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Voorwoord
Beste leden,
We hebben een roerige zomer achter de rug. In korte tijd verloren we twee leden die van groot
belang voor De Bongerd zijn geweest. Op 6 juli 2015 overleed op Bert Sluijsmans op 76 jarige
leeftijd. Bert beheerde lange tijd een deel van de verzameling bidprentjes van de vereniging. Een
taak die hij niet lang geleden wegens zijn ziekte heeft moeten opgeven.
Totaal onverwacht kwam voor ons het bericht van het plotselinge overlijden van onze secretaris
Werner Wierts. Wie hem kende zal begrijpen dat we in het bestuur een kameraad hebben verloren
en dat we het gemis nog maar moeilijk kunnen bevatten. Verderop in dit nummer komt Luc
Wolters nog terug op de betekenis van beide heren voor onze vereniging.
Om de voortgang van alle taken te bespreken zijn we met de daarvoor uitgenodigde
beschermheren vervroegd bijeen gekomen. Buiten het secretariaat deed Werner ook de bibliotheek
en het archief. Inmiddels zijn de meeste taken herverdeeld en is besloten sommige klussen los te
knippen van een bestuursfunctie zodat actieve leden makkelijker kunnen bijspringen. Verder heeft
Ortwin Reitz toegezegd zijn redactiewerk voor het periodiek met 2 á 3 jaar te willen verlengen.
In de vakantietijd draaien we meestal op een laag pitje maar ik
kijk graag nog even terug op de succesvolle lezing van Roger
Janssen over de Simpelvelder missionaris Hubert Jacobs.
Deze kruisheer had een goed verhaal voorbereid ondersteund
door vaak bijzondere historisch dia’s. De aanwezigen zullen
kunnen beamen dat ook deze activiteit weer zeer de moeite
waard was.
Goed nieuws voor wie oude artikelen van “de Bongerd” wil
opzoeken; Donné Jaegers en zijn dochter Marike Jaegers
hebben deze allemaal gescand waardoor we ze beschikbaar
hebben kunnen stellen op de website:
DeBongard.nl/Periodiek.html. Op deze plek een woord van
dank voor dit karwei!
Misschien ten overvloede: wij slaan aanbiedingen om, ook incidenteel, een bijdrage te leveren aan
de activiteiten van de vereniging (periodiek, excursies, administratie, secretariaat, ad hoc hand en
spandiensten, etc.) niet bij voorbaat af. En ik weet uit eigen ervaring dat dat ook leuk en
voldoenend kan zijn. U vindt ons contact adres hieronder.
Verder wijs ik u graag op het programma voor de komende maanden, ook terug te vinden op onze
website.
zon 11 oktober. Excursie; mijnen in Cheratte en Blegny 2015
di 24 november 19.30 uur. Najaars Algemene Ledenvergadering.
di 24 november 20.00 uur. Lezing vrijmetselarij door Jean-Pierre Schobben.
zon 6 december. Barbaradag
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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Oorlogskinderen
Door drs. A.J. Weijers
Oude vijandbeeld…
Toen in 1940 de eerste Duitse militairen mijn geboortedorp Bocholtz binnen marcheerden, moet
dat voor onze ouders een shockerende ervaring zijn geweest. Van de ene op de andere dag werd
het dorp en het land bezet door tot dan ‘bevriende’ buren. De vriendschappelijke en familiaire
banden van de grensbewoners werden over en weer in één klap grondig verstoord. De vrienden
werden onze vijanden! Vijf jaar lang moesten zij noodgedwongen leven in grote onzekerheid en
vooral angst. De persoonlijke angst om dierbaren te verliezen als gevolg van het oorlogsgeweld.
Voor een grensdorp als Bocholtz, dat voor de helft omsloten is door een staatsgrens met Duitsland,
met op loopafstand de historische stad Aken, was dit een pijnlijke ervaring en gevaarlijk tegelijk.
Vooral toen het in 1944 in de vuurlinie van de oprukkende geallieerden kwam te liggen en de
Duitsers rücksichtsloos probeerden te redden wat er te redden viel. Ook de onderlinge
verhoudingen en de loyaliteit met elkaar kwam zwaar onder druk te staan als gevolg van de
heimelijke sympathie met de vijand. Zij die écht fout waren werden na de oorlog aan de
schandpaal genageld.
Maar het ‘ongewone’ dorpsleven had ook, zo goed en zo kwaad als dat ging, haar dagelijks
verloop. In deze moeilijke en gecompliceerde omstandigheden werden er kinderen geboren in
armoedige en angstige omstandigheden. Deze zogenaamde oorlogskinderen groeiden
op in het negatieve klimaat van oorlog en de naoorlogse jaren veertig en vijftig, die na de oorlog
moesten leven met het vijandbeeld van de ‘vijandige’ buur aan de andere zijde van de met
prikkeldraad gemarkeerde staatsgrens.
Hoe anders was dat in 1914, toen we blij en opportunistisch waren dat Nederland buiten de Eerste
Wereldoorlog bleef. ‘Wij bidden dagelijks tot de Almachtige dat hij de overwinning moge
schenken aan de kant der Duitse wapenen, waar veel van onze vrienden, koempels en verwanten
strijden voor Vorst en Vaderland’, aldus het blad de Christelijke Mijnwerker op 8 augustus 1914.
Voor de kompels in de oude mijnstreek heeft nooit een grens bestaan. Op het vijandbeeld waarmee
mijn generatie opgroeide, valt dan ook het nodige af te dingen vanwege de historische- en
economische banden zoals die voor, tijdens en na de oorlog hebben bestaan. Weliswaar verdienden
velen mit kalk aan de books een goed belegde boterham in Aken, maar anderzijds kwamen de
familiaire banden door de oorlog in een ander daglicht te staan. Ik herinner me nog goed dat
familie in Aken voor ons aanvankelijk ‘vreemden’ waren geworden. Pas in de jaren vijftig kwam
die Duitse familie sporadisch op bezoek, maar omgekeerd gebeurde het nauwelijks, hetgeen toen
ook te maken had met het beperkte, naoorlogse openbaar vervoer en de strenge grenscontrole.
Thuis en op de lagere school werd dit pijnlijk onderwerp vooralsnog angstvallig gemeden. Als er
al over ons buurland gesproken werd dan was dat in de negatieve clichés van de boze Mof of de
verslagen Pruuse. Alle Duitsers werden hiermee op één hoop geveegd. Met deze dommigheid was
ons historisch bewustzijn vele jaren belast. Immers, Pruisen was niet Duitsland en omgekeerd!
Want de dominantie van het militaristisch Pruisen van Bismarck en de laatste Duitse keizer, werd
niet door alle Duitsers met gejuich ondersteund, dit als gevolg van de afgedwongen eenwording in
1871.
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Lagere schooltijd…
Zo groeide mijn generatie op in een ongezond klimaat van vijandschap ten opzichte van alles wat
Duits was. Ook op de lagere school ontbrak de nuance en relativering. Over de naweeën van de
oorlog werd niet of nauwelijks gesproken. Herinner me wel de ophemelende verhalen van onze
leraren op de lagere school over de bevrijders uit Engeland en Amerika. We groeiden op met het
ongemakkelijk idee dat dit de landen zijn waar alles beter is dan in ons buurland. Op de lagere en
middelbare school was het Frans en Engels de favoriete taal, meer nog dan het correct gespelde
Nederlands. En Duits werd een dode taal, als gekozen vak nog doder dan Latijn of Grieks. Door de
blik vooral te richten op onze bevrijders uit het verre Westen, stonden wij vele jaren met de rug
naar ons buurland in het Oosten gekeerd.’, schreef streekgenoot en politicus Thijs Wöltgens (19432008) kort voor zijn overlijden in een krantenartikel in het Limburgs Dagblad.
De Staatsgrens was nog tot ver na 1945 gemarkeerd door prikkeldraad en de betonnen
Siegfriedlinie , de in rangorde geplaatste betonnen palen om de oprukkende tanks een halt toe te
roepen. De restanten van een verloren oorlog. Wat ons nog verbond was de Aachen Maastrichter
Eisenbahn , die bij Bocholtz de grens passeerde en dwars door het dorp stoomde. In de volksmond
ook wel de Pruuselijn genoemd. Het historisch spoorwegstation in Simpelveld was tot eind
negentiende eeuw een zeer belangrijk internationaal grensstation voor goederen- en
personenvervoer.

Oproep: Wie weet de namen van al deze kinderen? Antwoorden aan: DeBongard@hotmail.com
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Onze tieneridolen…
Aan de muziek heeft mijn generatie oorlogskinderen te danken dat er pas in de jaren vijftig en
zestig de eerste toenadering kwam met de voormalige vijand. Onze oude Nordmende-radio was
bijna dagelijks afgestemd op de half-Duitse zender Radio Luxemburg. We laafden ons aan de
Duitse schlager en hadden onze eerste popidolen. In de schlagers van Freddy Quinn, Conny
Froboes of de deutscher Elvis Peter Kraus droomden wij van een betere toekomst. En Conny was
ons eerste vrouwelijk tieneridool en heimelijke geliefde, maar ver weg en onbereikbaar: Wenn
Teenager träumen…
Op de smeulende na-oorlogse puinhopen werd gezongen over de verloren Heimat:
Dort wo die Blumen blühn,
Dort wo die Täler grün,
Dort war ich einmal zu Hause…
Het was dankzij de muziek dat de eerste vreedzame contacten met onze ‘vijand’ werden hersteld.
Ik herinner me de grensoverschrijdende concerten met onze fanfare in Horbach en Aken. Het is de
Schlager- en muziekfilm in de jaren vijftig en zestig waarin de tijdgeest van het Wirtschaftswunder
doorklinkt. De bioscopen in Bocholtz en Simpelveld deden goede zaken, hier genoten wij als
tieners van de vele sentimentele kaskrakers uit Duitsland.
Na de tienerjaren volgden de ‘wilde’ puberjaren van de: Rock Around The Clock !
Het was de swingende muziek van onze bevrijders waarop wij met vetkuif en heupwiegend de
dansvloer in Dancing Clavermans of I jun Smidt bevolkten, naar het voorbeeld van de nieuwe
pop- en rockidolen als Elvis Presley, Bill Haley en vele anderen. Het waren de rebelse jaren zestig
waarin de jeugd massaal rebelleerde tegen de gevestigde, naoorlogse, autoritaire orde en hunkerde
naar een nieuwe, vreedzame wereld, terwijl het nieuwe ‘moderne’ leven ons toe- lachte dankzij
onze muziekhelden: Tutti Frutti !
Met de jaren werden wij er ons van bewust dat onze culturele oriëntatie toch meer is afgestemd op
het buurland waarmee wij dezelfde taal en cultuur delen, en wij minder georiënteerd zijn op de
Angelsaksische muziek van onze ‘Hollandse’ landgenoten.

