DE BONGARD
Tijdschrift

JAARGANG 26

NUMMER 3 Derde kwartaal 2014

DE BONGARD
TIJDSCHRIFT VAN HEEMKUNDEVERENIGING
“DE BONGARD”
SIMPELVELD – BOCHOLTZ
JAARGANG 26

NUMMER 3

Derde Kwartaal 2014

INHOUDSOPGAVE

COLOFON
Eindredactie en
vormgeving:
O.A. Reitz
Adres voor kopij en
reacties:
Postbus 21009
6369 ZG Simpelveld

ISSN 1383 – 9896
E-Mail:
debongard@hotmail.com

SLUITINGSDATUM
KOPIJ VOLGENDE
PERIODIEK:
01 December 2014

Thema
Inhoudsopgave
Voorwoord
Gevonden op de Dellender
Boekpresentatie oorlogsdagboek ‘Echo uit Huize Loreto’
Echo uit Nijmegen en Mamelis
Jaarprogramma 2014 / 2015
Agenda ALV
Lezing Duivensport door de eeuwen heen
Open Monumenten Maand met thema: “Op Reis”,
Kerkrade 3 sept 2014
Open Monumenten Maand met thema: “Op Reis”,
Simpelveld 14 sept 2014
Historisch schildje voor voormalige Marechaussee-brigade
Open Monumenten Maand met thema: “Op Reis”, de
busreis van 14 sept 2014
Zeventig jaar na de ‘Klap van Wittem’
Fotoimpressie uitstapje Stevensweert
Bokkenrijders believen België (31)
Oproep: Jaar van de mijnen
Oproep: Help de Kerstman
Oproep: Steenbakkerijen

Auteur
Pag.
65
R. Nieuwenhuizen
66
A. Hamers
67
L. Wolters
70
D. Jaegers
71
W. Wierts
76
W. Wierts
77
A. en P. Franssen
78
P. Hamers

79

P. Hamers
R. Jorissen

80
83

P. Hamers
L. Wolters
L. Wolters
H. Hermans
B. Havenith
B. Havenith
L. Wolters

85
93
96
99
107
109
110

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het artikel ligt bij de auteur(s).
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, via
magnetische media of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.
Dit tijdschrift verschijnt vier maal per jaar en is gratis voor leden van “De Bongard”. De kosten voor het
lidmaatschap van “De Bongard” bedragen € 14,= per jaar.
Aanmelden voor een abonnement (lidmaatschap) kan op ons adres:
Secretariaat De Bongard, Postbus 21009, 6369 ZG Simpelveld of via onze website www.debongard.nl
Bankrek.: Rabobank nr. 115103406.

65

Beste leden,
Zomer 2014 is alweer voorbij. Als Heemkundevereniging kunnen we terugkijken op een serie
geslaagde activiteiten.
Op 20 juni vond de midzomernachtswandeling plaats, georganiseerd door Ine Vliex en Hetty
Backbier, in samenspraak met de Scouting. Hoewel de deelname vanuit onze vereniging wat
tegenviel was er wel veel jeugdige belangstelling vanuit de scouting.
Op spontaan initiatief van onze voorzitter Luc Wolters, werden
op 21 juli door een aantal heemkunde-verenigingen en
nabestaanden bloemen gelegd bij het wegkruis vóór het
zustersklooster in Wahlwiller, als eerbetoon aan de
slachtoffers van de “klap van Wittem”. Zo’n vijftig deelnemers
trotseerden de stromende regen.
September was een drukke maand voor onze vereniging.
Op 13 september was de presentatie van het door ons
uitgegeven boek over Huize Loreto in Simpelveld, ’s avonds
gevolgd door een goed bezocht bevrijdingsconcert, geplaatst in historisch perspectief door Luc
Wolters, in de zaal van café Oad Zumpelveld. Een mooi initiatief in samenwerking met Harmonie
St. Ceacilia.
Het thema van de Open Monumentendag was dit jaar “Op Reis”. Het was een zeer geslaagde
editie, met historische voertuigen, o.a. privé bezit van Ortwin Reitz, busritten met onze gidsen
Marianne en Hub Bonten, orkest, springkussen en stands van de ANWB en onze vereniging. De
organisatie was in handen van Pascalle Hamers en Roy Jorissen.
Verder is nog vermeldenswaardig dat ons lid Bert Sluijsmans te kennen heeft gegeven het beheer
van de bidprentjescollectie te willen overdragen. De collectie zal worden ondergebracht bij onze
bibliotheek in Op de Boor. Het bestuur is op zoek naar iemand die het beheer wil over nemen.
Dan staat er ook één en ander op het programma.
28 september een nieuwe editie van Taxatie op Locatie, in de opzet van het programma ‘Tussen
Kunst en Kitsch’ in Cultuurhuis ‘De Klimboom’. Organisatie is in handen van
Johan Schnackers.
12 oktober een excursie naar de kapel van Lemiers en de heiligenbeelden-collectie in Vaals.
(inclusief lunch)
18 november: algemene ledenvergadering met na de pauze een lezing over de duivensport:
“Duiven door de eeuwen heen” door Annie en Piet Franssen.

Meer informatie over deze activiteiten vindt u op onze website: www.debongard.nl
Namens het bestuur: Rob Nieuwenhuizen
Contact: DeBongard@hotmail.com
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Gevonden op de Dellender
Door Armin Hamers
Er zijn mensen die nooit iets zien en er zijn mensen die altijd iets vinden. Ons lid F. WingsGodschalk behoort samen met haar echtgenoot duidelijk tot de laatste categorie.
Enkele jaren geleden, in 2006, vonden ze iets dat op Romeinse glaskralen leek. Het waren bruine
cylindertjes. Circa 1 cm hoog en breed. In de midden zat een gat van circa 3 mm. ‘Glaskralen’ was
het eerste dat in me opkwam doordat het gevonden was in Dellender (Bocholtz). Net honderd
meter verwijdert van een Romeinse villa aan de Duitse kant van de grens.
Kraaltjes
gevonden
in Dellender
in 2006.

Maar is dat wel correct? Er zitten barstjes op de buitenzijde die toch weer heel biologisch aandoen.
Daarnaast lijkt de binnenzijde van het gat op schroefdraad, wat weer industrieel aandoet. Wat is
het?
Tijdens een bezoek aan het Rijksmuseum van
Oudheden in Leiden in 2008, zagen we kralen
die wel leken op die uit Dellender. Datering van
de kralen in het Rijksmuseum: 3.000 tot 2.000 v.
Chr. Dat zou dan meteen de oudste vondst zijn
die we kennen uit Bocholtz!
Maar ja, het materiaal leek toch wat anders. En
de schroefdraad binnenin was er ook niet. Dus
nog maar even verder zoeken.
Vorig jaar in 2013 was Sempervivetvm, het
Romeinse spektakel in Bocholtz op de Zandberg.
Kralen in het Rijksmuseum van Oudheden
Hier waren ook de mensen van het LGOG aanwezig en er was de mogelijkheid om vondsten
te laten determineren. Maar ook nu wist niemand wat het was. Er waren suggesties over
koraaldieren, glas en barnsteen. Maar helaas, er was niemand die uitsluitsel kon geven. Dus zit
familie Wings nog steeds met deze vondst te wachten op iemand die kan vertellen wat ze in hus
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hebben. Dus als iemand weet wat dit is, of een goede suggestie heeft, neem a.u.b. contact op met
onze vereniging. We willen het namelijk ook graag weten.
Maar na een muntschat van 800 zilvermunten, een Romeinse villa en deze kralen is al weer iets
gevonden in de nabijheid van de Landgraaf bij Dellender. Fam. Wings vond deze keer een munt.
‘Niet zo interessant’ was mijn eerste gedachte. Nogal wiedes dat je naast een Romeinse villa
munten vind. Maar ja, toch maar eens kijken of we er iets op kunnen lezen. Na enige tijd draaien
en turen, schoonmaken, afdrukken maken met krantenpapier, enz. komen letters tevoorschijn. De
letters staan in een rechte lijn, net onder het midden van de munt. Afbeeldingen waren niet meer te
herkennen.
Zoals de hedendaagse mens betaamd, wordt eerst het internet geraadpleegd. Hier blijken alle
afbeeldingen van Romeinse munten echter teksten te hebben die de rand van de munt volgen en
dus geen rechte lijn vormen. Dus zeer waarschijnlijk niet Romeins, maar wat dan wel?
Na nog wat turen blijkt er STATACH op te staan. Op internet blijkt dit een voornaam te zijn van
mensen uit een land waarvan ik de teksten helemaal niet begrijp. Lijkt me sterk dat dat er iets mee
te maken heeft.
Munt gevonden in
Delender in 2014.
Diameter 18 mm.
Sterk verweerd.
Links is nog net de
tekst zichtbaar:
REICHS
STATACH
Rechts is met enige
fantasie nog een
adelaar te zien.

Zou het een kleine penning zijn die je kreeg als je een wandeltocht had uitgelopen? Of toch een
munt met financiële waarde? Maar van waar dan? Hup, weer naar internet. Daar kwamen net heel
snel, heel veel afbeeldingen tevoorschijn, misschien nu weer. En ja hoor, héél veel munten
kwamen voorbij. Wat zou een logische munt zijn om op deze plek te vinden? Van Aken natuurlijk.
En nogmaals op internet zoeken. Nu naar Akense munten. En zie daar, dit leek er al meer op. Na
een uurtje munten kijken op internet komt een afbeelding langs van een munt die er wel heel erg
op lijkt. En er volgen er nog meer. Allemaal van halverwege de 18e eeuw. STATACH blijkt dus te
verwijzen naar STAT ACH[en].
Voor mij was dit de eerste keer dat ik zo’n munt in mijn handen had. In aktes lees je wel eens dat
iemand betaald in Akens geld, maar ik vroeg me dan nooit af hoe dat er dan uit zou zien. Nu heb ik
er wel een beeld erbij.
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Afbeelding van
internet.

