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Voorwoord 
 
Hallo Leden, 
 
Het maart-nummer was een driedubbel dik themanummer over WOII. Het was een succesvol 
vervolg op het maart-nummer van 2010 wat ook al een themanummer WOII was. Voorafgaand aan 
de lezing op 22 maart is dit themanummer aangeboden aan dhr. Benoît Wesly, voorzitter Joodse 
Gemeenschap en wethouder Joep van der Aa. Ook dit jaar zijn er weer een aantal zaken 
georganiseerd omtrent het thema WOII.  
 

 
 
Zo was er de lezing door dhr. Schetters over de evacuatie van Kerkrade op 22 maart. Op het 
moment dat Kerkrade front gebied dreigde te worden hebben de Duitsers alle bewoners 
geëvacueerd. Ongebruikelijker wijze zijn de bewoners geëvacueerd dwars door de frontlinie in de 
richting van Heerlen, Ubachsberg, Simpelveld en alle omliggende dorpen. Dit was natuurlijk een 
grote last die de regio te dragen kreeg. Een interessante en leerzame lezing. 
 
Zoals in het vorige nummer al aangehaald is ons museum inmiddels weer geopend tijdens het 
museum weekend op 3 april. Hier heeft de museumgroep wederom een WOII expositie ingericht. 
Voor wie er nog niet was: dit is bij Hoeve Scholtissenhof, Heiweg 1, Bocholtz. De openingtijden 
kunt u vinden op www.scholtissenhof.nl.  
 
Op 12 april was de voorjaars algemene ledenvergadering met aansluitend de vertoning van delen uit 
de film “You enter Germany 2”. De vertoning van de film was de voorbereiding op de excursie naar 
Hürtgenwald. Helaas was de opkomst zeer beperkt, maar de aanwezigen vonden het getoonde 
originele beeld materiaal uit 1944 allen zeer interessant en indrukwekkend. Het gaf een goede 
indruk van wat zich aan de landsgrenzen rond Aken in 1944 heeft afgespeeld. 
 
Het vervolg op de vertoonde film was, zoals al genoemd, de excursie naar Hürtgenwald op 14 mei. 
Met circa 50 personen is vertrokken naar Vossenack voor een bezoek aan het  museum ‘Hürtgen 
1944 und im Frieden’. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de Hospitaalbunker 
(‘Sanitätsbunker’) bei Simonskall. Na de gezamenlijke lunch werd ook nog een bezoek gebracht 
aan een Duitse oorlogsbegraafplaats. 
We danken Ortwin voor de organisatie van zowel de filmvoorstelling na de algemene leden-
vergadering als ook voor de organisatie van deze geweldige excursie. 

 
Na al deze WOII gerelateerde zaken ook nog ander nieuws: 
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Tijdens de algemene ledenvergadering stelde Ortwin Reitz zich niet meer herkiesbaar als 
bestuurslid vanwege zijn drukke bezigheden buiten onze vereniging. Hij wil wel nog steeds het 
periodiek blijven maken en andere ondersteunende diensten blijven leveren. natuurlijk respecteren 
wij zijn besluit en danken hem ook hier nogmaals voor zijn inzet in het bestuur. Dit heeft natuurlijk 
wel tot gevolg dat er nu een vacature is binnen het bestuur. Dus bij deze een oproep voor degenen 
die zich geroepen voelen …. meld u bij één van de bestuursleden. 
 
Onze jaarlijkse dialectavond heeft inmiddels ook plaatsgevonden op 15 april. Het thema dit jaar was 
Geluk en Geld. Zo kwam bij een voorbereidend onderzoek naar geluk naar voren dat een man zich 
dan doorgaans gezondheid wenst terwijl een vrouw kiest voor een groter huis. Hoe het werkelijke 
zit weten alleen diegenen die ook daadwerkelijk aanwezig waren tijdens deze avond ☺.  
De voordrachten werden opgeluisterd door muziek van de 'Hoeszengerkes' uit Eygelshoven en de 
'Ieshillige' uit Vaals. En natuurlijk zijn alle gedichten en sketches geschreven door leden van onze 
eigen sectie dialect, die ook zelf de voordrachten verzorgden van proza, gedichten en scènes. Wij 
danken de leden van deze sectie voor hun vele werk om van deze avond wederom een succes te 
maken. 
 
Op 21 april is een wegkruiswandelroute geopend die door de gemeenten Gulpen-Wittem, 
Voerendaal en Simpelveld leidt. Naast deze gemeenten is hieraan ook meegewerkt door de VVV en 
diverse vrijwilligers. Namens onze vereniging heeft Bert Havenith hieraan deelgenomen. Bert 
bedankt voor je inspanningen! 
Voor geïnteresseerden is de route inmiddels bij alle VVV kantoren en gemeentehuizen verkrijgbaar. 
 
Op Goedevrijdag 22 april is door de sectie 
wegkruisen de jaarlijkse wegkruiswandeling 
georganiseerd. Dit jaar was Bocholtz aan de 
beurt waardoor het natuurlijk mooi weer 
was. De opkomst was dan ook wederom 
zeer groot. De schattingen lopen uiteen van 
60 tot 80 deelnemers. De gezellige en rust-
gevende wandeling gaf voldoende gelegen-
heid tot persoonlijke overpeinzingen en het 
leggen van contacten. Tijdens de circa 2½ 
uur durende wandeling hebben we dertien 
kruisen bezocht, het veertiende was helaas 
plotseling verdwenen. Daarom alsnog hier-
naast even een foto van dit kruis.  

Foto Google streetview 
Dank aan de sectie wegkruisen voor de goede organisatie van deze wandeling. 
 
Sectie techniek heeft sinds maart een nieuw onderkomen gevonden voor de grote spullen die ze in 
het verleden hebben gekregen. Rob Scholl heeft dhr. Janssen bereid gevonden in zijn stallen plek te 
maken voor deze spullen. Inmiddels zijn die ook al verhuist naar hun nieuwe plek. Natuurlijk zijn 
wij dhr. Janssen dankbaar dat wij gebruik mogen maken van zijn ruimte. Ook Rob dank voor het 
organiseren hiervan. 
 
Namens het bestuur, 
 
Armin Hamers 
Tel. 045-5445482   
debongard@hotmail.com 
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Geneeskunde rond 1600. (deel 2) 
Door: Jo Van der Werf 

De kruidenleer was rond 1600 nog bijzonder in trek en voor 
zover kruiden niet hielpen waren er de chirurgijns met hun 
medische kennis over aderlaten, purgeren en 
urineonderzoek, over kiezen trekken en het zetten van armen 
en benen. En vergeet de kwakzalvers niet.  

Maar waar haalden de genezers uit die tijd hun kennis 
vandaan?  

Juist in die tijd begon de wetenschap zich los te maken van 
oude ideeën en dogma’s en ging men op zoek naar kennis 
met nieuwe middelen. Bijvoorbeeld, men nam niet alles wat 
men geërfd had van de oudheid en de middeleeuwen voor 
zoete koek aan. Een zekere doctor Paracelsus had rond 1500 
het lef te beweren dat hij voortaan alleen uit wilde gaan van 
datgene dat hij kon waarnemen en meten. Zoiets was 
ongehoord. Toch schreef de Gentenaar Andreas Vesalius een 
tijdje later (1543) een boek over het menselijk lichaam. Hij 
toonde aan dat de oude geneeskunde zich op minstens twee 
honderd punten vergiste als het ging over de anatomie.  

 

 

 

 

 

  

William Harvey (1578-1657) 

 

Weer later liet de Engelsman William Harvey zien dat de bloedsomloop heel anders was dan de 
oude Grieken, Romeinen en Middeleeuwers dachten. 

Het duurde een hele tijd voordat de nieuwe ideeën werden aangenomen. Voor de mensen rond 1600 
golden de oude gedachten nog als heilig. 

Welke ideeën had men dan over de kunst van het genezen en de oorzaken van ziektes? Er was de 
officiële geneeskunde, aan de universiteiten bestudeerd door de aankomende “doctores medicinae”. 

Andreas Vesalius 
 “Humani corporis fabrica libri 7” 
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Vanaf 1200 groeiden de universiteiten in Europa. De kennis van de oude Grieken, Romeinen en 
Arabieren gold als onfeilbaar en eeuwig. Vooral de boeken van een Grieks/Romeinse beroemdheid, 
Claudius Galenus (131- 201 na Chr.), werden bijna als de bijbel vereerd. Bijvoorbeeld, hij 
beweerde dat in het lichaam van de mens 4 lichaamssappen belangrijk waren: bloed (sanguis), 
flegma (slijm), chole (gele gal) en zwarte gal (melanchole). Bij ieder mens overheerste een van die 
sappen en bepaalde zo het temperament: een sanguinicus is warmbloedig, een flegmaticus koel en 
nuchter, een cholericus prikkelbaar en een melancholicus zwartgallig.  

met de klok mee vanaf links boven: 
flegmatisch, cholerisch, melancholisch, sanquinisch. 

 
De oude Galenus was zo beroemd en geniaal dat zijn ideeën zonder meer 
werden overgenomen. Bovendien had hij ook veel praktische ervaring als 
arts bij gladiatoren. In ieder mens ontstaat een soort evenwicht, waarbij een 
lichaamsvocht overheerst. Zo gauw het evenwicht zoek is, is er sprake van ziekte. Men moet dan 
weer het evenwicht zien te herstellen. Bijvoorbeeld, als het lichaam koorts heeft, moet de 
hoeveelheid bloed verminderen. Het “aderlaten” werd heel veel toegepast. Tot in de 18e eeuw. Dat 
heeft ook te maken met een tweede opvatting van Galenus. Volgens hem waren er twee 
bloedsomlopen: een vanuit de maag, waarbij voedsel werd omgezet in bloed en een vanuit het hart 
naar de hersenen. 

Door latere volgelingen werden de 4 lichaamsappen ook gekoppeld aan 4 toestanden in de natuur: 
koud, warm, vochtig, droog en aan 4 elementen: aarde, lucht, water en vuur. Ook de 4 jaargetijden 
speelden een rol: lente, zomer, herfst en winter.Dit alles werd in schema’s bij elkaar gebracht en het 
paste zo mooi dat men er eeuwenlang in geloofde. Omdat alles in de natuur met elkaar samenhing 
geloofden de wetenschappers ook dat de sterren, planeten en de figuren van de dierenriem invloed 
hadden op het leven van de mens. Vandaar heel ingewikkelde tekeningen van het menselijk 
lichaam. Maar dat verhaal is alleen voor de echte liefhebbers. Dat laten we even liggen.  

Na de tijd van de Romeinen raakten Galenus’ ideeën in West- Europa uit de gratie. Volgens de 
Christenen in de vroege middeleeuwen was ziekte een straf van God voor de zondigheid van de 
mens. Ziekten kon je dus niet genezen, maar je kon natuurlijk wel boete doen en de zieken 
verzorgen. Vooral in de kloosters werden zieken goed verzorgd met kruidenkennis. Alleen de 
Arabieren namen de klassieke ideeën over. Ze vertaalden de Griekse teksten in het Arabisch en 
voegden daar hun eigen ervaringen aan toe. 

Pas in de tijd van de eerste universiteiten in West-Europa (13e eeuw) ging men de teksten uit het 
Arabisch in het Latijn vertalen. Zo kwamen de oude gedachten van Galenus weer bovendrijven en 
min of meer heilig verklaard. Zoals bovenaan het artikel staat hebben de klassieke opvattingen een 
verrassend lang leven gehad.  

Toch waren er ook geneesheren die ondanks de onfeilbaar verklaarde officiële geneeskunde eigen 
waarnemingen deden. Een man als Paracelsus durfde het, Vesalius, Harvey. Terwijl in landen als 
Italië, Frankrijk en Engeland nieuwe ideeën werden opgeschreven, bleef het in de Nederlanden nog 
een tijd stil op dit gebied en bleef men aangewezen op medicinae doctores, chirurgijns en 
apothekers. Deze “oude medici” wisten nog niet veel over de nieuwe gedachten. Enkele 
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uitzonderingen, zoals Pieter van Floreest, Jan Swammerdam en Herman Boerhave durfden eigen 
wegen te bewandelen, vaak onder zware kritiek van hun collega’s. Een voorbeeld: Toen Willem van 
Oranje vermoord was, riep men de hulp in van zijn lijfarts Pieter van Floreest. Hij gaf een heel 
zakelijk verslag van de doodsoorzaak. 

Na de dodelijke aanslag op prins Willem van Oranje, 10 juli 1584 verricht Forestus samen met zijn 
Delftse collega Cornelis Busennius de lijkschouw en balseming. Zij brengen hierover uitvoerig 
verslag uit aan de Staten van Holland. Een gedeelte van dat verslag luidt als volgt: 

 “Meester Peeter Forestus 
ende Mr. Cornelis Busennius, 
docteuren in de medicynen 
der stede van Delft, 
gevisiteert hebbende het 
lichaam van syne excellentie, 
hebben verclaert, dat den 
scheut is ingegaen, aen de 
slincke syde, drie wingheren 
beneffens den tepel van de 
borste, ontrent een groot 
strootbreed neerwaerder dan 
den tepel staet, deur de vyfde 
ribbe, ende is voorts 

gepasseert door de longher, daer 
nae deur de dunste membraneuse 
partye van het middelrif, oft 
diaphragma, ende van daer, deur 
de crop van de maeghe, ende also 
deur de zevenste ende achste ribbe, 
met quetsinghe over de 
slinkerzyde, hert aen de spina 
dorsi, oft paternoster van 't 
rugghebeen, met twee gaten, met 
interstitie van een half groot breet, 
weesende d'een groter dan 
d'ander.”  

 

 

Nu even terug naar de tijd van 1500 en later, toen enkele vernieuwers met heel andere ideeën 
kwamen over hoe het lichaam van de mens werkelijk in elkaar zat en hoe bijvoorbeeld de 
bloedsomloop werkte. In veel gevallen heeft het overigens tot de 18e/19e eeuw geduurd voor de 
ideeën over de 4 lichaamssappen werden losgelaten. En zelfs in onze tijd?  

Over epidemieën hebben we het nog niet gehad. Daar heeft men in de loop van de eeuwen weinig 
grip op gekregen. Denk maar aan de beruchte pestepidemie die in West-Europa begon in 1347 en 
een vierde van de bevolking het leven kostte. Of de cholera. Hoeveel legers zijn niet verslagen door 
besmettelijke ziektes. Eerst in de 19e eeuw leerde de wetenschap hoe dit soort ziektes aan te pakken. 

Pastoor Dydden heeft aan al deze beschouwingen weinig gehad en de meeste mensen in zijn tijd 
ook niet. De gemiddelde leeftijd rond 1600 was bepaald niet hoog, 40 jaar ongeveer. Voor Arnold 
Dydden heeft dit niet gegolden. Hij is hier geweest van 1571 tot 1617. Reken maar uit hoe oud hij 
minstens moet zijn geworden. 