Bestuur en leden van de
Fanfare St. Cecilia
worden in het
gemeentehuis van
Bocholtz in 1953
toegesproken door
burgemeester Houbiers,
t.g.v. jubileum van
Sjo Weijers, dirigent en
Joep van der Heijden, in
het midden voorzitter
Scheeren.
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Klooster Huis Loreto.
Door Michel Dreuw
Huis Loreto of het klooster van de orde van de Zusters van het Arme Kind Jezus. De stichteres van
de orde Moeder Clara Fey werd op 11 april 1815 in Aken geboren. Ze was het vierde kind uit een
welgestelde familie.
De eerste christelijke levensopvatting kreeg ze van haar moeder. Enige jaren later in haar nog
jonge leven kwam haar vader te overlijden wat voor de familie een groot verlies was. De dood van
haar vader maakte vooral op Clara een grote indruk. Haar beide broers werden priester en vooral
met name Andre Fey deed veel voor de
noodlijdende mensen. Clara Fey was ook iedere
dag op pad voor de zieke en arme medemens.
Ze ging weldoende rond en bood geldelijke en
geestelijke hulp waar het maar kon. Zo had ze
maar een doel in haar verdere leven voor ogen.
De vraag naar hulp in die jaren werd steeds
groter door de opkomende industrialisering. De
alom bekende huisarbeid werd verlegd naar de
fabrieken. Ouders werkten nu meer dan
veertien uur in grote en soms donkere
fabriekshallen. De kinderen werden aan hun lot
overgelaten. Slechte huisvesting, drank en overspel waren de oorzaken van veel uiteengevallen
huwelijken. Er heersten sociale wantoestanden onder de werkende bevolking. Clara Fey zag dit
alles met medelijden aan en bood hulp aan de weerloze kleine kinderen. In 1837 leidde zij een
‘armenschooltje’ waar de kleintjes voor de dag werden opgevangen. Met de naam ‘Arme Kind van
Jezus’ besloot ze in 1844 een congregatie te stichten. Maar door de ‘Kulturkampf’ onder Kanzelier
Otto von Bismarck was dit niet mogelijk. Deze wetten verboden het religieuze instellingen te
ontwikkelen en bestaande te beperken in hun expansiedrang. Door deze maatregelen in het
Duitsland van toen zag Clara Fey geen mogelijkheden om haar levenswerk voort te zetten. Ze
besloot met enkele van haar ordezusters uit te wijken naar Nederland. Met de trein Duitse trein
aangekomen in Simpelveld gingen ze naar de pastorie waar ze door pastoor Petrus Römkens
werden ontvangen. Ze waren op zoek naar bouwgrond om een huis te bouwen waar ontheemde
kinderen een toevlucht konden vinden. Mgr. Paradis van Roermond verleende gastvrijheid aan de
zusters om zich in Nederland te vestigen. Een stuk braakliggend moerasgrond bij de Rode Put
werd aangekocht voor de bouw van het klooster Loreto.
De naam Loreto werd afgeleid van het ouderlijk
huis van Jezus, dat volgens de legende, van
Nazareth werd overgebracht naar Loreto in
Italië. Door bemiddeling van Burg. Johan
Werner Brand werd in 1875 de eerste steen
gelegd en werd begonnen met de bouw. In 1878
werden de eerste zusters in het nieuwe
onderkomen begroet door de gehele bevolking
van Simpelveld. Het zegenrijke leven van de
zusters nam een aanvang. Het misdeelde kind
stond centraal in de roeping die de orde zich had
gesteld. Ook Simpelveld vond gehoor bij de
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zusters en deze begonnen in 1878 het onderwijs voor de katholieke meisjesschool in het
novicitaatshuis van het klooster.

Klooster Loreto in 1931

Klooster Loreto in 1946

Op 8 mei 1894 is moeder Clara Fey overleden. Ze werd herbegraven op het kloosterkerkhof ‘De
Bergen’ genaamd in het prachtige hellingbos, dat heden ten dage veel bezocht wordt door vrienden
van het klooster en mensen uit de omgeving en om te genieten van de prachtige natuur.

Op 23 augustus 1934 werden haar stoffelijke resten opgegraven en bijgezet in een graftombe in de
kloosterkerk. Het proces van haar zaligverklaring werd gestart door Mgr. Schrijnen, voortgezet
door bisschop Lemmens en afgesloten door Mgr. Moors allen bisschop van Roermond. Het
wachten is nu op de verdere voortgang vanuit Rome.
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Haar werk werd voortgezet vanuit het
Simpelveldse moederhuis dat bekend werd
over de hele wereld. Klooster Loreto werd
bekend door het kostbare en prachtige
borduurwerk van paramenten en vaandels.
De unieke kerststal met ‘levende beelden’
van was gemaakt was tot ver in de omtrek
bekend.

In de ‘goede jaren’ werd het klooster
bewoond door 200 zusters die de zorg
hadden voor 800 wees- en voogdijkinderen.
Door het terug gaan van roepingen voor dit
zegenrijk werk is het aantal zusters danig
geslonken. Er zijn nog maar zestig
religieuzen waarvan de meeste al meer dan
tachtig jaar zijn. Twaalf zusters hebben de
gezegende leeftijd van 90 jaar bereikt. In
vroegere jaren waren meer dan 250 zusters
die tot de congregatie waren toegetreden.

De achterkant van het grote klooster met de
tuinen
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Richting Rode put was het Kanthuis waar de
Rector van Loreto woonde.

De stichting Gastenhof is een instelling die
jeugdige, licht geestelijk gehandicapten
begeleid
en hen verder helpt bij het zoeken van een
geschikte baan. Zo blijft Loreto verbonden
met de doelstelling van moeder Clara Fey.
Het doel en werk van moeder Clara Fey
wordt nu voortgezet door beroepskrachten op
maatschappelijk gebied die de zorg en de
begeleiding op zich hebben genomen. Het
speciaal onderwijs voor moeilijk lerende
kinderen is een van de vele taken die de Clara
Feyschool heden uitoefent.
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Op 28 februari 1932 werd de St. Jozefschool
aan de Kloosterstraat geopend. In de jaren
‘90 is deze overgegaan naar de stichting
Algemeen Onderwijs en kreeg de naam ‘de
Klimboom’.
De Simpelveldse kleuters gingen naar de
‘bewaarschool’ en werden opgevangen in een
klasje bij het klooster.

Het kloostercomplex heeft door de jaren heen veel veranderingen meegemaakt. Zo is in 1989
de mooie boerderij, het koetshuis en de eigen kwekerij afgebroken.

Ook de plaats van het vroegere zwembad van het klooster moest plaats maken voor
woningbouw.
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Sinds januari 1991 is in een vleugel van het omvangrijke complex het ‘St. Jozefklooster’
gevestigd, het vroegere St Gabriël. Het is het nieuwe onderkomen van het Nederlands Provinciaal
Moederhuis dat voorheen gevestigd was aan de Boschpoort in Maastricht. In het verleden was hier
de bewaarschool voor de kleuters.
In het Generale Moederhuis ( Generalaat) van de congregatie was dinsdag 14 mei 1991 een grote
feestdag. Meer dan twee honderd zusters van de congregatie uit alle kloosters in de wereld waren
in Simpelveld verzameld. Aanleiding was dat op die dag om klokslag 12 uur Paus Johannes Paulus
II in Rome een decreet ondertekende, waarin verklaard werd dat Clara Fey de eerste moederoverste van de Zustercongregatie Arme Kind van Jezus een ‘deugdzaam leven’ had geleid en bij
deze ‘Eerbiedwaardig’ verklaard werd.
Deze officiële bekendmaking was de eerste
fase op weg naar de uiteindelijke
zaligverklaring van Moeder Clara Fey.
Ontroerd en dankbaar waren alle aanwezigen
tijdens de plechtige H. Mis die opgedragen
werd door pater Keym in de overvolle
kloosterkerk. “We bidden en wachten op een
Godswonder opdat Moeder Clara Fey zalig
verklaard gaat worden.” Aldus RegionaalOverste van huize Loreto zuster Regina
Theresia. Ter ere van dit heugelijke feit werd
op het kloostercomplex een boom geplant.
Om het monumentale gebouw in stand
te houden is een gedeelte van de tuin
en het prachtige hellingbos in 1992
verkocht aan de gemeente Simpelveld.
Hier is nu een schitterend natuurgebied
ontstaan, met waterpartijen en
wandelpaden. Men kan wandelen langs
de prachtige kruiswegstaties.
De opening van het Hellingbos
gebeurde onder grote belangstelling op
4 oktober 2010 door Simpelvelds
wethouder W. Weijers en werd
ingezegend door Pastoor R. Pisters.
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Zorgcentrum De Rode Beuk
Een projectontwikkelaar realiseerde koop- en huur appartementen op een gedeelte van het terrein
tegenover het monumentale klooster Loreto.
De werkzaamheden starten in 2009. Vooreerst wordt de uiteraard bestaande bebouwing gesloopt.
Het zorgcentrum krijgt de naam Rode Beuk genoemd naar de eeuwenoude beuk die hier stond.
De vroegere Clara Fey school en
de overige bebouwing op de
plek waar het zorgcentrum
moet komen worden afgebroken.

