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Voorwoord
Beste leden,
Het gaat goed met onze vereniging. Excursies die vanuit de vereniging worden georganiseerd
worden goed bezocht en belangrijker: goed gewaardeerd. Als het even kan ben ik er ook zelf graag
bij maar bij de excursie naar Blegny/Cheratte moest ik helaas verstek laten gaan. Spijtig, het moet
weer erg de moeite waard zijn geweest. Onze groep had het goed getroffen met de
Nederlandstalige, Spaanse gids die meer dan uitgebreid de tijd nam om zijn verhaal te
doorspekken met persoonlijke anekdotes. Als je merkt dat de gids het zelf ook naar de zin heeft
dan zit je goed.
Ook ons bestuurslid Bert Havenith zat goed. In de Algarve in Portugal wel te verstaan. Maar dit
weerhield hem er niet van onze invulling van de adventsmarkt te organiseren. Het zal hem deugd
doen te horen dat we een prima dag hadden waarbij gezelligheid en uitwisseling voorop stonden.
Zo zijn de eerste contacten gelegd voor een lezing van Wim Gloerich over Limburgse wijnbouw en
later een excursie naar zijn wijngaard met proeverij. Nuttig en aangenaam. Zo hebben we het
graag.
Een bijzondere ervaring was de lezing
over de vrijmetselarij, na de Algemene
Ledenvergadering van 24 november.
Onze spreker moest op het laatste
moment wegens een ongeval afzeggen.
Toevallig was er een bezoeker van buiten
aanwezig, actief in de vrijmetselarij die
zich bereid toonde a l’improviste over
dit onderwerp te vertellen.
En zo gebeurde, twee uur lang, voor een
muisstille zaal. Een memorabele avond!
Ander goed nieuws:
Biep "op de Boor" is weer open, iedere woensdag van 20.00 tot 21.00 uur.
Wim Dumont en Rob Scholl hebben afgesproken dat zij beiden of één van hen iedere woensdag
van 20.00 uur tot 21.00 uur aanwezig zullen zijn in onze biep in "op de Boor". Iedereen is dan
welkom om te struinen door ons archief en eventueel boeken en-of documenten te lenen. Start
woensdag 11 november.
Verder wijs ik u graag op twee artikelen van Armin Hamers over de vele facetten van de
vereniging en de mogelijkheid daarin een rol(letje) te spelen, verderop in dit nummer.
En op het programma voor de komende maanden, ook terug te vinden op onze website:
2016
Zon. 24 januari: Dialectmis in Zumpelveld om 11.00 uur
Zon. 25 maart: Wegkruisenwandeling, in Simpelveld 20.00 uur:
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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Onze vereniging
Door Armin Hamers
Regelmatig ben ik met mensen in gesprek over onze vereniging. Met leden, geïnteresseerden of
met personen die (nog) niets hebben met heemkunde. Er komen dan vaak feiten naar voren waar
mensen zich over verbazen. Bijvoorbeeld dat De Bongard bijna 300 leden heeft, wat niet onaardig
is voor een vereniging die zich vooral richt op het gebied van de huidige gemeente Simpelveld. Of
de veelheid aan zelfsturende groepen die bezig zijn onder de vlag van onze heemkundevereniging.
Tijdens zo’n gesprek met een lid van
onze vereniging bleek dat het die
persoon niet geheel duidelijk was hoe
onze vereniging is opgebouwd en in
welke structuur wij werken. Dat was
het moment dat ik bedacht dat uitleg
hierover op zijn plaats zou zijn.
Velen denken namelijk dat het binnen onze vereniging zo werkt dat het bestuur bepaalt en
opdracht geeft aan de secties om iets te doen of te organiseren. Maar niets is minder waar, het
werkt net andersom.
De basis voor de heemkunde is de interesse van onze leden. Mensen met dezelfde interesses
pakken zich samen, vormen een groepje en gaan samen dingen doen. Stel, er zijn een aantal
stamboom onderzoekers, zogenaamde genealogen. Ze hebben dezelfde interesses, moeten naar
dezelfde archieven en gaan carpoolen. Later blijkt dat ze allemaal moeite hebben met het vinden
van documenten op internet en willen een cursus hiervoor organiseren. Dan komt het bestuur erbij
om te helpen met het regelen van een ruimte, computers, financiële middelen, een lesgever, een
oproep in de krant, etc. Het bestuur maakt het dus mogelijk dat deze groep zijn wensen kan
vervullen.
Iemand anders wil graag een boek schrijven. Als het past binnen de doelen van de vereniging zal
het bestuur proberen te helpen bij het vinden van een redactiecommissie, opmaak, drukken,
financiële risico, verkoop, etc.
Het bestuur fungeert dus niet als initiatiefnemer maar helpt met het faciliteren en mogelijk maken
van de activiteiten.
De vereniging bestaat dus uit mensen die zich groeperen rond gemeenschappelijke interesses. En
omdat de interesses van mensen vaak breed zijn en gedurende de tijd veranderen, zie je ook dat
velen betrokken zijn bij meerdere groepen. Of dat iemand van de ene naar de andere groep over
gaat. Een natuurlijk proces waar niemand van opkijkt. Hiervan wordt geen administratie
bijgehouden en mensen doen gewoon een tijdlang mee. De een wat langer, de ander wat korter.
Ook de actualiteit kan de activiteit van een groep beïnvloeden. Bijvoorbeeld de groep archeologie:
die wordt actiever als weer een archeologische vondst gedaan is in onze gemeente.
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Binnen de vereniging is een aantal van deze groepen actief. We noemen dit ook wel de ‘secties’.
Hieronder een opsomming van de secties.
Genealogie en geschiedenis
De groep van stamboomonderzoekers komt niet regulier samen.
Maar omdat ze allemaal tegen dezelfde problemen aan lopen
worden voor deze mensen zo nu en dan cursussen georganiseerd.
In 2014 is nog de cursus ‘Genealogie en internet’ gehouden waar
een twintigtal personen aan deel genomen heeft. Helaas waren er
dit jaar te weinig aanmeldingen voor een cursus paleografie (het
lezen van oude handschriften), waardoor deze niet is kunnen
doorgaan. Soms bereiken ons ook wel eens genealogische vragen
van buiten de vereniging, die deze sectie dan probeert te
beantwoorden.
Dialect
Onze taal is misschien wel het meest gebruikte wat met
heemkunde te maken heeft. Velen vinden het ook leuk om
hiermee bezig te zijn. Vaak hoor je dat vrienden via internet
of social media communiceren in hun eigen dialect. Anderen
schrijven verhalen of gedichten, soms zelfs hele toneelstukjes. De dialectgroep organiseert jaarlijks een
dialectavond. Soms worden gedichten geschreven die
gepubliceerd worden in ons periodiek. En soms draagt
iemand wel eens een stuk voor tijdens een activiteit van een
andere groep.
Exposities
Deze groep heeft al diverse exposities georganiseerd naar
aanleiding van archeologische vondsten binnen onze kernen
of op verzoek. Zo zijn er exposities geweest in het
gemeentehuis, Scholtissenhof en in het Thermenmuseum te
Heerlen. Voordat een verhaal in een expositie
aanschouwelijk kan worden gemaakt, lezen de deelnemers
zich vaak ook diep in de materie in. Hierdoor zit vaak meer
informatie in een expositie dan men zou verwachten. Deze
groep is (toevallig?) ook vaak de groep die excursies en
Open Monumenten Dag organiseert. Bijvoorbeeld de meest
recente excursie naar Blegny en Cheratte (in het kader van
het jaar van de mijnen).
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Jesproache jesjiechte (oral history)
Gedurende de hele mensheid is informatie van mond tot
mond doorgegeven. De laatste decennia hebben we hier
echter slechts weinig waarde aan toegekend. Vaak onterecht.
Daarom gaan steeds meer mensen het gesprek aan met de
ouderen onder ons en leggen hierbij de kleine en grote
gebeurtenissen uit hun leven en omgeving vast. Vaak zijn het
gewoon mensen die noteren wat hun ouders over hun jeugd
te vertellen hebben. Vaak zijn het details die toentertijd het
opschrijven niet waard waren, of die aangeven hoe iets
beleefd werd. Dit is wederom een waardevolle bron van
informatie geworden.
Audiovisuele documentatie
Veel historische zaken liggen vast in onroerend goed of
geschriften. Maar de recentere geschiedenis, pakweg de
laatste anderhalve eeuw, ligt steeds meer vast op foto en
film. Deze groep is hiermee bezig. Er wordt aan gewerkt om
steeds meer zaken digitaal vast te leggen.
De expositie van ‘glasnegatieven van de Plaar’ in de Rode
Beuk is hun meest recente verdienste.

