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DE SlMPELi l ELDSE SA RCOFA A G lN HET MiDDELPUNT .

d o o r H u u b F r a n ss e n

Op l l decem6er niordl in hel Bonnefantenmuseum le lll aaslrichl een tentoonstelling
geopendgenaamd OEen huis voor altÏ d. De sarcofaag Yan Simpelveld en andere rij ke
Romeinse in De belicht de ver6ondenheid van leven graven Limburg". tentoonstetting
en dood in de Romeinse bIoeiper iode ( l e tot 3e eeuw na Chr istus .
Het topstuR is "sarcofaag van Simpelveld", die in bruiRleen is van hetRij ksmuseum de
van Oudheden te I eiden. Wat de Yondsl zo sensationeel maakte, is het prachtige
beeldhouwwerR aan de binnenzij de van de wanden, zo is de dame zef in de sarcof aag
afgebeeld, haar landhuis, haar meubelstuKKen, etc., aldus het persbericht. Ook de
kostbare sieraden die ze had meegeRregen worden getoond.
He/ is bij mij n weten de eerslekeer dal hel Leidse museum de sarcofaag uitleent. Zef s
op gro/e tentoonstetling "Römer am Rhein" le 9eulen in lW7 moest men zich de
behelpen met de gipsen copie van het Bonnenf anlenmuseuni.

E en gouden v oQdst .
In augustus 1930 stootte d'r AndrisWierts
an d'r Sj tamp bij de voorbereidingen van
de ni euwbouw van zij n hui s op een steen-
klomp van ruim twee meter bij een bij na
meter en een hoogte van drie-kwart meter .
Hij vermoedde een archeologische vondst
en via v ia werd de toen als archeoloog
beroemde arts Beckers uit Beek gewaar -
schuwd. D ie constateerde dat het hier om
een Romeinse aski st ging, die geheel was
leeggeroofd .
Een paar maanden 1ater hetzelfde liedj e.
Vij f meter naast de vorige asJ<ist werd
opnieuw een leeggeroofde kist gevonden,
deze keer bij na vierkant en inwendig voor-
zien van vij f nissen. Dit type toont het
Bonnef antenmuseum met eni ge trots.
Driemaal is scheepsrecht. Op 11 december
snelde Beckers na een telefoonOe naar
Simpelveld. De heer Wierts had een meter
oostelij k van de vorige een derde kist
aangetroffen, door rovers beschadigd en
gedeeltelij k 1eeggehaa1d. Ook deze was
vervaardigdvanNievelsteiQer zandsteenuit
de buurt van Herzogenrath. Ze zou daarna
bekend bl ij ven als de sarcofaag van Sim-
pe1veld, tot nu toe de enige sarcofaag of
askist die aan de binneQkant gebeeldhouwd
was, afgezien van enige ki sten die archi-
tectuw notieven tonen, zoal s zuilen. (Bec-
kers, 267-270, Holwerda, 37)

  van Limburg een bod op de J<i st, maar het
  v er l oor de r ace v an het R ij k smv seum v an
  Oudheden in Leiden . Dat kon voor f 85OO
  de J<i st met inhovd bemachtigen (Stuan
  46) . Alom verontwaardiging in Limburg
  omdat een kostbaar erfstuk ver1oren ging.

, Maastr icht en Heerlen werden tevreden
  gesteld met een copie van gips, diej e nooit
  of bij na nooit ziet, en Simpelveld kreeg
  natuur lij k ook een bewij sstuk van de
  v o n d st .
  Of de verkoop aan Leiden echt zo erg was
  als gezegd werd , valt nog te bezien. In
  Leiden vormt de sarcofaag werkel ij k een
  pi ce de resistance: centraal opgesteld en
  goedgedocvmenteerd, metdegra ondsten
  in de dir ecte nabij heid. In Maasbi cht en
  ook in Heer1en valt op hoe de aandacht
  gecentreerd wordt op de stad, en hoe karig
  ook in kaart en bij schrif t het "platteland"
  wordt bediend. Soms bekruipt j e daar het
  gevoe1 van stedelijke arrogantie, we1vaker
  merkbaar , zelfs in archeologische zaken.

L e i d e n .

Natuurlij k deed het Provinciaal Museum

V i l l a ' s .

Bij een Romeins graf hoort een Romeinse
vill a. Maar die was nog niet gevonden.
Archeologen speurden in van deomgeving
de graven, maar de omwonenden waren
aanvankelij k zogenaamd onbekend met de
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DE SIMPELVELDSE SARCOFAAG IN HET MIDDELPUNT. 

door Huub Franssen 

Op 11 december wordt in het Bonnefantenmuseum te Maastricht een tentoonstelling 
geopend genaamd "Een huis voor altijd. De sarcofaag van Simpelveld en andere rijke 
Romeinse graven in Limburg". De tentoonstelling belicht de verbondenheid van leven 
en dood in de Romeinse bloeiperiode (]~ tot .1-< eeuw na Christus). 
Het topstuk is de "sarcofaag van Simpelveld·. die in bruikleen is van het Rijksmuseum 
van Oudheden te Leiden. Wat de vondst zo sensationeel maakte. is het prachtige 
beeldhouwwerk aan de binnenzijde van de wanden. zo is de dame zelf in de sarcofaag 
afgebeeld. haar landhuis, haar meubelstukken. etc .• aldus het persbericht. Ook de 
kostbare sieraden die ze had meegekregen worden getoond. 
Het is bij mijn weten de eerste keer dat het Leidse museum de sarcofaag uitleent. Zelfs 
op de grote tentoonstelling "Römer am Rhein" te Keulen in 1967 moest men zich 
behelpen met de gipsen copie van het Bonnenfantenmuseuni. 

Een gouden vondst. 
In augustus 1930 stootte d'r Andris Wierts 
an d'r Sjtamp bij de voorbereidingen van 
de nieuwbouw van zijn huis op een steen
klomp van ruim twee meter bij bijna een 
meter en een hoogte van drie-kwart meter. 
Hij vermoedde een archeologische vondst 
en via via werd de toen als archeoloog 
beroemde arts Beckers uit Beek gewaar
schuwd. Die constateerde dat het hier om 
een Romeinse askist ging, die geheel was 
leeggeroofd. 
Een paar maanden later hetzelfde liedje. 
Vijf meter naast de vorige askist werd 
opnieuw een leeggeroofde kist gevonden, 
deze keer bijna vierkant en inwendig voor
zien van vijf nissen. Dit type toont het 
Bonnefantenmuseum met enige trots. 
Driemaal is scheepsrecht. Op 11 december 
snelde Beckers na een telefoontje naar 
Simpelveld. De heer Wierts had een meter 
oostelijk van de vorige een derde kist 
aangetroffen, door rovers beschadigd en 
gedeeltelijk leeggehaald. Ook deze was 
vervaardigd van Nievelsteiner zandsteen uit 
de buurt van Herzogenrath. Ze zou daarna 
bekend blijven als de sarcofaag van Sim
pelveld, tot nu toe de enige sarcofaag of 
askist die aan de binnenkant gebeeldhouwd 
was, afgezien van enige kisten die archi
tectuurmotieven tonen, zoals zuilen. (Bec
kers, 267-270, Holwerda, 37) 

Leiden. 
Natuurlijk deed het Provinciaal Museum 
van Limburg een bod op de kist, maar het 
verloor de race van het Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden. Dat kon voor f 8500 
de kist met inhoud bemachtigen (Stuart 
46). Alom verontwaardiging in Limburg 
omdat een kostbaar erfstuk verloren ging. 

,,_. :»,Maastricht en Heerlen werden tevreden 
gesteld met een copie van gips, die je nooit 
of bijna nooit ziet, en Simpelveld kreeg 
natuurlijk ook een bewijsstuk van de 
vondst. 
Of de verkoop aan Leiden echt zo erg was 
als gezegd werd , valt nog te bezien. In 
Leiden vormt de sarcofaag werkelijk een 
pièce de résistance: centraal opgesteld en 
goed gedocumenteerd, met de grafvondsten 
in de directe nabijheid. In Maastricht en 
ook in Heerlen valt op hoe de aandacht 
gecentreerd wordt op de stad, en hoe karig 
ook in kaart en bijschrift het "platteland" 
wordt bediend. Soms bekruipt je daar het 
gevoel van stedelijke arrogantie, wel vaker 
merkbaar, zelfs in archeologische zaken. 

Villa's. 
Bij een Romeins graf hoort een Romeinse 
villa. Maar die was nog niet gevonden. 
Archeologen speurden in de omgeving van 
de graven, maar de omwonenden waren 
aanvankelijk zogenaamd onbekend met de 



aanwezigheid van Romeinse f undamenten
uit angst dat vreemdel ingen hun eventuele
schat ten zou den ontf utsel en . L i ev er zw oeg-
de meni geen 's av onds in zij n tuin e,
diepe gaten gravend i n de vaste, ongeroer -
de grond, in de hoop ook een for tuintj e te
o n td ea i en i n d e v o r m v an een k o stb ar e

sar cof aag (Braat , 40-4 1)

dame (Brouw er , 94 ; D ock um , 14S; M a-
r i en , 280) .

r

A nderen v i nden dat het r ij k e graf n iet te
combiQer en i s m et zo 'n eenv oudi g ge-
bouw . "Bij een zo kostbar e doodkist hoort
toch ei genl ij k een w at l uxueuzere behui -
zing dan de beide si mpele woninkj es die
tot nu toe bij Si mpelveld zij n opgegraven "
(E s, 19 1) . D an zoudeQ w e dus nog w at te
v e r w ac h t en h eb b en

W eer anderen houden zich op de v1akte
"O f een v an beide het in de Ei st afgebee1de
hui s w as k unnen w ij sl echs gi ssen " ( Stu-
art , 46)

D e cop i e .
D e copi e in het gemeentehui s, een beetj e
lastig geplaatst onder de trap en daardoor
m oei l 1k ber eik baar , v er di ent i es m eer
aandacht Ze geeft een uitstekend beeld
v an het geheel en ontlok te in 1996 aan
b e z o ek e n d e l e d en v an d e A a c h e n er G e -

sc h i c h t sv e r e i n e n th o u s i a st e c o m m e n t ar e n

Vi ndp l a a ts va n d e sa r cof a ag . Lfo to .' R lK O
L e i d EnJ

M ogel ij k dat k l eine beschadigingen v an het
gips hi er en daar k unnen w orden biJge-
werk t En j e b1ij ft natuur l ij k zien dat het

H et zou vreemd zij n als in Si mpelveld ,
gelegen in een gebied dat bezaaid i s met
R om ei n se v i l l a 's, n i ets v an d i en aard
gev onden zou w or den U i t v ondsten v an
pu in w er d al in 19 13 geconcl udeerd dat er
een v i l l a gestaan had tussen het Sj anter -
nelsbosj e en de H u ls, ongev eer 1OOO m
noordw estel ij k van de aski sten (Goossens,
4 1) D eze i s echter nooi t uitgegraven I n
19 3 7 en 19 4 7 w er d d e v i l l a i n d e M o l t

onder zocht , in 1938 de k l einer e v i l l a ten
o o st e n e r v a n

Som rn igen z i en i n di e l aatste een onder ho-
r ige v i l l a van de eer ste (Braat , 50) , en zien
in de gr ote de w oonplaats van de over leden

m ater iaal geen zandsteen i s M aar het i s
een bez i t om trots op te zij n en dat m et
zor g moet w or den beheer d
Poster s en af f ches m et het por bret v an de
anoni eme Simpelv eldse ui t het v er re ver le-
den z ij n er nog steeds ni et , al heeft z ij de
naam van Si mpe1ve1d over de hele , met de
oudhei d bek ende w er el d her oem d gem aak t
H et port ret zov dan gecombineer d k un nen
w or den met een plattegrond v an de v i l l a
v an V lengender en de tor en van de Bon-
gard A an het i mago van de gemeente zou
een belangrij k aspect w or den toegev oegd

H et bel ang v an de sar cof aag .
H et belang l igt in de eer ste plaats in het
unieke van de Ei st T ot nu toe werd nog
nooi t een l ij k k ist gev onden di e v an binnen
met beeldhouwwerk ver sierd i s D e echtge-
noot heeft zi jn vrouw een dodenverbl ij f
geschon ken dat u i tslu i tend v oor haar be-
doe1d i s V ee1 pracht en praal besteed aan
grav en hangt samen met de dodencu ltus
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aanwezigheid van Romeinse fundamenten 
uit angst dat vreemdelingen hun eventuele 
schatten zouden ontfutselen. Liever zwoeg
de menigeen 's avonds in zijn tuintje, 
diepe gaten gravend in de vaste, ongeroer
de grond, in de hoop ook een fortuintje te 
ontdekken in de vorm van een kostbare 
sarcofaag (Braat, 40-41) 

Vindplaats van de sarcofaag. (foto: RMO 
Leiden) 

Het zou vreemd zijn als in Simpelveld, 
gelegen in een gebied dat bezaaid is met 
Romeinse villa's, niets van dien aard 
gevonden zou worden. Uit vondsten van 
puin werd al in 1913 geconcludeerd dat er 
een villa gestaan had tussen het Sjanter
nelsbosje en de Huls, ongeveer 1000 m 
noordwestelijk van de askisten (Goossens, 
41) Deze is echter nooit uitgegraven. In 
1937 en 1947 werd de villa in de Molt 
onderzocht, in 1938 de kleinere villa ten 
oosten ervan. 
Sommigen zien in die laatste een onderho
rige villa van de eerste (Braat, 50), en zien 
in de grote de woonplaats van de overleden 

dame (Brouwer, 94; Dockum, 145; Ma,.. 
rien, 280). 
Anderen vinden dat het rijke graf niet te 
combineren is met zo'n eenvoudig ge
bouw. "Bij een zo kostbare doodkist hoort 
toch eigenlijk een wat luxueuzere behui
zing dan de beide simpele woninkjes . die 
tot nu toe bij Simpelveld zijn opgegraven" 
(Es, .191). Dan zouden we dus nog wat te 
verwachten hebben. 
Weer anderen houden zich op de vlakte: 
"Of een van beide het in de kist afgebeelde 
huis was kunnen wij slechts gissen" (Stu
art, 46) 

De copie. 
De copie in het gemeentehuis, een beetje 
lastig geplaatst onder de trap en daardoor 
moeilijk bereikbaar, verdient iets meer 
aandacht. Ze geeft een uitstekend beeld 
van het · geheel en ontlokte in 1996 aan 
bezoekende leden van de Aachener Ge
schichtsverein enthousiaste commentaren. 
Mogelijk dat kleine beschadigingen van het 
gips hier en daar kunnen worden bijge
werkt. En je blijft natuurlijk zien dat het 
materiaal geen zandsteen is. Maar het is 
een bezit om trots op te zijn en dat met 
zorg moet worden beheerd. 
Posters en affiches met het portret van de 
anonieme Simpelveldse uit het verre verle
den zijn er nog steeds niet, al heeft zij de 
naam van Simpelveld over de hele, met de 
oudheid bekende wereld beroemd gemaakt. 
Het portret zou dan gecombineerd kunnen 
worden met een plattegrond van de villa 
van Vlengender en de toren van de Bon
gard. Aan het imago van de gemeente zou 
een belangrijk aspect worden toegevoegd. 

Het belang van de sarcofaag. 
Het belang ligt in de eerste plaats in het 
unieke van de kist. Tot nu toe werd nog 
nooit een lijkkist gevonden die van binnen 
met beeldhouwwerk versierd is. De echtge
noot heeft zijn vrouw een . dodenverblijf 
geschonken dat uitsluitend voor haar be
doeld is. Veel pracht en praal besteed aan 
graven hangt samen met de dodencultus 
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van een bepaalde ti id, en op de tentoon-
stel l ing zal aandacht hesteed worden over
l ev en en dood i n de R om ein se tij d .
M en gaf de doden voor hun reis naar het
hi er nam aal s v oedsel m ee , en v oor het
verbl ij f in het dodenri ik hun dierhaarste en
vaak kostbare bezittingen . Zo waren zi,i
niet afgescheiden van het aardse leven en
b l eef er een b and b estaan m et hv n di erb a-

niet op het platte1and, maar in een stad al s
Keulen, waar de beeldhouwkunst bloeide.
De opdrachtgever heeft dus banden gehad
met de stad en w i st de j ui ste k unstenaar te

r e n

v i n d e n .