Als Aken zo’n mooie munten kon maken, dan moet het in die tijd toch ook wel belangrijk geweest
zijn. Navraag bij Luc Wolters leerde mij dat in die tijd (18 oktober 1748) de tweede vrede van
Aken is gesloten, waarmee de Oostenrijkse successieoorlog werd beëindigd.
Anders dan nu verbleven toen geruime tijd grote groepen van afgevaardigden van diverse landen
in de stad. Die bleven er totdat duidelijk was tot welke afspraken men kon komen. En dat kon wel
een tijdje duren doordat iedere afvaardiging natuurlijk ook contact moest onderhouden met zijn
eigen machthebbers. In tijden zonder internet, zelfs zonder telefoon of telegraaf, ging dat
natuurlijk niet sneller dan een mens gaan kon (al dan niet te paard).
Het is dan ook goed voor te stellen dat de mensen uit Bocholtz destijds eens een kijkje gingen
nemen in Aken. Daar liepen vele rare snuiters rond met grote witte pruiken en nog veel meer
pracht en praal. Na een drankje ging men met het wisselgeld nog in de zak weer terug naar huis.
Alleen jammer van dat gaatje in die broekzak.
Vredesbesprekingen te Aken, 1748, Reinier
Vinkeles en Cornelis Bogerts naar een tekening
van Jacobus Buys, 1780 – 1795. Afbeelding
Rijksmuseum, Amsterdam.
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Boekpresentatie oorlogsdagboek
‘Echo uit Huize Loreto’
In Simpelveld staat prominent het klooster Loreto. Bij onderzoek in de kloosterarchieven dook het
dagboek van een kloosterzuster op, die schrijft over de laatste maanden van de Duitse bezetting en
de eerste maanden na de bevrijding. Dit bleek een dusdanig interessante bron van binnen de
kloostermuren, dat Heemkundevereniging De Bongard hiervan een boekpublicatie verzorgd heeft.
Het boek heet: ECHO uit HUIZE LORETO en gaat over de periode van 26 augustus 1944 tot 4 mei
1945. Het dagboek is aangevuld met tal van wetenswaardigheden en toelichtingen, waarmee de
historie van de Tweede Wereldoorlog, de opmars van de geallieerden, de bevrijding van
Simpelveld en het klooster van de zusters van het Arme Kind Jezus belicht worden. Ook blijkt dat
de bevrijding van Simpelveld en Bocholtz nog geen veiligheid bracht; de dorpen bevonden zich
nog een tijd in de gevarenzone. Dat is zeer actueel in het kader van zeventig jaar bevrijding.
Het boek, dat geschreven is door Dieudonné Jaegers, werd op zaterdag 13 september
gepresenteerd, waarbij de eerste exemplaren in ontvangst werden genomen door bisschop Frans
Wiertz, de Generalassistentin Teresa van de kloostercongregatie en de wethouders Gulpen en
Schleijpen van de gemeente Simpelveld.
De publicatie op
A4-formaat en in
harde kaft is
uitgevoerd in full
colour en telt ruim
230 pagina’s met
enkele kaarten en
plattegronden. Het
kost €20,- en is te
koop op de adressen
van de vorige
pagina.
Zie ook:
www.DeBongard.nl.
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Echo uit Nijmegen en Mamelis
Door Donné Jaegers
Op 13 september j.l. werd het boek Echo uit Huize Loreto gepresenteerd. De Vereniging De
Bongard gaf het uit en ik kon het schrijven met hulp van velen en in het bijzonder dankzij de
medewerking van Luc Wolters.
Ik keek dus ook eerst vreemd op toen de Vereniging me vroeg of ik nog even een verslag van de
presentatie wilde maken voor het blad van de Vereniging. Is de kunstenaar (-nares) zelf de
aangewezen persoon een verslag van de opening van zijn tentoonstelling maken?
De vergelijking gaat zoals altijd wel wat mank, maar de lezer zal begrijpen wat ik er mee bedoel.
Ik heb na enige aarzeling toch toegezegd en daar waren twee belangrijke reden voor.
De eerste reden is een van de vele reacties, die ik naar aanleiding van het boek kreeg. De tweede
reden is dat het me de gelegenheid geeft iets meer in te gaan op alle hulp, die je als schrijver nodig
hebt om een boek als dit te schrijven.
Van de reacties op het boek was er één heel bijzonder en persoonlijk. Door dat persoonlijke
karakter zou ik er niet over willen en ook niet mogen schrijven. Een zo persoonlijke brief van een
lezer is slechts zelden bedoeld zo verspreid te worden dat de inhoud voor velen toegankelijk is.
Dat is natuurlijk anders als de schrijver je uitdrukkelijk vraagt de inhoud van zijn brief wel bekend
te maken, maar dat was hier niet het geval.
De penningmeester van de Vereniging stuurde mij me eind vorige week een mailtje door dat
gericht aan de Vereniging. Die mail was afkomstig van dezelfde persoon die mij eerder die brief
schreef. In zijn mailtje stelde hij precies dezelfde vraag aan de orde, waar hij ook uitgebreid over
schreef aan mij. Nu die vraag door mijn briefschrijver in een mail aan de Vereniging wordt gesteld
en dus door velen gelezen kan worden, denk ik dat het ook mij vrij staat de vraag hier te
memoreren.
Een bewoner van abdij Sint-Benedictusberg te Lemiers schreef aan de Vereniging o.a. dit:
Het boek heb ik inmiddels gelezen en ook mijn commentaar naar de schrijver gestuurd. Het heeft
mij zeer bezig gehouden en wel om het volgende: hoe komt het dat de religieuzen van Simpelveld
geen blaam betreft en die van hier wel?
Een huidig lid van deze communiteit van de paters Benedictijnen te Mamelis stelt daarmee zelf
een bewogen deel uit de geschiedenis van de monniken van deze abdij aan de orde. Samengevat
komt dat deel van die geschiedenis op het volgende neer. De abdij werd tot einde Tweede
Wereldoorlog bewoond door voor het merendeel Duitse benedictijnen. Vanwege collaboratie door
een aantal van hen met de bezetter moesten na die oorlog allen de abdij verlaten. De communiteit
bestond toen nog uit de prior, een oude pater en zes broeders. Ze werden op 13 november 1945 in
Amerikaanse auto’s ter internering met bewaking naar een gebouw gebracht, dat vóór het klooster
Mariëndaal van de zusters Redemptoristen te Partij-Wittem stond en daar nog steeds staat. Van
hier uit zou ieder vertrekken naar zijn familie in zijn land van herkomst.
Het getuigt van groot gevoel van respect en deernis tegelijk dat een lid van de huidige
communiteit, dat zelf part noch deel aan doen en laten van (enkele van) zijn conventualen in de
oorlogsjaren 1940-1945 gehad kan hebben, blijk geeft getroffen te worden door de schrille
tegenstelling in de gedragingen 70 jaar geleden van die van de zusters van het arme Kind Jezus en
die van eigen ordegenoten. Noemen en erkennen van de blaam die de gedragingen van toenmalige
benedictijnen veroorzaakten, past in de nieuwe traditie van verantwoordelijkheid nemen en
publiekelijk erkennen zoals ingezet met het pontificaat van Paus Franciscus.
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Abdij Sint-Benedictusberg 1953. Foto: Facebook Heemkundekring "De Auw Kapel" Lemiers

Terug naar de presentatie zelf op 13 september j.l. Voor wie er niet bij was wil ik graag
vastleggen, dat:
• ze in ieder geval de door Pascalle en Armin zelf gebakken koek gemist hebben;
• ik uit betrouwbare bron vernomen heb, dat de inbreng van Armin zich bij dat bakproces beperkt
heeft tot het aanbrengen van overdadig hagelslag op het gereed product;
• veel anderen er wel waren;
• het warmer en warmer werd naarmate het aantal sprekers groeide;
• de temperatuur in de zaal al helemaal op liep toen het officiële deel was afgelopen en de bar
eindelijk open kon gaan.
Weijers&Weijers
hadden
redelijk veel moeite iedereen
toch nog een beetje op tijd uit
de zaal te krijgen. Dank voor
jullie geduld daarbij en de hulp
bij de organisatie van de
presentatie, die in handen was
van Pascalle Hamers en twee
bijzondere assistenten uit eigen
gelederen.

Dhr. Jaegers
Wiertz
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en

bisschop

We mochten ook heel wat bijzondere gasten begroeten. Van kerkelijke zijde waren dat o.a.
bisschop Frans Wiertz en zuster Teresa van het arme Kind Jezus, Generalassistentin en officiële
vertegenwoordigster van de nieuwe Algemeen overste zuster Henriette. Aan de bisschop en de
gevolmachtigde van de generaal overste samen werd een eerste exemplaar van het boek uitgereikt
onder het toeziend oog van de in groten getale aanwezige zusters P.I.J. Onder hen bevond zich ook
de laatste overste van Huize Loreto zelf, zuster Clara Amata, die namens de congregatie hartelijk
dankte voor de totstandkoming van dit boek en de uitgave er van door de Vereniging.
Ook de burgerlijke autoriteiten van Simpelveld waren vertegenwoordigd door de wethouders
Schleijpen en Gulpen, waarvan de laatste namens het gemeentebestuur uitdrukkelijk de
erkentelijkheid uitsprak voor de terechte hommage, die met deze publicatie vanwege de
Vereniging aan de zusters van het arme Kind Jezus in Huize Loreto werd gebracht.

Dhr. Jaegers, zuster Teresa en bisschop Wiertz
Ik sta op de kaft van Echo uit Huize Loreto als auteur. Een boek als dit en in deze opzet kan men
echter niet zonder specifieke hulp schrijven. De meest specifieke hulp kreeg ik van de voorzitter
van de Vereniging, Luc Wolters. Zonder zijn steun als historicus was dit boek niet geschreven. Hij
wordt dan ook terecht als medewerker genoemd.
Minder specifiek, maar meer allround was de gewaardeerde hulp en bijstand, die de
redactiecommissie onverdroten en tot en met de dag dat de definitieve tekst naar de drukker moest,
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bleef leveren. Het systeem van een redactiecommissie heeft zich als goed en juist beleid van de
Vereniging bewezen.
Zonder een bepaald cement dat al die hulp en bijstand samenvoegt, zal al je werk niet tot een
succesvol geheel kunnen worden. En dat cement leverde mijn Roos door meer dan twee jaren
eigen vrijheid in te leveren voor het werk aan een karwei, waarvan ze in al die jaren maar al te
vaak heeft gehoord dat het nu echt bijna af was of voor de vele reizen van Nijmegen naar
Simpelveld, Heerlen of Aken, die we samen maakten, met onze dochter Marike er bij of ik alleen.
Zonder uitdrukkelijke vermelding op deze plaats zou de inbreng van Roos hetzelfde lot beschoren
zijn als dat van de cementfabrikant bij een gebouw: bij de opening worden alleen de architect en
aannemer genoemd.