Bidprentjes
Het verzamelen en toegankelijk houden van bidprentjes is
een grote hulp voor anderen. Mensen die met een stamboom
bezig zijn, de geschiedenis van een huis naspeuren of voor
iets anders op zoek zijn naar personen, hebben vaak baat bij
de informatie van bidprentjes. De verzamelaars dienen dan
ook regelmatig als vraagbaak voor anderen.

Archeologie en geologie
Tijdens het grootste deel van onze geschiedenis (de
prehistorie) is niets, of heel weinig, opgeschreven. Het enige
wat we hiervan terug kunnen vinden, zijn de restanten in de
bodem. De archeologen proberen deze vondsten te
interpreteren naar bruikbare kennis over onze omgeving.
Gidsen
Soms komt bij onze vereniging de vraag binnen voor een
rondleiding of wandeling met uitleg. Om aan deze vraag te
voldoen is een aantal gidsen opgeleid dat zo nu en dan aan
een groep ons mooie dorp laat zien of een heemkundige
rondleiding elders verzorgt. Afhankelijk van de wens van de
groep kan op bepaalde lokale onderwerpen worden
ingezoomd.
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Wegkruisen
De wegkruisen die wij kennen uit ons landschap, getuigen
van het geloof, de hoop, de vrees en/of de dankbaarheid van
onze voorouders. Vaak zijn het nog steeds dezelfde
onderwerpen die mensen vandaag de dag bezig houden.
Zaken als ziekte, angst voor natuurgeweld, de plotselinge
dood, of juist de genezing blijven voor ons onbeheersbare
zaken. Bij veel kruisen liggen daardoor bloemen of er brandt
een kaarsje. De wegkruisengroep heeft de zorg op zich
genomen voor de wegkruisen die niet onderhouden werden
door een buurtbewoner of -vereniging. Dit heeft er voor
gezorgd dat nu, na twee decennia, alle kruisen in onze kernen
er mooi onderhouden bij staan, en blijven staan.