Bronnen: 
G.A. Lindeboom; Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde. Rotterdam 19937. 
Wikipedia; Geneeskunde. 
E.H. Halbertsma e.a. Galenus, arts tussen droom en rede. Hermeneus jrg. 61, 3 1989. 
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Pieter J.H. Wierts, een loteling uit 1883 
 
Door: Hans Hermans 
 
Medio april 2011 verhuisden mijn eega en ik vanuit het centrum van Heerlen naar Parc 
Imstenrade. Tijdens het opruimen van de grote zolder vond ik het Militaire Zakboekje van 
Pieter, J. H. Wierts. Hij werd geboren op 5 mei 1863 te Wittem en werd op 10 mei 1883 als 
loteling uit de gemeente Simpelveld, ingedeeld bij de 2e compagnie van de Vesting-Artillerie 
en later bij de 1e compagnie van het Korps-Torpedisten. Hij was 16 maanden in dienst en 
werd op 15 september 1884 met groot verlof gestuurd. Over bevorderingen, de klasse van 
schijfschieten en behaalde schietprijzen werd in het zakboekje niets vermeld. Ook niets over 
gedane veldtochten, uitstekende daden en verleende eretekenen… 
 
Om te weten waar wij loteling Pieter J.H. Wierts moeten plaatsen, bekijken we even een aspect 
van een stamboom. Mijn echtgenote Miriam Mevissen was gediplomeerd verpleegkundige in het 
voormalige Sint Josephziekenhuis1 in Heerlen. In die plaats leerde zij haar man Paul de Bruijn 
(1939-2004) kennen. Het stel huwde in 1965 en langer dan veertig jaar werkten zij samen in hun 
banketbakkerij.2  De vader van Paul heette Cornelis de Bruijn (1897-1966) en was gehuwd met 
Maria Wierts (1899-1976) uit Aken. Een brouwerij uit Aken gebruikte in die tijd de grote 
kelderruimten om bier uit Akense vaten te bottelen voor Heerlense consumenten. De vader van 
Maria Wierts heette Pieter, Joseph, Hubertus Wierts (1863-1912) en trouwde op 24 mei 1891 te 
Heerlen met Maria Klaassen (1866-1941).3 

 
Zakboekje 
Middels het zakboekje4 van Pieter J.H. Wierts komen 
we aan de weet dat hij als loteling5 in de gemeente 
Simpelveld woonde, van Roomsche gezindte en 168 
cm groot was. Hij had grijze ogen maar vertoonde 
verder geen merkbare kenmerken. Klaarblijkelijk 
was het in die tijd een heel karwei om vanuit 
Simpelveld in Fort Willemstad te komen en de 
commandant zette er extra druk achter door te 
vermelden dat de loteling verplicht is om met spoed 
zorg te dragen,dat hij zich binnen twintig uren na het 
in de openbare kennisgeving vermelde oproepingsuur 
bevindt: Aan het station te Wijlré. (…) 
In de reisroute staat vervolgens hoe de loteling moest 
reizen:  Marcheeren van Simpelveld naar Wijlré;6 per 
spoortrein van Wijlré langs Maastricht, Roermond 
naar Budel; vandaar marcheeren naar Valkenswaard; 
verder per spoortrein van Valkenswaard langs 
Eindhoven, Boxtel, Tilburg en Breda naar 
Zwaluwen; vandaar marcheeren naar het fort de 
Ruyter bij Willemstad (bestemming)  (…)  Uiteraard 
beschikte de loteling over een vervoersbewijs, 
waarop vermeld staat dat Pieter J.H.Wierts, op de 
daartoe aangewezen dag, voor ‘s Rijksrekening van 
Wijlré naar Willemstad vervoerd moet worden, ten 
einde aldaar onder de wapenen te komen. 
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Persoonlijke uitrusting 
Het zakboekje wettigt de indruk dat de soldaten niet over (schiet)geweren beschikten, want Wierts 
kreeg de beschikking over een zijdgeweer (sabel) uit 1872 en een sabelschede uit 1879.7 

In het zakboekje staat ook dat Pieter J.H. Wierts op 25 mei 1882,  Hfl. 45,33 moest betalen voor 
eerste uitrusting. De spijslepel kostte 6 cent, wollen handschoenen 5 cent, de vetdoos eveneens 5 
cent en de knoopenschaar slechts 4 cent. De leeuwenkoppen voor zijn uniform waren ook niet 
duur, de kleine kostte 3 cent en de twee grote ieder 6 cent. Voor de gekruiste kanonnen met kroon 
moest hij 9 cent betalen. Naar verhouding waren kledingstukken erg duur, want Wierts betaalde 
voor een pantalon Hfl. 6,22, voor een mouwvest Hfl. 6,24 en voor zijn laarzen Hfl. 9.20.8           
Ieder verstandig mens is overtuigd dat Wierts, toen hij op 15 september 1884 met groot verlof 
gestuurd werd, het geld dat hij voor zijn uitrusting betaalde van de Staat der Nederlanden terug zou 
krijgen. Maar de Staat maakte een driemaandelijkse staat van de waarde van de kleding…  De 
pantalon die hij kocht voor Hfl. 6,22 was na één jaar nog Hfl. 2,00 waard. De kostbare laarzen 
waren nog slechts Hfl. 4,00 waard.  
 
Pensioen en rijksbedieningen 
Wierts was geen beroepsmilitair en ontving dus geen pensioen. Nu moeten we niet denken, dat de 
‘belooning voor langdurigen dienst’ een vetpot was. Een opperwachtmeester bij het wapen des 
maréchaussée ontving Hfl. 540,00 per jaar en een gewone soldaat Hfl. 200,00. Als hij overleed 
ontving zijn weduwe Hfl. 110,00 per jaar. (…) 
Volgens het zakboekje liet de Staat der Nederlanden zich ook wel eens van zijn goede kant zien: 
‘De Koning heeft, ten bewijze hoezeer trouwe diensten door Zijne Majesteit worden op prijs 
gesteld, bepaald, dat militairen van het leger,die met eene medaille voor trouwen dienst zijn 
versierd, bijaldien zij daartoe geschikt en genegen zijn, bij voorkeur in aanmerking zullen komen 
tot het verkrijgen van onderscheidene rijksbedieningen.’ (…) 
 
Noten en opmerkingen 
 
.1   Op 9 september 1904 werd te Heerlen op de hoek van Akerstraat en Putgraaf, in de tuinen van 
Mariabad, het St. Jozefziekenhuis gebouwd.Het gebouw werd ingewijd door Peter J. Savelberg 
(1827-1907) en ‘Maria Hilfspital’ 
genoemd. Aanvankelijk waren er: een 
zaal voor mannen, een zaal voor 
vrouwen, twee kleine zaaltjes, een 
operatiekamer en een keuken. Rector 
Savelberg stelde zijn 
zustercongregatie als verpleging ter 
beschikking. Savelberg die door de 
inwoners van Heerlen het ‘rectörke 
van het klösterke’ genoemd werd, 
vierde in 1904 zijn 50 jarig 
priesterfeest en ontving van paus Pius 
X een paarse sjerp. De verlegen 
Savelberg trok een jas aan, zodat 
niemand de sjerp kon zien… 
Enige tijd later werd de naam 
veranderd in Sint-Josephziekenhuis. 
In februari 1968 werd het nieuwe 
ziekenhuis in de buurt van Imstenrade 
in gebruik genomen en vanwege de 
ontkerstening bij het management 

Foto van het St. Jozefziekenhuis, de ziekenzaal 50 jaar 
geleden. met dank aan zuster Marcialis 
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omgedoopt in De Wever-Ziekenhuis. Thans is 
het ziekenhuis een onderdeel van het Atrium 
Medisch Centrum.  
 
.2  Het pand Akerstraat 51-53 te Heerlen, werd 
gebouwd in 1911 en vertoont duidelijke 
architectonische kenmerken van Art Nouveau 
of Jugendstil. De zwierige stroming ontstond 
rond 1893 toen de periode van het 
Eclectisme afliep en de Neostijlen opkwamen. 
Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog begon, 
kwam aan de zwierige epoche een einde.  
  
.3  Een lid van de familie Claasse emigreerde 
rond 1787 vanuit Leeuwarden naar Batavia en 
was eigenaar van een rietsuikerplantage. 
Nazaten immigreerden in Maastricht en later 
Heerlen. Loteling Pieter J.H. Wierts, de man 
van Maria Klaassen, werd in Wittem geboren. 
 
.4  Het zakboekje was een militieregister dat de 
miliciën steeds bij de hand moest hebben. 
Klaarblijkelijk was het een belangrijk document want in het boekje staat woordelijk: ‘Bij alle 
inspectiën moeten de zakboekjes dadelijk kunnen worden vertoond; zij behooren derhalve niet in, 
maar onder den klep van den ransel geborgen te worden. Volgeschreven boekjes moeten onder 
bewaring van den man blijven’  (…) 
 
.5  Vanaf 1811 tot medio 1996 moesten de meeste mannen de militaire dienstplicht vervullen. De 
mannen werden reeds op hun 18e jaar geregistreerd en meestal twee jaar later onder de wapenen 
geroepen. Naast vrijwilligers bestond het korps uit ingelote dienstplichtigen. Ieder jaar registreerde 
het gemeentebestuur in inschrijvingsregisters de namen van mannen die in aanmerking zouden 
komen voor de Nationale Militie ofwel de militaire dienstplicht. Pieter J.H. Wierts was in de 
gemeente Simpelveld loteling met nummer 5. Van deze inschrijvingsregisters werden alfabetische 
naamlijsten gemaakt. Een tweede exemplaar werd naar de militiecommissaris gestuurd. Deze 
zorgde voor de loting van de ingeschrevenen. Tot 1898 kon iemand die was ingeloot zich laten 
vervangen door een remplaçant. Vaak werd dit in een notariële akte vastgelegd. Bij een 
wetswijziging in 1898 werd dit stelsel afgeschaft en werd de persoonlijke dienstplicht ingevoerd. 
Het systeem van de loteling, werd pas in 1938 afgeschaft. 
 
.6  Loteling Wierts had op 10 mei 1883,  20 uren tijd om het station van Wijlré te bereiken. In dit 
kader doet het vreemd aan, dat Wierts van Simpelveld naar Wijlré moest marcheren, terwijl reeds 
op 23 oktober 1853 de officiële dienstregeling van de Aken-Maastrichtsche Spoorweg en het 
grensstation Simpelveld in gebruik genomen werden.  
 
.7  Tijdens mijn dienstperiode (1956-1958) bij de Koninklijke Luchtmacht, beschikte ik over drie 
schiettuigen: een Lee-Enfield exercitiegeweer, een Uzi-pistoolmitrailleur en een FN 11 mm 
pistool. In dat licht doet het vreemd aan dat loteling Wierts, een kleine eeuw eerder, alleen maar 
over een sabel mocht beschikken, terwijl het Nederlandse leger reeds in 1840 het percussiegeweer 
invoerde. In 1867 bouwde het leger, uit bekende Hollandse zuinigheidsoverwegingen, 70.000 
volstrekt ouderwetse voorladers om tot achterladers. Of die tuigen effectief waren? 
 

Links is Akerstraat nr. 51 en rechts nr. 53.  Het 
pand heeft nog steeds twee huisnummers. 
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.8  Hfl. 45,33 was in die tijd een groot bedrag en het is nog maar de vraag of iedere loteling over 
zoveel geld beschikte. Op 1 juli 1884 had Wierts nog Hfl.13,83 schuld bij de Staat der 
Nederlanden. 
 

 
 
  
 

Hans Hermans gedurende zijn dienstperiode met Enfield P 14.  
De foto werd gemaakt op 15 november 1956 in Camp Princebosch (Gilze-Rijen). 
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Excursie Hürtgenwald 
Door: Ortwin Reitz 

Op 14 mei 2011 heeft de Heemkundevereniging een 
excursie gemaakt naar het Hürtgenwald, naar het gebied 
waar in November 1944 de Allerseelschlacht heeft 
plaatsgevonden. Met een groep van 49 personen 
vertrokken we vanaf de Markt in Simpelveld naar het 
plaatsje Vossenack. Aldaar ligt een klein maar 
indrukwekkend Museum dat geheel hieraan is gewijd.  

De routebeschrijving naar Vossenack was echter niet 
helemaal duidelijk, sommigen arriveerden wat later. 
Toch heeft uiteindelijk iedereen Vosssenack bereikt.  

Onder de deskundige leiding van onze Duitstalige gids 
Dhr. Dieter Heckmann kregen we eerst een inleiding in 
de gebeurtenissen rond de slag in het Hürtgenwald. 
Hierbij werd al snel duidelijk in welke ongunstige 
omstandigheden de slag had plaatsgevonden en hoe 
slechte beslissingen tot een ware slachting onder de Amerikanen heeft kunnen leiden.  

De rol van de Duitsers als ook de Amerikanen kwam aan bod evenals de omgevingsfactoren zoals 
dichte bossen en zeer moeilijk begaanbaar terrein. Alles werd in relatie tot de verdere 
ontwikkelingen in die periode beschreven.  

Hierna was er wat tijd om de tentoonstelling in het museum te bekijken. Maar er is zo veel te zien, 
dat de meesten maar een deel van de collectie hebben kunnen bekijken. Velen gaven te kennen nog 
eens terug te willen komen naar het museum.  

Bert Havenith verzorgt de inschrijving 

Lezing en rondgang door het museum 
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Impressies van de Duitse oorlogsbegraafplaats en 
graf van Walter Model 

Inmiddels was het middaguur 
aangebroken en zijn we met de 
auto naar Simonskall gegaan, 
een dorpje in het dal van de 
Kall, ongeveer 5 kilometer vanaf 
Vossenack. Een prachtige route 
door de bossen gaf een kleine 
indruk van de ruige bossen en 
steile hellingen.  

In Simonskall stonden soep en 
broodjes klaar voor de 
deelnemers. Het was in ieder 
geval een gezellig samenzijn. 
Het was de bedoeling dat we na 
de lunch naar de bunker in 
Simonskall zouden gaan. Helaas 
was er iets mis met de sleutel, een andere gids had de sleutel meegenomen.  

Daarom zijn we eerst naar een van de 
Duitse oorlogsbegraafplaatsen bij 
Vossenack gegaan. Dus terug de berg op 
gereden.  

Ook hier kregen we weer een zeer 
interessante uiteenzetting over hoe de 
oorlogsbegraafplaats tot stand is gekomen 
(dat was niet vanzelfsprekend in die tijd!). 
In graf nr. 1074 ligt de Duitse generaal 

In het restaurant was het erg gezellig. 
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Impressie van de Sanibunker in Simonskall. Deze ligt 
verborgen onder een modern woonhuis. 

Walter Model, de enige Duitse generaal die de eer aan zichzelf heeft gehouden aan het einde van de 
oorlog. Deze had te kennen gegeven bij zijn gevallen begraven te willen worden, zodoende ligt hij 
in een eenvoudig graf ten midden van de andere gevallenen.  

Gelukkig was de sleutel van de 
bunker weer terecht en konden we 
terug naar Simonskall. Dus weer 
de berg naar beneden over de 
bochtige en smalle bergweg. Maar 
het was wel de moeite waard.  

Verborgen onder een modern 
woonhuis ligt de bunker, een beter 
fundament kun je eigenlijk niet 
hebben. Het betreft een zgn. 
Sanitätsbunker, met medische 
voorzieningen. De bunker is zo 
veel mogelijk in originele staat 
hersteld. Als een van de weinige 
bunkers die niet is opgeblazen na 
de overwinning van de Amerikanen toont deze een 
interessant beeld van die tijd.  

Moe maar voldaan keerden we daarna terug naar 
Simpelveld. Weer veel gezien en veel geleerd, zoals 
altijd op excursies van “De Bongard”! 
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Herinnering aan de Limburgse 
Steenkolenmijnen. 
 
Door:  Michel Dreuw. 
 
Historie. 
De eerste steenkool werd reeds 3000 jaar voor 
Christus gebruikt door de Chinezen, die de 
‘brandbare aarde’ gebruikten om hun 
porseleinovens mee te stoken. Ook de oude 
Grieken waren al bekend met deze brandstof. 
In onze streken was al in de tijd van de 
Romeinen  steenkool bekend, want bij 
opgravingen te Vlengendaal in Bocholtz en 
bij de Romeinse villa in Kerkrade zijn 
steenkoolresten gevonden van hun 
stookplaatsen.  
 
Het Wormdal bij  Kerkrade. 
In de omgeving van Kerkrade, in het 
Wormdal, vond men in de 12e eeuw 
‘brandbare aarde’. Deze lag daar aan de 
oppervlakte. De arme mensen gebruikten deze 
‘zwarte grond’ om hun maaltje te koken en 
hun huizen mee te verwarmen. De gegoede 

burgers stookten sinds 
mensenheugenis hout 
dat toen in grote 
hoeveelheden 
aanwezig was.  
 
 
Het oude carboonbos. 
 

De steenkool werd met behulp van schop en 
hak in groeven losgehakt. In de 14e en 15e 
eeuw bedroeg de kolenwinning van de vele 
kleine mijngroeven langs de Worm niet meer 
dan enige duizenden kilogrammen per dag. 
De ‘koolgravers’ soms niet meer dan drie tot 
vijf man waren deels voor eigen rekening 
bezig. Ze beschikten amper over technische 
kennis en bovendien was de grond waarin ze 
ploeterden niet hun eigendom, zodat ze 
herhaaldelijk werden verwijderd. De grond 
was meestal van  grootgrondbezitters, de adel 
en de geestelijkheid. Zo staat in de annalen 
van de abdij van Rolduc: dat het klooster in 
1113 een stuk land ontving met de naam 
‘Kalculen’. Dat ‘Kolenkuilen’ betekent. 

Overal in het gebied van de Worm waren van 
die kleine kuilen, waar de brandstof letterlijk 
voor het opscheppen lag. Toen de 
grondbezitter ontdekte dat er steeds meer 
vraag was naar de nieuwe brandstof liet hij de 
kleine ‘kolenbaasjes’ van zijn land 
verwijderen. 
Juridisch gesproken 
was de gewonnen 
steenkool zijn 
eigendom. 
 
Abt Chauneux van 
Rolduc. De 
grondlegger van de 
Nederlandse  
mijnindustrie. 
 