De Auteur dhr. Jaegers
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Verkoopadressen
Luc Wolters
Dr. Schweitzerstraat 4
Simpelveld
045-5442585

Werner Wierts
Romeinenstraat 40
Simpelveld
045-5440452

Armin Hamers
De Baan 52
Bocholtz
045-5445482

The read shop Simpelveld
Kloosterplein 42a
Simpelveld

Sigarenzaak &
Chocolaterie Jos Laval
Dr. Nolensstraat 25
Bocholtz

Kloosterboekwinkel
Wittem
Wittemer Allee 32
Wittem

Boekhandel De Tribune
Kapoenstraat 8-10
Maastricht
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Jaarprogramma 2014 /2015 O.V.
zon. 12 oktober

Excursie naar Vaals (heiligenbeeldenmuseum) en Lemiers
(kapel).

di.

18 november

Najaars-Alg. Ledenverg. 19.30 en 20.00 uur lezing duivensport.
(ook in historisch perspectief).

zon.

7 december

Kerstmarkt te Simpelveld.

zo.

25 jan.

Dialectmis in Zumpelveld om 11.00 uur.

di.

3 of 10 jan.

Lezing over carnaval om 20.00 uur door Roy Jorissen.

zat.

14 febr..

Dialectmis in Bocholtz 18.30 uur.

15, 16 en 17 februari

Carnaval.

di.

Alg. Jaarvergadering 20.00 uur en na de pauze film over ? (B.H.).

3 maart
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Secretariaat:
Postbus 21.009
6369 ZG Simpelveld
september 2014
Geachte leden,
Bij deze nodigen wij U uit voor de Algemene Ledenvergadering op
dinsdag 18 november 2014 om 19.30 uur
in de zaal van Partycentrum “ Oud Simpelveld “, Irmstraat 23 te Simpelveld.
Agenda: ‘
1. Opening en mededelingen door voorzitter Luc Wolterts.
2. Verslag Alg. Jaarvergadering van dinsdag 15 april 2014.
3. Begroting 2015 penningmeester Armin Hamers.
4. Nieuws van secties en activiteiten.
5. Vooruitblik 2015.
6. Rondvraag..
7. Eren overige 25 jarige jubilarissen 1989-2014.

8. Sluiting.
Het programma na de pauze rond 20.15 uur is een lezing met als thema “Duivensport”door
spreker Piet Franssen.
De entree van de lezing voor niet-leden bedraagt € 2,-.
Verder treft u meer informatie in dit periodiek over deze lezing aan.
Het Bestuur Heemkundevereniging “ De Bongard “
Simpelveld-Bocholtz
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LEZING DUIVENSPORT d.d. 18 NOVEMBER, AANSLUITEND AAN DE
ALGEMENE LEDENVERGADERING (Aanvang ca 20.15 uur)

DUIVEN DOOR DE EEUWEN HEEN

De thema's welke aan bod komen zijn o.a.
- de oorsprong van de duif
- de duif als boodschapper
- de rol van de duif in de oorlog
- het ontstaan van de sportduif voor de wedstrijdelementen
- duiven als navigatiekunstenaars
- de ontwikkeling van de duivensport van loopjongen tot de hedendaagse
elektronische constatages door zelf registratie bij thuiskomst.
Bovenstaand zal toegelicht worden middels een power point presentatie door:
Annie en Piet Franssen
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Open Monumenten Maand met thema: “Op Reis”
Kerkrade 3 september 2014
Door: Pascalle Hamers
Naar aanleiding van het thema “op reis” is door
ons gekozen voor de locatie van het station ZLSM
te Simpelveld. Gemeente Kerkrade had ook
ZLSM gekozen als opening voor hun Open
Monumenten Maand.
Vanwege de gemeenschappelijke interesse waren
Roy Jorissen en ondergetekende uitgenodigd voor
deze opening op 3 september.
We mochten toen deelnemen aan een ritje met de
Schienenbus vanuit Kerkrade naar Simpelveld.
Tevens werd de groep opgesplitst voor een
rondleiding langs het perron en werkplaats door
vrijwilligers en Randy Habets. Waarbij later weer
met de Schienenbus verder werd gereisd naar
Vetschau en terug via Simpelveld naar Kerkrade.
Waar wij weer met de auto terug mochten naar
ons mooie dorp!

Bovenste foto gemaakt met zicht op
wissels nabij het station Simpelveld
Onderste foto: Randy Habets vertelt in
de werkplaats.
Foto hiernaast Mariabeeld te zien op
nieuwe locatie begraafplaats Bocholtz
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foto gemeente Kerkrade
Leo Jongen, wethouder
van Kerkrade, Hub
Hodinius, wethouder van
Simpelveld en Randy
Habets, directeur van de
Zuid-Limburgse
Stoomtrein Maatschappij,
op het station in
Simpelveld

Open Monumenten Dag met thema: “Op Reis”
14 september 2014
Door: Pascalle Hamers
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Het station van Simpelveld neemt een markante plek in bij de geschiedenis van Simpelveld. Voor Roy
Jorissen nog meer omdat hij erbij was toen de laatste rit door de NS naar Spekholzerheide reed. Hij
bezat de tegenwoordigheid van geest om nadat de fluit had geklonken nog snel samen met zijn vader
de zeker allerlaatste treinkaartjes te kopen. De kaartjes hebben jaren bij Roy in het nachtkastje gelegen
en hij vond het nu een mooi moment om deze kaartjes tijdens de opening van deze Open Monumenten
Dag aan Randy Habets van ZLSM te overhandigen.
Roy zelf presenteerde het thema dit jaar namens zijn
eigen werkgever. Waarbij deze geflankeerd werden
door twee oldtimers en een echte reiskoets.

81

Voor dit thema op reis heeft Ortwin Reitz zijn mooie
Volkswagen camper en twee brommers van stal
gehaald. Via een mooie presentatie met zeer
indrukwekkende foto’s werd de bezoeker verteld
welke reizen deze camper al heeft gemaakt en welke
mooi locaties zij al allemaal heeft gezien. Let u ook
vooral op het koffer dat onder de tafel staat met het
kenteken van de camper erop.

Maar ten tijde van 1930 was er op het station nog iets anders dat zeer opvallend aanwezig was en waar
men liever omheen liep. Deze heren en dame van de marechaussee hebben deze dag de bezoekers nog
eens de stuipen op het lijf mogen jagen met het controleren van de paspoorten en de vraag of er nog
iets aan te geven was. De marechaussee heeft veel complimenten gekregen voor het vertoon en de
geweldige pakken. Voor de insiders. Pas vanaf 1980 zijn er vrouwelijke marechaussee!

Dan kan ik nog melden dat we een zeer geslaagde boeken verkoop hadden van o.a. ons nieuwste
boek Echo uit huize Loreto. We kunnen terugzien op een mooi en geslaagde Open Monumenten
Dag 2014.
Voor volgend jaar melden wij ons weer aan in Bocholtz en wie het leuk vindt kan met ons mee
plannen voor deze dag, 13 september 2015 met als thema Kunst en Ambacht.
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Historisch schildje voor voormalige
marechaussee-brigade
Door Roy Jorissen
Op de vooravond van Open Monumentendag, zaterdag 13 september jl., was er een afvaardiging
van het historisch depôt van de Koninklijke Marechaussee, in verband met hun medewerking aan
Open Monumentendag op zondag erna, ingekwartierd in pension Werry. De sectie historische
panden dacht van de gelegenheid gebruik te kunnen maken om wat verder in te gaan op de
geschiedenis van de KMar in Simpelveld. De Kmar is vele jaren present geweest in het dorp. Dat
had alles te maken met het feit dat de spoorlijn van de “Maastrichter-Aachener
Eisenbahngesellschaft” de eerste grensoverschrijdende spoorverbinding in Nederland was.
Zodoende was station Simpelveld het eerste grensstation van Nederland en zoals het een goed
grensstation betaamd was de aanwezigheid van douane en marechaussee onontbeerlijk. In de loop
der jaren vond de KMar een onderkomen in een pand in de Schiffelderstraat, dat in 1929 gebouwd
werd door de toenmalige gemeentesecretaris Hubert van Wersch. Deze verhuurde het pand aan de
Marechaussee, die daar tot in de jaren 60 van de vorige eeuw bleven.
Om dit stukje geschiedenis tastbaar te houden heeft de sectie historische panden gemeend het pand
te voorzien van het gemeentelijke monumentenschildje. Om deze gebeurtenis niet onopgemerkt
voorbij te laten gaan kwam dan ook snel het idee om de H.H. marechaussees (en een H. Dame)
hierbij te betrekken. Samen met de wethouder Thijs Gulpen werd het schildje bevestigd door
Kapt. Bart van Es, die samen met zijn
manschappen in het bijpassende
uniform uit de jaren 30 gekleed
waren. De gebeurtenis werd verder
nog bijgewoond door wethouder
Schleijpen en enkele bewoners van de
Schiffelderstraat. Ons sectielid Leo
Franzen citeerde nog enkele passages
uit het boek “Oorlogsjournaal” die
betrekking hadden op de
marechaussee en die gezien de inhoud
over smokkelaars, dronkenlappen en
bedelaars , bijna als anekdotes gelden.
Tevens kreeg Kapt. Van Es nog een
oude foto van de brigade aangeboden,
waarop
“huurbaas” van Wersch met zijn gezin en vier marechaussees te zien
zijn. Onder het genot van een borreltje werd deze gebeurtenis
afgesloten en werden de marechaussees door ondergetekende
uitgenodigd voor het bijwonen van het bevrijdingsconcert. Deze
uitnodiging namen de manschappen graag aan en woonden die avond
het concert in hun historische uniformen bij, wat toch zeker ook enige
opluistering van dit prachtige evenement vormde. Kapt. Van Es en zijn
manschappen waren zeer onder de indruk van het concert, wat toch
zeker als een compliment aan de organisatoren hiervan beschouwd
mag worden!
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’s Anderdaags na afloop van een geslaagde Open Monumentendag namen wij afscheid van dit
illustere gezelschap. De kapitein bedankte de heemkundevereniging en de ZLSM voor de
organisatie van een leuk weekeinde vol interessante evenementen, waarbij wij ook een
voortreffelijk gastheerschap vervulden…..
Sectie historische panden.
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Open Monumenten Dag Met thema: “Op Reis”
De busreis van 14 september 2014
door Pascalle Hamers
Dit jaar hebben we geprobeerd het thema te presenteren
met onder andere de mogelijkheid voor een klein ritje
met de oude Maastrichtse stadsbus. Daarbij werd door
Marianne en Hub Bonten, als Heemgids iets verteld over
de monumenten die werden gepasseerd. Als
voorbereiding op deze gidsroute is het natuurlijk van
belang om enige informatie te verzamelen. Na de diverse
boeken gelezen te hebben is hier in het kort de weergave
die is gebruikt voor het gidsen. Ik wilde u het niet
onthouden om de informatie zelf nog eens te kunnen
nalezen. Mocht u mij nog iets aanvullends kunnen
vertellen of nog leuke foto’s heeft uit de oude doos. Houd
ik mij zoals altijd graag aanbevolen.

