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D E D E R D E L l M E S

d o o Y H a n s H e Ym a n s.

T O T SL O T : D E F R A N K E N K O M E N

Frank en Vr ij (of dapper en geen slaaf ), zo noemden zÏ zich, de GeYmanen die in 40S in een
breedf ront de Rj n overstaken en het door de Romeinen verlaten land in beLit namen. De
Romeinen hadden geen tj d- en geen zin - nieer om hun logboeken te bÏ houden Bekend is
slechts dat TYier in 395 niet langer Yesidenfie van de Ronieinse en keizer  as dat Milaan de
hoof dstadvan het  est-Romeinse r ij k n,erd De Romeinse ambtenaren die in Trier woonden
i,er lieten de stad in 402 om zich in Arles te Yestigen. I n 404 werden ook de bekende Romeinse
steden X anten en Keulen door deRoinejnen verlaten. Over Tongeren isnietsbekend; wel i erd
daar een munl gevonden met de beeldenaar i'an keizer Honor ;us die in 395 aan het roer
kivam We mogen veronderstellen dat het hier bÏ de overgang van de vierde naar de v de
eeu n , een h ect isch e t ij d  as.

   M aar hoe reageerden de (Germaanse)
Franken ophun verreneven, de (Germaanse)
K elt en die hi er door de R omeinen in de steek
gelaten werden? Er zij n historici die weten
dat de hi er w on en de G al l o -R om an en v er -
moord werden, anderen die weten dat zij
verdrev en w erden, en w eer anderen die
weten dat zij opgingen in het nieuwe Franki-
sche rij k, dat iets later door Chlodovech, en
nog iets later door de Frankenkoning Karel
de Grote geregeerd zou worden. W e mogen
v er onderstellen dat de F rank en hun nev en
 (her)kenden omdat de hier wonende bevol-
 king door jarenlange omzwervingen gekelti-
 seerd en door een eeuw enlange R omeinse
 bezeft ing geromaniseerd was.

   D e romanisering ging aan deD erdeL imes
 zo v er dat er bloedbanden ontstonden tussen
 bezetter s en bew oner s. H et i s v r ij w e1 zeker
 dat daRomeinse legionairs en veteranen hun
 stro-blonde farnilie meenamen naar het zui-
 den. Tijdens opgravingen van thermen in
 Rome enPompeï werden niet zelden mozaie-
 ken gevonden met aEbeeldingen van blonde
 vrouw en. E en hedendaagse fi rma van haar-
 k leurmiddelen haastte onlangs te berichten
 dat Romeins vrouwen hun haar blondeerden
 met as van hout . D at mag best w ezen maar
 de kwal iteiten van de stroblonde stonden bij
 de historische graf ti van Pompeï hoger
 aangeschreven dan die van de as-b1onde

dames. Z elf salswij detegenwoordige graffi ti
banaal en ob sceen v inden , m oet en w e on s
verheugen dat er op de wanden van latrines
en therm en in het door lav a v erzw olgen
Pompeï diverse krabbels gevonden werden.
Net als tegenwoordig zij n de meeste ,'noti-
ties" te obsceen om gepubliceerd te worden.
In Pompeï werden echter zes verschillende
lofp rij zingen ontdekt opdestroblondedames
die uit het hoge noorden kwamen. Wij , die
de R omeinse taal bew onderen als taal van de
R.K .Kerk i.c. V ulgata, kij ken uiteraard wel
verbaasd al sw e op een w and de meest v rese-
lij ke verwensingen lezen: "Ik hoop, Chius,
 dat j ouw aambeien alweer ontstoken zijn!
 Ook hoop ik dat ze meer pijn doen als ooit
 tev oren !" ( E pigram                     X n ,6l ) . E en ander
 reageert op zijn manier: "Ik verbaasrnij dat
 de w and niet instort onder het gewicht v an
 deze onzin." ("The mute stones speak")

   T a a l e n m el o d i e .
   D e soldatentaal in het staf bureau is een

andere al s die in de kazerne. Sprak men in
Rome over "vulgzim pecum" dan bedoelde
men het beestentaaltj e dat in de uithoeken
vanhet rijk door een zeer gemeleerde bevol-
king enbezetting gesprokenwerd. Dit solda-
tenbargoens is zeer zeker de oorzaak dat uit
de Latijnse taal - met enige restricties                                       -

twaalf variaties ontstonden die in evenvee1
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DE DERDE LIMES 

door Hans Hermans. 

TOT SLOT: DE FRANKEN KOMEN. 

Frank en Vrij (of dapper en geen slaaf), zo noemden zij zich, de Germanen die in 405 in een 
breed front de Rijn overstaken en het door de Romeinen verlaten land in bezit namen. De 
Romeinen hadden geen tijd - en geen zin - meer om hun logboeken bij te houden. Bekend is 
slechts dat Trier in 395 niet langer residentie van de Romeinse keizer was en dat Milaan de 
hoofdstad van het West-Romeinse rijk werd. De Romeinse ambtenaren die in Trier woonden 
verlieten de stad in 402 om zich in Arles te vestigen. In 404 werden ook de bekende Romeinse 
steden Xanten en Keulen door de Romeinen verlaten. Over Tongeren is niets bekend; wel werd 
daar een munt gevonden met de beeldenaar van keizer Honorius die in 395 aan het roer 
kwam. We mogen veronderstellen dat het hier bij de overgang van de vierde naar de vijf de 
eeuw een hectische tijd was. 

Maar hoe reageerden de (Germaanse) 
Franken op hun verre neven, de (Germaanse) 
Kelten die hier door de Romeinen in de steek 
gelaten werden? Er zijn historici die weten 
dat de hier wonende Gallo-Romanen ver
moord werden, anderen die weten dat zij 
verdreven werden, en weer anderen die 
weten dat zij opgingen in het nieuwe Franki
sche rijk, dat iets later door Chlodovech, en 
nog iets later door de Frankenkoning Karel 
de Grote geregeerd zou worden. We mogen 
veronderstellen dat de Franken hun neven 
(her)kenden omdat de hier wonende bevol
king door jarenlange omzwervingen gekelti
seerd en door een eeuwenlange Romeinse 
bezetting geromaniseerd was. 

De romanisering ging aan de Derde Limes 
zo ver dat er bloedbanden ontstonden tussen 
bezetters en bewoners. Het is vrijwel zeker 
dat da Romeinse legionairs en veteranen hun 
stro-blonde familie meenamen naar het zui
den. Tijdens opgravingen van thermen in 
Rome en Pompeï werden niet zelden mozaïe
ken gevonden met afbeeldingen van blonde 
vrouwen. Een hedendaagse firma van haar
kleurmiddelen haastte onlangs te berichten 
dat Romeins vrouwen hun haar blondeerden 
met as van hout. Dat mag best wezen maar 
de kwaliteiten van de stroblonde stonden bij 
de historische graffiti van Pompeï hoger 
aangeschreven dan die van de as-blonde 

dames. Zelfs als wij de tegenwoordige graffiti 
banaal en obsceen vinden, moeten we ons 
verheugen dat er op de wanden van latrines 
en thermen in het door lava verzwolgen 
Pompeï diverse krabbels gevonden werden. 
Net als tegenwoordig zijn de meeste "noti
ties" te obsceen om gepubliceerd te worden. 
In Pompeï werden echter zes verschillende 
lofprijzingen ontdekt op de stroblonde dames 
die uit het hoge noorden kwamen. Wij, die 
de Romeinse taal bewonderen als taal van de 
R.K.Kerk, i.c. Vulgata, kijken uiteraard wel 
verbaasd als we op een wand de meest vrese
lijke verwensingen lezen: "Ik hoop, Chius, 
dat jouw aambeien alweer ontstoken zijn! 
Ook hoop ik dat ze meer pijn doen als ooit 
tevoren!" (Epigram XII,61). Een ander 
reageert op zijn manier: "Ik verbaas mij dat 
de wand niet instort onder het gewicht van 
deze onzin." ("The mute stones speak") 

Taal en melodie. 
De soldatentaal in het stafbureau is een 

andere als die in de kazerne. Sprak men in 
Rome over "vul gum pecum" dan bedoelde 
men het beestentaaltje dat in de uithoeken 
van het rijk door een zeer gemêleerde bevol
king en bezetting gesproken werd. Dit solda
tenbargoens is zeer zeker de oorzaak dat uit 
de Latijnse taal - met enige restricties -
twaalf variaties ontstonden die in evenveel 



landen gesproken werden. En de restricties?
H et D almatisch ( een kuststreek in K roatië) is
in de achttiende eeuw uitgestorven, het
W aals, dat tot in de tiende eeuw tot aan de
D erde L imes gesproken werd, dreigt nu ook
in België onder te gaan. Rekende Rome die
vari aties tot het V ulgair -L atij n, in het België
v an nu w or dt W aal s - helaas - tot een v ulgai-
r e v or m v an de F r an se t aal beschouw d,
terwij l het W aals veel dichter bij het L atij n
staat dan het Fran s. O ok het K erklatij n w ordt
tot die vulgaire variaties gerekend, maar hier
onder het begrip "Vulgata ". D e bij bel , die
oorspronkelij k in het H ebreeuw s geschreven
w erd, k reeg in 383 een L atij nse vert aling
door H iëronymus. M eftert ij d werd het ge-
br uikelij k kerkelij ke, later ook profane docu-
menten in V ulgata te schrij ven. L anger dan
 duizend j aar was het onfatsoenlij k om in een
 offi cieel document de v olk staal te gebr uik en
 - en bij de katholieken nog veel langer . Ik
bezit een bij bel uit l 886 waarin de "L ibrorum
 Censor " ( de man die het boek beoordeelt)
verklaart dat de bij bel gedruk t en verspreid
 mag worden. T enslotte plaats en datum^
 "R u raemundae, 3 l Ju l i i l 886 ".

   D at er een bij belver tal ing in de vokl staal
bestaat hebben w e f eitelij k aan L uther te
danken. Hij schreef in l S4 l de comp1ete
bijbel in de D uitse taal, terwij l er feitelij k nog
geen uniforme D uit se taal bestond. W e kun-
nen het v ergelij ken met onze dialecten die
van plaat s tot plaats verschillend zij n, en in
dit kader begri p opbrengen voor de kerkelij -
ke scr iptor en de profane librarius, die in het
belang v an de duidelij kheid al les in het L atij n
moesten v ert alen . O mdat ook de plaatsnamen
v ert aald m o est en w o r den on t st o nd er in de
loop der eeuw en een boeiende collectie
"V ulgata-latiniseerde" plaatsnamen. A ls
voorbeeld een bekend dorp hier in de buurt ^
"Or sbach". E r str oomt geen beek op die
hoogte, zodat w e hier te maken hebben met
een supercorrecte v ert aling van "Orsberg ",
door de bev oUcing sinds j aar en dag
"Oesj bech " genoemd. M aar w at maak j e er
als pastoor of j uri st van als een L at ij nse
v ert al ing vereist is? D e geleerde heren heb-
ben zich in de loop der eeuw en van hun taak

gekweten: er bestaan meer dan dertig syno-
niemen voor het huidige Orsbach ! I n het
begin van de dertiende eeuw heette de plaats
in een document "H or loberg is".H et scheelde
niet veel of de pastoor had er "Saint" of
"Sancti " bij gezet. In het boek : 'R omaans in
L imburgseAardr Ï kskundigeNamen ", proef-
sch ri ff van de heer P iet L .M .T ummer s ( l 963)
lezen we op bladzij de 29 dat Simpelveld 3 l
v er schi l l ende nam en heeft . R eeds in l l 3 7 i s
er sprake van Simplevei, een naam die na
ruim acht eeuw en nauw elij k s afwij k t van de
huidige schrij fwij ze. D och in de loop der
eeuw en k w am en de div er se 'L a tin i s l i ti r i s "
op steeds nieuwe ideeën: in l 23l schreef
iemand "Sain P lovoj r "; v oor iemand uit l 283
aanleiding om er "Saint P louuoir " van te
maken. Geluk kig schrij ft in l 378 iemand
 "Sainp lovoir al ias Sympelvelt " zodat we
t h an s z ek er w et en dat de al i asn am en v an t o en

de plaatsnamen zij n van nu.
   Opvallend isdat de Gal lo-Romaans-talige

plaatsnamen ten zuiden van de Derde L imes
in v eel mindere m ate onderhev ig w aren aan
 gedur fde interpretaties. H et Vals uit l O4 l
 heet tegenw oordig V aals en het L umirs uit
 l O5 5 h eet t h an s L em ier s. D at i s t r o u w en s

begrij pelij k omdat het veel moeilij ker i s om
 een Germaanse plaatsnaam ten noorden van
 de D erde L imes in het L atij n te vert alen dan
 een Gallo-R omaanse plaatsnaam ten zuiden
 d a a r v an .

   I s het een hypothese of een factum dat
 enige onderzoekers bij hun etymologie van
 plaatsnamen er een keurigeRomein bij halen?
 V olgens de heer Tummers ( l 962) en de heer
 Gysseling ( l 958) is de naam M amelis afge-
 l eid v an "G eh uch t vr m M a m i l o ". I n dit k ader
 isH arles afgeleid van "Gehucht van H ar i lo ",
 O r sbach "G eh uch t va n O r i lo " en B er ensber g
 "G eh uch t va n B er i l ia ca s r'. N een dit i s er ni et
 met de har en bij getrok ken, het zij n ser ieuze
 overwegingen van ter zake gemotiveerde
 heren. U itgaande van de veronderstelling dat
 Schw eiberg bij M echelen afgeleid i s van
 "scheve berg " zou de plaats Richter ich, bij
 B ocholtzi afgeleid kunnen zij n van "r echte
 berg "?Z o'n etymologische uitleg isuiteraard
 w einig spectaculai r , zodat men in A ken
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landen gesproken werden. En de restricties? 
Het Dalmatisch ( een kuststreek in Kroatië) is 
in de achttiende eeuw uitgestorven, het 
Waals, dat tot in de tiende eeuw tot aan de 
Derde Limes gesproken werd, dreigt nu ook 
in België onder te gaan. Rekende Rome die 
variaties tot het Vulgair-Latijn, in het België 
van nu wordt Waals - helaas - tot een vulgai
re vorm van de Franse taal beschouwd, 
terwijl het Waals veel dichter bij het Latijn 
staat dan het Frans. Ook het Kerklatijn wordt 
tot die vulgaire variaties gerekend, maar hier 
onder het begrip "Vulgata". De bijbel, die 
oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven 
werd, kreeg in 3 83 een Latijnse vertaling 
door Hiëronymus. Mettertijd werd het ge
bruikelijk kerkelijke, later ook profane docu
menten in Vulgata te schrijven. Langer dan 
duizend jaar was het onfatsoenlijk om in een 
officieel document de volkstaal te gebruiken 
- en bij de katholieken nog veel langer. Ik 
bezit een bijbel uit 1886 waarin de "Librorum 
Censor" ( de man die het boek beoordeelt) 
verklaart dat de bijbel gedrukt en verspreid 
mag worden. Tenslotte plaats en datum: 
"Ruraemundae, 31 Julii 1886". 

Dat er een bijbelvertaling in de volkstaal 
bestaat hebben we feitelijk aan Luther te 
danken. Hij schreef in 1541 de complete 
bijbel in de Duitse taal, terwijl er feitelijk nog 
geen uniforme Duitse taal bestond. We kun
nen het vergelijken met onze dialecten die 
van plaats tot plaats verschillend zijn, en in 
dit kader begrip opbrengen voor de kerkelij
ke scriptor en de profane librarius, die in het 
belang van de duidelijkheid alles in het Latijn 
moesten vertalen. Omdat ook de plaatsnamen 
vertaald moesten worden ontstond er in de 
loop der eeuwen een boeiende collectie 
"Vulgata-latiniseerde" plaatsnamen. Als 
voorbeeld een bekend dorp hier in de buurt: 
"Orsbach". Er stroomt geen beek op die 
hoogte, zodat we hier te maken hebben met 
een supercorrecte vertaling van "Orsberg", 
door de bevolking sinds jaar en dag 
"Oesjbech" genoemd. Maar wat maak je er 
als pastoor of jurist van als een Latijnse 
vertaling vereist is? De geleerde heren heb
ben zich in de loop der eeuwen van hun taak 

gekweten: er bestaan meer dan dertig syno
niemen voor het huidige Orsbach! In het 
begin van de dertiende eeuw heette de plaats 
in een document "Horlobergis". Het scheelde 
niet veel of de pastoor had er "Saint" of 
"Sancti" bij gezet. In het boek: "Romaans in 
Limburgse Aardrijkskundige Namen", proef
schrift van de heer Piet L.M. Tummers ( 1963) 
lezen we op bladzijde 29 dat Simpelveld 31 
verschillende namen heeft. Reeds in 113 7 is 
er sprake van Simplevei, een naam die na 
ruim acht eeuwen nauwelijks afwijkt van de 
huidige schrijfwijze. Doch in de loop der 
eeuwen kwamen de diverse ''Latinis litiris" 
op steeds nieuwe ideeën: in 1231 schreef 
iemand ''Sain Plovoir"; voor iemand uit 1283 
aanleiding om er "Saint Plouuoir" van te 
maken. Gelukkig schrijft in 13 78 iemand 
"Sainplovoir alias Sympelvelt" zodat we 
thans zeker weten dat de aliasnamen van toen 
de plaatsnamen zijn van nu. 

Opvallend is dat de Gallo-Romaans-talige 
plaatsnamen ten zuiden van de Derde Limes 
in veel mindere mate onderhevig waren aan 
gedurfde interpretaties. Het Vals uit 1041 
heet tegenwoordig Vaals en het Lumirs uit 
1055 heet thans Lemiers. Dat is trouwens 
begrijpelijk omdat het veel moeilijker is om 
een Germaanse plaatsnaam ten noorden van 
de Derde Limes in het Latijn te vertalen dan 
een Gallo-Romaanse plaatsnaam ten zuiden 
daarvan. 

Is het een hypothese of een factum dat 
enige onderzoekers bij hun etymologie van 
plaatsnamen er een keurige Romein bij halen? 
Volgens de heer Tummers (1962) en de heer 
Gysseling (1958) is de naam Mamelis afge
leid van "Gehucht van Mamilo ". In dit kader 
is Harles afgeleid van "Gehucht van Harilo", 
Orsbach "Gehucht van Orilo" en Berensberg 
"Gehucht van Beriliacas". Neen dit is er niet 
met de haren bijgetrokken, het zijn serieuze 
overwegingen van ter zake gemotiveerde 
heren. Uitgaande van de veronderstelling dat 
Schweiberg bij Mechelen afgeleid is van 
"scheve berg" zou de plaats Richterich, bij 
Bocholtz, afgeleid kunnen zijn van "rechte 
berg"? Zo'n etymologische uitleg is uiteraard 
weinig spectaculair, zodat men in Aken 
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overtuigd is dat R ichterich afgeleid is van
'R ecter iaczim ", het "g ehuch f van R icter i 2is ".
Ook Richterich ligt in de buurt van de D erde
L imes zodat w e ons mogen afvragen of
tij dens de gedepacifi ceerde j aren hier van
enige R omeinse bewoning sprake was. T oen
de Sal i sche F r ank en z ich t ot aan de D er de

L imes v estigden hadden zij geen w eet van
een R icter iu s, noch v an een O ri lo of H ar ilo .
D ie mensen w aren al eerder gev lucht en
lieten alleen een paar munten liggen, zodat
w ij tegenw oordig kunnen zien hoe lang zij
het bij ons, aan de Derde L imes uithielden.

   E r bestaat echter nog een argum ent te
veronderstellen dat het gebied bezuiden van
de D erde L imes sinds 258 een W aal st al ige
eenheid bleef2 terw ij l de Germaanstalige
inv l o ed en t en n o or den v an d e u l t i em e l im es
 steeds groter werden. Terwij l de Duitse taal
 z eer z ek er ni et al s een m elo dieu z e t aal be-
 schouw d mag w orden, is dit tussen A ken en
 K eu len heel ander s. H i er h eeft ni et al leen het
 dialect maar ook de hoogtaal een zeer bij zon-
 dere kl ankk l eur . Z o onmi sk enbaar dat w ij ,
 die ook aan de D erde L imes w onen t ij dens
 een v ak ant i e al s 'R h ei n lä n der " v er sl et en
 worden. T ij dens een andere vakantie aan de
 Dordogne (Frankr ij k) vroeg ik aan de hote-
 lier of hij aan de taal hoort als iemand uit
 Luik komt. Zij n antwoordwaskort en duide-
 lij k : "I ls chantent !" ( "Zij zingen!") .

    A1s we nu ook nog overtuigd zij n van
 onze eigen Zuid-L imburgse taalmelodie, dan
 kan het niet anders of dit hele gebied heeft
 ten tij de van de D erde L imes - en nog een
 aantal eeuw en daar na een en dezelfde
 vulgair-romeinse taal gesproken. Het aanle-
 ren van een nieuw e taal betekent uiteraard
 niet dat de - oude - melodi e v er loren gaat ;
 wij "zingen" immersook alswij ABN praten.
 Zo merken wij dat deRomeinen bij deDerde
 L imes i et al leen tastbare maar ook hoorbare
 herinneringen achtergelaten hebben.

   E p i l oog .
   Milj oenen toeristen reizen ieder j aar naar

zuidelij ke landen om er te genieten van Ro-
meinsehistorie. Teweinigmensenwe-ten dat
zich ook aan de D erde L imes w are schaften
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b ev i n d en . H et z ou t e v er v o er en o m h i er een

inv entar isat ie te m ak en, v eel beter i s het om
zelf op onderzoek uit te gaan want het feit
dat de D er de L im es - v an T ongeren t ot
K eulen - thans in drie landen ligt betekent bij
lange niet dat we ons in Babylon bevinden.
Ofschoon de geheimzi ge dodecaëder in
het oudheidk undig mu seum van T onger en
w el degel ij k de indruk w ekt van een grootse
maar niet steeds begrij pelij ke cultuur . T ong-
eren, de oudste stad van B elgië, waar de
geest van de K eltenkoning A mbiorix rond
w aart en w aar een bez o ek aan h et m u seu m
zeer aan t e bev el en i s. D e D er de L im es
volgend komen we in M aastricht waar w ij
niet mogen verzuimen een kop koffi e te
 drin ken in H otel D er lon . O nder dat hotel l ig t
 een j uw eel van een museum : de resten v an
 een R omeinsheiligdom en een laat-R omeinse
 vesting, opgegrav en                       in l 983 . N atuur l ij k
 bez o ek en w e o o k h et B o nn ef ant enm u seu m
 met een ruime presentatie aan bodemvond-
 sten. V erder de D erde L imes v olgend k om en
 w e in H eerlen, w aar in het T hermenmuseum
 de blootgelegde fundamenten van een Ro-
 meinsbadhuis een optima1e indruk geven v an
 een badcu ltuu r di e on s z ev ent ien eeuw en
 vreemd w as. I n dat mu seum ook v eel v ond-
 sten uit opgravingen in en rond Cortovallio.
 V erder de D erde L imes volgend de stad
 A ken alw aar in de bur cht F r ank enberg een
 tentoonstelling van Romeinse vondsten is.
 Bijvoorbeeld een klei-altaar toegewij d aan
 Apollo, een Grieksegodvan dezon, het licht
 en de muzen . T ensloft e in K eulen op de
 Roncalliplatz het "Römisch-Germanisch
 M useum " met schatten zoal s: het grafrnonu-
 ment van Poblicius, het D ionysos-mozaïek
 een keer aan Romeins glaswerk, waaronder
 zogenaamde diatreetglazen.