 De productie in de groeven was maar matig 
en spoedig werd naar nieuwe en betere 
manieren gezocht om de steenkool te delven. 
Deze methode van ontginning noemde men 
dagbouw. Toen het werken in deze dagbouw 
niet meer voldoende steenkool opleverde, 
ging men steeds dieper in de groeve en tevens 
in de dalwanden van de Worm galerijen 
maken om bij de steenkool te komen. Deze 
ontginningsmethode werd  stollenbouw 
genoemd. Voor de veiligheid van de arbeiders 
werden de gangen gestut met dennenhout. In 
weer latere tijd werden verticale schachtjes 
gemaakt, waarmee men dieper en van bovenaf 
de kolenlagen bereikte. Deze wijze van 
ontginnen werd  schachtbouw genoemd.  
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De schachten waren soms dieper dan het 
grondwaterniveau. Maar hoe dieper men 
daalde hoe meer moeilijkheden zich 
voordeden. De grootste tegenslag waarmee 
men te kampen had, was het water dat 
geregeld de mijn in liep en het verder werken 
moest worden gestopt. Er zijn dan ook veel 
ongelukken gebeurd, waarbij in een mum van 
tijd de hele mijn vol water liep en  
mijnwerkers verdronken zijn. In het begin van 
de jaren 1600 werd met houten handpompen 
het water opgepompt en afgevoerd naar de 
bijzijnde beek de Worm. Men bleef echter 
steeds zoeken  naar betere methoden om het 
water de baas te kunnen. Later kwamen 
pompinstallaties die met handkracht en weer 
later door het water van de beek werden 
aangedreven. Het zou echter tot 1826 duren 
voor de eerste met stoom aangedreven pomp 
in bedrijf werd genomen. Vanaf 1700 nam de 
belangstelling voor steenkool enorm toe. 
Door de bevolkingsgroei was er meer vraag 
naar brandstof. Het hout werd daardoor veel 
schaarser. Bovendien werd veel hout gebruikt 
voor het stutten van de gangen in de mijn. 
Door de hoge verbrandingswaarde was de 
steenkool ook bijzonder geschikt voor de 
bewerking van ijzer en ander erts. Kortom 
steenkool was een nieuwe belangrijke 
energiebron geworden. In 1741 werd op de 
gronden van de abdij van Kloosterrade 
(Rolduc) door de monniken met de 
steenkoolontginning op grotere schaal 
begonnen. Zij namen de eerste mijnwerkers in 
dienst. Met hun ‘mijnbouwkennis’ werden de 
schachten steeds dieper afgeboord. De los 
gehakte kolen werden door vrouwen en 
kinderen in manden door de smalle gangen 
naar de schacht geschouwd en van daar met 
handlieren naar boven getrokken. De 
geldelijke beloning die men ontving was maar 
karig. Wel kreeg men dagelijks de kost en 
twee keer een liter bier om de dorst te lessen. 
Na veel tegenslagen gelukte het abt Chaineux 
van Rolduc om de mijn met behulp van 
Luikse mijningenieurs ‘watervrij’ te houden 
en verder uit te bouwen. Maar nu de mijn 
meer produceerde werd het transport het grote 
struikelblok. Het bovengrondse kolenvervoer 
geschiedde met zakken, die op paarden 
werden geladen en in de omgeving van de 
mijn werden verkocht. Om de steenkolen over 

grotere afstanden te kunnen transporteren 
werden door de abdij de eerste verharde 
wegen  z.g. steenwegen aangelegd. Vanaf 
Kerkrade-Holz liep een weg  naar Aken en 
Jülich. De andere weg ging richting Kerkrade 
centrum. Vandaar via Kaalheide en 
Spekholzerheide naar Valkenhuizen waar 
deze aansloot op de verharde weg Heerlen–
Aken. De ‘steenwegen’ waren in totaal 20 km 
lang. Het transportprobleem werd enigszins 
opgelost door kolendepots in de afzetgebieden 
op te zetten. Zo was er in 1779 een groot 
kolenmagazijn in Aken waar de mensen hun 
brandstof kwamen halen. Was de vraag naar 
brandstof niet groot dan diende deze als 
opslagplaats. Voor het laden en lossen van de 
karren werden vrouwen ingezet. Er waren 36 
voerlieden en paarden nodig om de vrachten 
naar Aken te brengen.  
 
De Franse overheersing. 
Tijdens de Franse overheersing in 1794 
werden alle landerijen en goederen van de 
Kerkraadse abdij met de bijbehorende mijn in 
beslag genomen. Abt Chaineux onder wiens 
leiding de steenkolenmijn tot bloei was 
gekomen, vluchtte met zijn medebroeders 
naar Westfalen. In zijn bagage waren naast de 
gelden ook de plannen voor de verdere 
uitbouw van de mijn. Alle steenkoolmijnen 
stonden nu onder bevel van de Franse 
legerleiding, die deze aangaven als ‘Mines 
Domaniales’ een term waaraan de latere 
‘Domaniale mijn’ haar naam te danken had. 
Onder de Franse heerschappij werd roofbouw 
gepleegd. De beste en de dikste kolenlagen 
werden ontkoold. De vraag naar steenkool 
werd steeds groter. Het onderhoud aan 
machines en pompinstallaties werd echter 
steeds meer verwaarloosd zodat in 1801 de 
mijn door een grote waterdoorbraak  blank 
kwam te staan. Maandenlang was de mijn 
onbruikbaar geworden. Onder de Franse 
bezetting werd ook de Franse mijnwet 
aangenomen met haar voorschriften en 
bepalingen voor ondergrondse werken. Deze 
wet bepaalde dat alle mineralen en delfstoffen 
die in de bodem voorkwamen toehoorden aan 
de staat. Onder deze mijnwet werd in 1808 
concessie verleend om het kolenveld ‘Prick’ 
ten westen van Herzogenrath te ontginnen.  
 



166 
 

Prick-koel.      
De kolenmijn ‘Prick-koel’ was gelegen bij 
Pannesheide. Deze kleine mijn was in 1723 
een van de vele steenkolenmijntjes in dit 
gebied. De gronden waarop de steenkolen 
gevonden werden waren eigendom van de 
Abdij Rolduc.  

 
 
De concessies ‘Prick-koel’ en ‘Bleijerheide’ 
kwamen in 1852 in handen van de 
‘Pannesheider  Bergwerk Verein.’ Later is 
deze overgegaan in de Duitse Eschweiler 
Bergwerk Verein E.B.V. De Prick-koel was 
ondergronds aangesloten op de luchtschacht 
van de Duitse mijn ‘Voccart’ ( tegenwoordig 
Media markt). De gang was afgesloten door 
een groot hekwerk voor de smokkelhandel die 
in die tijd welig tierde. Toen in 1815 
Napoleon verslagen was en de Fransen zich 
uit onze streken terug trokken, werd het 
Koninkrijk der Nederlanden gesticht en werd 
de mijn Prick-koel bij de Domaniale Mijn 
gevoegd.  (de Domaniale mijn werd beheerd 
door het Min.van Economische Zaken). De 
Domaniale kwam daardoor als eerste 
Staatsmijn in bezit van het Koninkrijk der 
Nederlanden.  
 

 
 

De Domaniale mijn. 
In de Zuidelijke Nederlanden, met het 
invloedrijke Prins Bisdom Luik, nam in de 
tweede helft van de 18e eeuw een belangrijke 
industriële plaats in. De Nederlandse Koning  
Willem I was een groot voorstander van deze 
nieuwe ontwikkeling. Samen met John 
Cockerill, directeur van de naar hem 
genoemde staalfabrieken rond Luik, zorgde 
hij voor de financiering en oprichting van de 
industriebank ‘Société Générale’. In 1830 
brak de ‘Belgische opstand’ uit met als gevolg 
de afscheiding van de Zuidelijke 
Nederlanden. Het Zuidelijk deel was meer 
ingesteld op de industrie, terwijl de 
Noordelijke Nederlanden zich toelegden op 
handel en scheepvaart. Bovendien speelde de 
religieuze denkwijzen een niet minder 
belangrijke rol. Koning Willem I kon ondanks 
alle pogingen het geschil tussen de beiden niet 
meer bijsturen. Limburg werd een speelbal in 
die strijd en werd in tweeën gesplitst. Het deel 
oostelijk van de Maas werd, zeer tegen de zin 
van het overgrote deel van de Limburgse 
bewoners, bij Nederland gevoegd. In 1839 bij 
de definitieve scheiding kwam de Domaniale 
mijn in bezit van de Nederlandse staat. Maar 
de regering in Den Haag zag geen enkel 
belang in Nederlandse steenkolen. Limburg 
was ver weg en er waren geen goede 
transportwegen. Bovendien waren de 
Hollandse zeehavens ingesteld op de handel 
met het buitenland, waardoor de ingevoerde 
steenkool veel goedkoper was. De Domaniale 
mijn bleef dus aangewezen op de afzet naar 
Aken, dat al sinds 1841 een spooraansluiting 
had  met Antwerpen en Keulen en het 
Roergebied. Het industriegebied rond Luik 
met zijn steenkolenmijnen en staalfabrieken 
was ook op deze ‘ IJzeren Rijn’spoorweg 
aangesloten. In 1846 werd de Domaniale mijn 
overgedragen aan de Aachen- Mastrichter- 
Eijsenbahn Geselschaft, die een spoorlijn had 
aangelegd van Aken naar Maastricht. Op 21 
oktober 1853 werd de spoorlijn geopend. Met 
de opbrengst van de verkoop van de kolen 
werd deze spoorweg gedeeltelijk 
gefinancierd. Maar een spoorlijn vanaf de 
Domaniale mijn was er niet. Het transport van 
de kolen geschiedde nog altijd zo als 
voorheen met paard en wagen  naar Aken. Pas 
in 1872 werd de Domaniale mijn met een 
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smalspoor-kolenlijn via Spekholzerheide op 
de ‘grote spoorlijn’ bij Simpelveld 
aangesloten. In het begin met paardentractie 
en enige jaren later met kleine 
stoomlocomotieven. Rond 1902 werd een 
smalspoorbaan aangelegd van de Domaniale 
via de Nieuwstraat naar station Kohlscheid 
waar de kolen verladen werden naar Aken en 
Maastricht. Meer dan 124 jaar was de 
Domaniale, de oudste steenkolenmijn van ons 
land in bedrijf. De Domaniale mijn had 
verdiepingen op 40, 90, 110, 150, 200, 260, 
380 en 500 meter diepte. Vanaf deze 
verdiepingen of hoofdsteengangen werden de 
kolen op de liften geladen. De liften werden 
werd bediend door een ophaalmachine 
aangedreven met stoom.   
In 1949 werden de stoommachines vervangen 
door moderne elektrische ophaalmachines. Zo 
was de steenkolenmijn van Kerkrade 
jarenlang de ‘broodheer’ voor de Kerkraadse 
mijnwerkers. Maar in de jaren zestig diende 
zich een nieuwe crisis aan voor de gehele 
Limburgse mijnindustrie.  
De kolenlagen werden steeds dunner en 
daardoor moeilijker te ontginnen. Kostbare 
mechanische ontginning bracht ook niet het 
het gewenste financiële resultaat. Bovendien 
was er een nieuwe energiebron ontdekt het 
aardgas. Dit alles betekende het einde voor de 
Nederlandse steenkolenindustrie. In 1965 
werd door de regering besloten om alle 
Nederlandse mijnen te sluiten. Daarmee was 
voor de Domaniale het lot beslist. Langzaam 
begon de afbraak van de ondergrondse 
werken.  
Op 29 september 1969 kwamen de laatste 
kolen naar boven. De ‘Hollendsche koel’ 
(omdat ze vlak tegen de Duitse grens lag), 
moest haar poorten sluiten. 
 
‘Willem Sophia’ Spekholzerheide. 
Naast de Domaniale mijn bleef men rond 
Kerkrade verder boren naar steenkool. Het 
eerste bodemonderzoek vond plaats bij het 
gehucht ‘Ham’ langs de huidige spoorlijn 
tussen Kerkrade en Spekholzerheide. De hier 
aangeboorde kolenlagen waren van 
uitzonderlijk goede kwaliteit. In 1878 kwam 
de concessie in handen van Belgische 
particuliere investeerders. Maar spoedig 
moest het afdiepen van de schachten gestaakt 

worden wegens moeilijkheden in het werk en 
door geldgebrek. In  het voorjaar van 1898 
werd weer een aanvang gemaakt met het 
afdiepen van de twee mijnschachten. Men had 
een nieuwe methode ontdekt om door middel 
van bevriezing door het waterrijke dekterrein 
te boren. Al op een diepte van zestig meter 
bereikte men de eerste ontginbare kolenlaag.  

 
 
Twee jaar later werd met de productie 
begonnen. De mijn kreeg de naam ‘Willem 
Sophia’. Genoemd naar het eerste 
concessiegebied ‘Willem’ onder 
Spekholzerheide en het andere’ Sophia’ onder 
Bocholtz gelegen.  
In 1949 werd een derde schacht, de 
Sophiaschacht aangelegd in het ‘Langveld’ bij 
Vrusschenhuske, om op een diepte van 328 
meter, het daaronder gelegen kolenveld te 
ontginnen. Ofschoon men het Staatstoezicht 
om vergunning vroeg om ook 
personenvervoer toe te staan, heeft deze 
schacht die functie niet gehad. De schacht 
diende in hoofdzaak  voor het transport van 
materialen. Op 27 maart 1957 werd een 
historisch moment bereikt. Ondergronds op 
296 meter diepte begroetten de burgemeesters 
van Kerkrade en Simpelveld elkaar. De een 
was in Spekholzerheide afgedaald en de ander 
in de Sophiaschacht Langveld. Simpelveld en 
Spekholzerheide waren nu ondergronds met 
elkaar verbonden. Doordat in 1964 grote 
ventilatoren voor de luchtverversing waren 
geplaatst diende de schacht als luchtschacht. 
De ‘Willem Sophia’ leverde de beste 
antracietkolen van alle Limburgse mijnen. 
Antracietkolen werden in hoofdzaak gebruikt 
voor huisbrand. In 1952 werd de Willem 
Sophia nogmaals uitgebreid door de aankoop 
van het ‘Melanie’kolenveld. Dit 
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steenkoolgebied was gelegen onder het Duitse 
Vetschau. De Willem Sophia stopte op 17 
april 1970 de koolwinning. Meer dan 68 jaar 
had men ‘Op jen Hei’ kolen gedolven. De 
bovengrondse mijngebouwen werden met de 
grond gelijk gemaakt. De schachten werden 
volgestort met mijnsteen en daarna afgedekt 
met een betonprop. De resten van de muur 
van het mijnterrein zijn de enige 
herinneringen, die we nog zien langs de 
spoorbaan naar Kerkrade. De gemeente 
Kerkrade wilde op de vroegere mijnterreinen 
woningen bouwen maar de zwaar vervuilde 
grond was een financieel struikelblok. Thans 
zijn er diverse moderne sportaccomodaties. 
 
‘Laura en Julia’ in Eijgelshoven. 
In 1899 werden de concessievelden Laura en 
Vereniging eigendom van de Belgische 
‘Société des Charbonnages Réunis Laura en 
Vereniging’. De naam Laura kreeg de mijn 
van de vrouw van de eerste concessiehouder 
in 1876. Dit concessiegebied was gelegen 
onder de gemeenten Eijgelshoven, 
Nieuwenhagen en Kerkrade. Bovengronds 
werden deze punten gemarkeerd door 
grensstenen.  
 

 
 
Nog dat zelfde jaar werd begonnen met de 
aanleg van de ‘Laura’ . Maar veel tegenslagen 
moesten worden overwonnen. Zo is de mijn 
verschillende keren onder water gelopen, 
waarbij ook mensen zijn verdronken. In 1907 
kwamen de eerste kolen boven van de 183 
meter verdieping. In 1908 deed zich een grote 
ontploffing voor in het ketelhuis. Zeven 
mensen waren op slag dood en vijf anderen 
werden gewond. Van de acht stoomketels 
waren nog maar twee bruikbaar. In 1917 werd 
begonnen met de aanleg van de 120 meter 
verdieping. Rond 1912 werden de omliggende 
gemeenten Eijgelshoven, Nieuwenhagen en 

Waubach door de elektrische centrale van 
stroom voorzien. De verdere ondergrondse 
uitbreiding van de mijn speelde de directie 
parten. De grote storing de ‘Feldbiss’, die 
midden door de concessie liep was een 
moeilijk opstakel. Met de middelen die toen 
ter beschikking stonden was het daarachter 
liggende mijnveld niet te bereiken. In 1920 
werd besloten om een nieuwe mijn te 
bouwen. 
 