Korte busroute van dikke 20 minuten langs diverse
monumenten; gebouwen, wegkruisen en landschappen in
Simpelveld.

Werner Brand stimuleert om het
grensstation in Simpelveld te krijgen na de
weigering van Bocholtz. 1850 eindelijk
start van bouw grensoverschrijdend
railspoor. 1853 eerste internationale
verbinding in gebruik.Douane beambten en
spoorlieden komen in Simpelveld wonen
en de werkgelegenheid groeit verder. In
1891 krijgt Simpelveld een eigen brigade,
deze wordt gehuisvest in de kazerne aan de
Schiffelderstraat en bestaat uit vier
huurwoningen. Waarbij twee beneden
woningen als planton (wachtpost) zijn
ingericht. De bovenverdieping zijn de
slaapplaatsen ingericht voor vier
marechaussees. De brigadecommandant en
wachtmeester met hun gezinnen wonen in
de andere twee woningen.Er vestigen zich
diverse handelaren aan de Baan, maar ook
diverse cafés. Maar ook andere
verbindingen komen tot stand. Zo is er een
postkoets met paarden van familie
Geurten, die rijdt van Heerlen naar Vaals.
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In 1868 adverteert J.Sieben ook met zijn postwagen. Vanaf de jaren 1920 rijden de autobussen en zien
we vaker de Ford automobiel.

Stationsstraat

Oude gebouwen van veel handelaren die veel werkgelegenheid bracht, de
grachtenpanden van Simpelveld. Nu ligt nog steeds de aardappelboer leeg.
Diverse café’s (Slangen, Koll, Vincken, v.d. Weijer, Abrahams en Lerschen)

Sint
Nicolaasbergweg

Buurtschap Sint Nicolaas
De huizen van Kunradersteen zijn gebouwd in 1916. De stenen zijn lokaal
gewonnen in de Putberg vanwege de oorlog schaarste.
Wegkruis stond oorspronkelijk in de Bulkumstraat maar vanwege houtrot werd
naar vervanging gezocht maar ook naar een markantere plek. Dit is de huidige
locatie. Er werd een nieuw stenen kruis aangekocht in 1929 in Duisburg. Na de
WOII 1945 wilde men weer een oorspronkelijk houten kruis en werd de Corpus
gemaakt door Fr. Giesenbrock. In 1989 werden er zelfs grote witte engelen bij
geplaatst maar in de huidige tijd vond men ze niet zoals het oorspronkelijk
hoorde en zijn ze weer weggehaald.
Verwijzing naar oude Molen.

Sint Nicolaasstraat

De Sint Nicolaashoeve, de oudste hoeve van Simpelveld met de balk op de
binnenplaats met inscriptie I H S ANNO 1659.
Crijns hoeve #13, een achttiende eeuwse hof maar nu verbouwd naar vakantie
appartementen, de gevelsteen vermeld Ex VW AM x B 1781. Het zijn de
namen Egidius van de Weijen en Anna Mechtildis Brouwers.
boerderij Brouwers? woonhuizen, # 2-4 Bisschof busgarage
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Irmstraat

Oudste straat,
Hoeve Sluysmans op #63; grotendeels gebouwd uit baksteen en een grote
toegangspoort gevormd met Naamse steen. Op de poort zit een klopper met
initialen J.W.K. A.G.R., hiermee wordt Jan Willem Kleinen en Anna Gertrudes
Rhoen bedoeld uit 1841.
Hoeve oppen Trepkes/ Horbach #88 , deze is gebouwd in 1797 met gevelsteen
TVW MEL (Theodor Van Wersch en Maria Elisabeth Lintjens). Theodoor
bewoonde met zijn ouders het huis aan de overzijde maar starte hier zijn eigen
hoeven voor zijn jonge gezin.
De toekomst, bekent als jeugdcentrum of Patronaat en vroeger café Laumen in
1915. Tijdens de bevrijding waren hier Amerikaanse soldaten ingekwartierd.
1869 start met bouw
oude jongensschool met
het gemeentehuis en
onderwijzerswoning
ernaast, voorheen stond
er een oude boerderij
Huismanshof. De oude
school werd na 100 jaar
trouwe dienst
afgebroken. In 1972
verhuizen 12 klassen
naar de Heipaal in de
Beemden en in 1976
verhuizen de laatste 6 klassen naar het dan gereedgekomen schoolcomplex de
Verrekijker. De leerlingen zijn dan afkomstig van het Hulsveld en de Huls. Op de
plek van de verdwenen historie zijn een 35 tal woningen gebouwd. Sedert 1970
zijn alle drie de scholen gemengd geworden(tevens Jozefschool in Kloosterstraat,
voorheen meisjesschool zusters Huize Loreto).
Vroenhofstraat rechts; Er stonden nog de resten van de historische Vroenhof. Het
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huis Vermeeren in 1969 maar afgebroken in 1977. Het pand had een gevelsteen
dat Mathias Br(ou)wers in 1793 het huis bewoonde.
Hotel-restuarant Hub. Van Wersch
Pastoriestraat

St. Remigiuskerk tijdens pastoraat Roebroek (1919-1938) zijn er plannen voor
een nieuwe kerk. De oude kerk stamde uit 1832 en is te klein en bouwvallig.
1922 gestart met een uitbreiding naar ontwerp van architecten Lerschen en
Franssen. 1935 start men met de vernieuwing van schip en toren naar ontwerp
van Anton Swinkels.

Pastorie oorspronkelijk uit 1683 in opdracht van pastoor Faymonville, maar in
1778 hersteld en aan de rechterkant van de huidige poort uitgebreid. Opvallend
de kozijnen van Naamse steen en de zandstenen gevelsteen boven de ingang.
Pastoriestr # 19 met gevelsteen anno 1910
Kapelaanshuis; 1935-1965 hebben hier navolgend kapelaan P.G.H.Loo (19351948),L.M.J.H. Claessens (1948-1955), P.J.H.L. Queadvlieg (1955-1965)
gewoond. Vervolgens koster-organist G.H. Piepers tot juni 1966. De
woningvereniging “Simpelveld"
#9 statige villa was vroeger de Oude bank. Grof gemetselde breukstenen plint en
een zeer fraai gedetailleerd uitkragend zadeldak boven de puntgevel. Hieronder
zijn 2 gevelstenen met Anno 1910. De dakkapellen voor en achter zijn vanuit
1959.
Kostershuis;
Dorpstraat
rechts

Et Looch; cafe winkel, Pannes Muijrers/Bonten,
wegkruis geschonken door Heemkunde aan gemeenschap Simpelveld tijdens 20
jarig bestaan in 2008.

Rolduckerweg

Poortje,
Rolduckerweg = weg naar Rolduc en heette vroeger Herzogenratherweg. Hij is in
1923 verbreed, vandaar ook de naam de nieuwe weg.
1924 bij lokale grindwinning – keramiek en wapens- afkomstig uit
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merovingische wapengraven gevonden, tijdens bouw, maar helaas nu niet meer
traceerbaar waar de vondsten zijn,
oude burgemeesterswoning, Hellingbos vroeger eigendom Klooster Loreto met
kruiswegstaties en begraafplaats zusters,
Slagerij Bleijlevens moderne stijl huis gebouwd ook na renovatie zijn speciale
uitstraling behouden.
Molsberg

Oude huis Didden, een van de gehuchten van Simpelveld…
Weg naar hof Imstenrade; hondsruk hetgeen behoorde tot parochie Simpelveld
en aangelegd ter vergoeding geldlening bouw jongensschool. Door de bouw van
de autoweg werd Simpelveld afgesloten en de grens van de Simpelveld bepaalt.
De andere kant behoort aan Heerlen.

Wijnstraat

Oorspronkelijk oudste (heir)weg, maar kan ook in het Limburgs wijn betekenen,
zeker is dat hier tol moest worden betaald. In de middeleeuwen liep hier de
handelsroute van ’s Hertogenrade naar Keulen.
Putberg aan de andere kant de berg naar beneden waar mergel gewonnen werd en
kalk gebrand in kalk ovens.
Keversberg, hoeve uit 1863 aan de rechterkant achter fruitbomen met opvallend
neogotisch stijl. 66 jaar na dato, 25 sept 2010, herdenkingskruis geplaatst ter ere
van de 13 overleden evacués uit Kerkade die door de Duitse granaat aanval zijn
overleden maar ook voor de overlevenden.

Louvemig

Boerderij aan de rechterkant net na de rotonde.

