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Voorwoord 
 
Beste leden, 
 
 
Koud is het nog wel maar de zon laat zich al steeds vaker zien. Voor u ligt het lentenummer, eerste 
kwartaal 2015. Het is een mooi gevuld en gevarieerd nummer geworden.  
 
Nog maar een paar weken geleden werd door ons kersverse bestuurslid Pascalle Hamers 
veldwerk georganiseerd in Dellender. Het was fris maar een enthousiaste groep kinderen, jongeren 
en vrijwilligers met en zonder detector wisten een schat aan interessante voorwerpen uit het veld te 
verzamelen. Het verslag hiervan leest u op pagina 3. 

 
Ik zal hier niet uitputtend alle recente activiteiten bespreken want 
verderop staat een uitgebreid verslag van onze secretaris Werner 
Wierts met aansluitend het jaarprogramma voor 2015 (pag. 
29).  
Wel breng ik graag nog even de lezing door Leo Eussen over het 
stroop stoken terug in de herinnering, ook omdat ik dan hiernaast 
de foto kan tonen van de opkomst; volgens onze voorzitter een 
kleine honderd bezoekers. 
 
Niet toevallig in het jaar van de mijnen vindt u verderop in dit 
nummer een uitgebreide persoonlijke getuigenis van 

Simpelveldenaar Jac Merx van zijn ervaringen als mijnwerker , bewerkt door Pascalle Hamers. Je 
krijgt uit het verhaal niet de indruk dat vroeger echt alles beter was… 
 
Vermeldenswaard is ook het artikel van H. Hermans over de Siegfriedlinie en Westwall en hoe 
linie en wall weleens worden verwisseld. 
 
Rest mij u te melden dat Johan Schnackers en Roy Jorissen om hen moverende redenen hebben 
moeten bedanken voor het bestuurslidmaatschap. Verder wijs ik u graag op het programma voor 
de komende maanden, ook terug te vinden op onze website.  
 
 di 17 maart.     Lezing over de mijnen. 
 
 zo 22 maart.    Excursie naar Luik. 
 
 vrij 3 april.     Wegkruiswandeling. 
 
 vrij 10 april.   Dialectavond. 
 
 di 26 mei.        Lezing over de in Kongo vermoorde broeder Hub Jacobs van de Huls. 
 
 
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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Wederom rijke vondsten in Dellender 
 
Door Armin en Pascalle Hamers 
 
Reeds in periodiek 3 van 2014 melden we enkele vondsten 
uit Dellender. Het ging toen om kralen en een munt. 
 
Maar waar dit gevonden wordt door wandelaars, moet 
meer zijn. Dus toen Pascalle Hamers op 21 februari jl. weer een detector middag voor de jeugd organiseerde, 
was een locatie snel gevonden: Dellender. Met een grote en gezellige groep zijn wij het veld in getrokken. 
Onze leden met detectors Hans Schaakxs en Huub Janssen hadden nog enkele bekenden met metaaldetectoren 
meegebracht. In totaal waren er dan ook vijf personen met een detector aanwezig. Samen met hun zijn wij in 
groepjes het veld op gegaan. 

 

Maar ook voor diegene die geen detector heeft is genoeg 
te vinden als je goed naar beneden kijkt. Rode stenen van 
dakpannen zijn goed te vinden, en ook grijs-blauw 
aardewerk laat zich goed zien. 
Sommige jeugdigen hebben zelfs nog even een uitstapje 
gemaakt naar de Siegfried linie en een bunker bezocht.  
Na twee uurtjes zoeken begon de kou toch vat op ons te 
krijgen en namen we de tijd om samen gezellig warme 
chocomelk en koffie te drinken. Ondertussen nog even 
snel de vondsten schoongemaakt en nu konden we onze 
schatten beter bekijken, lekker warm aan de keukentafel. 
En wat we toen allemaal zagen … 
 

  
  

Dellender ligt aan de oostkant van 
Bocholtz, tussen de 

‘Bloemenwijk’ en de Landgraaf, 
zuidelijk van de spoorlijn. 



4 
 

Na het schoonmaken, bekijken, bewonderen en opscheppen over wie de mooiste vondst had 
gedaan, hebben we alles een beetje gesorteerd naar herkomst en tijdperk zoals wij het denken te 
herkennen: 
 
Datering Beschrijving Aantal 

fragmenten 
Steentijd Vuursteen artefacten 8 
0-350 Romeins terra sigillata 2 
0-350 Romeinse potscherven 13 
0-350 Romeinse dakpannen 25 
Vroege middeleeuwen Vroeg middeleeuws aardewerk 5 
1050-1350 Brunssums aardewerk 5 
1500-1800 Raerens aardewerk 4 
1500-1800 Rimburgs aardewerk 5 
1600-1800 Westerwald aardewerk 11 
1850-1950 Porselein 26 
1800-1900 Dakpannen 4 
1900-2000 Dakpannen 11 
1750 Munt Akense Heller 1 
1883 Munt Nederland 1 cent 1 
1941 Munt Nederland 2½ cent 1 
1944 Kogel .50 met zwarte punt 1 
1900-heden Steengoed 2 
1950-2000 Elektrische zekering, isolator, slang 3 
Onbekend Glas (bruin, wit, groen, roze) 10 
Onbekend Terracotta beeldje (gedeeltelijk) 1 
Onbekend Speelsteen 1 
Onbekend Steenkool 2 
Onbekend Leisteen 4 
Onbekend Slijpsteen 1 
Onbekend Botten 2 
Onbekend Zwaar verroeste ijzeren voorwerpen 10 
Onbekend Verwrongen aluminium en loden delen 8 
Onbekend Messing spijker en deel van geribde ring 2 
Onbekend Munt België 5 centime 1 
Onbekend Munt België  1 
Onbekend Munt onleesbaar 2 
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Enkele vuursteen artefacten waarvan wij 
vermoeden dat het werktuigen of wapens uit 
de steentijd zijn. 

 
 

 
Vroeg middeleeuws aardewerk waarbij 
potten geboetseerd werden door steeds weer 
‘worstjes’ klei op elkaar te plakken. Men 
maakte nog geen gebruik van een 
pottenbakkersschijf. 

 

 
Brunssums aardewerk 
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Raerens aardewerk 

 
 

 
Westerwald aardewerk 

 
 

 
Romeinse potscherven 

 
 

 
Romeinse scherven van ‘terra sigillata’.  
Links de voet en rechts de rand van een 
kom. 
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Een deel van een terracotta beeldje. Er zijn 
twee personen te zien vanaf hun middel 
omlaag. Het lijkt erop alsof beide personen 
een wijde broek dragen tot net onder de 
knie.  
Het voorwerp is hol en circa 3,5 cm hoog. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze steen lijkt te komen uit een speelgoed 
bouwdoos. Aan de linker korte zijde bevind 
zich een uitholling waarin de uitstulping aan 
de rechter korte zijde lijkt te passen. Ook op 
elke lange zijde bevind zich zowel een 
uitholling als ook een uitstulping. Het is niet 
moeilijk voor te stellen dat hiermee een 
klein gebouw gebouwd kan worden zoals 
onze kinderen dat doen met Lego stenen. 



8 
 

 
 

 
Kogel. Waarschijnlijk Amerikaans uit 
WOII. De zwarte punt zou betekenen dat 
deze metaal doorborend is.  

 
 

 
Nederlandse munt van 2½ cent uit 1941 

 

 
Nederlandse munt van 1 cent uit 1883 
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Belofte maakt schuld 
Bijvangst no 1 

 
Door: Donné M.H. Jaegers 
 

ijdens  mijn voordracht op 2 december 
2014 in Simpelveld, die door de 
heemkundevereniging De Bongard 

werd georganiseerd, vroeg een toehoorder me 
of ik wist waarom er op de begraafplaats 
Schifferheide te Spekholzerheide een graf  
was van de Zusters van het arme Kind Jezus 
van Simpelveld. 
Ik wist niet van het bestaan van dat graf en 
dus ook niet waarom dat graf op die 
begraafplaats was. Net als de meeste van de 
toehoorders kende ik wel de mooie 
kloosterbegraafplaats van Huis Loreto in de 
hellingbossen. En die begraafplaats bestond 
nog steeds. Er waren zelfs recent nog zusters 
begraven, wisten enkele toehoorders met 
zekerheid te vertellen.  
Niemand van de aanwezigen kon uitsluitsel 
geven over de gesignaleerde begraafplaats 
van de zusters op Schifferheide. Ik zegde toe 
het hoe en waarom van die begraafplaats op 
Schifferheide uit te zoeken en in De Bongard 
verslag te doen van zoektocht en resultaten. 
       

ls je een boek over een bepaalde 
periode van het bestaan van Huize 
Loreto schrijft, kom je dingen tegen 

waar je naar op zoek bent, maar ook zaken, 
die een erg ver verwijderd verband met het 
onderwerp in het boek hebben. Zo kan het je 
ook vergaan als je een lezing over dat boek 
geeft. Wel interessant, maar niet bruikbaar 
voor het boek noem ik de zaken, die 
onderwerp voor een apart artikel kunnen zijn. 
Vissers gooien dergelijke bijvangst direct 
overboord. Ik gooi zoiets pas weg als ook bij 
verder onderzoek blijkt, dat het geen zin 
heeft dergelijk materiaal nog langer te 
bewaren en mijn eerste enthousiasme toch 
iets te groot is geweest. 
Ik heb aan het werk voor Echo uit Huize 
Loreto aardig wat bijvangst overgehouden, 
waarvan voor mij al vast is komen te staan 
dat ik er in De Bongard verslag van ga doen. 
Het graf op Schifferheide is het eerste deel in 
de reeks, die ik Bijvangst noem. 
 
Dat graf van de zusters van het arme Kind 
Jezus op Schifferheide, ziet er zo uit: 
 

 .

 

T A 
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p een mailtje, waarin ik uitleg dat ik 
hoorde dat er een grafsteen is en een 
graf van de zusters P.I.J. van 

Simpelveld en waarom ik daar een vraag over 
heb, volgt na korte tijd een telefoongesprek 
met een bijzonder hulpvaardige medewerker 
van Crematorium en Begraafplaats 
Schifferheide. Men gaat er mee akkoord dat 
voor dit artikel een foto van het graf gemaakt 
zal worden.1  
De medewerker vertelt mij vervolgens hoe 
dit graf en die grafsteen op Schifferheide zijn 
ontstaan: 
In 2008 is het kerkhof van de zusters van het 
arme Kind Jezus geruimd. De daarbij 
gevonden stoffelijke resten zijn vervolgens 
naar Schifferheide gebracht en daar 
gecremeerd. De as zou op de gebruikelijke 
wijze op het terrein uitgestrooid mogen 
worden. 
Het bestuur van Schifferheide heeft echter 
besloten de as niet uit te strooien, maar voor 
eigen rekening een graf daarvoor beschikbaar 
te stellen met een kruis. Bij de buurman, die 
steenhouwer is, heeft men tenslotte ook op 
eigen kosten nog een grafsteen laten maken. 
Mijn laatste vraag aan de medewerker van 
Schifferheide was tenslotte of ik dit verhaal 
mocht publiceren zoals het me nu verteld 
was. Die medewerker vertelde me dat men 
die vraag had voorzien en daarom had hij 
daarover overleg gehad voordat hij mij belde. 
Er was toestemming gegeven voor publicatie 
van dit verhaal.  
 

en geweldig verhaal, waar liefde voor 
de zusters en hun congregatie uit 
spreekt. Ook een verhaal dat bekend 

moet worden. En tenslotte een verhaal, 
waarmee ik de belofte kan inlossen, die ik op 
2 december vorig jaar in Simpelveld deed. 
 
Nu de feiten op tafel lagen, zou het aardig 
zijn als ik ook nog wat materiaal had 
waarmee ik het artikel kon illustreren. Een 
foto van het graf met kruis en steen op 

                                                 
1 Met dank voor de hulp aan twee leden uit Doenrade 
van mijn vaste hulptroepen in Limburg, Alice en Ed 
Breukers-Jaegers.  