 
 
Deze Julia mijn kwam in 1928 in bedrijf. In 
1931 werd ondergronds met elektrische 
locomotieven met bovendraad gereden. Van 
de 303- en 365 meter verdieping kwamen de 
eerste kolen boven.  In 1929 werd schacht I 
van de Laura afgediept tot 378 meter. Door 
betere en nieuwe technieken bleef men 
volharden om de twee mijnen ondergronds 
met elkaar te verbinden. Dit was nodig voor 
de veiligheid van de arbeiders en dat ook de 
productie voor beide mijnen gewaarborgd 
was. 
In 1941 kwam de eerste verbindings-
steengang door de’Feldbiss storing’ tussen de 
twee mijnzetels tot stand.  In 1944 kwam de 
Julia tot op een diepte van 540 meter. In 1955 
werd schacht II vergroot en de laadplaatsen 
uitgebreid. De ophaalmachine werd 
vernieuwd met een ‘Koepe- machine’ (een 
soort snaarschijf waar de kabel over loopt) 
met een doorsnede van 6,5 meter.  
De aandrijfmotor had een vermogen van 2000 
pk en werd geregeld via een voorgeschakelde 
‘Ward-Leonard groep’. Aan weerszijden van 
de Koepe-schijf waren de remmen 
gemonteerd, die van luchtdrukcilinders waren 
voorzien. De kooien (liften) hadden twee 
etages voor ieder vier wagens. In 1959 kwam 
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een tweede verbindings-steengang op een 
diepte van 550 meter gereed. In 1967 een 
derde verbinding op een diepte van 680 
meter. Vanaf 1955 werd door de 
schachthouwers geboord  tot 753 meter diepte 
en tien jaar later werden op een diepte van 
680 meter de eerste kolen in de 
‘Finefraulagen’ ontkoold. Het hoofdbureau 
van Laura en Vereniging de villa ‘Gluck Auf’ 
was in Eijgelshoven gevestigd, direct aan de 
spoorlijn Heerlen-Herzogenrath. De 
steenkolen van de ‘Laura’ werden via een 
eigen kolenlijn tot aan het station 
Eijgelshoven vervoerd. Vandaar ging het 
konvooi per Staatsspoor naar station Kerkrade 
Rolduc, waarop ook de ‘Julia’ aansloot. Maar 
inmiddels  waren de Limburgse mijnen al met 
sluiting begonnen. Dit door de winning van 
aardgas en dat steenkolenwinning door de 
steeds kleiner wordende koollagen niet meer 
financieel rendabel was.  
In 1970 werd de Laura gesloten, waarna de 
twee schachten met mijnsteen werden 
volgestort en de brikettenfabriek, 
kolenwasserij en overige gebouwen door de 
slopershamer neergehaald werden.  Op 20 
december 1974 kwamen de laatste kolen 
boven uit de Julia mijn. Op 8 januari 1987 
werd als laatste de elektriciteitscentrale met 
de grond gelijk gemaakt. Op het voormalige 
Julia-steenstort is thans een opslagplaats van 
het Amerikaanse leger. De ‘machtige’ 
steenberg van de Laura tussen de spoorlijnen 
naar Kerkrade en Herzogenrath is nu bijna 
geheel afgegraven.  
 
Oranje Nassau  Mijn I  Heerlen. 
In 1893 werd aan de “ N.V. Maatschappij tot 
Exploitatie van Limburgse Steenkolenmijnen’ 
genaamd ‘Oranje Nassau Mijnen concessie 
verleend aan Henry Sarolea, die ook reeds een 
vergunning had gekregen voor de aanleg van 
een spoorlijn van Sittard via Heerlen naar 
Herzogenrath.  
 
 
Op 1 oktober 1893 werd bij de z.g. Zeswegen 
begonnen met het afdiepen van de eerste 
schacht. In 1894 werd een begin gemaakt met 
de tweede schacht. De ON I begon in 1899 
met de regelmatige productie. In 1974 werden 
de laatste kolen naar bovengehaald. De 

bovengrondse gebouwen en werkplaatsen 
werden ontmanteld en een voor een gesloopt. 
De schachtbokken werden met dynamiet 
omvergeblazen. 

 
Onder grote publieke belangstelling werd de 
155 meter hoge schoorsteen van de 
elektrische centrale de ‘Lange Lies’ op 16 
augustus 1976 opgeblazen. Enige dagen later 
was het de beurt aan de’Lange Jan’die 138 
meter hoog was. Heerlen en de Oude 
Mijnstreek waren voor goed hun skyline 
kwijt. In het vroegere hoofdkantoor van de 
Oranje Nassaumijnen is thans het C.B.S. 
gevestigd.  
 
Oranje Nassau Mijn II  Schaesberg. 
De gebr. Carl en Friedrich Honingmann 
kochten het kolenveld ‘Carl’ genaamd, 
gelegen in de gemeente Schaesberg. Hier 
kwam de tweede mijn de Oranje Nassau II. 
Reeds in 1898 werd begonnen met de aanleg 
van de schachten  en de gebouwen voor de 
mijn De ophaalmachine maakte gebruik van 
twee machtige stoommachines die de 
liftkooien door de schachten lieten suizen. 
Deze concessie ‘Carl’ werd aangesloten via 
de z.g.‘Terwinselenlijn’ van de 
Staatsspoorwegen op station Heerlen. Op 1 
juni 1971 werd op deze mijn de productie 
gestaakt. Waar nu de Auto-kino is en jaarlijks 
Pinkpop festival wordt gehouden daalden de 
mijnwerkers honderden meters naar beneden 
om de kolen los te hakken. Als herinnering 
staat er nu nog een schachtwiel.  
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De ON II in Schaesberg 
 
Oranje Nassau III  Heerlerheide. 
In het Noordelijk deel van het grote Oranje 
Nassau concessieveld werd een nieuwe 
schacht geboord. Deze werkzaamheden 
werden gestart in 1912.  
 

 
 
De mijn werd ON III genoemd. Vijf jaar later 
in 1917 kwamen hier de eerste kolen naar 
boven. De mijn had een schacht met vier 
kooien welke stopten op een diepte van 
225,318,420,545 en 700 meter. De 
ongewassen kolen de z.g. brutkolen werden 
bovengronds via een eigen spoorlijn naar de 
ON I in Heerlen vervoerd. Daar werd het 
kolentransport verder afgehandeld, waarop 
het rangeeremplacement van de 
Staatsspoorwegen het konvooi overnamen. De 
Oranje Nassau III werd in 1973 gesloten. Het 
vroegere mijnterrein is nu bebouwd met 
woningen. Niets herinnert meer aan de Oranje 
Nassau III de mijn van Heerlerheide bij de 
Rennemig. 
 
 
     

Oranje  Nassau IV  Heksenberg. 
Voor de luchtverversing van de Oranje 
Nassau III moest een nieuwe schacht worden 
aangelegd. Deze kwam in het heidegebied bij 
de Heksenberg. In 1923 werd de luchtschacht 
in bedrijf genomen. Jaren later in 1928 
besloot men echter om er een 
productieschacht van te maken.  

 
 
Hiermee was de vierde Oranje Nassau mijn in 
productie gekomen. Het was de kleinste van 
de Oranje Nassau mijnen. Er was maar een 
schacht met een doorsnede van 4,5 meter. Op 
een diepte van 240,340,420 en 545 meter 
werden kolen ontgonnen. De z.g.‘brutkolen’ 
de ongewassen kolen werden via de eigen 
spoorlijn naar de ON I naar Heerlen vervoerd 
en daar gewassen. In 1973 viel de ON IV ook 
onder de slopershamer. Gedeelten van de 
zwarte steenberg zijn nog te zien in het groene 
landschap.  
Op enige afstand is de Sigrano zilverzand 
groeve met grote machines aan het werk om 
het witte zilverzand af te graven. Deze 
grondstof is bestemd voor de glasindustrie. 
Het uitgebaggerde deel van de groeve is een 
binnenzee geworden waar windsurfers 
gebruik van maken. De toegang is echter 
streng verboden en het is dan ook niet aan te 
raden om hier watersport te beoefenen. 
 
DE NEDELANDSE STAATSMIJNEN. 
 
Commissie voor de Nederlandse 
Steenkolenmijnen. 
Tegen het einde van de negentiende eeuw was 
er een zeer grote vraag naar steenkool. Door 
de opkomende industrie was de vraag 
nauwelijks te verwezenlijken. De toenmalige 
regering besloot dan ook om aan de eigen 
mijnindustrie meer aandacht te schenken. 
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Voorheen werd immers steenkool per schip 
uit overzee aangevoerd. De steenkolenmijnen 
in Limburg waren door de beroerde 
verbindingen nauwelijks bereikbaar.  
 
De door de regering ingestelde ‘Commissie 
voor de Mijnen’ kreeg de opdracht:   
1e  Te onderzoeken de omvang van de 
beschikbare kolenvelden.  
2e   Het terrein dat van staatswege kon 
worden ontgonnen. 
3e    Advies uit te brengen over het nog 
resterende deel te verdelen onder 
particulieren. 
Nadat de commissie in 1900 rapport had 
uitgebracht. besloot de regering om het 
resterende deel dat nog niet in handen was 
van particulieren, voor de staat te reserveren.  
 
De Staatsmijn Wilhelmina Terwinselen. 
Als in 1901 door de regering de z.g. Mijnwet 
wordt aangenomen, wordt de in de concessie 
‘Ernst’ gelegen bij Terwinselen de eerste 
schacht voor de Staatsmijnen geboord. Met de 
aanleg van de Wilhelmina werd begonnen in 
1903.  
 

 
 
De twee schachten werden gedolven volgens 
de ‘bevriesmethode’ Waarbij het dekterrein 
werd bevroren en men gemakkelijker dieper 
kon boren. Tegelijk werd de schachtwand 
gemetseld. De eerste kolen van de 
Wilhelmina kwamen in 1909  naar boven. De 
eerste staatsmijn kreeg de naam Wilhelmina, 
genoemd naar de enige dochter van Koningin 
Moeder Emma en Prins Hendrik.  
De mijn had zeven verdiepingen en wel op 
142, 162, 253, 331,420, 606 en 785 meter. De 
‘Wilhelmina’ was met een Staatsspoorlijn, de 
z.g. ‘Terwinselenlijn’ via de Oranje Nassau II 

verbonden met het N.S. emplacement 
Heerlen. In 1969 werd de productie van de 
Wilhelmina gestaakt. De immense steenberg 
werd gedeeltelijk afgegraven en met grond 
afgedekt. Nu kan men wandelen en genieten 
van prachtige uitzichten of gebruik maken van 
de aangelegde skipiste. Snow World.   
 
Staatsmijn Emma Treebeek. 
De ‘Emma’ de grootste Limburgse 
steenkolenmijn lag in Treebeek gemeente 
Heerlen. De concessie was meer dan 7200 ha 
groot.  

 
 
In 1908 werd begonnen met het maken van de 
schachten. De mijn kreeg de naam van 
Koningin Emma, de regentesse van de latere 
Koningin Wilhelmina. Zes jaar later in 1914 
was de Emma in vol bedrijf. Deze mijn had 
vier schachten en was daarmee de grootste 
Nederlandse Staatsmijn.  Schacht IV  werd 
geboord in het z.g. ‘zadel van Puth’ een groot 
kolenveld dat onder de gemeente Schinnen 
was gelegen. Schacht IV werd bovengronds 
aangesloten op de Staatsmijnspoorweg naar 
de overslaghaven Stein. In de topjaren van de 
productie kwamen hier meer dan 2,5 miljoen 
ton steenkool naar boven. Het ondergrondse 
gangenstelsel was 200 km lang…. De 
oppervlakte van een verdieping kwam 
overeen met de plattegrond van de stad 
Rotterdam. Deze mijn telde vijf verdiepingen, 
waarvan de diepste op 900 meter. 
Ondergronds en bovengronds bij ‘Emma’ 
werkten 10.000 mensen. 
 
De mijn Emma was een van de modernste 
mijnen in Europa. Het gehele ondergrondse 
transport werd door middel van lichtseinen 
geregeld. De vervoerregelaar was 
verantwoordelijk voor het gehele 
ondergrondse bedrijf. Het bovengrondse 
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vervoer van de steenkool ging met eigen 
stoomtreinen vanaf de Emma naar het N.S. 
emplacement in Nuth. Hier werden de 
kolentreinen ‘overgedragen’aan de 
Staatsspoorwegen Jaren later werd de eigen 
‘Staatsmijnspoorlijn’ doorgetrokken naar de 
overslaghaven in Stein waar de kolen verder 
per binnenschip werden vervoerd. Het 
Spoorweg expeditiebedrijf had meer dan 49 
stoomlocomotieven en 1400 wagons in dienst. 

 
Dag en nacht reden de treinen beladen met 
steenkolen van de mijn naar de haven.  Na de 
aankondiging door de regering, besloot de 
Min.van Economische Zaken Drs. Joop den 
Uil, op 17 december 1965 de Limburgse 
Mijnen te sluiten. Het lot was gevallen voor 
de mijnindustrie. Op 1 juli 1966 werden de 
‘Emma’ en de ‘Hendrik’ samengevoegd en in 
1973 werd de productie van de Emma 
gestaakt. De gebouwen werden een voor een 
gesloopt.  
De schachten werden met mijnsteen gevuld 
en met een betonprop afgedicht. 
                                                                                       

 
 
Op 29 oktober 1983 om 15.00 uur werd onder 
het oog van duizenden belangstellenden 
‘Schacht III’ het symbool van de ‘Emma’ 
opgeblazen. 8.500.000 kg beton vielen met 
een daverende klap ter aarde. Deze schacht 
had een z.g. skipinstallatie, die in één ruk 25 

ton kolen naar boven kon brengen. De 
aandrijving geschiedde door twee motoren 
van elk 2000 kw die de sckip met een 
snelheid van 15 meter per seconde naar boven 
bracht. Ondergronds was een bunker gebouw 
van 600 ton waarin de kolen werden gestort. 
De traditionele mijnwagens waren hier 
overbodig geworden. Daar de staatsmijnen 
‘vet-en gaskolen’ dolven, was er de 
Cokesfabriek Emma die cokes en gas 
produceerde. Ook was er een  Stikstof- 
Bindingsbedrijf waar kunstmest werd 
gemaakt. Na jaren van verdere afbraak van 
centrale, koeltorens, zeverijen en wasserijen  
was niets meer over wat eens de grootste 
Staatsmijn was. Op de afgegraven vervuilde 
grond van de mijnterreinen staan nu riante 
huizen, waar de nazaten van de mijnwerkers 
wonen, soms denkend dat hun vaders hier 
honderden meters afdaalden om het ‘zwarte 
goud’ te winnen. Een klein monument houd 
deze gedachte nog levendig.  
 
Staatsmijn Hendrik  Brunssum. 
Deze staatsmijn lag in Brunssum. Met de 
aanleg werd in 1911 begonnen en in 1918 
kwam ze in bedrijf. Deze mijn had ook vier 
schachten. De werkers in de mijn hadden te 
kampen met veel water, stof en mijngas.  
 

 
 
De Staatsmijn Hendrik in Brunssum. 
 