Bibliotheek en archief
Het doel van onze vereniging is het verzamelen, bewaren en
toegankelijk maken van kennis over ons heem. Met name
onze bibliotheek vervult al deze rollen. De beheerders van de
bibliotheek zorgen dat deze steeds goed gevuld en geordend
ter beschikking staat voor degene die informatie hieruit wil
gebruiken. Belangrijk hierbij is de juiste zaken – boeken,
documenten en archiefstukken – te bewaren.
Periodiek
Een van de manieren om informatie binnen onze vereniging
te delen, is via het periodiek. Hieraan wordt vier keer per jaar
gewerkt door diverse auteurs en een samensteller/opmaker.
Een team van bezorgers zorgt voor de verspreiding.
Natuurlijk staat het iedereen vrij een artikel te schrijven en in
te dienen.
Techniek
Deze groep stelt vaak de ‘hoe’-vraag. Men is op zoek naar
hoe de mensen het deden. Dat geldt zowel voor technische
zaken als ook voor hele normale huishoudelijke zaken. Hoe
kun je landmeten zonder dat de meter is uitgevonden, hoe
kun je vlees bewaren als er nog geen koelkast is. Dat soort
vragen.
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Maar als de groepen zelf alle initiatief nemen en organiseren, hoe draagt het bestuur dan nog bij
aan het wel en wee van de vereniging?
Zoals u hiervoor hebt gelezen helpt het bestuur met het coördineren tussen verschillende
activiteiten en het mogelijk maken van de activiteiten. Zo wordt binnen het bestuur, in overleg met
de groepen, bepaald wanneer wat gedaan wordt. Zo kunnen de activiteiten gespreid worden over
het jaar of net worden geclusterd naar een bepaald thema. In 2015, het jaar van de mijnen, hebben
we bijvoorbeeld een lezing, een excursie en een Barbara dag geclusterd in één jaar. Daarbij treedt
het bestuur als kartrekker op en zorgt voor een kalender van activiteiten waarbij de lezingen en
excursies door het bestuur worden geregeld.
Verder helpt het bestuur om zaken mogelijk te maken. Zo heeft het contacten met gemeente en
ondernemers, zorgt het dat de vereniging als eenheid naar buiten treedt, personen met elkaar in
contact komen die elkaar kunnen helpen, maakt het afspraken met drukkers voor periodiek en
boeken, over de huur van onze bibliotheek ruimte, legt het contacten met dag- en weekbladen,
verzorgt het ‘t beheer van de financiën, doet het waar mogelijk subsidieaanvragen, houdt het
contact met collega heemkundeverenigingen, contact met andere verenigingen in de kernen,
fungeert het als loket voor vragen, doet het ‘t beheer van papieren en digitale post, etc. etc.
Samengevat organiseren onze leden – al dan niet met een groep – activiteiten en probeert het
bestuur hun hierbij waar mogelijk met raad en daad te helpen en te zorgen voor invulling van de
jaaragenda.
Hebt u specifieke interesses en heeft u hulp nodig bij uw zoektocht? Of wilt u in contact komen
met een groep? Spreek iemand van het bestuur aan en zij proberen u in contact te brengen met de
juiste personen. Interesse voor een bestuursfunctie wordt natuurlijk ook op prijs gesteld.
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Taken binnen onze vereniging
door Armin Hamers
In het vorige artikel heeft u gelezen dat veel activiteiten door leden zelf georganiseerd worden.
Maar niet te min blijven daar omheen nog veel werkzaamheden over die moeten gebeuren. En
zoals op de meeste plekken, zijn ook binnen onze vereniging enkele personen die veel werk
hebben opgepakt. Jammer genoeg is het nu zo ver gekomen dat een aantal personen heeft
aangeven graag opvolging te willen voor een deel van hun activiteiten. Daarnaast worden enkele
zaken niet meer gedaan als gevolg van het overlijden van onder anderen Werner Wierts.
Om het niveau van onze vereniging op het huidige peil te kunnen houden, is het dus noodzakelijk
dat ook andere leden zo mogelijk een steentje bijdragen door één of meerdere taken op zich te
nemen. In onderstaand overzicht vindt u alle taken waar nu iemand voor gezocht wordt. Er is zo
goed als mogelijk aangegeven wat een taak inhoudt en een inschatting van de inzet die dit vergt.
Denkt u dat u misschien wel een taak kunt oppakken, neem dan contact op met een bestuurslid en
praat er eens over. Tijdens een gesprek kan van beide zijden veel meer uitleg gegeven worden.
Daarnaast is veel ruimte om zaken zo in te richten als iemand dit zelf wil en kan, dus qua
tijdsindeling of werkindeling. Soms is het ook mogelijk een deel van een taak over te nemen.
Indien u een taak wilt overnemen zal dit tenminste de eerste keer samen worden gedaan met
degene die het nu doet.
Hieronder een overzicht met alle beschikbare taken:
Taak