    De schrijver koestert de stillehoopdat de
 f undamenten van de r iante v ill a van V lengen-
 daal en die van het badhuis van Oud-L erniers
 een laatste keer w orden blootgelegd om dan
 in lengte van dagen toegankelij k te biij ven
 voor de huidige bewoners van de D erde
  L imesenvoor allegeinteresseerdegasten die
  o n s b ez o ek en .
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overtuigd is dat Richterich afgeleid is van 
''Recteriacum ", het "gehucht van Ricterius". 
Ook Richterich ligt in de buurt van de Derde 
Limes zodat we ons mogen afvragen of 
tijdens de gedepacificeerde jaren hier van 
enige Romeinse bewoning sprake was. Toen 
de Salische Franken zich tot aan de Derde 
Limes vestigden hadden zij geen weet van 
een Ricterius, noch van een Orilo ofHarilo. 
Die mensen waren al eerder gevlucht en 
lieten alleen een paar munten liggen, zodat 
wij tegenwoordig kunnen zien hoe lang zij 
het bij ons, aan de Derde Limes uithielden. 

Er bestaat echter nog een argument te 
veronderstellen dat het gebied bezuiden van 
de Derde Limes sinds 258 een Waalstalige 
eenheid bleef, terwijl de Germaanstalige 
invloeden ten noorden van de ultieme limes 
steeds groter werden. Terwijl de Duitse taal 
zeer zeker niet als een melodieuze taal be
schouwd mag worden, is dit tussen Aken en 
Keulen heel anders. Hier heeft niet alleen het 
dialect maar ook de hoogtaal een zeer bijzon
dere klankkleur. Zo onmiskenbaar dat wij, 
die ook aan de Derde Limes wonen tijdens 
een vakantie als ''Rheinländer" versleten 
worden. Tijdens een andere vakantie aan de 
Dordogne (Frankrijk) vroeg ik aan de hote
lier of hij aan de taal hoort als iemand uit 
Luik komt. Zijn antwoord was kort en duide
lijk: "Ils chantent!" ("Zij zingen!"). 

Als we nu ook nog overtuigd zijn van 
onze eigen Zuid-Limburgse taalmelodie, dan 
kan het niet anders of dit hele gebied heeft 
ten tijde van de Derde Limes - en nog een 
aantal eeuwen daarna - een en dezelfde 
vulgair-romeinse taal gesproken. Het aanle
ren van een nieuwe taal betekent uiteraard 
niet dat de - oude - melodie verloren gaat; 
wij "zingen" immers ook als wij ABN praten. 
Zo merken wij dat de Romeinen bij de Derde 
Limes niet alleen tastbare maar ook hoorbare 
herinneringen achtergelaten hebben. 

Epiloog. 
Miljoenen toeristen reizen ieder jaar naar 

zuidelijke landen om er te genieten van Ro
meinse historie. Te weinig mensen we-ten dat 
zich ook aan de Derde Limes ware schatten 

bevinden. Het zou te ver voeren om hier een 
inventarisatie te maken, veel beter is het om 
zelf op onderzoek uit te gaan want het feit 
dat de Derde Limes - van Tongeren tot 
Keulen - thans in drie landen ligt betekent bij 
lange niet dat we ons in Babylon bevinden. 
Ofschoon de geheimzinnige dodecaëder in 
het oudheidkundig museum van Tongeren 
wel degelijk de indruk wekt van een grootse 
maar niet steeds begrijpelijke cultuur. Tong
eren, de oudste stad van België, waar de 
geest van de Keltenkoning Ambiorix rond 
waart en waar een bezoek aan het museum 
zeer aan te bevelen is. De Derde Limes 
volgend komen we in Maastricht waar wij 
niet mogen verzuimen een kop koffie te 
drinken in Hotel Derlon. Onder dat hotel ligt 
een juweel van een museum: de resten van 
een Romeins heiligdom en een laat-Romeinse 
vesting, opgegraven in 1983. Natuurlijk 
bezoeken we ook het Bonnefantenmuseum 
met een ruime presentatie aan bodemvond
sten. Verder de Derde Limes volgend komen 
we in Heerlen, waar in het Thermenmuseum 
de blootgelegde fundamenten van een Ro
meins badhuis een optimale indruk geven van 
een badcultuur die ons zeventien eeuwen 
vreemd was. In dat museum ook veel vond
sten uit opgravingen in en rond Cortovallio. 
Verder de Derde Limes volgend de stad 
Aken alwaar in de burcht Frankenberg een 
tentoonstelling van Romeinse vondsten is. 
Bijvoorbeeld een klei-altaar toegewijd aan 
Apollo, een Griekse god van de zon, het licht 
en de muzen. Tenslotte in Keulen op de 
Roncalliplatz het "Römisch-Germanisch 
Museum" met schatten zoals: het grafinonu
ment van Poblicius, het Dionysos-mozaïek, 
een keer aan Romeins glaswerk, waaronder 
zogenaamde diatreetglazen. 

De schrijver koestert de stille hoop dat de 
fundamenten van de riante villa van Vlengen
daal en die van het badhuis van Oud-Lemiers 
een laatste keer worden blootgelegd om dan 
in lengte van dagen toegankelijk te blijven 
voor de huidige bewoners van de Derde 
Limes en voor alle geïnteresseerde gasten die 
ons bezoeken. 
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M I L L E N N I U M

at ozze H ergot os in 2000 j oar hat gegeëve,
k an in de bucher w eëde gesj reëv e.

Sj un dinger en sj leëte dinger,
 m e k ent ze aa-w ieze, rnit d'r v inger

M , ur welke tswek, doa kan me uwer laache it krig hauw gidder generatie tse maache,
K inger ... de sj unste vräud, woeëd gezaat,
ongevroagd w oeëte ze tsoldaat gemaat .

I nmeh hant vier ummer rniee. graver vertsiert. de aafge1oofe 2000joar hant vier nüks gelierd,
An lüj woeëd nit gedaad, in al die j oare,
"noeëts rnieë k rig ! ! !" woeëd dan werm gesj woare.

      oenderbar e k irch-höaf w oeëte aa-gelaad,
      meh an die, die hingerblove, woeëd nit aa gedaad

M eh losse v ier och die sj un dinger nit vergese,
minnige troan van 't lache hat me versj lese.

    r um k iek t ni t rn ieë u m ... .,
    vier vlügge noe in 't nieëchste millennium!

En losse vier 't nui rni llennium oesroffe als groeëse   hit
enwunsje osnoa-kommelinge: VRn ..... VRlD ^̂̂ V̂RlD !!

Si mpelv el d
29 j u ni l 999

J a / L e
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MILLENNIUM 

Wat ózze Hergot ós in 2000 joar bat gegeëve, 
kan in de bucher weëde gesjreëve. 

Sjun dinger en sjleëte dinger, 
me kent ze aa-wieze, mit d'r vinger. 

Mit krig hauw gidder generatie tse maache, 
vuur welke tswèk, doa kan me uwer laache. 

Kinger ... de sjunste vräud, woeëd gezaat, 
ongevroagd woeëte ze tsoldaat gemaat. 

I n de aafgeloofe 2000 joar hant vier nüks gelierd, 
mèh bant vier ummer mieë graver vertsiert. 

An lüj woeëd nit gedaad, in al die joare, 
"noeëts mieë krig! ! !" woeëd dan werm gesjwoare. 

Woenderbare kirch-höafwoeëte aa-gelaad, 
mèh an die, die hingerblove, woeëd nit aa gedaad. 

Mèh losse vier óch die sjun dinger nit vergèse, 
minnige troan van 't lache hat me versjlèse. 

D rum kiekt nit mieë urn .... , 
vier vlügge noe in 't nieëchste millennium! 

En losse vier 't nui millennium oesróffe als groeëse hit 
. ' k 1· · VRID VRID VRJDII en wunsJe os noa- omme mge. .. .. . .. .. . . 

Simpelveld 
29 juni 1999 

Ja/Le 
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90 JA A R E L E CT R lC lT E lT SV O O RZ lE N lNG lN L lM B UR G .

E lectr ici tei t .' een onmisbaar pr oduct in onze samenleving.

d o o r : M D r e u  

Negenfigj aar geleden, op 3 ompreciestezij n: sept l 909,'iverd in Maas6 icht deN V Sfroom
Vetkoop MaatschappÏ der StaatsmÏ nen in Limburg (S ) van opgericht Het doel deze
parficuliereondernemingwas deovercapaciteit van stroom  eopg ekt i erdin decenfrales
van de StaatsmÏ nen aan gemeenten en industrieën te leveren Het ging toen nog njet om
sa oom te leveren aan huishoudens. E lecti; citeit werd beschouii ,d als een luxe product,
waaraan n,einig bekoef le bestond

   D e S.V .M .. begon met het leggen van
twee hoogspanningskabel s van 10.OOO volt
(toen uniek voor ons land) van de Staatsmij n
W ilhel m ina in T er w insel en v ia I m sten rade
richting M olsberg naar Simpelveld.

    V an Simpelv eld richting E ij s -Gulpen -
V alkenburg en M eerssen naar defabrieken in
M a a st r i c h t .

   I n l 9 l O w erd aan de Simpelveldse mark t
een transformatorhuisj e gebouw d voor de
kabelaftakk ing naar B ocholtz . V erder kwa-
men er z .g t rafozuilen bij de Jongensschool
aan de I rmstraat en bij het tegenw oordige
k ru i s a an d e St . N i c o l a a sst r aa t .

   V anaf deze voedingspunten ging de
stroom via (1raden en palen naar de elekt rici-
t eitsmeter in de w oning .

    Simpelveld w as dan ook een van de
eer st e zes gemeenten in L imburg
 aastr icht , Simpelveld, W iftem, Gulpeg
V alkenburg en M eerssen) w aar de elek tr i-
sche lamp brandde. D e aanleg van een licht-
punt werd destij ds uitgevoerd voor de kos-
ten v an S gulden .

   V an de trafo aan de Simpelveldse M ark t

   D e el ek tr isch e str o om w as nu de ni eu w e
modem e energiebron gew orden.

    I n l 9 l 4 w aren alle belangrij ke plaat sen
ten zuiden van Sittard inmiddels aangesloten
bij de "Stroomverkoop", zoal s de S.V .M . in
de v olk sm ond w erd genoemd.

   D e diver se gemeenten in de "Oude M ij n-
streek" waren op de elek trische centralesvan
de omliggende mij nen aangesloten. D e
E erste W ereldoorlog van l 9 l 4- l 9 l 8 werk-
te echter remmend op de verdere uitbreiding
v a n d e e l e k t r i c i t e i t sn ef t e n .

   H et hoogspanningsnet ( l O.OOOV ) reikte
in l 920 t ot W eert en T egelen . D e gemeent e
M el i ck -H er k enb o sch w er d in l 9 2 7 al s h o n -
derdste gemeente in L imburg aangesloten op
h e t S V M n et .

l iep eenkabel naar de aansluiting van de
"Sim"; de Simpelv eldse steenfabr iek v an de
heer P eter s aan de B ocholtzer w eg .

   V ia de Oude B ocholtzerw eg en de Gr oe-
neweg (waar een aftakking was naar de
Bocholtzerheide) kwam in l 9 l 2 de verbin-
ding met B ocholtz tot stand.

   Midden op het W ilhelminaplein stond de

    Twee j aar later waren al1e L imburgse
gemeenten (het grootste gedeelte via ge-
meentelij ke e1ektr iciteitsbedrij ven) van elek-
t r i c i t ei t v o o r z ien . I n m i d del s w ar en o ok al l e
L imburgse mij nen onderl ing door een kop-
pelnet met elkaar verbonden.

   I n die tij d w erd via tentoonstel lingen de
e1ek tr iciteit onder de aandacht v an het grot e
publiek gebracht . D e petroleumlamp w as
nog steeds een van vert rouwde en meest
gebr uik te li chtbronnen ....

   rn deze per iode w erd dan ook al leen
gedacht aan stroomvoor verlichtingsdoelein-
d e n .

   I n de dert iger j aren zou dit gaan verande-
r e n

transformator opgesteld van w aaruit heel de
k om v an st r o o m w er d v o o r z i en .

    D e stormachtige ontwikket ig van de
part iculiere onderneming ging p1aats maken
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90 JAAR ELECTRICITEITSVOORZIENING IN LIMBURG. 

Electriciteit : een onmisbaar product in onze samenleving. 

door: M. Dreuw 

Negentig jaar geleden, om precies te zijn: op 3 sept 1909 , werd in Maastricht de N. V. Stroom 
Verkoop Maatschappij der Staatsmijnen in Limburg (SVM) opgericht Het doel van deze 
particuliere onderneming was de overcapaciteit van stroom me opgewekt werd in de centrales 
van de Staatsmijnen aan gemeenten en industrieën te leveren. Het ging toen nog niet om 
stroom te leveren aan huishoudens. Electriciteit werd beschouwd als een luxe product, 
waaraan weinig behoefte bestond 

De S.V.M .. begon met het leggen van 
twee hoogspanningskabels van 10.000 volt 
(toen uniek voor ons land) van de Staatsmijn 
Wilhelmina in Terwinselen via Imstenrade 
richting :Molsberg naar Simpelveld. 

Van Simpelveld richting Eijs -Gulpen -
Valkenburg en Meerssen naar de fabrieken in 
Maastricht. 

In 1910 werd aan de Simpelveldse markt 
een transformatorhuisje gebouwd voor de 
kabelaftakking naar Bocholtz. Verder kwa
men er z.g trafozuilen bij de Jongensschool 
aan de Irmstraat en bij het tegenwoordige 
kruis aan de St. Nicolaasstraat. 

Vanaf deze voedingspunten ging de 
stroom via draden en palen naar de elektrici
teitsmeter in de woning. 

Simpelveld was dan ook een van de 
eerste zes gemeenten in Limburg 
(Maastricht, Simpelveld, Wittem, Gulpen, 
Valkenburg en Meerssen) waar de elektri
sche lamp brandde. De aanleg van een licht
punt werd destijds uitgevoerd voor de kos
ten van 5 gulden. 

Van de trafo aan de Simpelveldse Markt 
liep eenkabel naar de aansluiting van de 
"Sim"; de Simpelveldse steenfabriek van de 
heer Peters aan de Bocholtzerweg. 

Via de Oude Bocholtzerweg en de Groe
neweg (waar een aftakking was naar de 
Bocholtzerheide) kwam in 1912 de verbin
ding met Bocholtz tot stand. 

Midden op het Wilhelminaplein stond de 
transformator opgesteld van waaruit heel de 
kom van stroom werd voorzien. 

De elektrische stroom was nu de nieuwe 
moderne energiebron geworden. 

In 1914 waren alle belangrijke plaatsen 
ten zuiden van Sittard inmiddels aangesloten 
bij de "Stroomverkoop", zoals de S.V.M. in 
de volksmond werd genoemd. 

De diverse gemeenten in de "Oude Mijn
streek" waren op de elektrische centrales van 
de omliggende mijnen aangesloten. De 
Eerste Wereldoorlog van 1914-1918 werk
te echter remmend op de verdere uitbreiding 
van de elektriciteitsnetten. 

Het hoogspanningsnet ( 10. 000 V) reikte 
in 1920 tot Weert en Tegelen. De gemeente 
Melick-Herkenbosch werd in 1927 als hon
derdste gemeente in Limburg aangesloten op 
het SVMnet. 

Twee jaar later waren alle Limburgse 
gemeenten (het grootste gedeelte via ge
meentelijke elektriciteitsbedrijven) van elek
triciteit voorzien. Inmiddels waren ook alle 
Limburgse mijnen onderling door een kop
pelnet met elkaar verbonden. 

In die tijd werd via tentoonstellingen de 
elektriciteit onder de aandacht van het grote 
publiek gebracht. De petroleumlamp was 
nog steeds een van vertrouwde en meest 
gebruikte lichtbronnen ... . 

In deze periode werd dan ook alleen 
gedacht aan stroom voor verlichtingsdoelein
den. 

In de dertiger jaren zou dit gaan verande
ren. 

De stormachtige ontwikkeling van de 
particuliere onderneming ging plaats maken 
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v oor het algem ene belang v an deze m oderne
energie.

   O p deze basis w erd in l 932 het prov in-
ciale nutsbedr ij f de P r oii,i i7cia l e L inzbui ĝse
E l e k t7̂ i c i te i t M a a f -

s c h a p p i j , d e
"PL E M " opger icht .
D e S V Ri [ - d i r e c t eu r

B e l l a a r - S p r u y t
w er d opg ev olgd
door prof . dr . ir .
G e l i s se n .

   D e z e z o u L i m -

burg nieuw e impul-
sen gev en v o or de
algemene stimu e-
r i n g v an h et
st r o o m v er b r u i k .

    O nder z ij n lei -
di n g w er d h et
E l e c t r o w a r m t e L a -

bor ator ium opge-
zet , ten dienst e v an
d e i n d u st r i e .

      O m

3r3 sTRlcl  

l

houden .en w erd nu een schaar sgebr uik smid-
del .W as men over het maandelij k se toege-
w ez en a an t al k i l o w at t s h e en d an w er d

prompt afgesloten . M enigeen zat dan nood-
                      g edw o n g en b ij
                      k aar sl icht of de pe-
                      troleurmamp de t ij d
                      t e v erdr ij v en . D e
                      r a d i o w a s i n m i d d el s

                      gedw ongen ingele-
                      v erd bev el v an op
                      d e b e z e t t e r .

                           "W i j g e e n
                      stroom dan j u ll ie
                      o o k n i e t " d a ch t en

                      v e r z et sm en sen . I n

                      l 942 w er d op een
                      nacht een hoog-
                      spanningsmast i n
                      h et H u l se r v e l d m et

                      dynarniet opgebla-
                      zen . (D eze, inmid-
                      d e l s i n l 9 8 4 v e r d -

              h e t

st r o o m v e r b r u i k i n

d e h u i sh o u d en s t e

vergroten riep hij
de afdeling "T'er -
b r w j k s o n t w i k k e -

l i i 2g " in het l ev en.
D e am b t e n ar en v a n

deze afdeling ging-
en "de boer op " om
d o o r m id d e l v a n

k o o k l essen en d e-
m o n s t r a t i e s d e

m ensen w egw ij s te
m ak en in het ge-
b r u ik v an el ek tr i c i -
t e i t . "K o o k t E l ec-

tr i sch" w as de gro-
te slogan w aarmee
de PL EM zich profi leerde.

   G edurende de T w eede W ereldoorlog
 l 940- l 945 kw am echter een k ink in de
k abel . D o o r de D u it se bezetter m oest er

worden gerantsoeneerd. Stroom was nu
vooral nodig om de industrie draaiende te

P L E M

L l M B U R G
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                     w enen , hoog span-
                     ningsleiding v ormde
                     een v erbinding tu s-
                     sen de cent ral e bij
                     E sch w e i l er en h et

                     knooppunt L utt er a-
                     de bij de Staatsrnij n
                     M aur it s) .

                        T oen eindelij k in
                      l 94 5 het oor l ogs-
                     l e e d w a s o v e r w o n -
                     n e n w er d d e en e r -

                     gievoorziening met
                     v o o r t v a r e n d h e i d

                     aangepakt.
  tn D ebovengrondse

                     n et t e n w e r d en v er -

                     vangen door onder-
                      grondse kabels. D e
                      o u d e t r af o z u i l e n

veiv angen door transf ormators met een
g r ot er v er m o g en .

    De gemeenten gaven opdracht om de
straatverlichting uit te breiden en te verbete-
r e n .

    D e elektri sche wasmachine en de centr i-

L
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voor het algemene belang van deze moderne 
energie. 

Op deze basis werd in 1932 het provin
ciale nutsbedrijf de Provinciale Limburgse 
Elektriciteit Maat-
schappij , de 
"PLEM" opgericht. 
De SVM-directeur 
Bellaar-Spruyt 
werd opgevolgd 
door prof dr. ir. 
Gelissen. 

Deze zou Lim
burg nieuwe impul
sen geven voor de 
algemene stimule
n n g van het 
stroomverbruik. 

Onder zijn lei
ding werd het 
Electrowarmte La
boratorium opge
zet, ten dienste van 
de industrie. 

Om het 

houden.en werd nu een schaars gebruiksmid
del .Was men over het maandelijkse toege
wezen aantal kilowatts heen dan werd 
prompt afgesloten. Menigeen zat dan nood-

gedwongen bij 
kaarslicht of de pe
troleumlamp de tijd 
te verdrijven. De 
radio was inmiddels 
gedwongen ingele
verd op bevel van 
de bezetter. 

"Wij geen 
stroom dan jullie 
ook niet" dachten 
verzetsmensen . In 
1942 werd op een 
nacht een hoog
spanningsmast in 
het Hulserveld met 
dynamiet opgebla
zen. (Deze, inmid
dels in 1984 verd
wenen, hoogspan
ningsleiding vormde 
een verbinding tus
sen de centrale bij 
Eschweiler en het 
knooppunt Luttera
de bij de Staatsmijn 
Maurits). 

stroomverbruik in 
de huishoudens te 
vergroten riep hij 
de afdeling "Ver
brui kson tw ikke
ling" in het leven. 
De ambtenaren van 
deze afdeling ging
en "de boer op" om 
door middel van 

PLEM 
Toen eindelijk in 

1945 het oorlogs
leed was overwon
nen werd de ener
gievoorziening met 
voortvarendheid 

kooklessen en de-
monstraties de 
mensen wegwijs te 
maken in het ge
bruik van elektrici
teit. "Kookt Elec
trisch" was de gro-

llE(,~ aangepakt. 
De bovengrondse 

netten werden ver
vangen door onder
grondse kabels. De 
oude trafozuilen 

LIMBURG 

te slogan waarmee 
de PLEM zich profileerde. 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog 
1940-1945 kwam echter een kink in de 
kabel. Door de Duitse bezetter moest er 
worden gerantsoeneerd. Stroom was nu 
vooral nodig om de industrie draaiende te 

vervangen door transformators met een 
groter vermogen. 

De gemeenten gaven opdracht om de 
straatverlichting uit te breiden en te verbete
ren. 

De elektrische wasmachine en de centri-
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f uge w aren begin j aren v ij ft ig de eer ste huis-
houdelij k e appar aten .

    D e PL E M gaf in all e gemeenten v oor-
lichting en demonstraties ov er het bakk en en
k o k e n m et e l e k tr i sc h e f o r nu i z e n .

    I n M a a st r i c h t en R o er m o n d w er d en

toonz al en ingeri cht w aar deze apparaten
w erden gedemonstreerd. B ij aanschaf v an
een e1ek tri sch for nuis kwam op verzoek een
"kookj u ffi 'ouw " de huisv rouw helpen met
b a k k e n e n b r a d e n .

   D aaMa, in de j aren zestig, ging de ont-
w ik kel ing in sneltrei nv aart . D oor de inmid-
dels voelbare A meri kaanse M arshal l -hulp
kw am alles in een stroomv er snelling .