Alle bebouwing van voorheen is
afgebroken voor de het werk dat
komen gaat.

Gemeente Simpelveld zal op deze plek realiseren: de huisartsen praktijk, fysiotherapie, Mediqapotheek, Impuls, Swobs, Koraalgroep, Woningstichting Simpelveld en diverse andere
activiteiten.
116

Het werk is begonnen door Aannemersbedrijf Van Kan-Jongen BV uit Maastricht.
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In het complex wordt de opvang voor ouderen gevestigd. De Mediq-apotheek en het Para medisch
Centrum hebben eveneens hier haar onderkomen. En voor iedereen is er natuurlijk een welkom in
Grand café genaamd De Rode Beuk. Op de boven verdieping zijn de Medische diensten gevestigd.
De overige bovenbouw is gereserveerd voor particuliere huisvesting.
De hoofdingang met links de apotheek en
rechts de ingang voor het Grand café De
Rode Beuk.
Deze geeft toegang voor iedereen. Er is een
biljart en ook diverse kaartclubjes hebben
hier hun onderkomen gevonden. Voor de
dames zijn er diverse handwerkclubjes. De
Rode Beuk een plaats voor iedereen.

Aan een andere kant van het gebouw is een
dameskapsalon en een voetverzorgingsatelier gevestigd. D’r Durpswinkel heeft ook
hier zijn domein gevonden.

In het complex Rode Beuk zijn diverse
woonblokken die vallen onder begeleid
wonen. Gehandicapten in algemene zin
vinden hier een welkome opvang. De
Meandergroep begeleid de diverse groepen
die hier wonen.

118

119

In 2009 maakten deze Zusters van Huize Loreto een reis per trein.
Zoals moeder Clara ook per trein van Duitsland in Simpelveld aan kwam …..

In 2012 zijn de meeste Zusters uit
Simpelveld vertrokken.
Met deze een Herinnering aan de
Zusters Orde van Clara Fey, die
jarenlang hier in Simpelveld hun
zegenrijk werk hebben gedaan.
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Dit artikel besluit ik met ‘bedankt Zusters van Clara Fey’.
Door Michel Dreuw
Simpelveld 2012
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Een tolweg en tollenaars in Simpelveld
Donné Jaegers

Bijvangst no 2
Irmstraat a St. Niklas".Die plannen· dateren
van rond 1860, maar er blijkt dan niets over
een tolweg ter plaatse. Later blijkt deze
verbetering van die weg de opmaat naar de
invoering van tol voor deze weg. Een besluit
van de gemeenteraad van Simpelveld van 17
september 1863 brengt het onweerlegbaar
bewijs en verband, let ook op het gebruik
daarin van de woorden “kunstmatig
verbeterde” weg.4 De gemeenteraad besloot
toen tot het heffen van een tolregt op den
kunstmatig verbeterden buurtweg, genaamd:
Hertogenratherweg met ingang van 15
oktober 1863. Dat besluit tot tolheffing
vereiste Koninklijke goedkeuring en die
blijkt uit besluit van zijne majesteit van 4
oktober 1863. Dat besluit wordt in afschrift
aan het gemeentebestuur van Simpelveld
toegestuurd namens de Gedeputeerde Staten
van het Hertogdom Limburg door de griffier
van dat college.

S

oms kan de ene bijvangst tot een
andere leiden. Dat overkwam me toen
ik om andere reden dan deze bijdrage
bladerde in het Fotoboek Oad Zumpelveld
en een foto zag van Bulkemshof.1 Boven die
foto staat dit:
Vanuit Eys liep via kasteel Goedenraad
langs hoeve Vogelzang, een weg naar en
door Simpelveld, vroeger “Roastroas’
(Herzogenratherweg) genoemd) Het is een
zeer oude weg, ouder dan de tijdsspanne die
dit fotoboek beschrijft. (…) Voorbij de
graanmolen van Engelen en naar het
gehucht Bulkemsbroek (…) ging de weg
verder over Bulkem naar St. Nicolaas en
vervolgens via de Irmstraat naar de kerk.
Die tekst bracht me een aantekening, die ik
ooit maakte over een tolweg in Simpelveld
in herinnering. Het was iets van heel lang
geleden, midden 15e eeuw en Hoeve St.
Nicolaas aan die weg dateert uit 1559 of had
ik er over gelezen in het prachtige
Dyddenboek? 2
Mijn aantekening over een tolweg in
Simpelveld kwam bij nader inzien niet uit
dit boek, maar had ik gemaakt bij het
doorlezen van een bepaalde inventaris van
het archief van de gemeente Simpelveld bij
Rijckheyt.3 Zou die Herzogenratherweg
dezelfde weg zijn als de tolweg waar in die
inventaris sprake van was?

I

n dat raadsbesluit staan de voorwaarde
en
bepalingen
waaronder
die
gemeentetol geheven kon worden. Ze
zijn te mooi om de lezer te onthouden. De
gemeente hief die tol niet zelf, maar
verpachte het recht om die tol te heffen. Een
voorbeeld van privatisering nog voordat het
woord zelf was uitgevonden. Voor de
gemeente zaten aan die werkwijze heel wat
voordelen:
- geen inzet van extra ambtenaren;
- opbrengst van deze tol staat vast;
- economisch risico van hoogte
opbrengst ligt bij pachter.

B
een

ij Rijckheyt vond ik in eerste
instantie alleen Bestek en begroting
betreffende "het nederleggen van
stuk kiezelweg (genaamd) in de

Omwille van de leesbaarheid heb ik voor
een hertaling gekozen en niet voor een
letterlijke vertaling.
.

1

Pag. 21 Fotoboek Oad Zumpelveld, H. Franssen, W.
Loeve, H. Senden en J. van der Werf, samenstellers,
Stichting Fotoboek Oad Zumpelveld, 1980
2
Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold
Dydden, pastoor 1571-1616, J. van de Werf, Uitgave
Heemkundevereniging De Bongard, 2012.
3
Gemeente Simpelveld, 1795-1941, T 102, inv. nr.
2317, Rijckheyt, Centrum voor Regionale
geschiedenis.

4

Zie ook pag. 14 e.v. in Simpelveld en zijn wegennet
in de loop der eeuwen, H. van Wersch, De Bongard
2001, no 1; van Wersch wijst (abusievelijk?) echter
hiervoor een raadsbesluit van 11 februari 1863 aan.
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Art.: 1
Er zal ten behoeve van deze gemeente
vanaf 13 oktober 1863 tol geheven worden
op de kunstmatig verharde weg genaamd
Hertogenratherweg, die loopt vanaf de
grens van Wittem bij Eijs naar de grens
van Heerlen bij de Locht, naar het
volgende tarief en de daarbij behorende
bepalingen:

1e Voor elk paard, aangespannen of
niet, ƒ 0,02
2e Voor elke aangespannen os ƒ 0,02
3e Voor elk paar wielen van een rijof voertuig, hoe ook genaamd en op
welke wijze dan ook voortgetrokken,
alleen uitgezonderd die met honden
zijn bespannen, ƒ 0,02
Art.: 2
Vrij van tol zijn de rijtuigen voor
gewonden en doden en ook die tot
vervoer bestemd zijn van:
a)materiaal voor onderhoud van wegen,
gebouwen en bruggen, als het
onderhoud ten laste van de gemeente
komt, wanneer dat materiaal in het
Hertogdom afgehaald afgeladen
/aangevoerd wordt, zowel leeg als
geladen mits voorzien van een
schriftelijk bewijs van het bestuur van
de gemeente waar de werken worden
uitgevoerd.
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D

e eerste verpachting van de wegtol
gebeurt op 29 februari 1864 en is
voor de periode van 1 maart tot en
met 31 december 1864, dus voor maar 10
maanden. De hoogst biedende is dan de
Martinus Beckers, herbergier te Simpelveld.
Hij betaalt ƒ 103, -, die hij in vijf termijnen
mag voldoen, de eerste op uiterlijk 1mei van
dat jaar.5

Emma, koningin-weduwe, regentes van het
koninkrijk.
Van die goedkeuring blijkt uit dit Koninklijk
besluit van 15 juni 1893.

Na hem zal de wegtol nog gepacht worden
door W. Vliex, (20 december 1867), P.J.
Dobbelstein, (29 december1870), A. Knubben
en J.J. Senden, (19 december1873), J.J. Senden
en A. Knubben, (20 november1879), H.H.
Knubben en M. van Wersch, (29 december
1882), J. Beckers en H. Quaadvlieg, (28
december 1885) en de laatste tollenaars waren
op 29 december 1888 J.Beckers en W.
Meentz. Uit de tijdvakken blijkt, dat de
pachtermijn drie jaar was. Uit het relaas van
de verpachting in 1882 blijkt ook, dat het
laatste bod zesmaal opgeroepen moet
worden voordat de toeslag
kan plaatsvinden. De pachtprijs is dan zoals
dat gebruikelijk bij belastingen is, gestegen
en wel tot ƒ 119, - per jaar.

N

iet minder dan precies 30 jaar hield
deze gemeentelijke wegtol stand. En
net zoals dat vereist was voor het
besluit tot invoering van deze tol, zo was
ook de goedkeuring nodig van Hare
Majesteit voor het besluit tot afschaffing. De
griffier van Gedeputeerde Staten van het
Hertogdom Limburg herinnert B&W van
Simpelveld er schriftelijk fijntjes aan, dat
men in de gemeentelijke begroting van 1893
gezien heeft, dat de raad besloten heeft de
tolheffing op den weg “genaamd
Herzogenratherweg”af te schaffen. En of
men dat besluit maar omgaand wil toesturen
ter goedkeuring door de majesteit. Dat is
intussen hare majesteit Wilhelmina, met Wij

5

Er bestaat geen stuk met de titel proces-verbaal van
verpachting, maar wel een relaas van die gebeurtenis,
getekend namens B&W van Simpelveld door de
burgemeester en de secretaris, respectievelijk W.
Brand en I.L. van Wersch.
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Jaarprogramma 2015

O.V.

zon

11 oktober

di.