Schifferheide hoort daar zonder meer bij. De 
meest voor de handliggende aanvulling was 
een kopie van een officieel document. Voor 
een dergelijke opgraving en aansluitende 
crematie van de stoffelijke resten, is een 
verlof nodig van de Burgemeester waar de 
graven liggen. Een kopie van dat verlof zou 
een mooie afsluiting kunnen zijn. Helaas kon 
Schifferheide me daar niet aan helpen. 
 

us belde ik midden december 2014 
met de gemeente Simpelveld. Slecht 
getimed, ik geef het toe, maar toch 

liet men nog weten, dat er begin januari 2015 
wel tijd zou zijn mij weer eens te helpen.  
In de 2e week van dit jaar heb ik mijn geluk 
weer eens beproefd en men bleek nu wel 
even tijd vrij te kunnen maken voor mijn 
vraag naar een kopie van verlof voor 
opgraving en crematie. Korte tijd later komt 
een mail van de gemeente, zonder kopie van 
het verlof, maar met de mededeling dat zo’n 
verlof niet te vinden is. Daarop volgen 
meerdere telefoongesprekken, nog meer 
zoekwerk en ook navraag bij andere 
medewerkers op het gemeentehuis. Ook heb 
ik nog een onderhoud met een altijd even 
hulpvaardige Mevr. A. Budie. Het belang van 
dat gesprek blijkt me pas veel later.  
Geen van al die inspanningen brengt me ook 
maar een stap dichter bij de kopie van het 
verlof van de Burgemeester voor opgraving 
van de graven van zusters van het arme Kind 
Jezus en aansluitende crematie van de 
gedolven stoffelijke resten op Schifferheide. 
En toch staan voor iedereen die intussen bij 
mijn zoektocht betrokken is geraakt, de 
volgende feiten als een paal boven water: 

- de graven van de zusters op het 
kerkhof zijn geruimd en de stoffelijke 
resten naar Schifferheide vervoert; 

- die resten zijn in het crematorium van 
Schifferheide verbrand en de as is 
begraven in een groot graf op de 
begraafplaats aldaar; 

- op dat graf ligt een steen met de tekst: 
Zusters van het  

- arme Kindeke Jezus 
Simpelveld 

O

E

D 
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En dan is er nog dat andere feit, dat ik niet 
kan rijmen met al die andere: in Simpelveld 
kan ieder een kloosterkerkhof in de 
hellingbossen zien. Dat kerkhof ligt er 
indrukwekkend sereen bij met al zijn prachtig 
zwart geverfde ijzeren kruisen, vermoedelijk 
van gietijzer. Ruim boven de grond zit  
 

op elk kruis een ovaal wit naamplaatje. 
Daarop staan o.a. de naam van de zuster die 
er begraven is, evenals haar geboorte- en 
sterfdatum Is dit slechts een schitterende 
illusie en ligt onder geen van die kruisen nog 
een overledene? Dat wil er bij mij (nog) niet 
in. 
 

 
 

oals zo vaak in de periode dat ik met 
het boek Echo uit Huize Loreto bezig 
was en ergens mee vastliep, zo zocht 

ik ook nu hulp bij zuster Clara Alicia P.I.J. 
Die bleek intussen weer in Bogota te wonen 
sinds begin februari 2015. Ze adviseerde me 
contact te zoeken met Overste zuster Clara 
Agneta, want die had in de afgelopen jaren 
voor de moeilijke taak gestaan kloosters te 
sluiten en de overleden zusters niet alleen 
achter te laten. 
Voordat ik dat advies kon opvolgen, kwam 
de naam Strijbos bij me op. Mevr. Budie had 
die genoemd toen ze me er op wees, dat een 
kerkhof ruimen, de overledenen opgraven en 
de stoffelijke resten gereed maken voor 
herbegraven of cremeren, geen werk was 
voor een gewone begrafenisondernemer. Er 
bestonden gespecialiseerde bedrijven voor. 
Een van die bedrijven bleek Gravendienst 
Strijbos te Weert. Ik trok de stoute schoenen 
aan en belde. De heer Strijbos luisterde eerst 
aandachtig toen ik vertelde wie ik was, 

waarom ik geïnteresseerd was in Huize 
Loreto te Simpelveld en waarom ik hem 
belde. Hij vertelde me vervolgens kort en 
bondig dat zijn bedrijf inderdaad het kerkhof 
van de zusters van het arme Kind Jezus had 
geruimd en dat in Schifferheide de stoffelijke 
resten waren gecremeerd.  
Ook op de site van het bedrijf van de heer 
Strijbos las ik dat er verlof voor opgravingen 
als deze nodig van de Burgemeester. Zijn 
bedrijf verzorgt gratis de aanvragen voor dat 
verlof. Ik vroeg de heer Strijbos of hij ook 
voor de opgraving van het kerkhof van de 
zusters dat verlof had aangevraagd. Hij 
bevestigde dat dit verlof er was en verwees 
me voor een kopie er van naar zuster Clara 
Agneta of de gemeente waar Blankenberg in 
Cadier en Keer bij behoorde. In een klap was 
me alles duidelijk: niet de graven op het 
kerkhof van Huize Loreto waren opgegraven 
en gecremeerd in Schifferheide, maar de 
graven op het kerkhof van de zusters P.I.J. op 
Blankenberg!  

Z
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De Askist van Bocholtz  
4 januari 2015 
 
Door: Pascalle Hamers 

De laatste dag van de 
tentoonstelling over de askist 
van Bocholtz in het 
Thermenmuseum. Dus er nog 
snel even doorheen gelopen.  
 
De askist die in november 2003 
is gevonden. Gaat nu “tijdelijk” 
weer terug naar zijn 
geboortedorp. 
 
Wie nu de vondsten en askist 
wilt bewonderen mag in de Bieb 
van Bocholtz een kijkje gaan 
nemen. Hier staan ze mooi 
uitgestald. 
 
 

 

Hierboven het mes, 
 
 
 
Links het Balsamarium  

Het stoeltje. 
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Rechtsboven de kannen met inktpotje en glazen flesje. 
In het midden de askist zelf  
Overzicht van vitrines tijdens tentoonstelling Thermenmuseum 
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Hoe kwamen de mijnwerkers op hun werk? 
 
Door: Jac Merx / bewerkt door Pascalle Hamers 
 
Archief Franssen Map 20.2   36 Klütes 
Om informatie bij elkaar te sprokkelen over Bocholtz en Simpelveld in combinatie met de 
steenkolenmijnen ben ik ook op het archief van Dhr. Franssen gestuit in onze Bieb Op de Boor. 
De groep die hier aan gewerkt heeft, verzette veel werk om dit allemaal uit te sorteren, maar ook 
onze eigen bibliothecaris is er nog flink mee bezig geweest. Het viel mij echter op dat vele 
artikelen in kopievorm zijn en hier en daar sommigen slecht leesbaar zijn. Om toch zo weinig 
mogelijk verloren te laten gaan en omdat ik het thema toch graag naar voren wil brengen heb ik 
het uitgetypt en voor jullie allen leesbaar hier neergezet. Ik weet niet of het reeds eerder 
gepubliceerd is en of het een eigen verhaal is van Dhr. Franssen. Maar mocht iemand het weten of 
nog eigen inbreng hebben wil ik het graag opschrijven.  
Ook zou ik graag nog oude foto’s willen scannen van onze eigen dorpsgenoten om zo zulke mooie 
teksten als deze te kunnen opsmukken. 
Zo heb ik in dezelfde map een verhaal gevonden van Jan Merx uit de Loretostraat 8 in Simpelveld. 
Dit verhaal dateert van 7 jan 1980 en hij schreef dit verhaal op zijn 70-ste verjaardag. 
 
Groot, heel groot is het aantal 
Simpelveldenaren geweest die in het … .. in 
het recente verleden “hun boterham” op de 
mijnen hebben verdiend. Vroeger op de 
Duitse mijnen, vanaf de eeuwwisseling in 
steeds groter aantal op de Limburgse mijnen 
en zelfs nog een kleinere groep op Belgische 
steenkoolmijnen. In de beginfase hebben de 
mijnwerkers zich allen te voet naar hun werk 
op de diverse mijnen moeten begeven, 
vervoer was er niet. Uren waren de mannen 
onderweg die uit gehuchten en dorpen, zich 
dan op bepaalde plaatsen troffen en zo in 
groepen naar hun zware dagtaak trokken. Met 
“blek”(blik) en boterhammen in een 
handdoek geknoopt die ze aan een stok op 
hun rug droegen. Wij hebben dit niet meer 
gezien alleen horen vertellen. 
 
Wel herinneren wij ons nog als de dag van 
gisteren dat b.v. in de dertiger jaren de fiets 
het vervoersmiddel was voor hen die werkten 
op de dichtstbijzijnde mijnen vanuit 
Simpelveld en dat waren in hoofdzaak “Der 
Staat” en de “Willem Sophia” (Terwinselen 
en Spekholzerheide). 
 
Ook weten we nog dat “Der Pap” nachtdienst 
had, we herhaalde keren als een haas naar  
“der Ger Bindels” voor een dubbeltje carbid 
moesten halen voor zijn lamp op de fiets, als 

men ontdekte toen “Der Pap” al gereed stond 
om te vertrekken “compleet met jekker en de 
“fietsespangen an de boks” de carbidbus leeg 
was. 
 
Als de carbidlamp dan brandde en nog de 
brand in een vers gestopte pijp was gestoken, 
fietste hij tot “an der Hermans”, waar dan 
anderen kompels al waren of nog moesten 
komen en gezamenlijk koerste men dan “noa 
der Staat”. Dat op mekaar wachten heeft zich 
toch ook, voor hen die fietsten gecontinueerd 
tot in de zestiger jaren. Al meer en meer werd 
echter “de koelbus” het vervoermiddel, 
natuurlijk voor hen die werkten op de mijnen 
die verder gelegen waren zoals o.a.: Oranje 
Nassau – Hendrik of andere mijnen, ook 
reeds in de dertiger jaren. 
 
In de “Koelbus” was het warm en droog en 
men kon er nog even een oogje dicht doen. 
Zeker als men dagdienst had, dan was het 
onmenselijk vroeg uit de veren. Om half vijf 
liep de wekker af, want om vijf uur moest 
vertrokken worden met fiets of bus, want de 
dagdienst was van 6 uur tot 14 uur. 
In het begin van de zestiger jaren is dat wat 
verbeterd; van 7 uur tot 15 uur maar het was 
toch nog, om het zo te zeggen, midden in de 
nacht als men om half zes uit de veren moest 
en als dat allemaal was aangekomen wat men 
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die fijne aflopende wekkertjes gegund heeft, 
dan hadden de horlogemakers het nooit 
kunnen bijbenen. 
 
 
Het verhaal begint: 
 
Tot op heden is het 55 jaar geleden dat ik ben 
begonnen te werken op de Staatsmijn 
Wilhelmina te Terwinselen; het was de 1e 
dag na Driekoningen in het jaar 1925. Ik 
kwam als leesjongen op de Staatsmijn 
Wilhelmina. Ik was toen 14,5 jaar en ging te 
voet naar de Mijn, daar ze thuis geen geld 
hadden om mij een fiets te kopen: deze kostte 
toendertijd 30 gulden. Ik verdiende toen 50 
centen per dag en woonde op de Molsberg. 

Van te voren was ik op de mijn Willem-
Sophia geweest. Ik was toendertijd klein van 
stuk, ging naar binnen bij die mijnheer – in 
der volksmond was het der Juul, een van 
Belgische afkomst – ik vroeg hem beleefd of 
hij geen werk voor mij had op de mijn. 
Prompt had hij mij antwoord: “wat kom jij 
hier doen, maak dat je hier wegkomt, jij 
“sneuzel” en laat je hier niet meer zien”; ik 
vluchtte als kind de deur uit en ik was 
geslagen met zo’n antwoord van zo’n 
bovengrondse Mijningenieur. 
 
Foto: www.helios-simpelveld.nl, Jac Merx uiterst rechts. 

 
Moed houdend, ging ik toen de Akerstraat op 
te Spekholzerheide naar de Staatsmijn 
Wilhelmina te Terwinselen. Daar had ik het 
geluk van mijn leven en kreeg hier werk; dat 

was op Donderdag 4 januari 1925. Ik moest 
vrijdag 5 januari terugkomen bij de Mijnarts 
om te keuren; deze keurde mij goed en ik kon 
toen 7 januari daags na Driekoningen 
beginnen als leesjongen op de zeverij. Ik kon 
mijn benen niet bijhouden de Rukkerweg op 
om thuis het goede nieuws te vertellen. Het 
loon was 50 centen per dag, 4 gulden in de 
week en afrekening in de maand 8 gulden. 
Mijn Werkno., beter gezegd Manno. was toen 
5603. 
 
Toen ik die beruchte middag aankwam met 
mijn kort broekje aan, zei een zekere 
ploegbaas dhr. Krikke, aan mij: “Klim hier 
maar naar boven”. Ik ging een ijzeren trapje 
op en daar stond ik dan voor de leesbank. Dit 

was een ijzeren band met een breedte 
van ongeveer 1,30 meter, aan iedere 
kant van dit band stonden een zes 
personen, en daar begon het stalen 
monster te draaien, 8 uren lang, en 
maar piepen en knarsen om doof van 
te worden. Dit was nu mijn eerste 
dienst op de Mijn en er volgden 40,5 
dienstjaren in mijn loopbaan als 
mijnwerker. 
 