Twee keer vond er een mijnramp plaats die 
telkens 13 mijnwerkers het leven kostte. Voor 
de luchtverversing in de mijn werd er een 
schacht gebouwd 3,5 km van de 
productieschachten.  
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Deze luchtschacht lag in de 
Brunssummerheide op het grondgebied van 
de toenmalige gemeente Nieuwenhagen  
(thans Landgraaf). De werkzaamheden 
werden in 1928 gestart en in 1933 was de 
luchtverversingschacht in bedrijf.  
De naam staatsmijn Hendrik kreeg deze 
mijnzetel van  Prins Hendrik van 
Mecklenberg Schwerin, de vader van 
koningin Wilhelmina.  De productie bestond 
in hoofdzaak uit ‘vetkolen’ die werden 
gebruikt in de industrie en in de stookketels 
voor elektrische centrales. De nieuwe 
elektrische ophaalmachines voor de Hendrik 
werden in 1960 geïnstalleerd. Deze hadden 
een vermogen van 7200 pk. De liften raasden 
door de schacht met een snelheid van 20 
meter/seconde d.w.z. 72 km per uur voor 
kolentransport en 40 km per uur voor 
personenvervoer. De mijn had een diepte van 
900 meter en verdiepingen op 272, 316, 401, 
537, 636, 730 en 855 meter van waar de kolen 
naar boven kwamen. In het begin had de mijn 
te kampen met een groot te kort aan 
personeel. Door de mijndirectie werd in het 
buitenland geworven voor meer 
arbeidskrachten. Veel arbeiders uit de 
Balkanlanden vonden hier toen werk. Spoedig 
kwamen ook complete gezinnen hier wonen. 
Voor de huisvesting van deze mensen werden 
grote ‘woonkolonies’ gebouwd. Met rustige 
dorpje Brunssum werd overspoeld met een 
mengelmoes van ‘vreemde mensen’. De 
verschillende leefwijzen en culturen onder de 
nieuwe mijnwerkers veroorzaakten soms 
opstootjes en heftige ruzies. De altijd 
aanwezige mijnpolitie hield alles streng onder 
controle en bij herhaalde ruzies dreigde 
ontslag. Omdat men in een huis van de mijn 

woonde stond ook het gezin op straat. Maar 
dit is maar sporadisch gebeurd.  
Brunssum werd een mooie gemeente die veel 
investeerde voor het welzijn van haar burgers. 
Recreatiegebieden werden aangelegd zoals 
het prachtige Vijverpark  het Schutterspark 
met kabelbaan en roeivijver. Brunssum wordt 
heden nog de ‘parel van de mijnstreek’ 
genoemd. Om de ‘verbroedering tussen de 
volkeren’ in stand te houden zijn er vier 
jaarlijks de bekende Paradefeesten. Nadat de 
‘Emma en Hendrik’ op 1 juli 1966 waren 
samengevoegd was voor de Hendrik het lot 
gevallen. De mijngebouwen werden een voor 
een afgebroken. Na de sanering  van de grond 
nam het NAVO hoofdkwartier AFCENT bezit 
van de overige gebouwen. Op de 65 meter 
hoge schacht IV werden antennes geplaatst 
voor de communicatieverbindingen. Door 
optredende betonrot werd jaren later besloten 
om de schacht af te breken en een nieuwe 80 
meter hoge toren te bouwen. Wat heden ten 
dage nog herinnert aan de vroegere  
Staatsmijn Hendrik is een schachtwiel bij de 
hoofdingang van AFCENT. 
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Staatsmijn Maurits bij Geleen. 
 
Aan Prins Maurits heeft deze mijn haar naam 
te danken.  

 
 
In 1915 werd begonnen met de aanleg en in 
1926 was ze volledig in bedrijf. De mijn 
Maurits had drie schachten uitgevoerd in 
beton en was een van de grootste en 
modernste steenkolenmijnen van Europa. De 
koolproductie bestond uit z.g. vetkolen. Deze 
hadden een gasgehalte boven 14 %.  
De kolen werden naast de industrie, gebruikt 
voor cokes en gas. Het uit kolen gewonnen 
cokesovengas werd ten dele naar het 
Stikstofbindingbedrijf  SBB getransporteerd 
waar het gesplitst werd in waterstof, stikstof  
en andere gassen voor de productie van 
ammoniak en andere kunstmestproducten. Het 
bovengrondse bedrijf van de Maurits was 
gigantisch groot. De cokesfabriek Maurits, het 
polichemiebedrijf en de vele organische 
fabrieken waren de voorlopers van het huidige 
complex. Het bovengrondse bedrijf was zo 
groot dat het bedienend personeel gebruik 
maakte van de fiets om zich te verplaatsen. 
Meer dan 2500 mensen waren destijds in 
dienst bij de Staatsmijn Maurits in Geleen.  
Op 28 juli 1967 werd de kolenproductie 
gestaakt. De Staatsmijn Maurits met het 
Stikstofbindingbedrijf was inmiddels 
uitgegroeid tot een chemieconcern. D.S.M. is 
heden ten dage als Multi National bedrijf  
toonaangevend in de wereld.  
 
 

De werkers…  
van de Limburgse Mijnen zijn een hoofdstuk 
apart voor dit deel van de provincie, waar vele 
duizenden eens hun brood verdienden. Dag en 
nacht was er bedrijvigheid van mensen op 
weg van en naar de mijn. ‘De mijn’ die 
zorgde voor het wel en wee van hun 
personeel, daarbij gesteund door de 
geestelijke overheid. De saamhorigheid en de 
culturele verbondenheid waren de pijlers 
waarop deze provincie zich heden nog 
kenmerkt. Limburg  een provincie die van 
zwart naar groen gekleurd werd.  
 

 
Op weg naar de mijn voor middagdienst. 
 
Wat herinnerd heden nog aan de 
Limburgse mijnindustrie. 
Schacht Nulland. 
Wat is er nog over van de steenkolenmijnen 
in Limburg. Schaars zijn nu nog de 
overblijfselen die herinneren aan het 
steenkooltijdperk. De schacht van de oudste 
mijn de Domaniale staat in Kerkrade.  
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De ‘Nullandschacht’ is een mijnmonument. 
Rond 1907 werd een begin gemaakt met het 
afdiepen. In 1913 was men tot 200 meter 
diepte. Vier grote stoomketels werden 
geplaatst  t.b.v. de ophaalmachine. Als in 
1919 de schacht een diepte bereikt van 260 
meter wordt de schacht voorzien van een 
losvloer met een laadinrichting. De schacht 
doet dienst als intrekkende schacht ( schacht 
waar de verse lucht de mijn inkomt) Als in 
1966 de Domaniale de koolwinning beëindigd 
wordt de schacht tot het maaiveld met beton 
volgestort.      
En op het Kerkraadse marktplein staat een 
standbeeld voor de mijnwerker ,Dr Joep’. het 
symbool van de stoere ondergrondse 
mijnwerker. Op de steenberg ‘ Wilhelmina’ is 
een skibaan:  
SNOW WORLD met restaurant. 
 

 
 
 gebouwd en verderop is een Draf-en 
renbaan beter bekend als Pink Pop terrein. 
Bij het Heerlense station zien we nog de’ 
Molokofschacht’ van de ON I en op het 
vroegere steenstort van de ‘Emma en 
Hendrik’ bij de Brunssummerheide kan de 
moderne mens wandelen en sporten op de 
golfbaan. 
 

 
D’r JOEP Standbeeld voor de mijnwerker in 
Kerkrade. 
 

 
Hier en daar zijn nog de laatste ‘Limburgse 
monumenten’ zichtbaar, maar de hedendaagse 
moderne tijd heeft ze verdrongen. 
Monumenten waar eens onze voorouders, 
honderden meters onder de grond ploeterden 
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om het ‘zwarte goud’ naar boven te halen. 
Voor de toekomst alle goeds gewenst en 
eindigend met de mijnwerkersgroet: 
 

 
‘Glück Auf’ . 
 

 
Gedachteniskapel voor alle verongelukte 
mijnwerkers. 
 

 
H. Barbara Patrones van de mijnwerkers. 
 
 
 
Deze herinnering aan de steenkolenmijnen is 
opgedragen aan mijn vader die vele jaren in 
de mijn Laura in Eijgelshoven heeft gewerkt 
en in 1976 aan de gevreesde ziekte 
‘stoflongen’ is overleden. 
 
Tevens aan de vader van mijn vrouw Thea 
Szpak die zes weken voor haar geboorte in 
1933 dodelijk verongelukt is tijdens zijn werk 
ondergronds in de ON III. ( Voor altijd staat 
zijn naam gebeiteld samen met vele andere 
werkers bij de gedachteniskapel voor de 
mijnwerkers in Terwinselen)   
 
 
Michel Dreuw.   
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Wat Mótste 
 
 

Vrugger hoefet iech miech nit aaf tse vroage 
Wat iech moét,der daag woar tse kót 

 
Noa sjun joare va hél wirke 

En zurge vuur mië gezin 
 

Da kunste óp ee punt 
Woatste nuks mië móts 

 
Wat mót iech da 

Went der daag,diech tse lank weëd 
 

En de weech,wel drei weeche doëre 
 

Wat mót iech da 
Went gister ut zelfde is,wië murge weëd 

 
En dis weech,genoaw zoë is,wië de vurrige 

 
Went ut nuits,in de tsiedòng 

Va gister,hu nog wie nui,òp der dusj likt 
 

Went òp mieng sjong,der sjtub steet 
Umdat ze tse sjwoar zunt,um tse draage 

 
Wen iech in der sjpiggel 

Noa miech zelf kiek 
En nog mer der helf,van der eege iech zie 

 
 
 
 

Jan Lenzen 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  
        Poëzievertalingen in het Limburgs: ze zijn er, maar niet veel. De reden zal duidelijk zijn:  
         het gaat niet om het introduceren van een buitenlandse dichter in Nederland.   
         Vertalen naar het Limburgs is een soort spel. Guus Peters (Geleen) is daar grootmeester in.    
         Zelf zegt hij dat het ook een proberen is, of 't lökke deit in 't Limbörgs, en dan nao get sjtaalt.  
          
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  
 

                Heimwaeg 

  

                (Nao Juan Ramón Jiménez, 1881--1958, Nobelprijs 1956).  
  
  
                Veer klenjere heivesj, 
                höbbe al gezag. 
                Doe blifs nao mich kieke, 
                ich sjtaar in de nach. 
  
                Doe truks nao de blome, 
                nao de waterkantj ich. 
                Wie angesj oos lechskes, 
                't dient, dat van mich! 
  
                De maon vol en bleikig 
                besjient klaor oze waeg. 
                Dich völt ze mit wermde, 
                ich sjoever, bèn laeg. 
 
 
                Guus Peters 
  
  
 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
  
       Veldgewas is een werkgroep voor (bevordering van) poëzie in het Limburgs. 
       Dit is het eerste project: drie maal in de week een gedicht in uw mailbox, 
       en op zaterdag het Waord van de Waek.    
       Redactie: Wim Kuipers en Har Sniekers. 
       Aanmelden, bijdragen en suggesties: veldgewas@home.nl  
       De gedichten van Veldgewas zijn terug te lezen op www.veldeke.net.  
       G010 
  
 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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Conceptjaarprogramma 2011/2012    (o.v.)     
         Postbus 21.009  

        6369 ZG Simpelveld 
 

2011 
 
zat.  25 juni   Midzomernachtwandeling 20.45 uur in Simpelveld 
 

juli/augustus   Vakantie. 
 

zon. 11 september  Open Monumentendag 2011. 
 

di. 18 oktober  Najaars-Algemene Ledenverg. 19.30 en om 20.00 uur lezing. 
 

zat. 19 november  Excursie naar Huize Loreto 9.30 uur. 
  

zon. 11 december  Kerstmarkt te Simpelveld 
 

 
2012 Jubileumjaar 25 jaar bestaan 
 
zat/zon.febr./maart  Excursie 
  

februarie en maart  Dialectwedstrijd 
 

di.  20 maart  Lezing 
 

? ?   Presentatie Dyddenboek 
 

? ?   Speurtocht langs etalages 
 

? ?   Taxatie op Locatie 
 

zon. 1 april   Opening Expositie Scholtissenhof thema 16e  eeuw 
 

zon. 1 april   Museum Weekend 
 

vrijd.  6 april   Wegkruisenwandeling in Simpelveld 20.00 uur 
 

vrijd. 20 april  Dialectavond 
 

zat.  12 mei   Heemkundecontactdag 2012 
 

zat.  19 mei   Excursie 
 

zat.  23 juni  Midzomernachtwandeling 
 

zon. 9 sept.   Open Monumentendag 2012 
 

zat. 17 nov.  Excursie 
 

zon. 2 december   Kerstmarkt in Bocholtz 
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Jaarverslag secretaris 2010 
 

Het jaar 2010 zijn wij begonnen met het bezoeken van de Nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis. 
 
Van drie leden hebben wij in 2010 afscheid moeten nemen te weten van onze leden Sjeng 
Schrijvers overleden op 28 januari 2010, Harrie Otten overleden op 31 mei 2010 en Peter 
Ramakers overleden op 9 juli 2010. 
 
Drie leden van onze vereniging hebben in 2010 een Koninklijke Onderscheiding mogen 
ontvangen te weten de heren Frans Hamers en Frits van der Linden. Aan de voordracht van deze 
twee onderscheidingen heeft onze vereniging zijn ondersteuning mogen geven. 
Het derde lid dat een Koninklijke Onderscheiding in 2010 had ontvangen was de heer Piet 
Franssen, echtgenoot van ons bestuurslid Annie Franssen-Tychon. 
 
Op de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2010 hebben wij afscheid moeten nemen van 
Frits van der Linden als beschermheer en mochten wij u de heer Wiel Weijers verwelkomen als 
onze nieuwe beschermheer. Op deze ledenvergadering werd de heer Johan Schnackers benoemd 
als nieuw bestuurslid en de heer Frits van der Linden benoemd als erelid van onze vereniging.  
Na de pauze werd de indrukwekkende documentaire film getoond getiteld “ De Akkers van 
Margraten”. 
Volgens de presentielijst waren 41 personen op deze ledenvergadering aanwezig geweest. 
 
Op de bestuursvergadering van 7 juni 2010 heeft Hetty Backbier de functie van vicevoorzitter 
aanvaard. Het bestuur was haar hier voor dankbaar dat door haar aanvaarding van deze functie het 
dagelijks bestuur ook weer een vrouw in haar midden had. 
 
Op de Algemene Ledenvergadering van 19 oktober 2010 werd de heer Math Klinkers  benoemd 
tot erelid van onze vereniging wat voor hem een grote verrassing was. Na deze ledenvergadering 
was een presentatie van onze secties onder leiding van ons lid Jac Havenith. 
Volgens de presentielijst waren 28 personen op de ledenvergadering aanwezig geweest. 
 
Dit jaar hebben wij 10 bestuursvergaderingen gehouden en twee bijeenkomsten met het 
voorbereidingscomité 25 jarig jubileum. 
 
Ons eerste periodiek in 2010 was een themanummer over de 2e Wereldoorlog. Dit 
themanummer was een groot succes met ongeveer 200 verkochte exemplaren. Het bestuur dankt 
iedereen en Ortwin Reitz in het bijzonder die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van dit 
themanummer. 
 
De nalatenschap van Huub Franssen is geordend en officieel op 21 juni 2010 aan de vereniging 
overgedragen door de werkgroep. De werkgroep is op deze avond door het bestuur bedankt voor 
het verrichte werk en Pierre Schnackers heeft op deze avond zijn bestuursfunctie in onze vereniging 
neergelegd. Pierre wordt bedankt door het bestuur voor de vele goede dingen die hij als bestuurslid 
voor de vereniging heeft gedaan. 
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Op zondag 17 januari 2010 hebben wij een excursie naar Tongeren gehouden met een bezoek aan 
het museum (thema Ambiorix) en na de lunch een stadswandeling met als gids Ine Scholl-Vlieks. 
Voor het verrichte werk als gids wordt Ine door het bestuur bedankt. 
 
Op dinsdag 9 februari 2010 hebben wij een lezing gehouden over het Ripuarische dialect door 
de heer Manfred Biermans. Deze lezing werd zeer druk bezocht met 68 personen.  
 
Op vrijdag 2 april 2010 werd weer de Wegkruisenwandeling in Simpelveld gehouden. 
Deze wandeling werd zeer goed bezocht. Bij deze wandeling werd ook Bocholtz (Baneheide) 
bezocht. 
 
Op zondag 11 april 2010 werd gestart met de expositie over de 2e Wereldoorlog in ons museum op 
Scholtissenhof. Met een druk op de toeter van een militaire jeep werd de tentoonstelling 
geopend die door velen werd bezocht. De jeep werd beschikbaar gesteld door de heer Jaques 
Rutten, degene die ook de maquettes op de tentoonstelling gemaakt heeft. Voor het werk aan deze 
tentoonstelling wilt het bestuur de sectie Museum en vooral haar sectieleider Pascalle Hamers 
bedanken.  
 
De Dialectavond werd op vrijdag 16 april in het partycentrum Oad Zumpelveld gehouden die zeer 
goed bezocht werd want de laatste stoel was ook bezet. De negentiende pluk was een groot succes 
waar de sectie Dialect door het bestuur van harte bedankt voor wordt. 
 
Op woensdag 5 mei 2010 werden Bevrijdingswandelingen in Simpelveld en Bocholtz gehouden 
in samenwerking met beide Oranjecomités.  
Aan de wandeling in Simpelveld werd deelgenomen door 5 niet-leden en aan die in Bocholtz door 
12 niet leden wat zeer mager was. 
De onthulling van de nieuwe kunststof plaquette van de gevallen Amerikaanse soldaat Ed G. 
Erickson op de kloostermuur door burgemeester Hub Bogman en voorzitter Luc Wolters was zeer 
integer.  
 