24 nov. Najaars Algemene Ledenvergadering om 19.30 uur in Oad Zumpelveld.

di

24 nov. Lezing over Vrijmetselarij door Jean-Pierre Schobben na de vergadering.

zon.

Excursie naar mijnen in Cheratte en Blegny.
Deze excursie vindt plaats in het kader van het 'Jaar van de mijnen' en
brengt ons naar de voormalige mijn Blegny, waarin we nog
ondergronds kunnen gaan, en naar het mijnwerkersdorp Cheratte, waar
de grauwe stempel die het spookachtige mijncomplex op het dorp
drukte, nog steeds te zien en te voelen is.

dec. Barbaramiddag in Simpelveld.
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Excursie naar de mijnen van
Blegny en Cheratte
2015 is het jaar van de mijnen. In het kader hiervan organiseert Heemkundevereniging de Bongard
enkele activiteiten: een excursie naar Blegny en Cheratte in oktober en een Barbaramarkt in
december.
Op 11 oktober bezoeken we de mijnen van Blegny. Deze mijn staat sinds 2012 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Blegny is als mijn nog steeds intact en geeft als museum een goed beeld van een
belangrijk onderdeel van onze jongste geschiedenis. Het museum laat zien hoe steenkolen gedolven
en verwerkt werd. Na de lunch in het restaurant van het museum krijgen we een rondleiding. Onder
leiding van een Nederlandstalige gids zullen we een deel van de galerijen en de schacht bezoeken. De
schacht Marie is als museum ingericht en laat het dagelijkse werk van een mijnwerker zien: de
douches, de kleedruimtes, enzovoorts.
Voordat we naar Belgny gaan, maken we een kleine omweg naar Cheratte. Dit mijnwerkersdorp ligt
onder de rook van Luik. Cheratte heeft nog enkele indrukwekkende gebouwen uit de tijd van de
mijnen. We maken een rondgang door het dorp langs de overblijfselen van het kasteel en de
mijnwerkerskolonie.
Op 11 oktober verzamelen we op de markt van Simpelveld om 10.00 uur. Indien u mee wilt, kunt u
zich aanmelden bij Hetty Backbier, telefoon 045-5443863 of via h.backbier@home.nl. De kosten
bedragen voor entree, rondleiding met gids en lunch € 20,00 per persoon voor leden en €24,00 voor
niet-leden.

Heemkundevereniging “De Bongard” / Postbus 21009 / 6369 ZG Simpelveld / Website www.DeBongard.nl
KvK Zuid Limburg 40188833 / BIC RABONL2U / IBAN NL89 RABO 0115 1034 06

Limburgse Mijnwerkers en het ‘ zwarte goud’.
Auteur: Michel Dreuw
boterhammen in een oude krant gewikkeld.
Ze waren kenbaar aan hun zwarte omrandde
ogen en soms blauwe littekens van het
achtergebleven stof bij opgelopen kleine
verwondingen ondergronds. Mijnwerkers
‘van betere afkomst’ of zij die niet als ‘
koelman’ herkent wilden worden, hadden
hun boterhammen in een aktetas. In het
badlokaal wasten ze elkaars ruggen en hun
zwarte ogen wreven ze schoon met speciale
oogzalf. Maar het probate middel voor de
meesten waren de ‘moeskelen’ (de biceps)
die het laatste restje zwart uit de oogranden
weg poetste.

Steenkool was al sinds mensenheugenis in
het Wormdal bekend als ‘brandbare aarde’
De monniken van Rolduc waren de eersten
die deze’ brandbare brokken steen’ gingen
exploiteren. Daarmee ontstonden de eerste
koolgroeven of koelen en nadien de
mijnschachten. Steenkool was er voor het
dagelijkse gebruik in alle voorkomende
gevallen. Steenkolen voor huisbrand en
industrie.Voor stoomgemalen en
stoomlocomotieven. Steenkolen waren
destijds en ook nu nog onmisbare producten.
Over de steenkoolwinning in Zuid Limburg
zijn veel boeken geschreven. Maar over het
mijnwerkersleven in Limburg van iedere dag
is maar betrekkelijk weinig bekend. Na
meerdere gesprekken met de vroegere
Limburgse ,koempels’ wil ik U deze niet
onthouden.

Het leven van alle dag.
Slechts een keer per jaar werd, althans
volgens de vastenwet van de kerk, de
mijnarbeid erkend als slafelijke arbeid. De
vastenwet, die de
Katholieke kerk
voorschreef van
Aswoensdag,
veertig dagen
voor Pasen
begon, hoefden
de mijnwerkers
niet na te leven.
Ze mochten
iedere dag een
volledige maaltijd
gebruiken. Voor
het overige
mochten ze iedere
dag zich het
zweet uit hun
poriën persen en
het gevaarlijke
steenstof in hun
longen zuigen. De
kerk zag blijkbaar
ook in dat bij ’het vasten’ niet de productie
werd gehaald die van hen verlangd werd.
Daarom kregen de mijnwerkers dispensatie
voor de vastenwet….

Naar de koel op middagdienst
‘Koelpieten’ werden ze door de
buitenwereld genoemd. De tienduizenden die
dag en nacht naar de mijn gingen. Met de
werkkleren in (d’r pungel) en de
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Met een smak gooide de jonge beambte het
loket dicht. Met de moed der wanhoop
keerde de man naar huis. Voor altijd had hij
nu een grote hekel aan de koel.

De maandelijkse afrekening.
Mijnwerkers hadden zwaar en vuil werk, dat
naar verhouding goed werd betaald. Rond de
15e van elke maand was “ousjangsmond’ dan
rekenden de mijnbazen af met de werkers. De
voorbetalingen vonden iedere vrijdag plaats
aan het loket in de grote loonhal. De
mijnwerkers die ‘in akkoord’ werkten wisten
soms tot op de cent nauwkeurig wat op de
kaart stond. Voor de maandelijkse
‘afrekening’ stonden de kranten vol met
advertenties van aanbiedingen van allerlei
soort. De middenstand wist natuurlijk dat de
mijnwerkers dan iets meer te verteren
hadden. Er waren vrouwen die
s,morgens met een ondertekent
briefje van haar man het loon al
kwamen afhalen en met de eerste
stoomtrein of bus richting Heerlen
reisden om zich iets extra’s te
permitteren…Zo was er ook een
moeder die de loonkaart van zoon
Gerrit na keek en rond vertelde dat
hun Ger. boven Max was geplaatst.
Want met rode letters stond er F 2.50
,Ger boven Max’. Toen vader de
kaart zag maakte hij echter duidelijk
dat hun Gerrit niet bevorderd was,
maar een boete had van F 2,50 omdat
hij gereedschap had weg laten komen
boven het Maximum.

Vakantie en verlof.
Tegenwoordig kan en gaat iedereen op
vakantie. Er wordt soms gepocht over verre
reizen maken en de reisbureau’s doen goede
zaken. Dat hoort bij de moderne mens. Maar
vijftig jaar geleden, toen de mijnen nog
draaiden was dat onmogelijk. Vakantiegeld
was onbekend laat staan vakantiedagen.

Te weinig loon.
Een mijnwerker had volgens zijn
zeggen te weinig loon ontvangen en
deed zijn beklag aan de opzichter.
Deze verwees de koempel naar het
hoofdbureau om daar zijn zegje te
doen. Onze Joep nam een
‘verlofschicht, en trok zijn beste
kostuum aan. Hij kwam aan het loket
en een jonge beambte met een gezicht vol
puisten vroeg: “ Wat moet je? “Heer moet je
eens horen, ik heb te weinig loon gekregen en
dat wil ik recht gezet hebben” De puber keek
de man aan en vroeg: “Hoeveel kinger hat
dier? Ich han zeve kinger heer” zei de totaal
verraste koempel. “Voor een huisvader van
zeven kinderen zou het verstandiger zijn om
zijn werk in de mijn beter te doen, dan te
zeuren over te weinig loon” Je kunt gaan.

De verlofkaart.
Het maximum aan verlofdagen bedroeg 18
dagen per jaar. Alleen in bijzondere gevallen
kreeg men van de bedrijfsleiding
toestemming om verlof zonder loon op te
nemen. Alles werd keurig bijgehouden op de
‘verlofkaart’ Willekeurig verzuim
(boemelen) werd niet alleen beboet maar
werd ook met rode cijfers op de verlofkaart
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vermeld. Dan was de koelman ‘voor altijd en
overal gemerkt’. De verlofkaart was tevens
legitimatiekaart en werd maar één keer
per jaar uitgereikt. Bij verlies werd maar één
nieuw exemplaar vertrekt en de kosten
bedroegen F 2,- tevens moest de ‘slordige
man’ zich melden bij de bedrijfsleiding, waar
hij een ‘schrobbering’ kon verwachten.
De verlofpas moest de koempel dus altijd bij
zich dragen en moest indien nodig getoond
worden. Bij de wekelijkse betalingen en de
eindafrekening moest de kaart ten alle tijden
getoond worden. Als de koempel wegens
ziekte zijn loon niet kon afhalen moest hij
een machtiging schrijven waarop hij tekende
dat de gemachtigde met naam en
werknummer zijn loon in ontvangst mocht
nemen. De loketbeambte maakte daarvan
notitie. D’r Koelman kwam ‘in de grote
vakantie’ dan ook niet veel verder dan met de
vrouw en kinderen een dagje met de
stoomtrein naar Valkenburg of de speeltuin
in de buurt. De jeugd zocht zijn eigen vertier
rond het ouderlijke huis en had destijds meer
vrijheid om zich uit te leven….