Toen eindelijk de “schjieg”, de 
dienst, om was ( en bijna doof was 
van het gepieper), was het 10 uur ’s 
avonds: want ik had immers 
middagdienst, klom ik met die andere 

kinderkameraden van het stalenband af en 
ging met hen naar het badlokaaltje. Daar 
kwam weer een grote tegenslag: ik was 
natuurlijk bang om mij helemaal uit te 
kleden, ik schaamde mij hiervoor. Maar die 
anderen jongens niet, die waren hier al langer 
op de zeverij. Ik was nog te bang om aan 
iemand te vragen om mij de rug te wassen. 
Dat had iemand van hen in de gaten; deze 
zei: “draai je maar om, dan was ik je de rug 
wel”. Zodoende waste ik hem ook zijn rug. 
Want wij waren zo zwart als een neger, want 
die wagens met kolen van ondergronds 
werden rechtstreeks gekiept (omgeslagen) op 
een ijzeren zeef om zodoende op de stalen 
band te komen. Daar werden door ons de 
stenen eruit gehaald en vandaar naar de grote 
spoorwegwagon in geladen voor transport 
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naar elders. Iedere wagon kolen die gekiept 
werd, kregen wij een grote kolenstofwolk in 
het gezicht, zodat wij de hele dienst in de stof 
stonden. 
 
Als wij ons aan het wassen waren, kwamen 
in de tussentijd de ondergrondse mijnwerkers 
naar boven. Deze gingen natuurlijk naar het 
grote badlokaal om te wassen. Ik had dat niet 
in de gaten, die andere jongens wel. Want als 
die mensen in het grote bad veel kranen aan 
het lopen hadden, ging plotseling het water 
bij ons in het jongensbad af en dan stonden 
wij half gewassen te kijken en hadden dan 
geen water meer, totdat er weer meer kranen 
in het grote bad dichtgingen. Dan kregen wij 
weer  water om ons verder te wassen. 
Zodoende werd het maar altijd later; ik moest 
toch immers te voet nog naar Simpelveld op 
de Molsberg. 
 
Als kind van 14 jaren, ging ik omstreeks 11 
uur ’s avonds weg van de Staatsmijn 
Wilhelmina, de Rukkerweg af, dan de 
Wijnstraat op, langs het Benzenrader bos via 
Imstenrade, met veel angst. Als ik dan in de 
Wijnstraat een fiets met licht van verre zag 
aankomen, gaf ik mij aan het lopen dat deze 
mij maar niet zou bijkomen om zodoende 
langs het Benzenrader Bosch te komen. Toen 
ik er langs was, liet ik hem voorbij gaan, ik 
was toch immers langs dat angstige bos. 
 
In het Benzenrader bos was toentertijd een 
jong meisje vermoord, zodoende deze angst 
van mij. Aan het kasteel Imstenrade sloeg ik 
linksaf over de Hondsrug om zo op de 
Molsberg te komen, waar mijn ouders 
woonden. Als het Loondag was, ging ik over 
de Heerlerbaan met 4 gulden in de zak, bang 
of ik was dat ik het afgenomen kreeg langs 
het Benzenrader bos. Want het was immers 
mijn weekloon, en dat wou ik toch zeker niet 
kwijt. Als ik dagdienst had, ging ik natuurlijk 
te voet naar de mijn; dat was om half vijf ’s 
morgens, want ik moest om 6 uur ’s morgens 
beginnen te werken. Ik kwam dan ’s avonds 
om half 5 weer thuis, voor 50 centen per dag 
(die goede oude tijd) schandalig. 
 

De 1e maart 1928 ging ik de eerste schjiech 
ondergronds werken. Die vergeet ik nooit 
meer. Een paar Simpelveldse jongens, die 
ook ondergronds werkten, namen mij mee 
naar de schacht op. Daar moest men in de rij 
gaan staan; ik had van te voren al een 
benzinelamp afgehaald in de lampenkamer. 
Enige jaren voor ik ondergronds werkte, als 
de mensen dan klaar stonden op de schacht 
om naar ondergronds te gaan, werd door een 
van die koempels een paar Weesgegroetjes 
gebeden; dat duurde die Heren te lang en het 
werd dan ook spoedig weer afgeschaft. 
 
Ik stapte naar de kooi op, al bevend. De 
seingever gaf het sein met de bel, 1 en 2 
slagen. De kooi zette zich in beweging en 
daar ging ik naar de 253 meter verdieping. 
Ondergronds aangekomen, kreeg ik de weg 
gewezen waar ik moest zijn. Ik ging een 30 
meter steil bergje op en daar was mijn 
werkpunt al. Met een zoon van de opzichter 
van de schachtafdeling moest ik de 
honderden lege wagens aan elkaar koppelen, 
die naar de verspreide afdelingen gingen, 
getrokken door een klein oliemachine. Later 
werden deze vervangen door een 
luchtdrukmachine. 
 
De lege wagens moesten in het lopen 
aangehangen worden, zodat de schacht, beter 
gezegd de kooi, aan het lopen bleef om maar 
zoveel mogelijk volle wagens kolen naar 
boven te krijgen. Dat waren in die tijd 
ongeveer 1200 tot 1300 per dienst, dus ook 
natuurlijk 1200 tot 1300 lege wagens 
aankoppelen. De boterham moest dan maar 
gegeten worden onder het werken; anders 
kon het niet, het moest toch immers de hele 
dienst draaien. Dit gebeurde van 1-3-1928 als 
hulpsleper onder Manno. of Werkno. 2, tot 
31-13-1931. 
 
Toen kreeg ik de rang van sleper en moest 
toen aan de schacht verdwijnen, naar de 
kolenafdeling op de 162 m. verdieping. Ik 
liep met een troep koempels, mee tot in de 
afdeling waar het kolenfront was. Deze 
klommen door een klein gat naar binnen in 
het kolenfront. De schudmotor begon te 
lopen en de kolen vlogen naar de lege 
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wagens in. Ik moest ervoor zorgen, dat die 
volle wagens weg kwamen. Een andere 
koempel duwde iedere keer een lege wagen 
onder de schudgoot. De meester-houwer zei 
al direct tegen mij: “Doe dat hemdje maar 
een uit, want hier komt u toch aan het 
zweten” en jawel, dat spoor liep berg op en 
berg af. Alle wagens moest ik met de rug 
duwen, anders kreeg ik hem niet weg. En het 
moest blijven lopen.  
 
Als ik dan 9 wagons een paar honderd meter 
had verder geduwd, moest ik ze aan elkaar 
koppelen. Daar stond de man met het paard 
en dat moest die 9 wagens naar de schacht 
trekken. Als het dier dat niet wou, kreeg de 
meester-houwer zich een steen knuppel en  
gaf zich op het paard aan het slaan. Als ik 
met die benzinelamp aan de wagen of stijl 
stootte, ging deze uit en ik zat in het donker 
te kijken. Wat een hel was dat. Ging er een 
wagen kolen van het spoor af, dan moest je 
maar zorgen dat hij weer op het spoor kwam 
en zodoende had je de hele rug kapot van het 
tillen. Deze dienst duurde een eeuwigheid 
voor mij.  
 
In die tijd waren er in de mijngangen nog 
houten stijlen. Als het begon te drukken in de 
mijngang kwamen die stijlen vaak naar voren 
of ze braken over. Ze werden dan door de 
meester-houwer met een bijl wat afgekapt, 
zodat de wagens weer langs konden gaan.  
Eindelijk was het einde dienst, een 160 
wagens kolen had ik gesjouwd. Moe als een 
paard en druipnat van zweet ging ik door die 
koude lucht naar de schacht. Daar werden 
door een man de nummers afgeroepen, je 
kreeg je penning en je kon naar boven om je 
te gaan wassen. 
 
In het badlokaal zagen de mensen, dat je de 
rug helemaal geschaafd had en zeiden: “Ga 
naar de verbandkamer, bij de dokter”. Ik ging 
dan ook naar de dokter, liet hem mijn kapotte 
rug zien en kreeg het antwoord: “Dat gaat 
ook weer weg”. Het ander daags was het nog 
meer pijn om wagens te duwen. Ik had toen 
dagdienst en moest natuurlijk met mijn 
vermoeid lichaam en kapotte rug naar 
Simpelveld, omstreeks 3.15 uur. Mijn 

weekloon was toen 12 tot 13 gulden per week 
en afrekening 20 tot 23 gulden; en dan die 
goeie oude tijd: foei. 
 
De Fiets 
 
Eindelijk kreeg ik dan een fiets nadat ik  2,5 
jaar te voet was gegaan naar de Staatsmijn 
Wilhelmina te Terwinselen. Wat vaker 
gebeurde: kwam mij, toen ik ondergronds 
was, een bekende tegen; die liet mij dan 
achterop de fiets zitten tot in Simpelveld. 
Maar dat lukte ook zo vaak niet. Ik kreeg die 
fiets gekocht in Bocholtz bij Grond op de 
Steenstraat. Moeder ging mee en kwam met 
hem in accoord voor 30 gulden en 34 op 
afbetaling. Het laatste werd toen gedaan. 
Maar enfin, ik had een fiets en dolgelukkig. 
 

 
 
Een paar jaar nadien, werd ik op 1-1-1932 
hulphouwer en moest met de andere 
kameraden aan het kolenpunt werken. Een 
van die bekende baantjesjagers moest dan bij 
mij blijven of ik het goed deed om kolen te 
maken. Hij moest het dan beoordelen. Hijzelf 
had nooit kolen gemaakt, maar was wel goed 
bevriend met de grote heren op de mijn. De 
kolen werden toen nog gemaakt met de hak; 
een goede maand hierna kwamen dan 
eindelijk de lucht afbouwhamers op de mijn 
en dat ging natuurlijk stukken beter dan met 
de hak om kolen te maken. Een 3 tot 4 
maanden aan het kolenfront gewerkt, moest 
ik op examen gaan; practisch en theoretisch, 
alle 2 soorten moest je dan kennen en jawel, 
het lukte mij. 
 
Op 1 december 1935 werd ik dan eindelijk 
houwer op de Staatsmijn Wilhelmina, het 
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loon was toen 25 gulden per week en 
afrekening 34 tot 35 gulden. 
 
Op 20 -1-1936 werden wij Simpelveldenaren 
ijskoud overgeplaatst naar de staatsmijn 
Hendrik te Brunssum. Daar veel 
Bocholtzenaren in het Wilhelmina korps 
waren, hoefden zij  niet naar deze Staatsmijn 
te gaan. Daar het wel zo gepland was om de 
mijnwerkers van Bocholtz over te plaatsen 
naar de Staatsmijn Hendrik, ging het 
Wilhelmina korps ten gronde. Goed, die 
heren spante (?) om en stuurden gewoon de 
mensen van Simpelveld naar de Staatsmijn 
Hendrik. 
 
Wat nu begonnen. De mensen van 
Simpelveld moesten toen alle met de bus naar 
de mijn gaan, wat wilden ze anders. Het kon 
toch bijna niet met de fiets naar Brunssum, 
het was toch niet te doen. Hoe laat moest gij 
dan ’s morgens opstaan. Om 6 uur moest gij 
immers op de schacht staan en het werd ook 
winter en wat dan te beginnen. 
 
Zo gebeurde weer een vuile streek met de 
Simpelveldse mijnwerkers. Nu had ik een 
fiets en kon hem niet gebruiken naar het 
werk. Maar op deze mijn begon de hel voor 
de Simpelveldse mijnwerkers. In deze mijn 
zat de vetkool en daar was natuurlijk veel 
mijngas. Daarom moest natuurlijk een 
grotere luchtstroom om het gas weg te 
blazen. Dus stof en nog eens stof aan het 
kolenfront, waar de mijnwerker moest 
werken: jagen en nog eens jagen achter de 
arbeiders. In die tijd waren veel Poolse 
mijnwerkers geworven op de Staatsmijn 
Hendrik. Deze mensen werkten zich neer, als 
het niet goed ging. Dan zei de opzichter tegen 
hen: “Als je het stuk kool niet eruit hebt als 
de schjiech is, ga je morgen weer naar Polen 
terug.” Wij zaten natuurlijk tussen die Poolse 
kameraden en moesten dan ook mee aan de 
haal. Het ging om 30 tot 35 wagens kolen 
scheppen, losmaken en bouwen (of stutten) 
per man. De mensen vochten zelfs en sloegen 
zich voor een stuk hout, dat gebruikt moest 
worden om te bouwen, zodat gij niet onder de 
stenen kwam te liggen of een zwaar ongeval 
kreeg. De mensen zaten 15 tot 20 meter van 

elkaar, de ene zag de andere niet van het stof, 
niets anders als stof, zweet en koude lucht. 
 