Huls

Gehucht van Simpelveld, 1981 restauratie waterput en pleintje. Hoogst gelegen
waterput 184 m boven nap, diepte 30 meter.
Wegkruis bron van levend water zegen ons, deze vervangt de kapel die in de
jaren 60 is gesloopt.
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Rooms-katholiek hulpkerk gewijd aan Sint Jozef arbeider.
In het dorp stond een kleine kapel met een H. Hartbeeld. Rond 1950 wilde men
een tweede kapel bouwen maar vooral de oudere inwoners van Huls, gelegen op
een hoge heuvel boven Simpelveld, prefereerden eigenlijk een kerk. Voor een
rectoraat was Huls te klein en uiteindelijk werd besloten een hulpkerk te bouwen
op eigen kosten van de gemeenschap. In 1954 was het geld bij elkaar, in 1955
werd gestart met
de bouw en op 20 september 1956 werd het kerkje ingezegend
Uitzicht mooiste punt bij helder weer Eifel en voorlopers Ardennen
Bouwenstraat

Hulsveld, bouw rond 1968 vrije woningsector/ particuliere woningbouw
kenmerkend met de bungalowbouw naar het glooiend landschap, waardoor
vanuit de straat maar een gedeelte zichtbaar is.
Bosschenhuizen aan de rechter kant, ook een gehucht (kleine agrarische
gemeenschap) van Simpelveld bestaande uit vele al uit de 17de eeuw stammende
oude hoeves en een eigen Heilig Hartkapel. Oorspronkelijk vanuit 1923, maar in
1958 naar ontwerp van A.F.Brenninkmeyer uit Kunrader breuksteen
opgetrokken.

Stampstraat

Witte keizerin/ hoeve Henneberg is een grote carréboerderij uit de 18de eeuw. Met
links het woonhuis van Kunradersteen en in het midden de grote inrijpoort. Met
muurankers is het jaartal 1708 te lezen. Nu is het omgebouwd tot een
vakantiecomplex.
Houten wegkruis uit 1946. Er stond een smeedijzeren kruis, maar de buurt wilde
uit dank voor het behouden doorkomen van de oorlog een nieuw kruis.
Toenmalige pastoor Gelissen schonk een zware eiken houten balk voor het kruis.
De corpus werd gemaakt door de zusters Loreto. In 1989 werd het mariabeeldje
helaas gestolen en vernield. De antiekzaak “het oude schoolhuis” heeft een nieuw
mariabeeld geschonken. Waar het 5 november 1989 werd geplaatst en
ingezegend. Hierdoor is dit wegkruis een devotie wegkruis, hetgeen tijdens de
processie ook dienst doet als rust altaar. Het mooi bewerkte oude gietijzeren kruis
heeft nog bij de Rafflenberg gestaan maar ligt nu in ons archief.
Molt: 1986 opgraving Romeinse villa
#71 authentieke deur
#55 1930 de bekende van binnen bewerkte sarcofaag gevonden en restant
schuur, toentertijd dacht met een gedeelte van de villa gevonden te hebben. Van
het geld van de verkoop aan het oudheidkundig museum te Leiden zijn de drie
huizen met zwarte band gebouwd.
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Dr.Poelsplein

Onderaan bij paadje huis oorspronkelijk omstreeks 1885. Het huis is zo
gemetseld met een afgeronde hoek voor het plaatsen van een kruis ivm het
verdwenen Mariabeeld.
Links huis met mooie voordeuren en smeedwerk was een smederij en even
verderop links ook nog een smederij Mennens.
Voor 1930 was dit plein een grote vijver die gevoed werd door de Eijserbeek die
nu achter de huizen doorloopt. Het was een vijver voor bluswater, drinkwater
voor vee. De mensen kregen het water d.m.v. putten.

Heilig Hart beeld (Christuskoning) van Charles Vos. Het was reeds klaar voor de
tweede wereld oorlog maar is 10 jaar bewaard gebleven voordat het kon worden
geplaatst.

91

Dorpstraat
rechts

Oud schoolhuis #22; In 1826 begonnen met de bouw en tot 1870 als school
gediend , met beneden en boven een zaal. De kinderen moesten aan de kant van
Dr. Poelsstraat naar binnen. In 1867 werd de school als te klein bevonden en
werd gekozen voor de locatie Irmstraat, hoeve Huismanshof. Voorgevel in 1920
zo gemaakt met klassieke pleistervormen, zoals de hol gebogen frontons. Rond
1900 café-restaurant Jos. Hermans.

Schilterstraat, vroeger voetpad dat naar het schildje (kapeltje) voerde.
Hubert Lerschen werd in 1923 tot priester gewijd. Daarna vertrok hij als
missionaris naar de Verenigde Staten. De Lerschenstraat is naar hem vernoemd.
Oranjeplein

Monument gevallenen WOII en Ned.Indië, helaas is de bevrijdingsboom gekapt
vanwege ziekte.

Stationsstraat

Graanschuur, Pension. 28 mei 1988 laatste dieseltrein Miljoenenlijn
Spekholzerheide
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Zeventig jaar na de ‘Klap van Wittem’
Bloemenhulde op plek waar twee Simpelveldenaren werden gearresteerd door
de Duitsers
Maandag 21 juli 2014
Ter plekke tussen Wahlwiller en Nijswiller
Op 21 juli 1944 werden de twee Simpelveldenaren Huub Hamers en Sjeng Bisschoff gearresteerd
door de Duitsers. Het tweetal was met de even eerder overmeesterde Paul Horbach uit Gulpen lid
van het verzet van de Landelijke dienst voor Onderduikers. Die arrestaties vonden plaats toen zij
de Duitse onderofficier Lambertz wilden laten onderduiken. Deze Duitse infiltrant werd in het
lazaret van het klooster Wittem verpleegd en had laten weten te willen deserteren.
Later die dag volgden nog meer arrestaties en binnenvallen bij verzetslieden in Epen, Gulpen,
Wittem, Simpelveld, Haanrade en
Vaals. Tien personen werden
gearresteerd, onder wie de kapelaans
Leo Penders van Gulpen en Huub
Houben van Epen, en de pater
redemptorist Bernard Baars van
Wittem. Slechts drie van hen zouden
de gruwelijke tijd daarna in
gevangenis en concentratiekampen
overleven.
Hiermee werd op die 21e juli 1944 een
zware slag aan het verzet toegebracht,
die bekendstaat onder de naam ‘Klap
van Wittem’.
Heemkundevereniging De Bongard heeft de gedenkwaardige 21e juli als zwarte dag voor het
verzet na zeventig jaar niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Daarom werden diverse personen
en heemkundeverenigingen uit de regio gepolst en uitgenodigd tot deelname op 21 juli 2014. Zo
werd die dag om 18.30 uur op de parkeerplaats voor klooster Wittem verzameld. Die plek van
samenkomst was symbolisch omdat in het lazaret van het klooster de infiltratie door de Duitsers en
het geschonden vertrouwen begon.
Hierna volgde een wandeltocht van circa twee kilometer door de regen van het
redemptoristenklooster naar het zusterklooster te Wahlwiller (dat daar pas in 1950 gebouwd werd).
Dit is gelegen tussen Wahlwiller en Mechelen op de hoek van de verbindingsweg Capucijnenweg
en de veldweg Gülkoelerweg. Hier was de bewuste plek, waar de eerste arrestaties plaatsvonden,
zoals blijkt uit een brief aan zijn ouders die Huub Hamers uit de gevangenis had weten te
smokkelen.
Ter plekke sprak voorzitter Luc Wolters de deelnemers toe,
herinnerde aan wat daar voor zeventig jaar had
plaatsgevonden en noemde de tien gearresteerden bij naam
en herkomst. Hierna hield wethouder Philip Laheij van de
gemeente Gulpen-Wittem een toespraak, waarna rector H.
Erinkveld van het klooster Wittem een overweging uitsprak
rond het thema ‘vertrouwen’. Hierna brachten de drie
sprekers gezamenlijk een kleine bloemenhulde, die
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navolging kreeg door de
deelnemers die eveneens
bloemen hadden meegebracht.
Onder hen menige
nabestaande van de
gearresteerde en overleden
verzetslieden.
De ‘Klap van Wittem’ is bij
menigeen nog wel in
herinnering. De exacte locatie
waar de twee verzetsstrijders
overmeesterd werden door de
Duitsers, bleek bij de meeste
personen niet bekend. Dit was
reden voor De Bongardvoorzitter om een balletje op
te werpen of op deze locatie
niet een gedenkplaquette geplaatst zou kunnen worden om dit in herinnering te roepen. Wethouder
Laheij reageerde enthousiast en nodigde de heemkundevereniging(en) uit hiertoe een aanvraag bij
de gemeente in te dienen.
Op die wijze kan de plek nog meer betekenis krijgen, waar op 21 juli 1944 met de arrestatie van
Huub Hamers en Sjeng Bisschoff uit Simpelveld het oprollen startte van een groot deel van het
actieve verzet in het district Gulpen – Simpelveld – Wittem – Vaals. Een herdenking, na zeventig
jaar, die eraan herinnert welke offers gebracht werden, niet alleen door de geallieerden – in deze
streken speciaal de Amerikanen – maar ook de lokale verzetslieden.

NB: De Bongard is ook bezig met een boek over de Tweede Wereldoorlog, waarin in ieder geval
aandacht wordt besteed aan de verzetsslachtoffers uit Simpelveld en Bocholtz. Wie daar met
foto’s, documentatie of verhalen nog een bijdrage aan kan leveren, mag graag contact opnemen.
Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz
Luc Wolters

Foto’s: Armin Hamers e.a.
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Fotoimpressie uitstapje Stevensweert
Door: Luc Wolters
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Bokkenrijders believen België (31)
Door: Hans Hermans
Hoofdstuk XXVII Agropastoraal
We hielden ons al eerder bezig met het historisch bovengistend en het bijdetijds
ondergistend bier. Met destilleren en distilleren, met hout- en wijngeest, met methanol en
ethanol, met sjpriet en traatsj. We zouden haast vergeten dat wij ook drie Limburgse
‘drupkes’ kennen die in Holland tot de jeneversoorten gerekend worden. De naam ‘jenever’
werd afgeleid van Juniperus communis, dat is de wetenschappelijke naam voor onze
‘Jeneverbes’ die in Duitsland Wacholder en bij ons Wachelder genoemd wordt. Wij kennen
natuurlijk het Elske; een Maas- en Mergellands drupke, dat zijn aroma krijgt door planten
met de wetenschappelijke namen Artemisia vulgaris en Artemisia absinthium. Tenslotte het
‘Voerdrupke’ dat feitelijk uit Belgisch Limburg komt maar ook aan onze kant van de grens
graag gedronken wordt. Dat drupke ontleent zijn smaak aan de bittere Prunus spinosa; het
wrange pruimpje van de Sleedoorn.
27.08.