Kinderen tussen steenbergen en grauwe
huizen.
Duizenden jonge mijnwerkers werden
geboren als Koelpiet. Het mijnwerkersvak
ging over van vader op zoon. Na de lagere
school gingen de meeste jongens naar de
O.V.S. de Ondergrondse Vak School.
Enkelen mochten verder studeren en gingen
naar de MULO of de Ambachtsschool. Na
het behalen van het diploma kwamen ze
terecht op het mijnkantoor of het
‘hoofdbureau’ Zij die een technisch diploma
hadden kwamen in de werkplaatsen
bovengronds. Hier werden ze praktisch
opgeleid als volwaardig vakman voor het
bedrijf. De bovengrondse bedrijven waren
‘selfsupporting’ Hier werd bijna alles zelf
gemaakt en onderhouden wat maar enigszins
mogelijk was. Het vakmanschap stond dan
ook in hoog aanzien bij het toezichthoudende
personeel. Want iedereen had wel eens wat
nodig……
Het bovengrondse bedrijf bestond uit
bedieningspersoneel en vaklieden in de
diverse werkplaatsen. De mijn was voor deze
mensen een ware
leerschool met
technisch
hoogstaande
vaklieden die een
gedegen opleiding
genoten.
Het bovengrondsbedrijf was dan ook
een groot verschil
met het bedrijf
ondergronds. Voor
het zware en
gevaarlijke werk
ondergronds was
natuurlijk ook het
maandinkomen een
aanmerkelijk
verschil….
Jongens uit vooral
grote gezinnen, die direct na hun lagere
school naar de mijn gingen kwamen terecht
bij de O.V.S. De ondergrondse vakschool .
Op de lagere school waren soms klassen die
‘domme rijen’ hadden.

Mijnwerkers kolonie Leenhof 1925.
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ook bovengronds zichtbaar want zij woonden
kort bij de mijn in mooie villa’s die door
personeel van het bedrijf werden
onderhouden. In Heerlen was de mijnschool
gevestigd voor het middenkader en het
toezichthoudende personeel.
Na het hogere kader kwam de Chef
Ondergronds Bedrijf of de Hoofdopzichter ,
die het hele ondergrondse bedrijf aanstuurde.
Deze werd geassisteerd door diverse
Meester-Opzichters, die weer Afdelings- en
overige Opzichters onder zijn hoede had. Aan
het kolenfront of de pijler was de
Afdelingsopzichter de eindverantwoordelijke
persoon. Deze kwam iedere dag tegen 9 uur
in zijn witte mijnwerkerspak met de lift naar
beneden en ging naar zijn afdeling. Aan de
voet van de pijler bracht de dienstdoende
opzichter verslag uit van de lopende
productie. Dan inspecteerde hij met de
opzichter en de Meester-Houwer of
ploegbaas de afdeling op veiligheid en
productie. Tegen 12 uur ging hij weer naar
boven en na een fris bad en lunch was hij
weer voor de middag ploeg present op zijn
kantoor. De Afdelingsopzichter was voor de
drie diensten met samen zo’n 50 man
eindverantwoordelijk voor veiligheid van de
mensen en de productie van zijn pijler.
Tevens regelde hij het accoordloon voor zijn
werkers aan het kolenfront. Het
beambtencorps met hun familieleden gingen
geregeld naar uitvoeringen in het
‘beambtencasino’ wat alleen toegankelijk
was voor het leidinggevend personeel. De
mijnwerkers zochten ontspanning in het
plaatselijk Patronaat om te kaarten of te
biljarten. In het dorpscafé was ieder weekend
wel vertier en de meeste verenigingen hadden
hier hun verenigingslokaal. De kastelijn was
meestal zelf ook mijnwerker en de vrouw
runde het café.

Hier zaten de kinderen die dan ook ‘niet
verder kwamen dan de vijfde of zesde klas’.
De jongens die 12 jaar waren gingen meestal
eerst bij de boer werken. Waren ze 14 dan
konden ze naar de mijn en net als vader, geld
verdienen voor het grote gezin.. De
mijndirecties hanteerden een streng
selectiesysteem. Destijds moesten alle jonge
sollicitanten voor boven- of ondergronds
werk moesten een bewijs van ‘goed zedelijk
gedrag’ overleggen. Dit kon worden gehaald
bij de gemeente of bij de pastoor.. De eerste
werkplek voor de OVS ‘ers was de
‘leesband’waar ze aan weerszijden aan een
stalen transportband stonden en de stenen uit
de kolen moesten rapen. Verder moesten ze
allerlei kleine hand- en spandiensten
verrichtten voor het ondergrondse bedrijf.
Het loon van de leesjongens was minimaal F
3,- per week en F 12,- bij de maandelijkse
afrekening. Voor deze aalmoes moesten ze
iedere dag dit smerige werk doen. Na 4 uur
werk werden ze afgelost door de tweede
ploeg OVS’ers. De namiddag werd
doorgebracht met lessen in allerlei vakken.
Zo ook mochten ze eens een opstel maken
naar eigen idee, wat ze dachten van de mijn.
Er was één oplossing bij waarin een leerling
schreef dat hij het liefste de hele mijn ‘met
dynamiet zou opblazen’. Voor de jeugdige
mijnwerkers heerste een ijzeren tucht. De
‘mijnvader’ strafte met harde hand. Zo was
het b.v. ten strengste verboden te roken
tijdens het werk. Naakt rondlopen in het
badlokaal was een doodzonde en dit voorval
werd schriftelijk medegedeeld aan de ouders.
Met tucht en discipline werd de jonge
mijnwerker voorbereid om straks een goede
huisvader te worden voor zijn gezin.
De Herarchie op het mijnbedrijf.
Aan het hoofd van iedere mijnzetel stonden
de Ingenieurs, die van Hollandse afkomst
waren en aan de Technische Universiteit in
Delft mijnbouwkunde hadden gestudeerd.
Deze heren stonden mijlenver boven de
Limburgse arbeiders en spraken een geleerde
ambtelijke taal, nauwelijks te begrijpen door
de meeste ondergeschikten. Ze kenden niet
de Limburgse cultuur en gewoonten en
wilden die ook niet kennen. Deze afstand was

Mijnwerkersleven in de oorlogsjaren 19401945.
Door de bezetter werden in de eerste dagen
na 10 mei 1940 allerlei mededelingen in de
loonhal opgehangen. Zo diende iedereen
weer gewoon zijn werk op te pakken en met
voortvarendheid nog meer productie te
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leveren aan de nieuwe welvaart die Hitler
voorspelde. Wie zich hiertegen verzette of
opruiende taal bezigde werd onmiddellijk
ontslagen en hem wachtte een
gevangenisstraf. De meeste ‘koempels’
waren geschokt en ondergronds werd de
discussie voortgezet. Wat dacht die Hitler
wel, zij zouden het nu eens anders doen…
Men kwam in verzet.

Duitse overheid was razend en zocht naar de
daders…
Iedere week werden nieuwe orders van
kracht om de productie op te voeren.

Op 15 juni 1941 kwam de onheilstijding
afgekondigd door de directie dat vanaf 29
juni s’zondags gewerkt moest worden. Maar
dat stuitte op verzet en was volgens de
katholieke wetten verboden. Men diende de
zondag te heiligen.. Op de kolenwagens
stond te lezen: “Al geven de moffen mij een
heel verken, ik ga s’zondags niet werken”
Veel mijnwerkers kwamen in verzet en
melden zich ziek. Gedurende de lange
oorlogsjaren werd het ziekteverzuim steeds
erger en de mijnarts schroomde niet met
harde hand in te grijpen. “Is geen reden tot
ziek vieren en morgen op middagdienst” was
het motto van de controlerende mijnarts. De
acht urige werkdag werd bovendien met drie
kwartier verlengd. Na het einde van de
zondagsdienst waren er wel cadeautjes in de
vorm van versnaperingen, sigaretten of tabak,
twee stuks makreel en een flesje jenever.
Bezorgd voor het zielenheil van de
mijnwerkers gaf de toenmalige Bisschop van
Roermond Mgr. Lemmens toestemming om
op zaterdagavond een H. Mis bij te wonen,
die gelijk was als de traditiegetrouwe
zondagsheiliging. Deze diensten werden druk
bezocht ook door niet mijnwerkers. Het
kwam velen goed uit en menigeen kon
daardoor s’zondags lekker uitslapen…
De bevrijding….
Als in september 1944 eindelijk de bevrijding
een feit is wordt alles anders. De Amerikanen
brengen nieuwe dingen en ideeën mee en de
mensen worden mondiger. Het jarenlange
knechtschap wordt voorgoed afgezworen.
Veel jonge mijnwerkers zeggen de mijn
vaarwel en meldden zich als
oorlogsvrijwilliger bij de Koninklijke
Stoottroepen. Alles zou anders worden ook in
het mijnbedrijf. ‘Foute opzichters’ werden
ontslagen of overgeplaatst en de alles
overheersende Katholieke Mijnwerkersbond
kreeg concurrentie van de Algemene Bond

Bekendmaking zondagsarbeid....
Ondergronds werden geregeld
transportbanden doorgesneden en werden
ijzeren bouten in de kettingkasten van de
aandrijfmachines gegooid. In de ON mijn in
Heerlen werden op een nacht twee wagens in
de hoofdschacht gedonderd. Honderden
meters diep was alles een grote ravage. Meer
dan een week was de schacht niet meer te
gebruiken en de productie stagneerde. De
131

van Werkers in het Mijnbedrijf. De beambten
verenigden zich in de Kath.Vereniging voor
Mijnbeambten of de Bond voor Mijntechnici
St.Clemens. Maar de meeste mijnwerkers
bleven nors bij alle goede bedoelingen die de
directie ook maar kenbaar maakte. Zo waren
ze niet tevreden over hun behandeling, de
woningnood maar vooral op de distributie
van het hoog nodige. In Nederland was in die
tijd geen schoenveter of knot breiwol meer te
krijgen. Nederland was beroofd geworden
van alles. Overal lege etalages en wat nog te
krijgen was, werd op de ‘zwartemarkt’
verhandeld. De mijnwerkers die iedere dag
hun zware werk moesten doen werden hoe
langer hoe meer ontevreden.