Vele van die Poolse kameraden namen nooit, 
als de week om was, de kleren van 
ondergronds mee naar huis. Deze werden dan 
uitgeklopt in het badlokaal. Zodoende was 
het in het badlokaal een stofrommel en daar 
hingen natuurlijk ook de kleren om mee naar 
huis te gaan. Dus wat trek je eigenlijk voor 
kleren aan met niets anders als stof erop. 
Vele van deze Simpelveldenaren zijn al jong 
overleden en hebben een verschrikkelijke 
dood gehad: met stoflongen sterven is een 
zware dood. Op de Hendrik was mijn Manno. 
Of Werkno.1488 
 
Overgeplaatst 
 
Op 2-5-1937 ben ik weer overgeplaatst naar 
de Staatsmijn Emma, onder Werkno. Of 
Manno.223. Daar heb ik veel op 
voorbereidingsposten gewerkt als voorman, 
met goeie kameraden. Op een post met 3 man 
werd hard gewerkt en plezierig gewerkt 25 
tot 35 wagens steen opruimen, 1,5 meter 
hoog opwerpen met de grote panneschop. En 
maar zweten en zweten. Vele jaren op de 
nachtdienst heb ik de zwaarste post 7 tot 8 
jaren gehad van de hele Emma. Met goeie 
kameraden of vrienden valt het zwaarste U 
niet tegen en een goede opzichter krijgt het 
meeste werk gedaan van de mensen; met een 
slechte opzichter wordt men achterdochtig. 
 
Op deze post, die met de pijler (of streep) 
door moest gaan, waren wij er om hout en 
ijzeren stijlen in de pijler te verzorgen. Daar 
in die pijler bevond zich veel kolengas, werd 
de lucht enorm hard naar boven gedreven, 
waar die post was. Dus de hele dienst was je 
aan het werken met een stofmasker om, 
totdat je nu en dan het masker moest afdoen 
om adem te krijgen om niet te stikken; en dan 
maar stof inademen en stenen scheppen naar 
de vulling in. 
 
De vulling is waar de kool is weggenomen; 
daar moesten de stenen tot aan het dak (of 
tegen de berg) worden aangevuld tot 
beveiliging van de post voor instorting. Als 
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er op zo’n Post (of voorbereiding) geboord 
moest worden en een twintig gaten geboord 
werden in de steen met die zware 
boorhamers, zodat je de adem niet meer 
voelde, werd door de schiethouwer al die 
gaten bezet (gevuld) met dynamietpatronen. 
Dan nog eens afgelucht met de benzinelamp, 
hoe hoog dat het gas was; als er weinig gas 
was werd er geschoten. 
 
Dit geschiedde op een afstand van 30 tot 40 
meter vanaf het front. Het was een 
ontploffing, dat je meende de hele baan 
stortte in. Men zag zichzelf niet meer in de 
rook. Toch werd daar doorheen gegaan om 
direct aan de slag te gaan, want die stenen 
moesten zo gauw mogelijk opgeruimd 
worden in die stinkende rook van de 
dynamiet. Dus in stof en rook zware stenen 
opruimen met een grote panneschop. Dit 
moest klaar komen, anders kon de dagdienst 
niet werken in de pijler aan het kolenfront. 
Men kreeg hier op zo’n Post 50 cent extra per 
dienst, het zg. stofgeld; deze posten duurden 
maanden, zelfs enige jaren achter mekaar en 
iedere dienst hetzelfde liedje. 
 
Ik heb in pijlers op de mijn gewerkt met 50  
tot 60 kompels, die ongelooflijk 35 tot 40 
centimeter hoog waren en daar lag je dan 
zonder steel in de schop kolen te scheppen 
naar de afgoot in. 
Als je pech had en je moest de behoefte doen, 
dan moest je maar op een zijkant gaan liggen, 
anders kon het gewoon niet. En dat maar 
soms 7 uur lang iedere dienst. Dit is niet te 
geloven toch is het echt waar. 
 
Als je pech had met een slecht dak (of slechte 
berg) en je kreeg daarom het stuk kool er niet 
uit, moest je na de dienst bij een van de hoge 
pieten komen, met het antwoord van hem: 
“dan moet je maar de straat op, als je dat niet 
kunt”. Zo werden de mensen gejaagd. 
 
Op het werk besteelde de ene de andere om 
een stuk hout om te stutten, zodat ze dikwijls 
slaags raakten. Dit was alleen om de druk, 
die van die heren van boven kwam; die 
mensen voelden zich bedreigd. De ene zoop 
de andere het koffieblik leeg, daar men 

barstte van de dorst in die kolenstof en zweet. 
Ziek kon en mocht een mijnwerker niet 
worden. Dan moest hij bij de controlerende 
dokter komen. Deze kon natuurlijk niets 
vinden en gaf dan prompt het antwoord: 
“Morgen weer hervatten”. Dan had je 2 
diensten aan je fiets hangen waar je niets 
voor kreeg. 
 
Ik heb in pijlers gewerkt, daar regende het de 
hele dienst dat het zeikte; je was al doornat 
als je erin kroop. Daar moest je dan kolen 
maken. Het water liep je naar de schoenen in 
en je werkte daar 7 uur. Als het dan eindelijk 
schjiech was, moest je met die natte kleren 
een afstand van 20 min. of half uur naar de 
schacht in die koude lucht. Maar ziek worden 
kon je niet en mocht je niet, daar zorgde de 
controlerende geneesheer wel voor. 
 
Vaak heb ik ondergronds gezien, dat twee 
kompels ruzie hadden om een of ander 
voorwerp, bv. een afbouwhamer of zoiets. Ik 
werd dan geroepen voor getuige. Maar nooit 
had ik iets gezien, want die druk kwam toch 
eigenlijk van boven, want die mensen 
voelden zich immers toch gejaagd en 
zodoende die ruzie. Later was het dan 
eindelijk opgekomen, dat de mijnwerkers met 
nat werk, droge kleren konden meenemen 
van het bedrijf en die konden aantrekken als 
het schjiech was. 
Wat ikzelf heb meegemaakt: ik barstte op 
zekere dag, ik had toen middagdienst, van de 
tandpijn en ging naar de tandarts in 
Hoensbroek op het ziekenfonds. Deze zei:  
“die twee tanden moeten eruit”. Ik zei: “goed 
dokter, trek ze er maar uit, ik hou het niet vol 
van de pijn.” Hij trok mij die twee tanden. 
“Zo”, zei hij, “nu kan je weer om drie uur 
beginnen”. Hij stuurde mij gewoon naar 
onder met een bloedende mond en dan 
ondergronds in kou en stof te voet naar de 
afdeling, ongeveer drie kwartier lopen. Die 
goede dokter kende hiervoor geen gevaar op 
bloedvergiftiging of iets dergelijks. 
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Nog een mooi verhaal van in de 
bezettingstijd: 
 
Ik werkte toen op een Post, deze lag 220 tot 
25 meter voor de pijler. Het ging hier stijl af, 
zodat aan het front van deze post veel water 
stond en die pomp trok niet altijd het water 
weg. Ik was aan het proberen die pomp aan 
het trekken te krijgen. Opeens stonden 3 
grote heren naast mij met witte pakken aan; 
bij hen was ook de Opzichter, een zekere 
heer Bosma, een Fries van afkomst maar een 
echte Nederlander. Een van de heren vroeg in 
de Duitse taal: “Wer ist hier der Voorman”. 
Ik keek naar hem en zei niets; toen vroeg hij 
op zijn Duits weer: “was hast du hier für eine 
leistung”. Ik zeg  tegen hem: “Ik versta geen 
Duits”. Hij gaf mij als antwoord: “dass sollst 
du doch nog lernen, dass deutsch-sprechen“. 
Toen vroeg die andere op Hollands: “wat 
hebt U hier voor een accoord”. Ik zei tegen 
hem : “33 centimeter”. 
 
De eerste die mij vroeg was een zekere 
Reekers; die ging in de Bezetting over de 
hele mijnen in Limburg; de 2e, die sprak in 
Hollandse taal, was ook een Duitser: hij was 
chef-ondergronds op de Staatsmijn Emma, 
ook voor de bezetting, een zekere Kneip. Ze 
draaiden zich om en gingen weg. De 
opzichter bleef achter en zei tegen mij: “aan 
jou heb ik plezier, dat je geen Duits wou 
verstaan”. Dus een rasechte Hollander, die 
opzichter Bosma. 
 
Nog een verhaal uit de paardentijd op de 
mijnen: 
 
In de 25-er jaren waren sommige 
steengangen in de mijnen plaatselijk nog 
uitgebouwd met zware houten stijlen en 
houten kappen. Als je dan sleper was op zo’n 
vooruitgeschoven post, toen waren nog geen 
pijlers, waar 50 tot 60 personen aan het werk 
waren, dan moest je aan het front de 
kolenwagens weghalen. Deze moesten 
gedraaid worden op een grote ijzeren plaat 
om zodoende in de grote steengangen te 
komen. Aan de zijkant van de volle of lege 
wagen moest men een ijzeren beugel hangen. 
Bovenop de wagen kolen kon je de handen 

niet houden, dan bleef je met de handen 
geklemd raken tussen dak en wagen. Was de 
wagen nu op de Post vol gemaakt, dan 
kwamen de kolen van de wagen tot bovenaan 
het dak. Deze schoven dan van de wagen en 
je had de handen kapot van de schuivende 
brokken kolen. Deze wagens met kolen 
werden dan op een rij gezet, iedere keer 9 
stuks; deze werden met het paard naar de 
schacht gebracht. Deze paarden waren klein 
van stuk, maar moesten toch nog bukkend de 
wagens trekken. Ze hadden op het voorhoofd 
en oren een leren beschermpet, zodat ze niet 
zo gauw aan het hoofd gewond raakten. Deze 
arme dieren kregen heel goed voedsel, maar 
vele slagen. Het komische was: als je 10 
wagens achter het paard hing dan trok hij het 
niet. Waren het maar 9 slagen in de 
koppeling, dan trok hij gewoon door. Het 
klinkt gek, maar het was zo. 
 
Men had goeie en slechte paarden, net zoals 
bij de mensen. Maar van die goeie paarden 
werd ook misbruik gemaakt, bv. het paard 
Max met naam geheten was en van die goeie 
paarden. Het had dan dagdienst gehad en 
werd door de paardenjongens naar de stal 
gebracht. Dit wisten de paardenjongens van 
de middagdienst ook en de opzichter van 
Middagdienst: dat Max een goed paard was. 
Het arme dier was nu om 2 uur naar de stal 
gebracht, om wat te eten en dat het ook 
schjiech had. Ook de stalknecht wist dat, 
maar dan kwam de opzichter met de 
paardenjongen van de middagdienst het weer 
halen om te werken. Als de paardenjongen 
alleen het paard ging halen, kreeg hij hem 
niet. Maar als de opzichter van de 
middagdienst erbij was, dan was alles goed, 
dan kreeg hij Max weer en durfde hij niet nee 
te zeggen. Dus 2 diensten achter mekaar voor 
die arme Max. Dit vond ik vreselijk voor 
zo’n arm stuk vee. 
 
Zelf heb ik ook dikwijls met een paard in de 
mijn gehanteerd en wagens getrokken. Ik gaf 
hem altijd een van mijn boterhammen. Ik kon 
met het dier doen wat ik wilde: wie goed met 
hen was, dat voelden deze dieren wel. Als 
een van de paarden het niet vlug genoeg 
deden met trekken, want het spoor lag vaak 
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bedenkt onder de kolengruis, dan kwam de 
meester-houwer of opzichter met een 
steenknuppel en gaf zich aan het slaan op het 
arme dier. Maar die druk kwam toch van 
boven en het moest gaan of het kon of niet, 
de prestatie moest toch gemaakt worden: dan 
maar slaan op het paard. Hij moest dat 
trekken of het ging of niet ging: want boven 
werd naar prestatie gevraagd. En waarom het 
niet ging, enz., enz. De meester-houwer of 
opzichter voelden zich toch ook gejaagd. 
 
Modernisering 
 
In latere jaren werden de mijnen 
gemoderniseerd; er kwam verlichting in de 
steengangen, electrische motoren, 
kolenploegen in de pijlers, enz., enz. En 
natuurlijk werden de mijnwagens maar altijd 
groter en groter. Als nu een kolenpost bv. een 
accoord had van, ik noem maar wat, 20 
wagens per dienst en de wagens werden 
groter gemaakt, was ook weer verdiend voor 
de mijn. Ik heb op de Staatsmijn Hendrik 
meegemaakt, dat iedere houwer 35 wagens 
kolen moest maken en natuurlijk moest ook 
gebouwd worden in de pijler; dit was dus met 
10 man 350 wagens kolen, met een loon van 
6 gulden per dienst, niet te geloven.  
 