    R adio en telev isie openden een ni euw e
w er e1d . s ,A v o n d s st o n d e n d e m en sen m et

drommen v oor de etalages de eer ste telev i-
sie -uitzendingen v an Phi lips te bew onderen.

   D e v raag naar elek tr iciteit w erd nu st eeds
groter . D e eer ste eigen met kolen gestook te
PL E M -centrale bij B uggenum schak elde in
l 955 v oor het eer st op het openbare net .

   V oor dat de mij nen in l 965 gingen sluiten
w erd er een nieuw e l 50 .OOO v olt hoogspan-
n ingslij n gebouw d v an de PL E M central e bij
B uggenum naar T erw inselen .

     T er ug naar het beginpunt van de
stroomv oorziening ....

   Onder tussen bleef de v raag naar elek tri ci-
teit maar groeien .

   D e Clau scentral e bij M aasbr acht k w am in
l 978 a1s eer ste moderne computergestuurde
centr ale v an N ederland in bedrij f

    I n apr il l 987 w erd gestart met de bouw
v an d e e er st e w at er k ra c h t c e n t r a l e i n d e M a a s

bij L inne.

   I n dat zelfde j aar gaan PL E M (L imburg)
en PN EM ( N oord-B rabant) een sam enw er -
k ingsverband aan om de productiebedrij ven
onder te br engen in het E PZ . e nergie Pro-
du ct ie bedr ij f Z u id N eder land)

   D e distributi ediensten PL E M en L imagas
gaan in l 992 f useren en w orden een energie-
bedr ij f v oor geheel L imburg : M E GA ..

   N utsbedrij ven H eer len is inmiddels door
de gemeente overgedragen aan M ega L im-
burg.

   V an de oude "gemeenteiij ke bedrij ven" i s
alleen M aastr icht en W eert nog zelf standig .

   M ega L imburg is nu een gigant op het
gebied van elektr iciteit , gas en telecommuni-
c a t i e .

   D e energievoorziening is iNnidde1suitge-
groeid tot een onmisbaar product in onze
m oderne sam enlev ing . E n dat pr odu ct i s
onderhe g aan concurr entie m et ander e
lev eranciers op dit gebied.

   H e t i s n i e t o n d en k b a a r i n d e t o ek o m st

stroom te k unnen k open van div er se aan-
b i e d er s .

   W e zij n erg an nk elij k gew orden v an de
e l ek t r i c i t e i t .

   A l s er een stori ng optreedt i s iedereen in
paniek .

   E r i s geen l i cht , geen T V , de lift w erk t
niet , de k assa k an niet open of dicht ,treinen
staan st i l , de computer .....

   L ieve help,w at nu ........

   N egentig j aar geleden w as elek tri citeit
nog een lux e product ......
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fuge waren begin jaren vijftig de eerste huis
houdelijke apparaten. 

De PLEM gaf in alle gemeenten voor
lichting en demonstraties over het bakken en 
koken met elektrische fornuizen. 

In Maastricht en Roermond werden 
toonzalen ingericht waar deze apparaten 
werden gedemonstreerd. Bij aanschaf van 
een elektrisch fornuis kwam op verzoek een 
"kookjuffrouw" de huisvrouw helpen met 
bakken en braden. 

Daarna, in de jaren zestig, ging de ont
wikkeling in sneltre~nvaart. Door de inmid
dels voelbare Amerikaanse Marshall-hulp 
kwam alles in een stroomversnelling. 

Radio en televisie openden een nieuwe 
wereld. s' Avonds stonden de mensen met 
drommen voor de etalages de eerste televi
sie -uitzendingen van Philips te bewonderen. 

De vraag naar elektriciteit werd nu steeds 
groter. De eerste eigen met kolen gestookte 
PLEM-centrale bij Buggenum schakelde in 
1955 voor het eerst op het openbare net. 

Vóórdat de mijnen in 1965 gingen sluiten 
werd er een nieuwe 150.000 volt hoogspan
ningslijn gebouwd van de PLEM centrale bij 
Buggenum naar Terwinselen. 

Terug naar het beginpunt van de 
stroomvoorziening .... 

Ondertussen bleef de vraag naar elektrici
teit maar groeien. 

De Clauscentrale bij Maasbracht kwam in 
1978 als eerste moderne computergestuurde 
centrale van Nederland in bedrijf 

In april 1987 werd gestart met de bouw 
van de eerste waterkrachtcentrale in de Maas 
bij Linne. 

In dat zelfde jaar gaan PLEM (Limburg) 
en PNEM (Noord-Brabant) een samenwer
kingsverband aan om de productiebedrijven 
onder te brengen in het EPZ. (Energie Pro
ductie bedrijf Zuid Nederland) 

De distributiediensten PLEM en Limagas 
gaan in 1992 fuseren en worden één energie
bedrijf voor geheel Limburg: MEGA.. 

Nutsbedrijven Heerlen is inmiddels door 
de gemeente overgedragen aan Mega Lim
burg. 

Van de oude "gemeentelijke bedrijven" is 
alleen Maastricht en Weert nog zelfstandig. 

Mega Limburg is nu een gigant op het 
gebied van elektriciteit, gas en telecommuni
catie. 

De energievoorziening is inmiddels uitge
groeid tot een onmisbaar product in onze 
moderne samenleving. En dat product is 
onderhevig aan concurrentie met andere 
leveranciers op dit gebied. 

Het is niet ondenkbaar in de toekomst 
stroom te kunnen kopen van diverse aan
bieders. 

We zijn erg afhankelijk geworden van de 
elektriciteit. 

Als er een storing optreedt is iedereen in 
paniek. 

Er is geen licht, geen TV, de lift werkt 
niet, de kassa kan niet open of dicht, treinen 
staan stil, de computer .... . 

Lieve help, wat nu ....... . 

Negentig jaar geleden was elektriciteit 
nog een luxe product ..... . 
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i J C i,p, oe mieng ingert iet.
D 'r mond december , g idd er j oa r ,
woar vuur mieng M am umn2er eëve sri woar
Ze wool zoeëveul, wat g aar ni t koeët
en koeët mer nj t beg rief e, dcrt da!t mer all ing bÏ de r ieche hoeët

D 'r mod sj tong heur bis i-gen sj ong
en sj lof fe...., wos ze ni t mieë wie dat gong
D ur ch al heur zurg en vöal p r akkezere
wool ze toch ee bietske K r ismes...., ze gong 't p rober e

 't I eësj te koam 't kribke mit d 'r boom i-gen hoes
D a woeëd 't sj ti l ..., 't veweuret zjech ging moes
Vanaaf de bank zote vier al lemoal tse loere
en iech daad ummer .' 'M ot da!t noe zoeëlang doer e "

 en iech  an d 'r Joeëzef en 't M ar ia bÏ 't K inke zoog sj toa,
dcr wos iech...., noe k inne vier van de bank aaf goa.
Vier gonge da!kiekke...., va gans kot bÏ
I ech zoog L  Kunninge...., 't woare ter drei.

D 'r sj unste boom hauwe vier, in os kinger-oge
en deMam die sj fralet, went vier gans tsevreie in oswemq bed loge
D oe woeëd gezurgd vuur get tse ese,
ze doog ziech alle muite...., iech zal da!t noeëts vergese,

 't Grungs oes d 'r gaad en 't vleesj oes d 'r sj taal
Vuur ct2!t lekker tse ven virke...., j a, dat koeët ze waal
A an ee dink hauw ze ct n waal ee bietske de p es,
ze hauw nüks vuur de kinger..., en LE]!t woar geef s!

A l moeët ze zukke, bis an de klepp e van de hel
 iezegaar i2iiksmieëwos, frokzebÏ d'r Jande Vriesandebel
Ze hauwget kenne regele...., al voot heur dat och s oar,
en zoeë moeët ze mer wen n beg inne, an ee ellendig nuÏ oar

l

73 

D'r mond december, gidder joar, 
woar vuur mieng Mam ummer eëve sjwoar. 
Ze woof zoeëveu/, wat gaar nit koeët 
en koeët mèr nit begriefe, dat dat mer alling bij de rieche hoeët. 

D'r mod sjtong heur bis i-gen sjóng 
en sjlóffe .... , wós ze nit mieë wie dat góng. 
Durch al heur zurg en vöal prakkezere 
woof ze toch ee bietske Krismes .... , ze góng 't pro bere. 

't Ieësjte koam 't kribke mit d'r boom i-gen hoes. 
Da woeëd 't sjtil ... , 't verreuret ziech ging moes. 
Vanaaf de bank zote vier al/emoa/ tse loere 
en iech daad ummer: "Mót dat noe zoeëlang doere ". 

Wen iech daan d'r Joeëzef en 't Maria bij 't Kinke zoog sjtoa, 
da wós iech. ... , noe kinne vier van de bank aaf goa. 
Vier gónge da kiekke .... , va gans kót bij. 
Jech zoog de Kunninge .... , 't woare ter drei. 

D 'r sjunste boom hauwe vier, in ós kinger-oge 
en de Mam die sjtralet, went vier gans tsevreie in ós werm bed loge. 
Doe woeëd gezurgd vuur gèt tse èse, 
ze doog ziech alle muite .... , iech zal dat noeëts vergèse. 

't Grungs oes d'r gaad en 't vlees} oes d'r sjtaal. 
Vuur dat lekker tse verwirke .... , ja, dat koeët ze waal. 
Aan éé dink hauw ze dan waal ee bietske de pès, 
ze hauw nüks vuur de kinger ... , en dat woar gee fes! 

Al moeët ze zukke, bis an de kleppe van de hè!. 
Wie ze gaar nüks mieë wós, trók ze bij d'r Jan de Vries an de bel. 
Ze hauw gèt kènne re gele .... , al vool heur dat óch sjwoar, 
en zoeë moeët ze mer werm beginne, an ee ellendig nuijoar. 



M eh d 'r Sj eng k7oog ing hootse kaar en d 'r H oebeët ee p eëd
doa koeëte ze tsezame mi t sj p ieël e en da!t woar g et weëd
Vuur de vr auwl i ij hauw c  buur vr auw get hi iosj e en sj a l l e g esj a ik t,
da! Mioar e die ooch wer m sj un opg ef !ikt

E n wa t nog 't sj unste woar ....., i ech zi eën ze nog vuur miech sj toa,
woar de eeg e g emaachd E sj l iet i ian d 'r P ap , deë ha zi   zi ech muj te dr a g edoa
D oe zote vi er di r ek bÏ d 'r Sj p r onk in de wei ,
a l lemoal op d e beur t...., vier sj tonge in de r Ï

 't Woeëd gaar nj t gevr oagd,  eë noe mi t die sj l iet koeët goa
D ie woar vuur os al lenäu..., dat koeëte vier wel versj toa
G ek woeëte a l l e l uj ....
D a t Mii ier g et op d 'r daag va h iij

D 'r p ap vol t ziech, mi t zie di ieske tsiga P e inge gansep iet
D e mam die woeed heur l eed dcrn ooch ummer hieël sj leët kwiet
Zoeë  oar de K r ismes in mi eng kingerj oar e.
Ummer tsevr ei e en nuÏ ts her boa re.l

 't H at miech d  an ooch noeëts leed gedoa,
(t2[t iech nj t bÏ de r ieche in de r j koeët sj toa
D e zurg va vMiggei", is os unzmer bÏ bleëve
en zoeë ver sj tonge vi er d 'r zin van 't l eëve.

I ng hieël sj un K r ia nes en ee gelukkig nuj oar,
woar och d 'r wunsj van mieng man2...., meh 't woar n i t ummer woar ! .l .l

m ev r . J . W i l h e l m u s- J a c o b s

      Simpelv e1d l 993 .
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Mèh d'r Sjeng kroog ing hootse kaar en d'r Hoebeët ee peëd, 
doa koeëte ze tsezame mit sjpieële en dat woar gèt weëd 
Vuur de vrauwlüj hauw de buurvrauw gèt häosje en sjalle gesjtrikt, 
da woare die ooch werm sjun ópgeflikt. 

En wat nog 't sjunste woar ..... , iech zieën ze nog vuur miech sjtoa, 
woar de eege gemaachde sjiiet van d 'r Pap, deë hauw ziech muijte dra gedoa. 
Doe zote vier direk bij d'r Sjprónk in de wei, 
allemoal óp de beurt .... , vier sjtonge in de rij. 

't Woeëd gaar nit gevraagd, weë noe mit die sjiiet koeët goa. 
Die woar vuur ós allenäu ... , dat koeëte vier wel versjtoa. 
Gek woeëte alle lüj .... 
Dat wüer gèt óp d'r daag va hüj. 

D'r pap vólt ziech, mit zie düeske tsigare inge ganse piet. 
De mam die woeëd heur leed dan ooch ummer hieël sjleët kwiet. 
Zoeë woar de Krismes in mieng kingerjoare. 
Ummer tsevreie en nuijts herboare ! 

't Hat miech daan ooch noeëts leed gedoa, 
dat iech nit bij de rieche in de rij koeët sjtoa. 
De zurg va vrugger, is ós ummer bijbleëve 
en zoeë versjtónge vier d'r zin van 't leëve. 

lng hieël sjun Krismes en ee gelukkig nuijoar, 
woar óch d'r wunsj van mieng mam .... , mèh 't woar nit ummer woar ! ! ! 

mevr. J. Wilhelmus-Jacobs 
Simpelveld 1993 . 
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A C T lV lT E lT E N P R O G RA M MA 20 00

D insdag l 8 j anuari L ezing "B ede vaai (ten i n en r on d Z u id-L im burg "
do or dhr . C h r . W i l1em s

D insdag l 5 f eb r u ar i L ezing "D e F r anse R evol u fi e i n k et L an d van R ode".
door dr s. L . A ugu stus

V rij dag 2 4 m a a r t D L q L E C TA V ON D . sect ie D i al ect

D in sdag 1l apri l A lgemene L edenvergader ;ng
N a de pauze een dialezing door dhr. J. Jung

D in sdag l 6 m ei Lezing: "9 eulen " door drs. Huub Franssen.
Inleiding en voorbereiding op de naar excursie Keulen

Z aterdag 3 j uni E ccur sje n aar K eu len o .l .v . dr s. H uub F ranssen

D insdag 20 j uni L ez ing "Zuid-L imburg onder de voet gelopen "
door dr . Panhuy sen .

l JA K A N TI E P E R I OD E

D insdag l 2 september L ezing "Degeschiedenis van de broui erij van Gulpen"
door pastoor . F . K rutzen.

D insdag l O o k to b er L ez ing "DeXulturkampf en degevolgen voor L imburg."
door prof . P. N issen

D in sdag l 4 n o v em b er A lgemene L edenvergader ing.

D insdag l 2 d e c em b e r L ezing  cK er stm i s ))
 door E d . v .d . E nde

cDereductieenl t be5tuur vancDe ngardwen5t ueen

 ezegendJ c,l tee/Jt
en een ge Pu 6i  

7 5

ezond en voo,, oedi, 2000 . /
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ACTIVITEITENPROGRAMMA 2000 

Dinsdag 18 januari: 

Dinsdag 15 februari : 

Vrijdag 24 maart: 

Dinsdag 11 april: 

Dinsdag 16 mei: 

Zaterdag 3 juni: 

Dinsdag 20 juni: 

Lezing: 

Lezing 

"Bedevaarten in en rond Zuid-Limburg" 
door dhr. Chr. Willems 

"De Franse Revolutie in het Land van Rode". 
door drs. L. Augustus 

DIALECTA VOND. sectie Dialect 

Algemene Ledenvergadering 
Na de pauze een dialezing door dhr. J. Jung. 

Lezing: "Keulen" door drs. Huub Franssen. 
Inleiding en voorbereiding op de excursie naar Keulen. 

Excursie naar Keulen o.l.v. drs. Huub Franssen. 

Lezing: "Zuid-Limburg onder de voet gelopen" 
door dr. Panhuysen. 

VAKANTIEPERIODE 

Dinsdag 12 september: Lezing: 

Dinsdag 10 oktober: Lezing: 

"De geschiedenis van de brouwerij van Gulpen". 
door pastoor. F. Krutzen. 

"De Kulturkampf en de gevolgen voor Limburg. " 
door prof. P. Nissen 

Dinsdag 14 november: Algemene Ledenvergadering. 

Dinsdag 12 december: Lezing. "Kerstmis" 
door Ed. v.d. Ende. 

ÇezegenJ Jlr.sl/ee.sf 

en een gelukkig, 

gezond en voor.spoedig 2000 f 
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D E l R M S T R A A T .

door B er t S l u Ï sm ans.

Toen ik aan dit ver haal begon, was het mÏ n bedoel ing om iets te schr ij ven over de buurt
waar ik ben opgegr oeid; de buur t rond mÏ n ouder l Ï k huis, vanaf het Vinkebergske tot aan
h e t h u i s v a n E wsse n i n d e S t N i c o l a a ssf r a a t

A l denRende en schrij vende is het u i teindel Ï k een ver haal gervorden over de hele I r mstraat
nfaarbj tussendoor even sfi l gestaan ntordt bÏ gebeur tenissen die het dagel Ï ks leven in die
fij d meer of minder Kleur gaven.

    H oew el ik er v ast v an over tuigd ben dat
 er ov er meerdere straten c.q. buurt en of
 gehuchten i n Simpelveld veel interessant s i s
 te v ermelden beperk ik me om enkele van-
 zelf sprek ende redenen tot de I rmstraat .

   D eze bij zonder e aandacht voor de I rm-
 st r aat is gel egen in het feit dat ik er ben
 geborei  ben opgegroeid en er tot rnij n
 trouw en heb gew oond en er altij d graag
 heb gew oond.

   A l lerlei verander ingen, zow el leuke als
 minder leuke, die ik er heb mogen beleven,
hebben mij aangezet tot het vastleggen van
mij n heri nner ingen verbonden met de I rm-
 straat . W as ik in een andere straat opge-
groeid dan was die zeer w aarschij nlij k het
middelpunt van dit verhaal gew eest .

   I k hoop u hierbij een beeld te schetsen
hoe de I rmstraat er in mij n j eugd ( l 945 -
 l 953, mij n lagere schooltij d dus) heeft
u itgezien in vergelij l i ng met thans, anno
l 999. W el ke mensen w oonden er , w elk e
beroepen werden er uitgeoefend? I nteres-
sant i s ook om na te gaan hoe de huizen
van bestemming zij n veranderd of w elk e
huizen helemaal zij n verdw enen.

r isch verantwoord verhaal op papier te zet-
t e n .

   A l s u i n h et b ez i t b en t v an h et F o t o b o e k

Oad Z umpelveld dan adv iseer ik u om dit
bij het lezen van dit art ike1 bij de hand te
houden. R egelmatig w ordt verwezen naar
een foto in dit boek in de hoop een en an-
der aanschouw elij ker te kunnen maken.

   Bij de samenstell ing van dit artikel zij n
geen archiefstukken geraadpleegd. Het
boekj e "Van Semplevei tot Simpelveld ",
het "F otoboek Oad Zump elveld " en "Sjm-
p el veld in oude a nsich ten " hebben mede
als informatiemateriaal gediend. D it art ikel
is bij na volledig gebaseerd op herinnering-
en van mij zelf en rnij n naaste famil ieleden
waarbij vooral mij n moeder een belangrij ke
inspiratiebron is gew eest . H et i s derhalve
geenszins de bedoeling om hier een hi sto-

    V oordat ik met het eigenlij ke verhaal
 start is het misschien aardig om iets over de
 geschiedenis van deze toch voor Simpel-
 veld niet onbe1angrij ke straat te w eten.

    Z e i s z o n d er m eer een v an d e o u d st e
 doorgaande straten. V anaf de kerk , het
 rniddelpunt van het dorp, waar alle belang-
 rij ke wegen bij eenkwamen en nog komeq
was en is de I rnnstraat, overgaande in de
 St . N i co l aasst r aat en B u Lk em str aat een v eel
gebruik te verbinding geweest met Eys en
z ij n achter land.

   I n het boekwerkj e "Van Semp levei tot
Simp elveld " staat v ermeld dat de naam
I rmstraat waarschij nl ij k terug te voeren i s
naar de naam van een hoeve, de 'N eyrms
hoeve en c3ie N ermsfra isz " zo staat het er
left er' ij k .

   D e I r mst r aat i s in ou de st uk ken onder
verschillende benamingen terug te v inden.
V oorkomende benamingen zij n o.a.: Jrm-
st r aat , I ti m st raat , E r im st raat .

   H et oudste dorpsgezicht, dat men op
f ot o h eeft k u n n en v in den v o o r h et F o t o -
boek Oad Zumpelveld is een doorkij k van
de I rmstraat rond t l 890.(zie blz. 24)

   I n het boek van pastoor D idden, die
omstreeks het j aar l 580 op zij n eigen ma-
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DE IRMSTRAAT. 

door Bert Sluijsmans. 

Toen ik aan dit verhaal begon, was het mijn bedoeling om iets te schrijven over de buurt 
waar ik ben opgegroeid; de buurt rond mijn ouderlijk huis, vanaf het Vinkebergske tot aan 
het huis van Eussen in de St. Nicolaasstraat. 
Al denkende en schrijvende is het uiteindelijk een verhaal geworden over de hele lrmstraat 
waarbij tussendoor even stil gestaan wordt bij gebeurtenissen die het dagelijks leven in die 
tijd meer of minder kleur gaven. 

Hoewel ik er vast van overtuigd ben dat 
er over meerdere straten c.q. buurten of 
gehuchten in Simpelveld veel interessants is 
te vermelden beperk ik me om enkele van
zelfsprekende redenen tot de Irmstraat. 

Deze bijzondere aandacht voor de Irm
straat is gelegen in het feit dat ik er ben 
geboren, ben opgegroeid en er tot mijn 
trouwen heb gewoond en er altijd graag 
heb gewoond. 

Allerlei veranderingen, zowel leuke als 
minder leuke, die ik er heb mogen beleven, 
hebben mij aangezet tot het vastleggen van 
mijn herinneringen verbonden met de Irm
straat. Was ik in een andere straat opge
groeid dan was die zeer waarschijnlijk het 
middelpunt van dit verhaal geweest. 

Ik hoop u hierbij een beeld te schetsen 
hoe de Irmstraat er in mijn jeugd (1945 -
1953, mijn lagere schooltijd dus) heeft 
uitgezien in vergelijking met thans, anno 
1999. Welke mensen woonden er, welke 
beroepen werden er uitgeoefend? Interes
sant is ook om na te gaan hoe de huizen 
van bestemming zijn veranderd of welke 
huizen helemaal zijn verdwenen. 

Bij de samenstelling van dit artikel zijn 
geen archiefstukken geraadpleegd. Het 
boekje "Van Semplevei tot Simpelveld", 
het "Fotoboek Oad Zumpelveld" en "Sim
pelveld in oude ansichten" hebben mede 
als informatiemateriaal gediend. Dit artikel 
is bijna volledig gebaseerd op herinnering
en van mijzelf en mijn naaste familieleden 
waarbij vooral mijn moeder een belangrijke 
inspiratiebron is geweest. Het is derhalve 
geenszins de bedoeling om hier een histo-

risch verantwoord verhaal op papier te zet
ten. 