Stichting Mijnwerkers Voorziening.
Omdat veel goederen schaars waren werd
begin 1945 de Stichting Mijnwerkers
Voorzieningen (S.M.V.) opgericht. Deze
stichting verstrekte punten waarop de
mijnwerkersvrouwen extraatjes konden
kopen. Er kon gespaard worden voor o.a.
serviesgoed, textiel, overhemden, stofzuigers
of een kleine bakelieten Philips radio. Er
ontstond nu een levendige handel tussen wel
en niet mijnwerkers. Koningin Wilhelmina
kwam persoonlijk naar de mijnstreek om de
mannen aan te moedigen om weer s’zondags
te gaan werken voor Noodlijdend Nederland.
Nederland moest weer opgebouwd worden
was het devies. Als dank mochten enkele
‘koelpieten’ een paar dagen op vakantie naar
Rotterdam en werden daar
met tromgeroffel
binnengehaald.
Nieuwsgierige toeschouwers
vroegen: ”Zijn dat
mijnwerkers, ze zien er toch
niet zwart uit”
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mijnenveld. Hij vertelde van een jonge
soldaat die droomde dat hij vanaf het
soldatenkamp het ouderlijk huis in de verte
kon zien liggen. Maar hij kon er niet bij want
het hele gebied lag vol met mijnen en
boobytraps. Hij trok zijn schoenen aan en
liep door het mijnenveld. In het zicht van het
ouderlijk huis trapte hij op een mijn en
zwaargewond bleef hij liggen. Zijn beide
benen moesten worden geamputeerd. Zo ook
als jullie dit retraitehuis straks verlaten
komen jullie terecht in zo’n mijnenveld. Er
lopen meisjes rond met diep uitgesneden
blouses en korte rokken. Met uitdagende rode
lippen en die het in deze moderne tijd niet zo
nauw nemen met geloof en zeden. Blijf er
van af, trap er niet op, het zijn landmijnen
aldus vermaande de pater zijn gehoor.

Gedetineerden.
Veel gevangenen die in Duitse krijgsdienst
waren geweest, werd gevraagd vrijwillig
ondergronds te werken. Door in de mijnen te
werken werd hun straf aanmerkelijk verkort.
Bij iedere mijn werd een strafkamp ingericht
en dagelijks marcheerden de gedetineerden
onder bewaking van de mijnpolitie van en
naar de mijn. Veel van deze ‘foute
Nederlanders’ daalden voor het eerst in hun
leven af in de mijn. Zij vroegen dan ook aan
de oude ‘schüttelbaas’ (ploegbaas) wat heb jij
in hemelsnaam gedaan dat jij je hele leven in
de mijn moet werken... Toen Koninginnedag
gevierd werd en de mijnwerkers moesten
werken voor Herrijzend Nederland, schreef
een koempel op een mijnwagen: “Heel
Nederland is vandaag vrij, behalve de SS en
wij”

Het Evangelie.
De opzichters kregen
‘herhaaldelijk de les gelezen’ van
de hoofdopzichter als weer eens in
het mijnrapport stond wat niet
‘door de beugel kon’. De
betreffende beambte over wie het
ging zei dat hij altijd de klos was
en iedereen hem op de vingers
keek. De Chef, een voorbeeldig
lid van het kerkbestuur ,
antwoordde: “Door de eeuwen
heen hebben de mensen elkaar op
de vingers gekeken. Toen Jezus
een zieke genas, door het
opleggen van zijn handen, keken
de omstanders nauwlettend toe. In
het H. Evangelie staat daarom
ook: “Men lette scherp op hem en
dat doe ik van nu af aan ook op jou” Ga maar
aan je werk…Wat de opzichter dacht mag U
raden….

Strafkamp bij de mijn Julia Eijgelshoven
Het mijnenveld.
De koempels werden voor hun zorg en
zaligheid begeleid door de Kerk. De pastoor
van de parochie vroeg dan ook op gezette
tijden of de mijndirectie toestemming
verleende om de leden van de plaatselijke
afd. van de Kath. Mijnwerkersbond op
retraite te sturen. Die vond plaats in het
retraitehuis van Spaubeek. Bij een van die
lezingen vergeleek een pater Jezuïet de steeds
moderner wordende vrouw met een
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huurwoningen van de mijn, kwamen geregeld
woninginspectrices op huisbezoek en gaven
de vrouwen les in koken en het sturen van de
huishouding. Zij brachten rapport uit over het
reilen en zijlen van het gezin bij de
woningbeheerder van de mijn.

Mijnwerkersvrouwen.
De vrouw van de mijnwerker speelde een
hoofdrol in het dagelijks leven van het gezin.
Als d’r Pap nachtschicht had en overdag in
bed lag, moesten de kinderen ver uit de buurt
blijven en geen lawaai maken. Werd hij toch
door het gekrijs wakker dan was hij niet te
genieten. De vrouw zorgde dan ook dat er
serene rust heerste. Nachtdienst was ook
soms een wekelijkse martelgang voor de
ondergronder die z.g. wisseldiensten had. De
huisvrouw moest zich ook aanpassen aan de
kookgewoonten die iedere week verschilden.
De ene week werd s’middags warm gegeten
de week daarna weer tegen zes uur s’avonds.
Het kwam voor dat vader nachtdienst had en
de ene zoon middagdienst en de andere thuis
kwam van dagdienst. Zo was er geen echte
regelmaat in het gezinsleven.

‘Vreemde vogels’.
De eerste vreemdelingen die na de oorlog in
Zuid Limburg arriveerden waren Italianen.
Deze katholieken, trouw aan de paus, zouden
wel aarden in het Rijke Roomse Limburg zo
werd gedacht. Door de ouders van
opgroeiende meisjes werd echter anders
gedacht over de komst van de warmbloedige
zuiderlingen. In veel gezinnen werden dan
ook de dochters gewaarschuwd ‘om zich niet
in te laten met de Italianen’. Maar menige
Limburgse schone trouwde toch
met de man van haar dromen.
Enige jaren later werden de
opengevallen plaatsen aan het
kolenfront ingenomen door
Grieken, Marokkanen, Hongaren
en Spanjaarden. Menige oude
Schüttelbaas (ploegbaas) rezen
soms de haren te bergen om
duidelijk te maken wat van de
nieuweling werd verlangd. Het
eerste wat de ‘vreemde
vogels’begrepen was: Sjöppe,
sjöppe koale, niks verstee en
‘verlof’. Voor deze vrijgezellen
werden kosthuizen gebouwd. Het
uitgaan was natuurlijk het wekelijkse
hoogtepunt in hun toch bekrompen bestaan.
Bij overmatig drankgebruik na het bezoek
aan diverse kroegen werd dan ook menig
robbertje gevochten. Oude vetes uit hun
vroegere herkomst landen waren de oorzaak
dat de politie soms de handen vol had aan de
vechtersbazen.....
Maar uiteindelijk hebben deze ‘Karpaten’ de
weg gevonden in Zuid Limburg en zijn echte
Limburgers geworden. Hun Baltische namen
en het accent verraad hun afkomst. Maar hun
nakomelingen spreken uitstekend
Nederlands.

Maandag was grote wasdag...
Maar daar maalde de huisvrouw niet over dat
hoorde bij het leven van de koempel. De
problemen van iedere dag waren uiteraard
ook bekend bij de mijndirecties. Er werden
dan ook voor vrouwen allerhande
huishoudcursussen en ontspanningsavonden
georganiseerd waarbij de uitgesloofde
huisvrouw enig vertier kon zoeken. Want de
vrouw moest zorgen voor orde, netheid en
discipline in het grote kinderrijke
mijnwerkersgezin. Als dat goed ging thuis
kon de koempel ook prestatie leveren en geld
naar huis brengen zo werd de vrouwen
voorgehouden. In de woonkolonies,

134

De leidinggevenden zijn de vroegere
ingenieurs. Als de fabrieken na enige jaren

De Limburgse mijnen worden gesloten.
De laatste kolen komen boven....

worden gesloten vertrekken ook de
‘Hollandse ingenieurs’ weer boven de grote
rivieren. De Limburgse werkers achterlatend
met hun problemen…
Veel leed komt er in gezinnen waar de vader
zonder werk zit en soms elke dag zijn
ongenoegen zoekt in de kroeg. Drank en
huwelijksproblemen zijn de oorzaak dat veel
gezinnen uit elkaar vallen. De
Mijnwerkersbonden kunnen weinig meer
doen voor hun mensen en veel leden zeggen
dan ook hun lidmaatschap op. Jarenlang zal
deze misère als een spook door de mijnstreek
dwalen…..

Door het winnen van aardgas waren de
Limburgse kolen niet meer nodig. De
kolenlagen werden steeds dunner en daardoor
ook moeilijker te ontginnen. Bovendien
hadden de mijnen al jaren te kampen met
personeelsgebrek.
Als in 1965 de ene na de andere mijn wordt
gesloten, breekt er voor velen een
nachtmerrie aan. In totaal werken er bij de
gezamenlijke Limburgse mijnen meer dan
50.000 mensen.
En al beloofde de regering destijds om
vervangende werkgelegenheid te scheppen de
Limburgse koempel bleef sceptisch. De
oudere koempel wordt met pensioen
gestuurd, dat verre van rooskleurig is en
soms bedroevend laag. Weer anderen komen
in de W.A.O of moeten een nieuwe baan
zoeken en vinden die in bedrijven die met
veel overheidsubsidie opgezet zijn.
Aan dat soms eentonige fabriekswerk en de
lopende band zijn veel ,vooral ondergronders,
niet gewend en worden ziek en overspannen.

