
eri de l.,apelaan verschillende
paters van de P1aar aanzaten.VenCer de br-rglemeester rnet rie wethor-rders en de secretaris,koster
Coenen e.a"genodigden.
Vc-xrr'het personee 1 van de pastoor was het een van de dnrkste dagen van het
jaar.

P.S.Voor eventuele aanvulIirEen
ik mi j ten zeer-ste aanbevolen.

- coïTecties

- reactie

- en oprnerkirgen houd

H.v. Wersch
januari 199L
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:::5:-:
HeemoorEer der krishoom sjteet ee gans oad s:teltje,
IrEe ergel derboave nit ee kI irqelebelt je.
De herdere, die 1irks en reats denra s jtr_mt ,
DÍe wisse dat noe ozze Hertegot kunt .
Want doa in dal sjteltje,woa der not bauw verloare,
Doa is rmur os a} lenuj ee kirke gieboare.
Dat kinke,dat os alles qots kunt brirge,
't is 'n egaal
,wie vier dat wel virqe.
IrEe os en inge eazel,die tsowvelliq doa koame,
Zunt noe der s_itaal op wermte an 't ffirne.
l{ant ooch die tswai deere hant allarrg geziee,
Hi j is get bezoorEesj, dat gieet ' t nit niee .
Ir,ge erEel dea sjprikt, 't klirkt
z@e oes der moonJ<,
"D'r Jeans is geboare en dea naat uuch grezoonk.
Drei kónninge va wiet,op irtge kamieel zÍerge ruk,
Die kmroe noe ooch bi j ' t Kirk op bezuk.
Ze brÍrqe gesjerke, aal eave =jrrr,,
Ar leage ze neaver Hen op 't gehrn.
Ai , al wat der sjtear boave 't sjteltje
Zieste noe tsevos noa Bethlehen goa.

ziet sjtoa,

Want gridderirEe wit.zoeewaal miensj alsooeh deer
I-fuu_jis Hea geboare ,(jne L,eve Heer.
!,1ABIS.
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