Als u in het bezit bent van het Fotoboek 
Oad Zumpelveld dan adviseer ik u om dit 
bij het lezen van dit artikel bij de hand te 
houden. Regelmatig wordt verwezen naar 
een foto in dit boek in de hoop een en an
der aanschouwelijker te kunnen maken. 

Voordat ik met het eigenlijke verhaal 
start is het misschien aardig om iets over de 
geschiedenis van deze toch voor Simpel
veld niet onbelangrijke straat te weten. 

Ze is zonder meer een van de oudste 
doorgaande straten. Vanaf de kerk, het 
middelpunt van het dorp, waar alle belang
rijke wegen bijeenkwamen en nog komen, 
was en is de Irmstraat, overgaande in de 
St. Nicolaasstraat en Bulkemstraat een veel 
gebruikte verbinding geweest met Eys en 
zijn achterland. 

In het boekwerkje "Van Semplevei tot 
Simpelveld" staat vermeld dat de naam 
Irmstraat waarschijnlijk terug te voeren is 
naar de naam van een hoeve, de ''Neyrms 
hoeve en dye Nermstraisz" zo staat het er 
letterlijk. 

De Irmstraat is in oude stukken onder 
verschillende benamingen terug te vinden. 
Voorkomende benamingen zijn o.a. : Jrm
straat, Irimstraat, Erimstraat. 

Het oudste dorpsgezicht, dat men op 
foto heeft kunnen vinden voor het Foto
boek Oad Zumpelveld is een doorkijk van 
de Irmstraat rond± 1890.(zie blz. 24) 

In het boek van pastoor Didden, die 
omstreeks het jaar 1580 op zijn eigen ma-
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ni er een inv ent ari sat i e m aak te v an de
bew oners van Simpelveld, w ordt ze ver-
m eld al s I r men st r aat . E r w oonden t oen al ,
zoals uit z ij n tel ling blij k t, l O4 mensen ver -
deeld over 24 gezinnen. N amen van bewo-
ners uit die l 6e eeuw , die in rnij n j eugd
ook nog in de I rmstraat voorkwamen, zij n^
Berger, K leinen, van Wers, Bischoffs en
J a n se n .

   A ardig om te weten is ook dat van de
tw aa1f lantaarnpalen, die in l 9 l O in Simpel-
veld w erden geplaatst, er twee in de I rm-
straat zij n neergezet n.l . een bij huis K leij -
nen (nu Sluij smans) en een bij het "Proefl o-
kaal" (nu hoek I rmstraatn>r . Ottenstraat) .

   I n 1927 werd in Simpelveld de riolering
gelegd en omstreeks die tij d is de I rmstraat
geasfalteerd. V oorheen had ze het aanzien
van een bredere veldw eg. A l s het droog
was, w as ze stoffi g en vuil en als het regen-
de was ze een grote modderpoel vol kar-
rensporen. Om dan de toegang tot zijn huis
toch enigszins schoon te houden maak te
men een stoepj e voor zij n huis, d'r sj pronk,
soms van keien, meestal echter van bak-
steen . E r w aren ook hu i zen zonder stoep .
I n het fotoboek Oad Zumpe1veld is dit o.a.
op de foto op b1z. 24 nog duidelijk te zien.

   D at de I rmstraat een belangrij ke verbin-
dingsweg was kon men, totdat de tnijnen
dicht gingen, drie keer per dag duide1ijk
waarnemen als de mij nwerkersbussen in
colonne door de straat reden soms vij f of
zes achter elk aar . Z ij voerden verse ar-
beidskrachten aan uit het achterland van
W ittem voor afl ossing van de "da!ag-,
middaag- en naatschich" in de Limburgse
steenkolenmij nen .

   E en ander verschij nsel uit die tij d waren
de bedevaartgangers, die 's zondagsmor-
gens in groepen hardop biddend te voet
door de straat richting Wiftem trokken om
een of meerdere gunsten af te smeken bij
Gerardus. Als iemand ernstig ziek was,
togen de buurtbewoners biddend ter bede-
vaart naar W ittem om bij Gerardus gene-
zing af te smeken of op zijn minst een kal-
me en zalige dood. Het was toen heel nor-
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maal dat j e als eindexamenkandidaat te
voet naar W ittem toog om er een kaarsj e
aan te steken voor de goede afl oop. V eel
j ongens en naar meisj es hebben die tocht
W ittem gemaak t; j e w ist maar nooit .

   N a deze ui oer ige inleiding dan toch
echt i et s ov er de I r m st r aat z e1f

   V oor een duidelij ke en jui ste aanduiding
van de huizen w orden de hu idige (= anno
l 999) hui snummers gebruik t.

   D e I rmstraat begint bij cafe het W apen
van Simpelveld met huisnummer l en cafe
zum Pony aan de andere kant van de straat
met huisnummer 2 . Z e eindigt bij huisnum-
m er l OO aan de l inkerk ant al s m en r icht ing
Eys gaat, het laatste nummer aan de
r ech t er k an t i s hu i snu m m er 6 3 .

   M et dit hui s (nr. 63) , de p1ek waar ik
geboren ben, wil ik begiNien en de be-
 schrij ving van de andere huizen in richting
k er k v er v olg en .

   Omdat rnij wat meer informatie ter be-
 schikking staat met betrekking tot dit pand
 w i l ik u dez e ni et onthou den .

   I n een oude koopakte, gedateerd l 2
 november l 788, wordt W ilhelmus K leinen,
 gehuwd met Maria Catharina Horbach, een
 der voorvaderen v an mij n moeder, ( om
 precies te zij n de betovergrootvader van
 mijn moeder Hubertina Kleij nen) eigenaar
 van een "Bouag ie bestaende in huÏ s en
 keller met eene huÏ sweÏ de LEreraen cle-
 vende gelegen in D i rmsfraet deeser Banc-
 ke Simpelvelt. " Deze genoemde bouagie is
 het huidige pand nr. 63.

    H et i s steeds een boerder ij gew eest . Z e
 is eens gedeeltelij k afgebrand maar weer
 opgebouwd. Boven de poortboog is een
 sluit steen ingemetseld met                                d e l et t er s

 J.W .K . en A .G.R . D it zij n de initialen van
 Jan Willem K leijnen en Anna Gertruda
 Rhoen, (de overg) ootouders van moeders
 kant) die l 5 oktober l 8l 3 met elkaar
 trouw den. Sindsdien hebben ze er ge-
 woond tot hun dood. Anna Gert ruda over-
  leed in l 87l en Jan Willem in l 873. Zij
  hebben het huis, na waarschijnlijk de brand,
  gebracht in de staat die het nu nog heeft.

 )
i

Y
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nier een inventarisatie maakte van de 
bewoners van Simpelveld, wordt ze ver
meld als Irmenstraat. Er woonden toen al, 
zoals uit zijn telling blijkt, 104 mensen ver
deeld over 24 gezinnen. Namen van bewo
ners uit die 16e eeuw, die in mijn jeugd 
ook nog in de Irmstraat voorkwamen, zijn: 
Berger, Kleinen, van Wers, Bischoffs en 
Jansen. 

Aardig om te weten is ook dat van de 
twaalf lantaarnpalen, die in 1910 in Simpel
veld werden geplaatst, er twee in de Irm
straat zijn neergezet n.l. een bij huis Kleij
nen (nu Sluijsmans) en een bij het "Proeflo
kaal" ( nu hoek Irmstraat/Dr. Ottenstraat). 

In 1927 werd in Simpelveld de riolering 
gelegd en omstreeks die tijd is de Irmstraat 
geasfalteerd. Voorheen had ze het aanzien 
van een bredere veldweg. Als het droog 
was, was ze stoffig en vuil en als het regen
de was ze een grote modderpoel vol kar
rensporen. Om dan de toegang tot zijn huis 
toch enigszins schoon te houden maakte 
men een stoepje voor zijn huis, d'r sjpronk, 
soms van keien, meestal echter van bak
steen. Er waren ook huizen zonder stoep. 
In het fotoboek Oad Zumpelveld is dit o.a. 
op de foto op blz. 24 nog duidelijk te zien. 

Dat de Irmstraat een belangrijke verbin
dingsweg was kon men, totdat de mijnen 
dicht gingen, drie keer per dag duidelijk 
waarnemen als de mijnwerkersbussen in 
colonne door de straat reden soms vijf of 
zes achter elkaar. Zij voerden verse ar
beidskrachten aan uit het achterland van 
Wittem voor aflossing van de "daag-, 
middaag- en r,aatschich" in de Limburgse 
steenkolenmijnen. 

Een ander verschijnsel uit die tijd waren 
de bedevaartgangers, die 's zondagsmor
gens in groepen hardop biddend te voet 
door de straat richting Wittem trokken om 
een of meerdere gunsten af te smeken bij 
Gerardus. Als iemand ernstig ziek was, 
togen de buurtbewoners biddend ter bede
vaart naar Wittem om bij Gerardus gene
zing af te smeken of op zijn minst een kal
me en zalige dood. Het was toen heel nor-

maal dat je als eindexamenkandidaat te 
voet naar Wittem toog om er een kaarsje 
aan te steken voor de goede afloop. Veel 
jongens en meisjes hebben die tocht naar 
Wittem gemaakt; je wist maar nooit. 

Na deze uitvoerige inleiding dan toch 
echt iets over de Irmstraat zelf 

Voor een duidelijke en juiste aanduiding 
van de huizen worden de huidige ( =anno 
1999) huisnummers gebruikt. 

De Irmstraat begint bij café het Wapen 
van Simpelveld met huisnummer 1 en café 
zum Pony aan de andere kant van de straat 
met huisnummer 2. Ze eindigt bij huisnum
mer 100 aan de linkerkant als men richting 
Eys gaat; het laatste nummer aan de 
rechterkant is huisnummer 63 . 

Met dit huis (nr. 63), de plek waar ik 
geboren ben, wil ik beginnen en de be
schrijving van de andere huizen in richting 
kerk vervolgen. 

Omdat mij wat meer informatie ter be
schikking staat met betrekking tot dit pand 
wil ik u deze niet onthouden. 

In een oude koopakte, gedateerd 12 
november 1788, wordt Wilhelmus Kleinen, 
gehuwd met Maria Catharina Horbach, een 
der voorvaderen van mijn moeder, ( om 
precies te zijn de betovergrootvader van 
mijn moeder Hubertina Kleijnen) eigenaar 
van een "Bouagie bestaende in huijs en 
keiler met eene huijsweijde daeraen cle
vende gelegen in D'jrmstraet deeser Banc
ke Simpelvelt. " Deze genoemde bouagie is 
het huidige pand nr. 63. 

Het is steeds een boerderij geweest. Ze 
is eens gedeeltelijk afgebrand maar weer 
opgebouwd. Boven de poortboog is een 
sluitsteen ingemetseld met de letters 
J.W.K. en A.G.R. Dit zijn de initialen van 
Jan Willem Kleijnen en Anna Gertruda 
Rhoen, ( de overgrootouders van moeders 
kant) die 15 oktober 1813 met elkaar 
trouwden. Sindsdien hebben ze er ge
woond tot hun dood. Anna Gertruda over
leed in 1871 en Jan Willem in 1873. Zij 
hebben het huis, waarschijnlijk na de brand, 
gebracht in de staat die het nu nog heeft. 
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D ezef oto dateer t van vdor 19l 6
Di  hujs, tkans Jrnutraat 63, toen bewoond door def amilie 9 leÏ nen en
later door def amilie Slii j smans Yormt de inspiratiebron voor d verkaoL
V l n.r. Leonard Jozef 9leij nen, oom van Jan Hendrik Kubert 9 leÏ nen
met zoon Math, aLrook van J an W lem 9 leÏ nen met ecktgenote Helena
H u b er l i n a R a d e m a k er s.
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Deze foto dateert van vóór 1916. 
Dit huis, thans Irmstraat 63, toen bewoond door de familie Kleijnen en 
later door de familie Sluijsmans vormt de inspiratiebron voor dit verhaal 
V.Ln.r. Leonard Jozef Kleijnen, oom van Jan Hendrik Hubert Kleijnen 
met zoon Math, alsook van Jan Willem Kleijnen met echtgenote Helena 
Hubertina Rademakers. 
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   Op de klopper van de poort staat dezelf-
de inscriptie als in de sluitsteen alsmede het
Jezusmonogram met het j aartal l 84 l .

    Het is rnij n geboortehuis en ik heb er
mij n j eugd doorgebracht. De ramen van de
benedenverdieping waren oorspronkelij k
kleiner en voorzien v an blinden, die bij het
inval len v an de duisterni s w er den gesloten .
Het pand ligt op het hoogste punt van de
I rmstraat, die vanaf hier ri chting kerk een
beetj e afloopt. In mij n j eugd eindigde de
I rmstraat bij de lantaarnpaal, die toen stond
w aar de gevel van pand nr . 63 het meest
vooruitspringt. Het op straatnaambordje de
muur gaf dat onmiskenbaar aan.

    Bergafwaarts richting Eys begon de St.
N icolaasstraat, bij het bordj e dat hing tegen
 het huis van Strij thagen. Wat tussen deze
 twee naambordj es 1ag o.a.onze tuin, een
 w eiland en de tuin van Strij thagen, behoor-
 de toen tot n iemandsland. D oor de bouw
 van drie nieuw e hv izen aan de overkant ,
 pand nr.96 t/m l OO, en de aanleg van de
 D r . Schw eitzerstraat is het einde van de
 I rmstraat enigszins opgeschoven richting
 St . N icolaas-st r aat . Z e i s i et s l anger gew or -
 den dan voorheen het geval w as.

    T otdat de huizen in de dr . Schw eitzers-
 traat werden gebouwd lag                              a c h t er d e z e

 boerderij het bakhuis. I k kan me nog goed
 herinneren dat daarin werd gebak ken.

    Het pand (nr. 6l ) naast ons huis is in
 Kunrader steen opgetrokken. De kelder is
half onder en half boven de grond gebouwd
w aar door een trap van enkele                               t r e d e n

noodzakelij k was om bij de te voordeur
komen. D ie kelder schij nt in de oorlog niet
zo te zijn geweest want de farnilie veilig
Leo Jaegers, die er toen woonde, kwam in
die tij d w anneer er gevaar                          dreigde van
overvliegende vliegtuigen in onze kelder
schuilen en bleef er ook slapen als de situa-
t i e dat v er ei st e .

  Zoals de ouderen zich nog w el kunnen
herinneren waren er vroeger in het weke-
lij kse levensritme twee                 v ast e w asdagen

opgenomen. 's Maandags was het de was-
dag voor het kledinggoed en 's zaterdags
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die voor de dragers van die kleding. I n rnij n
kleutert ij d kwam op zaterdag in de narnid-
dag tante Jeanne Jaegers, die zoals gezegd
naast ons w oonde, met haar dr ie spr uiten
naar ons toe. D an kr egen deze sam en met
ons in een teil op de keukenvloer de een na
de ander de grondige wekelij kse wasbeurt ,
moeder waste ons en tante droogde ons af

   Behalve aan voUle waslij nen en bleek-
goed was ook aan de beek duidelij k te zien
dat maandag algehele w asdag w as; grote
v lok ken schu im dr ev en dan st r oom afw aart s
en hoopten zich op bij een dwarsliggende
t ak in de w aterloop .

   D e vuile was van de afgelopen w eek
w erd reeds 's zondagsavonds in een grote
wasketel op het fornuis gezet om schoon te
 k o k e n .

   Op maandagmorgen in alle vroegte be-
gon dan het was ritueel. De kookwas werd
overgedaan in de wasmachine, die in de
meeste gevallen aangedreven werd door
een motortj e. Er waren ook nog gezinnen
waar de wasmachine met mankracht werd
aangedreven (zie fotoboek blz. l 4) .

   Erg w ile was werd nog eens speciaal
door middel van het wasbord onder handen
genomen. Vanuit de wasmachine ging de
was door de wringer, die door het draaien
aan een slinger in bedrij f werd gezet en
gehouden. Daarna werd de was in de huis-
wei of de bleek te drogen gelegd of werd
bij winderig weer opgehangen. rege- Bij
 nachtig weer werd er een droogrek, me dat
 steeds aan zonnestralen deed denken, bo-
 ven het fornuis bevestigd en daar aan en er
 over heen w erd de was gehangen om te
 drogen .

   Tegenwoordig is het hele wasgebeuren
 geprogrammeerd in een kleine witte blok
 van 70 bij 50 cm: een kind kan was echt de
 d o e n .

    Oom L eo Jaegers was, zoals meer man-
 nen in de straat, werkzaam in de rnij n, tot
 ongeveer 1970 de grootste werkverschaffi er
 in Limburg. Toen hij later naar de Schif-
 felder str aat v erhu i sde7                        k w am de f arni l i e
 Coenen in hun huis wonen. Ook vader
  Coenen werkte in de mijn en zoon Wiel is
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Op de klopper van de poort staat dezelf
de inscriptie als in de sluitsteen alsmede het 
Jezusmonogram met het jaartal 1841. 

Het is mijn geboortehuis en ik heb er 
mijn jeugd doorgebracht. De ramen van de 
benedenverdieping waren oorspronkelijk 
kleiner en voorzien van blinden, die bij het 
invallen van de duisternis werden gesloten. 
Het pand ligt op het hoogste punt van de 
Irmstraat, die vanaf hier richting kerk een 
beetje afloopt. In mijn jeugd eindigde de 
Irmstraat bij de lantaarnpaal, die toen stond 
waar de gevel van pand nr. 63 het meest 
vooruitspringt. Bet straatnaambordje op de 
muur gaf dat onmiskenbaar aan. 

Bergafwaarts richting Eys begon de St. 
Nicolaasstraat, bij het bordje dat hing tegen 
het huis van Strijthagen. Wat tussen deze 
twee naambordjes lag o.a.onze tuin, een 
weiland en de tuin van Strijthagen, behoor
de toen tot niemandsland. Door de bouw 
van drie nieuwe huizen aan de overkant, 
pand nr.96 t/m 100, en de aanleg van de 
Dr. Schweitzerstraat is het einde van de 
Irmstraat enigszins opgeschoven richting 
St. Nicolaas-straat. Ze is iets langer gewor
den dan voorheen het geval was. 

Totdat de huizen in de dr. Schweitzers
traat werden gebouwd lag achter deze 
boerderij het bakhuis. Ik kan me nog goed 
herinneren dat daarin werd gebakken. 

Het pand (nr. 61) naast ons huis is in 
Kunrader steen opgetrokken. De kelder is 
half onder en half boven de grond gebouwd 
waardoor een trap van enkele treden 
noodzakelijk was om bij de voordeur te 
komen. Die kelder schijnt in de oorlog niet 
zo veilig te zijn geweest want de familie 
Leo Jaegers, die er toen woonde, kwam in 
die tijd wanneer er gevaar dreigde van 
overvliegende vliegtuigen in onze kelder 
schuilen en bleef er ook slapen als de situa
tie dat vereiste. 

Zoals de ouderen zich nog wel kunnen 
herinneren waren er vroeger in het weke
lijkse levensritme twee vaste wasdagen 
opgenomen. 's Maandags was het de was
dag voor het kledinggoed en 's zaterdags 

die voor de dragers van die kleding. In mijn 
kleutertijd kwam op zaterdag in de namid
dag tante Jeanne Jaegers, die zoals gezegd 
naast ons woonde, met haar drie spruiten 
naar ons toe. Dan kregen deze samen met 
ons in een teil op de keukenvloer de een na 
de ander de grondige wekelijkse wasbeurt; 
moeder waste ons en tante droogde ons af. 

Behalve aan volle waslijnen en bleek
goed was ook aan de beek duidelijk te zien 
dat maandag algehele wasdag was; grote 
vlokken schuim dreven dan stroomafwaarts 
en hoopten zich op bij een dwarsliggende 
tak in de waterloop. 

De vuile was van de afgelopen week 
werd reeds 's zondagsavonds in een grote 
wasketel op het fornuis gezet om schoon te 
koken. 

Op maandagmorgen in alle vroegte be
gon dan het was ritueel. De kookwas werd 
overgedaan in de wasmachine, die in de 
meeste gevallen aangedreven werd door 
een motortje. Er waren ook nog gezinnen 
waar de wasmachine met mankracht werd 
aangedreven (zie fotoboek blz. 14). 

Erg vuile was werd nog eens speciaal 
door middel van het wasbord onder handen 
genomen. Vanuit de wasmachine ging de 
was door de wringer, die door het draaien 
aan een slinger in bedrijf werd gezet en 
gehouden. Daarna werd de was in de huis
wei of de bleek te drogen gelegd of werd 
bij winderig weer opgehangen. Bij rege
nachtig weer werd er een droogrek, dat me 
steeds aan zonnestralen deed denken, bo
ven het fornuis bevestigd en daaraan en er 
over heen werd de was gehangen om te 
drogen. 

Tegenwoordig is het hele wasgebeuren 
geprogrammeerd in één kleine witte blok 
van 70 bij 50 cm: een kind kan echt de was 
doen. 

Oom Leo Jaegers was, zoals meer man
nen in de straat, werkzaam in de mijn, tot 
ongeveer 1970 de grootste werkverschaffer 
in Limburg. Toen hij later naar de Schif
felderstraat verhuisde, kwam de familie 
Coenen in hun huis wonen. Ook vader 
Coenen werkte in de mijn en zoon Wiel is 



hem later daarheen gevolgd. V roeger w as
naast dit pand (nr . 6 l ) dir ect achter de
poort links in de hoek een w aterput . I k
w eet dat hij nog gebruik t is maar in de loop
v an de tij d i s hij gedempt door hem te vu l-
l e n m e t "k l u ted r e k "

   D e huidige bew oner heeft de stenen v an
dit huis w it gever fd en de voegen zw art ge-
m a a k t .

   A chter dit huis l ig t nog een w oonhuis
( nr . 59) , dat bereikbaar is v ia genoemde
poort . D aar w oonde de famil i e C oenen tot
ze v erhuisde naar pand nr . 6 l .

   D aarna heeft Johan Jaegers en echtge-
note er gew oond . D eze w as een broer v an
L eo Jaegers en tuinman bij de medische
m issi ez u st er s v an I m st en rad e .

    D e poort gaf ook toegang tot de
bakk er ij van de farnili e N ol Janssen, die het
pand aan de andere kant van de poort
b ew o o n d e . D it w as een ech t e w a r m e b ak -
ker , die zij n ov en nog zelf stook te met
briketten. Behalve de bakkerij runde de
f am i l i e Jan ssen o o k een k ru id en i er sw i n k el -
tj e ( nr. 57) , een echt buur tw inkeltj e zoals j e
ze tegenw oordig nog nauw elij k s vindt .
N aast het bakken v an producten v oor de
eigen v erkoop konden ook oni w onenden er
v l aa ien o f t aa rt en 1at en b ak k en .

    A 1s er kermis was of bij andere feeste-
l ij k e g ebeu rt eni ssen w er den door de m en-
sen uit de buurt vlaaien in grote hoeveelhe-
den op lattenbodems naar de bakkerij ge-
bracht en tegen de avond lek ker ver s
gebak ken w eer af gehaald. H et w as dan
ongew oon dr uk in de st r aat .