Wat is er nog over….
Wat herinnert nog aan het steenkolentijdperk
van toen. In Kerkrade staat de
Nullandschacht als symbool en op De Markt
een standbeeld voor de stoere ondergrondse
werker van weleer. In het museum Industrion
in Kerkrade kan men nog aanschouwen hoe
de mijnwerkers destijds werkten en leefden.
Heerlen houd de herinnering wakker met de
vroegere schacht van de ON I waar een
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silicose en hebben hun laatste levensjaren aan
de zuurstoffles moeten slijten…..
De huidige generatie denkt niet meer aan de
mijnen…. Maar een ding is wel zeker de
steenkolenmijnen in Limburg blijven altijd in
hun gedachten leven. Want Limburg is groot
geworden door het ‘zwarte goud’ dat diep in
de bodem zat en waar iedere dag duizenden
vaders en hun zonen destijds met
doodsverachting aan het kolenfront werkten.
Voor altijd een groet en dank je wel aan deze
helden van toen.

mijnmuseum wordt ingericht. Op het
voormalige terrein van de Staatsmijn Emma
in Hoensbroek waar nog bewoners op
vervuilde grond leven, zijn deze mensen al
jarenlang met de huidige overheid in een
juridisch steekspel verwikkeld over de
grondsanering. De meeste steenbergen zijn
afgegraven en de mijngebouwen afgebroken.
De vroegere mijnstreek is veranderd van een
grauwe massa naar een groene regio.
Themaparken zijn in de plaats gekomen om
het toerisme impulsen te geven voor de
hedendaagse mens. Themapark Mondo Verde
en Snowworld ,de Skibaan op de vroegere
steenberg van de ‘Wilhelmin’ is voor de
huidige mens het vertier bij uitstek. De Zuid
Limburgse Stoomtrein onderhoud met oude
stoomtreinen de treindienst tussen de
verschillende mijnzetels uit het verleden…
De Gedachteniskapel in Terwinselen
Maar aan de voet van de vroegere Steenberg
in Terwinselen staat de gedachteniskapel
voor de overleden mijnwerkers die hun leven
gaven voor hun werk in en op de mijn. Hun
namen staan voor altijd op de tablaus
gebeiteld. Ondergronds zijn verongelukt
1170 mensen. Bovengronds in de diverse
bedrijven waren dat er in totaal 286.

Eindigend met de
mijnwerkersgroet:
“Glück Auf”
Tekst: Michel
Dreuw 2004.
Fotos: Verz. Michel
Dreuw, Tijdschrift
Steenkool.

Daarnaast zijn ontelbaren overleden aan
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Dak-ornamenten na ± 60 jaar weer terug
op het Oude Schoolhuis.
Het oude schoolhuis is van 1827 tot 1870 de eerste school van Simpelveld geweest. Een copie van
de gemeentelijke bouwakte uit 1827 is nog in ons bezit, dank zij Meester van Wersch. In deze akte
wordt gesproken van een schoolhuis omdat aan de zijkant aansluitend de onderwijzers-woning
was, vandaar de naam: Schoolhuis.
Op de eerste foto uit 1928 staan de
ornamenten nog op de voorgevel van Het
Oude Schoolhuis. In de 1950-er jaren zijn
ze uit veiligheidsoverwegingen
verwijderd, want zij waren van beton
gegoten en de ondergrond waar zij op
stonden was niet meer stabiel genoeg. Als
heemkunde-lid, wonende in dit historisch
pand , waar mijn echtgenote Riet, van
1957 tot 1961, ook nog
als winkelmeisje heeft gewerkt bij
Philomena Hermans en nu al 26 jaar lang
zelf in dit pand de antiekzaak runt, ook
daarom vond ik dat deze ornamenten weer
terug moesten op de voorgevel.
Ben toch lang bezig geweest om deze ornamenten weer terug te krijgen op Het oude Schoolhuis.
Het op schaal tekenen vanaf een foto, is millimeter werk met een loupe. En het vinden van een
metaal-bewerkers bedrijf op de oude ambachtelijke manier is moeilijk te vinden. (en te kostbaar).
Maar gelukkig hebben wij, de 80 jarige oude vakman : Piet Habets, Dr. Poelsplein Simpelveld,
bereid gevonden om zijn vakmanschap nog eens te laten zien. Hij heeft 168 stukjes zink moeten
knippen waarvan bijna de helft met de rondkniptang, vanwege de vele rondings-stukjes. Nou, het
resultaat mag er zijn en de
oude-voorgevel van Het
Oude Schoolhuis is weer
compleet, nadat de Firma
Paffen uit Simpelveld op 8
Juli j.l. de ornamenten
heeft geplaatst.
Hub Eussen
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Boek: “Menschen und Landschaft”
Door: Hans Hermans

Heemkundevereniging ‘Laurensberger Heimatfreunde’, onze Duitse buurman, bestaat 25
jaar en voor het bestuur was dat een reden een uniek boek uit te geven. Met het kloeke werk,
240 bladzijden en honderden foto’s in hardcover, heeft de vereniging zich zelf overtroffen.
Voorzitter en uitgever Dietmar Kottmann schrijft dat het ongewis is of er in de toekomst nog
eens zo’n ‘pil’ zal verschijnen.
De uitgever schrijft dat in het boek artikelen staan die als bedlectuur volstrekt ongeschikt zijn,
hetgeen uiteraard niet betekent dat de bijdragen te academisch of anderszins te hoog gegrepen zijn.
Echte heemschutters zullen van de inhoud van “Menschen und Landschaft” met volle teugen
genieten. De titel van het boek is niet uit de lucht gegrepen want heemkundevrienden weten dat het
grensoverschrijdend gebied waar wij wonen de afgelopen eeuwen door onze voorouders gevormd
werd. Het is onze dure plicht dat wij respect tonen voor hun testimonium. Van natuurvrienden is
bekend dat zij het als hun plicht beschouwen het landschap en het leefmilieu te beschermen. Het is
meer dan verheugend dat ook het nieuwe geschiedenisboek aandacht aan deze materie besteedt.
De omgeving van Laurensberg met de dorpen en gehuchten: Duits-Lemiers, Melaten, Orsbach,
Seffent, Soers, Vaalserquartier en Vetschau waren en zijn ook nu nog in hoge mate pittoreske en
rurale gebieden, met in de dalen vruchtbare weilanden. We zijn er ons van bewust dat de stad
Aken haar eerste en tweede omwalling al lang ontgroeid is, shufflers, draglines, dredgers en andere
Engelstalige bouwmachines zijn in versterkte mate bezig de urbane periferie uit te breiden zodat
de menselijke “Voetafdruk” vele maten groter wordt ten koste van het landschap. De Voetafdruk is
niets nieuws onder de zon, reeds in 1992 verscheen over dit onderwerp relevante literatuur, maar
werd door heemschutters niet of nauwelijks ter kennis genomen. Genieten heemkundevrienden
meer van een klassiek kapelletje dan van een liefelijk landschap? Er is een oplossing: “Das eine
tun und das andere nicht lassen!”
De Voetafdruk is nu een populair meetinstrument, hij maakt het ons mogelijk om iedere vorm van
consumptiegedrag: bouwen, eten, kleding, vervoer enz. te relateren. Hierdoor is het mogelijk de
leefwijzen van landen en volken met elkaar te vergelijken. Als indicator voor consumptiepatronen
en duurzaamheid blijkt de Voetafdruk onontbeerlijk te zijn. We komen aan de weet hoeveel are
vruchtbare grond er noodzakelijk is om een bepaalde bevolkingsgroep voor onbeperkte duur te
verzorgen, ongeacht waar op onze planeet die grond zich bevindt. We kunnen in de gaten houden
waar door menselijke invloed natuurlijke ecosystemen verdwijnen. De aarde kan geen duurzame
mogelijkheden bieden voor een menselijke populatie van de tegenwoordige omvang en
hedendaagse behoeften. De uitgever vraagt zich af waarom historische boerderijen en ander
cultureel erfgoed niet behouden kunnen blijven en noemt ook voorbeelden.
In het boek wordt ook aandacht geschonken aan historische grensgerelateerde problemen in
gehuchten en dorpen die als het ware op de bilaterale grens liggen. Denken we aan water uit de
Selzerbeek/Senserbach dat in de molen te Mamelis, (bij adelaargrensssteen nr. 19), als
energiedrager gebruikt werd om granen te malen. Reeds in 1243 was deze watermolen bekend en
werd plaatselijk ook wel ‘Madame-Mulle’ genoemd want de abdissen van Burtscheid/Aken
hadden het in Vijlen en Mamelis eeuwenlang voor het zeggen. Over de waterhuishouding moest
vroeger wel eens op iets luidere toon gediscussieerd worden. In 1795 werd ons leefgebied bezet
door Franse troepen en in het kader van de secularisatie werd de kloosterlijke molen onteigend en
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in 1803 bij opbod verkocht. Ooit was hier een knooppunt van wegen en ook inwoners van
Bocholtz gebruikten de ‘Oude Molenweg’ om in Mamelis hun graan te laten malen.

Schloss Rahe
Is er dan helemaal geen disakkoord? In het grensoverschrijdend land waarin wij leven heerst er al
jaren een ‘Babylonische’ spraakverwarring met betrekking tot de nomenclatuur, etymologie en
definitie van toponiemen. Op de grens, ten oosten van Bocholtz ligt tussen de steenpalen met
nummers 207 en 208F, het perceel met de naam ‘Boterweide’ met vruchtbare landerijen. Kapelaan
J. Habets ontdekte daar in 1871 aspecten van een
grensoverschrijdende Romeinse villa, die later blootgelegd kon
worden. Agropastoraal worden die landerijen in Bocholtz “De
Länder” en ook wel “De Lender” genoemd. Wie schetst mijn
verbazing toen ik in het boek het toponiem ‘Dillenter’ tegenkwam
met het twijfelachtige synoniem ‘Bretterzaun’. Waarom werd de
etymologie zo ver gezocht? Er zijn nog een half dozijn toponiemen
met etymologische motiveringen die raadselachtig zijn.
Klaarblijkelijk wordt, hüben und drüben, bij het duiden van
toponiemen al te gemakkelijk een Latijns woordenboek uit de kast
gehaald en men vergeet dat de Romeinen deze streek al zestien
eeuwen geleden verlieten waarna deze streek eeuwenlang vrijwel
onbewoond was.
In het boek ook een verhaal over de “Gravin van Nassau”, die eerst
gravin d’Oultremont de Wégimont heette. Henriette d’Oultremont
(1792-1864) werd geboren in Maastricht en was aanvankelijk
hofdame bij Wilhelmine von Preussen, de eerste vrouw van onze
koning Willem I. Na de dood van Wilhelmine op 12 oktober 1837,
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Willem 1