Inschatting inzet

Het schrijven van persberichten voor de kranten en lokale bladen
- Organisator benaderen om iets te schrijven
- Informatie omschrijven naar persbericht
- Afbeeldingen erbij zoeken (rechtenvrij)
- Persbericht versturen naar alle media
- Actief nieuwe media opzoeken

10x per jaar,
5 uur werk per keer.

Periodiek maken
- Schrijvers benaderen om artikelen te schrijven
- Opmaken
- Contact met drukker over aantallen en planning
- PDF aanleveren voor website

4x per jaar,
32 uur werk per keer

Periodieken verdelen onder bezorgers

4x per jaar,
3 uur per keer
4x per jaar,
3 uur per keer
Zelf in te vullen en op
verzoek

Periodieken per post versturen (buiten de gemeente)
Bidprentjes beheer
- bestaande alfabetisch geordende collectie bijhouden, nieuwe
prentjes invoegen
- bestaande collectie digitaal ontsluiten
- collectie uitbreiden
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Taak
- op aanvraag informatie verstrekken

Inschatting inzet

Lijst jubilarissen bijhouden

1x per jaar,
4 uur
4x per jaar,
2 uur per keer

Verenigingskroniek bijhouden

Advertenties voor periodiek
- Contacten, lobby, facturen

1x per jaar,
10 uur

Boekenverkoop organiseren
- Losse verkoop via diverse leden in beide kernen
- Boeken verkoop op markten voorbereiden (2x per jaar)
- Bij lezingen voorbereiden of zelf verkopen (4x per jaar)
- Consignatie verkoop winkels (contacten, distributie)(2x per jaar)
- Prijslijst actueel houden in overleg met penningmeester

12x per jaar,
2 uur per keer

Secretaris
- Lid dagelijks bestuur
- Bijwonen en notuleren bestuursvergaderingen (10x per jaar,
beheersing Word en email)
- Notulen jaarvergaderingen (2x per jaar)
- Papieren post ophalen en afhandelen (wekelijks)
- Kaartje sturen indien gewenst /nodig (wekelijks)
- KvK aanpassingen doorgeven en afhandelen (1x per jaar)
- Afspraken maken met Oad Zumpelveld voor data
zaal/vergaderruimte (4x per jaar)
- Jaaroverzicht van activiteiten (1x per jaar)

6 uur per week

Penningmeester
- Lid dagelijks bestuur
- Bijwonen bestuursvergaderingen
- Contantkas beheren
- Bankrekeningen beheren
- Ledenlijst bijhouden maandelijks
- Verzendlijsten voor periodiek maken elk kwartaal tbv verdeler
van periodieken
- Contributie innen jaarlijks via incasso, email en brief.
- Begroting jaarlijks
- Verantwoording jaarlijks
- Ondersteunen bij opstellen project/activiteit begrotingen
- Financieel overzicht maken bij elke activiteit
- Financieel overzicht boekenverkoop
- Entree innen bij lezingen
- Contantkas gereedmaken bij elke activiteit