   Thuis deden wij nog vrij lang zelf bro-
den en v 1aaien balrken in het "bakkes " D e
molt met het deeg, dat de nacht door moest
rij zen, stond dan op tw ee stoelen in de keu-
ken. V ader boetseerde, dan van een klomp
deeg de broden, moeder h ield zich meer
bezig met het fij nere werk zoals vlaaien,
t a ar t en en h et w i t b r o o d .

    V an de deegresten mochten w ij , k inde-
ren, fi guurtj es maken die dan w erden mee-
gepak ten . D at alles ging dan in de oven die
vooraf met "sj ansen " op temperatuur was
gestook t.

E r w as niets lek kerder dan een stuk nog
w arme pr uimenvlaai v er s uit de ov en

   Z oal s in die tij d gebruike1ij k w as maar ik
denk ook noodzakelij k hield ieder gezis
voorzover er r uimte v oor w as, konij nen en
k ippen of mestte een v ark en v et ten behoe-
v e v an eigen lev ensonderhoud. H et mi l ieu -
v riende1ij ke gev olg van het houden v an dit
k l einv ee w as, dat al le hui sv ui l een bestem -
ming had en n iet zoal s thans bij de vui lni s
t e r e cht k o m t . D e G F T -b a k z o u i n d ez e

periode geen bestaansrecht hebben gehad.
    E r zij n natuurl ij k meer redenen op te

n o e m en v o o r h et o n t st a an v a n o n z e h ed en -

daagse bergen vuilni s, maar ik denk dat van
w at er in deze welvaartsmaatschappij aan
etensafval w ordt w eggek ieperd er heel w at
varkens, konij nen en l i ppen vet gemest
z o u d en k u n nen w o r d en .

   H et houden en mesten v an k leinv ee w as,
zoals ik reeds aanduidde, heel v aak bift ere
 noodzaak w ant de gezinnen w aren toen
 gemiddeld v eel groter dan nu, de inkomens
 daarentegen veel lager . K inderbij slag w as
 een nog onbekend begri p. D e pil kende
 men toen nog niet . D e gezinsplan ning w er d
in veel gezinnen geregeld door de geeste-
l ij kheid van de parochie verwij zend naar de
bij beltekst :"gaa.t en vermeni u". gvuldigt

   A angrenzend aan de w inkel v an Janssen,
die nu is verbouwd tot woonhuis, ligt het
huis (nr . 55) van de familie Piet Bleij levens,
v eeh andel aar en l an dbou w er en beh eer der
van het slachthuis in K erkrade. Qua figuur
w as de heer Piet B leij levens een indr uk-
wekkend persooq die ook zitting had in
het bestuur van de plaatselij ke harmonie.
D e sta11en van deze boerderij zij n, toen ik
in de derde klas van de lagere school zat,
bij na helemaal afgebrand. H et woonhuis
bleef gelukkig gespaard.

   V anwege de handel was de famil ie Bleij -
levens al v roeg in het bezit van een auto,
een D K W was hun eerste voer tuig als ik
m e goed her inner , maar dit w as ni et de
eer st e au t o i n d e st r aat .

   B ij Bleij levens i s altij d "vreemd voU<"
w erkzaam gew eest . E nkelen w i l ik hier
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hem later daarheen gevolgd. Vroeger was 
naast dit pand (nr. 61) direct achter de 
poort links in de hoek een waterput. Ik 
weet dat hij nog gebruikt is maar in de loop 
van de tijd is hij gedempt door hem te vul
len met "klutedrek". 

De huidige bewoner heeft de stenen van 
dit huis wit geverfd en de voegen zwart ge
maakt. 

Achter dit huis ligt nog een woonhuis 
(nr. 59), dat bereikbaar is via genoemde 
poort. Daar woonde de familie Coenen tot 
ze verhuisde naar pand nr. 61. 

Daarna heeft Johan Jaegers en echtge
note er gewoond. Deze was een broer van 
Leo Jaegers en tuinman bij de medische 
missiezusters van Imstenrade. 

De poort gaf ook toegang tot de 
bakkerij van de familie Nol Janssen, die het 
pand aan de andere kant van de poort 
bewoonde. Dit was een echte warme bak
ker, die zijn oven nog zelf stookte met 
briketten. Behalve de bakkerij runde de 
familie Janssen ook een kruidenierswinkel
tje (nr. 57), een echt buurtwinkeltje zoals je 
ze tegenwoordig nog nauwelijks vindt. 
Naast het bakken van producten voor de 
eigen verkoop konden ook omwonenden er 
vlaaien of taarten laten bakken. 

Als er kermis was of bij andere feeste
lijke gebeurtenissen werden door de men
sen uit de buurt vlaaien in grote hoeveelhe
den op lattenbodems naar de bakkerij ge
bracht en tegen de avond lekker vers 
gebakken weer afgehaald. Het was dan 
ongewoon druk in de straat. 

Thuis deden wij nog vrij lang zelf bro
den en vlaaien bakken in het "bakkes". De 
molt met het deeg, dat de nacht door moest 
rijzen, stond dan op twee stoelen in de keu
ken. Vader boetseerde. dan van een klomp 
deeg de broden, moeder hield zich meer 
bezig met het fijnere werk zoals vlaaien, 
taarten en het witbrood. 

Van de deegresten mochten wij, kinde
ren, figuurtjes maken die dan werden mee
gepakten. Dat alles ging dan in de oven die 
vooraf met "sjansen" op temperatuur was 
gestookt. 

Er was niets lekkerder dan een stuk nog 
warme pruimenvlaai vers uit de oven. 

Zoals in die tijd gebruikelijk was maar ik 
denk ook noodzakelijk hield ieder gezin, 
voorzover er ruimte voor was, konijnen en 
kippen of mestte een varken vet ten behoe
ve van eigen levensonderhoud. Het milieu
vriendelijke gevolg van het houden van dit 
kleinvee was, dat alle huisvuil een bestem
ming had en niet zoals thans bij de vuilnis 
terecht komt. De GFT-bak zou in deze 
periode geen bestaansrecht hebben gehad. 

Er zijn natuurlijk meer redenen op te 
noemen voor het ontstaan van onze heden
daagse bergen vuilnis, maar ik denk dat van 
wat er in deze welvaartsmaatschappij aan 
etensafval wordt weggekieperd er heel wat 
varkens, konijnen en kippen vet gemest 
zouden kunnen worden. 

Het houden en mesten van kleinvee was, 
zoals ik reeds aanduidde, heel vaak bittere 
noodzaak want de gezinnen waren toen 
gemiddeld veel groter dan nu, de inkomens 
daarentegen veel lager. Kinderbijslag was 
een nog onbekend begrip. De pil kende 
men toen nog niet. De gezinsplanning werd 
in veel gezinnen geregeld door de geeste
lijkheid van de parochie verwijzend naar de 
bijbeltekst:"gaat en vermenigvuldigt u" . 

Aangrenzend aan de winkel van Janssen, 
die nu is verbouwd tot woonhuis, ligt het 
huis (nr. 55) van de familie Piet Bleijlevens, 
veehandelaar en landbouwer en beheerder 
van het slachthuis in Kerkrade. Qua figuur 
was de heer Piet Bleijlevens een indruk
wekkend persoon, die ook zitting had in 
het bestuur van de plaatselijke harmonie. 
De stallen van deze boerderij zijn, toen ik 
in de derde klas van de lagere school zat, 
bijna helemaal afgebrand. Het woonhuis 
bleef gelukkig gespaard. 

Vanwege de handel was de familie Bleij
levens al vroeg in het bezit van een auto, 
een DKW was hun eerste voertuig als ik 
me goed herinner, maar dit was niet de 
eerste auto in de straat. 

Bij Bleijlevens is altijd "vreemd volk" 
werkzaam geweest. Enkelen wil ik hier 
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noemen. L iza H artmans, N andes van de
Weij er en Alois Coenj aerts hielpen er
veelvuldig uit en dan was er nog Sj ors, de
duizendpoot die gevlucht was uit Russische
krijgsgevangenschap en er een tweede thuis
had gevonden. Het huis van B1eij1evens had
vroeger een poort en daarnaast nog een
schuur. Bij een latere verbouwing is de
poort verdwenen en de schuur afgebroken.

   V erder richting kerk komen we bij het
volgend pand (nr .49) , dat thans als woon-
huis dient maar dat voorheen- dat kun j e
nog aan het voorfront zien- winkel is ge-
w eest . H i er had de fami1ie Stessen een
schoenenwinkeltj e met achterdoor een
schoenlapperij . Schoenmaker Stessen
droeg altij d een blauwe voorschoot. De
poort ernaast gaf via een trap toegang tot
nog andere bewoners, de familie Wierts,
die in hetzelfde pand op de bovenverdie-
ping heeft gewoond. Deze familie is later
nacii. Eys verhuisd waarna er de familie
Sistermans onderdak heeft gehad. A chter-
door was nog een woning, die in mijn
jeugd maar korte tij d bewoond is geweest
door de familie V an Schaayk en later door
de familie Brull . Than s bestaat deze w o-
ning als zodanig niet meer. Aan het huis
van Stessen wordt door de huidige eige-
naar al j arenlang verbouwd.

   A an de andere kant naast de                                    p o ort
woonde de farnilie L eerssen (nr . 47) .Joep
L eerssen was timmerman en had een grote
werkplaats en opslagruimte achter                                      h e t

woonhuis. Lange tij d is hij actief geweest
in degemeentelijkepolitiek en heeft zitting
gehad in de gemeenteraad. Bij Joep Leers-
sen ging rnijn vader elke zaterdagavond
sam en met Piet B leij l ev ens, met                                  Sij ster -
mans uit de electriciteitszaak en Wie1Hou-
ben uit de Oude Molen een kaar tj e leggen.
   Troeven" was hun favoriete spelletj e maar
zodra het twaalf uur was, werd er tot be-
 sluit nog "inge reechgetoepd". Tegen half
een ging men dan meestal huiswaarts want
morgen was het weer vroeg dag.

   D e timmerwerkplaats van was L eerssen
voor klanten te bereiken via de poort twee
 huizen verder r ichting kerk .
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   M et K erstrnis gingen de kinderen uit de
straat bij Leerssen altij d naar het prachtige
kribje kij ken. Dat was opgebouwd in de
kamer met echte wegen waarover de kame-
len van de drie koningen richting Bethle-
hem gingen. D it kersftafereel nam een
groot deel van de kan̂ier in beslag. Ook
hee1 apart was het prachtige Brabantse for-
nuis dat in de keuken stond. Z o'n model
zag j e in deze streek niet vaak. Bij vrouw
L eerssen wasj e al tij d welkom.

   H et huidige winkelpand van D oe Het
Z el f - z aak C . L eer ssen w as er t o en n o g
niet. Heel vroeger, dat was voor rnij n tij d,
had in dit pand de familie Dameq de ou-
ders van PoUrie D ameni er een w ink eltj e in
ketels, potten en andere huishoudelijke
artikelen.(zie fotoboek bt . l 92) Daarna is
dat pand verbouwd tot een dubbel woon-
huis met in het midden de gemeenschappe-
lijke toegangsdeur. Daar had Piet Zimmer-
man zijn kapperszaak en wel naast het huis
van L eerssen. V oor een nikkelen kwartj e,
zoals die na de oor log in omloop w aren,
kreegje daar jeharen geknipt. In tegenstel-
ling tot nu werd vroeger in kapperszaken
veel meer geschoren. V aste scheerk1anten
hadden er hun eigen scheergerei . I n sa- de
lon waren kastj es met de naam er op. L ater
toen Piet Zimmerman was gestopt met zij n
kapperszaak had Jo Knubben zijn kappers-
zaak in het pand er naast, waar thans de
ingang van de winkel van Leerssen is. Op
de bovenverdieping woonde in die tij d de
familie Schmetz. Dit hele pand heeft een
grondigeverbouwing ondergaan toen Cas-
per Leerssen er zijn huidige doe-het-zelf
zaak vestigde.

   Dan komen we bij de poort, die, zoal s
reeds gezegd, toegang gaf tot de timmer-
werkplaats van Leerssen maar eveneens tot
die van Joep Berger (nr . 43) ,                               di e in h et

pand aan de andere kant van poort de zijn
bedrijf uitoefende. Onder de poort voerde
een trap naar de bovenwoning van de farni-
l i e H a r t m a n s .

   Berger was o.a. gespecialiseerd in het
maken van doodskisten; dit bedrij f is er nu
nog steeds.
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noemen. Liza Hartmans, Nandes van de 
Weijer en Alois Coenjaerts hielpen er 
veelvuldig uit en dan was er nog Sjors, de 
duizendpoot die gevlucht was uit Russische 
krijgsgevangenschap en er een tweede thuis 
had gevonden. Het huis van Bleijlevens had 
vroeger een poort en daarnaast nog een 
schuur. Bij een latere verbouwing is de 
poort verdwenen en de schuur afgebroken. 

Verder richting kerk komen we bij het 
volgend pand (nr.49), dat thans als woon
huis dient maar dat voorheen- dat kun je 
nog aan het voorfront zien- winkel is ge
weest. Hier had de familie Stessen een 
schoenenwinkeltje met achterdoor een 
schoenlapperij. Schoenmaker Stessen 
droeg altijd een blauwe voorschoot. De 
poort ernaast gaf via een trap toegang tot 
nog andere bewoners, de familie Wierts, 
die in hetzelfde pand op de bovenverdie
ping heeft gewoond. Deze familie is later 
naar Eys verhuisd waarna er de familie 
Sistermans onderdak heeft gehad. Achter
door was nog een woning, die in mijn 
jeugd maar korte tijd bewoond is geweest 
door de familie Van Schaayk en later door 
de familie Brull. Thans bestaat deze wo
ning als zodanig niet meer. Aan het huis 
van Stessen wordt door de huidige eige
naar al jarenlang verbouwd. 

Aan de andere kant naast de poort 
woonde de familie Leerssen (nr. 47).Joep 
Leerssen was timmerman en had een grote 
werkplaats en opslagruimte achter het 
woonhuis. Lange tijd is hij actief geweest 
in de gemeentelijke politiek en heeft zitting 
gehad in de gemeenteraad. Bij Joep Leers
sen ging mijn vader elke zaterdagavond 
samen met Piet Bleijlevens, met Sijster
mans uit de electriciteitszaak en Wiel Hou
ben uit de Oude Molen een kaartje leggen. 
"Troeven" was hun favoriete spelletje maar 
zodra het twaalf uur was, werd er tot be
sluit nog "inge rèech getoepd". Tegen half 
een ging men dan meestal huiswaarts want 
morgen was het weer vroeg dag. 

De timmerwerkplaats van Leerssen was 
voor klanten te bereiken via de poort twee 
huizen verder richting kerk. 

Met Kerstmis gingen de kinderen uit de 
straat bij Leerssen altijd naar het prachtige 
kribje kijken. Dat was opgebouwd in de 
kamer met echte wegen waarover de kame
len van de drie koningen richting Bethle
hem gingen. Dit kersttafereel nam een 
groot deel van de kamer in beslag. Ook 
heel apart was het prachtige Brabantse for
nuis dat in de keuken stond. Zo'n model 
zag je in deze streek niet vaak. Bij vrouw 
Leerssen was je altijd welkom. 

Het huidige winkelpand van Doe Het 
Zelf - zaak C. Leerssen was er toen nog 
niet. Heel vroeger, dat was voor mijn tijd, 
had in dit pand de familie Damen, de ou
ders van Polke Damen, er een winkeltje in 
ketels, potten en andere huishoudelijke 
artikelen.(zie fotoboek blz. 192) Daarna is 
dat pand verbouwd tot een dubbel woon
huis met in het midden de gemeenschappe
lijke toegangsdeur. Daar had Piet Zimmer
man zijn kapperszaak en wel naast het huis 
van Leerssen. Voor een nikkelen kwartje, 
zoals die na de oorlog in omloop waren, 
kreeg je daar je haren geknipt. In tegenstel
ling tot nu werd vroeger in kapperszaken 
veel meer geschoren. Vaste scheerklanten 
hadden er hun eigen scheergerei. In de sa
lon waren kastjes met de naam er op. Later 
toen Piet Zimmerman was gestopt met zijn 
kapperszaak had Jo Knubben zijn kappers
zaak in het pand er naast, waar thans de 
ingang van de winkel van Leerssen is. Op 
de bovenverdieping woonde in die tijd de 
familie Schmetz. Dit hele pand heeft een 
grondige verbouwing ondergaan toen Cas
per Leerssen er zijn huidige doe-het-zelf 
zaak vestigde. 

Dan komen we bij de poort, die, zoals 
reeds gezegd, toegang gaf tot de timmer
werkplaats van Leerssen maar eveneens tot 
die van Joep Berger (nr. 43), die in het 
pand aan de andere kant van de poort zijn 
bedrijf uitoefende. Onder de poort voerde 
een trap naar de bovenwoning van de fami
lie Hartmans. 

Berger was o.a. gespecialiseerd in het 
maken van doodskisten; dit bedrijf is er nu 
nog steeds. 



   I n d at z el f de b l o k hu iz en w o o nde n aast

B erger een andere f am il ie L eer ssen en een
famil ie W ij sen. D e r uimte achter het laat ste
r  van dat pand werd later als opslag-
ruimte v an lij kkisten inger icht . W at ik al s
k ind aan dit pand altij d hinderlij k heb ge-
vonden en nu nog steeds vind zij n de drie
uitstekende trappen waar j e j e benen over
kunt breken alsj e niet goed oplet.

   V ervolgens komen we bij een "vaar t " of
ini it . H et eer ste pand aan de rechter kant
dat de v o o r deu r i n de i n r it h eeft w er d b e-
w oond do or de f am i l i e H erber ich s al sm ede
 de familie Olischlagers. Het huis van opa
 en oma H erberichs heb ik nog mee helpen
 versieren bij gelegenheid van hun diaman-
 ten bruiloft .(zie fotoboek bt . l 77) .

   A cht er do or in de i n r it w o onde aan de
 rechterk ant N iek L oo, die er samen met
 zij n echtgenote een landbouwbedrij Se run-
 de. D e volgende w oning (nr . 35) , waarvan
de voordeur iets terug ligt in een hoek
w erd vroeger bew oond door de fami lie
 Sm eet s en de f am i l i e R ein d er s. D e h eer
Smeets senior was i ndert ij d mij nwerker en
een f er v ent t um er in de al om bek en de R ein -
dersgroep, de voorlopers en oprichter s van
t u r n clu b W erk n aa r K racht en .

   H et volgende huis ( nr . 33 was een win- )
kel en wel een stof fen- en fourniturenzaak,
bew oond door de gezusters M ulder . V oor -
heen had JötJses hier een cafë (zie foto 6 in
"Simpelveld in oude ansichten . Zaak- ")
voerster was Trautj e M ulder, die indertij d
al zo populair bij de Simpelveldse bevol-
li ng was dat ze tot raadslid werd gekozen.
 Zij was de eerste vrouwelij ke Simpelveldse
 w ethouder . H et w as een echt ouder w et s
winkeltj e, met weinig l icht van binnen en
nogal rommelig. T oen de Innstraat-elf
waarin ik zelf back speelde, kampioen wa-
ren geworden van het Simpelveldse buur t-
voetbaltoernooi zij n we daar met pastoor
Gillissen, de organisator van het toernooi,
de stof gaan kopen voor de v oetbalbroek-
j es, de prij s voor de overwinnaar s. D at
toernooi is gespeeld op het voetbalve1dj e
achter de j ongensschool, op de hoek R aad-
hu i sstr aat/Stationstr aat . D e fi nal e w as te-

 gen het elftal van de Stampstraat, dat zich
 voordat de w edstr ij d gespeeld w as al kam-
 pioen w aande. D e sf eer rond die fi nal e had
 toen al zoiets als bij een huidige N ederland
 - D uitsland ontmoeting. D e uits1ag weet ik
 h e l a a s n i et m e er .

   N a een poor thek en tuin komen we bij
het hui s ( n r . 3 l ) w aar L eike v an W er sch
w oonde. H ij w as de beheerder van "d 'r
K ino" bij de kerk en een kleurrij k fi guur in
de Simpe1veldse samen1eving. H ij had van
de meeste Simpelveldse boeren het j acht-
recht gekregen. Zodra het j achtseizoen
open w as trok hij , het gew eer over de
schouder, het j agershoedj e op en meestal
vergezeld door enkele drij ver s, door de
velden op zoek naar buit. A ls tegenpresta-
tie voor de j acht bracht hij e1k j aar zoals
dat gebruikelij k was tegen K erstmis een
haas. A ls j ager hield hij ook het kraaien-
volk in de gaten, dat in de hoge w ilgen in
de "bende " in grote kolonies samenhuisde.
A ls de populatie te groot was geworden,
w erd er w eer een aantal afgeschoten. D e
knal len van het j achtgew eer daverden over
het hele dorp en de j eugd had dolle pret bij
h et v erz am el en v an de do o ie k raa ien .

   I k kan me ook nog herinneren dat hij
eens Mrilde varkens in het Nyswillerbos
heeft afgeschoten, een niët alledaagse ge-
beurtenis, die toentertij d veel bekij ks trok

   . Zoals nog is te zien is dit huis vroeger
een boerder ij tj e gew eest , w aar in een fami-
l ie W ex heeft gewoond. In dit pand woon-
de behalve de familie van Wersch ook nog
de familie Meessen en van der Heij den. Pas
geleden is het pand verbouwd en heeft er

zen op meerdere plaatsen stukken heg,

nog een ingang aan de zij kant bij gekregen.
   D e D r . Oftenstraat, die w e nu moeten

oversteken om bij het volgende pand te
komen was er in mij n j eugd nog niet . Naast
het pand van W er sch w as een houten hek
dat toegang gaf tot het erf en daarnaast lag
de tuiq die verder door in de overging
"hu i sw ei ". A an de str aatk ant v orm de een
doornen heg de scheiding tussen tuin en
str aat . I n de I rmstraat w ar en tussen de hu i -

soms van liguster . H et merkwaardige was
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In datzelfde blok huizen woonde naast 
Berger een andere familie Leerssen en een 
familie Wijsen. De ruimte achter het laatste 
raam van dat pand werd later als opslag
ruimte · van lijkkisten ingericht. Wat ik als 
kind aan dit pand altijd hinderlijk heb ge
vonden en nu nog steeds vind zijn de drie 
uitstekende trappen waar je je benen over 
kunt breken als je niet goed oplet. 

Vervolgens komen we bij een "vaart" of 
inrit. Het eerste pand aan de rechter kant 
dat de voordeur in de inrit heeft werd be
woond door de familie Herberichs alsmede 
de familie Olischlagers. Het huis van opa 
en oma Herberichs heb ik nog mee helpen 
versieren bij gelegenheid van hun diaman
ten bruiloft.(zie fotoboek blz. 177). 

Achterdoor in de inrit woonde aan de 
rechterkant Niek Loo, die er samen met 
zijn echtgenote een landbouwbedrijfje run
de. De volgende woning (nr. 35), waarvan 
de voordeur iets terug ligt in een hoek 
werd vroeger bewoond door de familie 
Smeets en de familie Reinders. De heer 
Smeets senior was indertijd mijnwerker en 
een fervent turner in de alombekende Rein
dersgroep, de voorlopers en oprichters van 
turnclub Werk naar Krachten. 