De dater ing geeft moei l i ikheden door het
ontbreken van a11edaags aaraewerk ( Stuart ,
Hurk) maar er zij n aanknopingspunten in
de afbeeldingen . V aak wordt de tij d van
M arcus A urel ius genoemd, die regeerde

R.:; , :  :U^: ; "  , - 

 

  l
 i

W B a  l l r e R l  p n
~ i q x m m~ - -

F o to .- R O dl , L e i den

Anderzij ds wilden denabestaanden voor de
buitenwereld pronken met hun rij kdom en
aan de omgeving laten weten hoe goed zij
voor de nagedachtenis van hun verwanten
gezorgd hadden .
H ier i s echter een man die een r ij kver sier -
de grafkist in de grond laat zinken die door
geen mens meer zal worden opgemerkt en
bekeken, al fhans, dat was de bedoet ig. Er
moet sprake zijn geweest van een intieme
verhouding die de wereld buiten het gezin
op een afstand hield. Alleen zij telde,
n i em an d an d er s .

Het ;lrt istieke meer eens gehaltewordt dui
geprezen. Nten za.ekt de maker d an ook

v an 16 1 t ot 180 .
De lege nissen roepen vraagtekens op. Een
van de leeggeroofde asEi sten was voorzien
van vij f nissen, waarin niets meer te vin-
den was. Elders gevonden asEi sten hadden
ni ssen waar in grafgif ten waren geplaatst,
b .v . in Stein . M en denk t ook aan de moge-
1ij kheid dat er van familiele- afbeeldingen
den, voorouders, goden of beschermgees-
ten in waren geplaas t . Zeker bij de grote
ni ssen bestaat de mogel ij kheid dat er ver -
trekken mee worden bedoeld, waar door de
dodenkamer verandert in een dodenhuis.
Omdat van houtwerk na eeuwen niet veel
overblij ft, heeft men veel plezier gehad
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van een bepaalde tijd, en op de tentoon
stelling zal aandacht besteed worden over 
leven en dood in de Romeinse tijd. 
Men gaf de doden voor hun reis naar het 
hiernamaals voedsel mee, en voor het 
verblijf in het dodenrijk hun dierbaarste en 
vaak kostbare bezittingen. Zo waren z~j 
niet af gescheiden van het aardse leven en 
bleef er een band bestaan met hun dierba
ren. 

niet op het platteland, maar in een stad als 
Keulen, waar de beeldhouwkunst bloeide. 
De opdrachtgever heeft dus banden gehad 
met de stad en wist de juiste kunstenaar te 
vinden. 
De datering geeft moeilijkheden door het 
ontbreken van alledaags aardewerk (Stuart, 
Hurk) maar er zijn aanknopingspunten in 
de afbeeldingen. Vaak wordt de tijd van 
Marcus Aurelius genoemd, die regeerde 

Foto: ROM, Leiden 

Anderzijds wilden de nabestaanden voor de 
buitenwereld pronken met hun rijkdom en 
aan de omgeving laten weten hoe goed zij 
voor de nagedachtenis van hun verwanten 
gezorgd hadden. 
Hier is echter een man die een rijkversier
de grafkist in de grond laat zinken die door 
geen mens meer zal worden opgemerkt en 
bekeken, althans, dat was de bedoeling. Er 
moet sprake zijn geweest van een intieme 
verhouding die de wereld buiten het gezin 
op een afstand hield. Alleen zij telde, 
niemand anders. 
Het aft:istieke gehalte wordt meer dan eens 
geprezen. Men zoekt de makçr dan ook 

van 161 tot 180. 
De lege nissen roepen vraagtekens op. Een 
van de leeggeroofde askisten was voorzien 
van vijf nissen, waarin niets meer te vin
den was. Elders gevonden askisten hadden 
nissen waarin grafgiften waren geplaatst, 
b.v. in Stein. Men denkt ook aan de moge
lijkheid dat er afbeeldingen van familiele
den, voorouders, goden of beschermgees
ten in waren geplaatst. Zeker bij de grote 
nissen bestaat de mogelijkheid dat er ver
trekken mee worden bedoeld, waardoor de 
dodenkamer verandert in een dodenhuis. 
Omdat van houtwerk na eeuwen niet veel 
overblijft, heeft men veel plezier gehad 
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van de af beeldingen van kasten, andere
bergmeubels, de stoel en het tafeltj e met
de leeuwenkoppen en -poten. Ook zij n de
emmers, kruiken en fl essen bestudeerd.
V an de af bee1ding van het woonhuis is
gebruik gemaakt bij de reconstr uctie van
Romeinse v i11a's. Ramen , luiken , de bl i nde
onderkant van de muur , het dak en de
dakversiering met knoppen op de hoeken
trok ken ook de aandacht van special i sten .

"Fundort Simpe1veld, 1930 in der Stamp-
s t r a a t .

. . A u f M atratze und K i ssen r uht di e F r au ,
mit eiQem L angärmelgewand bek1eidet und
in eiQe bi s zum L eibe her auf gezogene

L an g gel eden .
Het is bij na een mensenleeftij d geleden dat
de sarcofaag gevonden is. Hoe is het
gesteld met de roem die haar in de eerste
j aren omgaf? Is zij vergeten? Wij leven in
een tij d die zo snel leeft en soms opper -
v la]ckig i s en die zo gauw vergeet .
Een antwoord op die vraag geeft de vol-
gende bloemlezing uit recente l iteratuur .
Tot slot volgt dan een groot gedeelte uit
het ar tik el dat het boek "P rov inci e v an een
Imper ium" aan haar wij dt. Dit boek is te
zien al s een catal ogus van de Romei nse
v on dsten b ew aar d i n h et L ei dse M u seu m
van Oudheden , en zow el w etenschappel ij k
v er antwoor d al s duidel ij k geschr ev en .

Decke gehüUt. V on hier aus hat sie die
Übersicht über das ganze Hauswesen dem
si e e i Qst v o r st an d .
. . . .An der gleichen Stimwand steht eine
v er schl i essbare T r uhe in w e1cher v iel l ei cht
di e K leider der H er r in aufbew ahrt w ur den .
. . .D ann r eiht sich ein Schr ank mi t hübsch
facetti erten T üren an , der womög1ich
W er tsacheQherbergten (Römer , 182-183) .

"U i t de str eek door sneden door de w eg v an
M aastr i ch t naar K eu l en stam t de m eest
uitzonderl ij ke sarcofaag, deze van Simpel-
veld, wel l icht in de tij d van M arcus A ure-
l iu s ui t de zandsteeQ v an H er zogenrath
gebeiteld. Het is de enige gekende sarco-
faag met reliëfs aan de binnenzij de ver-
sierd . D oor dit decor , dat tegel ij ker tij d het
ui twendige aspect van de v il la en gemeu-
belde gedeelten van.het i nter ieur voorstelt ,
heef t men voor de afgestorvene de sfeer
van haar dagel ij lGs leven wi l len her schep-
pen" (M arien, 279)

E en b l o em l ez i n g .
"Zonder twij f el waren het welvarende
m en sen di e daar w oonden . H et al l er du i de-
l ij kst bl ij M dat door de merkwaardige
sarcofaag die daar in Simpelveld is opge-
graven . D it monument , met zij n decoratie
in sculptuur , die zich aan de binnenzij de
bev indt , i s het w erk van een w aar schij nl ij k
K eu l se b eel d hou w er u i t h et d er d e k w a rt

v an de tweede eeuw . W ij kennen v an zij n
hand nog een zeer fr aai al taar voor de
M atres A uf i ni ae, dat i s ontdek t bij de
opgravingen onder de M unsterkerk in
Bonn H (Byvanck , 322) .

"D er besonder s r eich ausgestattete Sarko-
phag von Simpelveld i st unter die besten ,
aufwendigsten Skulpturen prov inziel ler
H erk unft zu zäh len " ( R öm er , 47) .

"V an de cremati ebij zetti ngen in stenen
sarcofagen of beter aski sten i s de aan de
binnenzij de gesculptureerde "sarcofaag van
Simpelveld" de beroemdste. H ij bevatte
naast v el e ander e k ostbaar heden een gou -
den r ing met het ontroerende opschr ift
I  ON I M E A E - eigenl ij k onv er ta baar ,
m aar het betek ent zoi ets al s "v oor m ij n
l i e v e v r o u w " .

  . . . D e weergave v an het aardewerk , het
glas en het metalen vaatwerk i s zo 1evens-
echt dat men de ask ist met deze "grafgi f -
ten " heef t k unnen dater en . eind 2e /begin
3e eeuw . I n de bef aam de tumul usgrav en
v an het Br abantse E sch , ev en ten zui den
van 's H er togenbosch , ver schij nen dan
dezel fde grafgi ften , maar nu w erkel ij k in
het echt " ( E s, 2 10)

4 9

 

van de afbeeldingen van kasten, andere 
bergmeubels, de stoel en het tafeltje met 
de leeuwenkoppen en -poten. Ook zijn de 
emmers, kruiken en flessen bestudeerd. 
Van de afbeelding van het woonhuis is 
gebruik gemaakt bij de reconstructie van 
Romeinse villa's. Ramen, luiken, de blinde 
onderkant van de muur, het dak en de 
dakversiering met knoppen op de hoeken 
trokken ook de aandacht van specialisten. 

Lang geleden. 
Het is bijna een mensenleeftijd geleden dat 
de sarcofaag gevonden is. Hoe is het 
gesteld met de roem die haar in de eerste 
jaren omgaf? Is zij vergeten? Wij leven in 
een tijd die zo snel leeft en soms opper
vlakkig is en die zo gauw vergeet. 
Een antwoord op die vraag geeft de vol
gende bloemlezing uit recente literatuur. 
Tot slot volgt dan een groot gedeelte uit 
het artikel dat het boek "Provincie van een 
Imperium" aan haar wijdt. Dit boek is te 
zien als een catalogus van de Romeinse 
vondsten bewaard in het Leidse Museum 
van Oudheden, en zowel wetenschappelijk 
verantwoord als duidelijk geschreven. 

Een bloemlezing. 
"Zonder twijfel waren het welvarende 
mensen die daar woonden. Het allerduide
lijkst blijkt dat door de merkwaardige 
sarcofaag die daar in Simpelveld is opge
graven. Dit monument, met zijn decoratie 
in sculptuur, die zich aan de binnenzijde 
bevindt, is het werk van een waarschijnlijk 
Keulse beeldhouwer uit het derde kwart 
van de tweede eeuw. Wij kennen van zijn 
hand nog een zeer fraai altaar voor de 
Matres Aufiniae, dat is ontdekt bij de 
opgravingen onder de Munsterkerk in 
Bonn" (Byvanck, 322). 

"Der besonders reich ausgestattete Sarko
phag von Simpelveld ist unter die besten, 
aufwendigsten Skulpturen provinzieller 
Herkunft zu zählen" (Römer, 47). 

"Fundort Simpelveld, 1930 in der Stamp
straat. 
.... Auf Matratze und Kissen ruht die Frau, 
mit einem Langärmelgewand bekleidet und 
in eine bis zum Leibe heraufgezogene 
Decke gehüllt. Von hier aus bat sie die 
Übersicht über das ganze Hauswesen dem 
sie einst vorstand. 
.... An der gleichen Stirnwand steht eine 
verschliessbare Truhe in welcher vielleicht 
die Kleider der Herrin aufbewahrt wurden . 
. . . . Dann reiht sich ein Schrank mit hübsch 
facettierten Türen an, der womöglich 
Wertsachen berbergte" (Römer, 182-183). 

"Uit de streek doorsneden door de weg van 
Maastricht naar Keulen stamt de meest 
uitzonderlijke sarcofaag, deze van Simpel
veld, wellicht in de tijd van Marcus Aure
lius uit de zandsteen van Herzogenrath 
gebeiteld. Het is de enige gekende sarco
faag met reliëfs aan de binnenzijde ver
sierd. Door dit decor, dat tegelijkertijd het 
uitwendige aspect van de villa en gemeu
belde gedeelten van. het interieur voorstelt, 
heeft men voor de afgestorvene de sfeer 
van haar dagelijks leven willen herschep
pen" (Marien, 279) 

"Van de crematiebijzettingen in stenen 
sarcofagen of beter askisten is de aan de 
binnenzijde gesculptureerde "sarcofaag van 
Simpelveld" de beroemdste. Hij bevatte 
naast vele andere kostbaarheden een gou
den ring met het ontroerende opschrift 
IVNONI MEAE - eigenlijk onvertaalbaar, 
maar het betekent zoiets als "voor mijn 
lieve vrouw". 
..... De weergave van het aardewerk, het 
glas en het metalen vaatwerk is zo levens
echt dat men de askist met deze "graf gif
ten" heeft kunnen dateren: eind 2e /begin 
3e eeuw. In de befaamde tumulus graven 
van het Brabantse Esch, even ten zuiden 
van 's Hertogenbosch, verschijnen dan 
dezelfde grafgiften, maar nu werkelijk in 
het echt" (Es, 210) 

49 



"D e r eco n str u ct i esch ets v an d e v i l l a v an

N uth-V aesr ade i s gedeeltel ij k , v oor al w at
betreft de hoekpav i1j oens, gebaseerd op de
af beeldi ngen in de sarcofaag v an Simpel -
v eld " ( E s, 189)

"Fundamentee1 was het beeld van het graf
al s de woning van de dode, dat door een
rel iëf op een sarcofaag tastbaar wordt
gei1lustreerd. D e sarcofaag werd opgegra-
ven op de begraaf plaats van een                                      v i l l a

rustica bij Si mpelveld, ten zuiden van
H eer len . M en zi et de dode l i ggen op een
r ustbed, steunend op haar l inkerarm en met
een deken over zich heengeslagen - al sof
zij zich voor haar middagslaapj e ter ruste
begeven had. In de ruimte waarin zij zich
bev indt , staat meubi1air ui t haar leven -
b eh alv e een bed on der sch ei dt m en een
tweedel ige garderobekast , een grote deken-
kist met grendel en slot , een tafel die staat
op poten in de vorm van leeuwenk1auwen,
wasgerei met grote bronzeQ schalen en
kannen en een r i eten stoe1 m et een r onde
rugleuning. Bovendien bevindt zich in de
ruimte ook een cu1tusplaats met i n totaal
 el f ni ssen , die bestemd zul len zij n geweest
voor de goden die de dode bescherming en
 vrede moesten geven. Tenslotte wordt door
 de aanwezigheid van drie glazen fl essen en
 twee mi niatuur voorr aadschuren op zij n
 minst duide1ij k gemaakt tot weUie sociale
 k lasse de dode behoor de" (Bechert , 247) .

"Dat provincialevill a-eigenaren een exqui-
se smaak hadden , bl ij k t uit de vondst van
dr ie zandstenen aski steQ in het L i mbur gse
Simpelveld, niet ver van een vil1a waar de
over ledenen tij dens hun leven moeten
hebben gewoond. Twee J<i sten waren
geschonden door grafrovers, de derde is in
alle opzichten uniek . Aan de binneazij de
v an de k ist w as in r e1i ëf het i nter ieur en
exter iev r v an een R omeinse v i1la                                    af ge-
beel d . O ok i s de ov er l edene w eer gegev en ,
een vrouw, rustend op een bank . Naast het
gebruikelij ke aardewerk en glas had zij
ook haar sier aden in het graf meegekregen .
 In een gouden ring staan de woorden

5 0

"Iunoni M eae" .' "A an mij n Juno ", dat
zov eel wi l zeggen al s "aan mi jn bescherm-
geest". De Romeinse godin Juno was de
bescher mgodin v an de v r ouw en .
De "sarcofaag van Simpe1veld" i s enig in
zij n soort , al werden er wel vaker stenen
Ei sten gebruik t" (Dockum, 145)

 

GraJvoi2d rt.' l waaf hoeRige gouden r ing.
l cm hoog ntet ik schnf j I VNO Y E lE ^
L ini ns nog zichtbaar dc letters dE, rechts
de l etters N . <Foto: R OlK , L ei iZen)

  Terwij l vele sarcofagen teruggevonden
zij n met het beeldhouwwerk aan de buiten-
kant, is deze sarcofaag aan de binnenzij de
voor zien v an beeldhouwwerk D it maak t
h et st uk u ni ek

    H et beelc1houww erk i s de sar cof aag i s
zow el arti st iek al s ar cheologi sch v an gr ote
betekeni s M eubi1ai r was veelal van hout ,
een vergankel ij k matenaa1 dat meestal niet
bewaard is gebleven Doordat in deze J<ist
h ou ten m eu b i l a i r in steen i s w eer g eg ev en ,
kriJgen we een goed beeld van het oor-
spronkel ij ke uiter1ij k ervan
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"De reconstructieschets van de villa van 
Nuth-Vaesrade is gedeeltelijk, vooral wat 
betreft de hoekpaviljoens, gebaseerd op de 
afbeeldingen in de sarcofaag van Simpel
veld" (Es, 189) 

"Fundamenteel was het beeld van het graf 
als de woning van de dode, dat door een 
reliëf op een sarcofaag tastbaar wordt 
geillustreerd. De sarcofaag werd opgegra
ven op de begraafplaats van een villa 
rustica bij Simpelveld, ten zuiden van 
Heerlen. Men ziet de dode liggen op een 
rustbed, steunend op haar linkerarm en met 
een deken over zich heengeslagen - alsof 
zij zich voor haar middagslaapje ter ruste 
begeven had. In de ruimte waarin zij zich 
bevindt, staat meubilair uit haar leven -
behalve een bed onderscheidt men een 
tweedelige garderobekast, een grote deken
kist met grendel en slot, een tafel die staat 
op poten in de vorm van leeuwenklauwen, 
wasgerei met grote bronzen schalen en 
kannen en een rieten stoel met een ronde 
rugleuning. Bovendien bevindt zich in de 
ruimte ook een cultusplaats met in totaal 
elf nissen, die bestemd zullen zijn geweest 
voor de goden die de dode bescherming en 
vrede moesten geven. Tenslotte wordt door 
de aanwezigheid van drie glazen flessen en 
twee miniatuur voorraadschuren op zijn 
minst duidelijk gemaakt tot welke sociale 
klasse de dode behoorde" (Bechert, 24 7). 