4 uur per week
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Oorlogskinderen (2)
Door André Weijers
Jugendzeit.
Na de onveilige oorlogsjaren waren er voor de babyboomers, de generatie die opgroeide in de
jaren na 1945, kansen om de vruchten te plukken van de nieuwe vrede in vrijheid. Dit werd dan
ook met beide handen aangegrepen door de opgroeiende oorlogskinderen in de jaren vijftig en
zestig. Bocholtz en Simpelveld waren toen typische mijnwerkers dorpen met een rijk verenigingsleven, onder het wakend oog van een Geestelijk Adviseur en de Beschermheer. Er waren relatief
veel cafés. In 1943 telde Bocholtz 386 mijnwerkersgezinnen van de ca. 650 gezinnen in totaal en
in 1947 waren er volgens een volkstelling 452 dorpelingen werkzaam in het mijnbedrijf. En in
1957 waren dat reeds 600 personen, op een totaal van 4000 inwoners. Vanaf de jaren zestig nam
dit zienderogen af, dit als gevolg van de mijnsluiting in 1974. Elk café heeft z’n eigen doelgroep
en clientèle. De vele actieve verenigingen speelden een belangrijke rol in het sociale, sportieve en
culturele dorpsleven, dat mede hierdoor toen nog heel overzichtelijk was. Eigenlijk was toen alles
van de wieg tot het graf geregeld. Elke straat, buurt, familie of sociale klasse z’n eigen vertier en
lokaliteit.
Voor mijn generatie jongeren was dit een unieke mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en samen
plezier te maken. Vooral tijdens de kermis en met carnaval, die berucht en geliefd waren in de
verre omtrek. Het kermismatinee was vele jaren een begrip en trok volle cafés. Op de stemmige
muziek van duo’s als Leni & Ludwig of Schriebl & Hupperts zongen wij de stemmige hits als
Schön ist die Jugendzeit en Rosen der Liebe. Van heinde en verre kwamen de voornamelijk jonge
mannen er op af. Toen nog te voet, per fiets, bromfiets, LTM-bus en een enkeling per auto.
Natuurlijk werd er een goed glas bier gedronken, uiteraard ontstonden er ook de eerste koppeltjes.
Het was onbekommerd plezier en er werd de hele avond gedanst op levende muziek.
Bepje & Netje.
Er was één café waar wij graag vertoefden. Het café bie ut Netje aan de Dr. Nolensstraat, min of
meer onder de vleugels van de parochiekerk. Hier was het altijd feest en werd er spontaan
gezongen door de leden van d’r Jezankverein, het kerkelijk zangkoor, opgericht in 1865 en de
oudste vereniging in Bocholtz.
Limburg kende tot de jaren ’60 een levendige operettecultuur, waar gerenommeerde
zangers/koordirigenten als Leo Ketelaars en Alois Frings en anderen, een belangrijke muzikale rol
hebben gespeeld. Absoluut hoogtepunt was de uitvoering van de operette Der Maler von Florenz
in 1990, op de binnenplaats van de monumentale Hoeve Overhuizen, voor een massaal
toegestroomd en enthousiast publiek. Het is allemaal te lezen in de dit jaar verschenen bestseller
150 jaar Kerkelijk Zangkoor Sint Joseph Bocholtz. 1) Een uniek historisch document over de
geschiedenis van vriendschap en liefde voor moeziek .
Uit de jukebox klonk in 1960 voor het eerst de omstreden mega hit: Laila, küsse mich und quale
mich… Onze opvoeders waren gechoqueerd over deze tekstuele vrijzinnigheid van Bruno
Majcherek en zijn Regento Stars, die op de radio geboycot werd, maar vijftien weken lang
koploper was in de hitparade van Radio Luxemburg. Voor mijn generatie
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oorlogskinderen was het zingen van Laila de ultieme uitlaatklep. Kortom, bij ut Netje was het
goed toeven, dit van- wege de levendige operette- en zangcultuur, alwaar, in onze beleving, de
hoofdrol leek weggelegd voor de Lustige Witwe ut Netje. Het was zo’n typisch café waar de
gezelligheid doorsloeg naar wonderlijke carnavaleske vrienden- clubs als d’r Schnautzekloep , de
Geitenfokkers, de Boemelére of d’r Stoppe -kloep. Pal naast het café van eigenaresse ut Netje
(Toorens-Steinschuld) lag de eerste frieteboët in Bocholtz !
Johanna & Marliesje.
Ook hier een sterke weduwe ut Johanna , waar wij in haar friture voor het eerst de frikandelspeciaal naar binnen werkten, wat toen een culinaire sensatie was. Het was een belangrijk trefpunt
voor jong en oud. De cafés en dancings als de place to be waar de eerste puberale contacten
werden gelegd. Het verhaal ging toen dat in Bocholtz de mooiste meisjes wonen. Opmerkelijk
genoeg velen met de naam Beppie. Maar er was één Bepje dat in onze verliefde puberogen het
mooiste meisje van de klas was en in de Schoolstraat woonde. Eigenlijk niet raar, dat er toen
meerdere mooie Beppies rondliepen. De voornaam is afgeleid van de heilige Barbara, de patrones
en beschermheilige van de mijn -werkers in de Limburgse mijnen. Dat werd elk jaar gevierd met
de zogenaamde Barbara-viering op 4 december. In deze naoorlogse opbouwjaren, met een
smeltkroes van economische, sociale en culturele ambities en geldingsdrang, kwamen talenten
bovendrijven. ‘De trots en rijkdom van Bocholtz’ werd tot leven gebracht in de 112 actieve
verenigingen, als een waardevolle kweek-vijvers voor individuele ontplooiing. 2)
Zo is het niet verwonderlijk dat individueel talent komt bovendrijven. Wie kent nog ‘het 8-jarig
Limburgse nachtegaaltje Marliesje Vincken’ ? Het eerste Bocholtzer kindsterretje met een heus
hitje Himmelbett-Polka , dat toen dagelijks op de radio te beluisteren was. 3) Weliswaar is het
dorpsleven van toen niet meer het leven van nu, met onze smartphones, zelfs de televisie stond nog
in de kinderschoenen. Wel gebleven is een rijk verenigingsleven, dat voor een stabiele cohesie
zorgt. En het zijn nog dezelfde twee muziekkorpsen met een uitzonderlijke naam en faam in de
157

wereld van de blaasmuziek. Maar ook op andere terreinen is ‘de trots en rijkdom’ van het bonte
verenigingsleven dienstbaar gebleven aan het algemene belang van een levendig dorpsleven.