hebben is zeer onwaarschijnlijk. Het waren
niet zelden ontheemden en arme dagloners
die nauwelijks brood op de plank hadden.01

Jenever met een smaakje

27.08.01.
Zonder gevaar
Jeneverbes (Juniperus), Bijvoet (Artemisia)
en Sleepruimpje (Prunussoort) zijn
smaakmakers. Die mogen we dus niet
verwarren met grondstoffen zoals graan,
fruit, bieten, aardappelen en andere
suikerrijke producten die bij het distilleren
gebruikt worden om alcohol te produceren.
Natuurlijk smaakt een ‘Poire Hélène’ beter
dan een ‘knolly-brandy’, want aardappelen
hebben minder aroma dan peren. Er zijn ook
distilleerderijen waar kruiden aan het
distillaat toegevoerd worden.
Alcohol branden was vroeger een hobby van
de agropastorale boer, die soms oogluikend
toegelaten maar in sommige landen bestraft
werd. Het was een levensgevaarlijke hobby;
bij een goede stook ontstaat ethanol
(wijngeest) maar als de temperatuur tijdens
het proces te laag is ontstaat er methanol
(houtgeest). Het laatste kan blindheid
veroorzaken, het zenuwstelsel aantasten en
zelfs de dood tot gevolg hebben. Dat risico
ontstaat niet door smaakmakers, zoals
Jeneverbes (Wacholder of Wachelder),
Bijvoet (Aels) of Sleebes (Sjlieëprümpje of
Krik) aan een goede jenever toe te voegen.
Of de zogenaamde Bokkenrijders ooit een
wachelder, elske of Voerens drupke geproefd

Wachelder op jenever
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behoort/behoorde ook de ruim vijf meter
grote Jeneverbes. Omdat een bosbezitter uit
economische overwegingen liever
productieve bomen plant werd de Jeneverbes
teruggedrongen naar schrale arealen waar de
boom goed gedijt. Maar kunstmest zorgde
voor nitraten en de schrale arealen
verdwenen. Ook ouderwetse namen zoals
Wachelder, Machangel en Krammet horen
we niet meer. De Kramsvogel, dialectnaam
Krammet en Krammes, kennen sommige
mensen als trekvogel die in het noorden van
Europa broedt en bij ons op bezoek komt als
de bessen van de Jeneverbes op haar best
zijn. 04

27.09.
Jeneverbes
27.09.01.
Botanische zeldzaamheid
De tijd dat burgers en buitenlui zelf
‘wachelder’ maakten is al lang voorbij, want
de plant die op schrale kalkgronden groeit
vindt bij ons geen biotopen meer. In het
midden van de 19e eeuw bevonden zich in het
Mergelland 53 biotopen.
Op de schrale gronden bij Ubachsberg en ten
zuiden van Gulpen groeiden ooit duizenden
jeneverbesstruiken. In Gulpen is het
toponiem ‘Waggelderbosch’ bewaard
gebleven. De laatste vindplaats bevond zich
tien jaar geleden in de buurt van Geulhem. 02
De Jeneverbes behoort tot de grote
Cypresfamilie maar is toch een buitenbeentje
want in plaats van kegels draagt de plant
bessen. ‘Communis’betekent dat het een zeer
algemene plant is, maar die tijd is voorbij, nu
staat de Jeneverbes op de Rode Lijst van
beschermde planten. 03

In Duitsland hebben natuurbeschermingsorganisaties een aantal terreinen als reservaat
ingericht zodat Wacholder en hun
Wacholderdrossel (Kramsvogel) aan hun
trekken komen. Daar is het plukken van
bessen toegestaan maar het vervoer van
stekjes is strikt verboden. Waarom
stichtingen zoals Natuurmonumenten en
Limburgs-Landschap geen arealen ter
beschikking stellen is niet bekend. 01
27.09.02.
Aromatische conifeer
In zuidelijke landen werden naalden van de
plant, in combinatie met andere kruiden, ook
gebruikt om de conserverende werking
tijdens een mummificatie te bespoedigen.
Vergeten we niet dat ook onze boeren op de
hoogte waren van de aromatische stoffen,
want zij rookten hun sjinke (hammen) met
takken en naalden van deze conifeer. 05
We zouden haast vergeten dat de aromatische
Wacholder in Duitsland nog steeds gebruikt
wordt om het gelijknamige drankje op smaak
te brengen. De ene firma gebruikt iets meer
dan de andere en een zeer bekend drankje is
‘Steinhäger’ uit Steinhagen in Westfalen. In
de buurt van Steinhagen ontstonden zo rond
1850 twintig huisbranderijen, waarvan er nog
slechts twee over zijn. Men gebruikt niet
alleen jeneverbessen, maar ook bast en
wortels van de struik. Daar werd gedistilleerd
tot 76 percent alcohol en fiftyfifty met
gedestilleerd water vermengd. 38% alcohol
wordt als ideaal beschouwd. In Steinhagen
gebruikt men nog steeds de ouderwetse

Krikke op jenever
Terwijl in onze tuinen de diversiteit aan
coniferen toeneemt, gaan in de natuur het
aantal inheemse naaldbomen sterk achteruit.
Tot die oorspronkelijke bomen
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karakteristieke steenkruik, die door
Roerpotburgers cynisch ‘betonboedel’
genoemd wordt. De naam Steinhäger Urquell
en het etiket met de ‘ham’ waren vroeger een
begrip, zodat er meestal van ‘Schinkenhäger’
sprake is.06

In totaal nam hij toen 640 vakmensen mee
naar Rusland. Over de schrikwekkende,
tevens kleurrijke tsaar werden dikke boeken
geschreven, maar beperken we ons nu tot zijn
verblijf in onze omgeving. In juli 1717
maakte tsaar Peter een officiële reis en het is
bekend dat hij op zondag 25 juli 1717 in
Aken arriveerde en bij textielfabrikant
Klermondt overnachtte. 08

27.09.03.
Tsaar Peter
In 1697 maakte Peter de Grote (1672-16821725), zogenaamd incognito, zijn eerste grote
reis naar het Westen en werkte in Zaandam
op een scheepswerf van de Verenigde OostIndische Compagnie (VOC). Wij weten zeker
dat het in Zaandam was, maar volgens Duitse
literatuur was de tsaar in Zaardam… Daar
werd hij Pieter Michajlov genoemd, maar de
autoriteiten hadden natuurlijk al lang in de
gaten dat het de tsaar van Rusland was en hij
ontving er reeds na vier maanden het
‘meesterdiploma’. Tsaar Peter wilde het
‘oosterse’ Rusland een westers karakter
geven, het land
moderniseren en
nodigde Nederlandse
vakmensen uit om de
nieuwe hoofdstad
Sint-Petersburg uit de
drassige grond te
stampen. Veel huizen
daar zijn een
afspiegeling van de
Hollandse bouwkunst
aan de Amsterdamse
grachten. Peter kocht
in Amsterdam niet
alleen baggermolens
en ander gereedschap,
maar ook navigatieinstrumenten. Hij
kocht er ook tientallen foetussen en
misgeboorten op sterk water, die nu in SintPetersburg in de Hermitage te pronk staan.
Een tandarts was voor hem een onbekend
maar boeiend fenomeen. Hofpersoneel moest
in de behandelstoel plaatsnemen en de tsaar
trok zieke en voor de leukigheid ook gezonde
tanden… Hij omringde zich met westerse
adviseurs en haalde artillerie-officier Frans
Timmerman naar Rusland die hem op de
hoogte stelde van de nieuwerwetse
krijgskunst.07

27.09.04

Rare kuurgast

Voorafgaande aan zijn bezoek aan Aken
vertoefde de ‘seltsame Kurgast’, zoals hij in
de Akense literatuur genoemd wordt, tot
dinsdag 20 juli 1717 in Parijs. Hij reisde via
Luik naar Spa en had daar op vrijdag 23 juli
een onderhoud met de Luikse domprelaat en
raadsheer De Launaye die in Spa over een
villa beschikte.

Destileren
Volgens auteur Will Hermanns vertoefde
textielfabrikant Klermondt op dat moment
ook in Spa, waar hij in contact kwam met de
tsaar. Dat rendez-vous was zeker niet
toevallig, want de rode en groene kamgaren
uniformstoffen die Klermondt aan het
Russische hof leverde waren van
voortreffelijke kwaliteit. Met groot gevolg
arriveerde tsaar Peter op zondag 25 juli 1717
bij Marsjieërpoats (Marschiertor) in Aken en
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werd daar welkom geheten door de
magistraat die de (zijn) Akense ReiterKompagnie, voorzien van vaandel, pauken en
trompetten, uitbundig complimenteerde.
Nadat kanonnen salvo’s gelost hadden trok
het gemêleerd gezelschap via Marschiertor de
stad in. Kerk- en stadsbestuur toonden hem
op maandag 26 juli de kerkschatten maar de
tsaar had weinig belangstelling. Daarna was
er een onthaal in het stadhuis en werd het
thermale Keizerbad bezocht. De bedoeling
was dat de tsaar als kuurgast in Aken van de
thermale zwavelbaden gebruik zou maken,
maar na één bad hield ‘caesar’ het voor
gezien. 09

Aken via Pontpoort.) Waarschijnlijk was dat
op dinsdag 27 juli, want op die dag gebruikte
hij de lunch bij Klermondt in kasteel
Neubourg in Gulpen. Daarna reed hij verder
naar Maastricht. 10

27.09.05
De tsaar dronk wachelder
Later die dag toog een lange stoet naar de
toen nog onbeboste Lousberg waar de
Hirschschützen speciaal voor de tsaar het
‘vogelschieten’ georganiseerd hadden. De
schutters begaven zich meteen naar de
dranktent en lieten zich de wacholder goed
smaken. Hoeveel wachelder de tsaar daar
dronk is niet bekend, van huis uit was hij
sterke wodka gewend… 10
Hoe dan ook, zijn aanwezigheid bij het
kruisboogschieten werd als heel bijzonder
ervaren en de schutters schoten aanvankelijk
aan de vogel voorbij. Natuurlijk hoopten zij
dat de tsaar de pappejei (de houten vogel)
zou afschieten, want een Russische tsaar als
schutterskoning zou immers heel bijzonder
zijn. De tsaar mocht de eerste drie pijlen
schieten, maar de pijlen gingen ver aan het
doel voorbij. 11
De furieuze tsaar smeet de kruisboog op de
grond en liep als een dronkaard de Lousberg
af. Was hij woedend omdat zijn pijlen geen
doel getroffen hadden of had hij iets op zijn
maag liggen. Waarschijnlijk het laatste, want
hij liet zijn broek zakken en deed in het
openbaar zijn behoefte… De Akense burgers
wisten niet wat zij zagen toen een paar
dienaren achter hem aanrenden en met witte
doekjes het achterwerk schoon veegden. 12
Kroniekschrijver Janssen schreef ook: ‘Der
groossen Caesar blieb nur etlich täg in der
statt und ritt Pont Pfortz aus’. (De tsaar bleef
slechts ettelijke dagen in de stad en verliet