"Dat provinciale villa-eigenaren een exqui
se smaak hadden, blijkt uit de vondst van 
drie zandstenen askisten in het Limburgse 
Simpelveld, niet ver van een villa waar de 
overledenen tijdens hun leven moeten 
hebben gewoond. Twee kisten waren 
geschonden door grafrovers, de derde is in 
alle opzichten uniek. Aan de binnenzijde 
van de kist was in reliëf het interieur en 
exterieur van een Romeinse villa afge
beeld. Ook is de overledene weergegeven, 
een vrouw, rustend op een bank. Naast het 
gebruikelijke aardewerk en glas had zij 
ook haar sieraden in het graf meegekregen. 
In een gouden ring staan de woorden 

"Iunoni Meae": "Aan mijn Juno", dat 
zoveel wil zeggen als "aan mijn bescherm
geest". De Romeinse godin Juno was de 
beschermgodin van de vrouwen. 
De "sarcofaag van Simpelveld" is enig in 
zijn soort, al werden er wel vaker stenen 
kisten gebruikt" (Dockum, 145) 

Grafvondst: twaalfhoekige gouden ring. 
1 cm hoog met inschrift IVNONI MEAE. 
Links nog zichtbaar de letters AE. rechts 
de letters IV. (Foto: ROM. Leiden) 

"Terwijl vele sarcofagen teruggevonden 
zijn met het beeldhouwwerk aan de buiten
kant, is deze sarcofaag aan de binnenzijde 
voorzien van beeldhouwwerk. Dit maakt 
het stuk uniek. 
.... Het beeldhouwwerk is de sarcofaag is 
zowel artistiek als archeologisch van grote 
betekenis. Meubilair was veelal van hout, 
een vergankelijk materiaal dat meestal niet 
bewaard is gebleven. Doordat in deze kist 
houten meubilair in steen is weergegeven, 
krijgen we een goed beeld van het oor
spronkelijke uiterlijk ervan. 



Enkele grafvondsten, met name de fl acoQ
van aardewerk , dateren de sar cofaag aan
het ein de v an de 2e eeuw of in de eer ste
hel ft v an de 3e eeuw na C h r .
De oQtdekking van drie sarcofagen bij
el kaar doet v er m oeden dat i n de dir ecte
omgeving debehuizing van de over1edenen
moet hebben gestaan . D oden die in stenen
k isten werden bij gezet , voorzieQ van kost-
bare grafgiften, behoorden tot de boven-
laag van de bevolki n  g. De veronderstelling
w as dan ook dat m en in de onmi ddel1ij k e
nabij heid een villa terog zou vinden en dit
w er d i n 1937 bew aarhei d . O p ongev eer
150 meter van de v i ndpl aats der sar cofagen
werden de grondsporen teruggevonden van
een v i l l a . D e v i l l a w as v an het type m et
porticus en hoekver ekken. De zij kant kan
er zo hebben uitgezien al s in de sarcofaag
is weergegeven " (Brouwer , 92-94) .

U i t : np rov i nci e v an een I mper i um "

E en mi n i a ru ur g r af Ramer .
W erkel ij k unieb en da  ook wereldbe-
r o em d i s een z an d sten en d o o d sk i st m et
rel iëf s binnenin , gevonden te Simpelveld
( L .) .
 . . . D e der de k w am op 11 december aan

het l i cht . H et der tig cm dik ke dek sel be-
sto n d u i t t w ee st uE en d i e m et z w cu e
ij zeren krammen aan eUiaar w aren vastge-
m aak t . O ok dez e ki st w a s h et do e1w i t
geweest van grafrovers. Een groot gat in
het dekse1 en i n een v an de k orte zij den
getuigen er van .
A an ^ de ene zij de i s in hoog r el iëf een
v rouw afgebeeld, l iggend op een "houten "
r ustban k , aan het voeteneind v er sier d met
een gri ff i oen . H et gelaat v an de v r ouw ,
met name de neus, i s l i cht geschonden . Z ij
dr aagt een lang kl eed met daaroverheen
een pl aid die de v oeten geheel bedek t.
N a a st h et h o o f d e i n d st aat e en ar m sto e l m e t

dik k ussen , daar naast een g rote Ei st m et
een sleute1gat en aan het dek sel een hand-
v at . A anslui teQd aan de l ange zij de een r ek
met dr ie grote "glazen " fl essen , een v ier -

kante, gefl ankeerd door ronde, dan een
bij zettafe1tj e met drie poten, versierde met
leeuwekoppen en uitlopend iQ leeuweklau-
wen. Op dat tafeltj e lag een ij zeren mes.
H et heeft er zo lang gelegen clat het een
roestplek heeft achtergelaten. Waarschij n-
l ij k door toedoen van de graf i chenners -
het gat in het deksel was j uisi boven het
tafel e - i s het eraf geval len en het l igt nu
vast op de bodem .
Naast het tafe1tje is weer eeQ rek afge-
beel d . O nder aan staan tw ee "b-r onzen "
kanneQ. D e t i er heeft een dv i m steun op
het oor en de monding i s door de ku nste-
naar naar de toeschouw er toegedr aaid . E en
verdiepi Qg hoger ziet men twee "bronzen"
 emmers met hengsels. Bovenaan zij n v ier
kleine vaten neergezet, vermoedel ij k niet
 v an aar dew erk maar v an glas.
 V ervolgens i s een gesloten kast weergege-
 ven, b ui een hele reek s ni ssen , die bij de
 vinding 1eeg waren. Deze moeten wel
 gediend hebben - zoals uit andere gevallen
 bek end i s - om er v oor w er pen i n op te
 stell en . M en kan h ierbij denken aan aarden
 vaatwerk , lampen, beeldj es van bron  s of
 ter racotta. T ot di t gedeelte hebben de
 grafschenners zich toegang kunnen ver- 
 schaf fen en het is dus heel goed mogelij k
 dat zij deze obj ecten hebben buitgemaakt.
 T enslotte, aansluitend aan de sofa, het
 b u i tenaan z i ch t v an een h u i s . E r i s een
 hoofdgebouw en een bij gebouw of zij vleu-
 gel . De daken zij n gedekt met platte tegen
 el kaar gelegde dakpannen met gebogen
 pannen (imbr ices  over de naden heen . D e
 ver sier i ng op de nok beantwoordt niet aan
 iets dat wij uit opgrav iQgen kennen . Een
 deur met een sleute1gat geefit toegang tot
 het hoofdgebouw . H et hui s heeft waar-
 schij nl ij k drie verdiepingen . V lak on  der
 het dak i s een zolderr aampj e te zien , het
 l i nkerr aam v an de eer ste etage heef t  e  en
 naar l i nks opengeslagen lui k . I n de r amen
 v an het bij gebouw onder scheiden w e twee-
 m aal acht k l ei ne r ui tj es.
 E en doodk ist m et bi nneni n af beel di ngen
 van de dode met heel haar hav e en goeci i s
 un i ek . K ostbar e m ar mer en sarcof agen m et
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Enkele grafvondsten, met name de flacon 
van aardewerk, dateren de sarcofaag aan 
het einde van de 2e eeuw of in de eerste 
helft van de 3e eeuw na Chr. 
De ontdekking van drie sarcofagen bij 
elkaar doet vermoeden dat in de directe 
omgeving de behuizing van de overledenen 
moet hebben gestaan. Doden die in stenen 
kisten werden bijgezet, voorzien van kost
bare grafgiften, behoorden tot de . boven
laag van de bevo~g. De veronderstelling 
was dan ook dat men in de onmiddellijke 
nabijheid een villa terug zou vinden en dit 
werd in 1937 bewaarheid. Op ongeveer 
150 meter van de vindplaats der sarcofagen 
werden de grondsporen teruggevonden van 
een villa. De villa was van het type met 
porticus en hoekvertrekken. De zijkant kan 
er zo hebben uitgezien als in de sarcofaag 
is weergegeven" (Brouwer, 92-94). 

Uit: •Provincie·van een Imperium• 

Een miniatuur grafkamer. 
Werkelijk uniek en dan ook wereldbe
roemd is een zandstenen doodskist met 
reliëfs binnenin, gevonden te Simpelveld 
(L.). 
. . . . De derde kwam op 11 december aan 
hèt licht. Het dertig cm dikke deksel be
stond uit twee stukken die met zware 
ijzeren krammen aan elkaar waren vastge
maakt. Ook deze kist was het doelwit 
geweest van grafrovers. Een groot gat in 
het deksel en in een van de korte zijden 
getuigen ervan. 
Aan · de ene zijde is in hoog reliëf een 
vrouw afgebeeld, liggend op een "houten" 
rustbank, aan het voeteneind versierd met 
een griffioen. Het gelaat van de vrouw, 
met name de neus, is licht geschonden. Zij 
draagt een lang kleed met daaroverheen 
een plaid die de voeten geheel bedekt. 
Naast het hoofdeind staat een armstoel met 
dik kussen, daarnaast een grote kist met 
een sleutelgat en aan het deksel een hand
vat. Aansluitend aan de lange zijde een rek 
met drie grote "glazen" flessen, een vier-

kante, geflankeerd door ronde, dan een 
bijzettafeltje met drie poten, versierde met 
leeuwekoppen en uitlopend in leeuweklau
wen. Op dat tafeltje lag een ijzeren mes. 
Het heeft er zo lang gelegen dat het een 
roestplek heeft achtergelaten. Waarschijn
lijk door toedoen van de grafschenners -
het gat in het deksel was juist boven het 
tafeltje - is het eraf gevallen en het ligt nu 
vast op de bodem. 
Naast het tafeltje is weer een rek afge
beeld. Onderaan staan twee "bronzen" 
kannen. De linker heeft een duimsteun op 
het oor en de monding is door. de kunste
naar naar de toeschouwer toegedraaid. Een 
verdieping hoger ziet men twee "bronzen" 
emmers met hengsels. Bovenaan zijn vier 
kleine vaten neergezet, vermoedelijk niet 
van aardewerk maar van glas. 
Vervolgens is een gesloten kast weergege
ven, dan een hele reeks nissen, die bij . de 
vinding leeg waren. Deze moeten wel 
gediend hebben - zoals uit andere gevallen 
bekend is - om er voorwerpen in op .. te 
stellen . . Men kan hierbij denken aan aarden 
vaatwerk, lampen, beeldjes van brons of 
terracotta. Tot dit gedeelte hebben de 
grafschenners zich toegang kunnen ver-:
schaffen en het is dus heel goed mogelijk 
dat zij deze objecten hebben buitgemaakt. 
Tenslotte, aansluitend aan de sofa, het 
buitenaanzicht van een huis. Er is een 
hoofdgebouw en een bijgebouw .of zijvleu-: 
gel. De daken zijn gedekt met platte tegen 
elkaar gelegde dakpannen met gebogen 
pannen (imbrices) over de naden heen. De 
versiering op de nok beantwoordt niet aan 
iets dat wij uit opgravingen kennen. Een 
deur met een sleutelgat geeft toegang tot 
het hoofdgebouw. Het huis heeft waar'." 
schijnlijk drie verdiepingen. Vlak onder 
het dak is een zolderraampje te zien, het 
linkerraam van de eerste etage heeft een 
naar links opengeslagen luik. In de ramen 
van het bijgebouw onderscheiden we twee
maal acht kleine ruitjes. 
Een doodkist met binnenin afbeeldingen 
van de dode met heel haar have en goed is 
uniek. Kostbare marmeren sarcofagen IJ1et 
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J. Dri e gouden r ingen . Een daarvan i s een
cur i eu s v oor beel d v an edel sm eedk un st . I n
de opengewerkte ring staan de woorden
IV NONI M EA E : "A an mij n Juno", dat wi l
zeggen: aan mij n beschermgeest . M anneQ

Gra6 ond rt.' gl a  gouden r ing ntet rode onyx-
s t e c n .

(F oto: R OM . L ei  nJ

prachtige reliëfs aan de buitenkant zij n er ,
vooral te Rome, vele, zowel heidense al s
christelij ke. (Zie de christel ij ke sarcofaag
in het musevm, v lak bij & e van Simpel -
veld.) ZvU,e sarcofagen bleven dan ook
bovengronds. Maar die van Simpelveld
v er zon k i n de aar de en h et m ooi s er in w as
al leen v oor de dode bestem d
D e over1edene kreeg gebr uik ;voor wer pen
en sier aden m ee . D e v oom aam ste daarv an
zij n :
A . E en kruikj e v an rode, met een zwart
glanzende ver fllaag overb'okken aarde,
e ua l i tdtwQre.
B. Een g1azen Mercur iusfl esj e. A en B
afgebeeld op p. 45.
C . Een grote ij zeren schaar .
D . Een zi lveren spiegeltj e.
E . Een snoer tje van hee1 kleine glazen
k raal t jes.
F . Een snoer met zestien govden buim or-
Dnige k ra1en ,
G . EQ plat govden gespj e.
H . Een oorhanger van goud met email . De
 tweede zal aan de roof zucht v an de di even
 ten prooi zij n geval len .

en vrouwen hadden een bescher mgeest ; die
van de mannen heette geni iis, die van de
vrouwen I uno, zoals ta1 van inscr ipties
uitwij zen . A fgebeeld op p . 46 .
Er lagen stuk jes voorwer- hout tussen deze
pen in, resten van een k istj e waar in som-
mige w aren opgebor gen .
De hoge artistieke waarde van het beeld-
houwwerk is verbazingwekkend, zeker a1s
men dat vergelij k t met vr ij pr imiti eve
werken al s de grafsteen en de zittende
godin uit Heer1en (afgeheeld op pp. 23 en
42) . Dat de schepper ervan een plaatsel ij k
kunstenaar zou zij n geweest kunnen wij
ons nauwelij k s voorstellen. Men heeft wel
gedacht aan een Keulse beeldhouwer , wat
heel goed mogelij k is, maar er is ook
bew eerd dat het dezel fde arti est w as die
inder de eeuw i s w el het m eest w aar schij n-
 l ij k
 N iet al leen de kunstenaar , ook de over le-
 dene blij ft voor ons anoniem. Geen in-
 scr iptie verraadt ons haar naam. Zij moet
 zeer rij k geweest zij n en een verfij nde
 smaak hebben gehad, evenals haar man die
 deze k i st v oor haa r l i et m aken .
 V an twee v i l l a's zi in de f undamentresten
 blootgelegd, van de ene in 1937, van de
 tweede een j aar later en wel ca. 60 m ten
 westen van de v indplaas van de k ist . Ze
 zij n beide bewoond geweest van het einde
 der eer ste eeuw tot het begin van de derde
 eeuw . Of een van beide het i n de k ist
afgebeelde huis was, kunnen wij slechS
gissen . (Stuart , 43-46)
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Grafvondst: gladde gouden ring met rode onyx-
steen. 

(Foto: ROM. Leiden) 

prachtige reliëfs aan de buitenkant zijn er, 
vooral te Rome, vele, zowel heidense als 
christelijke. (Zie de christelijke sarcofaag 
in het museum, vlak bij die van Simpel
veld.) Zulke sarcofagen bleven dan ook 
bovengronds. Maar die van Simpelveld 
verzonk in de aarde en het moois erin was 
alleen voor de dode bestemd. 
De overledene kreeg gebruiksvoorwerpen 
en sieraden mee. De voornaamste daarvan 
zijn: 
A. Een kruikje van rode, met een zwart 
glanzende verflaag overtrokken aarde, 
Qualitätware. 
B. Een glazen Mercuriusflesje. A en B 
afgebeeld op p. 45. 
C. Een grote ijzeren schaar. 
D. Een zilveren spiegeltje. 
E. Een snoertje van heel kleine glazen 
kraaltjes. 
F. Een snoer met zestien gouden buisvor
mige kralen, 
G. En plat gouden gespje. 
H. Eén oorhanger van goud met email. De 
tweede zal aan de roofzucht van de dieven 
ten prooi zijn gevallen. 