Nog iets van vroegere jaren op 
voorbereidingsposten in de mijn:  Op zo’n 
post moest geboord en geschoten worden, 
vaak met drie boorhamers tegelijk. Men 
kreeg een zware boorhamer met een boor van 
2 meter erin op de schouders gelegd en dan 
maar boren. Eén boven in de steen en twee 
onder in de steen. De een kon de ander niet 
meer zien van de stof en de hamer rammelde 
maar op die schouder. Als dan een gat of 10-
12 geboord was, werden die bezet met 
patroon dynamiet; in ieder gat bleef dan een 
lont uitsteken, dat met de hand aangestoken 
werd. Dit moest natuurlijk vlug gaan. Vaker 
is het gebeurd dat een snoer op was en niet 
op tijd was geweest, waardoor een arbeider 
dood of blind is geschoten. Of het hele 
gezicht was blauw geworden, iets wat nooit 
meer wegging in gezicht en handen en 
armen. Later is dit gelukkig veranderd door 
een apparaat dat stroom gaf op een afstand 

van 40 tot 60 meter en iedereen zich veilig 
kon beschermen tegen het schieten op zo’n 
post. 
 
In vroegere jaren waren er op de 
Staatsmijnen veel Duitsers: Opzichters en 
Meester-opzichters. Deze lummelen hebben 
wij het beste leren kennen in de 
bezettingstijd: als het werk niet goed lukte, 
dan was het eerste antwoord van hen “dan ga 
je maar naar Duitsland, daar krijg je het wel 
geleerd”. In die vier jaren werden toen ook 
vele Duitsers Meester-houwer gemaakt en de 
N.S.B.-ers hadden toen ook het hoogste 
woord op de mijn. Er waren zelfs opzichters, 
het waren Hollanders, die zich bij de N.S.B. 
gingen aansluiten om maar een grote mond te 
hebben met de Duitse Heren. Er was zelfs 
een ondergrondse chef, dit was ook een 
Duitser en voor de oorlog was hij ook al 
ondergrondse chef op de Emma. Hij heette 
met naam Kneip. Die vieze man had ik al 
voor de oorlog op de Wilhelmina gehad als 
opzichter op Dagdienst. Nu het mooiste van 
het verhaal: verschillende van die echte 
Duitsers waren natuurlijk gevlucht me de 
invasie. Maar de N.S.B.-ers niet. Deze 
werden in kampen gezet en moesten iedere 
dag op de Emma werken komen en dan weer 
naar het kamp. Toen ze na enige jaren weer 
vrijkwamen, het waren in de bezetting 
opzichters geweest, werden zij weer prompt 
Meester-houwer en konden zich zodoende op 
de mensen wreken. Dit was toch belachelijk, 
wat die Heren maakten: zodoende waren de 
echte Nederlanders weer gecommandeerd 
door de N.S.B.-ers. Het is niet te geloven, 
maar die Heren gingen over lijken met de 
Mijnwerkers: zij waren toch immers stom en 
bleven ook stom.  
 
De hardloper 
 
Ik heb op de Staatsmijn Emma met de snelste 
hardloper ter wereld gewerkt toendertijd. Hij 
had natuurlijk in de bezetting op het 
verkeerde paard gewed. Het was in persoon 
Rinus Osendorp, een leuke man. Hij heeft mij 
veel verteld over zijn sportloopbaan in 
Amerika en overal ter wereld, waar hij 
gelopen had. Zijn wereldrecord was 
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toendertijd 10,5 seconden op de 100 meter. Ik 
vond hem een leuke man, dus geen 
opschepper en een goede Koempel. Hij werd 
ook met het geweer naar de mijn gebracht. 
De meeste mensen van de mijn konden hem 
niet, maar hij liep daar ook niet mee te koop, 
ik zag zijn verdriet in zijn ogen. Hij kwam 
altijd bij mij in de wagen zitten en maar 
vertellen over sport. Hij kende mij van het 
gewichtheffen. Hij vertelde over lopen en ik 
over Turnsport en gewichtheffen, enz., enz. 
Toen hij zijn straf uitgezeten ha, heb ik hem 
nooit meer gezien op de mijn. 

Foto: archief Hilde Bogman, Jac. Merx is derde van links 
 

Het ongeval 
 
Op 31e maart 1961 kreeg ik een tamelijk 
zwaar ongeval aan mijn linkerringvinger. Dit 
gebeurde zo: ik had een post boven een 
opbraak en had plaatsgemaakt voor de ijzeren 
stijlen te zetten. Ik maakte bovenop de kooi 
van de opbraak de zware ijzeren klep open en 
wou die haken inhangen. Opeens sloeg de 
zware deksel dicht; ik had toevallig mijn 
linkerhand op de rand van de kooi en plof, 
daar kreeg ik die zware deksel op mijn hand; 
mijn linkerringvinger was gebroken en mijn 
hand was gekneusd. Mijn kompel Hein kwam 

aangelopen en wipte de deksel omhoog, 
zodat ik er uit kwam. Ik ben toen met hem 25 
ladders afgeklommen, iedere ladder is 5 
meter, dus 125 meter met één hand en veel 
pijn. Mijn kompel is toen met mij naar de 
schacht gegaan; het was middagdienst. De 
dokter werd geroepen, deze gaf mij een spuit 
in de hand, legde een rol verband in de hand, 
boog de vinger om tot op die rol verband en 
toen maar verband erom. Ik ging mij wassen 
met ene hand en toen naar de bus, wachten 
op de andere mensen van de bus.  
 

Thuisgekomen hield ik het niet meer vol en 
heb de hele nacht door op straat gelopen, tot 
8 uur ’s morgens van de pijn. ’s Middags 
ging ik naar de dokter op de mijn. Hij zei: 
“hoe is het”. Ik zeg: “dokter, ik heb er veel 
pijn aan”. “Kom maar over een paar dagen 
terug”.  
 
Ik had een dag of 10 ermee gelopen, toen zei 
de dokter: “ga maar eens naar het ziekenhuis 
morgen”. Daar moest ik bij dokter Neelen 
komen; hij deed mij het verband af en jawel, 
daar kwam de aap uit de mouw: “Mijn lieve 
jongen, waarom ben je niet eerder gekomen”. 
Ik gaf het antwoord: “de dokter van de mijn 
heeft mij niet eerder gestuurd”. Hij liet een 
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zucht en zei: “nu is het te laat ervoor, ik zal 
wel bericht sturen naar de mijn”. Zij lieten 
mij weer een dag of acht thuis en moest weer 
naar de dokter op de mijn. Deze stuurde mij 
weer naar dokter Neelen. Deze zei: “ze 
hebben het jouw verprutst; ga dan maar weer 
naar huis”. Een 5 weken gelopen, moest ik 
weer bovengronds werken, maar dat ging. 
Als ik maar aan het werken was, als ik al 
niets deed, ik was tenminste op de mijn en 
dat was voor die dokter de hoofdzaak. Daar 
heb ik opgekeken; er liepen tenminste 25 tot 
30 mensen rond met een ongeval: deze aan 
de voeten, deze aan hoofd, deze aan tenen, 
enz., enz.  
 
Op zekere dag moest ik weer om 10 uur bij 
de dokter komen. Natuurlijk in de 
mijnkleding, want ik was bovengronds op het 
plein maar wat aan het rondlopen. “Morgen 
ga jij weer naar dokter Neelen in het 
ziekenhuis”. Ik moest om 10 uur bij hem zijn; 
hij zei:”ga maar weer naar huis, U krijgt 
verlof van mij, ze hebben het jouw ook 
verprutst op de mijn”. Weer een week 
rondgelopen en geoefend met een gewichtje 
in de verbandkamer. Toen moest ik weer naar 
Heerlen, bij dokter Neelen. Deze gaf mij deze 
keer een andere vraag: “man, laat die vinger 
afzetten”. Ik zei tegen hem: “dokter, toen ik 
op de wereld kwam, was er thuis feest omdat 
ik normaal was en 10 vingers had; nu wilt u 
mij een vinger afzetten”. Hij keek mij aan en 
zei niets meer; ik weet wel niet wat hij dacht 
bij mijn antwoord. Plotseling zei hij: “ga 
maar weer naar huis, u krijgt weer verlof 
vandaag van mij”. Toen was de maat vol.  
 
Zij stuurden mij naar Amsterdam, naar de 
Rijksverzekeringsbank; daar aangekomen, 
zei de dokter weer tegen mij: “Jongen, laat 
deze vinger afzetten”. Ik gaf hem weer 
hetzelfde antwoord als boven; “ja”, zei hij 
toen tegen mij, “ga dan maar naar huis”. 
Toen was de maat helemaal vol; er werd een 
commissie gevormd. Ik kreeg als slachtoffer 
dokter Suys aangewezen; de 
Rijksverzekeringsbank nam de heren Dokter 
Meister van Wilhelmina en dokter Velraths 
van Kerkrade. Ik moest om half 12 ’s 
morgens bij dokter Suys komen, ging naar 

binnen en jáwel, daar zaten de Heren van mij. 
Zij moesten natuurlijk mijn vinger kijken. 
“Als U bij mij op de Wilhelmina voor werk 
kwam”, aldus Dokter Meister, “keurde ik jou 
voor 100% goed” Ik gaf het antwoord erop 
“Dokter, dat lieg je”. Ik zei tegen hem: 
“Dokter, in de verbandkamer op de mijn, 
daar hangt een bord “verboden te roken”. 
Maar de dokter rookt toch wel”. Toen moest 
Dokter Velraths de vinger zien; deze zei 
tegen mij “U krijgt van mij 6 weken verlof en 
dan kunt u weer voor 100% werken, als U die 
vinger laat afzetten”. Ik gaf weer het 
antwoord: “toen ik op de wereld kwam, 
enz.,enz.”. Maar ze kwamen niet klaar met 
mij. Ze maakten mij gewoon seingever op de 
mijn en Bandbedieningsman, met natuurlijk 
minder loon. 
 
Maanden heb ik toen als 
Opbraakbedieningsman iedere dienst 28 
laders moeten klimmen waar het regende; 
dus dit was 28 x 5 meter, 140 meter op en na 
de dienst weer 140 meter af, om de mensen 
op en af te laten. Zalig zijn de armen van 
geest. 
 
Eindelijk 13-6-1965 werd ik 55 jaar en had ik 
mijn zware loopbaan ten einde gebracht, met 
nog goddank een goede gezondheid, te 
danken aan 65 jaren Turnsport en 40,5 jaar 
bij de Staatsmijnen. 
Ik schrijf deze geschiedenis op mijn 70-ste 
verjaardag, 7-1-1980 
 
Einde, doek valt. 
 
Jac Merx, Loretostraat 8 
Simpelveld 
 
 
 
N.B. zie Bijlage
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Bijlage 
 
Op de Limburgse mijnen werd van alles 
uitgevonden om maar zoveel mogelijk de 
arbeiders aan het hard werken te houden en 
de prestatie op te voeren; 2 miljoen winst, 
ander jaar moest het 3 miljoen worden. 
Zodoende werd het minutenstelsel ingevoerd, 
met aan de leiding op de Staatsmijn 
natuurlijk een Duitser, een zekere heer 
Gebauer. 
 
Dit geschiedde al voor 1940, dus nog voor de 
oorlog. Er werden daar speciale mensen aan 
gezet, die vroeger met je gewerkt hadden. 
Deze moesten dan met de andere mensen 
mee naar de posten; zij hadden een horloge 
en een boekje bij zich en schreven dan de 
prestaties op van de hele dienst: er waren 
erbij, die werkten mee op die post. Als die 
post dan een bezetting had van 3 man, werd 
er met hem met 4 man gewerkt. Maar hij gaf 
bij die heren maar 3 man op. Als hij niet 
meer op die post hoefde de prestatie op te 
geven en bij een andere post was gaan 
opnemen, dan viel die prestatie niet meer op 
die eerste post. Het waren dan maar immers 3 
mensen meer en dus geen 4 meer; boven 
gekomen was de duivel los, waarom die 
prestatie niet meer viel. Op die manier kwam 
er oorlog tussen heren en toezichthoudend 
personeel en gingen de koempels tegen 
elkaar op; je kwam dan van zelf in het zwarte 
boekje te staan. 
 
Na de oorlog kwamen er veel van doe 
afgezette opzichters aan dit baantje om op te 
nemen op de posten; deze waren in de N.S.B. 
of hadden met de Duitsers gehouden. En zo 
konden die verkeerd gelopen opzichters weer 
rache zoeken met de mensen, die gewoon 
Hollanders waren gebleven. Vaak liep dat op 
zo’n post niet goed af, want men kon zich 
toch vanzelf niet goed verstaan met die 
verkeerd gelopen Hollanders. Vaak kwam het 
tot een vechtpartij zo’n man en de voorman 
van de post. Maar de voorman kreeg ook nog 
ongelijk bij de grote Heren bovengronds 
tegen die verkeerd gelopen vent; als straf 
werd hij dan afgezet als voorman: mij ook 

zelf gebeurd. Zodoende kreeg je natuurlijk 
minder loon en toch onschuldig. 
 