Het volgende huis (nr. 33) was een win
kel en wel een stoffen- en fourniturenzaak, 
bewoond door de gezusters Mulder. Voor
heen had Jöbses hier een café (zie foto 6 in 
"Simpelveld in oude ansichten"). Zaak
voerster was Trautje Mulder, die indertijd 
al zo populair bij de Simpelveldse bevol
king was dat ze tot raadslid werd gekozen. 
Zij was de eerste vrouwelijke Simpelveldse 
wethouder. Het was een echt ouderwets 
winkeltje, met weinig licht van binnen en 
nogal rommelig. Toen de Irmstraat-elf, 
waarin ik zelf back speelde, kampioen wa.: 
ren geworden van het Simpelveldse buurt
voetbaltoernooi zijn we daar met pastoor 
Gillissen, de organisator van het toernooi, 
de stof gaan kopen voor de voetbalbroek
jes, de prijs voor de overwinnaars. Dat 
toernooi is gespeeld op het voetbalveldje 
achter de jongensschool, op de hoek Raad
huisstraat/Stationstraat. De finale was te-

gen het elftal van de Stampstraat, dat zich 
voordat de wedstrijd gespeeld was al kam
pioen waande. De sfeer rond die finale had 
toen al zoiets als bij een huidige Nederland 
- Duitsland ontmoeting. De uitslag weet ik 
helaas niet meer. 

Na een poorthek en tuin komen we bij 
het huis (nr. 31) waar Leike van Wersch 
woonde. Hij was de beheerder van "d'r 
Kino" bij de kerk en een kleurrijk figuur in 
de Simpelveldse samenleving. Hij had van 
de. meeste Simpelveldse boeren het .jacht
recht gekregen. Zodra het jachtseizoen 
open was trok hij, het geweer over de 
schouder, het jagershoedje op en meestal 
vergezeld door enkele drijvers, door de 
velden op zoek naar buit. Als tegenpresta
tie voor de jacht bracht hij elk jaar zoals 
dat gebruikelijk was tegen Kerstmis een 
haas. Als jager hield hij ook het kraaien
volk in de gaten, dat in de hoge wilgen in 
de "bende" in grote kolonies samenhuisde. 
Als de populatie te groot was geworden, 
werd er weer een aantal afgeschoten. De 
knallen van het jachtgeweer daverden over 
het hele dorp en de jeugd had dolle pret bij 
het verzamelen van de dooie kraaien. 

Ik kan me ook nog herinneren dat hij 
eens wilde varkens in het Nyswillerbos 
heeft afgeschoten, een niet alledaagse ge
beurtenis, die toentertijd veel bekijks trok 

. Zoals nog is te zien is dit huis vroeger 
een boerderijtje geweest, waarin een fami
lie Vliex heeft gewoond. In dit pand woon
de behalve de familie van Wersch ook nog 
de familie Meessen en van der Heijden. Pas 
geleden is het pand verbouwd en heeft er 
nog een ingang aan de zijkant bij gekregen. 

De Dr. Ottenstraat, die we nu moeten 
oversteken om bij het volgende pand te 
komen was er in mijn jeugd nog niet. Naast 
het pand van Wersch was een houten hek 
dat toegang gaf tot het erf en daarnaast lag 
de tuin, die verder door overging in de 
"huiswei". Aan de straatkant vormde een 
doornen heg de scheiding tussen tuin en 
straat. In de Irmstraat waren tussen de hui
zen op meerdere plaatsen stukken heg, 
soms van liguster. Het merkwaardige was 
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  dat, waar een heg was, er daar geen
  stoeptegels lagen. Z o was er nog een heg
  tussen B leij lev ens en Stessen, tussen T raut-
 j e M uller en L eike van W ersch, tussen het
  huidige pand van W iel Bosch en de cornpu-
  t eM rin k el . A an d e an der e k an t v an de st r aat
  lagen er geen stoepstenen vanaf slagerij
  Strolenberg tot aan de R aadhuisstraat . D an
  merkwaardig genoeg geen stenen voor het
  pand Scheeren naast de huidige dierenspe-
  ciaalzaak, dat thans in gebruik is al s sho-
 w room v oor antieke spu1len . V erder w as er
 nog een heg i n ontbraken de stenen v oor
 het huis van Coenj aert s, tussen het huis van
 V ermeeren en de opr it v an H orbach en
 vanaf het huis van M ayntz richting St .
 N icolaasstraat . Dat waren uitstekend plek-
 j es om te knia ,eren. H ier vond j e meestal
 wel ergens een geschik t kuiltj e.

    I n het pand (n r. 27) aan de andere kant
 v an de D r . O ft enst raat had K ar1 B r oek man s
 zij n kapperszaak annex scheersalon, waarin
 hij werd geassisteerd door zij n echtgenote.
 H ier w a s v o or h een de w in kel in "K o l o n i al e
 w areq w ij nen en lik eur en " v an de fami l ie
 Scheeren-M iegen gevestigd.(zie fotoboek
 blz 45) Scheeren bouw de later op de hoek
 N ieuw e G aasst r aaa r m str aat een nieuw
 w inkelpand en trok d in . L ater v erhuisde
 de familie Broekmans met kapperszaak
 naar het pand schuin er tegenover, tussen
 de huidige dierenspeciaalzaak en de
 b e d d e n z a ak .

   N a het v er tr ek v an B r o ek man s w as er in
 dit pand nog een winkel in huishoudelij ke
 artikelen waarna het als woonhuis is inge-
richt . D oor de poort ingang 1ag achter door
aan de linkerkant de timmerwerkplaats van
meubelmaker A dolf L eegsten. V roeger,
maar dat was voor mij n tij d, was dit de
werkplaats van houthandel H . Muij rers-
Scheereq (zie fotoboek blz. S2) die er
voor de familie Lumeij heeft gewoond.
Deze poortingang gaf ook toegang tot de
kolenopslag van de familie Lumeij . De ko-
len werden per trein aangevoerd en gelost
bij het " kl utes ". V andaar w erden ze v erder
verkocht of met paard en kar naar de op-
slag in de I rmstraat vervoerd. Heel goed

kan ik me nog het kleine zw art e manneke
her inneren, dat k rom gebogen, hangende in
een dik trek touw met een groot mode1 bol-
derwagen (geen luchtbanden) kolen rond-
bracht in het dorp. M art in H eij enrath heeft
op die manier heel w at tonnen k olen v er s-
j ouwd. H oe ver de actieradius van zij n bol-
derwagen in dit toch heuvelige dor p reik te,
is rnij onbek end.

   D e huidige A RB O had dit zek er niet
to eg estaan . D an k w am de w ink el v an L u -
 m eij , k oloni al e w aren en k ruiden ier szaak
 (nr. 25) . D it w as in mij n schooltij d het win-
 keltj e w aar de j eugd nog voor een cent een
 snoepj e kon halen. I n de j aren v ij ft ig dus
 kort na de oorlog kwamen de D uitser s
 massaal naar deze zaak om er hun inkopen
 t e d o en . I n dr om m en k w am en z e m et de
 t r ein v anu i t A ken en stonden v aak t ot bu i -
 t en de w i n k el t e w achten t ot z e aan de
 beur t w aren. M et volle tassen, zoveel men
 maar dragen kon, ging het dan richting
 H e i m at .

    O ns v olgende doel i s cafë Jöbses, than s
 hotel Oud Simpelveld (nr. 23) . Een groot
 pand met poditgebouw voor de opslag van
 drank. Achter het cafë ligt een grote zaa1.
 D iv erse verenigingen hebben hier hun
 onderkom en . M et nam e w i1 ik de tur nclub
 T .A .C. noemen, die hier zo lang ik me kan
 herinneren al gehuisvest is en vroeger de
 behaa1de prij zen en dat waren er altij d vele
 aa n een r aam v an h et caf e t en t o o n st e ld e .
D it is het eerste cafë geweest dat ik als
 peuter, sam en met mij n v ader , heb bezocht .
I k geloof dat er toen een konij nententoon-
 stel l ing w as.

   Cafë Jöbses is een van de weinige zaken
in de I rmstraat, die er in was en mij n j eugd
er nu nog steeds is.

   N a Jöbses is het cafë j arenlang gerund
door Pi et L enzen . D aarna i s het door W iel
D ackus overgenomen die er nu nog in zit .

   L open we verder dan komen we bij het
pand (nr . 2 l ) dat met het patronaat een
eenheid vormt . Zoals . 2S van het op pag
fotoboek i s te z ien had L aumen hier v roe-
ger een caf e. Op die foto is ook te zien dat
het Patronaat er toen nog niet w as evenmin
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dat, waar een heg was, er daar geen 
stoeptegels lagen. Zo was er nog een heg 
tussen Bleijlevens en Stessen, tussen Traut
je Muller en Leike van Wersch, tussen het 
huidige pand van Wiel Bosch en de corp.pu
terwinkel. Aan de andere kant van de straat 
lagen er geen stoepstenen vanaf slagerij 
Strolenberg tot aan de Raadhuisstraat. Dan 
merkwaardig genoeg geen stenen voor het 
pand Scheeren naast de huidige dierenspe
ciaalzaak, dat thans in gebruik is als sho
wroom voor antieke spullen. Verder was er 
nog een heg en ontbraken de stenen voor 
het huis van Coenjaerts, tussen het huis van 
Vermeeren en de oprit van Horbach en 
vanaf het huis van Mayntz richting St. 
Nicolaasstraat. Dat waren uitstekend plek
jes om te knikkeren. Hier vond je meestal 
wel ergens een geschikt kuiltje. 

In het pand (nr. 27) aan de andere kant 
van de Dr. Ottenstraat had Karl Broekmans 
zijn kapperszaak annex scheersalon, waarin 
hij werd geassisteerd door zijn echtgenote. 
Hier was voorheen de winkel in "Koloniale 
waren, wijnen en likeuren" van de familie 
Scheeren-Vliegen gevestigd.(zie fotoboek 
blz 45) Scheeren bouwde later op de hoek 
Nieuwe Gaàsstraat/Irmstraat een nieuw 
winkelpand en trok daar in. Later verhuisde 
de familie Broekmans met kapperszaak 
naar het pand schuin er tegenover, tussen 
de huidige dierenspeciaalzaak en de 
beddenzaak. 

Na het vertrek van Broekmans was er in 
dit pand nog een winkel in huishoudelijke 
artikelen waarna het als woonhuis is inge
richt. Door de poortingang lag achter door 
aan de linkerkant de timmerwerkplaats van 
meubelmaker Adolf Leegsten. Vroeger, 
maar dat was voor mijn tijd, was dit de 
werkplaats van houthandel H. Muijrers
Scheeren, (zie fotoboek blz. 52) die er 
vóór de familie Lumeij heeft gewoond. 
Deze poortingang gaf ook toegang tot de 
kolenopslag van de familie Lumeij. De ko
len werden per trein aangevoerd en gelost 
bij het" klutes". Vandaar werden ze verder 
verkocht of met paard en kar naar de op
slag in de Irmstraat vervoerd. Heel goed 

kan ik me nog het kleine zwarte manneke 
herinneren, dat krom gebogen, hangende in 
een dik trektouw met een groot model bol
derwagen (geen luchtbanden) kolen rond
bracht in het dorp. Martin Heijenrath heeft 
op die manier heel wat tonnen kolen vers
jouwd. Hoe ver de actieradius van zijn bol
derwagen in dit toch heuvelige dorp reikte, 
is mij onbekend. 

De huidige ARBO had dit zeker niet 
toegestaan. Dan kwam de winkel van Lu
meij, koloniale waren en kruidenierszaak 
(nr. 25). Dit was in mijn schooltijd het win
keltje waar de jeugd nog voor een cent een 
snoepje kon halen. In de jaren vijftig dus 
kort na de oorlog kwamen de Duitsers 
massaal naar deze zaak om er hun inkopen 
te doen. In drommen kwamen ze met de 
trein vanuit Aken en stonden vaak tot bui
ten de winkel te wachten tot ze aan de 
beurt waren. Met volle tassen, zoveel men 
maar dragen kon, ging het dan richting 
Heimat. 

Ons volgende doel is café Jöbses, thans 
hotel Oud Sirp.pelveld (nr. 23). Een groot 
pand met poortgebouw voor de opslag van 
drank. Acht~~ het café ligt een grote zaal. 
Diverse verenigingen hebben hier hun 
onderkomen. Met name wil ik de turnclub 
T.A.C. noemen, die hier zo lang ik me kan 
herinneren al gehuisvest is en vroeger de 
behaalde prijzen en dat waren er altijd vele 
aan een raam van het café ten toon stelde. 
Dit is het eerste café geweest dat ik als 
peuter, samen met mijn vader, heb bezocht. 
Ik geloof dat er toen een konijnententoon
stelling was. 

Café Jöbses is een van de weinige zaken 
in de Irmstraat, die er in mijn jeugd was en 
er nu nog steeds is. 

Na Jöbses is het café jarenlang gerund 
door Piet Lenzen. Daarna is het door Wiel 
Dackus overgenomen die er nu nog in zit. 

Lopen we verder dan komen we bij het 
pand (nr. 21) dat met het patronaat een 
eenheid vormt. Zoals op pag. 25 van het 
fotoboek is te zien had Laumen hier vroe
ger een café. Op die foto is ook te zien dat 
het Patronaat er toen nog niet was evenmin 
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als de dacuaan grenzende woningen (nrs.
l 5 en l 7) . D eze zij n later door de ouders
L aumen gebouw d.

   In de j aren 40/50 woonde in pand nr. 2l
de f aii l i e B roek mans, die het patronaat en
de andere gemeenschappelij ke ruimten in
het woongedeelte beheerde en onderhield.
In dat pand hadden meerdere verenigingen
met een kerkelij ke grondslag of achter-
grond hun huisvesting of ais oefen1okaal of
als vergaderruimte. Het patronaat zelf was
 een multif unctioneel gebouw, vroeger al .
E r w erden fi lm s v ert oond, toneel stuk ken
 opgevoerd, retraites gehouden, het deed
 dienst als kapel, tentoonstellingsruimte,
 leslokaal, bibliotheek, etc.. Ik geloof niet
 dat er nog iets te bedenken valt dat niet
 heeft piaats gehad in het Patronaat . Het
 w as ook de thuisbasis v an de G idsen en
 Jong Nederland, die onder kapelaan Roth-
 kr ans en Claassens in die t ij d hun grootste
bloei hebben gekend (zie fotoboek blz. 97) .
N a de f ami l ie B roekman s hebben er nog
achtereenvolgens de familie Kockelkorn en
K nops gewoond als beheerders van                                      h e t

patronaatscomplex.
   I n het eerste huis (nr . l 7) van de vol-

gende blok woningen woonde in mijn lage-
re schooltij d steeds iemand die politie-
 agent was. Zo heeft er agent Hefterscheidi
M eeuwissen en Jonker gewoond. V oor
 deze poiitie-invasie woonde er de familie
 Laumei  die deze woningen (nr. l 5 en l 7)
 h eeft l at en b ou w en .

   Op nr. l 5 woonde indertijd de fami1ie
B o u m a n s .

  Het volgende pand (nr. l 3) , dat precies
recht tegenover de vroegere schoolingang
lag, staat niet meer zo duidelijk in rnijn
herinnering. Het iseen winkelpand geweest
waar snoep werd verkocht. Lang heeft dat
winkeltje niet bestaan. Kleermaker Knops
heeft er een tij dj e nog- gewoond. Later is
maals geprobeerd er een winkel op te star-
ten, wat niet is gelukt. er Thans woont
Hans Bos die de voorgevel helemaal heeft
 verbouwd. Naast dit pand geeft een paadj e

        tot twee woningen, die achter t o e g an g
 door liggen nl. de woning van de farnilie
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 Vleugels (nr. 9) en de huidige woning van
 de fami1ie Schoonbrood ( nr. 7) . I n het pand
 (nr. 5) aan de straatkant waarin thans een
 computerzaak is gevestigd, was vroeger
 een E dah -w inkel die beheer d w erd door de
 fami l ie Pelzer . L ater is er de bloemenzaak
van Schölgens in gevestigd geweest. V oor
Pelzer had een zek ere fami l ie K rek elberg
h ier een w in k el .

   N aast de E dah w as een dameshoeden-
winke1tj e (nr. 3) , waarvan L ieske Boumans
eigenaresse was. Daarna is er nog een win-
keltj e in kunstbloemen geweest. Naderhand
was er de apotheek in gehuisvest tot de
nieuwbouw op de hoek Stampstraat/D r .
Ottenstraat gereed kwam. Thans is er een
b i st r o .

   Nu zij n we bij het laatste huis (nr. l ) aan
deze k ant v an de straat aan gek om en, ge-
zien vanaf ons startpunt . Een van de weini-
ge cafe's in Simpelveld dat zich heeR kun-
nen handhaven. I ndert ij d werd het be-
w oond door de fami1ie Joep H ouben. N a
hun vert rek heeft er een familie M eij er in
gewoond waarna de zetbazen elkaar sne1
afwisselden. D it cafe is een hoekhuis en
grenst gedeeltelijk ook aan de Pannes1ager-
straat. A an die kant exploiteerde de heer
H ouben een friture, voor zover ik me kan
heri nneren de eerste van het dorp. Toen ik
op de tweede of derde klas zat hebben in
het zaaltje van dit cafe gerepatrieerde
Indonesische N ederlanders huisvesting ge-
had. Hier heeft, zoal s in het fotoboek op
pagina l 35 staat te lezeq de oprichting van
krachtsport Helios plaats gevonden.

   V oor ons ligt nu de kerk. Dat betekent
dat de I rmstraat hier ophoudt c.q. begint en
overgaat in de Pastoriestraat. Rechtsaf
loopje de Vroenhofstraat in en linksaf de
Panneslagerstraat. Als we eens even na-
gaan hoe gr.oot de variatie aan bedrijfjes,
winkels, cafë's alleen al aan een kant van de
I rmstraat was, dan moeten we vaststellen
dat daar al meer bedrijvigheid was dan b.v.
in de hele Stampstraat en Dr. Poelsplein
samen. dat in die straat, toch Eigenaardig
ook een van de oudste straten van Simpel-
veld, zo weinig commerciële activiteiten
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als de daaraan grenzende woningen (nrs. 
15 en 17). Deze zijn later door de ouders 
Laumen gebouwd. 

In de jaren 40/50 woonde in pand nr. 21 
de familie Broekmans, die het patronaat en 
de andere gemeenschappelijke ruimten in 
het woongedeelte beheerde en onderhield. 
In dat pand hadden meerdere verenigingen 
met een kerkelijke grondslag of achter
grond hun huisvesting of als oefenlokaal of 
als vergaderruimte. Het patronaat zelf was 
een multifunctioneel gebouw, vroeger al. 
Er werden films vertoond, toneelstukken 
opgevoerd, retraites gehouden, het deed 
dienst als kapel, tentoonstellingsruimte, 
leslokaal, bibliotheek, etc.. Ik geloof niet 
dat er nog iets te bedenken valt dat niet 
heeft plaats gehad in het Patronaat. Het 
was ook de thuisbasis van de Gidsen en 
Jong Nederland, die onder kapelaan Roth
krans en Claassens in die tijd hun grootste 
bloei hebben gekend (zie fotoboek blz. 97). 
Na de familie Broekmans hebben er nog 
achtereenvolgens de familie Kockelkom en 
Knops gewoond als beheerders van het 
patronaatscomplex. 

In het eerste huis (nr. 17) van de vol
gende blok woningen woonde in mijn lage
re schooltijd steeds iemand die politie
agent was. Zo heeft er agent Hetterscheid, 
Meeuwissen en Jonker gewoond. Vóór 
deze politie-invasie woonde er de familie 
Laumen, die deze woningen (nr. 15 en 17) 
heeft laten bouwen. 

Op nr. 15 woonde indertijd de familie 
Boumans. 

Het volgende pand (nr. 13 ), dat precies 
recht tegenover de vroegere schoolingang 
lag, staat niet meer zo duidelijk in mijn 
herinnering. Het is een winkelpand geweest 
waar snoep werd verkocht. Lang heeft dat 
winkeltje niet bestaan. Kleermaker Knops 
heeft er een tijdje gewoond. Later is nog
maals geprobeerd er een winkel op te star
ten, wat niet is gelukt. Thans woont er 
Hans Bos die de voorgevel helemaal heeft 
verbouwd. Naast dit pand geeft een paadje 
toegang tot twee woningen, die achter 
door liggen nl. de woning van de famili~ 

Vleugels (nr. 9) en de huidige woning van 
de familie Schoonbrood (nr. 7). In het pand 
(nr. 5) aan de straatkant waarin thans een 
computerzaak: is gevestigd, was vroeger 
een Edah-winkel die beheerd werd door de 
familie Pelzer. Later is er de bloemenzaak 
van Schölgens in gevestigd geweest. Vóór 
Pelzer had een zekere familie Krekelberg 
hier een winkel. 

Naast de Edah was een dameshoeden
winkeltje (nr. 3), waarvan Lieske Boumans 
eigenaresse was. Daarna is er nog een win
keltje in kunstbloemen geweest. Naderhand 
was er de apotheek in gehuisvest tot de 
nieuwbouw op de hoek Stampstraat/Dr. 
Ottenstraat gereed kwam. Thans is er een 
bistro. 

Nu zijn we bij het laatste huis (nr. 1) aan 
deze kant van de straat aangekomen, ge
zien vanaf ons startpunt. Een van de weini
ge café's in Simpelveld dat zich heeft kun
nen handhaven. Indertijd werd het be
woond door de familie Joep Houben. Na 
hun vertrek heeft er een familie Meijer in 
gewoond waarna de zetbazen elkaar snel 
afwisselden. Dit café is een hoekhuis en 
grenst gedeeltelijk ook aan de Panneslager
straat. Aan die kant exploiteerde de heer 
Houben een fiiture, voor zover ik me kan 
herinneren de eerste van het dorp. Toen ik 
op de tweede of derde klas zat hebben in 
het zaaltje van dit café gerepatrieerde 
Indonesische Nederlanders huisvesting ge
had. Hier heeft, zoals in het fotoboek op 
pagina 135 staat te lezen, de oprichting van 
krachtsport Helios plaats gevonden. 

Voor ons ligt nu de kerk. Dat betekent 
dat de lrmstraat hier ophoudt c.q. begint en 
overgaat in de Pastoriestraat. Rechtsaf 
loop je de Vroenhofstraat in en linksaf de 
Panneslagerstraat. Als we eens even na
gaan hoe groot de variatie aan bedrijfjes, 
winkels, café's alleen al aan één kant van de 
Irmstraat was, dan moeten we vaststellen 
dat daar al meer bedrijvigheid was dan b.v. 
in de hele Stampstraat en Dr. Poelsplein 
samen. Eigenaardig dat in die straat, toch 
ook een van de oudste straten van Simpel
veld, zo weinig commerciële activiteiten 
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zij n geweest. Met de V ivo en de Spar
al sm ede melkhandel D idden heb j e daar
eigenLij k alles gehad.

   N u steken w e de straat over en beginnen
vanaf caf ë zum Pony (nr. 2) , dat op de
hoek I rm straatN roenhofstraat l ig t, de w eg
terug aan de andere kant; de huizen met de
ev en hu i snu m m er s du s.