Op dinsdag 11 mei 2010 hebben wij een lezing gehouden door Rosalie Sprooten over het verzet en 
verraad bij de “Klap van Wittem”. Het was een lezing over haar boek ” Een bericht aan Hare 
Majesteit”. Deze lezing werd zeer druk bezocht met 84 personen. De lezing kon eigenlijk veel beter 
en het leek of mevrouw Sprooten zich niet goed had voorbereid. Verder waren veel inwoners van 
Bocholtz aanwezig geweest.  
Na deze lezing heeft het bestuur van de familie Schleck het beeldje de Stoter ’44 mogen ontvangen. 
Het is een beeldje dat toentertijd aan de heer Joep Bemelmans die lid was van het verzet in de 
oorlog was uitgereikt. 
De familie Kicken had het beeldje ontvangen van buurman Bemelmans en mevrouw Kicken had het 
na het overlijden van haar man gegeven aan Arnold Schleck om dit aan de Heemkundevereniging 
verder te geven, zodat het voor het nageslacht behouden blijft.  
 
 
Op zaterdag 19 juni 2010 werd een excursie georganiseerd door de Sectie Techniek. 
Op deze excursie hebben wij stationaire motoren en andere machines bij Rik Lemmens in 
Gronsveld bekeken. Verder hebben we de vuursteenmijn van Rijckholt in het Savelsbos bezocht 
waar Fons Horbach ons de 5500 jaar oude .mijngangen liet zien. 
 
Op zaterdag 17 juli 2010 werd een Midzomernachtwandeling gehouden rond Keverberg met als 
thema ”de insecten van de avond en de nacht”. 
Door de samenwerking met scouting St.-Lucia waren veel kinderen aanwezig die allen een 
insectendoosje met vergrootglas kregen. Het werd een gezellige avond waarvoor behalve Ine en 
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Hetty voor de organisatie ook familie Abels, familie Gasse, familie Spork voor de sponsoring en 
scouting St.-Lucia voor de samenwerking bedankt zijn. 
 
Op vrijdag 3 september 2010 werd de fototentoonstelling van foto’s van Carry Gisbertz op het 
gemeentehuis geopend en was de presentatie van het boek “Dorpsportretten 1975-1980”. Ook de 
uitgave van dit boek was een groot succes. De totale oplage was 600 stuks. Het bestuur bedankt 
iedereen die medegewerkt heeft aan het tot stand komen van dit fotoboek. 
Tijdens de opening van de expositie had Carry Gisbertz ook nog een verrassing voor de 
Heemkundevereniging. Na de expositie heeft zij de originele foto’s geschonken aan onze 
vereniging waar wij zeer blij mee waren en Carry hiervoor hartelijk bedanken. 
De tentoonstelling duurde van 6 september tot en met 14 oktober 2010 op het gemeentehuis. 
Het boek is een prachtig tijdsbeeld van Simpelveld en zijn nijverheid van drie decennia geleden. 
 
Op zondag 12 september was Open Monumentendag met als thema  “Smaak van de 19e 
eeuw”. 
Het was een mooie ouderwetse boerenmarkt rond de kerk die door ongeveer 400 personen werd 
bezocht.Bij onze eigen spellenstand met spellen van rond het jaar 1830 was het druk en met velen is 
een praatje gemaakt. De kinderen hebben zich goed vermaakt maar toen het tegen vier uur begon 
met regenen was de pret er voorgoed van af. Ook voor dit werk is de sectie Museum bedankt. 
 
Op zondag 26 september 2010 gaf onze voorzitter Luc Wolters een rondleiding over de 
geschiedenis en de eeuwenoude gebouwen van Overhuizen. Er waren ongeveer 100 
geïnteresseerden gekomen waarvan 55 betalenden. De hoeve staat in de belangstelling omdat het 
verbouwd is tot een zorghotel met een brasserie. 
 
Dinsdag 23 november 2010 was een lezing met als thema Karel de Grote door ons lid Ine 
Scholl-Vlieks. Wij hadden 44 toehoorders op deze lezing. Zij had een prachtige presentatie over de 
herkomst en het leven van Karel zelf opgesteld. Zij overtuigde ons vooral met haar grote kennis 
over dit onderwerp. Voor deze lezing heeft Ine de complimenten verdiend.  
 
Zaterdagmorgen 6 november was een detectormorgen op enkele stukken geoogst land van Pierre 
Schnackers bij kasteel De Bongard. In de stromende regen werd gelopen op zoek naar een schat. Er 
werd van alles gevonden: munitie, munten en oud aluminium. Het was een leuke morgen voor de 
kinderen waar Huub, Hans en Jo meegelopen zijn en het detectoren mogelijk hebben gemaakt.  
Hartelijk bedankt hiervoor. 
 
Zondag 28 november 2010 had onze vereniging een boekenstand op de Kerstmarkt in Bocholtz . 
Door het slechte weer was er ditmaal alleen een binnen- en geen buitenmarkt. Wij hadden een stand 
in de Harmoniezaal. 
 
In 2010 is door Jo van der Werf weer hard gewerkt aan het Dyddenboek. De uitgave van dit 
Dyddenboek zal zijn in ons jubileumjaar 2012 op de Heemkundecontactdag 2012 in Simpelveld. 
Voor het reeds verrichte werk aan de totstandkoming van dit boek wordt Jo door het bestuur van 
harte bedankt. 
 
Het bestuur wil verder iedereen bedanken die bijgedragen heeft om de naam van onze 
vereniging “De Bongard” in binnen- en buitenland hoog te houden. 
 
Dit was mijn Jaarverslag 2010.  
 
zat. 19 maart 2011, secretaris Werner Wierts 
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Museum weekend 3 april 2011  
Door: Pascalle Hamers 
 
Voor de opvolgende tentoonstelling Tweede wereldoorlog hebben we de inrichting gedeeltelijk 
veranderd. Zo zijn dit jaar niet de maquettes bij de ingang maar wordt het verhaal van Joep Merx 
dat in het vorige periodiek naar voren werd gebracht met foto’s uitgelicht en is Bertha Schroeders 
met haar werkzaamheden op de boerderij  te zien. Ook de schenkingen van de familie Vliegen 
maken dit verhaal compleet. Waardoor we een gevoel krijgen van hoe het  
toen in de oorlog in 
de keuken uitzag. Ik 
heb groot respect 
voor de dames die 
toch maar alle 
monden deden 
voeden en het leven 
zo gewoon mogelijk 
wilden laten lijken. 
Verder zijn enkele 
jassen opgehangen 
die zeer zeker de 
moeite waard zijn 
om eens van kortbij 
te bekijken. Van de 
familie Klinkers uit 
Simpelveld hebben 
we een schenking 
gekregen in de vorm 
van een mooi bord 
dat is uigegeven ter  

ere van de bevrijding. Hierbij 
nogmaals mijn dank. Ik ben 
er zeer blij mee. Tijdens het 
museumweekend  waren we 
weer present in het thema; de 
vraag naar een verhaal. 
Hiervan hebben we weer 
enkele gekregen en moeten 
we nog even kijken wanneer 
we deze een plaats gaan 
geven. Helaas voor de 
wandelaars, het regende 
pijpenstelen waardoor de 
gidsen niet hebben kunnen 
lopen. Jammer, de volgende 
keer beter. 

Zo heb ik op 1 april ook 
een gewichtje bij onze 
voordeur gevonden. Ook 
dit heb ik bij de 
tentoonstelling gezet. Al 
weet ik er nog steeds het 
verhaal niet achter. Bij mij 
kan dat natuurlijk op 
diverse manieren opgevat 
worden ;-) 
 
 
En natuurlijk blijf ik nog 
even vragen naar uw 
verhaal. 
 

debongard@hotmail.com 
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Loërdaag 2011 
 

In de periode tussen 25 december en 6 januari werden weer volgens oude Germaanse tradities de 
weersvoorspellingen voor 2011 afgelezen. Hier de voorspelling voor dit jaar: 
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Opknapbeurt Bibliotheek  
Al enige tijd bestond het plan om onze bibliotheek en ons archief op te ruimen en aan te passen. 
Hiertoe waren reeds plannen gemaakt om één van de twee ruimtes in “Op de Boor” als bibliotheek 
alleen voor boeken in te richten, en de andere ruimte voor de andere collecties. Toen de bibliotheek 
in Simpelveld ging verhuizen naar een kleinere locatie kregen we het aanbod om een aantal 
gebruikte boekenrekken over te nemen. Maar dat moest wel snel gebeuren. 

Zodoende werd de ene ruimte geheel leeg gemaakt, de gaten in de muur werden gestopt en de muur 
werd geverfd. Vervolgens werden de nieuwe rekken opgebouwd. Tenslotte werden de rekken nieuw 
ingedeeld en werden de boeken ingesorteerd. Het resultaat is dat de bibliotheek nu veel beter 
toegankelijk is geworden en veel aantrekkelijker 
uitziet. We zijn nog niet helemaal klaar, vooral de 
andere ruimte heeft nu nog wat aandacht nodig. Hier 
alvast enkele fotos van het afbreken van de rekken in 
de oude 
bibliotheek in 
Simpelveld 
alsook het 
opknappen van 
de ruimte.  

We houden u op 
de hoogte.  

 

De projektgroep 
Bibliotheek. 
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HUBERTUS GERARDUS VLIEXS (1929-1992) 
PASTOOR TE EYGELSHOVEN/HOPEL 
 
Door: Wim Nolten. 
 
Hij is de laatste pastoor geweest die in de H.Pastoor van Ars parochie werkzaam was. Met hem 
besluiten wij een ‘trilogie’ over het leven en werken van de parochieherders H.Pastoor van Ars te 
Eygelshoven/Hopel.1 
 
De derde pastoor. 
In 1992 overleed geheel onverwacht Hub 
Vliexs, toen pastoor van de H. Pastoor van 
Ars parochie te Eygelshoven-Hopel. Reeds 
eerder was door Jo Hoen en Jos Crott zaliger 
het plan opgevat om, ter zijner ere, een 
genealogie Vliex uit te geven.2 Om hem niet 
te vergeten volgt als hommage aan zijn 
persoon hierna zijn uitgebreide kwartierstaat 
die de auteur samen met hem mocht 
samenstellen tijdens zijn verblijf in onze 
parochie. Hub Vliexs was de laatste van de 
pastoors die hier werkzaam waren tussen 
1954 en 1993. Hij had interesse voor 
stamboomonderzoek en historie waarvan hij 
verslag deed in de lokale ‘Anselbode’. 
 
In zijn Eygelshovense tijd bleef hij actief in 
het onderzoek naar de familie 
Widdershoven, waaruit ook zijn eerste 
voorganger ontsproot. Hub (Hubertus 
Gerardus Maria) Vliexs (Pastoor van 1975-
1992), werd op 27 april 1929 te Simpelveld 
geboren als zoon van Theodor Vliexs en van 
Marie Henriëtte Hubertina Knols. Hij stamt uit een zeer oude Limburgse familie die zich vanuit Breust, 
via Gulpen uiteindelijk in Simpelveld vestigde, waar zijn ouderlijk huis nog steeds staat aan de 
Rolducerstraat. In 1941 liet hij zich inschrijven als leerling op het klein seminarie van Rolduc, daarna 
vertrok hij voor verdere studie naar het groot seminarie in Roermond. Als neomist werd hij in 1955, op 
10 april tot priester gewijd waarna er een grootse huldiging in zijn geboorteplaats volgde.3 
Achtereenvolgens als kapelaan werkzaam in de Anna parochie te Heerlen-Bekkerveld, in het Witte 
Vrouwenveld te Maastricht en laatstelijk in de Maria Goretti kerk in de Kerkraadse wijk Bleijerheide 
van 1961 tot 1975. Op 6 januari 1975 wordt hij pastoor te Eygelshoven-Hopel en op 1 februari 1975 
geïnstalleerd door deken J.Schulpen. In de navolgende jaren heeft hij heel veel werk verzet met het 
onderhoud aan de zaalkerk. Door gebrek aan priesters en het aantal dalende kerkgangers, was deze 
parochie gedoemd te verdwijnen, zodat men na een bijna 40-jarig bestaan weer terugkeerde naar de 
aloude moederkerk H.Johannes de Doper te Eygelshoven-Kom.4 In april 1980 vierde hij onder zeer 
grote belangstelling zijn zilveren priesterfeest.5  Samen met nog twee confréres uit de regio: pastoor 
Simons (1927 Maastricht) en Hub Senden (1929 Schaesberg) kon dit trio deze opmerkelijke 
gebeurtenis nog beleven.6 Tijdens zijn receptie mocht hij vele, vele handen schudden en een bedrag in 
contanten ontvangen, niet bestemd voor hemzelf, maar voor een ontwerp van glas-in-lood-ramen 
boven de hoofdingang van de parochiekerk, bestaande uit dertig elementen.7  In 1981 waren er in zijn 
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parochie 1847 katholieken en 114 niet-katholieken. Hij stond bekend om zijn eenvoud en hartelijkheid. 
en overleed vrij plotseling op 62 jarige leeftijd aan een hersenbloeding op 16 april 1992, na een 
pastoraat van zeventien jaar. Zijn trouwe huishoudster Ilse Drescher uit Eygelshoven was 25 jaar zijn 
steun en toeverlaat.8 Na zijn overlijden werd de kerk gesloten en later afgebroken. Dit lot ondergingen, 
in het kader van herstructurering, ook diverse andere kerken in de regio, zoals OLV Vrouw/Leenhof, 
H.Pius/ Schinveld en de H.Geest/Meezenbroek.9 Ook de Maria-Gorettikerk, waar hij ooit begon en 
geruime tijd werkzaam was, onderging dit trieste lot en deze parochie werd verdeeld in drie parochies, 
te weten Bleijerheide, Holz en Centrum.10  Naar leden van deze grote familie werd in Simpelveld de 
Vliexstraat vernoemd. 
 
Kwartierstaat HUB VLIEXS: 
 
Generatie I: Probant:    
  
1.VLIEXS  Hubertus Gerardus Maria (Hub), 
R.K.Priester, geb 27.4.1929  Simpelveld,  
ovl 16.4.1992 Kerkrade-Eygelshoven, 62 jr 
Begraven op het kerkhof van Simpelveld 
 
 
Generatie II: Ouders: 
2.VLIEXS  Theodorus geb 7.8.1887 Hulsberg-Heek 
ovl 25.11.1973 Simpelveld, landbouwer, 
tr. 9.2.1928 Simpelveld 
3.KNOLS Maria Henriette Hubertina  geb 5.6.1890 
Simpelveld, ovl 5.2.1969 Simpelveld 
Uit dit huwelijk: 
1.Hubertus Gerardus Maria geb 27.4.1929 Simpelveld = 
1.      
2.Joseph Hubertus Gerardus geb 3.8.1930 Simpelveld, 
 tr. KAKOMA Elisa; veeteeltconsulent in Zambia; later 
Mongu (Afrika) 
3.Hubertina Gerarda Maria Eduard (Bertha) geb 9.7.1932 Simpelveld, ovl 1999,  
 tr. 1957 Simpelveld MERTENS Nicolaas Joseph (Colla), geb 17.9.1930 Mechelen 
 
Generatie III: Grootouders: 
4.VLIEXS  Jan Willem Hubert geb 28.10.1847 Simpelveld, ovl 18.8.1926 Schinnen, 
   landbouwer, tr. 17.2.1876 Simpelveld 
5.WIDDERSHOVEN Maria Johanna geb 17.12.1847 Heerlen-Soureth, 
   ovl 9.4.1914 Maastricht-Amby 
 Uit dit huwelijk: 
1.Jan Hubert geb 1879 Simpelveld, landbouwer 
2.Martinus Hubertus Wilhelmus geb 1885 Hulsberg 
3.Jan Pieter Hubert geb 1886 Hulsberg 
4.Theodorus Hubertus geb 7.8.1887 Hulsberg = 2. 
6.KNOLS Jan Hubert geb 23.11.1860 Simpelveld, landbouwer, ovl 30.10.1937 Simpelveld 
   tr. 25.4.1889 Simpelveld 
7.HORBACH Maria Elisabeth geb 12.5.1860 Bocholtz, ovl 12.10.1955 S,veld-Waalbroek 
 Uit dit huwelijk: 1.Maria Henriette Hubertina geb 5.6.1890 Simpelveld = 3. 
 

Foto: Pastoor Hub Vliexs bij de 
voordeur van zijn ouderlijk huis aan 
de Rolducerstraat 43 Simpelveld 
1955 
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Simpelveld 1955 Priesterwijding neomist Hub Vliexs; 
v.l.n.r.: zus Bertha Mertens-Vliexs, vader Theo Vliexs, pastoor Hub Vliexs, 
moeder Maria Vliexs-Knols, een buurman en broer Jozef (Jos) Vliexs. 
 