Als vroeger, voor de oorlog, hoog bezoek 
kwam. H.M. de Koningin of een of andere 
Minister of dergelijks, werd op deze 
verdieping in de mijn de steengangen met 
kalk gewit en alles, tot in de afdeling, met de 
bezem schoongemaakt, geen wagen kolen 
mocht in de weg staan, enz., om maar een 
goed figuur te slaan op de mijn en de heren 
van die mijn zich maar beleefd konden 
voelen tegen het hoog bezoek. Maar zo was 
het in werkelijkheid niet. Vaker moesten de 
mensen als de dienst ten einde was over de 
volle wagens kolen kruipen om aan de 
schacht te komen. 
Op de Staatsmijn Hendrik was het zo erg in 
de steengangen en de lucht zo sterk, dat je de 
hele ogen kapot had en als je dan aan het 
daglicht kwam de ogen niet kon openhouden. 
Zo kapot had je je ogen, de meeste mensen 
hadden op deze mijn een flesje slaolie aan de 
haak hangen om zodoende de pijn in de ogen 
te verzachten. Als je thuiskwam, kon je nog 
niet eens de krant lezen, want je kreeg je 
ogen niet opengehouden van de stukje kolen, 
die erin gejaagd waren. En zo jaar in jaar uit 
in deze hel, waar het toch onrechtvaardig was 
en vele huichelaars rondliepen, die hun vader 
en moeder verkochten, de meeste als echte 
christenen. 
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Tinus Osendarp 
 
Eigen informatie na zoeken op internet van Rinus Osendorp, is dus waarschijnlijk Tinus 
Osendarp. 

 Wikipedia 

Het hoogtepunt van zijn carrière waren de 
Olympische Spelen van 1936 in Berlijn. 
Daar werd hij derde op de 100 m en 200 
m, die beide gewonnen werden door Jesse 
Owens. Tinus Osendarp werd alom 
omschreven als "de snelste blanke" en 
werd in Nederland als een held ingehaald. 
Twee jaar later evenaarde hij de prestatie 
van Berger door op het EK in Parijs de 
beide sprintafstanden te winnen. In zijn 
gehele atletiekcarrière veroverde hij op de 
sprintnummers in totaal vijftien nationale 
titels. Osendarp liep in 1944 zijn laatste 
NK atletiek. 

 
 
http://www.zoekenvindalles.nl/topics/100-
meter-Mannen-Olympische-Spelen-
Winnaars-Medailles/1376 
Tinus Osendarp is tot nu toe de enige 
Nederlander die op de 100 meter een 
Olympische medaille heeft gewonnen.  
 
 
 

 
Opvallende overwinningen en prestaties van Tinus Osendarp: 
 
- 100 m OS: 1936(3) 
- 200 m OS: 1936(3) 
- 100 m EK: 1938(1) 
- 200 m EK: 1938(1) 
- 100 m NK: 7x 1e 
- 200 m NK: 8x 1e 
 

Persoonlijke records van Tinus Osendarp: 
- 100 meter 10,4 in Amsterdam (Ned) op 07-07-1936 
- 200 meter 21,4 in Amsterdam (Ned) op 28-06-1936 
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Jaarverslag secretaris 2014 
 

In het jaar 2014 bestond onze vereniging 27 jaar. 
 
Van vijf leden hebben wij dit jaar afscheid moeten nemen, te weten van:  
 
Zef Merx , overleden op 8 mei 2014 op 75 jarige leeftijd, 
 
Aloys Dautzenberg, overleden op 1 juni 2014 op 82 jarige leeftijd, 
 
Huub Pleijers, overleden op 9 juli 2014 op 93 jarige leeftijd en, 
 
Teij Weijers, overleden op 28 september 2014 op 75 jarige leeftijd, 
 
Leo Grond, overleden op 18 december 2014 op 89 jarige leeftijd. 
 
Aan hen zijn wij grote dank verschuldigd voor wat zij voor onze vereniging 
betekend hebben. 
 
Het jaar 2014 zijn we als gewoonlijk begonnen met het bezoeken van de 
Nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis. Met de Carnaval was er zoals altijd de 
dialectmis in beide kerkdorpen , namelijk op zondag 22 februari  in Simpelveld 
en op zaterdag 1 maart in Bocholtz. 
 
Op dinsdag 28 januari 2014 was er een lezing over Limburgse brouwerijen 
door pastoor F. Crutzen. Het was een boeiende en leerzame lezing over de 
brouwers in Limburg van 1795-1814 met veel bezoekers. 
 
Op 8 februari   2014 is een kleine groep, onder aanvoering van onze nieuwste 
auteur Jan Senden een bezoek gebracht aan Alden Biesen. De landcommanderij 
Alden Biesen was de hoofdzetel van een provincie van de Duitse Orde in het 
land vam Maas en Rijn. Omdat de St.Gillishoff eeuwen lang deel heeft 
uitgemaakt van de Duitse Orde hebben wij daar twee exemplaren van het boek 
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“St. Gillishoff-Samerich; Speuren naar Sporen van 700 jaar hoeve-geschiedenis” 
gebracht. 
 
Op 22 februari 2014 is door Pascalle Hamers een detectormiddag voor de jeugd 
gehouden. 
Boer Cremers van de Bulkum ging akkoord dat de Heemkundevereniging over 
zijn veld mocht lopen. Om 13.00 uur werd gestart aan de waterprut op de 
Baneheide. 
Het was een gezellige middag en allen keerden nat huiswaarts. 
 
Een excursie naar het oude vestingstadje Stevensweert werd op 23 maart 
2014 georganiseerd door Luc Wolters en Hetty Backbier .’Ochtends hebben wij 
hier een rondleiding door de vesting gehad en s’middags een bezoek gebracht 
aan het lokale streekmuseum. Voor de organisatie van deze mooie dag  zijn Luc 
en Hetty bedankt. 
  
Op vrijdag 11 april was de Dialectavond in Partycentrum Oad Zumpelveld  
en op vrijdag 25 april  de Dialectavond in de Harmoniezaal te Bocholtz.  
Het was deze keer“der dreientswansigste pluk”in Simpelveld. 
De opkomst in Bocholtz viel tegen. 
Voor het brengen van deze twee avonden wordt de sectie Dialect van 
harte bedankt. 
 
Op dinsdag 15 april hebben wij de Alg. Jaarvergadering gehouden en na de 
pauze werd een film over Karel de Grote getoond. Tijdens deze Algemene 
Jaarvergadering is de werkgroep Historische panden Simpelveld als sectie 
binnen de heemkundevereniging opgenomen. De Werkgroep is in 2008 in het 
leven geroepen toen toenmalig wethouder Wiel Weijers een aantal personen 
bijeen riep om het initiatief van Roy Jorissen te bespreken en in praktijk te 
brengen. 
Op deze jaarvergadering stelde Ine Scholl-Vlieks zich niet meer herkiesbaar als  
bestuurslid. 
Ine werd bedankt voor de vele jaren bestuurslid te zijn. 
In deze vergadering werden verder Roy Jorissen en Rob Nieuwenhuis door de  
leden benoemd tot bestuursleden. 
 
Op Goede Vrijdag 18 april hebben in Simpelveld rond de 50 personen 
meegelopen met de door de sectie Wegkruisen georganiseerde 
wegkruiswandeling.  
 
Op dinsdag  20 mei was een lezing over Karolingische opgravingen in Aken 
door Markus Pavlovic, stads archeoloog. Er waren 56 bezoekers op deze 
lezing. 
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Op zaterdag 21 juni 2014 was de Midzomernachtwandeling in Simpelveld. 
 
Op zondag 14 september was de Open Monumentendag 2014 met als thema 
`Op Reis`  
Dit feest heeft de nieuwe sectie Historische panden-Open Monumentendag 
georganiseerd namens de gemeente Simpelveld. 
 
Zondag 12 oktober hebben wij een excursie naar Lemiers en Vaals 
georganiseerd. 
 
Voor de goede organisatie van deze excursie bedanken wij Hetty Backbier.  
 
Op 15 oktober werd ons lid Huub Grooten benoemd tot ridder in de orde 
van Oranje Nassau. Huub ontving deze onderscheiding uit handen van 
Simpelvelds burgemeester Richard de Boer in het kader van de Internationale 
Dag van de Witte Stok. 
Vanaf  2000 is hij realisator  van een “ïntelligente blindenstok”.Verder als 
bestuurslid Stichting I-Cane, Stichting Administratie Kantoor en van 2001 af  
Lions Club Euregio Maas-Rhein. 
 
Dinsdag 18 november hebben wij de najaars-Alg. Ledenvergadering 
gehouden en na de pauze een lezing over de duivensport.  De lezing werd 
verzorgd door onze leden Annie en Piet Franssen. 
 
Op 2 december was een lezing over het oorlogsdagboek ‘Echo uit Huize Loreto” 
gegeven door Donne Jaegers en zijn dochter.  
 
Met deze activiteiten en de uitgifte van weer een boek, nu over de tweede 
Wereld Oorlog in Huize Loreto kan onze vereniging met trots op het jaar 2014 
terugkijken. Iedereen die aan de activiteiten en aan onze publicaties heeft 
medegewerkt is hiervoor van harte bedankt. 
 
Verder wil het bestuur iedereen nog bedanken die bijgedragen heeft om onze 
naam “de Bongard” in binnen – en buitenland hoog te houden. 
 
Dit was het verslag over het jaar 2014. 
 
          28 februari 2015  
 
           
          Werner Wierts 
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Jaarprogramma 2015  
O.V. 

 
 
di 17 maart  Lezing over de Mijnen 20.00 uur door Rob Smeets. 
 
 
 
zon.  22 maart  Excursie naar Luik; thema 1e  Wereld Oorlog. 
 
 
 
vr. 3 april   Goede Vrijdag, wegkruisenwandeling in Bocholtz 
    om 20.00 uur.. 
 
 
 
vr. 10 april   Dialectavond Partycentrum Oad Zumpelveld om 20.00 uur. 
 
 
 
vr. 26 mei   Lezing over Hulser broeder Hub Jacobs om 20.00 uur 
     in Party-centrum Oad Zumpelveld. 
 
 
 
zon. 13 september  Open Monumentendag 2015; thema:”Kunst en Ambacht”. 
 
 
 
zon. 11 oktober  Excursie naar Cheratte en Blegny. 
 
 
 
di. 24 november  Najaars Algemene Jaarvergadering 19.30 uur en om 20.00 
    uur lezing over Vrijmetselarij door Jean Pierre Schobben. 
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Excursie Luik 
 

 
 

- Wist U dat, alhoewel Nederland in de 1e wereldoorlog neutraal was, er in het 

gebied van Vise en Luik de oorlog begonnen is 
- Dat de Luik met haar forten de Duitse aanvallers bijna 8 dagen hebben 

tegengehouden, wat tot gevolg heeft gehad dat de Franse troepen gemobiliseerd 

konden worden en daardoor de inval in heel Frankrijk is voorkomen. 
- Deze oorlog altijd la grande Guerre wordt genoemd vanwege het grote aantal 

doden en de overgang van oude naar nieuwe oorlogsvoering (mitrailleur, 
luchtgevechten inzet gas en tanks) 

- Er in die oorlog heel veel burgers vermoord zijn omdat ze van spionage of 
sabotage verdacht werden ( visé 30 Dinand 600 vrijwel in elke plaats meerdere 
mensen). 

 
 
In het gebied over de grens is nog veel te zien wat herinnert aan die oorlog en daar gaat de 
heemkundevereniging  de Bongard een excursie naartoe maken en wel op: 
 

                             Zondag 22 maart 2015 
 
We gaan  naar Luik en gaan in Conte naar het herdenkingsmonument van de Intergeallieerden. 
Helaas is het gebouw zelf alleen op de nationale feestdag in juli open maar er is ook het terrein 
veel te zien en je hebt een prachtig uitzicht op de stad 
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Van hieruit gaan we naar het Station Guillemins waar een unieke tentoonstelling is georganiseerd 
met als titel “ Ik was 20 in ’14 “   Je kijkt er niet naar voorwerpen maar zit er midden in, je ervaart 
aan je eigen lijf datgenen wat de burgers en soldaten toe meegemaakt ( door bombardementen 
verwoeste huizen en straten, executies, luchtgevechten live ). Hoogtepunt is een loopgraaf waarin 
je d.m.v. lichtflitsen en oorverdovende geluidseffecten zelf voelt welke ellende de soldaten hebben 
meegemaakt. Je maakt zelf alles mee alsof je er bij was! 
 
Na een middagpauze ( eten op eigen kosten) gaan we naar het fort Loncin het fort dat het langste 
stand heeft gehouden tegen de Duitse invasiemacht. Pas toen het Duitse leger de kanon “ Dikke 
Bertha “ ( zie foto) had aangevoerd kon dit fort vernietigd worden ( 350 dode soldaten)  en was de 
slag om Luik ten einde. We worden hier door een Nederlandstalige gids rondgeleid door 
wapenkamer, koepel etc.  