Bronnen:
1. 150 jaar Kerkelijk Zangkoor Sint Joseph Bocholtz, uitgave in 2015 bij gelegenheid van
jubileumjaar / Auteur Wim Possen.
2. Bocholtz, Os durrep en Boocheser luuj va vrugger en noe. / 2e fotoboek, pagina 77.
3. Er zijn van Marliesje Vincken door de platenmaatschappij Telstar van Johnny Hoes twee
singeltjes uitgebracht met het Telstar-orkest o.l.v. Jean Kraft.
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Lekenpersoneel Huize Loreto
Bijvangst no 3
Donné M.H. Jaegers

B

ij lezing van het Tagebuch blijkt dat
er mannelijk personeel werkte voor
Huize Loreto. Wat ze precies doen
blijkt meestal alleen uit de benaming van hun
functie. Er is sprake van knechten en
tuinmannen. Alleen in speciale situaties
meldt het Tagebuch iets specifieks over de
taak of activiteiten van zo’n functionaris. Een
goed voorbeeld geeft het Tagebuch op 10
september 1944. Het Duitse leger is op de
terugtocht. De soldaten hebben gebrek

aan eten en overal wordt daarom vee geroofd
en geslacht. In Simpelveld heerst mond- en
klauwzeer. Eén van de knechten maakt daar
gebruik van en zorgt voor extra bescherming
van de veestapel van Loreto. Hij bemachtigt
ergens officiële plakkaten, die tegen monden klauwzeer waarschuwen en plakt die
tijdens de nacht op de deuren van de stallen
van Loreto. De truc werkt en niemand steelt
vee van Huize Loreto. Vee van een besmette
boerderij wil immers niemand meer.

H

et Tagebuch noemt van leken medewerkers ook zelden hun voornaam en
familienaam samen. Meestal volstaat de schrijfster met de voornaam. Zo weten we
dat Meister Anton, de baas was over tuinpersoneel. Wie dat zoal waren, hun namen of
hoeveel personen het betrof, staat er niet bij. Het Tagebuch noemt Anton op 27 september
1944. In de nacht van 26 op 27 september vielen in de onmiddellijke nabijheid van het
klooster en ook in de kloosterkerk granaten. In de tuin kreeg de kweekkas van Meister Anton
een voltreffer.
Onderzoek naar meer concrete gegevens over mannelijk personeel van Huize Loreto in de
periode augustus 1944 - mei 1945 belandde op mijn lijst van bijvangsten. Begin dit jaar kwam
ik door toeval in het bezit van deze mooie foto. Dat was de aanleiding om het nader
onderzoek naar concrete gegevens over lekenpersoneel van Huize Loreto weer eens op te
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pakken. Ik kende behalve deze Meister Anton1 nog één andere medewerker in de tuinen van
Huize Loreto, die daar echter alleen in het begin van de 20e eeuw kortstondig gewerkt heeft.
Om andere reden zocht ik al naar meer details van het leven van die tuinman. Niet in het
Tagebuch maar in de Kronik2 wordt die medewerker genoemd en omschreven als unser
ehemalige Gartenbursche.3

O

p zoek naar foto’s van lekenpersoneel hielp zuster Clara Alicia me nog een laatste
keer en wel heel kort voordat ze 2 februari 2015 definitief vanuit Burtscheid naar
Bogota terugging. Ik kwam door haar niet alleen in het bezit van deze mooie foto van
het voltallig mannelijk lekenpersoneel, maar ik kwam daarmee ook achter bijna alle
(voor)namen van deze medewerkers. Achter op deze foto staan niet alleen veel namen, maar
ook nog de functie van bijna elk van deze heren.
Bij de congregatie van de zusters van het arme Kind Jezus vermoedde men dat de foto rond
1950 gedateerd moest worden. Hierna zal blijken dat en waarom ik deze foto meer dan 20 jaar
ouder denk te kunnen dateren.
De tweede persoon links op de bovenste rij op de foto is volgens aantekening op de achterkant
van de foto Gärtner Johannes. Ik betwijfel of die beschrijving juist is. De gelijkenis van de
jongeman op deze foto met die van mijn oom Frans op een andere foto als jongeman van
ongeveer die leeftijd is zo frappant, dat ik er voorlopig van uitga, dat dit met bijna zeker de
Gartenbursche uit de Kronik kan zijn. Er is wel een feit, dat niet in die veronderstelling past.
Ik kom daar later op terug.
Op de eerste rij staan volgens aantekeningen op de achterkant van de foto, van links naar
rechts gezien:
Meister Anton Overwaal, meister Johan en Hubert. Over de meest rechtse jongeman wordt
niets vermeld. De achternaam van Meister Johan en van Hubert ontbreekt. Achter Meister
Johan staat wel nog: Jubilar 50 J.). Is het echter een dienstjubileum en was dat de aanleiding
voor deze foto? Over de identiteit van de vijf andere personen (op de bovenste rij) van de foto
staat op de achterkant van die foto het volgende (van links naar rechts): Gärtner Albert,
Gärtner Johannes, Schreiner Heinrich, Kutscher August en tenslotte Meister Karl Burkert,
Bäcker. Later blijkt me dat met Gärtner Albert bedoeld is: Albert Heinen. Hij trouwt op 30
juli 1943 in….Huize Loreto.4