J. Drie gouden ringen. Een daarvan is een 
curieus voorbeeld van edelsmeedkunst. In 
de opengewerkte ring staan de woorden 
IVNONI MEAE: "AanmijnJuno", dat wil 
zeggen: aan mijn beschermgeest. Mannen 
en vrouwen hadden een beschermgeest; die 
van de mannen heette genius, die van de 
vrouwen Juno, zoals tal van inscripties 
uitwijzen. Afgebeeld op p. 46. 
Er lagen stulrjes hout tussen deze voorwer
pen in, resten van een kistje waarin som
mige waren opgeborgen. 
De hoge artistieke waarde van het beeld
houwwerk is verbazingwekkend, zeker als 
men dat vergelijkt met vrij primitieve 
werken als de grafsteen en de zittende 
godin uit Heerlen ( afgebeeld op pp. 23 en 
42). Dat de schepper ervan een plaatselijk 
kunstenaar zou zijn geweest kunnen wij 
ons nauwelijks voorstellen. Men heeft wel 
gedacht aan een Keulse beeldhouwer, wat 
heel goed mogelijk is, maar er is ook 
beweerd dat het dezelfde artiest was die 
inderde eeuw is wel het meest waarschijn
lijk. 
Niet alleen de kunstenaar, ook de overle
dene blijft voor ons anoniem. Geen in
scriptie verraadt ons haar naam. Zij moet 
zeer rijk geweest zijn en een verfijnde 
smaak hebben gehad, evenals haar man die 
deze kist voor haar liet maken. 
Van twee villa's ztjn de fundamentresten 
blootgelegd, van de ene in 1937, van de 
tweede een jaar later en wel ca. 60 m ten 
westen van de vindplaats van de kist. Ze 
zijn beide bewoond geweest van het einde 
der eerste eeuw tot het begin van de derde 
eeuw. Of een van beide het in de kist 
afgebeelde huis was, kunnen wij slechts 
gissen. (Stuart, 43-46) · 
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D E Z l  i D - i i M B l ; RG j E M lJ N EN EN D E S PO S RW EG EN .

d o o r  . D r e u w .

D e eersl e reIati e in ons land tussen een sl eenRolenmij n en een spoor weg ontsl ond toen
in l 845 de nARen-llhastr ichter nspoor l ij n werd aangelegd en de Neder landse slaat voor
de fij d Yan 99 j aar de Donuiniale Mij n aan de spoorwegnuzatschappij af stond. Deze
"Aachen-lll astr ichter Eij senbahn " ve lichtte zich om de "Rolenbaan " op de spoorl ij n
a a n t e s I u i t e n .

De geschiedenisvan de Domaniale M ij n gaat
terug tot de middeleeuwen . T oen was er
reeds sprake van kolendelving i n het dal van
de W or m . D it geschi edde in open groeven
"koaUioelen " genaamd .
D e kolen w erden aan de "koel " af gehaal d .
L ater k w am en v oer l i eden de br andstof m et
paard en wagen aan de mij n afhalen en
verkochten deze in de omgeving.  De abdij
van 9 l ooster rade (Rolduc) die de concessie
v er w or v en had v an de k l ei ne "k oalkoel en "
ging toen betere ontginningsmethoden ont-
w ik kel en . D oor v ele tec sche v erbeter i n-
gen kwamen deze mij nen tot grotere pro-
d u ct i e .
Het afzetgebied werd ook aanmerkelij k
verbeterd door de aan leg van zogenaamde
 "steenw egen " .
 Bii de inval van de Fransen werden de
 bezitti ngen en de mij nen geconfi squeerd.
 Bij het ontstaan van het V erenigd Koninkrij k
 der N eder landen kw amen de eigendomsrech-
 ten van het gehele kolenveld in 1815 aan de
 S t a a t .

N eder lands en de reger ing deed pogingen
om de nnij n op een spoorweg aan te sluiten.
D e "A achen-M astrichter Spoor weg" werd op
23 ok tober 1853 geopend .
V an Richter i ch tot A ken (T emplerbend) had
de "A achenM astr ichter " gemeenschappel ij k
dubbelspoor met de "Könichliche Di rektion
der A achen-D üsseldor f er -Ruhrorter E ij sen-
bahn " .Sam en bezaten deze spoor w egm aat-
schappij en ook een zij lij n van Kohlscheid
naar de mij n "Kämpchen". De "Aachen-
M astr ichter " traineerde de aanleg v an de
zij l ij n naar haar eigen mij n te Kerkrade,
omdat ze de ko1en goedkoper per kar naar
K ohl schei d of A ken k on br engen w aar ze
werden overgeladen. Pas nadat de hoofdl ij n
in 1867 werd overgenomen door de "Grand
Central Belge" kreeg de "Aachen-Mastr ich-
ter " meer belang bij de aansluiting van de
m iJn .
Op 20 september 1872 van werd deko1enlij n
Simpelveld naar de Domaniale Mij n in
bedr ij f genom en .

Toen in 1816 de grens tussen Nederland en
Pruisen def initief werd vastgesteld en v lak
langs Kerkrade kwam te lopen, hleven de
ontgiM ingsrechten onder Pruisisch gebied
tot aan de Worm eigendom van de Domania-
le mij n. De rnij n, die danig verwaarloosd
was, werd nu snel verbeterd. In 1826 werd
een nieuwe schacht aangelegd waarbij                                     i n

 1828 een stoomophaalmachine in gebruik
werd genomen. Deze eerste Nederlandse
Staatsmij n (ressorterend onder het Ministerie
van Economische zaken) kwam in 1830 ,

Op 30 j uni 1925 richtten de "Aachen-Mas-
trichter " en de "Steenkolen Handel svereni -
ging" de "Domaniale Mij nmaatschappij " op,
die op 10 j uli de rnij n en de spoorweg over-
n a m

doordat L imburg (behalve Maastricht) de
zij de van de opstand koos, onder Belgisch
beheer . In 1839 werd de mij n uiteindelij k

H et overzicht van de ontwik kel ing van de
mij nen kan vervolgd worden met de vermel-
ding van de mij n "Neuprick" te Bleij erheide
waarvoor in 1808 concessie was verleend.
De productie moest echter in 1904 worden
gestaakt door grote wateroverlast.                                  D e z e

schacht moest toen w or den gedi cht .
De kolenproducbe werd in het tweede helf t
van de negentiende eeuw krachti g voortge-
zet . A an de "Bergwerkvereni ging voor
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DE ZUID-LiMBURGSE MIJNEN EN DE SPOORWEGEN. 

door M. Dreuw. 

De eerste relatie in ons land tussen een steenkolenmijn en een spoorweg ontstond toen 
in 1845 de "Aken-Mastrichter" spoorlijn werd aangelegd en de Nederlandse staat voor 
de tijd van 99 jaar de Domaniale Mijn aan de spoorwegmaatschappij afstond. Deze 
"Aachen-Mastrichter Eijsenbahn" verplichtte zich om de "kolenbaan" op de spoorlijn 
aan te sluiten. 
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De geschiedenis van de Domaniale Mijn gaat 
terug tot de middeleeuwen. Toen was er 
reeds sprake van kolendelving in het dal van 
de Worm. Dit geschiedde in open groeven 
"koalkoelen" genaamd. 
De kolen werden aan de "koel" afgehaald. 
Later kwamen voerlieden de brandstof met 
paard en wagen aan de mijn afhalen en 
verkochten deze in de omgeving. De abdij 
van Kloosterrade (Rolduc) die de concessie 
verworven had van de kleine "koalkoelen" 
ging toen betere ontginningsmethoden ont
wikkelen. Door vele technische verbeterin
gen kwamen deze mijnen tot grotere pro
ductie. 
Het afzetgebied werd ook aanmerkelijk 
verbeterd door de aanleg van zogenaamde 
"steenwegen". 
Bti de inval van de Fransen werden de 
bezittingen en de mijnen geconfisqueerd. 
Bij het ontstaan van het Verenigd Koninkrijk 
der Nederlanden kwamen de eigendomsrech
ten van het gehele kolenveld in 1815 aan de 
Staat. 
Toen in 1816 de grens tussen Nederland en 
Pruisen definitief werd vastgesteld en vlak 
langs Kerkrade kwam te lopen, bleven de 
ontginningsrechten onder Pruisisch gebied 
tot aan de Worm eigendom van de Domania
le mijn. De mijn, die danig verwaarloosd 
was, werd nu snel verbeterd. In 1826 werd 
een nieuwe schacht aangelegd waarbij in 
1828 een stoomophaalmachine in gebruik 
werd genomen. Deze eerste Nederlandse 
Staatsmijn (ressorterend onder het Ministerie 
van Economische zaken) kwam in 1830, 
doordat Limburg (behalve Maastricht) de 
zijde van de opstand koos, onder Belgisch 
beheer. In 1839 werd de mijn uiteindelijk 

Nederlands en de regering deed pogingen 
om de mijn op een spoorweg aan te sluiten. 
De "Aachen-Mastrichter Spoorweg" werd op 
23 oktober 1853 geopend. 
Van Richterich tot Aken (Templerbend) had 
de "AachenMastrichter" gemeenschappelijk 
dubbelspoor met de "Könichliche Direktion 
der Aachen-Düsseldorfer-Ruhrorter Eijsen
bahn" .Samen bezaten deze spoorwegmaat
schappijen ook een zijlijn van Kohlscheid 
naar de mijn "Kämpchen". De "Aachen
Mastrichter" traineerde de aanleg van de 
zijlijn naar haar eigen mijn te Kerkrade, 
omdat ze de kolen goedkoper per kar naar 
Kohlscheid of Aken kon brengen waar ze 
werden overgeladen. Pas nadat de hoofdlijn 
in 1867 werd overgenomen door de "Grand 
Central Beige" kreeg de "Aachen-Mastrich
ter" meer belang bij de aansluiting van de 
mijn. 
Op 20 september 1872 werd de kolenlijn van 
Simpelveld naar de Domaniale Mijn in 
bedrijf genomen. 
Op 30 juni 1925 richtten de "Aachen-Mas
trichter" en de "Steenkolen Handelsvereni
ging" de "Domaniale Mijnmaatschappij" op, 
die op 10 juli de mijn en de spoorweg over
nam. 

Het overzicht van de ontwikkeling van de 
mijnen kan vervolgd worden met de vermel
ding van de mijn "Neuprick" te Bleijerheide 
waarvoor in 1808 concessie was verleend. 
De productie moest echter in 1904 worden 
gestaakt door grote wateroverlast. Deze 
schacht moest toen worden gedicht. 
De kolenproductie werd in het tweede helft 
van de negentiende eeuw krachtig voortge
zet. Aan de "Bergwerkvereniging voor 



N eder l an d " w er den in 1860 de concessi es
"W i1lem" (Spe olzerheide) eQ in 1861
"Sophie" (Bocholz) ver1eend. Het afdiepen
v an de schachten m i s1uk te echter . E er st door
de grote wateroverlast en later door ge1dge-
brek . Een 90 meter diepe schacht bij de
Ham werd pas gedicht bij de aanleg van de
M ilj oenenl ij n in 1926. Deze is nu onder de
spoordij k bedo1ven .
De Belgische "S.A . des Charbonnages W il-
lem-Sophie" nam de concessies over en
bracht in 1902 de mij n "W il lem-Sophi e" i n
exp1oitatie met de hoofdzetel in Spe olzer-
heide. D e "W i l lem-Sophie" werd aangeslo-
ten op de kolenspoorweg van de Domaniale
mij n. L ater is door de aanleg van het Mil-
j oenenl ij ntj e (Simpelveld-Kerkrade-Schaes-
berg een deel van dit mij nspoor vervallen,
waarbij de "W i l lem-Sophi e" direct op het
station Spekho1zerheide werd aangesloten .
T ev ens kw am er een groot rangeerter r ein

stati on K erk rade-R olduc van de spoor l ij n
H eer len-H erzogenrath . I n verband met een
geologische storing (de "Feldbiss") i s in
1926 de "Jul ia" i n bedr ij f genomen . D eze
werd eveneens op het goederenstation K erk-
r ade-R olduc aangesloten .
N aast de steenkoo1m ij nen waren er ook
div er sebr ui nkoolgroev en . D ebr ui nkoolgroe-
v e "A nna " in H aanr ade had ook een spoor -
aansluiting op dit station . D e groeve "H er -
man" in E ij gelshoven werd aangesloten op
het emplacement van de "Jul ia" . D e naam
K erkrade-Rolduc i s op 15 mei 1949 gew ij -
zigd in Haanrade. Op de nJv lian kwamen op
2 3 decem b er 19 7 4 de l aatste k o l en b ov en .
T oen ook het personenvervoer werd opgehe-
ven i s het gehele goederenstation Haanrade
gesloopt .

met opstelsporen .
I n Simpelveld werden sporen bij gelegd en
seinhu izen en een draaischij f gebouw d.

Ook in de concessiegebieden "Car l " (Schaes-
berg) en "L aura en V ereniging " (E ij ge!sho-
ven) werden proef bor iQgen naar steenkolen
uitgevoerd. De grote stoot tot de ontwikke-
l ing van het mij nwezen gaf I r . H enry Sar o-
1ea uit H eer1en die de grond1egger werd van
de Oranj e Nassau rnij nen . In 1889 kreeg hij
vergunning voor de aanleg van een spoor l ij n
v an Si ttar d ov er H eer l en naar H er zogenr ath .
V oor de bouw werd op 24 maart 189 1 de
"N eder landse Z uider Spoor wegm aat schappij "
opger icht , gevest igd in M aastr icht . Sarol ea
werd de di recteur van de maatschappij .
D e l ij n werd als lokaal spoorweg aange1egd,
i eS w aar van m en l ater , toen het v er v oer
sterk w as toegenomen , w el spij t heeft gehad .
O p 30 apr il 1896 w erd de l ij n f eestel ij k
geopend .
D e mij nen in E ij gel shoveQ, de concessies
"V er eni ging " (E ij gel shov en) en "L aur a"
(H aanr ade) waren in handen van de Be1gi -
sche "S .A . des Char bonnages r eunies L aura
9i V ereQiging" . D e "L auran kwam in l 907
in pr oductie en w er d aangesloten op het

D e "Oranj e Nassau M ij n I " in H eer len
kwam in productie in 1899 en 1ag vlak bij
h e t st at io n .

D e maatschappij nam ook de concessie
"Car l " te Schaesberg over , die al s "Oranj e
N assau I I " in bedr ij f k wam . T en behoeve
van deze mij n legden de Staats Spoor wegeQ
despoorwegH eer len-Schaesberg-M ij nstation
aan , die op 5 apr il 19O6 in gebruik werd
genomen. Op Schaesberg-M ij nstation werd
in ok tober ev eneens de eer ste Staas m ij n
"W ilhelmina" aanges1oten. (>p 9 j u1i 1919
werd de stat ionsneam Schaesberg-M ij nstation
gewij zigd in T erwinselen . D eze "T erwinse-
lenl ij n " sloot bij W oosterkoolhof aan op de
verbinding Sittard-H eerlen-Herzogenrath .
Behalve voor mij nw erker sv er voer i s deze
l ij n H eer len-T er winselen Qi et v oor per sonen-
vervoer gebr uik t. (H et trace "T er wiQselen-
l ij n " i s tot op heden nog discussiepunt voor
een w egverbinding tusseQ H eer len en L and-
graaf .)
I n 19 12 begonnen de "Oranj e N assau M ij nen
"h u n w er k z a a m h e d en u i t te b r e i d e n en h et

noor del ij k deel v an de concessi e in exploi ta-
tie te breQgen . D e hoofdschacht van de
ni euwe mij nzetel was de "Oranj e N assau I I I "
bij H eer lerheide . D e bouw van de 1,5 km
ooste1ij ker gelegen 1uchtschacht werd tenge-
v olge v an de inm iddel s ui tgebroken E er ste
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Nederland" werden in 1860 de concessies 
"Willem" (Spekholzerheide) en in 1861 
"Sophie" (Bocholz) verleend. Het afdiepen 
van de schachten mislukte echter. Eerst door 
de grote wateroverlast en later door geldge
brek. Een 90 meter diepe schacht bij de 
Ham werd pas gedicht bij de aanleg van de 
Miljoenenlijn in 1926. Deze is nu onder de 
spoordijk bedolven. 
De Belgische "S.A. des Charbonnages Wil
lem-Sophie" nam de concessies over en 
bracht in 1902 de mijn "Willem-Sophie" in 
exploitatie met de hoofdzetel in Spekholzer
heide. De "Willem-Sophie" werd aangeslo
ten op de kolenspoorweg van de Domaniale 
mijn. Later is door de aanleg van het Mil
joenenlijntje (Simpelveld-Kerkrade-Schaes
berg een deel van dit mijnspoor vervallen, 
waarbij de "Willem-Sophie" direct op het 
station Spekholzerheide werd aangesloten. 
Tevens kwam er een groot rangeerterrein 
met opstelsporen. 
In Simpelveld werden sporen bijgelegd en 
seinhuizen en een draaischijf gebouwd. 