 
Als de tijd het toelaat bezoeken we ook nog een naastgelegen fort  
 
Vertrek 09.00 uur van de markt Simpelveld 
Retour 17.00 uur. 
Kosten : leden €  15 niet leden € 17,50 ( de entree kosten zijn hoog) 
 
Carpoolen is gewenst (aangeven bij opgave of men kan rijden en hoeveel mensen men kan 
meenemen).  Een autonavigatie is gewenst, ik zorg voor de benodigde adressen en coördinaten van 
de verschillende lokaties en er zullen mensen aanwezig zijn die behulpzaam kunnen zijn bij het 
invoeren ervan. 
 
Aanmelden bij Bert Havenith 0646377043 of bhavenith@ziggo.nl of via de website  
http://www.debongard.nl 
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 Wegkruiswandeling in Bocholtz 
  

 Op Goede -Vrijdag 3 April 2015  

 
 

20.00 uur kerk Bocholtz  
  
  
Op Goede Vrijdag, 3 April a.s., houdt de Sectie Wegkruisen van Heemkundevereniging “De  
Bongard” voor de 20-ste keer haar traditioneel geworden Meditatieve Wegkruisen-wandeling. 
Deze keer volgen we een route langs veertien wegkruisen in Bocholtz. Bij elk kruis wordt 
even gepauzeerd en krijgt de wandelaar een thema aangereikt ter overdenking op weg naar het 
volgende kruis. We starten om 20.00 uur bij de kerk in Bocholtz. Achter de kerk is voldoende 
parkeergelegenheid. Ongeveer 2 uur later zijn we dan weer terug op dezelfde plek.  
  

De wandeling gaat onder alle weersomstandig-
heden door. Het is dus raadzaam voor aangepaste 
kleding en schoeisel te zorgen.  
 
Deelname aan de wandeling is voor eigen risico. 

  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
Kruis Vlengendaal Bocholtz  



33 

 

 

 

                        

DIALEKOAVEND ‘’DER VEERENTSWANTSIGSTE PLUK’’  

                                                        Simpelveld    
 
                            Vrijdag 10 april in Partycentrum ,,Oud Simpelveld” 20.00 uur.   
                             Zaal open 19.00 uur. Entree € 6,00. Heemkundeleden € 3,00. 
 

De dialectgroep van Heemkundevereniging De Bongard presenteert op bovenstaande 
datum een gevarieerde avond met gedichten en korte toneelstukjes. 
 
Jisse Vliegen en Larissa Erens zullen ook dit jaar weer van de partij zijn.   
 
Voor een lach zal Wim Krutzen met zijn bekende humor zorgen. 
 
Paul van Loo met zijn mooie luister liedjes zorgt voor de pauze voor de muzikale inbreng. 
 
Als afsluiter zal de dialect zanggroep '' Neet Mis" uit Heerlerbaan ons verrassen. 
 
 
 
 
 
                     De leefde vuur ós dialek 
                     De leefde vuur ós land 
                     Die is, dat vingt dier toch nit gek 
                     Deep in mie hats gebrand 
   
                         Annie Franssen 
                         Sectie dialect Simpelveld - Bocholtz 
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Moddersjproachexpress 
 

 
 
De ZLSM en de dialektvereins va Óche, Kirchroa, Kirchroa Wes en 
Bóches/Zumpelveld  
 
gunt tsezame dialektritte organisere.  
 
Onger ’t vare vertseld gidderinge in zieng moddersjproach ege gedichte of verhoale. 
 
Op d’r  tsweide mei vertrekt vanaaf ‘t station va Zumpelveld de iesjte  Sjienebus um 
9.30 oer  
 
en de tsweide rit is um 13.30 oer. 
 
Vuur kaate kint d’r tsereët bei ’t Annie Cremers, Kloosterplein 20  i 
Zumpelveld.Tel: 0455441222. 
 
Der pries van de kaate is vuur  volwassene € 14,00, en Kinger va 3-12 Joar € 7,00. 
 
Dabei is ing tas kaffie of theë  i begrèfe. 
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Stroop stoken op ambachtelijke wijze 
 
De oud-Simpelveldenaar Leo Eussen gaf met zijn zoon Roy op dinsdag 3 februari l.l. een uiterst 
boeiende lezing, geïllustreerd met films over het stoken van stroop op de oude ambachtelijke 
wijze. Dit stroop stoken is een eeuwenoud ambacht, dat door veel boeren naast het boerenbedrijf 
erbij werd uitgeoefend. Dat geldt ook voor de familie Eussen die de presentatie verzorgt. Hier 
wordt dit beroep al zeven familiegeneraties lang en nu nog steeds uitgeoefend. Eerst waren dat vijf 
generaties voorouders tot en met ‘oom’ Pierre Deckers en nu al twee generaties Eussen: te weten 
de spreker Leo, die er als onderwijzer via zijn ‘oom’ Deckers inrolde, en vanaf 2001 zijn zoon Roy 
Eussen. Deze laatste is lid van de stichting Slow-Food, die het bereiden van biologische producten 
op de oude traditionele wijze promoot. Er zijn nog maar vier personen die de stroop op deze wijze 
vervaardigen. Roy Eussen vervaardigt de traditionele stroop in zijn stokerij in Hombourg (B.). 
 
De lezing over de historie en actualiteit van het stroop stoken werd toegelicht met twee films: de 
eerste handelde over de legendarische ‘oom’ Pierre Deckers in het ‘Sjroepes’ in Banholt, in 1978 
opgenomen voor de serie ‘Van gewest tot gewest’. In de stroopstokerij in het Openluchtmuseum in 
Arnhem hing een foto van deze Pierre Deckers. Toen hij er eens met familie op bezoek was, werd 
hij door veel bezoekers herkend als ‘de man op de foto’, reden waarom hij vele vragen moest 
beantwoorden. Verder dan de stroopstokerij geraakte hij die middag niet.  
De tweede film toonde het arbeidsintensieve werk en het productieproces om in anderhalve dag 
van een mix van appels en peren stroop te bereiden. Hierin zagen we Leo’s zoon Roy aan het 
werk.  
 
De avond die door bijna honderd mensen werd bezocht, werd afgesloten met een proeverij van de 
echte biologische zeem uit Hombourg. Er werd gesmuld van de hapjes brood met kaas of worst – 
voorzien van een flinke portie stroop – die door Pascalle Hamers met haar team verzorgd waren. 
Kortom, een zeer geslaagde bijeenkomst. 
 
Fotoherkomst: de zwart-wit afbeeldingen komen uit:  
Stroop. Stroopstoken in Limburg van ambacht tot fabriek (2003) 
 
Luc Wolters 
 

   

Van appels naar stroop: een ambachtelijk proces. 
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Eng zeem bótteram 
 
Ja wat gieët ’t nog gezonger 
Daan kinger mit enge flinke honger 
Op eng bótteram mit zeem 
Komme noa ’t sjpiele mit enge leëge maag noa heem 
Oetgehungerd? Zeët de mam 
Da maak ich uuch eng bótteram 
Op de bank zitte ze te eëte 
En noeëts mië zalle ze vergeëte 
Der geroch van frisch broeëd 
De muulkes kluure zich gans roeëd 
Want ’t huët bij Limburg wie der leem 
Zoe eng lekker dieke bótteram mit zeem. 
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Nederland fietsenland en zijn historie 
 
Door Michel Dreuw 
 
Het vlakke Nederland is bij uitstek een 
land om te fietsen. Er zijn overal 
fietsroutes uitgezet waar de moderne en 
sportieve inwoners gebruik van kunnen 
maken. Volgens gegevens zijn er 18 
miljoen rijwielen in Nederland. Jaarlijks 
worden er 700.000 karretjes gestolen. De 
fietsenfabrieken hebben gouden 
tijden…Batavus en andere zijn een begrip 
geworden dat wereldwijd bekend staat.  
We gaan terug in de tijd 
 

 
 
Nederland was in de jaren twintig en 
daarvoor al een echt fietsenland. Toen het 
rijwiel of de fiets meer en meer gemeengoed 
begon te worden en de overheid bemoeienis 
hier een invloed op begon te krijgen kwam er 
een rijwielbelasting. 
 
Het fietsenplaatje 
Met de toename van het grote aantal rijwielen 
moesten de wegen uiteraard verbeterd en 
geasfalteerd worden ook werden fietspaden 
aangelegd. Dat alles moest de weggebruiker 
uiteraard zelf bekostigen. In diverse grote 
steden was er een al een gemeentelijke 
verordening op het gebruik van de fiets. 

 
In 1923 zond de minister een voorstel naar de 
2e kamer om een algemene wet in te stellen 
op het gebruik van een fiets. In 1924 kwam 
Min. van financiën Colijn met een “Rijwiel 
belastingwet”  
Deze belasting werd algemeen ingevoerd en 
bedroeg destijds hfl. 3,- per kalenderjaar. 
Voor de schatkist was dat een welkome 
geste. Er waren toen al 861.500 
geregistreerde fietsen. 
 
Het fietsenplaatje was een volks plaag 
 
Iedere fietser, op enkele uitzonderingen na, 
moest belasting betalen op het gebruik van 
zijn tweewieler. Men moest een metalen 
plaatje kopen dat zichtbaar aan de fiets moest 
worden bevestigd.  
 

 
 
In het eerste jaar werden al duizenden fietsen 
met het beruchte plaatje gestolen of werden 
gedemonteerd van het beruchte plaatje in de 
berm gegooid. De veldwachter had een 
dagtaak om processen te schrijven en te 
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achterhalen wie de eigenaar van het voertuig 
was. 
 
Om aan de vele diefstallen een eind te maken 
mocht het plaatje met een label aan het stuur 
worden bevestigd. De rijwielplaatjes waren te 
verkrijgen aan de postkantoren tegen de prijs 
van Fl 3,- per stuk.  

 
 
Vrij gesteld waren kinderfietsjes en fietsen 
voor de overheid. Verder de dienders van de 
land- en zeemacht. De ambtenaren van 
politie, marechaussee, de PTT en mensen in 
overheidsdienst die gebruik moesten maken 
van hun rijwiel. 
 

.  
 
Diverse mijnwerkers kregen een plaatje 
gratis. Verder werd gesteld dat het 
belastinggeld voor 100% ten goede kwam 
voor het wegenfonds 
 
Wees op Uw hoede 
 
Als het plaatje niet op de juiste plaats 
bevestigd was lag een boete van 5,- tot 25,- 
gulden. Overigens is het niet strafbaar om 
met de fiets aan de hand te lopen zonder het 
plaatje. 

 
 
De plaatselijke veldwachter hield streng 
toezicht op de naleving van de verordening. 
Bij overtreding werd een boete gesteld van fl. 
5,- 
 

 
 
De fiets dynamo was er nog niet. De 
carbidlamp zorgde voor de verlichting. In 
begin jaren dertig was men aangewezen op 
de petroleumlamp en de stallamp. Voor de 
fiets en paardenkoetsen diende de 
carbidlamp. De lamp had een waterreservoir 
en in de houder zat het carbid. Door middel 
van een klein kraantje kon men het water bij 
het carbid brengen. Hierdoor ontstond 
acetyleengas dat fel licht gaf.  
 
Voor de 2e wereldoorlog 
 
Vanaf de jaren dertig was er een 
economische teruggang in de wereld. De 
wereldcrises was enorm en duizenden waren 
werkloos geworden.  
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De werkverschaffing werd ingesteld en 
diverse projecten werden opgestart. Voor die 
mensen waren er stempelbureaus ingericht 
waar ze iedere dag met hun stempelboekje 
naar het gemeentehuis moesten. Dit om te 
voorkomen dat ze geen “zwart werk” konden 
aannemen. Werklozen kregen een fietsplaatje 
gratis. 
 
Voor deze werklozen was midden in het 
fietsplaatje een gat geboord. Zodat iedereen 
kon zien dat de betreffende werkloos was…. 
 
 

 
 
De jaren rond 1925 waren beroerd voor velen 
die moesten rond komen van een karig 
inkomen. In heel Europa was een grote crises 
onder de bevolking en men ging dagelijks 
wel ergens de straat op om te demonstreren 
tegen deze armoede voor miljoenen. Er 
kwamen partijen die aan deze toestand wel 
een einde zouden maken. In Duitsland was 
dat de NSDAP en in Nederland de NSB.  
De wereld leefde in gespannen toestand en 
een oorlog dreigde in Europa.. 

Het Nederlandse leger was in de 
mobilisatietijd van 1939 uitgerust met hoe 
kan het anders, met een wielrijdersbataljon. 
Dagelijks werd dan ook driftig geoefend… 
 

 
 
De Nederlandse legermacht op de fiets… 
 
De oorlogsjaren 
 
Maar in mei 1940 brak ook voor ons de 
oorlog uit. De Duitsers vielen ons land 
binnen. Deze periode staat ,vooral bij de 
ouderen in het geheugen gegrift als een zeer 
moeilijke tijd waarin vele duizenden 
omkwamen. De Duitse overmacht maakte 
ons het leven soms ondraaglijk. 
 