   Genoemd cafe op de hoek werd inder-
tij d bewoond door de familie Wiel Bröche-
ler . Door zij n gunstige ligging tegenover de
hoofdingang van de kerk was het na de 's
zondagse hoogmis het stamcafe van de
boeren en hun opvolgers de j onge boeren.
H et was tevens vergaderlokaal voor diver-
se verenigingen. Zoals een foto op blz. l 5l
i n h et f o t ob o ek t o o n t , w as er v r o eg er
R estaurant H euschen in gevestigd.

   N aast cafe Bröcheler lag de slagerij (nr .
4) van Werner Strolenberg met een vrij
groot erf. Aan de buitenmuur van het cafe
en de slagerij waren ringen bevestigd om
vee aan vast te binden of het paard als de
voerman in cafe Bröcheler "zich inge op de
lamp goong schudde". Dit pand is geheel
verbouwd en het ef i is nu volgebouw d met
woningen. In de huidige l\/l r. Jongenstraat,
die vroeger Raadhuisstraat heefte, stonden
in rnijn lagere schoo1tijd behalve het
gemeentehuis, dat eigenLijk een verlengstuk
van de jongensschool was, nog geen ande-
r e h u i z en .

    Steken we deze straat over dan zouden
we bij de j ongensschool hebben moeten
komen. Dit gebouw werd in 1870 gebouwd
in de tijd dat koning Willem nI regeerde.
Dit was te zien aan gietij zeren emble- de
men met WI I I die in de gevel waren beves-
tigd. Het moet in die tijd een moderne
school zijn geweest (zie fotoboek blz. 98) .
Ze staat er he1aas niet meer maar is in 1977
ten offer geval len aan de gemeentelijke
bouwdrift . Het grote statige gebouw met
de door ijzeren hekken omzoomde speel-
plaats en de vieze wc's kan ik me zo weer
voor de geest halen. In veel te grote klas-
sen probeerden de meesters ons de nodige
basiskennis bij te brengen. Ik ken ze nog
a11en bij hun naam, eerste klas, meester
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Meij ers; tweede klas, meester Duijkers;
derde klas, meester V an W ersch; vierde
klas, meester Spiertz; vij fde klas, meester
Brouwers; zesde klas, meester van K nip-
penbergh; zevende klas, meester Ramec-
k er s. L ink s en recht s aan de school w as
nog een woning vastgebouwd. Het pand
dat aan de linkerkant lag en de ingang had
aan de M i . Jongenstraat w as het gemeente-
h u i s .

   I n het hu is aan de ander e k ant v an de
 school w oonde eer st meester M eij er s en
 toen de farnilie D usch. D e heer D usch i s
 nog veldwachter geweest zoals dat toenter-
 tij d heette. Samen met de school zijn deze
 woningen afgebroken.

    Om bij het volgende huis te komen moe-
 ten we eerst langs zo'n ronde kolom, die in
 die tij d dienst deed als transformatorhuisje.
Op de hoek van de St. Nicolaasbergweg en
B u 1k em st r aat , w aar nu een                          m o o i k r u i s

staat, stond ook zo'n grote groene koekj es-
trommel . Het huis van de farnilie D e1iege
had een hele hoge stoep, nog ik denk wel
hoger dan een meter, waar j e met trappen
naar boven moest voordat j e aan de voord-
eur kwam. Op foto nr.3 van het boekje
 "Simpelveld in oude ansichten"                               i s h et

transformatorhuisj e duidelij k te en zien ook
 de verhoogde stoep. Voor Deliege woonde
 T reesk e Pel ser in dit pand.

   Naast Deliege lag de electriciteitszaak
 van Sij stermans. Niet zo'n grote maar zaak
 j e kon er wel alles krijgen wat een na- in
 oorlogs huishouden nodig was. Het assorti-
 ment was beperkt in die tijd als men dit erg
 vergelijkt met wat er nu een in dergelijke
 zaak te koop wordt aangeboden. Enkele
 radio's, lampen, strijEi j zers. meer was V eel
 er niet . Televisies, electrische wasmachines
 zoals wij die nu kennen, wasdrogers, diep-
 vriezers, etc. zijn artikelen toen nog die
 ni et best onden .

    D e huizen van D eliege en Sij stermans
 zijn later verbouwd tot showroom van de
 m eubelz aak v an L eegsten,                          t h a n s G a sse -

 bedderie (nr. 54) . Wie indertijd naast Sijs-
 termans woonde weet ik niet meer, wel
  weet ik nog dat Karl Broekmans daar zijn
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zijn geweest. Met de Vivo en de Spar 
alsmede melkhandel Didden heb je daar 
eigenlijk alles gehad. 

Nu steken we de straat over en beginnen 
vanaf café zum Pony (nr. 2), dat op de 
hoek IrmstraatNroenhofstraat ligt, de weg 
terug aan de andere kant; de huizen met de 
even huisnummers dus. 

Genoemd café op de hoek werd inder
tijd bewoond door de familie Wiel Bröche
ler. Door zijn gunstige ligging tegenover de 
hoofdingang van de kerk was het na de 's 
zondagse hoogmis het stamcafé van de 
boeren en hun opvolgers de jonge boeren. 
Het was tevens vergaderlokaal voor diver
se verenigingen. Zoals een foto op blz. 151 
in het fotoboek toont, was er vroeger 
Restaurant Heuschen in gevestigd. 

Naast café Bröcheler lag de slagerij (nr. 
4) van Werner Strolenberg met een vrij 
groot erf Aan de buitenmuur van het café 
en de slagerij waren ringen bevestigd om 
vee aan vast te binden of het paard als de 
voerman in café Bröcheler ''zich inge op de 
lamp goong schudde". Dit pand is geheel 
verbouwd en het erf is nu volgebouwd met 
woningen. In de huidige Mr. Jongenstraat, 
die vroeger Raadhuisstraat heette, stonden 
in mijn lagere schooltijd behalve het 
gemeentehuis, dat eigenlijk een verlengstuk 
van de jongensschool was, nog geen ande
re huizen. 

Steken we deze straat over dan zouden 
we bij de jongensschool hebben moeten 
komen. Dit gebouw werd in 1870 gebouwd 
in de tijd dat koning Willem III regeerde. 
Dit was te zien aan de gietijzeren emble
men met WIII die in de gevel waren beves
tigd. Het moet in die tijd een moderne 
school zijn geweest (zie fotoboek blz. 98). 
Ze staat er helaas niet meer maar is in 1977 
ten offer gevallen aan de gemeentelijke 
bouwdrift. Het grote statige gebouw met 
de door ijzeren hekken omzoomde speel
plaats en de vieze wc's kan ik me zo weer 
voor de geest halen. In veel te grote klas
sen probeerden de meesters ons de nodige 
basiskennis bij te brengen. Ik ken ze nog 
allen bij hun naam; eerste klas, meester 

Meijers; tweede klas, meester Duijkers; 
derde klas, meester Van Wersch; vierde 
klas, meester Spiertz; vijfde klas, meester 
Brouwers; zesde klas, meester van Knip
penbergh; zevende klas, meester Ramec
kers. Links en rechts aan de school was 
nog een woning vastgebouwd. Het pand 
dat aan de linkerkant lag en de ingang had 
aan de Mr. Jongenstraat was het gemeente
huis. 

In het huis aan de andere kant van de 
school woonde eerst meester Meijers en 
toen de familie Dusch. De heer Dusch is 
nog veldwachter geweest zoals dat toenter
tijd heette. Samen met de school zijn deze 
woningen afgebroken. 

Om bij het volgende huis te komen moe
ten we eerst langs zo'n ronde kolom, die in 
die tijd dienst deed als transformatorhuisje. 
Op de hoek van de St. Nicolaasbergweg en 
Bulkemstraat, waar nu een mooi kruis 
staat, stond ook zo'n grote groene koekjes
trommel. Het huis van de familie Deliège 
had een hele hoge stoep, ik denk wel nog 
hoger dan een meter, waar je met trappen 
naar boven moest voordat je aan de voord
eur kwam. Op foto nr.3 van het boekje 
"Simpelveld in oude ansichten" is het 
transformatorhuisje duidelijk te zien en ook 
de verhoogde stoep. Vóór Deliège woonde 
Treeske Pelser in dit pand. 

Naast Deliège lag de electriciteitszaak 
van Sijstermans. Niet zo'n grote zaak maar 
je kon er wel alles krijgen wat in een na
oorlogs huishouden nodig was. Het assorti
ment was erg beperkt in die tijd als men dit 
vergelijkt met wat er nu in een dergelijke 
zaak te koop wordt aangeboden. Enkele 
radio's, lampen, strijkijzers. Veel meer was 
er niet. Televisies, electrische wasmachines 
zoals wij die nu kennen, wasdrogers, diep
vriezers, etc. zijn artikelen die toen nog 
niet bestonden. 

De huizen van Deliège en Sijstermans 
zijn later verbouwd tot showroom van de 
meubelzaak van Leegsten, thans Gasse
bedderie (nr. 54). Wie indertijd naast Sijs
termans woonde weet ik niet meer, wel 
weet ik nog dat Karl Broekmans daar zijn 



kapperszaak heeft gehad, nadat hij - zoals
reeds vermeld - eerder geknipt en gescho-
ren had in het pand naast de poort ingang
van de familie L umeij . D aam a hebben er
v erschi llende fami lies gew oond.

   Zo komen we bij de huidige dierenspe-
ciaalzaak annex bloemenshop (nr. 60) .
V roeger w as hier de m eubelzaak van A dolf
L eegsten gevestigd, die zoal s ik reeds eer-
der aangaf zij n w erkplaats tegenover deze
zaak onder de poort door bij Lumeij had.
D e heer L eegsten vervulde j arenlang de
functie van kerkmeester. In het hoekpand
er naast w as v roeger een w inkel in k olonial e
waren, wij nen en likeuren gevestigd. D e
winkelruimte heeft eigen1ij k altij d leeg ge-
st aan en h eeft tu ssen do or al s sh ow r o om
voor de meubelzaak van L eegsten gediend.
Thans worden in deze ruimte antiquiteiten
uitgestald van de antiekzaak die op de hoek
N ieuwe Gaasstraat/I rmstraat ligt. De bo-
venverdieping in dit hoekpand is in gebruik
als w oonruimte. H ier w oont de fam il i e
Scheeren. N u komen we bij de Nieuwe
Gaasstraat . H ier lag en ligt nu nog, thans
weer bewoond, een van de twee kapelanie-
ën. D aar heeft o.a. kapelaan Rothkrans ge-
woond. N aast de winkel van bakkerij
 Scheereq die helaas in de loop van l 994
 de bakkerij en winkel heeft moeten sluiten,
 lag tegenover de kapelanie de graanhandel
 en de maal der ij van B isschof f H et hoek -
 pand ( n r. 64) , i s thans w inkel v oor antiek e
 meubels. D it was v roeger een cafë, vervol-
g en s w oonhu i s v an de f am i l i e R ein der s en
later voordat Interart er zich vestigde is er
weer korte tij d een cafë geweest .

   D e blok w oningen die nu komt is duide-
1ij k te zien in het fotoboek op bt .52 en wel
in de staat zoals ik hem uit mijn j eugd nog
ken. Naast de antiekzaak woonde vroeger
de famil ie Scheij en. V ia een smal gangetj e
kwam j e vervolgens bij de woning van
V liex-Scheepers. Tussen dit en de gangetj e
dan volgende poort had Tina Lumeij een
klein w inkeltj e in snoep en koloniale waren
zo wist mij n moeder zich te herinne- nog
ren, maar dat was echt voor rnij n tij d. D an
kwam er een poort, die toegang gaf tot een

  schuur die eerst als opslag voor kolen heeft
  gediend voor ko1enhandel L umeij en l ater
  door N iek L oo van de overkant gebruik t
  w erd al s stalling voor de kar en andere
  landbouw werk tuigen.

    H et h u i s aan slu i t en d w er d eer st be-
 w oond door de famil ie L umeij en later
  doo r de f am i l i e B lez er . A cht er door w oon-
  de ook nog de famil ie D emas. Polit ieman
 L emmens heeft er ook gew oond. D eze
 po1itieman L emmens v onden w e al s l i nde-
 ren een van de minst populai re agenten in
 de reeks die in de I rmstraat hebben ge-
 woond en in onze j eugd actief waren bin-
 nen ĥet corps Simpelveld. Zij n bij naam was
  "d'r k ingerpelies". Telkens als er ergens op
 straat w erd gevoetbald dook hij uit het
 ni et s op. H ij nam dan de bal mee of zoal s
 dat in politietermen heet, legde er beslag
 op. A ndere agenten knepen w el eens een
 oogj e dicht al s iedereen naar binnen w as
 gevlucht en de bal op straat als eenzaam
 corpus de1icti was achter gebleven.

     Op zondagmiddag werd er vaker op
 straat gev oetbald w aarbij de ouderen stie-
 kem een balletj e mee trapten. D at kon toen
 nog best want autoverkeer was et bij na
 ni et . A l s er een aut o in aantocht w as dan
 hoorde j e die meestal al van verre aank-
 omen; fluistermotoren moesten wor- nog
 den uitgevonden. Er was dan genoeg tij d
 om het spel stil te leggen. E en van de ou-
 deren lette meestal op of er een agent in
 aantocht was. Zodra deze werd gesigna-
leerd Wionk de kreet 'p l jesse " en iedereen
zorgde dat hij niet gezien werd waarbij
zoal s gezegd de bal w e1eens eenzaam ach-
ter bleef D e agenten verplaatsten zich toen
per fi et s of m aak ten hun r onde m et de fi et s
aan de hand. Het verrassingselement was
toen niet zo groot al s tegenwoordig.

   H et huis van Bisschoff (nr .72) , het vol-
gende pand, i s een v an de oudere hu izen in
de straat . Bisschof voerde vroeger een
kolenhandel en verkocht daarnaast petro-
leum.(zie fotoboek blz.52) Eerst met paard
en w agen en later per auto . D at w as
toentert ij d een van de weinige auto's in de
s t r a a t .
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kapperszaak heeft gehad, nadat hij - zoals 
reeds vermeld - eerder geknipt en gescho
ren had in het pand naast de poortingang 
van de familie Lumeij. Daarna hebben er 
verschillende families gewoond. 

Zo komen we bij de huidige dierenspe
ciaalzaak annex bloemenshop (nr. 60). 
Vroeger was hier de meubelzaak van Adolf 
Leegsten gevestigd, die zoals ik reeds eer
der aangaf zijn werkplaats tegenover deze 
zaak, onder de poort door bij Lumeij had. 
De heer Leegsten vervulde jarenlang de 
functie van kerkmeester. In het hoekpand 
ernaast was vroeger een winkel in koloniale 
waren, wijnen en likeuren gevestigd. De 
winkelruimte heeft eigenlijk altijd leeg ge
staan en heeft tussendoor als showroom 
voor de meubelzaélk van Leegsten gediend. 
Thans worden in deze ruimte antiquiteiten 
uitgestald van de antiekzaak die op de hoek 
Nieuwe Gaasstraat/Irmstraat ligt. De bo
venverdieping in dit hoekpand is in gebruik 
als woonruimte. Hier woont de familie 
Scheeren. Nu komen we bij de Nieuwe 
Gaasstraat. Hier lag en ligt nu nog, thans 
weer bewoond, een van de twee kapelanie
ën. Daar heeft o.a. kapelaan Rothkrans ge
woond. Naast de winkel van bakkerij 
Scheeren, die helaas in de loop van 1994 
de bakkerij en winkel heeft moeten sluiten, 
lag tegenover de kapelanie de graanhandel 
en de maalderij van Bisschoff. Het hoek
pand (nr. 64), is thans winkel voor antieke 
meubels. Dit was vroeger een café, veIVol
gens woonhuis van de familie Reinders en 
later voordat Interart er zich vestigde is er 
weer korte tijd een café geweest. 

De blok woningen die nu komt is duide
lijk te zien in het fotoboek op blz.52 en wel 
in de staat zoals ik hem uit mijn jeugd nog 
ken. Naast de antiekzaak woonde vroeger 
de familie Scheijen. Via een smal gangetje 
kwam je veJVolgens bij de woning van 
Vliex-Scheepers. Tussen dit gangetje en de 
dan volgende poort had Tina Lumeij een 
klein winkeltje in snoep en koloniale waren 
zo wist mijn moeder zich nog te herinne
ren, maar dat was echt voor mijn tijd. Dan 
kwam er een poort, die toegang gaf tot een 

schuur die eerst als opslag voor kolen heeft 
gediend voor kolenhandel Lumeij en later 
door Niek Loo van de overkant gebruikt 
werd als stalling voor de kar en andere 
landbouwwerktuigen. 

Het huis aansluitend werd eerst be
woond door de familie Lumeij en later 
door de familie Blezer. Achter door woon
de ook nog de familie Demas. Politieman 
Lemmens heeft er ook gewoond. Deze 
politieman Lemmens vonden we als kinde
ren een van de minst populaire agenten in 
de reeks die in de Irmstraat hebben ge
woond en in onze jeugd actief waren bin
nen het corps Simpelveld. Zijn bijnaam was 
"d'r kingerpelies". Telkens als er ergens op 
straat werd gevoetbald dook hij uit het 
niets op. Hij nam dan de bal mee of zoals 
dat in politietermen heet, legde er beslag 
op. Andere agenten knepen wel eens een 
oogje dicht als iedereen naar binnen was 
gevlucht en de bal op straat als eenzaam 
corpus delicti was achter gebleven. 

Op zondagmiddag werd er vaker op 
straat gevoetbald waarbij de ouderen stie
kem een balletje mee trapten. Dat kon toen 
nog best want autoverkeer was er bijna 
niet. Als er een auto in aantocht was dan 
hoorde je die meestal al van verre aank
omen; fluistermotoren moesten nog wor
den uitgevonden. Er was dan genoeg tijd 
om het spel stil te leggen. Een van de ou
deren lette meestal op of er een agent in 
aantocht was. Zodra deze werd gesigna
leerd klonk de kreet ''pliesse" en iedereen 
zorgde dat hij niet gezien werd waarbij 
zoals gezegd de bal weleens eenzaam ach
ter bleef De agenten verplaatsten zich toen 
per fiets of maakten hun ronde met de fiets 
aan de hand. Het verrassingselement was 
toen niet zo groot als tegenwoordig. 

Het huis van Bisschoff (nr. 72), het vol
gende pand, is een van de oudere huizen in 
de straat. Bisschof voerde vroeger een 
kolenhandel en verkocht daarnaast petro
leum. (zie fotoboek blz.52) Eerst met paard 
en wagen en later per auto. Dat was 
toentertijd een van de weinige auto's in de 
straat. 
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     's A v onds w as de str aat autovr ij w ant
 degene die een auto had parkeerde die op
 zij n eigen erf of bij iemand anders, maar de
 auto bleef niet langs de straat staan. T egen-
 woordig is dat een beetj e anders. D oor een
 verbouwing is er niets meer van de
 oorspronkelij ke gevel overgebleven.

   Het volgende huis ( nr . 74) was in mij n
j eugd bewoond door de farnilie V andenho-
ven. V roeger was er een kapperszaak in
 gevestigd. (zie fotoboek blz. 50) . Diverse
uiterlij ke verfraaiingen en interne verbou-
wingen hebben het huis in de huidige staat
gebracht .

   I n het huisj e ( nr . 76) , dat een kleine
poort had die toegang gaf tot het erf,
w oonde Polke D amen met zij n gehandicap-
te zus Pollienek e. Hïj had naast k ippen en
konij nen wat schapen. Deze liet hij 's zo-
mers vastgebonden aan een paaltj e in de
bermen v an de veldw egen grazen en later
in een w eide. D eze w eide lag waar nu de
D r . Schweitzerstraat loopt . Bij de St . Nico-
laasberg over het spoor onderhield hij een
vrij grote tuin waar hij en zijn zus van kon-
den leven. D aarnaast pak te hij alles aan
w aar iet s mee te v erdienen v iel .

   Tij dens het hakken van hout in het
spoorta1ud tegenover hoeve Vogelzang is
hij overleden. Door de heer Leo Engelen is
hij toen op de molenkar naar huis gebracht.
L ater heeft er nog "d'r Hongsj oep " ge-
woond, deze naam hoeft geen nadere uit-
leg.

    D aar na heeft dit huisj e nog diverse an-
dere bewoners gehad. Tussen de twee gro-
te huizenblokken aan weerskanten doet dit
huisje een beetje popperig aan. Er is
meftertij d veel aan veranderd.

    In het het dubbelpand ernaast woonde
op nr. 78 de familie Caubo. Aan dit huis is
niet veel veranderd behalve zij n bewoners.
Op nr. 80 woonde de fami1ie Hub Bleij1e-
vens, die later boven op de Rolduckerweg
is gaan wonen. De familie Peerboom nam
toen haar intrek in het pand. Daarna kwam
Johan Bleij levens er wonen. Diens compag-
non was H arie B1eij levens, zij waren vee-
handelaren en reden met een antieke grote
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Ford veewagen hun klanten langs. E en
prachtige auto, die nog moest worden
aangezwengeld. V oordat ze in het bezit
w ar en v an een auto k w am en de v ark ens
per wagon aan en deze werden dan vanaf
het station los de B aneberg afgedreven
naar de stallen. A chter dit pand of beter
gezegd er aan vast gebouwd lag een grote
zaal . V roeger hadden de ouders van Hub
Bleij levens hier een cafe met danszaal .

   De gebroeders Bleij levens handelden
niet al leen in v ee maar hadden zelf ook
 r undv ee. D aar naast hadden ze nog land
 waarop hoofdzakelij k bieten voor veevoer
 w er den v erbouw d. Pand Caubo en B leij le-
 vens hadden vroeger een verhoogde stoep
 van rode baksteen voor het huis die, nader-
 hand door aanpassingen van het wegdek,
 uit het straatbeeld i s v erdw enen. Op foto
 nr. 6 van "Simpelveld in oude ansichten" is
 huis Bleij levens met verhoogde stoep goed
 te zien. Boven de poor t geven muurankers
 het bouwjaar aan : 1867.

   H et al leenstaande en ter ug1iggende
 pand, dat dan komt, werd door twee fami-
 lies bewoond, aan de voorkant (N-. 84)
 door de familie Coenj aerts en achter door
 (nr. 82) woonde de familie Meertens. Dit is
 ook een echt oud huisj e w aar veel aan v er -
 bouwd en aangebouwd is. Toen Coenjaarts
 naar de M olsberg verhuisde heeft er de
 familie Olischlagers gewoond. N a M eer-
 tens heeft Peerboom er nog gewoond.

    Tussen dit huis en het volgende loopt de
 Baneberg of Vinkebergske, een voetpad
  dat de verbinding vormt tussen de I rm-
  straat en de Stationstraat. Toen de trein
  nog reed werd er veelw ldig van gebruik
  gemaakt door de treinreizigers.                                 T h an s i s

  het pad verhard maar vroeger was het uit-
  gehold door de regen en lag na e1keplens-
  bui de stoep en de straat vol met afgespoel-
  de ki eze1s en s1ib. In de winter als het had
  gesneeuwd was het een uitstekende baan
  o m t e sl eeën .