Ook in de concessiegebieden "Carl" (Schaes
berg) en "Laura en Vereniging" (Eijgel~ho
ven) werden proefboringen naar steenkolen 
uitgevoerd. De grote stoot tot de ontwikke
ling van het mijnwezen gaf Ir. Henry Saro
lea uit Heerlen die de grondlegger werd van 
de Oranje Nassau mijnen. In 1889 kreeg hij 
vergunning voor de aanleg van een spoorlijn 
van Sittard over Heerlen naar Herzogenrath. 
Voor de bouw werd op 24 maart 1891 de 
"Nederlandse Zuider Spoorwegmaatschappij" 
opgericht, gevestigd in Maastricht. Sarolea 
werd de directeur van de maatschappij. 
De lijn werd als lokaalspoorweg aangelegd, 
iets waarvan men later, toen het vervoer 
sterk was toegenomen, wel spijt heeft gehad. 
Op 30 april 1896 werd de lijn feestelijk 
geopend. 
De mijnen in Eijgelshoven, de concessies 
"Vereniging" (Eijgelshoven) en "Laura" 
(Haanrade) waren in handen van de Belgi
sche "S.A. des Charbonnages réunies Laura 
& Vereniging". De "Laura" kwam in 1907 
in productie en werd aangesloten op het 

station Kerkrade-Rolduc van de spoorlijn 
Heerlen-Herzogenrath. In verband met een 
geologische storing (de "Feldbiss") is in 
1926 de "Julia" in bedrijf genomen. Deze 
werd eveneens op het goederenstation Kerk
rade-Rolduc aangesloten. 
Naast de steenkoolmijnen waren er ook 
diverse bruinkoolgroeven. De bruinkoolgroe
ve "Anna" in Haanrade had ook een spoor
aansluiting op dit station. De groeve "Her
man" in Eijgelshoven werd aangesloten op 
het emplacement van de "Julia". De naam 
Kerkrade-Rolduc is op 15 mei 1949 gewij
zigd in Haanrade. Op de "Julia" kwamen op 
23 december 1974 de laatste kolen boven. 
Toen ook het personenvervoer werd opgehe
ven is het gehele goederenstation Haanrade 
gesloopt. 

De "Oranje Nassau Mijn I" in Heerlen 
kwam in productie in 1899 en lag vlak bij 
het station. 
De maatschappij nam ook de concessie 
"Carl" te Schaesberg over, die als "Oranje 
Nassau II" in bedrijf kwam. Ten behoeve 
van deze mijn legden de Staats Spoorwegen 
despoorwegHeerlen-Schaesberg-Mijnstation 
aan, die op 5 april 1906 in gebruik werd 
genomen. Op Schaesberg-Mijnstation werd 
in oktober eveneens de eerste Staatsmijn 
"Wilhelmina" aangesloten. Op 9 juli 1919 
werd de stationsnaam Schaesberg-Mijnstation 
gewijzigd in Terwinselen. Deze "Terwinse
lenlijn" sloot bij Kloosterkoolhof aan op de 
verbinding Sittard-Heerlen-Herzogenrath. 
Behalve voor mijnwerkersvervoer is deze 
lijn Heerlen-Terwinselen niet voor personen
vervoer gebruikt. (Het tracé "Terwinselen
lijn" is tot op heden nog discussiepunt voor 
een wegverbinding tussen Heerlen en Land
graaf.) 
In 1912 begonnen de "Oranje Nassau Mijnen 
"hun werkzaamheden uit te breiden en het 
noordelijk deel van de concessie in exploita
tie te brengen. De hoofdschacht van de 
nieuwe mijnzetel was de "Oranje Nassau 111" 
bij Heerlerheide. De bouw van de 1,5 km 
oostelijker gelegen luchtschacht werd tenge
volge van de inmiddels uitgebroken Eerste 
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                                                                   -Ĵ                                                                                                  '                                                                                                        Z

                                                                   l  b l t ) ' '

                                                                                               EhC' "

     , l  "
          \ \̂ ;\

           ! /

                                                                                         t 'J

                                                                                                                         < " ' *
                                                                                                                             * l

                ?.

                  \   l. :   ,,-.
                                                         ̂  / . ,

                                                         l l '

                                                      l' ll  ./ \ \
                                                     :̂c '

                                                                                                              '  

   . '̂ ) l

l ' '

                :l;' 

                                                                  l. *                                                                  ' l ,C
                                                              ? .̂

                                                               J?q:c-:̂,  
                                                                   ' J

                                  lP)

   '̂'

 *  

                                                                       P  i -( l

                                                                                                                                ' l ^

                                                                                                                a :
                                                                                                                          " .

                                    , ' . '/

                                    .

                   %    
                        "  

                                                                                     .. ,ONI
                                                                                          .

                                                                   l l l .

                                                                                                            ,  '. '!: ^
                                                                                                            - \ ^ /̂

                                                                                                              * '    ,                                                                                                                                   - n >                                                                                                                                 l   i! .

                                                                                                                                 . l  ' .

  ! ,  j  -                                                                    :'bl:'!
                                                                   l l l ;) li

                                                                                                                  l 9 l 9

                                                                                                     

                                   l i
                                   r .

                    4

l m O

U .   l

i
c

l

lE C H r

* n n >

o N n

 i '
N  t H

Yii(

S T E l H

r
e O R H

l

         h

S M H e nd r ik

Br u iu i a  .

M 1   t
t r U n r c m i  l

S U S T C R E H

S M E m n i a
  
  Cl rirborq l

i i '

l Tl l T vc<9 r , l  t , m ij n r n

ON m  

H O E N 5 B R O E ) l

F

     -

      

    *

   <
   l

  l

 -

 <

'

  lrirPDrfn
     
    $

 c .! i i.ONI
    g

   E , E L 5 H OV E N H c r m ^n

ScHeEss t Rc ¡z

V O f R C N D A L L

S i  r e a l!

H E E R L E N

  f
 '

 o

t l

C r i i l h t i d i

 o N n

 

 o
 , S BB

,' pg  SMMaurits
V I

S C H A E S e E R C -
  M l  N S l A l l O N

19 19
S M W i lh e lm i n tL

c E l E F H o o s r

  (is :n

L a u r a
    nERKRA l! E -\

       R O L O U t  

  o

    C

' hr (  

       F

   /

C l t m m a

\\ " SMMaurits
 '

 

L U l T F ^
  R A O t

W i l l e m S o Oh ia

S l H P E l V r t D

e c r K ^c L s 'Co o

:

: s c H  M r

1
HE R2 0 t E NR4 Ta r r r

l 9 6 3
 - 

l

S M E m m p

             . ri br ' l l  C r rb or O

" d1k;r i ; qDP!an;u!Pi

19 3 3

'a

 

        0p:
 .  or m: " . :
  Neu pr ick '

K O H U C H E l D

i .
 S M H en d r ik

  f
  l

 O

t

o N m

H O E H S e R O L K

i 

T

  G N  

      ooGC \
ScP c

R O O : T E R E )

V O E R E N O A L l H E E R L E N

 S y
/ O J D R O O S t E R E H

/

 l

 /j
J

k)1Jrri: ]

 l S U S T E R E N
P

9 !U!ia_i]

     L a u r a

H O P E L
          H A A N

           l l D

tERW.NSELE .;i ..  -: ,\̂ - CHtVREHOHT

    SM W ilhe m i r;;a

W i l l e m S o ph ia

SPEr HOLZEL''FlOE;.  
D 6m a n i d e

S l W P E L V t L C

O p f n b 1 r < r p o o r w ( O  n

5 l .   l l m      9 0 0 T  ( 9

K E R Y R A O E C E H T l t t l )' 

A nd   r . m ) ru >   r l u i t r p . n

t r t r n Cp r n

OPq ' br D)'cn l rj ncr 

R i) i  p i c n  

K C H L S C H E l D

 i

j, ,;;,:i]E vcYeicnr

B J C H T E N

 /
/

C t C . n  l r>r t

N l t U W S T A O T Br u ini Oolpr or vr

i d  m . r l r l . l Cn

L l M 8 R l C H l

/ i K E H W E S T

.

 ̂

 ) J ' o . r m
  l M P l E R -

      B E H O

l - d   r l

SP OR EN PL AN I N Z UI D -L JM B UR G
D e ontwiRAel ing van l 9 l 9 tot l W 3

5 656 

1919 

196 3 

Bri.i~ikle ai~; 1 .~~~ 
II)/~'< 1919 

SMHondrik , .. ::·o. ····· 
SM Emma Entr511t 

ON II 

~ 
SCHAESBERG· .~,,..,. 

MUl\!StArlON {~1~7 :-l 
•~ .,. HER10GUUtATA,ri.1 

SMWilhelmilla,. ,,~ ·À,;,.Rcrm,a~!; :- ' 
Will•m Sophi~· 

:.;;;•·· .. ~... : : ...... 

.... 
l( 

;~~~--~~~~.,,,~~~~~~~~~~--.~~~~-

l 1933 

~ LI MB~ l(HT 

NIEUW!)JAOT 

Opg1btolotn hjrun 

RiJkSgttl'II 

Stetnn,r1 

8ruin" ool9rotH 

id""' , vfrlattn 

•~o ----~ 

SPORENPLAN IN ZUID-LIMBURG 
De ontwikkeling van 1919 tot 1963 

·, 

'J vq•rm. 
JEMPl[A· 

BENO 



D e O .N . l l l t e H e e r le r h e id e

.

t

  

c
 F B 1L I  

ii P ;  9rTPa] 

 D e O ra nj e N assa u te
Heerlen, gezien van de ziJ
de van het spoo r. O p de
p laats va n het adm in ist ra-
t iegebo uwtj e rech ts staat
n u e e n d e r k a n t o r e n v a n
h e t C .B .S . E e n d e r

schachten met bij beho-
rend schachtgebo uw is
voo r het nageslacht ge-
c o n s e r v e e r d .
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De 0.N. lil te Heerlerheide. 

De Oranje Nassau te 
Heerlen, gezien van de zij
de van het spoor. Op de 
plaats van het administra
tiegebouwtje rechts staat 
nu een der kantoren van 
het C.B.S. Een der 
schachten met bijbeho
rend schachtgebouw is 
voor het nageslacht ge
conserveerd. 
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W ereldoor log gestaak t. In 1928 is deze
schacht als productieschacht in bedrij f geno-
men en kreeg de naam Oranj e N assau IV .
D e mij nzetel s Oranj e Nassau I I I en l V
werden door een eigen spoor l ij n aangesloten
op de O ranj e N assau I .
E en ster k e to en am e v an h et k o l en v er v o er
had gevolgen voor de lokaalspoorweg Sit-
tard-H eer1en-H erzogenrath . H ij had niet de
capaciteit om de vele treinen te verwerken .
T u ssen de k ol entr ein en door m oest v er der
een groot mij nwerkermervoer worden afge-
w ik kel d . E r ons tond een tek ort aan w agon s
en er w as behoef te aan ster k e l ocom oti ev en .
In die tij d werd het rangeerwerk in Heer len
nog met paarden uitgevoerd. De modernise-
r ing van de 1ij n werd echter met voOr tva-
rendheid aangepak t .
 De emplacementen Heerlen en K erkrade-
 Ro1duc werden uitgebreid. Sit ud-Heer leQ
 werd dubbelsporig en als hoofdzpoorweg in
 di en st genom en .
 Een verbeter i ng in de verbinding met het
 noorden was de opening van het baangedeel-
 te W eert-E indhoven op 1 november 19 13 .
 D eze ontlastte de verbi nding met V enlo w aar
 al l e tr ei n en v an het z ui den sam en k w am en .
 V erder werd op 1 november 1914 de lij n
 Heerlen-Schin op Geul geopend, die Heerlen
 een di recte verbindi ng met M aastr icht gaf .
 (24 km t .o.v . 42 km via de omweg over
 Sittard) . De baanvakken Maastricht-Sit-
 tar d-R oer m ond en M aastr i cht-V al k en-
 burg-Schin op Geul werden van een tweede
 spoor voorzien. In 1914 nam de vraag naar
 kolen gewe1dig toe door het sluiten van de
 grenzen. Om Heer1en te ontlasten van de
 vele rangeerwerkzaamheden en de daarmee
 soms gepaard gaande ontsporingen werd in
 1917 een groot rangeerterrein bij Susteren i n
 bedrij f genomen. Zuid-L imbur g was nu be-
 1angr ij k geworden . . . . . .
 Dag en nacht daverden de zware kolentrei-
 nen over de spoorbaan naar het noorden met
 de kostbare br andstof ui t het carboon . Steen-
 bergen, mij nschachten en koeltorens waren
 het symbool van de mij nstreek. Na 1965
 w er den de steenk olenmij nen een v oor een
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gesloten . De Nederlandse Spoorwegen leden
v er l i e s . . . . . . . .

De zwarte steenbergen zij n groen geworden .
D e schachttorens en mij ngebouwen opgebla-
zen . V ele nog in leven zij nde mij nwerkers
snakken naar adem . H un longen aangetast
door het stof van vele j aren hard werken in
de onder aar dse gangen .
L imburg werd welvarend door deze stoere
w er k er s v an h et k o l en f r on t .

Geraadpleegde l i teratuur

"Mij n en spoor in goud" (Maastricht, 1952)
"Spoor en tramwegen" (B.Borgart, 1929)
 G esch i eden i s der N eder l an den .

Wereldoorlog gestaakt. In 1928 is deze 
schacht als productieschacht in bedrijf geno
men en kreeg de naam Oranje Nassau IV. 
De mijnzetels Oranje Nassau 111 en IV 
werden door een eigen spoorlijn aangesloten 
op de Oranje Nassau 1. 
Een sterke toename van het kolenvervoer 
had gevolgen voor de lokaalspoorweg Sit
tard-Heerlen-Herzogenrath. Hij had niet de 
capaciteit om de vele treinen te verwerken. 
Tussen de kolentreinen door moest verder 
een groot mijnwerkersvervoer worden afge
wikkeld. Er ontstond een tekort aan wagons 
en er was behoefte aan sterke locomotieven. 
In die tijd werd het rangeerwerk in Heerlen 
nog met paarden uitgevoerd. De modernise
ring . van de lijn werd echter met voortva
rendheid aangepakt. 
De emplacementen Heerlen en Kerkrade
Rolduc werden uitgebreid. Sittard-Heerlen 
werd dubbelsporig en als hoofdspoorweg in 
dienst genomen. 
Een verbetering in de verbinding met het 
noorden was de opening van het baangedeel
te Weert-Eindhoven op 1 november 1913. 
Deze ontlastte de verbinding met Venlo waar 
alle treinen van het zuiden samen kwamen. 
Verder werd op 1 november 1914 de lijn 
Heerlen-Schin op Geul geopend, die Heerlen 
een directe verbinding met Maastricht gaf. 
(24 km t.o.v. 42 km via de omweg over 
Sittard). De baanvakken Maastricht-Sit
tard-Roermond en Maastricht-Valken
burg-Schin op Geul werden van een tweede 
spoor voorzien. In 1914 nam de vraag naar 
kolen geweldig toe door het sluiten van de 
grenzen. Om Heerlen te ontlasten van de 
vele rangeerwerkzaamheden en de daarmee 
soms gepaard gaande ontsporingen werd in 
1917 een groot rangeerterrein bij Susteren in 
bedrijf genomen. Zuid-Limburg was nu be-
langrijk geworden ..... . 
Dag en nacht daverden de zware kolentrei
nen over de spoorbaan naar het noorden met 
de kostbare brandstof uit het carboon. Steen
bergen, mijnschachten en koeltorens waren 
het symbool van de mijnstreek. Na 1965 
werden de steenkolenmijnen een voor een 
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gesloten. De Nederlandse Spoorwegen leden 
verlies ....... . 
De zwarte steenbergen zijn groen geworden. 
De schachttorens en mijngebouwen opgebla
zen. Vele nog in leven zijnde mijnwerkers 
snakken naar adem. Hun longen aangetast 
door het stof van vele jaren hard werken in 
de onderaardse gangen. 
Limburg werd welvarend door deze stoere 
werkers van het kolenfront. 

Geraadpleegde literatuur: 

"Mijn en spoor in goud" (Maastricht, 1952) 
"Spoor en tramwegen" (B.Borgart, 1929) 
Geschiedenis der Nederlanden. 