Generatie IV: Overgrootouders: 
8.VLIEXS  Antoon Joseph geb 9.7.1787 Simpelveld, ovl 28.7.1858 Simpelveld, 
   landbouwer, tr. (2) 28.1.1847 Simpelveld 
9.LAUVENBERG  Elisabeth Josepha geb 30.12.1812 Weiden (D), ovl 1.11.1886 Simpelveld 
 Uit dit huwelijk: 1.Jan Willem Hubert geb 28.10.1847 Simpelveld = 4. 
10.WIDDERSHOVEN Andreas geb 1.8.1817 Strucht, ovl 24.12.1890 Simpelveld 
     tr. 12.2.1847 Heerlen 
11.DRUMMEN Maria Anna geb 11.11.1820 Hoensbroek, ovl 13.7.1872 Simpelveld 
 Uit dit huwelijk: 1.Maria Johanna geb 17.12.1847 Heerlen = 5. 
12.KNOLS Joannes Leonardus Josephus geb 24.10.1817 Simpelveld, 
     ovl 17.7.1899 Simpelveld, landbouwer, tr. (1) 2.10.1852 Simpelveld 
13.PACKBIER(S) Anna Maria geb 8.1.1828 Klimmen, ovl 9.3.1866 Simpelveld-Huls 
 Uit dit huwelijk: 1.Jan Hubert geb 23.11.1860 Simpelveld = 6. 
14.HORBACH Joannes Henricus geb 29.9.1818 Bocholtz, ovl 26.8.1905 Simpelveld 
     landbouwer/wethouder Simpelveld, tr. 10.2.1844 Simpelveld 
15.van de WEIJER Anna Catharina Hubertina geb 5.6.1818 Simpelveld, 
 Uit dit huwelijk:1.Maria Elisabeth geb 12.5.1860 Bocholtz = 7. 
 
Generatie V: Betovergrootouders: 
16.VLIEKS  Joannes Hubertus ged 8.12.1750 Simpelveld, ovl 14.1.1834 Simpelveld 
     tr. (1) 8.10.1782 Simpelveld 
17.BROUWERS Maria Christina ged 4.3.1750 Simpelveld, ovl 30.5.1810 Simpelveld 
 Uit dit (1) huwelijk: 1.Antonius Josephus ged 9.7.1787 Simpelveld = 8. 
 18.LAUVENBERG Egidius, ex Püttershof in de Suers, ged 4.10.1779 Laurensberg (D), 
     landbouwer, tr. 8.8.1810 Weijden (D) 
19.PRÖMPER Johanna Maria 
 Uit dit huwelijk: 1.Elisabeth Josepha geb 30.12.1812 Weiden = 9. 
20.WEDERSHOVEN Jan Theodoor, ged 13.6.1780 Wylre, ovl 17.3.1862 Strucht, 
     tr. 21.1.1812 Schin op Geul 
21.STEIJNS Maria Ida ged 10.10.1783 Strucht, ovl 21.1.1828 Strucht 
 Uit dit huwelijk: 1.Andreas geb 1.8.1817 Strucht = 10. 



189 
 

22.DRUMMEN Jan Mathijs ged 7.11.1788 Nuth-Hunnecum, ovl 8.4.1857 Simpelveld 
    tr. 16.7.1814 Hulsberg 
23.SCHEPERS Maria Helena ged 13.3.1781 Hulsberg, ovl 21.12.1840 Simpelveld-Sweijer 
 Uit dit huwelijk: 1.Maria Anna geb 11.11.1820 Hoensbroek = 11. 
24.KNOLS Joannes Leonardus ged 12.3.1749 Simpelveld, ovl 30.6.1830 Simpelveld 
     tr. (2) 30.6.1830 Simpelveld 
25.KICKEN  Anna Catharina ged 30.11.1782 Simpelveld, ovl 25.2.1857 Simpelveld-Huls 
 Uit dit huwelijk: 1.Joannes Leonardus geb 24.10.1817 Simpelveld = 12. 
26.PACKBIER Joannes ged 13.9.1790 Voerendaal-Ubachsberg, 
    tr. 14.4.1820 Voerendaal 
27.EURLINGS Maria Petronella ged 1.9.1796 Voerendaal, ovl 22.1.1864 Voerendaal 
 Uit dit huwelijk: 1.Anna Maria geb 8.1.1828 Klimmen = 13. 
28.HORBACH Andreas ged 17.2.1779 Heerlen-Vröschenhuske, ovl 16.11.1853 Bocholtz, 
     tr. 22.2.1816 Simpelveld 
29.van WERSCH Anna Catharina ged 25.1.1784 Simpelveld, ovl 2.6.1846 Bocholtz 
 Uit dit huwelijk: 1.Joannes Henricus geb 29.9.1818 Bocholtz = 14. 
30.van de WEIJER Joannes Wilhelmus ged 4.10.1778 Simpelveld, ovl 30.11.1860 
Simpelveld,  tr. 22.1.1801 Simpelveld 
31.ALBERTS Anna Theresia ged 30.7.1778 Simpelveld, ovl 18.12.1850 Simpelveld 
 Uit dit huwelijk: 1.Anna Catharina Hubertina geb 5.6.1818 Simpelveld = 15.  
 
Generatie VI: Oudouders: 
32.VLIEKS/FLIEGS/VLIEX  Joannes Wilhelmus (Hermannus), ged 17.12.1713 Simpelveld, 
get: Joannes Hermannus van Wersch/Anna Barbara Gerckens, Laetschepen/landbouwer, 
ovl 15.1.1795 Simpelveld, 81jr, tr. 3.8.1749 Simpelveld, get: 
33.PELSERS Maria Adelheid ged 2.9.1730 Heerlen, get: 
ovl 15.2.1788 Simpelveld, 57jr 
Zij kopen op 10.5.1752 land van Hendrik Vernaus x Ida Moelen, pagter hof Lindelauf. 
Op 12.6.1752 een erfbuitinge met Jenne Maria Ritzen, wede. Jan Heuts en op dezelfde dag een 
coopzedulle met Jenne M. Ritzen en Nicolas Vrusch, voogd, wonende Meerssen.11 
 Uit dit huwelijk: 1.Joannes Hubertus ged 8.12.1750 Simpelveld = 16. 
34.BROUWERS Nicolaus ged 3.9.1722 Simpelveld, ovl 8.2.1802 Simpelveld, 
    tr. 30.1.1780 Schin op Geul 
35.GERARDS Barbara ged 5.2.1720 Simpelveld 
 Uit dit huwelijk: 1.Maria Christina ged 4.3.1750 Simpelveld = 17. 
36.LOVENBERG Nicolaes ged 2.7.1749 Simpelveld, ovl 8.11.1828 Simpelveld, 
     tr. 19.8.1777 Simpelveld (dispensatie wegens 4e graad bloedverwant) 
37.SCHEILEN Maria Anna, weduwe HANDELS Josephus 
 Uit dit huwelijk: 1.Egidius ged 4.10.1779 Laurensberg (D) = 18. 
38.PRÖMPER Jan 
39.KRAETZEN/KREUTZEN/KREUTZ  Maria Agnes 
 Uit dit huwelijk: 1.Johanna Maria = 19. 
40.WIDDERSHOVEN Jan ged 19.1.1755 Heerlen, ovl 4.11.1804 Wylre-Ulestraten, 
     tr. (2) ca 1797 STASSEN Regina; tr. (1) ca 1779 
41.JACOBS Anna Christina ged 11.10.1756 Wylre, ovl 19.12.1795 Wylre 
 Uit dit (1) huwelijk: 1.Joannes Theodoor ged 13.6.1780 Wylre = 20. 
42.STEIJNS Peter ged 11.10.1756 Schin op Geul, schepen, tr. 30.1.1780 Schin op Geul 
43.SCHEPERS Maria Helena 
 Uit dit huwelijk: 1.Maria Ida ged 10.10.1783 Strucht = 21. 
44.DRUMMEN Henricus ged 17.6.1754 Nuth, tr. 15.5.1781 Nuth 
45.PAES Anna Maria 
 Uit dit huwelijk: 1.Joannes Mathijs ged 7.11.1788 Nuth = 22. 
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46.SCHEPERS Joannes, ovl 27.1.1801 Hulsberg, tr. 13.7.1780 Hulsberg 
47.FRISSEN Anna Catharina 
 Uit dit huwelijk: 1.Maria Helena ged 13.3.1781 Hulsberg = 23. 
48.KNOLS Jan ged 20.5.1714 Klimmen, tr. 3.10.1744 Simpelveld 
49.WAUBEN Anna Catharina 
 Uit dit huwelijk: 1.Joannes Leonardus ged 12.3.1749 Simpelveld = 24. 
50.KICKEN  Jan Leonard ged 11.8.1752 Simpelveld, ovl 12.7.1822 Simpelveld-Huls, 
     tr. 7.10.1776 Simpelveld 
51.FRISCHEN Anna Maria ged 2.11.1747 Simpelveld, ovl 14.11.1815 Simpelveld-Huls 
 Uit dit huwelijk: 1.Anna Catharina ged 30.11.1782 Simpelveld = 25. 
52.PACKBIER Ulricus ged 19.1.1750 Voerendaal, tr. 3.5.1771 Voerendaal, 
53. VRöSCH Maria Agnes ged ca 1749 Voerendaal, ovl 14.10.1801 Voerendaal 
 Uit dit huwelijk: 1.Joannes ged 13.9.1790 Voerendaal = 26. 
54.URLINGS Theodorus Henricus ged 9.9.1758 Heerlen, ovl 10.1.1833 Heerlen-Ten Eschen, 
     tr. 14.8.1785 Heerlen 
55.EUSSEN Maria Elisabeth ged 27.1.1758 Voerendaal, ovl 10.1.1833 Voerendaal 
 Uit dit huwelijk: 1.Maria Petronella ged 1.9.1796 Voerendaal = 27. 
56.HORBACH Fransiscus ged 28.11.1745 Simpelveld, tr. 7.2.1774 Simpelveld 
57.PALM Maria Theresia ged 8.9.1749 Simpelveld, 
 Uit dit huwelijk: 1.Andreas ged 17.2.1779 Simpelveld = 28. 
58.van WERSCH Joannes Theodorus ged 30.3.1750 Kerkrade, tr. 4.10.1779 Simpelveld, 
59.LINDGENS Maria Elisabetha ged 5.10.1746 Voerendaal, ovl 29.3.1806 Simpelveld 
 Uit dit huwelijk: 1.Anna Catharina ged 25.1.1784 Simpelveld = 29. 
60.van de WEIJER Egidius ged 26.3.1749 Simpelveld, ovl 14.2.1821 Aken, schepen, 
     tr. 20.7.1772 Simpelveld 
61.BROUWERS Anna Mechtildis ged 23.7.1752 Simpelveld, ovl 18.9.1837 Simpelveld 
 Uit dit huwelijk: 1.Joannes Wilhelmus ged 4.10.1778 Simpelveld = 30. 
62.ALBERTS Joannes Nicolaas ged 30.10.1727 Simpelveld, ovl 2.5.1792 Simpelveld, 
     landbouwer/schepen, tr. 27.7.1778 Simpelveld 
63.SCHUTS Anna Catharina ged 4.11.1740 Simpelveld, ovl 2.8.1807 Simpelveld 
 Uit dit huwelijk: 1.Anna Theresia ged 30.7.1778 Simpelveld = 31. 
 
Generatie VII: Oudgrootouders: 
64.VLIECK/FLIEGS/VLECKS  Hubertus ged 11.10.1676 
Gulpen, get: 
landbouwer/schepen Simpelveld, ovl 3.4.1777 
Simpelveld/aen den Stamp, 100jr 
Koning in 1754, 1755 en in 1756 keizer schutterij St.George 
van Simpelveld, zie foto.  
tr. (2) 16.3.1723 Simpelveld, get: 
COX Anna Maria ged ca 1689, ovl 15.3.1779 Simpelveld, 
90jr 
otr. 15.6.1704 Heerlen, 
tr. (1) 15.6.1704 Simpelveld, get: Joannes Schutz/Maria 
Elisabeth van Wersch 
65.DAUTZENBERG Elisabetha ged 9.4.1683 Heerlen, get: 
ovl 8.1.1722 Simpelveld, 38jr 
Uit dit (1) huwelijk: 
1.Maria Elisabeth ged 2.4.1707 Simpelveld, get: Joannes Wilhelmus Dautzenberg/Maria Boer 
2.Maria Mechtildis ged 4.4.1709 Simpelveld, get: Petrus Erkens/Mechtildis Dautzenberg 
3.Maria Catharina ged 21.11.1711 Simpelveld, get: Henricus Brawers/Maria Einmahl 
4.Joannes Wilhelmus (Hermannus) ged 17.12.1713 Simpelveld = 32. 
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5.Joannes Petrus ged 17.7.1716 Simpelveld, get: Joannes Rho/Elisabeth von Werz loco 
   Margarita Habets 
6.Thomas ged 9.2.1719 Simpelveld, get: Thomas Rosenbaum/Maria Huppertz 
7.Maria Gertrudis ged 18.5.1721 Simpelveld, get: Dionisius Broers/Maria Welters 
Uit dit (2) huwelijk: 
8.Michael ged 9.11.1723 Simpelveld, get: Franciscus Gullielmus Prickartz/Anna Elisabetha 
   van Wertz; Vaandeldrager Schutterij St.George Simpelveld. 12 
9.Leonardus Hubertus ged -.12.1725 Simpelveld, get: Leonardus Ortmans/Anna Hupperts 
10.Laurentius Josephus ged 30.8.1728 Simpelveld, get: Laurentius Brawers/Agnes Cox 
11.Laurentius Josephus ged 31.12.1730 Simpelveld, get: Franciscus Gullielmus loco Guiliel- 
     mus Cox/Odelia Schniders loco Anna Gertrudis Cox, ovl 29.6.1800 Simpelveld, 69jr, 
     tr.23.11.1751 Simpelveld, get: Michael Vlicks/Hubertus Vlicks/Maria Agnes Handbuckers/ 
     Maria Catharina Steinbusch, HANDBUCKERS  Joanna Maria ged 11.1.1727 Simpelveld, 
     get: Guilielmus en Anna Maria Steinbusch, ovl 2.8.1800 Simpelveld, 73jr 
  Uit dit huwelijk, allen gedoopt te Simpelveld: 
  a.Anna Maria ged 3.12.1753, get: Petrus Handbuckers/Anna Maria Cox 
  b.Maria Agnes ged 30.11.1754, get: Hubertus Vlieks/Maria Agnes Handbuckers 
  c.Anna Maria ged 3.9.1757, get: Michael Vlicks/Maria Steinbusch 
  d.Hubertus ged 4.2.1759, get: Hubertus Vlicks/Joanna Maria Prickartz 
  e.M.Elisabeth ged 20.6.1762, get: Wilh.Henricus Handbuckers/Maria Elis. v.d. Wijer 
  f.Anna Maria ged 14.12.1764, get: Matthias Hahnbuckers/Anna Maria Vlecks 
  g.Maria Magdalena ged 18.3.1767, get: Petrus Schroeders/M.Magdalena Brouwers, 
    tr. 5.10.1795 Simpelveld HASSELIERS Johannes Leonardus ged 19.1.1769 Smp  
66.PELSERS Joannes ged 20.1.1695 Simpelveld, tr. 6.1.1729 Heerlen 
67.CU(IJ)PERS Anna ged 11.8.1702 Heerlen 
Uit dit huwelijk: 1.Maria Adelheidis ged 2.9.1730 Heerlen = 33. 
68.BROUWERS Gerardus, tr. 13.10.1714 Simpelveld 
69.HUPPERTZ Johanna Maria 
70.GERRITS Jacobus 
71.SCHROEDERS Christina 
72.LOVENBERG Joannes ged 7.11.1708 Voerendaal, tr. 21.2.1745 Voerendaal 
73.FRÖSCH Maria Elisabeth 
74.SCHILLEN  Wilhelmus, ex Beitel 
75.FRÖSCH Gertrudis 
80.WIDDERSHOVEN Theodorus ged 11.1.1710 Klimmen, ovl 19.9.1786 Wylre/Etenaken 
81.QUICKX  Catharina (Maria) ged 25.5.1719 Klimmen, ovl 20.5.1761 Wylre-Kapittelhof 
82.JACOBS Nicolai tr. 14.11.1754 Wylre 
83.HAERST Maria Catharina 
84.STEIJNS Thomas ged 2.10.1711 Schin op Geul, ovl 26.12.1783 Schin op Geul, schepen, 
     tr. 17.9.1742 Schin op Geul 
85.BEMELMANS  Anna Christina ged 15.10.1717 O-Valkenburg, ovl 7.5.1789 Schin op Geul 
86.SCHEPERS Petrus 
87.van MECHELEN Helena 
88.DRIMMEN  Joannes ged 30.3.1716 Nuth 
89.HERMENS Elisabeth 
96.KNOLS Peter tr. (1) CUSTERS Margaretha; tr. (2) 
97.SIMONS Oda 
100.KICKEN  Joannes ged 19.4.1720 Simpelveld 
101.PLUM(EN) Catharina 
102.FRISCHEN Wernerus 
103.WETZELA(E)R  Elisabeth 
104.PACKBIER Joannes, tr. 2.2.1749 Voerendaal 
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105.GIELEN Margaretha, ovl 101.1794 Voerendaal 
106.FRÖSCH Fredericus ged 20.2.1712 Simpelveld, ovl 6.7.1794 Voerendaal, 
        tr. 29.10.1740 Voerendaal 
107.EUSSEN Anna Maria ovl 6.10.1789 Voerendaal 
108.EURLINGS Henricus 
109.SENDEN Maria 
110.EUSSEN Joannes ged 5.3.1714 Voerendaal, ovl 10.4.1787 Voerendaal, 
      tr. 5.2.1741 Voerendaal 
111.SNIJDERS Maria ged 21.11.1723 Voerendaal, ovl 4.3.1782 Voerendaal 
112.HORBACH Mathias ged 2.1.1707 Simpelveld 
113.BROERS Gertrudis ged 16.8.1710 Simpelveld 
114.PALM(EN) Joannes, ovl 4.9.1781 Simpelveld 
115.CRUTZEN Maria 
116.van WERSCH, Joannes ged 18.1.1700 Eijs, ovl 5.5.1777 Simpelveld, 
        tr. 18.5.1741 Simpelveld 
117.BROERS Anna Catharina ged 20.8.1712 Simpelveld, ovl 25.11.1779 Simpelveld 
118.LINTIENS Joannes ged 6.5.1698 Voerendaal, 
       otr. 4.8.1731; tr. 19.8.1731 Heerlen (NH); tr. 20.8.1731 Voerendaal (RK) 
119.DAUTZENBERG Odilia Maria ged 3.2.1712 Heerlen 
120.van de WEIJER Godefridus ged 29.9.1696 Simpelveld, tr. 4.10.1732 Simpelveld 
121.KOCKELKORN  Maria Anna 
124.ALBRECHTS Joannes ged 3.10.1683 Maasmechelen, ovl 25.2.1740 Simpelveld 
       tr. 12.4.1717 Simpelveld 
125.SCHILLEN/SCHIELEN  Maria Sophia ged 8.1.1695 Simpelveld 
126.SCHUTZ Henricus 
127.BROERS Maria Sibilla 
 