E

r bestaan gemeentelijke lijsten van vreemdelingen, die op een bepaald moment in
Simpelveld verbleven.5 Namen en andere gegevens in de OPGAVE van vreemdelingen
van DUITSCHE nationaliteit verblijvende te Simpelveld (d.d. 16 oktober 1940 helpen
me verder. Ik vind tussen de vele kloosterzusters, RK priesters en kloosterbroeders ook Karl
Burkert, bakker en geboren te Barmen op 26 maart 1881. Uit de Kronik weten we nog meer
van deze Bäckermeister Burkert. Hij werd als Duitser begin september 1944 nog op 63-jarige
leeftijd door de Nazi’s voor bepaalde dienstneming opgeroepen en moest naar Duitsland
vertrekken. Een paar weken later zou Simpelveld bevrijd zijn. Die oproep maakt ook abrupt

1

Meer over hem in noot 41, pag. 45 van Echo uit Huize Loreto, D.M.H. Jaegers m.m.v. L. Wolters,
Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz, 2014
2
Klosterchronik des Hauses Loreto, Band 4042 (1927-1942) en Band 4043 (1943-1948), alles in de getypte
versie van 1999, afschrift gemaakt door Zuster Cecilia König P.I.J.
3
Idem, pag. 45.
4
Da er wie die Braut ohne Heimat sind, wurde hier eine kleine Hochzeit gehalten, bron: Chronik von Haus
Loreto, Band 4043, 1943-1948.
5
Archief Gemeente Simpelveld, 1795-1941, Rijckheyt T 102, inv. nrs. 1096 en 1185 voor kloosterlingen of
mensen die in het klooster verbleven. Met dank aan Luc Wolters, die me op het spoor van die lijsten zette.
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na 23 jaar een einde aan zijn carrière als bakker in Huize Loreto, want hij komt na de oorlog
niet meer terug.6
Ook Schustermeister Johann, Joseph Martin, geboren te Carden op 11 maart 1857 staat in
deze OPGAVE. Als hij de 50-jarige jubilaris is zoals op de achterkant staat, moet hij sinds de
oprichting van Huize Loreto in 1878 daar gewerkt hebben. Dan viert hij dus met de zusters
van de congregatie in 1928 het feit dat men zich 50 jaar geleden in Simpelveld vestigde.
Hierna zal echter blijken, dat schoenmaker Martin pas in 1932 50 jaar in dienst was. Als de
foto ter gelegenheid van dat jubileum is gemaakt, dateert ze dus van 1932.7
Verder kom ik in de OPGAVE tegen ene Joseph Oberwaul, geboren te Laer op 13 februari
1896 en tuinman.

B

ij de verdere zoektocht naar meer gegevens over de identiteit van de andere personen
op deze foto, herinnerde ik me dat er een foto bestaat van een koetsier van Huize
Loreto. Kompleet met paard en koets bleek hij te staan in het Fotoboek Oad
Zumpelveld.8 Het onderschrift meldt ook zijn familienaam: Stauvermann.9
In oktober 1928 vierden de zusters van de congregatie van het arme Kind Jezus het feit dat
men zich 50 jaar
geleden in Simpelveld
vestigde.
Voor
de
burgemeester
van
Simpelveld was dat
aanleiding een tweetal
zusters
en
drie
werknemers van Huize
Loreto
voor
een
Koninklijke
onderscheiding voor te
dragen. Van de officiële
uitreiking van deze
onderscheidingen door
burgemeester Houbiers
aan
die
lekenmedewerkers
bestaat een foto. Die
foto staat ook in
Fotoboek Oad Zumpelveld.10
De burgemeester van Simpelveld meldt in een brief van 16 oktober daarna aan de Minister
van Arbeid, Handel en Nijverheid, dat die uitreiking gebeurde op 14 oktober 1928. Daarmee
staat vast dat de foto waarop die uitreiking te zien is, gemaakt moet zijn op die dag.

D

e gedecoreerde lekenmedewerkers van Huize Loreto worden in het onderschrift bij
deze foto als volgt benoemd: de uitvoerder (Laumen), de schoenmaker en de tuinier.
Vergelijking van deze foto met die waar alle personeelsleden opstaan, leert dat