     In het pand (nr. 86) dat aan de andere
  k ant aan de B aneberg grenst w as v roeger
  een winke1 gevestigd. Men kreeg er wol,
  handwerkspulleq ondergoed                              w erk kl eding
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's Avonds was de straat autovrij want 
degene die een auto had parkeerde die op 
zijn eigen erf of bij iemand anders, maar de 
auto bleef niet langs de straat staan. Tegen
woordig is dat een beetje anders. Door een 
verbouwing is er niets meer van de 
oorspronkelijke gevel overgebleven. 

Het volgende huis (nr. 74) was in mijn 
jeugd bewoond door de familie V andenho
ven. Vroeger was er een kapperszaak in 
gevestigd. (zie fotoboek blz. 50). Diverse 
uiterlijke verfraaiingen en interne verbou
wingen hebben het huis in de huidige staat 
gebracht. 

In het huisje (nr. 76), dat een kleine 
poort had die toegang gaf tot het erf, 
woonde Polke Damen met zijn gehandicap
te zus Pollieneke. Hij had naast kippen en 
konijnen wat schapen. Deze liet hij 's zo
mers vastgebonden aan een paaltje in de 
bermen van de veldwegen grazen en later 
in een weide. Deze weide lag waar nu de 
Dr. Schweitzerstraat loopt. Bij de St. Nico
laasberg over het spoor onderhield hij een 
vrij grote tuin waar hij en zijn zus van kon
den leven. Daarnaast pakte hij alles aan 
waar iets mee te verdienen viel. 

Tijdens het hakken van hout in het 
spoortalud tegenover hoeve Vogelzang is 
hij overleden. Door de heer Leo Engelen is 
hij toen op de molenkar naar huis gebracht. 
Later heeft er nog "d'r Hongsjoep" ge
woond, deze naam hoeft geen nadere uit
leg. 

Daarna heeft dit huisje nog diverse an
dere bewoners gehad. Tussen de twee gro
te huizenblokken aan weerskanten doet dit 
huisje een beetje popperig aan. Er is 
mettertijd veel aan veranderd. 

In het het dubbelpand ernaast woonde 
op nr. 78 de familie Caubo. Aan dit huis is 
niet veel veranderd behalve zijn bewoners. 
Op nr. 80 woonde de familie Hub Bleijle
vens, die later boven op de Rolduckerweg 
is gaan wonen. De familie Peerboom nam 
toen haar intrek in het pand. Daarna kwam 
Johan Bleijlevens er wonen. Diens compag
non was Harie Bleijlevens, zij waren vee
handelaren en reden met een grote antieke 

Ford veewagen hun klanten langs. Een 
prachtige auto, die nog moest worden 
aangezwengeld. Voordat ze in het bezit 
waren van een auto kwamen de varkens 
per wagon aan en deze werden dan vanaf 
het station los de Baneberg afgedreven 
naar de stallen. Achter dit pand of beter 
gezegd er aan vast gebouwd lag een grote 
zaal. Vroeger hadden de ouders van Hub 
Bleijlevens hier een café met danszaal. 

De gebroeders Bleijlevens handelden 
niet alleen in vee maar hadden zelf ook 
rundvee. Daarnaast hadden ze nog land 
waarop hoofdzakelijk bieten voor veevoer 
werden verbouwd. Pand Caubo en Bleijle
vens hadden vroeger een verhoogde stoep 
van rode baksteen voor het huis die, nader
hand door aanpassingen van het wegdek, 
uit het straatbeeld is verdwenen. Op foto 
nr. 6 van "Simpelveld in oude ansichten" is 
huis Bleijlevens met verhoogde stoep goed 
te zien. Boven de poort geven muurankers 
het bouwjaar aan: 1867. 

Het alleenstaande en terugliggende 
pand, dat dan komt, werd door twee fami
lies bewoond; aan de voorkant (nr. 84) 
door de familie Coenjaerts en achter door 
(nr. 82) woonde de familie Meertens. Dit is 
ook een echt oud huisje waar veel aan ver
bouwd en aangebouwd is. Toen Coenjaarts 
naar de Molsberg verhuisde heeft er de 
familie Olischlagers gewoond. Na Meer
tens heeft Peerboom er nog gewoond. 

Tussen dit huis en het volgende loopt de 
Baneberg of Vinkebergske, een voetpad 
dat de verbinding vormt tussen de Irm
straat en de Stationstraat. Toen de trein 
nog reed werd er veelvuldig gebruik van 
gemaakt door de treinreizigers. Thans is 
het pad verhard maar vroeger was het uit
gehold door de regen en lag na elke plens
bui de stoep en de straat vol met afgespoel
de kiezels en slib. In de winter als het had 
gesneeuwd was het een uitstekende baan 
om te sleeën. 

In het pand (nr. 86) dat aan de andere 
kant aan de Baneberg grenst was vroeger 
een winkel gevestigd. Men kreeg er wol, 
handwerkspullen, ondergoed werkkleding 



 en m e er v an d i en aa r d . D e z aak w a s v an d e
 familie V ermeeren. E r waren nog andere
 bewoners in dat grote pand. Boven had de
 familie Smeets en later de farnilie Luij ten er
 w o o n r u i m t e .

    Zo naderen we langzaam ons uitgangs-
 p u n t .

    Boerderij H orbach (nr.88) is het volgen-
 de obj ect (zie bt . 23 van het fotoboek) .
 H et is een zeer oude boerderij . D e gevel-
 steen boven de voordeur geeft het j aartal
 l 797 aan en dr aagt de l eft er s T .V .W . en
 M .E .L .. D ez e st aan v o or T heo v an W er sch
 en M aria E lisabeth L impens. Genoemde
 T h eo v an W er sch i s v an l 7 9 5 t ot 18 l 3
 burgemeester van Simpelveld geweest .

    E r is een verhoogde stoep in bakstenen
 u itgevoerd en om de v oor deur te bereik en
 moet j e nog enkele blauwstenen trappen
 op. V oor moeders met ki nderwagens
vormde en vo i t deze stoep een hindernis
die alleen via rij den over de weg genomen
kan worden. H orbach had vroeger een
melkhandel . M et kar en paard maakten
Charel en Lucie dagelij ks hun ronde langs
de k lanten om dez e v an v er se meUc t e
v oorzien . V erpak te me1k in n essen of car -
tons kende men toen niet, men was aange-
w ezen op de melkboer . D egenen, die in de
buurt van een boer woonden, haalden daar
dagel ij k s zelf hun melk .

   D an zij n we weer ter hoogte van huis-
 nummer 63 aangekomen nl . bij het pand
 (nr.90) tegenover mij n ouderlij k huis en
 toen tev ens het l aat st e hu i s v an de straat .

    D it w as een dubbel w oonhuis met tw ee
ingangen. Tw ee onder een dak heet dat
tegenw oor dig . A an de k ant v an H orbach
woonde Gina Janssen met haar gehan-
dicapte broer L ot en de heer Grond. Gina
heeft nog meer kostgangers gehad. De fa-
milie K och heeft er gewoond, de heer
Dautzenberg, "d'r WTi ll iam" (Evers) en
Paul K nippenberg . Gr ond was w erkzaam
op de voormalige steenfabriek SlM , W i1li-
am is bij de gemeente werkzaam geweest
en Paul w erk te bij de N S.

   A an de ander e k ant w oonde de fami li e
M ayntz . D ochter M ari a heeft er na haar

 huw elij k een tij dj e ingew oond.
    Opa M ayntz had een grote snor, wat j e

 als kind altij d imponeerde. Hij was bij de
 vrij willige brandweer, waar hij mede-
 oprichter v an w as en lid v an de harmonie.
V an beroep was hij zelfstandig bakker . Hij
had zij n bak kerij in de K loosterstraat in het
huis naast het pand H uppertz waar ook
eens het postkantoor in gevestigd is ge-
weest . Z ij n grote hobby waren zij n rozen.
Ging j e achterom dan moest eerst door j e
een tu nn el v an r oz en . 's Z om er s al s dez e
bloeiden was dat prachtig. Beide woningen
zij n naderhand verbouwd en samengetrok-
ken tot een groot w oonhuis.

   H et echtpaar H amer s-B eck er s en de
fami l ie v an der L inden hebben er na deze
verbouwing in gewoond.

    W elbeschouw d v ormde de I rm st raat
 toentert ij d een k leine econorni sche eenheid.
 Je hoefde eigenlij k van de wieg tot het graf
 de straat niet uit, j e kon er alles kri j gen.
 A mbachtslieden en neringdoenden waren er
 in diverse disciplines: boer, slager, bakker,
 timmerman, kleermaker, meubel- kapper,
 maker, schoenmaker, molenaar, melkboer,
 elek tr icien, v eehandelaar . D e horeca w as
 goed ver tegenwoordigd, er was steenkool
 te k rij gen, er w aren w inkels in k oloniale
 waren, een stof fen- en manufacturenzaak,
 een zaak voor textiel en werkkleding, een
 hoedenzaak een meubelzaak, een elektrici-
 teitswinkel . D e school was er, de kerk aan
 het uiteinde van de straat, het gemeente-
 huis, zelfs een kapelaan was beschikbaar.

   Opmerkelij k is dat van genoemde zaken
 slechts weinige zij n gebleven n.l . drie
cafe's, Jöbses, H owben en Bröcheler, en de
winkel van L umeij .

   Ook in mij n j eugd w erd de straat schoon
gehouden van rondslingerend w il . Dat ge-
beurde met bezem, schop en de kruiwagen
om het vuil af te voeren. Die kruiwagen
w as nog v an h ou t , ni et m et een lu chtban d
maar met een wiel met ij zeren hoepel als
loopvlak. Jarenlang is dat gedaan door
tw ee echte dor pstypen, d'r H annes en d'r
Joep (zie fotoboek blz 84) .
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en meer van dien aard. De zaak was van de 
familie Vermeeren. Er waren nog andere 
bewoners in dat grote pand. Boven had de 
familie Smeets en later de familie Luijten er 
woonruimte. 

Zo naderen we langzaam ons uitgangs
punt. 

Boerderij Horbach (nr.88) is het volgen
de object (zie blz. 23 van het fotoboek) . 
Het is een zeer oude boerderij. De gevel
steen boven de voordeur geeft het jaartal 
1797 aan en draagt de letters T.V.W. en 
M.E.L.. Deze staan voor Theo van Wersch 
en Maria Elisabeth Limpens. Genoemde 
Theo van Wersch is van 1795 tot 1813 
burgemeester van Simpelveld geweest. 

Er is een verhoogde stoep in bakstenen 
uitgevoerd en om de voordeur te bereiken 
moet je nog enkele blauwstenen trappen 
op. Voor moeders met kinderwagens 
vormde en vormt deze stoep een hindernis 
die alleen via rijden over de weg genomen 
kan worden. Horbach had vroeger een 
melkhandel. Met kar en paard maakten 
Charel en Lucie dagelijks hun ronde langs 
de klanten om deze van verse melk te 
voorzien. Verpakte melk in flessen of car
tons kende men toen niet, men was aange
wezen op de melkboer. Degenen, die in de 
buurt van een boer woonden, haalden daar 
dagelijks zelf hun melk. 

Dan zijn we weer ter hoogte van huis
nummer 63 aangekomen nl. bij het pand 
(nr.90) tegenover mijn ouderlijk huis en 
toen tevens het laatste huis van de straat. 

Dit was een dubbel woonhuis met twee 
ingangen. Twee onder een dak heet dat 
tegenwoordig. Aan de kant van Horbach 
woonde Gina Janssen met haar gehan
dicapte broer Lot en de heer Grond. Gina 
heeft nog meer kostgangers gehad. De fa
milie Koch heeft er gewoond, de heer 
Dautzenberg, "d'r William " (Evers) en 
Paul Knippenberg. Grond was werkzaam 
op de voormalige steenfabriek SIM, Willi
am is bij de gemeente werkzaam geweest 
en Paul werkte bij de NS. 

Aan de andere kant woonde de familie 
Mayntz. Dochter Maria heeft er na haar 

huwelijk een tijdje ingewoond. 
Opa Mayntz had een grote snor, wat je 

als kind altijd imponeerde. Hij was bij de 
vrijwillige brandweer, waar hij mede
oprichter van was en lid van de harmonie. 
Van beroep was hij zelfstandig bakker. Hij 
had zijn bakkerij in de Kloosterstraat in het 
huis naast het pand Huppertz waar ook 
eens het postkantoor in gevestigd is ge
weest. Zijn grote hobby waren zijn rozen. 
Ging je achterom dan moest je eerst door 
een tunnel van rozen. 's Zomers als deze 
bloeiden was dat prachtig. Beide woningen 
zijn naderhand verbouwd en samengetrok
ken tot één groot woonhuis. 

Het echtpaar Hamers-Beckers en de 
familie van der Linden hebben er na deze 
verbouwing in gewoond. 

Welbeschouwd vormde de lrmstraat 
toentertijd een kleine economische eenheid. 
Je hoefde eigenlijk van de wieg tot het graf 
de straat niet uit, je kon er alles krijgen. 
Ambachtslieden en neringdoenden waren er 
in diverse disciplines: boer, slager, bakker, 
timmerman, kleermaker, kapper, meubel
maker, schoenmaker, molenaar, melkboer, 
elektricien, veehandelaar. De horeca was 
goed vertegenwoordigd, er was steenkool 
te krijgen, er waren winkels in koloniale 
waren, een stoffen- en manufacturenzaak, 
een zaak voor textiel en werkkleding, een 
hoedenzaak, een meubelzaak, een elektrici
teitswinkel. De school was er, de kerk aan 
het uiteinde van de straat, het gemeente
huis, zelfs een kapelaan was beschikbaar. 

Opmerkelijk is dat van genoemde zaken 
slechts weinige zijn gebleven n.l. drie 
café's, Jöbses, Houben en Bröcheler, en de 
winkel van Lumeij. 

Ook in mijn jeugd werd de straat schoon 
gehouden van rondslingerend vuil. Dat ge
beurde met bezem, schop en de kruiwagen 
om het vuil af te voeren. Die kruiwagen 
was nog van hout, niet met een luchtband 
maar met een wiel met ijzeren hoepel als 
loopvlak. Jarenlang is dat gedaan door 
twee echte dorpstypen, d'r Hannes en d'r 
Joep (zie fotoboek blz 84). 
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   Zij waren er ook bij als er w ilnis werd
opgehaald. Met paard en een kar als w il-
niswagen ging men dan de huizen langs.
Het grootste w il vormde toen de "kluute-
drek " of sintels, die in emmers, oude in-
maakketels of dozen werd aangeboden. B ij
het legen er van in de kar ging dat steeds
gepaard met wolken stof Veel ander afr al
was er  et w ant li ppen, konij nen en var-
kens waren de grote opruimers.

   D iezelfde kar met paar d werd 's winters
ingezet als het glad was en er gestrooid
moest w or den . Z e w as dan beladen met
zand en al r ij dend werd dan door twee per-
sonen met een schop zand over de w eg
gestrooid. Was er al een glijbaan als ze
zand kw amen strooien dan stonden w e met
de bezem klaar om ze meteen weer schoon
t e v e g e n .

   Gaarne wil ik tussendoor toch even de
aandacht vestigen op de "sj lampiefen". In
alle vroegte hoordeje ze door de straat rij -
den op weg naar "d'r Sj taat" om "sj lam "
te halen, een in die tij d onmisbare bron van
energie. Meesta1 bleef het bij een vracht per
dag; een paard met een volle kar moet je
niet jagen en haast had men toen nog niet

     D e boeren kenden nog geen tractoren .
Al het werk in het ve1d werd met behulp
van het paard gedaan en toch kwam men
ook toen op tij d met alles klaar . Tegen-
woordig is alles gemotoriseerd en ge-
mechaniseerd en wordt er 's zondags toch
nog op het land gewerkt.

   D eze echte paardenkrachten deponeer-
den naar believen hun afgewerkte energie
gewoon op straat. Lang lagen paar- deze
denkeutels er niet . V oor tuinbezitters was
dat een goedkope bemesting. Het onderstel
van een oude kindeM agen met daarop een
afgedankte inmaakketel diende a1s keutele-
ton wtizirmee men rondreed voor het verza-
melen v an de paardenmest .

   Een ander fenomeen uit mijn j eugd, dat
ik nooit zal was het fietsenren- vergeten,
nen. Start en uiteraard ook de finish van de
ronde was in de Irmstraat bij Horbach.
V andaar reed men richting St. Nicolaas-
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straat naar de Oude M olen, het M olenberg-
j e ornhoog, dat toen nog een door regen
uitgespoelde veldweg was, langs hoeve
H enneberg, Stampstraat, Panneslagerstraat
en de I rmstraat weer in. Z o is de cirkel
w e er r o n d .

   Het stuk weg vanaf cafe D rummen door
de O u de M o1en tot aan de St ampstr aat w as
nog niet verhard wat de nodige lekke ban-
den opleverde. Belangrij ke deelnemers aan
deze ronde die ik me nog kan herinneren
waren o.a. de gebroeders Hein en Gerrit
V oorting, Piet Haan, Jan Nolten, de gebr.
S t ev e n s .

   Een geluidsinstallatie was er in die tijd
ook al . N aast het vermelden van de prernie-
schenkers probeerde men ook de stand van
z ak en w eer t e g ev en .

   Naast pand nr. 90 is enkele j aren gele-
den nog een blok van driehuizen gebouwd,
nr.96 t/m l OO, waardoor het stuk nie-
mandsland tussen de I rmstraat en de St .
N icolaasstraat is verdwenen en beide stra-
ten op elkaar aansluiten. Thans is men be-
zig met het bouwen van nog een huis7 dat
moet dan nr .92 of 94 worden, tussen pand
nr . 90 en pand nr. 96.

   D it verhaal is veel langer geworden dan
ik me had voorgesteld toen ik begon met
schrijven. Zo gaat dat als je in heriiuierin-
gen duik t .

   Ik hoop dat ik vooral bij de oud-bewo-
ners van de I rmstraat met dit verhaal een
beetje nosta1gie heb mogen doen herleven.

   Voor correcties en/of aanw llingen houd
ik me gaarne aanbevolen.

Simpelveld, 24 februari 1999

91 

Zij waren er ook bij als er vuilnis werd 
opgehaald. Met paard en een kar als vuil
niswagen ging men dan de huizen langs. 
Het grootste vuil vormde toen de "kluute
drek" of sintels, die in emmers, oude in
maakketels of dozen werd aangeboden. Bij 
het legen er van in de kar ging dat steeds 
gepaard met wolken stof Veel ander afval 
was er niet want kippen, konijnen en var
kens waren de grote opruimers. 

Diezelfde kar met paard werd 's winters 
ingezet als het glad was en er gestrooid 
moest worden. Ze was dan beladen met 
zand en al rijdend werd dan door twee per
sonen met een schop zand over de weg 
gestrooid. Was er al een glijbaan als ze 
zand kwamen strooien dan stonden we met 
de bezem klaar om ze meteen weer schoon 
te vegen. 

Gaarne wil ik tussendoor toch even de 
aandacht vestigen op de "sjlampieten". In 
alle vroegte hoorde je ze door de straat rij
den op weg naar "d'r Sjtaat" om "sjlam" 
te halen, een in die tijd onmisbare bron van 
energie. Meestal bleef het bij één vracht per 
dag; een paard met een volle kar moet je 
niet jagen en haast had men toen nog niet 

. De boeren kenden nog geen tractoren. 
Al het werk in het veld werd met behulp 
van het paard gedaan en toch kwam men 
ook toen op tijd met alles klaar. Tegen
woordig is alles gemotoriseerd en ge
mechaniseerd en wordt er 's zondags toch 
nog op het land gewerkt. 

Deze echte paardenkrachten deponeer
den naar believen hun afgewerkte energie 
gewoon op straat. Lang lagen deze paar
denkeutels er niet. Voor tuinbezitters was 
dat een goedkope bemesting. Het onderstel 
van een oude kinderwagen met daarop een 
afgedankte inmaakketel diende als keutele
ton waarmee men rondreed voor het verza
melen van de paardenmest. 

Een ander fenomeen uit mijn jeugd, dat 
ik nooit zal vergeten, was het fietsenren
nen. Start en uiteraard ook de finish van de 
ronde was in de Irmstraat bij Horbach. 
Vandaar reed men richting St. Nicolaas-

straat naar de Oude Molen, het Molenberg
je omhoog, dat toen nog een door regen 
uitgespoelde veldweg was, langs hoeve 
Henneberg, Stampstraat, Panneslagerstraat 
en de Irmstraat weer in. Zo is de cirkel 
weer rond. 

Het stuk weg vanaf café Drummen door 
de Oude Molen tot aan de Stampstraat was 
nog niet verhard wat de nodige lekke ban
den opleverde. Belangrijke deelnemers aan 
deze ronde die ik me nog kan herinneren 
waren o.a. de gebroeders Hein en Gerrit 
Voorting, Piet Haan, Jan Nolten, de gebr. 
Stevens. 

Een geluidsinstallatie was er in die tijd 
ook al. Naast het vermelden van de premie
schenkers probeerde men ook de stand van 
zaken weer te geven. 

Naast pand nr. 90 is enkele jaren gele
den nog een blok van drie huizen gebouwd, 
nr.96 t/m 100, waardoor het stuk nie
mandsland tussen de Irmstraat en de St. 
Nicolaasstraat is verdwenen en beide stra
ten op elkaar aansluiten. Thans is men be
zig met het bouwen van nog een huis, dat 
moet dan nr. 92 of 94 worden, tussen pand 
nr. 90 en pand nr. 96 . 

Dit verhaal is veel langer geworden dan 
ik me had voorgesteld toen ik begon met 
schrijven. Zo gaat dat als je in herinnerin
gen duikt. 

Ik hoop dat ik vooral bij de oud-bewo
ners van de Irmstraat met dit verhaal een 
beetje nostalgie heb mogen doen herleven. 

Voor correcties en/of aanvullingen houd 
ik me gaarne aanbevolen. 

Simpelveld, 24 februari 1999. 
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I nhoudsopgave .
D e E l f d e

I n M e m o r i a m W i 1l F r an sse n
R e d a c t i e

m r . L .J . M .L . K o h l
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Inmiddels hebben wij het antwoord ontvangen van de heer 
H. van Wersch op de vraag: "Van wie is het wapen in de 
gevelsteen boven de deur van de pastorie ?" en tevens een 
vertaling van de tekst die eronder staat. 

De pastorie werd in 1683 hersteld. In de gevelsteen staat: 

R(everendus) D(ominus) GASPAR FAIMONVI L LE PASTOR 
PLENE EXSTRUXIT 
(vertaling: de eerwaarde heer Gaspar Faimonville heeft het 
van de grond af opgebouwd.) 

Als de Romeinse cijfers opgeteld worden krijgt men het jaar 
van de bouw 1683. 
(MDLLLXXVVIII = l683) 

Op de steen eronder staat de volgende tekst: 

R(everendus) D(ominus) A. SOUGNEZ NONUS POST IPSLJM 
SUCCESSDR TALITER REPARAVIT 
(vertaling: de eerw. heer Sougnez heeft dit aldus hersteld) 

23 lff'' 