Generatie VIII: Oudovergrootouders: 
128.VLIECK/FLIEGS/VLECKS  Jan ged ca 1642 Breust/Eijsden, ovl 20.2.1720 Gulpen, 
tr. -.9.1672 Gulpen, get: 
129.BOER/BAUR Maria ged 2.8.1640 Simpelveld, get: Petrus Schutz/Barbara Kevers, 
ovl 5.3.1727 Gulpen, 86jr.  
Uit dit huwelijk: 
1.Catharina ged 8.4.1673 Gulpen, get: 
2.Laurentius ged 31.8.1676 Gulpen, get: 
3.Hubertus ged 17.10.1676 Gulpen = 64. 
4.Elisabeth ged 17.11.1680 Gulpen, get: 
5.Petrus ged 9.2.1683 Gulpen, get: 
6.Michael ged 31.12.1684 Gulpen, get: 
130.DOUTZENBERG Johannes Wilhelmus, ovl 5.9.1707 Heerlen, tr. 1.11.1671 Heerlen 
131.ROOSEBOOM Dilgen (Odilia) ged 14.11.1648 Voerendaal, ovl 16.2.1705 Heerlen 
132.PELSERS Leonard 
133.SAVELBERGH Adelheidis 
134.CUIJPERS Nicolaus 
135.SCHOENBROODT Petronella 
136.BROUWERS Henricus 
137.van CLERMONT Maria 
144.LOUVENBERG Martinus ged 27.11.1677 Voerendaal, tr. 18.1.1703 Voerendaal 
145.RHOEN/RHUNNEN Agatha 
146.FRÖSCH Leonard, tr. 8.2.1702 Simpelveld; tr. 19.12.1701 Heerlen (N.H.) 
147.BONEN/BOENEN Agnes 
148.SCHEELEN Heilegerus ged 5.11.1623 Simpelveld, ovl 24.9.1706 Simpelveld, tr. 
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149.RUTZERFELD Dorothea 
150.FREUSCH Nicolaes, ex Imstenraedt, tr. 22.10.1701 Heerlen (N.H.) 
151.SCHLEYPEN Maria 
160.WIDDERSHOVEN Wilhelmus ged 2.6.1671 Hoensbroek, ovl 25.1.1716 Hoensbroek 
tr. 16.1.1704 Hoensbroek 
161.HAESEN Anna, ovl 18.10.1747 Hoensbroek (begraven in de kerk) 
162.QUICKX Wilhelmus 
163.VONCKEN Helena 
170.BEMELMANS Winandus, ovl 31.7.1748 O-Valkenburg, tr. (2) 9.10.1713 O-Valkenburg 
171.SMOLDERS Barbara 
176.DRIMMEN  Joannes 
177.HOUTVAST Anna 
200.KICKEN  Wilhelmus, ex Voerendaal, tr. 18.1.1713 Simpelveld 
201.BINDELS Maria, ex Bocholtz 
214.EUSSEN Joannes ged 26.8.1686 Voerendaal, tr. 25.10.1715 Voerendaal 
215.FREDERIKX Josina ged 13.6.1682 Voerendaal 
220.EUSSEN/EYSSEN Leonardus ged 1.10.1684 Voerendaal, tr. 
221.FREDERIKX Catharina ged 1.5.1679 Voerendaal 
222.SNIJDERS Gerardus 
223.ROECKX Maria 
224.HORBACH Mathias ged 27.6.1672 Simpelveld, tr. 8.9.1697 Simpelveld 
225.STALLENBERG Maria ged 20.4.1672 Simpelveld 
226.BROERS Martinus 
227.van de WEIJER, Oda 
232.van WERSCH Peter geb/ged ca 1673 Eys, verm. ovl 25.11.1779 Eys 
233.GEILEN/GEELEN  Maria, ovl ca 1713/14 Eys 
234.BROERS Johannes 
235.FRINGS Anna ged 17.11.1671 Simpelveld 
236.LINTGENS/LINTHIENS  Henricus ged 19.3.1671 Eys, ovl voor 7.11.1733 
ondertrouw 4.5.1697; tr. 19.5.1697 Heerlen (NH); tr. 17.5.1697 Voerendaal (RK) 
237.CREUWEN Anna Mechtildis ged 28.11.1660 Voerendaal 
238.DAUTZENBERG Petrus ged 24.7.1685 Heerlen, ovl 19.5.1748 Schaesberg,  tr. 1707 
239.DAUTZENBERG Mechtildis ged 28.4.1687 Heerlen, ovl 28.6.1777 Heerlen 
240.van de WEIJER Franciscus ged 19.10.1664 Simpelveld, tr. 1.10.1695 Simpelveld 
241.PETERS Maria 
248.ALBERTS/ALBRECHTS Gasparus ged 3.5.1652 Maasmechelen 
249.COENEN Maria 
250.SCHIELEN Nicolaas ged 23.5.1655 Simpelveld, ovl 2.10.1716 Simpelveld, tr. (2) 
251.SNIJDERS Maria ged 2.11.1653 Simpelveld 
 
Generatie IX: Oudbetovergrootouders: 
256.VLIECK  Hubertus ged 28.9.1608 Breust/Eijsden, get: 
tr. 5.11.1640 Breust/Eijsden, get: 
257.HORSTMANS Catharina 
Uit dit huwelijk: 1.Jan ged ca 1642 Breust/Eijsden = 128. 
260.DOUTSENBERGH Jan ged 1.8.1599 Heerlen, ovl 9.11.1677 Heerlen, tr. ca 1636 
261.BISSCHOPS Catharina ged 1.8.1607 Heerlen, ovl 8.10.1680 Heerlen 
262.ROSBAUM Thomas ged 16.7.1609 Heerlen 
263.SPEITZ Elisabeth 
288.LOVENBERG Frijn 
289.LEUFKENS Anna 
296.SCHEELEN Marcellus ovl verm. 8.12.1679 Simpelveld 
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297.DOUTZENBERG Isabella ovl 10.12.1666 Simpelveld 
300.FRÖSCH Leonard 
301.RUET Anna Cacilia ged 24.2.1650 Simpelveld 
320.WIDDERSHOVEN Theodorus ged 17.3.1636 Voerendaal, ovl 1.4.1718 Hoensbroek 
tr. ca 1663/64 Nuth; (hiaat in registers!) 
321.HUNTGENS alias CANISIUS Maria ged 10.3.1641 Nuth, ovl 5.10.1707 Hoensbroek 
340.BEMELMANS Winandus c.q. Lambertus, ex Munstergeleen/Schimmert 
428.EUSSEN Paulus ged 4.10.1646 Voerendaal, ovl 3.11.1670 Klimmen 
429.MEUTERS Anna, ex Ubagsberg 
440.EYSSEN Petrus tr. 17.2.1677 Voerendaal 
441.BAUMAN Eitgen (Ida) ged 22.9.1650 Voerendaal 
442.FREDERIKX Joannes 
443.ESSERS Anna 
448.HORBACHS Hubertus, tr. 4.10.1671 Simpelveld 
449.WELTERS Maria 
450.STALLENBERG Bartholomeus, tr. 15.10.1669 Simpelveld 
451.MEURERS Catharina 
464.van WERST Jan geb/ged ca 1650, ex Cartils 
470.VRINTS/FRINS Lambertus 
471.RUTZERFELD Mechtildis 
472.LINTIENS Joannes ged 25.1.1643 Heerlen, otr. 12.10.1664/; tr. 26.10.1664 Heerlen 
473.BECKERS Gertrud ged 17.4.1644 Voerendaal 
474.CREUWEN Jacobus 
475.VERNAUS Fenken (Sophia); weduwe UBAGHS Joannes 
476.DAUTZENBERG Goswin, ged 20.6.1644 Heerlen, ovl 16.11.1706 Schaesberg 
tr. 8.2.1672 Heerlen 
477.JONGHEN Joanna, ovl 19.9.1693 Heerlen 
478.DAUTZENBERG Hans Willem, geb/ged ca 1637, ovl 16.2.1705 Heerlen 
479.ROSENBAUM Dilgen (Odilia), ged 14.11.1648 Voerendaal, ovl 16.2.1705 Heerlen 
480.van de WEIJER Geurt 
481.FRANSSEN Caecilia 
496.ALBERTS Wilhelmus, ovl 4.11.1670 Maasmechelen (B) 
497.VAESSEN Catharina, ovl  4.9.1670 Maasmechelen 
502.SNIJDERS Andreas, ovl 30.5.1689 Simpelveld 
503.SCANTERNEL Odilia ged 2.2.1625 Simpelveld, ovl 26.12.1696 Simpelveld 
 
Genereatie X: Stamouders: 
512.VLYECK/VLIECKS/VLECKS  Antonius, ex Breust (Eijsden) 
Uit dit huwelijk: 1. Hubertus ged 28.9.1608 Breust/Eijsden = 256. 
520.DOUTSENBACH Willem, ovl 20.11.1618 Heerlen-Schaesberg 
521.LOEFKENS Maria, ovl na 12.4.1662 
522.BI(U)SSCHOPS Jasper 
523.HEUVELS Mettel 
524.ROOSBOOM Geurt 
525.ALERTS Mayken 
576.LOUVENBERG Petrus (verm.), tr. 6.4.1652 Simpelveld 
577.HAMERS Maria 
602.RUET Nicolaes 
603.HAGELSTEIN Anna 
640.WIDDERSHOVEN Willem ovl 9.8.1666 Wylre, tr. ca 1635 
641.NIRBECK alias van NIERBEECK Barbara geb/ged verm.10.10.1623 Bingelrade 
642.HUNTGENS alias CANISIUS Servatius 
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643.HAMERS Maria 
880.EIJSSEN Thomas ged 13.5.1624 Voerendaal, ovl na 30.1.1685, x (1) voor 23.11.1649 
881.HEUTS Maria ged. verm. 17.6.1618 Hoensbroek 
882.BAUMANS Laurentius 
883.SCHMITZ/SCHMETS Christina 
856.EUSSEN Eusibius 
857.KLUPPELS Maria 
898.WELTERS Engel 
899.COCHS Margaretha 
928.van WERST Nicolaas geb/ged ca 1620/25 Eys 
944.LINTJENS Jan ged 16.10.1620 Voerendaal 
945.CREUWEN Agnes 
946.BECKERS Hendrik 
947.POLMANS Maria 
952.DAUTZENBERG Joannes ged 3.6.1607 Heerlen 
953.VIJGEN Helena ged 22.12.1603 Heerlen, ovl 5.9.1680 Heerlen 
992.ALBERTS/ALBRECHTS Conradus, ovl ca 1636 Maasmechelen 
993.GROOTHEIJNEN Maria 
1006.SCHANTERNEL Henricus 
1007.SO(U)MBARTZ Sophia 
 
Generatie XI: Stamgrootouders: 
1024.VLEECK Laurens, Schepen te Breust, ovl 18.5.1616 Breust 
Hyr ligt Begraven Lavrens Vlieck Schepen Breust Voerstorve Anno 1616 den 18 May Bidt voer hem 
ende Godt wille Hebbende Zijne Ziele.13 
 
DIVERSEN:  
wapen in medaillon: een eenkoppige adelaar; helm met wrong en dekkleden: helmteken: de adelaar, 
uitkomende. Hier light begraeven den eersaemen Hermen Dirrick Vlieckx stierf den 10 Meij 1739 
Ende Ursula Rutten sijner huisvrouwe stierf den Ende Hunne kinderen Dat de Zielen In Vrede rusten. 
-Bemelen 10 May 1739 mortuus est Hermanus Theodrus Vliex ex parochia de Heer, sepultus vero in 
Ecclesia de Bemelen ante altare Sancti Laurentii 12 ejusdem R.I.P. -Bemelen 1753 Ursula Rutten 
vidua Theodori Hermani Vlix mortua est 5ta aprilis ab omnibus sactis Ecclesiae Sacramanetis 
provisa sepulta vero 7 ejusdem in 
Ecclesiae de Bemelen ante altara Sancti Laurentij R.I.P.14 
                                            
1 Wim Nolten Willy Widdershoven (1914-2004) Pastoor te Eygelshoven/Hopel 1953-1964, in: Kerkrade 
Onderweg deel IX, p.66; idem Dominicus Rongen (1915-1992) Pastoor te Eygelshoven/Hopel, in: Kerkrade 
Onderweg deel X, 7 
2 Jo Hoen In memoriam Jos Crott ovl 16.10.1992, in: Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 1992, 100 
3 Met veel dank aan dhr. Colla Mertens, Simpelveld die ook de foto´s ter beschikking stelde. 
4 W.Nolten De H.Pastoor van Ars parochie te Eygelshoven-Hopel. [1953-1993] 
5 De Limburger, d.d. 27 maart 1980; De Zuid Limburger 10 april 1980 
6 Limburgs Dagblad d.d. 10 april 1980 
7 De Limburger d.d. 14 april 1980; Limburgs Dagblad d.d. 15 april 1980 
8 Zij was geboren op 2 juli 1911 te Dortmund en overleed op 31 oktober 2003 te Kerkrade. 
9 Limburgs Dagblad d.d. 8 maart 2000; De Limburger d.d. 20 april 2000 
10 De Zuid Limburger d.d. 7 januari 2004 
11 Rijckheyt/SAH , N.A., L.G.Pelt , inv.116/058, 10.5.1752; idem 116/058, 12.6.1752 (2x) 
12 L.Wolters, Een verleden van 555 jaar St.George Simpelveld ’97, Maastricht 1997 
13 J.Belonje, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden, in: Publ. 1960/61, 43, nr. 25 Breust 
14 Publ. 1960-1961, 30, nr.8 Kerk te Bemelen 
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