N O S T A L G l E O E S D E D R l S S l G E R J O A R E .

d o o r W . F r a n s s e n .

Vuurdat iech begin mit mieng rees noa de dr issiger j oare, m6t iech miech mer 'ns an ieësj
üch vuursj tel le.
I ech bin d 'r Wiel F ranssen, d 'r sudste oes ee gezin vQ vunf kinger en iech bin geboare in
l 923. De anger kinger zunt: d 'r Huub (woeënt i Ti lburg) , d 'r Frans (i Vols) , d 'r (i Karl
Zumpelveldil en 't Mar ia woeënt i Amsterdam.
V er hant j oQrelaizk in de Kloeestersj troas gewoeO nt en de mam hat ummer ee sj to$ e-gesj eg
gehad en veul auwer luj zalle zich 't Kr istiensj e nog waal her innere. De mam is in I 978
gesj t6r ve. D 'r pap hauw bauw 20 j oar 6p de koel (de Julia i Eegelze) gewirkt als
boavegronder en is al i l 94l gesj t6r ve.

 Vier hant gewoeënt 6p d'r eck van de Kloeestersj troas en d 'r Roeëweg (noe dl arktsj troas) .
An 6s zie woar 6s hoes 't ieësj te en ooch 't letste woeënhoes. Op d 'r angere eck woeenet d 'r
Joep Andreoelo en deë hauw 6p d'r Roeeweg een hootsbedri ef Wieer an diezie woeenete nog
 d 'r Sj aak Vooj ans (oad-Juliana-sjpieëler) mit vrauw en kinger, d 'r Aiwli is Vonk mit vrauw
 r Zi eng en kinger , d 'r Fr iengs Joep (wieedsj an en d 'r Joep 21iomas mit vrauw en kinger.
 l  eër woar an a l le-tswei de zi ej e ni iks mieë bis an de baach.
 In de Kloeëstersj froashauwe vier als bure def amilie Frankoat (mit zoon Eed en doater Roos 
 mit ing drogister ij en verf gesj ef Doaneever woeenet ee d 't ouis PlPb er (zoon Ar tuur  mit
 iezer ware-gesj af Da koam def amilie Meesj tesj (zoon Hein  mit ee sj 6ngs-gesj ef iZa koam d 'r
 K6nzum ( Tonia Hacking , doaneëver d 'r Karl Rulten (zoon Sj eng , d 'r oel !re-mecher Krcops
 (zoon P iet) , dan koam def amil ie Mtiresj -Wiene, mit an de ing van de poats def am. Mtiresj
 en de anger sie def am. Ti i;ene, dan d 'r Sj ef Bingels mit ee etse-gesj ef  n de "Pos " van
 de f ami lie F l ieeks, 't sj to$ e-gesj (?f van. d 'r Aam ol Sj ieepesj , de wieedsj af van d 'r Har ie
 Goer isse en dan 6p d 'r eck bÏ de kir ch de sj lechter ij van d 'r H er nuin J6nge.
An de anger zie van d 'r Roeëweg woeenet in de Kloeestersj froas nel  ver de f am. Andr ioelo
 inge zoon van hön, d 'r Sj euf Aiulii oëlo mit zieng vrauw, def am. Hulshorst, doanoa def am
 Cr ü& er (zoon M ath en doater M aike) , doahinger de bekker ij van d 'r H ar ie Vanthoor ,
 (noaderhand b kker ij Brouw esj ) , dan de wieëdsj af van d 'r Lambeët Bodelier , 't tsiegare-gesj  f
 van d 'r Sj eng Broek mans (zonen a ar l en L ouis  en dan de garaa sj vQn de Robert GrQssPre.
I n 't groeës gebouw daoneëver woeënet def am. H i l l igesj -M eens van de brouwerij ( Wil l iam) .
A n de anger zie van de K loeëstersj t roa s - vanaaf de k ir ch - woeenet de f am. Brouwesj , de
f am. Brei leëver (zoon Joep) , def am. Cals, dr ukker ij Coenen (zoon Sj eng) , de wieedsj af van
d 'r Krcops (zoon Jaques) , de sj lechter ij van d 'r Bennet (noaderhai  Wi l lems , d 'r hoare-
sj nieeer M ainQ (zoon F rans en doater Trautie) , d 'r dokter Buij srogge (noaderhand D r .
D i rken) , 't gr ungsgesj Pf van d 'r Joeehan B6sch (zoon H ans , doanel !ver 't iezer ware-gesj ef
 van d 'r Gene P lea er (doater Paula) , de voerdenÏ van d 'r L ouis L ahaÏ ( De a l uEye) mit de
zone L ouis en M athieu, dan de f am. R Ï sterborg-Boon (doater D i rkj e - kap sterJ, D e f am.
M euresj (zonen Joep en H oebeët) , def am. L ej eune-Jansen (v ier k inger neumete d 'r maan "d 'r
kakke JoeE!han n _ dier ziet dat doe ooch al gep est woeed) , def am. Zommer (zoon  el) , dan
de sj lecheter ij van d 'r L arnbeët F ranssen (noaderhaizd sj lechter ij L ei H ennen en dan 6p d 'r
hoek noa d 'r Sj $ elder (Sch$ eldersl7-aat) de boerder ij van d 'r K i euels.

D at vi l t mi ch noe in ! Went vi er dat mi t ee p aar man dunt - gidder sj troas inge - hant vier de
ganse dö sf ami l ies van Z ump elYeld oes de dr issiger j oare wer m bÏ ee! !
W e ë d e e t m i t ?

S 9

NOSTALGIE OES DE DRISSIGER JOARE. 

door W. Franssen. 

Vuurdat iech begin mit mieng rees noa de drissiger joare, mót iech miech ieësj mer 'ns an 
üch vuursjtelle. 
Iech bin d'r Wiel Franssen, d'r äudste oes ee gezin va vunf kinger en iech bin geboare in 
1923. De anger kinger zunt: d'r Huub (woeënt i Tilburg), d'r Frans (i Vols}, d'r Karl (i 
Zumpelveld) en 't Maria woeënt i Amsterdam. 
Vier hant joarelank in de Kloeëstersjtroas gewoeënt en de mam hat ummer ee sjtoffe-gesjèg 
gehad en veul auwer lüj zalle zi,ch 't Kristiensje nog waal herinnere. De mam is in 1978 
gesjtórve. D'r pap hauw bauw 20 joar óp de koel (de Julia i Eegelze) gewirkt als 
boavegronder en is al i 1941 gesjtórve. 

Vier hant gewoeënt óp d'r eek van de Kloeëstersjtroas en d'r Roeëweg (noe Marktsjtroas). 
An ós zie woar ós hoes 't ieësjte en ooch 't letste woeënhoes. Op d'r angere eek woeënet d'r 
Joep Andreoëlo en deë hauw óp d'r Roeëweg een hootsbedrief. Wieër an die zie woeënete nog 
d'r Sjaak Voorjans (oad-Juliana-sjpieëler) mit vrauw en kinger, d'r Andris Vónk mit vrauw 
Trieng en kinger, d'r Friengs Joep (wieëdsjaj) en d'r Joep Thomas mit vrauw en kinger. 
Wieër woar an alle-tswei de zieje nüks mieë bis an de baach. 
In de Kloeëstersjtroas hauwe vier als bure de familie Frankoat (mit zoon Eed en doater Roos) 
mit ing drogisterij en veif-gesjèf. Doaneëver woeënet d't ouis Plètzer (zoon Artuur) mit ee 
iezerware-gesjèf. Da koam de familie Meesjtesj (zoon Hein) mit ee sjóngs-gesjef, da koam d'r 
Kónzum (Tonia Hacking), doaneëver d'r Karl Rutten (zoon Sjeng), d'r oeëre-mècher Knops 
(zoon Piet), dan koam de familie Müresj-Wiene, mit an de ing van de poats de fam. MUresj 
en de anger sie de fam. Wiene, dan d'r Sjèf Bingels mit ee .fietse-gesjèf, dan de "Pos" van 
de familie Fliei!ks, 't sjtó.ffe-gesjèf van. d'r Aamol Sjieëpesj, de wieëdsjaf van d'r Harie 
Goerisse en dan óp d'r eek bij de kirch de sjlèchterij van d'r Hennan Jónge. 
An de anger zie van d'r Roeëweg woeënet in de Kloeëstersjtroas neëver de fam. Andrioëlo 
inge zoon van hiJn, d'r Sjeu/ Andrioëlo mit zieng vrauw, de fam. Hulshorst, doanoa defam 
Crützer (zoon Math en doater Maike), doahinger de bèkkerij van d'r Harie Vanthoor, 
(noaderhand bèkkerij Brouwesj), dan de wieëdsjaf van d'r Lambeët Bode lier, 't tsiegare-gesjèf 
van d'r Sjeng Broekmans (zonen Karl en Louis) en dan de garaasj van de Robe-rt Grassère. 
In 't groeës gebouw daoneëver woeënet de fam. Hilligesj-Meens van de brouwerij (William). 
An de anger zie van de Kloeëstersjtroas - vanaaf de kirch - woeënet de fam. Brouwesj, de 
fam. Breileëver (zoon Joep), de fam. Cals, drukkerij Coenen (zoon Sjeng), de wieëdsjaf van 
d'r Knops (zoon Jaques), de sjlechterij van d'r Bennet (noaderhand Willems}, d'r hoare
sjnieëer Maintz (zoon Frans en doater Trautje), d'r dokter Buijsrogge (noaderhand Dr. 
Dirken), 't grungsgesjèfvan d'r Joeëhan Bósch (zoon Hans), doaneëver 't iezerware-gesjèf 
van d'r Gène Pletzer (doater Paula), de voerderij van d'r Louis Lahaij (Delahaye) mit de 
zone Louis en Mathieu, dan de fam. Rijsterborg-Boon (doater Dirkje - kapster), De fam. 
Meuresj (zonenJoepenHoebeët), defam. Lejeune-Jansen (vierkingerneumeted'rmaan "d'r 
kakke Joeëhan" - dier ziet dat doe ooch al gepèst woeëd), de fam. Zommer (zoon Wiel), dan 
de sjlecheterij van d'r Lambeët Franssen (noaderhand sjlechterij Lei Hennen) en dan óp d'r 
hoek noa d'r Sjiffelder (Schi.ffelderstraat) de boerderij van d'r Kreuels. 

Dat vilt mich noe in! Went vier dat mit ee paar man dunt - gidder sjtroas inge - hant vier de 
ganse dörpsfamilies van Zumpelveld oes de drissiger joare werm bijee ! ! 
Weë deet mit? 
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l ech dat ziech nog veul lüj kinne vuursj telle wie Zumpelveld in die tsiet oeszoog. geleuf nit
Groeëse versj i l l e mit noe:
* um de kirch woar doe nog d'r kirchhof (van I 9I S-l 93S, veränderd in I 93S) ,
* op d 'r maat sj t6nge mer ee paar hoezer ,
* d 'r intsiege weg noa &e Huls woar d 'r auwe Hulsberg,
* d'r weg noa Ees ispas in l 929 vanaaf Bullekem durchgetrokke,
* woa noe 't Dr.Poelsplein is woar doe inge groeete weier (veränderd in l 92S) ,
* langs d'r lVyswillerweg nin en aanleg" (I 934-l 936) d'r kirchhof "inaanleg" (vanaaf

      l 9l 5-l 935) woar doe inge v6spad, 6ch wel " 't lank getske" woa gen6md, dat beg6n
      noe d'r ingank van d'r kirchhof is en hoel!d 6p vuur de bruk in de Sj $ eldersfroas.

 , tcLj! e de Imsj troas en de Sj tamsj troas loge doe nuus angesj wie weie langs de baach
      ( "de Bed e") woa in 't vrugioar doezende b6tterbl6mme en Mariablömchere (pink
      sterblonne) bluÏ ete en wat vuur de kinger ee woar. ideaal sj pieelter rein

Ich geleuf dat vier doe (l 930) vunf auto's i gen dörp woavan hauwe, alling al drei in de
Kloeëstersj troas. (D'r Dr. BuÏ srogge, d'r en Muresj -Wiene d'r Andrioelo - die hauwe inge
T Ford.i) D 'r Miel CreiLs van d'r sj lPchter oes gen diirp en d'r dikke Koppers (woeenet bÏ de
tant Leesj in de Kloeestersj troas  woare de ieeste "Motorcoureursn van Zumpelveld. Die
hauwe allebÏ inge motor en vore mit veul sj andaal durch gen dörp.
Ur m6t 'ns dinke an die sj tilte en rust op de sj troase, aaf en tsow mer 6ngerbraoche durch
 't rammele en piepe van de boere-kare. 't Piepe koam want de boere d'r niek  andrem)
aatr6kke. Vier howwe bÏ 6s zeJs tswei ltij die mit ing hongskaar vuur langskoame, mostert
oes Dtisseldo])1en petroleum tse verkof e en die maachete ooch gee sjpektakel.
Iech dink doabÏ och an de kinger die oane gevoar 6ppen sj troas koeete sjpiele mit de huve
 ikkers), mit d'r knool (tol  en mit d'r rink (dat woar de van velling eenfietserad).
WIe vier get groeesser woare, doge vier tsensge sj tikke en daan 6pwerpe vuur krüts of munt,
of land verovere durch mit ee mats i gen tse werpe, en eëd mit cardiet-busse sj isse.
In de oavendsj tonde woeëdgekaaten sjpelties gedoa, wie "Mensch erger dich nit" of domino.
Kan inge ziech dat noe nog vuursj telle?
 Gingesj eële televizie, ginge brulled e radio, ging bendj es, gingplate en ging CD's.

Iechkan niech nog g6t herinnere dat 't "wereldkampioenschap" voetballe in l 932 in Italië
d'r wedsj trijdZwitserland-Nederlandwoeëtgesjpilten datgidderingeinNederlandz6ng "We
gaan nQarRome" umdat vierzoeën sjterke vuurhoede hauwe mit d'r Vente, d'rBackhuis en Nederland 't W.K. langs d'rSmit, me de hollendere verlore doe mit3-2 en doadurch g6ng
de naas. Doe woare nog mer een paar radio's i gen dörp en da sj t6nge inge ganse hoof licj
tse loestere vuur de d 'r Hein MeM. wieëtsj af vQn
Noaderhanks, wie mieë luj ziech inge radio hhauwe aa-gesj af t, woar dat natuurliech
Midde van de drissigerjoQre geweldig, - moeziek, huursjpieële en d'r "Bonte Dinsdag-avond met en treinn Snip Snap. hQiLwe vieriZumpelveldaldreiautobusondernemingen, zoeeot
gong dat doe al, nämlich d'rHeinMerx, d'rFelix Bisscho$en Jan de Vries. Mit ing bus van d'r Bemaad) bin iech in l934 mit d'r pap mitgegange noa 'td 'r H ein M eM (sj au$ eur

foesballe in Diisseldorf noa d'r wedsjtrijd Dütsjland-Nederland. Klasse...! d t mitlei!ve in hollendere maachete in de letste minuutgeliech (inge 'tsjtadion. D'roes-sjlaag woar2-2. De vier mit de bus teëgen ing tram gevare.
 i-valler: v.Spaandonck) . Wie vier tseruk koame, zunt

D'r sjau$er en . . . en van de bus moeëte in Düsseldorfblieve. bus zunt vier teege d'r mörge noa heem gevare bis an Loeët (Locht) Mitingduutsje
 doa oes moeete vier tse v6s noa Zumpelveld.
 De lüj van de koel van daagsj iech woare tse sjpiee en wie dat aafgelofe is wees iech nit miee.
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Iech geleuf nit dat ziech nog veul lüj kinne vuursjtelle wie Zumpelveld in die tsiet oeszoog. 
Groeëse versjille mit noe: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

um de kirch woar doe nog d'r kirchhof (van 1915-1935, veränderd in 1935), 
op d'r maat sjtónge mèr ee paar hoezer, 
d'r intsiege wèg noa de Huls woar d'r auwe Hulsberg, 
d'r weg noa Ees is pas in 1929 vanaaf Bullekem durchgetrókke, 
woa noe 't Dr.Poelsplein is woar doe inge groeëte weier (veränderd in 1925), 
langs d'r Nyswillerweg "in aanleg" (1934-1936) en d'r kirchhof "in aanleg" (vanaaf 
1915-1935) woar doe inge vóspad, óch wel " 't lank gètske" genómd, dat begón woa 
noe d'r ingank van d'r kirchhof is en hoeëd óp vuur de bruk in de Sjlffelderstroas. 
tusje de Irmsjtroas en de Sjtamsjtroas loge doe nuus angesj wie weie langs de baach 
("de Bende") woa in 't vrugjoar doezende bótterblómme en Mariablömchere (pink 
sterblónne) bluijete en wat vuur de kinger ee ideaal sjpieëlterrein woar. 