 
 
In de oorlogsjaren moesten de meesten hun 
fiets inleveren. Alleen zij die voor de 
dienstuitvoering een bewijs konden 
overleggen mochten hun rijwiel houden.  
Alle Joodse mensen moesten als eersten hun 
fiets inleveren. De Duitsers reden op 
Nederlandse fietsen triomfantelijk door de 
straten. De Nederlander is vindingrijk als hij 
zijn fiets moet afgeven en dus kwamen 
vervangende vervoersmiddelen in het 
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straatbeeld. Fietsbanden werden vervangen 
door tuinslangen. Het hobbelde wel wat maar 
men kon weer fietsen.. Op 1 mei 1941 is het 
fietsplaatje door de bezetter opgeheven. 
Over de oorlogsjaren zijn honderden boeken 
geschreven. Op die periode gaan we dan ook 
niet dieper in. De Duitsers hebben Nederland 
letterlijk leeg geroofd… 
 
De nieuwe tijd 
 
Na de bevrijding in 1945 komt het normale 
even weer langzaam op gang. Door de 
Marshallhulp kunnen weer meer goederen 
worden gekocht. “De Gazelle fiets is een 
oeroud merk voor een degelijk rijwiel” zo 
luidde de reclame. Maar uiteraard ook 
Sparta,Union, Peugeot, Vredestein en vele 
anderen kwamen op de markt. De fiets is 
voor de Nederlander het vervoermiddel bij 
uitstek. Enige jaren later is de fiets een 
wedstrijdelement geworden voor duizenden 
wielerliefhebbers. Nederland en België waren 
jarenlang de smaakmakers in de wielersport. 
Ook veel nieuwe producten komen op de 
markt. De eerste solex bromfietsen komen 
rond 1948 in het straatbeeld en weldra zullen 
velen brommend door Nederland rijden.  

 
 

 

Na de jaren 1960 gaat alles in een 
stroomversnelling. De consumptie 
maatschappij doet haar intrede. Nieuwe 
producten als televisie en computer zijn 
gemeengoed geworden. De auto voor de deur 
is voor de moderne mens al vanzelfsprekend. 
Nieuwe wooncomplexen worden gebouwd 
naast de stad waar grote kantoren als 
wolkenkrabbers verrijzen…  
 
Maar ons kleine Nederland blijft altijd een 
land van vele fietsen met uiteraard de vraag: 
“Waar moeten we al de karretjes nu stallen” 
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Siegfriedlinie en Westwall 
 
 Begrippen die soms verwarring zaaien 
 
Hans Hermans 
 
In ons periodiek De Bongard, Jaargang 26, 
Nummer 4/2014, las ik op blz 113, en 
verder, boeiende wetenswaardigheden van 
Donné M.H. Jaegers m.b.t. Huize Loreto 
en Simpelveld. Het gaat over de 
verschrikkingen van de Tweede 
Wereldoorlog in ons kloosterstadje 
waarbij uiteraard ook de tankversperring 
‘Siegfriedlinie’ ter sprake komt. Meestal 
worden Siegfriedlinie en Westwall in één 
adem genoemd en voordat het een usance 
wordt een beetje oorlogshistorie.  
 
Op 14 mei 1939 bezocht Adolf Hitler de 
Westwall zuidelijk en westelijk van Aken. 
Toen hij de Westwall bij Herzogenrath 
inspecteerde verkondigde de Führer met luide 
stem: “Mijn inspectie heeft mij van de 
oninneembaarheid van de stelling overtuigd; 
Es sind Hundsvotten die diese Anlage nicht 
verteidigen können!”  Daarna was 
burgemeester Schnittker van Herzogenrath 
aan de beurt die de Führer hartelijk dank 
zegde voor zijn bezoek aan het Wurmstadje 
en zijn bezorgdheid voor het wel en wee van 
de Herzogenrather burgers.  
 

 
 
Hij zei ook dat in Herzogenrath een plein 
naar de Führer genoemd werd. Vergeten wij 
niet dat reeds op 29 maart 1933 Hitler tot 
ereburger van de stad Aken benoemd werd. 
Hitler merkte op dat hij een aantal cineasten 

opdracht gaf een film over de Westwall te 
maken. Die film met de titel ”Hauruck, der 
Westwall steht”, werd in Duitsland in 850 
bioscopen geprojecteerd.1  
                         
Hindenburg- en Siegfriedlinie   
De Westwall behoort tot de Tweede , de 
Siegfriedlinie tot de Eerste Wereldoorlog, 
maar er zijn nog meer verschillen. Uiteraard 
is de Siegfriedlinie twintig jaar ouder en 
daarom gaan wij terug in de tijd. De 
‘Siegfriedlinie’ werd vernoemd naar 
Siegfried - zoon van Sigmund - die in de 
Germaanse mythologie en in het bijzonder in 
de Nibelungensage de hoofdrol speelt. Er 
bestaan verschillende versies en steeds is 
Siegfried de sterke held die de draak doodde. 
Siegfried kon b.v. met zijn zwaard een 
aambeeld splijten…2 

 
Zijn kracht stond allegorisch voor de 
‘drakentanden’ (Höckerlinie).  De 
’drakentanden’ op de Schneeberg en in de 
buurt van Orsbach en Horbach behoren dus 
niet tot de Siegfriedlinie, zoals abusievelijk in 
Engelstalige oorlogsboeken gepubliceerd 
wordt. Engelse stafkaarten waren over het 
algemeen onbetrouwbaar en zodoende werd 
de zompige hoogvlakte, bij ons bekend als 
Hoge Venen op die kaarten als 
(nood)landingsgebied vermeld. De 
Siegfriedlinie lag niet in de Hoge Venen 
maar een paar honderd kilometer verder 
zuidelijk. 
 
De Siegfriedlinie werd door Pruisen gebouwd 
in 1916 op de Duits-Franse grens  en werd 
aanvankelijk Hindenburglinie genoemd. De 
bouw van de Siegfriedstelling was het 
grootste bouwproject van de 1e WO. In de 
jaren 1916 en 1917 werden voor de bouw van 
deze stelling 110.000 ton cement, 510.000 
ton grind, 30.000 ton ijzer en 12.500 ton 
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prikkeldraad gebruikt. Hieraan bouwden 
65.000 werklieden waaronder 26.000 
krijgsgevangen.3 

 

 
 
Maginotlinie 
 
In 1930 begonnen de Fransen met de bouw 
van hun Maginotlinie, die als pendant van de 
Duitse Siegfriedlinie beschouwd moet 
worden. De Maginotlinie had tot doel 
Frankrijk te  beschermen tegen een 
verrassingsaanval, zoals die reeds eerder in 
1870 gebeurde, waarbij Lotharingen en de 
Elzas voor Frankrijk verloren gingen. De 
Westwall is van jongere datum en werd 
gebouwd tussen 1936 en 1940. Westelijk van 
Aken b.v. in Vaalserquartier, Schneeberg en 
Orsbach bevinden zich ook nu nog resten van 
de Vorstellung-Westwall, doch zuidoostelijk 
van Aken b.v. Sief en Himmelsleiter facetten 
van de Limes-Westwall. Aken werd dus 
omringd door twee verschillende stellingen 
van de Westwall. Op 30 augustus 1939 werd 
de Vorstellung-Westwall bemand door 
oudere Duitse en Oostenrijkse soldaten die 
tot de Grenzwachtregimenten 46 en 56 
behoorden.4    

  
Ongewenste erfenis 
In het najaar van 2014 werd in Reutershag, 
tussen Aken en Vaals, bij de bouw van een 
wooncomplex een onbeschadigd aspect van 
de Vorstellung-Westwall gevonden. Zware 
drilboren moesten er aan te pas komen om er 
brokken van te maken. Niet ongebruikelijk in 
Duitsland want de afgelopen jaren werden 
met veel geld en moeite duizenden 
drakentanden en honderden bunkers 
opgeruimd. We hebben de indruk dat 
Duitsland niet graag aan zijn tragisch 

verleden herinnerd wordt en de historische 
aspecten van die oorlog verwijderd moeten 
worden. Een feit is dat Orsbach en Horbach 
niet aan de binnenzijde van de Westwall 
liggen en dus vrij gemakkelijk door soldaten 
van Old Hickory (US 30e divisie) veroverd 
konden worden.  
 
Via de achterdeur 
Een knap staaltje van strategisch vernuft 
leverden twee gevechtsbataljons van de US-
genie die niet tot de 30e divisie behoorden. 
Hun taak was feitelijk om in Margraten een 
reusachtig oorlogskerkhof aan te leggen, 
maar ze kregen op 19 oktober 1944 van het 
US  XIXe Corps de kleine offensieve 
opdracht om bij Orsbach, via Bocholtz, de 
Vorstellung-Westwall over te steken en op de 
Schneeberg de Duitse bunkers van de 
achterkant te veroveren. Bij die gelegenheid 
moest ook de kom van Vaals bevrijd worden. 
De US Engineer Combats met de nummers 
172 en 247 hebben zich toen uitstekend van 
hun taak gekweten, want op 19 oktober 
werden de genisten in Vaals met gejuich 
ontvangen. Bocholtz en Simpelveld waren 
toen al langer dan een maand bevrijd.5   
 
Limes- en Orscholz-Westwall 
Onderdelen van The Big Red 1 (US 1e 
divisie) werden reeds medio september 1944 
verplaatst naar de Westwall in de omgeving 
van Hauset (B) om zich voor te bereiden op 
de verovering van Aken. Op zaterdag 21 
oktober 1944 was het zover en gaf Oberst 
Wilck zich over aan generaal Huebner van de 
US 1e divisie.6   
 

 
 
Maar die oorlog was nog lang niet ten einde. 
Door onoplettendheid van de Amerikaanse 
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legerleiding lukte het Duitsland om in 
december 1944 een reusachtig leger op te 
bouwen, dat via de  Orscholz-Westwall en 
Ardennen door wilde stoten naar Antwerpen. 
Het dramatische Ardennenoffensief vond 
plaats van 16 december 1944 tot 25 januari 
1945 en kostte duizenden mensenlevens.7  

Reeds op 12 september 1944 stonden bij 
Roetgen Amerikaanse soldaten voor de 
Limes-Westwall en in januari 1945 moesten 
zij die stelling opnieuw veroveren.8     
 
Anekdote        
We sluiten de westwall-acties af met een 
humoristische  anekdote. Na zoveel 
successen wilde de door pech geplaagde 
Winston Churchill ook in het nieuws komen. 

De premier reed naar Maastricht en samen 
met US-generaal Simpson, een paar hoge 
officieren en een legertje journalisten bezocht 
men de Westwall in de buurt van de Worm. 
Vanaf een gedetoneerde brug (waarschijnlijk 
Rimburg) wandelde men naar de 
‘drakentanden’. De journalisten hadden angst  
en wilden bij de auto’s blijven, maar dat kon 
Churchill niet waarderen en zei: “Gentlemen, 
we gaan samen want hetgeen nu zal gebeuren 
is een van de grootste gebeurtenissen van 
deze oorlog. Wij plassen met z’n allen op 
Hitlers belachelijke Westwall.”  Fotografen 
schroefden alvast een telelens op hun toestel, 
maar dat ‘pikte’ Churchill niet…9 

 

 
 
NOTEN 
1  Hans Hermans: Jesjpoort & Jesjtivvelt, band 1, Simpelveld 2002. 
2  Brockhaus, 14e band, Leipzig 1898. 
3  Gerard Hirschfeld: Die Deutschen an der Somme, Essen 2006. 
4  Bernard Poll: Geschichte Aachens in Daten, Aachen 2003.  
5  Hans Hermans: The Big Red 1 en de 30th divisie in Vaalser Weekblad  9.10. 2009. 
6  Bernhard Poll: Geschichte Aachens in Daten, Aachen 2003. 
7  Hans Hermans: The Big Red 1 en de 30th divisie in Vaalser Weekblad 9.10.2009 
8  Hans Hermans: De Bongard, Nummer 3, september 1994, Simpelveld. 
9  Hans Hermans: Jesjpoort & Jesjtivvelt, band 2, Simpelveld 2004.  
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Soms staan huizen heel dicht bij de drakentanden, zelfs tot in de tuin. Foto genomen bij Hargard / 
Monschau (O. Reitz) 
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Onze beheerder van de bibliotheek nodigt u van 
harte uit, om een keer een kijkje te nemen in onze 
uitgebreide collectie boeken en geschriften.  

Op de website kunt u ook een inventarislijst 
vinden.  

De bibliotheek en het archief is te bezoeken op 
elke  
woensdag van 11.00 tot 12.00 uur.  
  
Tevens op telefonische afspraak met dhr. W. 
Wierts, tel. 045-5440452. 
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