Wachelder als familienaam
27.10.
Elske
27.10.01.
Alsem en Bijvoet
“Het Elske is een echt Limburgs drankje” –
wordt wel eens beweerd. Als wij het idyllisch
Belgisch plaatsje Raeren, daar waar eeuwen
geleden els geproduceerd werd, tot het
historisch graafschap Limburg rekenen, klopt
dat inderdaad. Wij merken ook dat het elske
of aelske, anders dan cognac en champagne,
geen beschermde benaming is en dus in
iedere plaats bereid mag worden. Toen in
1815 België aan het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden viel, moest Willem I grimmig
toezien dat Raeren, Eupen en Malmedy aan
Pruisen vielen. Een stukje Moresnet zou dan
neutraal worden, maar daarmee ging de
Duitse keizer Wilhelm I natuurlijk niet
akkoord, zodat Moresnet precies 99 jaar lang,
(van 1816 tot 1915) een onverdeeld gebiedje
bleef. In 1915, het tweede jaar van de Eerste
Wereldoorlog werd het onverdeelde
Moresnet door Pruisen geannexeerd. Bij mijn
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weten werd in Moresnet geen els
geproduceerd, maar vanuit Raeren kwam het
‘geheime’ recept in Kalterherberg,
Monschau, Vossenack en later ook in
Kevelaer en Xanten terecht. Omdat de
Bijvoet/Alsemverhouding niet in alle
plaatsen dezelfde is, ontstaan er
smaakverschillen. Toen de Oostenrijkers het
hier voor het zeggen hadden, werd in
Kalterherberg els bereid door monniken van
Gut Reichenstein. In die plaats gold steeds
het adagium: ‘Wenn der Mönch der Hafer
sticht, dann trinkt er Els und übt verzicht!’
(Als een monnik geplaagd wordt door
onkuise gedachten, drinkt hij een Elske en
pleegt onthouding.) Etymologisch gezien
werd de naam Els afgeleid van Absint alsem
en van een familielid die wij in het
Mergelland ‘Aels’ en in Holland Bijvoet
noemen. 13

Bijvoet groeit het liefst op stikstofrijke
(nitraat) plaatsen en die plekken nemen
alleen maar toe. Het is een forse maar beslist
geen zeldzame plant, zodat ze niet bij de Wet
beschermd is en iedereen zijn elske mag
trekken. Bijvoet is een uitstekende
smaakmaker. 14

Bijvoet
27.10.03
Godin Artemisia
De wetenschappelijke naam voor Aels of
Alsem is Artemisia. De naamgeefster
Artemis is een godin uit de Griekse
mythologie, dochter van Zeus en
tweelingzuster van Apollo, zij behoorde tot
de twaalf goden van het Griekse Pantheon.
Zij was patrones van puberende, zwangere en
barende vrouwen. In een oud kruidenboek
staat: ‘Als eene vrouwe den kraem heeft so
sal sei Bijvoet neeme’. (Als een vrouw
ongesteld is moet zij Bijvoet nemen.) 15
De in zuidelijke landen groeiende Artemisia
absinthium vertoont gevaarlijke trekken, heel
anders dan de bij ons langs de wegkant
groeiende Artemisia vulgare (Aels). Vulgare
betekent dat de plant zeer algemeen is dus en
geplukt mag worden. Dat aels, dus het
drankje, overal anders smaakt komt omdat de
bereidingswijze niet op alle plaatsen dezelfde
is. Mijn grootouders van moederskant

Alsem
27.10.02
Sonderlinghe cruyt
Bijvoet is een bijzondere naam en men
beweert dat wandelaars met vermoeide
voeten een paar blaadjes in hun schoenen
legden en dan verder op stap gingen. Bijvoet
werd in de kleerkast gehangen om motten af
te schrikken en we begrijpen dat de
etherische oliën van die plant tot veel meer in
staat waren. Pillendraaiers gebruikten de
plant in de geneeskunde en men schreef; ‘De
plant is genoemd naar godin Artemisia omdat
dit Cruyt seer sonderlinghe voor der vrouwen
gebrehke is (…) Ooit kwam iemand op het
idee om een takje bijvoet in een volle fles
jenever te steken en in het belang van een
goede ‘trek’ de gesloten fles een maand op de
vensterbank plaatste…
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Werker-Schins, hadden in Vijlen tegenover
de kerk een café en bereidden hun eigen els.
Vroeger was het gebruikelijk dat kerkgangers
na de zondagse hoogmis een drupke dronken.
De consument vroeg dan steevast om een
‘elske met e bugske’ (jenever waarbij het
geestrijke vocht in het glaasje iets bol staat).
Dan moest er heel voorzichtig genipt worden
want van het drupke mocht geen druppel
verloren gaan.
In het Mergelland voegen herbergiers slechts
één takje Aels of Bijvoet aan een fles jenever
toe, terwijl Zwitserland, Frankrijk en
Duitsland ook Pepermunt, Kalmoes,
Citroenmelisse, Muskaat, Koriander, Venkel,
Majoraan, Anijs en soms nog andere kruiden
aan de drank toevoegen. Naarmate er meer
Absint alsem gebruikt wordt zijn aan het
genot van het Elske gevaren verbonden en
dat is de reden waarom men in Frankrijk
spreekt over ‘la fée verte’ (de groene fee).
Sommige drinkers reageren bizar en het is
bekend dat de bekende kunstschilder Vincent
van Gogh na een paar glaasjes groene absint
overtuigd was dat hij één oor teveel had en
het prompt afsneed… Voor kunstenaars en
auteurs was het een hype en vooral chique
om de dagelijkse sleur te onderbreken door
van 16 uur tot 18 uur absint te consumeren.
Bekende namen zijn: Oscar Wilde, Henri de
Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, Charles
Baudelaire en Ernest Hemingway die
zelfmoord pleegde. Talrijke ongelukken en
zelfmoorden waren voor veel gecultiveerde
landen aanleiding om het drankje te
verbieden. Maar volgens Frankrijk lag dat
niet aan de Absint maar aan de zeer slechte
kwaliteit van de alcohol gecombineerd met
alcoholverslaving. 13

en Tsjechisch ritueel. In Zwitserland is het
drankje niet bitter zodat men aan drie
centiliter absint wel ijswater maar geen
suiker toevoegt.. In Frankrijk is de
verhouding 1:3 maar er wordt ook wel de
sterke 1:1 gedronken. Heel bijzonder is de
minder klassieke Tsjechische methode
waarbij twee in absint gedompelde
suikerklontjes op een lepel in brand gestoken
worden. Dan wordt de gekaramelliseerde
suiker aan de absint toegevoegd. 16

27.10.05.

Patrimonium

In welk jaar bij ons voor het eerst els
gedronken werd weet geen mens. We weten
wel dat er in 1830 de Belgische Revolutie of
Opstand plaats vond. De Engelse regering
stond toen aan de kant van België en legde
Willem I een verdrag voor met 24 artikelen.
De koning weigerde pertinent het document
te tekenen zodat Maastricht van 1830 tot
1839 bij het Koninkrijk der Nederlanden
behoorde dat toen niet meer ‘verenigd’ was,
want de andere Limburgers behoorden die
negen jaartjes bij het Koninkrijk der Belgen.
Omdat de grens tussen België en Maastricht
meestal potdicht was kon er naar Maastricht
geen els geëxporteerd worden. Natuurlijk kon
er wel els gefabriceerd worden, zodat de
gebroeders Eduard en Leonard Steijns op het
idee kwamen om in de stad els te bereiden.
Op de flessen prijkte een etiket met de
initialen E.L.S; de voorletters en de
familienaam van de producenten…In het
Maasland waren toen al een dozijn
distilleerderijen. Over de naam is veel te
doen geweest, want in Elsloo denkt men
abusievelijk dat de naam van het drankje
afgeleid werd van de plaatsnaam Elsloo.
Maar de waarheid gebiedt te schrijven dat de
‘Els’ een boom is en dat ‘loo’ een equivalent
is voor bos. In Stein weet men dat de naam
ontstond toen het apothekersechtpaar Evert
en Leonie uit die plaats rond 1850 besloten
een kruidenjenever aan de man te brengen die
zij E.L.S. noemden. Ook hier spelen de
initialen een grote rol…

27.10.04
Oerelske uit Zwitserland
Volgens oude documenten werd in 1737 het
oerelske voor het eerst in het Zwitserse
kanton Neuchâtel als medicinaal drankje
gedronken en met water verdund, waardoor
een melkachtige vloeistof ontstaat die ook
wel ’Effectiv Louche’ genoemd wordt. Dat
gebeurt in Frankrijk nog steeds met Pernod
en Pastis, elders met Raki. Rond het
consumeren ontstonden ceremonies die
opgesplitst werden in een Zwitsers-, Frans104

De bekende stokerijen Hennekens (uit 1821)
en Smeets overleefden ook de Tweede
Wereldoorlog, maar het drankje wordt thans
niet meer in Limburg geproduceerd. In Beek
zegt men dat het drupke met de bekende
naam ‘Els la Vera’ (34 % alcohol) gebaseerd
is op een bijna twee eeuwen oud
familierecept. In 1980 verkocht Hennekens
de naam- en productierechten aan de firma
Heineken waarmee de laatste stoker uit ons
Maasland verdween en tien jaar later kwam
de productie in handen van de bekende
Amsterdamse jeneverproducent Bols Royal
Distilleries. 13

Sleedoorn
27.11.02.
Voerens drupke
De blauwzwarte vruchten worden na een
korte vorstperiode gebuikt om er jam of wijn
van te maken. Feitelijk zou de wijn
gedistilleerd kunnen worden, maar wijnbrand
maken is kennelijk niet gebruikelijk. Wel
wordt een handvol bessen toegevoegd aan
een fles jenever en men laat het mengsel een
maand op een zonnige vensterbank staan. In
de Voerstreek spreekt men over een
‘opgezatte’ en in Duitsland over een
‘Aufgesetzter’. In de Belgische Voerstreek
heeft men van de Sleebes een kassucces
gemaakt door het eindproduct aan te prijzen
met de naam Voerdrupke of Voerens drupke.