Ich geleuf dat vier doe (1930) vunf auto's i gen dörp hauwe, woavan alling al drei in de 
Kloeëstersjtroas. (D'r Dr. Buijsrogge, d'r Muresj-Wiene en d'r Andrioelo - die hauwe inge 
T-Ford.) D'r Miel Creus van d'r sjlèchter oes gen dörp en d'r dikke Koppers (woeënet bij de 
tant Leësj in de Kloeëstersjtroas) woare de ieëste "Motorcoureurs" van Zumpelveld. Die 
hauwe allebij inge motor en vore mit veul sjandaal durch gen dörp. 
Ur mót 'ns dinke an die sjtilte en rust op de sjtroase, aaf en tsow mèr 6ngerbraoche durch 
't rammele en piepe van de boere-kare. 't Piepe koam wènt de boere d'r niek (handrem) 
aatrókke. Vier howwe bij ós zelfs tswei lüj diemit ing hongskaar langskoame, vuur mostert 
oes Düsseldorf en petroleum tse verkofe en die maachete ooch gee sjpektakel. 
Iech dink doabij óch an de kinger die oane gevoar óppen sjtroas koeëte sjpiele mit de huve 
(knikkers), mit d'r knool (tol) en mit d'r rink (dat woar de velling van eenfietserad). 
Wie vier get groeësser woare, doge vier tsènsge sjtikke en daan ópwèrpe vuur krüts of munt, 
of land verovere durch mit ee mèts i gen eëd tse werpe, en mit cardiet-busse sjisse. 
In de oavendsjtonde woeëd gekaat en sjpeltjes gedoa, wie "Mensch ergerdich nit" of domino. 
Kan inge ziech dat noe nog vuursjtelle? 
Ginge sjeële televizie, ginge brullende radio, ging bèndjes, ging plate en ging CD 's. 

Iech kan niech nog g6t herinnere dat 't "wereldkampioenschap" voetballe in 1932 in Italië 
d'r wedsjtrijd Zwitserland-Nederland woeët gesjpilt en dat gidderinge in Nederland z6ng "We 
gaan naar Rome" umdat vier zoeën sjterke vuurhoede hauwe mit d'r Vente, d'r Backhuis en 
d'r Smit, mè de hollendere verlore doe mit 3-2 en doadurch góng Nederland 't W.K. langs 
de naas. Doe woare nog mèr een paar radio's i gen dörp en da sjtónge inge ganse hoof lüj 
tse loestere vuur de wieëtsjaf van d'r Hein Merx. 
Noaderhanks, wie mieë lüj ziech inge radio hhauwe aa-gesjaft, woar dat natuurliech 
geweldig, - moeziek, huursjpieële en d'r "Bonte Dinsdag-avond trein" met Snip en Snap. 
Midde van de drissiger joare hauwe vier i Zumpelveld al drei autobusondernemingen, zoe flot 
gong dat doe al, nämlich d'r Hein Merx, d'r Felix Bisschoff en Jan de Vries. Mit ing bus van 
d'r Hein Merx (sjaujfeur d'r Bemaad) bin iech in 1934 mit d'r pap mitgegange noa 't 
foesballe in Düsseldorf, noa d'r wedsjtrijd Dütsjland-Nederland. Klasse ... ! dat mitleëve in 
't sjtadion. D'r oes-sjlaag woar 2-2. De hollend.ere maachete in de /etste minuut geliech (inge 
i-valler: v.Spaandonck). Wie vier tseruk koame, zunt vier mit de bus teëgen ing tram gevare. 
D'r sjauffer én de bus moeëte in Düsseldoif blieve. 
Mit ing duutsje bus zunt vier teëge d'r mörge noa heem gevare bis an Loeët (Locht) en van 
doa oes moeëte vier tse vós noa Zumpelveld. 
De lüj van de koel van daagsjiech woare tse sjpieë en wie dat aafgelofe is wees iech nit mieë. 



Natuurl iech woel  te doe ooch dinger gedoa die nit moQgete, iech dink doa aa wie vier mit de
f lietsj e (katapulten]) op de posj eleië pötiere van want sj ose de elektr iesj e pöal, 't elektri esj
 woar doe nog boaven gen eëd.
An de eppel en de bieëre gonge vier doe ooch en die doge vier dan dekker verkof e vuur inge
 tsents en vier moeëte ooch dekker sj tief te goa vuur inge wuste boer
 Veul vai i die tsentse en ooch van 't z6izdigsgeld vonge d 'r weg noa d 'r Karl Ru#e of noa 't
 sj nuutswinkeltie van d 'r Lef ahr (9ochter: Mevr. Bauer-Lef ahr - vroedvrouw  a gen sj oeel. BÏ
 d 'r Karl Rutte koeëte vier vuur inge tsents in ing kaat sj teche en heë kieket d<i hinge dr6p of
 vi er p r ies hauwe.
 Inkele artiekele van die winkeltj es die iech miech nog kan her innere zunt pispöties (drop) ,
 zeemkaramelle, krabbiaas k ow ooch get mit drop tse maache) , tablet p ryt-sj okolaat mit
 nuskes (S ct , O-H einties, ooch mit nus (5 ct) , Ï sco a (sj okolaat) ei izovoorts.

van l 930 bis I 936 bin iech mit d 'r F rens van d 'r La haye koeëjj ong geweë bij de begienge
in 't kloeëster . Vier hauwe doe doa d 'r r ector K issels. D eë woeënet in de Yi l la teëgenuw er
't kloel  ster op d 'r Roei!puts, an de uw en ie van de baach.
Van mieng "Jugend-tsiet " her inner iech miecl i nog de letste "verhoezing n yan d 'r kirchhof in
l 935 van um de kirch noa de plaatsj woa hee noe nog is. D at woar ing belel  Yenis vuur
sj oeëlkinger, die gecon] i onteerd woeete mit doeede-kdp en knäoch van doeë l j . ier koame
ummer d 'r langs went vier noa gen sj oeël gonge en da woare de wirklüj de k7iäoch bÏ ee an
 't raf e en in zek an 't we e. 't Vroog ooch al 'ns inge demeever en da woeët deë f lot
gesj napt en d 'r mit voet gerend en da woeët der mit gevoetbald bis a gen sj oeël of bis heem.

 Uw er de sj oeël gesj praoche. . . . . , d<it is ee hoof dsj tuk apaat! ! ! !
I n l 927 en I 928 woar iech op de eubelsj oeel in 't begiengekloeëster , bÏ de ziister Jocunda,
zoeë wiet iech miech nog her inner , ing leef gezel lige dikke zaster , woabÏ vier ummer
 "verpl icht " ee sj tundj e moeëte sj lo$ e in de benksj ere mit d 'r kop 6p d 'r erm.
I n l 929 koam iech daan 6p de I e klas bÏ de j u auw Riechen, in 't katechismiis-zel !ltie bÏ
de pastorei . I n dat j oar koame nämliech zoe5 veul k inger 6p de groeëse sj oeël dat ze tMiei
ieësj te klasse moeëte maache. D ie anger iel  sj te k las woar bÏ d 'r meester M eÏ esj ( i l eÏ ers)
6p de j onges-sj oel !l .   de tsweide klas koame vier dan ooch 6p die sj oeël , bÏ d 'r meester
Moeëteboom ( lVotebom) en dem hauwe vier ooch op de dreide en veerde klas.
Op de vunef de kr oge Yier d 'r meester Brouwesj  rouwersJ en 6p de zesde d 'r meester
Krcipp enberg en 6p de zieëvei e 't hoof d van de sj oeel en ddt woar doe d 'r meester
R ademecher ( Ramecker s) .
Ondank r wat vier doe mesj i en uw er hön date, m6t iech huj zage: nWat hant die 6s inge hoof
bÏ braa t , n i t a l l ing mi r r echene en sj r ieve en woa minnig-inge van 6s ummer nog van
p ro teert , me ooch wat betr uf i : menta l i teit, resp ect hQan Yuur mit-miensj e, orde en 't nmein 's
e n d e i n 's " . .

D anke. . . . . danke. . . . . 't is waa l get laa t , ma r tr otzdem ! ! ! !
B Ï de sj oeël hoel  te tswei hoezer , l i nks woar 't gemeentehoes. Tswei bekeizde he5!re oes die
tsi et woa r e d 'r H oebeët van Wersch , secr eta r is, noaderhank r d 'r Sj aak H aveni th , en d 'r
L oeeze (ont venger) . Reëts van de sj oeë loog de wüening van d 'r boa (veldwachter) , de f am
D i is ch .

D 'r boa woQr doe d 'r intsige p ol ies i gen dö , behQlve dan de nGr ieze n, dat woQr ee tsoat
va grensp ol ise  omi eze) en die l oge doe in ing ka zem e teëgen-uw er de meëdj es-sj oel !l , neëve
 't hoes van def ami l ie Zoder nuins (Joe2 han Zoder  n) . D oe hauwe vier nog zes daag sj oeël

p er wet ch - veer daag van 8.30 bis l 2 .Oa en van l 4 .  bis I 6 .  oeër .
A l l es k o a m ts e v o s .
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Natuurliech woeëte doe oocli ding er gedoa die nit moagete, iech dink doa aa wie vier mit de 
flietsje (katapulten) óp de posjeleië pötjere sjose van de elektriesje pöal, want 't elektriesj 
woar doe nog boaven gen eëd. 
An de èppel en de bieëre gonge vier doe ooch en die doge vier dan dèkker verkofe vuur inge 
tsènts en vier moeëte ooch dèkker sjtiefte goa vuur inge wuste boer. 
Veul van die tsèntse en ooch van 't zóndigsgeld vónge d'r weg noa d'r Karl Rutte of noa 't 
sjnuutswinkeltje van d'r Lefahr (dochter: Mevr. Bauer-Lefahr- vroedvrouw) a gen sjoeël. Bij 
d'r Karl Rutte koeëte vier vuur inge tsènts in ing kaat sjtèche en heë kieket da hinge dróp of 
vier pries hauwe. 
Inkele aniekele van die winkeltjes die iech miech nog kan herinnere zunt pispötjes (drop), 
zeemkaramelle, krabbiaas (how ooch gèt mit drop tse maache), tablet Pryt-sjokolaat mit 
nuskes (5 et), 0-Heintjes, ooch mit nus (5 et), ijscola (sjokolaat) enzovoons. 

Van 1930 bis 1936 bin iech mit d'r Frèns van d'r La.haye koeërjong geweë bij de begienge 
in 't kloeëster. Vier hauwe doe doa d'r rector Kissels. Deë woeënet in de villa teëgenuvver 
't kloeëster op d'r Roeëputs, an de uvvenie van de baach. 
Van mieng "Jugend-tsiet" herinner iech miech nog de letste "verhoezing" van d'r kirchhofin 
1935 van um de kirch noa de plaatsj woa heë noe nog is. Dat woar ing beleëvenis vuur 
sjoeëlkinger, die geconfronteerd woeëte mit doeëde-köp en knäoch van doeë lüj. ier koame 
ummer d'r langs went vier noa gen sjoeël gonge en da woare de wirklüj de knäoch bijee an 
't rafe en in zek an 't wèrpe. 't Vloog ooch al 'ns inge demeëver en da woeët deë flot 
gesjnapt en d'r mit voet gerend en da woeët dermit gevoetbald bis a gen sjoeël of bis heem. 

Uvver de sjoeël gesjpraoche ... ,., dat is ee hoofdsjtuk apaat ! ! ! ! 
In 1927 en 1928 woar iech óp defreubelsjoeël in 't begiengekloeëster, bij de zuster Jocunda, 
zoeë wiet iech miech nog herinner, ing leef, gezellige dikke zuster, woabij vier ummer 
"verplicht" ee sjtundje moeëte sjloffe in. de bènksjere mit d'r kop óp d'r erm. 
In 1929 koam iech daan óp de r klas bij de jujfrauw Riechen, in 't katechismus-zeëltje bij 
de pastorei. In dat joar koame nämliech zoeëveul kinger óp de groeëse sjoeël dat ze tswei 
ieësjte klasse moeëte maache. Die anger ieësjte klas woar bij d'r meester Meijesj (Meijers) 
óp de jonges-sjoeël. Op de tsweide klas koame vier dan ooch óp die sjoeël, bij d'r meester 
Moeëteboom (Notebom) en dem hauwe vier ooch op de dreide en veerde klas. 
Op de vunefde kroge vier d'r meester Brouwesj (Brouwers) en óp de zesde d'r meester 
Knippenberg en óp de zieëvende 't hoofd van de sjqeël en dat woar doe d'r meester 
Rademècher (R.ameckers). 
Ondanks wat vier doe mesjien uvver hön date, mót iech hüj zage: "Wat hant die ós inge hoof 
bij braat, nit alling mir rèchene en sjrieve en woa minnig-inge van ós ummer nog van 
pro.fiteen, mè ooch wat betruft: mentaliteit, respect haan vuur mit-miensje, orde en 't "mein 's 
en dein's" ....... 
Danke ..... danke ..... 't. is waal gèt laat, mar trotzdem!!!! 
Bij de sjoeël hoeëte tswei hoezer, links woar 't gemeentehoes. Tswei bekende heëre oes die 
tsiet woare d'r Hoebeët van Wersch, secretaris, noaderhanks d'r Sjaak Havenith, en d'r 
Loeëze (ontvenger). Reëts van de sjoeë loog de wüening van d'r boa (veldwachter), defam 
Dusch. 
D'r boa woar doe d'r intsige polies i gen dörp, behalve dan de "Grieze ", dat woar ee tsoat 
va grenspolise (komieze) en die loge doe in ing kazerne teëgen-uvver de meëdjes-sjoeël, neëve 
't hoes van de familie Zodermans (Joeëhan Zodermaan). Doe hauwe vier nog zes daag sjoeël 

per weëch - veer daag van 8. 30 bis 12. 00 en van 14. 00 bis 16. 00 oeër. 
Alles koam tse vós. 
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De vol daagzef s veer kier per daag - van de Busj ehoeze, van deHuls, Molsberg, Hongsruk,
Roeeputs, Boaks, Sj  eier en d 'r Br6ch.
Hkj -tserdaags sj tunt de sj troase bÏ de sj oecale voE mit auto's die de kinger en kome br inge
hoale. D e meestere hauw doe klasse van mieë wie v6f tsich kinger , tenminste de klas woa iech
6p zoos, en dQt woar ging "uibonderingn. Iech wees nog dat Yier gezaat kroge: "Mörge
allemoal inge tsents mitbr inge want dan kunt inge broenge beër danse 6p d 'r sj oeelplei n̂ Dat
woQr dan een groeët f es, woa nog monde uw er gesjpraoche woePt.

Vier hant ooch mit 6s klas ing vies en sj watse bladziej in 't bbch van de sj oeel gesj ri eëve. Dat
w,oar wie vier 6p een gegeëve moment vuur de ing of anger ree ingeplaatsj ver vanger in de
klas kroge. D 'r meester Ma#hey woar zienge naam. 't Woar nog ingej onge meester, misj ien
hauw deë nog ging er var ing, meh deë em e miensj hat 't m6tte kinne. Vier hant dem 6p tsiet
van een pQar mond r ichtig voet-gepest en de9 is volledig uw er de toere vertr6kke. Kinger
kanne hel zieë en dat hant vier doe bewieëze, deë er me keel woeëd van 't begin aa totaal nit
geaksepteerd. Wat heë 6p 't bord sj r ieYet woeed giddes kieer oesgeveegd en went hee aan 't
bord sj t6ng woeëd mit gtimkes (elastiekj es) en prbpkes papier bp hem gesj aose.                                                                                V Qn

vloeipapier woeëtepr6pkespapier gemaacht, die woel te get bevuchtigt en woeete ze dan mit
ee giir e teëge de moere of d'r plaf ong gesj aose en dan kroogste 6p dieplaatsj ing ganse
r oz a v l ek .
l ech zaat al dat deë meester Ma#hey 't mer eenpaar mond hat oesgekauwe 6p 6s sj oeël. Weë
wit of heë zieng kai7i ere nog kat kinne ;durchze#e. Zoeë'n drama's koame vrugger ooch al
vuur. Als sj loes van de sj oeeltsiet kan iech nit YergPse de W C. 's 6p d'r sj oeelplei tse
vem elde, doa hant vier nit zoeë'n gouw her inner inge aa. Ummer .., vies.. de aaf geslaose
W.C. 'salsooch de van klapduurkes vuun iel nepisoires en dan deekonsj tQnte viezegesj tank...
j üs alsof ze noeets r inggemaacht woeëte.