trok Willem de vriendschapsbanden met Henriette aan en trad op 17 februari 1841 met haar in het
huwelijk. Omdat Henriette de Rk-religie beleed doch Willem I van calvinistische huize was, kon
de koning zich in de Nederlanden niet meer handhaven zodat het stel naar Berlijn verhuisde, waar
Willem op 12 december 1843 overleed. Henriëtte verhuisde op 13 maart 1844 naar kasteel Rahe in
Laurensberg. Op slot Rahe beschikte Henriëtte over een grote hofhouding. Beeldhouwer Wil
Geefs maakte een groots monument dat later vanuit Rahe naar de Nieuwe Kerk in Delft gebracht
werd. Haar rentmeester Peter Krout verhuisde in 1852 van Moelingen (Voerstreek) naar Bocholtz
(Óp jen Sjting) waar zijn vrouw een kruidenierswinkel opende. Voor Krout was het gemakkelijker
omdat de afstand tussen Bocholtz en Rahe niet groot is. Ruim twintig jaar leefde Henriëtte op
kasteel Rahe en overleed op 26 oktober 1864. Alphonse Krout, een zoon van Peter Krout, bracht
tijdens een nachtelijke heimelijke rit het stoffelijk overschot naar kasteel Wégimont in het Land
van Herve, waar Henriëtte in de kapel bijgezet werd.
Ergo: “Menschen und Landschaft” is een zeer lezenswaardig boek dat in geen heemkundige
bibliotheek mag ontbreken.
H5-Grens/1000 w

kasteel Wégimont
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In memoriam Werner Wierts
* 27.10.1945 - † 12.08.2015
Werner Wierts was een uniek mens! Hij was inventief en kunstzinnig en rolde op die wijze al snel
in de carnavalswereld, als eintselgänger in de optocht en decennialang als punctueel secretaris.
Sinds 2007 was hij secretaris van Heemkundevereniging De Bongard. Wat hij deed, deed hij voor
de volle honderd procent. Dus nam hij geen genoegen met het secretariaat alleen, dat hij uiterst
punctueel verzorgde. Hij bekommerde zich ook om de verspreiding van het kwartaalblad en
bovendien nam hij het beheer van het archief en de bibliotheek op zich.
Daar moet bij vermeld worden dat Werner zelf ook een verwoed collectioneur was. Hij had onder
meer een verzameling postzegels en munten, bidprentjes, dialectgedichtjes en hield de
berichtgeving over actuele thema’s bij. Alles werd ingeplakt en gebundeld in dikke klappers. Hij
had ook een knipselarchief over Simpelveld. Maar in de heemkundige bibliotheek had hij
natuurlijk helemaal een Fundgrube waar hij graag in grasduinde.
Hoewel hij geen held op de computer was, gaf hij zich ook aan het scannen van de grote collectie
glasnegatieven met enorm veel gefotografeerde Simpelveldse personen die de
heemkundevereniging van de paters Damiaan had ontvangen. We hebben er een prachtige
expositie van gemaakt in de Rode Beuk met telkens wisselende portretten. Ook aan het boek van
de dorpsportretten had Werner zijn hart verpand. We hebben die foto’s van typische
Simpelveldenaren met een verhaal erbij gepubliceerd. Het was een groot succes. En Werner had
daar enorme voldoening van.
Als iemand die het schoonschrift machtig is en prijs stelt op gepaste huldiging van mensen, was híj
de initiator van de jubilarissenhulde die de heemkundevereniging bij het 25-jarig bestaan gestart is.
Werner had lijsten samengesteld van jubilarissen door alle oude correspondentie door te vlooien.
Uiteraard verzorgde hij ook de oorkondes.
Als decorschilder was hij actief bij deze parochie, in deze kerk. Hij maakte ook in het kader van de
kribkesroute een Kerstschildering die afgelopen jaar aan de Romeinenstraat schitterde. Hij was in
zijn element om decors te schilderen bij de expositie ‘Limburg in Miniatuur’ toen de
heemkundevereniging de gelegenheid kreeg in Bocholtz een tentoonstellingsruimte in te richten.
Zo vond Werner ook zijn weg naar het bestuur van de Vrienden van het Hellingbos, waar hij het
plafond in de kapel beschilderde, het schilderij restaureerde en een nieuwe statie ontwierp.
Werner genoot van zijn gezin en familie. Maar hij genoot evenzeer van zijn verenigingen. Hij
genoot ervan ons te verrassen met het vele punctuele werk dat hij gedaan had, hoe perfect het was,
hoe snel hij het voor elkaar had, met de vondsten die hij gedaan had en met datgene dat hij voor
het gemeenschapsleven kon betekenen.
Op onze beurt waren we blij om voor Werner iets terug te kunnen doen door de aanvraag voor een
Koninklijke onderscheiding. Hiervoor kwam hij ruimschoots in aanmerking. Die onderscheiding
werd hem twee jaar geleden met Koningsdag uitgereikt. Het College van Burgemeester &
Wethouders had in huize Wierts overigens alle tijd, want Werner was de enige in de gemeente die
toen een lintje kreeg.
Werner had ons ook na de vergaderingen en bij andere gelegenheden het nodige te vertellen.
Dat ging af en toe over zijn functie bij de Belastingdienst, waar hij bij de Afdeling Buitenland een
aantal grootverdieners met een kennelijk onvoldoende ontwikkelde betaalmoraal ontmoette, bij
wie Werner de duimschroeven wat kon aandraaien. Hij vertelde er wel eens over, maar … met
gepaste discretie en met een grote glimlach. Wie verre reizen maakt, kan goed verhalen. Dat gold
helemaal voor Werner. Zo werden we na de bestuursvergaderingen deelgenoot van alle fraaie
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reizen die Werner en Finy gemaakt hadden en de bijzondere ervaringen die ze daarbij hadden
opgedaan. Nu is hij bezig aan zijn grote reis, alleen – zonder Finy – en met een bijzondere
bestemming.
Werner is niet meer onder ons. God heeft een uniek mens te vroeg tot zich genomen.
Creatief, precies en punctueel, hulpvaardig, steun en toeverlaat, eintselgänger en mensenmens
We hebben een grote vriend verloren met wie we nog zoveel samen hadden willen doen.
Werner, hatsliche dank van os allenui … en adieë wa.
Luc Wolters

Werner Wierts (1945-2015).
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In memoriam Bert Sluijsmans
* 9 april 1939 – Simpelveld – † 6 juli 2015
In Bert Sluijsmans verliest de heemkundevereniging
een bijzonder lid. Bert heeft zich na het overlijden
van toenmalig secretaris Huub Bogman in 1992 op
diens verzoek gericht op het collectioneren van
bidprentjes.
Dat hieraan in heemkundekringen belang wordt
toegekend blijkt wel uit het feit dat ‘Bidprentjes’ een
aparte sectie vormt binnen de heemkundige
activiteiten. Bert Sluijsmans heeft veel werk gemaakt
van de alsmaar groeiende collectie. Hij verzamelde
en ruilde dubbele exemplaren; hij had vele bronnen
binnen en buiten de vereniging die hem van nieuwe
en oude prentjes voorzagen. Zo groeide de collectie.
Ze werd toegankelijk gemaakt door het op
achternaam sorteren ervan. Omwille van het
overzicht en het opbergen vervaardigde de handige
Bert zelf houten kistjes, die goed gestapeld konden
worden en afgedekt met een deksel. Op verzoek
grasduinde hij in de duizenden prentjes op zoek naar
bepaalde exemplaren die van pas kwamen bij de
actuele geschiedschrijving door de heemkundeleden.

Bert Sluijsmans (1939-2015).

Bert had al vroeg heemkundig interesse. In het eerste jaar van het bestaan van De Bongard werd
hij er met echtgenote Henny lid van. Hij verdiepte zich in diverse thema’s en werkte enkele
onderwerpen nader uit voor artikelen in het blad. Zo beschreef hij de bewoning van de Irmstraat –
waar hij geboren werd – uit zijn jeugdtijd, waaruit bleek hoeveel mensen er wel gewoond hadden
en hoeveel wooneenheden in hofjes achterom en in huizen bovenop er wel waren geweest. Ook
schreef hij een artikel over – hoe kan het ook anders – de functie en ontwikkeling van het
bidprentje. De op vele vlakken bekwamen Bert Sluijsmans
heeft voorts jarenlang de boeken van de vereniging
ingebonden. Dat betrof banden waarvan de gehavende kaft
uiteen viel of het bijeen bundelen van losse jaargangen van
diverse tijdschriften. Hij heeft daarmee een belangrijke
bijdrage geleverd aan de bibliotheekcollectie van de
vereniging.
Bij het naderen van zijn levenseinde heeft Bert Sluijsmans
nog veel geregeld. Zo ook de overdracht van de
bidprentjescollectie die onder zijn hoede tot grote proporties
is gegroeid. Ze heeft inmiddels een plek gekregen in de
bibliotheek van De Bongard en herinnert aan het vele goede
dat we aan Bert te danken hebben.
Luc Wolters

Voorzijde bidprentje.
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Onze supersponsoren

Van der Linden Adviesgroep.
Patersplein 1, Postbus 20017 6350 AA
Bocholtz. Tel. 045-5688100.
www.vdlinden.nl

Taxibedrijf Van Meurs,
Waalbroek 5, 6369 TE Simpelveld.
Telefoon 045-5442776.

Vervoer op maat, Groepsvervoer,
Verzekeringen en financiële diensten, financiële Rolstoelvervoer, Individueel vervoer, Touringcar
planning, arbeidsvoorwaarden advies.
vervoer.

Onze Hoofdsponsoren

Reinert 11, 6351 HK Bocholtz
Tel. 045 544 1440

Onze Sponsoren

Dr. Poelsplein 3, 6369 AT Simpelveld. 045-5441471
Huishoudelijke-, hobby- en schijfartikelen, kleine
lederwaren, groot assortiment speelgoed

Dr. Nolensstraat 25, Bocholtz
tel. 045-5441425
“90 jaar kwaliteit”