27.11. Bitter pruimpje
27.11.01.
Krik of Sjlieëprümpje
We merken het al, planten en struiken die bij
ons zeer algemeen zijn hebben veel namen.
De wetenschappelijke naam is Prunus
spinosa, waarbij prunus ‘pruim’ en spinosa
‘doornig’ betekent. In Nederland heet ze
Sleedoorn, in Luik Spène, in Duitsland
Schlehdorn of Schwarzdorn, in Aken Schlïeh
of Krëck, in Maastricht Slie, in de Voerstreek
Sjlieëkreek, in Kerkrade en Vaals
Sjlieëprümpje of Krik. In onze vermaarde
Zumbó Dieksioneer kon ik deze bekende
heester helaas niet vinden.
In tegenstelling tot de Meidoorn (Weissdorn)
wordt de Sleedoorn (Schwarzdorn) veel
minder als haag of heg gebruikt, want de
laatste produceert veel wortelopslag. In het
wild komt de struik veel vaker voor en
produceert ongenaakbare bosjes waar een
mens niet doorheen komt. Voor vogels een
veilige plek om nestjes te bouwen.
Op dijken, hellingen en graften waar de
bovenlaag wel eens kan schuiven wordt bij
voorkeur Sleedoorn aangeplant omdat de
wortelopslag het dijklichaam beschermt. In
het voorjaar zien wij de Sleedoorn als eerste
bloeiende besheester in de natuur. 17

Met slechts 22% alcohol is het voerdrupke
veel minder sterk dan de eerder genoemde
wachelder en aels. Vanaf medio augustus
draagt de struik nogal bittere bessen. We
kennen allemaal de wrange sjlieë-smaak als
we een bes geproefd hebben. Een Sjlieëappel (Sneeuwappel) heeft hetzelfde effect zij
het in mindere mate. De combinatie van
verdunde jenever met sleebessen wordt in de
Voerstreek als lekkernij ervaren. Het is raar
dat men het drankje uit een cognacglas drinkt
en er ook nog een ijsblokje aan toevoegt. Na
het drinken van een Voerdrupke hoeft men de
autosleutels niet in te leveren.
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En nog een keer Bijvoet
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Jaar van de mijnen
Wat herinnert U zich nog van de mijnen?
Hoe zagen Simpelveld en Bocholtz er toen uit?
Hoe heeft die periode de gemeenschap gevormd en bepaald?
Wat is er na de mijnsluiting veranderd in onze gemeente?
2015 is uitgeroepen tot het jaar van de mijnen en daar willen wij natuurlijk ook aandacht aan
besteden
In mijn kinder- en jeugdjaren was de mijn alom aanwezig in Bocholtz, zowel in de dagelijkse
leefomgeving als fysiek, bv als je met de bus naar Kerkrade of Heerlen ging en de mijncomplexen,
ophaalmachines, koeltorens en enorme steenbergen zag. Op 15 jarige leeftijd heb ik (als mijn 1e
baan) gewerkt als leerling bankwerker op de mijn Willem-Sophia te Spekholzerheide.

Wat zag je in het dagelijks leven van de mijnen? In Bocholtz zag je een grote groep “ koelpieten”
gehurkt op de bus zitten te wachten met hun “pungel” aan de voeten, als de bussen dan
aankwamen was het net alsof ze werden opgeslokt en daarna was het doodstil op het
Wilhelminaplein, dit gebeurde 3 keer per dag voor de “schiechtwissel” .
“Koelpiet, doevepiet pas op dat dich de katz nit kriet” zongen wij als de vele duivenmelkers met
hun duivenklok achter op de fiets naar het verenigingslokaal fietsten en dan later veelal slingerend
naar huis kwamen, al dan niet met een gewonnen prijs.
Wie kent in mijn leeftijd niet de oud mijnwerkers die piepend en hoestend van de stoflongen met
een zuurstoffles door het dorp schuifelden.
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Als de mijn “Oesjank” had (in de helft v.d. maand ontving
men een voorschot en aan het eind van de maand de rest
van het loon, alles contant) kon je de volgende dag in
Heerlen over de hoofden lopen en werden in het dorp de
rekeningen bij bakker, kastelein en kruidenier betaald want
men had ”op der poef” gekocht.
Het feest van st. Barbara (patrones van de mijnwerkers) op
4 december werd groots gevierd en was een vrije dag. Bij
de mijnwerkers van de “ rode” mijnwerkersbond (ABV)
kwam op die dag Sinterklaas langs met zwarte pieten. De
buurt sprak schande van die socialisten, wij kinderen waren
alleen jaloers.
Een huisvrouw met bv haar man en enkele zonen op de
mijn moest vaak 3 keer per dag warm eten op tafel zetten en
was constant aan het wassen
Maar naast herinneringen duiken ook steeds vragen op
zoals:
• Waarom zijn Bocholtz en Simpelveld nooit uitgebreid met koloniën?
• Waarom zijn er maar weinig buitenlandse arbeiders in onze gemeente gehuisvest?
• Waarom zijn na de mijnsluiting alle herinneringen aan de mijnen ( gebouwen,
ophaalmachines, koeltorens etc.) rücksichtslos van de aardbodem geveegd?
• Waarom wordt er in het onderwijs vrijwel niets over die periode geleerd?
Om de herinneringen aan de lange mijnperiode maar vooral ook aan de vele mijnwerkers levendig
te houden had het bestuur van de Heemkundevereniging graag dat U de eigen herinneringen aan
ons doorgeeft zodat ze niet verloren gaan.
Het gaat daarbij niet alleen om oud mijnwerkers maar ook om de ervaringen van niet mijnwerkers,
van vrouwen van mijnwerkers.
Hoe hebben de mijnen de gemeenschappen van ons dorp bepaald.
Hoe kan het doorgeven van Uw ervaringen gebeuren:
-

-

U schrijft ze op en stuurt ze per post of mail naar mij toe
U praat met oud koempels en hun vrouwen in Uw omgeving en maakt samen een verhaal (
het hoeft geen epistel te zijn, taal of grammatica fouten zijn niet erg, die halen wij er wel
uit.
Heeft U wel herinneringen maar kunt U die niet op papier zetten dat is het ook mogelijk bij
U langs te komen en op te nemen wat U te zeggen heeft.
Heeft U typische foto’s van die tijd, scan ze in en stuur ze mij toe.
Beschikt U niet over een scan dan kan ik ze bij U met een mobiele scan komen inscannen.

In het volgende nummer van de Bongard zal ik een stuk over mijn ervaringen plaatsen.
Alle bijdragen zullen bewaard worden en het bestuur zal naar aanleiding van de respons bekijken
hoe wij deze ervaringen kunnen publiceren.
Laat de herinneringen aan die tijd niet verloren gaan!!!!!!!!
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Bocholtz 4 september 2014
Bert Havenith
Reacties kunnen gestuurd worden aan, of U kunt bellen naar:
Bert Havenith
Hagedoornstraat 31
6417AP Heerlen
bhavenith@ziggo.nl
tel. 0646377043
0455417272

Help de Kerstman
Het klinkt misschien vreemd om in september een oproep te doen voor de kerstperiode maar het is
noodzakelijk om dit toch nu al te doen. De heemkunde vereniging presenteert zich meermaals per
jaar door met een stand op braderieën, openmonumentendag maar vooral ook op de kerstmarkt te
staan. Naast het verkopen van onze boeken geven wij ook acte de presente.
Omdat de respons uit de vereniging niet erg groot is staan meestal de bestuursleden samen met
enkele leden achter de kraam. Zou het niet leuk zijn als er meer mensen zouden willen helpen?
De kerstmarkt wordt georganiseerd in Simpelveld op zondag 7 december 2014.
Je hoeft geen uren achter de stand te staan, 1 uurtje is voldoende.
Laat de Kerstman (de bestuursleden) niet in de winterkou staan maar geef je op bij
bhavenith@ziggo.nl
0646377043
109

Oproep
Steenbakkerijen: informatie, foto’s, werknemers etc.
Door: Luc Wolters
Namens WIEL, de provinciale Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg, is drs. Marcel Dings
momenteel bezig met de voorbereiding van een boek over het industrieel erfgoed van de
grofkeramische industrie in Limburg. Daarvoor probeert hij ten eerste om alle historische lokaties
van pannenbakkerijen, steenfabrieken en gresbuizenproducenten in onze provincie in kaart te
brengen. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn te vinden op www.encyclopediegrofkeramiek.nl.
Vervolgens is het de bedoeling om te kijken of er nog industrieel erfgoed van die fabrieken
aanwezig is. Daarbij moeten we niet alleen denken aan fabrieksgebouwen, maar ook aan
gereedschappen, machines, trammetjes, arbeiderswoningen, directievilla’s, etc..
Voor dit onderzoek is hij ook in ons werkgebied op zoek naar gegevens over deze industrietak en
over de eventuele restanten daarvan. Hierbij staat natuurlijk De Sim vooraan, maar ook over de
diverse steenbakkerijen in de regio zoekt hij informatie. Bestaan er nog restanten, zijn er nog oude
foto’s van fabrieken of werknemers, is er al iets over gepubliceerd?
Daarom wil hij graag in contact komen met mensen die hem hierover meer kunnen vertellen. Te
denken valt aan oud-werknemers van De Sim, of mensen die uit persoonlijke interesse iets te
vertellen hebben over de steenfabricage - of de restanten daarvan - in onze regio.
Contactadres: marceldings@hotmail.com . Bellen kan ook: 077-3737067 (na 19:00 uur of in het
weekend).

Een steenbakkerij in de jaren dertig.
Foto: Decuypere Immo (B.).
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