Teëgenuwer desj oeël loog 'tpatronaat woa d'r Greët en 't MarieBroei ns woare d'r bQas
van 't cli lokaal van de Jonge Wacht. Dat woar ingej eugdverein, j uiis wie de padviitdere
(verkenners) en dan 6p katholieke basis. Doa woeed veul gedoa an 6pvang en besj PJfigoeng
van de j eugd.
Mieëtstal woar 't zoee dQtste tseng tsants z6izdigsgeld kroogs en moeëtste da vunr ef tsents
kontibutie betsQle in 't pafronaat en dan moeetste probere um van die vunnef tsents die
uwerblove v6f tsing tsPnts tse maache durch tse kate. Dökr lukket dat, ddiCs nit!
Die v6f sing tsPnts moeëte vier haan um ing kieer per wPch noa d'r kino tse goa bij 't Leike
va Weesj (Leo van Wersch) . D 'r kino woar doe "in opkomstn mit miet!tstens - en went sj tom
vier geluk hauwe - inge van de ieësj te sjpreched ef clme. Dat een woar j tis wie d'r radio...
nuij gezich aan 't f m ament !

Erg geleefd woare doe ooch de weief ste, mieëtstens 6p de wei van d'r boer Lahaye en die
loog an de hingenie van deKloeestersj troas, 6ngeveer woa noe de Cochemsj troQs (ooch wal
n gen6md) liet. Die weief ste woeëte 't zief e gatsken                                                georganiseerd durch diverse
ddrpsvereine um an gPt gPld tse kome, o.a. de hannonei of inge van de tswei t6mvereins
(H ustin en Reinders) .
Went de hamonei zoeef s organizeeret, sj t6ng inge woa kios 6p de wei, de deelnumme e
vereins doge sjpieele. Doe sjpie  lete ze nog moeziek die g6t in 't gehuur loog en woa
gidderinge mit sjpas hin loesteret. Op de woare wei diverse attrakties vuur de groecse en de
kling luj , woa geld mit verdee  koeët weëde, vuural de beer-bu$e#e.
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De vol daag zelfs veer kier per daag - van de Busjehoeze, van de Huls, Molsberg, Hongsruk, 
Roeëputs, Boaks, Sjweier en d'r Bróch. 
Hüj-tserdaags sjtunt de sjtroase bij de sjoeële vol mit auto's die de kinger kome bringe en 
hocile. De meestere hauw doe klasse van mieë wie vóftsich kinger, tenminste de klas woa iech 
óp zoos, en dat woar ging "uitzondering". Iech wees nog dat vier gezaat kroge: "Mörge 
allemoal inge tsènts mitbringe want dan kunt inge broenge beër danse óp d'r sjoeëlplei ". Dat 
woar dan een groeët fes, woa nog monde uvver gesjpraoche woeët. 

Vier hant ooch mit ós klas ing vies en sjwatse bladziej in 't bóch van de sjoeël gesjrieëve. Dat 
woar wie vier óp een gegeëve moment vuur de ing of anger reë inge plaatsjvervanger in de 
klas kroge. D'r meester Matthey woar zienge naam. 't Woar nog inge jonge meester, misjien 
hauw deë nog ging ervaring, mèh deë erme miensj hat 't mótte kinne. Vier hant dem óp tsiet 
van een paar mond richtig voet-gepèst en deë is volledig uvver de toere venrókke. Kinger 
kanne hèl zieë en dat hant vier doe bewieëze, deë erme keël woeëd van 't begin aa totaal nit 
geaksepteerd. Wat heë óp 't bord sjrievet woeëd giddes kieër oesgeveëgd en went heë aan 't 
bord sjtóng woeëd mit gümkes (elastiekjes) en pröpkes papier óp hem gesjaose. Van 
vloeipapier woeëte pröpkes papier gemaacht, die woeëte gèt bevuchtigt en dan woeëte ze mit 
ee gümke teëge de moere of d'r plafong gesjaose en dan kroogste óp die plaatsj ing ganse 
roza vlèk. 
lech zaat al dat deë meester Matthey 't mer een paar mond hat oesgehauwe óp ós sjoeël. Weë 
wit of heë zieng karriëre nog hat kinne durchzètte. 'Zoeë'n drama's koame vrugger ooch al 
vuur. Als sjloes van de sjoeëltsiet kan iech nit vergèse de W. C. 's óp d'r sjoeëlplei tse 
vermelde, doa hant vier nit zoeë 'n gouw herinneringe aa. Ummer vies .... , de aafgeslaose 
W. C. 's alsooch de van klapduurkes vuurzieëne pisoires en dan deë konsjtante vieze gesjtank ... 
jüs alsof ze noeëts ringgemaacht woeëte. 

Teëgenuvver de sjoeël loog 't patronaat woa d'r Greët en 't Marie Broekmans d'r baas woare 
van 't clublokaal van de Jonge Wacht. Dat woar inge jeugdverein, juus wie de padvindere 
(verkenners) en dan óp katholieke basis. Doa woeëd veul gedoa an ópvang en besjèftigoeng 
van de jeugd. 
Mieëtstal woar 't zoeë datste tsèng tsènts zóndigsgeld kroogs en da moeëtste vunnef tsènts 
kontibutie betsale in 't patronaat en dan moeëtste probere um van die vunnef tsènts die 
uvverblove vóftsing tsènts tse maache durch tse kate. Döks lukket dat, döks nit! 
Die vóftsing tsènts moeëte vier haan um ing kieër per wèch noa d'r kino tse goa bij 't Leike 
va Weësj (Leo van Wersch). D'r kino woar doe "in opkomst" mit mieëtstens sjtom - en went 
vier geluk hauwe - inge van de ieësjte sjprèchende JUme. Dat woar jüs wie d'r radio ... een 
nuij gezich aan 't .firmament! 

Erg geleefd woare doe ooch de weie-feste, mieëtstens óp de wei van d'r boer Lahaye en die 
loog an de hingerzie van de Kloeëstersjtroas, óngeveer woa noe de Cochemsjtroas (ooch wal 
" 't ziefe gètske" genómd) liet. Die weie-feste woeëte georganiseerd durch diverse 
dörpsvereine um an gèt gèld tse kome, o.a. de harmonei of inge van de tswei tómvereins 
(Hustin en Reinders). 
Went de harmonei zoeëfes organizeeret, sjtóng inge kios óp de wei, woa de deelnummende 
vereins doge sjpieële. Doe sjpieëlete ze nog moeziek die gót in 't gehuur loog en woa 
gidderinge mit sjpas hin loesteret. Op de wei woare diverse attrakties vuur de groeëse en de 
kling lüj, woa geld mit verdeend koeët weëde, vuural de beer-buffette. 



W; nt de t6m vereins get organizeerete woeët natuurl iep durch de deelnummende vereins in
opts6ch noa de wei gemarsj eerd en doa woeed dan getomd en pyramides gebouwd
Tusj e de tswei t6rnvereins besj t6ng ing gezong r ivaliteit. D 'r kloep van de Reenesj e ( Reinders)
en dee van de Husnngse ( Hustin) . De Reenesj e woare bÏ d 'r hollendsj e - en de Hustingse bÏ
d 'r duutsj -belpische b6nd aa-gesj laose.

Dezef de n valiteit woar ooch tusj e de tsweif oetbalvereins: Zumpelveld (in d 'r v6lksmonk "d 'r
Berg") en T llem N l ech zef woar lid van d 'r Berg. Doe g6ng nog alles mit def cets. BÏ
heem-wedsj tr ij de moeëts-ste diech heem umkleÏ e en wesj e en bÏ oes-wedsj tr ij de sj t6ng noa
d 'r wedsj trij d 6p d 'r hof of in ing sj uur van   wasser dQt kloeplokaal doa, tswef kump veedig
vuur d 'r sj eidsrechter en d 'r bezukkende kloep .
Natuur liech woeed dan ooch bÏ die geleëgenheed al 'ns 6nvoeg oesgeh6ld. (I nge vlaam
6pgese of an de sj inke van de luj doa gesj nej e,) Inge maQn hat doe gezörgd dat 't bÏ dis
kling dinger bloof en dat woar d 'r Wiel Abrahams deë hieël vöal vuur d 'r kloep en dej eugd
hQt betseechend en gedoa .

Went vrugger de br6nk oestr6k woar 't ganse d6rp in f s-sj timmoeng. D e sj troase woare
venseerd mit ] igoeere en blomme, blui en gekluurde zank. ( Fantastisj - sj tonde lank werk -
en d 'r noa lof et gidder inge druw er .) Gidder hoes hauw in de duur of in de vinster ee tsoat
altoar 6pgebouwd mit hi l l igeJ igoere, blomme en brennende keëtse.
D e zustere van 't kloeester lof ete ooch ummer mit en wat die mitbraate in de br6nk (ooch
vuur de sj oel !lmet dj 4re tse drage) dat verhüeget nog deprach en depraal . En bÏ gidder rust-
altoar sj oos d 'r TV ek  uis) Lahaye zieng kamere aaf
Ongeve5 r 't ganse dörp lof et mit - geweldig. .. . wen iech doa nog aa tser uk dink.
D e kirch woar doe ooch ummer sj tamp e-v6l . Ooch went Yier alwer 'ns vanweege 't
 "veelvuldig zondigen " ing vaste-preëdig hauwe. D a sj tonge de luj hingen-aa bÏ d 'r
wiewasserbak sj ouwer Q sj ouwer en dan loot ooch al 'ns inge ee p kp ke dat vier al lemoal 'ns
g6d moeete sj noeve, dan wuur d 'r sj tQnk zoeë voet. D a woeët natuur liech ge ache en dat
sj turet geweldig vuuren-aa i gen k irch. D oadurch rcant vier ooch op een gegeëve moment inge
tsei-es gekreege. D at woar d 'r Küeb Vink - inge sj taatse heer - deë woeenet bÏ 't
paterkloeëster 6p d 'r Roeë Puts. D eë hauw ee 'p racht ig unf or m" en inge sj teëch-hot (steek)
op en inge sj taaf en sj tong ummer gen en woar hingen-aa i k irch. 't Moele 't lache doe
goauw gedoa ! !

 Wat iech miech ooch nog g6d kan her innere is, dat d 'r pap , went heë 'smörgensvr ug mit d 'r
f ets noa 'n koel gong, da moeët heë iesj ummer de karbiet amp op d 'r f ets aa-maache.
 Ondanks dat winnig verkier woar , woar e de p ol i ese sj erp 6p 't l i t en k oog me gauw ee
gemoald  roces) . Gtins angesj wie huj -tserdaags, on nks 't abnor nuuzl dr uk verk ier vare
hieël veul luj oane l i t en de p ol iese zunt ni t doa of zient nüks!
I ech ki iet nog inge ganse hoof Yertsel le uYver 't l eeve bÏ d 'r boer ; -d 'r verkeskessel - de
sj welmentier e - d 'r he elma sj i eng - d 'r  sj e p oetes en ba lke-br ij - de b6# en ni l ch - dat v ier
doe ging badkamer hauwe (gewesj e woeed ziech in de btidJ en ginge aaf trek-WC, uw er de
kaar sj laam en gedek r maache - def om eus mit d 'r w sj kessel - d 'r sj tank went de wesj kochet
- de bleech en 't sj t ieve van de k reech - de bare mi t sj niep elboeëne en i -gel ade hier inge in
d 'r kelder en de roee sj teer-epp elkes. . . . . M e misj ien is dat get vuur de anger kier .

M ieng ieësj te r ees "in het ver leden " wi l i ech sj l isse mi t tich in gedanke mi t tse numme in die
tsiet, bis an de baach woa noe 't gemeentehoes sj teet en dan e sj tuk sj pa#sere lQngs d 'r
hoeëge berg en 'ns e$ e d 'r sj tr es, H i l versum I I I en de Pepp er mi l l vergese.
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Wènt de tómvereins gèt organizeerete woeët natuurlieg durch de deelnummende vereins in 
óptsóch noa de wei gemarsjeerd en doa woeëd dan getómd en pyramides gebouwd. 
Tusje de tswei tómvereins besjtóng ing gezóng rivaliteit. D'r kloep van de Reenesje (Reinders) 
en deë van de Hustingse (llustin). De Reenesje woare bij d'r hollendsje - en de Hustingse bij 
d'r duutsj-belgische bónd aa-gesjlaose. 

Dezelfde rivaliteit woar ooch tusje de tswei Joetbalvereins: Zumpelveld (in d'r vólksmónk "d'r 
Berg") en Willem N. Iech zelf woar lid van d'r Berg. Doe góng nog alles mit de fiets. Bij 
heem-wedsjtrijde moeëts-ste diech heem umkleije en wèsje en bij oes-wedsjtrijde sjtóng noa 
d'r wedsjtrijd óp d'r hof ofin ing sjuur van dat kloeplokaal doa, tsw_èljkump wasser veëdig 
vuur d'r sjeidsrechter en d'r bezukkende kloep. 
Natuurliech woeëd dan ooch bij die geleëgenheed al 'ns ónvoeg oesgehóld. (Inge vlaam 
ópgèse of an de sjinke van de lüj doa gesjneje.) Inge maan hat doe gezörgd dat 't bij dis 
kling ding er bloof en dat woar d'r Wiel Abrahams deë hieël vöal vuur d'r kloep en de jeugd 
hat betseechend en gedoa. 

Went vrugger de brónk oestrók woar 't ganse dörp in jès-sjtimmoeng. De sjtroase woare 
venseerd mit figoeëre en blomme, blui en gekluurde zank. (Fantastisj - sjtonde tank werk -
en d'r noa lof et gidderinge druvver.) Gidder hoes hauw in de duur of in de vinster ee tsoat 
altoar ópgebouwd mit hillige-figoere, blomme en brennende keëtse. 
De zustere van 't kloeëster lofete ooch ummer mit en wat die mitbraate in de brónk (ooch 
vuur de sjoeëlmeëdjere tse drage) dat verhüeget nog de prach en de praal. En bij gidder rust
altoar sjoos d'r Wiek (Louis) Lahaye zieng kamere aaf 
Ongeveër 't ganse dörp lofet mit - geweldig.... wèn iech doa nog aa tseruk dink. 
De kirch woar doe ooch ummer sjtampe-vól. Ooch wènt vier alwèr 'ns vanweëge 't 
"veelvuldig zondigen" ing vaste-preëdig hauwe. Da sjtonge de lüj hingen-aa bij d'r 
wiewasserbak sjouwer a sjouwer en dan . loot ooch al 'ns inge ee püpke dat vier allemoal 'ns 
gód moeëte sjnoeve, dan wuur d'r sjtank zoeë voet. Da woeët natuurliech gelache en dat 
sjturet geweldig vuuren-aa i gen kirch. Doadurch hant vier ooch óp een gegeëve momènt inge 
tsei-ès gekreëge. Dat woar d'r Küeb Vink - inge sjtaatse heër - deë woeënet bij 't 
paterkloeëster óp d'r Roeë Puts. Deë hauw ee ''prachtig uniform" en inge sjtèëch-hot (steek) 
óp en inge sjtaaf en sjtong ummer hingen-aa i gen kirch. 't Moele en 't lache woar doe 
goauw gedoa! ! 

Wat iech miech ooch nog gód kan herinnere is, dat d'r pap" went heë 'smörgensvrug mit d'r 
fiets noa 'n koel gong, da moeët heë iesj ummer de karbietlamp óp d'r fiets aa-maache. 
Ondanks dat winnig verkier woar, woare de poliese sjerp óp 't lit en kroog me gauw ee 
gemoald (proces). Gans angesj wie hüj-tserdaags, ondanks 't abnormaal druk verkier vare 
hieël veul lüj oane lit en de poliese zunt nit doa of zient nüks ! 
Iech küet nog inge ganse hoof venselle uvver 't leëve bij d'r boer; -d'r verkeskèssel - de 
sjwelmentjere - d'r hèkselmasjieng - d'r frisje poetes en balke-brij - de bóttermilch - dat vier 
doe ging badkamer hauwe (gewèsje woeëd ziech in de büd) en ginge aaftrek-WC, uvver de 
kaar sjlaam en gedèks maache - de fomeus mit d'r wèsjkèssel - d'r sjtank went de wèsj kochet 
- de bleech en 't sjtieve van de kreëch - de bare mit sjniepelboeëne en i-gelade hieringe in 
d'r kelder en de roeë sjteer-èppelkes ..... Mè misjien is dat gèt vuur de anger kier. 

Mieng ieësjte rees "in het verleden" wil iech sjlisse mit üch in gedanke mit tse numme in die 
tsiet, bis an de baach woa noe 't gemeentehoes sjteet en dan e sjtuk sjpattsere langs d'r 
hoeëge berg en 'ns effe d'r sjtres, Hilversum /II en de Peppermill vergèse. 
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