6

Idem, noot 41 op pagina 45.
Met die datering verdraagt zich niet dat ik meen dat mijn oom Frans op deze foto staat; hij zou in 1928 immers
21 jaar zijn, terwijl hij zelf als zijn leeftijd 18-19 jaar opgeeft als hij tuinman in Huize Loreto is.
8
Pag. 76, Fotoboek Oad Zumpelveld, H. Franssen, W. Loeve, H. Senden en J. van der Werf, samenstellers,
Stichting Fotoboek Oad Zumpelveld, 1980.
9
Hij overlijdt door een gelet op zijn beroep van koetsier bizar ongeval, want hij wordt op 15 maart 1938
overreden.
10
Ook pag. 76, Fotoboek Oad Zumpelveld.
7
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Meister Anton Overwaal de meest linkse op de foto van de gedecoreerden moet zijn en dat
dus Schustermeister Johan Joseph Martin11 de middelste persoon op deze foto is, want de
persoon rechts op de foto is duidelijk uitvoerder Laumen. Bij hem immers wordt de decoratie
opgespeld op het moment dat de foto wordt genomen.
Aan de tekst van een kopie van de voordracht voor de Koninklijke onderscheiding van deze
drie medewerkers, ontleende ik tenslotte alle personalia en ook het beroep van ieder van de
gedecoreerden. De uitvoerder blijkt te zijn Herman Joseph Laumen, geboren op 1 februari
1860 te Kerkrade. Hij komt als 17-jarige in dienst van Huize Loreto en zal in oktober 1928
vijftig jaar onafgebroken bij de zusters van het Arme Kind Jezus in dienst zijn.
De schoenmaker is de uit de OPGAVE van vreemdelingen al bekende Johann Joseph Martin,
en hij is op april 1928 al 46 jaar onafgebroken in die functie in dienst van Huize Loreto. De
grootste verrassing is Meister Anton Overwaal, Die blijkt dezelfde te zijn als Joseph Anton
Oberwaul, geboren te Laer op 13 februari 1896 en zo ook bekend uit de OPGAVE van
vreemdelingen. Van de bijna 40 jaar dat hij op het moment van decoratie in dienst is, is hij
daarvan al 25 jaar meesterknecht van Huize Loreto.

O

verigens behoorden niet alleen mannen tot het lekenpersoneel van Huize Loreto. In
het Fotoboek Oad Zumpelveld wordt van tenminste één vrouwelijk lekenpersoneelslid
buiten het onderwijzend personeel, het bestaan vermeld. Het boodschappenvrouwtje
Liesche Ernest. Ze was voor mij tot dan een onbekend fenomeen. Als boodschappenvrouw
was zij misschien niet in dienst zoals deze ander leden van het lekenpersoneel, maar
werkzaam voor het klooster was ze net als elke andere lekenmedewerker.
Alle resultaten van de speurtochten naar de namen van deze lekenmedewerkers op een rij en
verwerkt in de foto aan het begin van dit artikel, leveren dan tenslotte dit beeld op:

11

Zijn gouden dienstjubileum wordt op 8 januari 1939 gevierd. In de Chronik wordt zowel dit feit op die dag
genoemd en ook hoe hij wordt genoemd: Meister Anton. Zijn diamanten dienstjubileum wordt op 22 april 1942
gevierd. Hij sterft op 28 juni 1944 in Huis Loreto.
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Een curieuze kennismaking met de vrijmetselarij
Een lezing die anders liep dan gepland
Wat is vrijmetselarij? Wat is het streven van hen die geregeld bijeen komen in hun ‘werkplaatsen’
en ‘tempels’? Geheimzinnigheid alom. Veel mystiek. Hoewel besloten, is het echter geen geheim
genootschap. Dat waren vragen die de bezoekers bezig hielden die op dinsdag 24 november l.l.
bijeenkwamen in de zaal van Oud Zumpelveld. Hier zou Jean Pierre Schobben – zelf vrijmetselaar
– ons vertellen over de organisatie en het functioneren van de vrijmetselarij. Hij gaf zijn lezing
vooraf de titel mee: ‘De Limburgse vrijmetselarij onthult haar geheimen’. De spreker was goed
ingevoerd en voorbereid en toog welgemoed naar Simpelveld. Hij zou zijn bestemming evenwel
niet bereiken. Door een ongeluk geheel buiten zijn schuld lag zijn auto in de kreukels en waren
zijn maçonnieke rekwisieten beschadigd.
Door de ledenvergadering voorafgaand aan de lezing werd het nieuws van het niet kunnen
verschijnen van de spreker pas rond acht uur bekend. Toen was Leiden in last. Slechts eenmaal
eerder moest een avond worden afgelast omdat de toenmalige spreker zich door ijzel niet naar
Simpelveld waagde. In allerijl werden ditmaal wat boeken opgehaald, maar dan nog zou de kennis
van het onderwerp ontoereikend zijn om ook maar bij benadering een interessante lezing over dit
intrigerende onderwerp te kunnen houden.
Bij de binnenkomst van de bezoekers, die inmiddels al even in de zaal zaten te wachten, was wel
een persoon gesignaleerd, van wie vermoed werd dat hij ook wel tot de vrijmetselarij zou kunnen
behoren. Welnu, wie niet waagt, die niet wint. Aangeschoven aan zijn tafeltje, bracht ik hem van
de stand van zaken op de hoogte en informeerde of hij niet genegen zou zijn iets over de
vrijmetselarij te vertellen. Hij hoefde daar niet lang over na te denken om zijn medewerking aan de
avond toe te zeggen. Ik vroeg nog hoe hij ’t beste aangekondigd kon worden. “Broeder Fernhout,
van de loge Mexico”. “Van waar, zei u?” “Van de loge Mexico”. “Aha, dan heb ik het toch goed
verstaan”, liet ik hem weten. En aldus werd hij bij het goed opgekomen publiek geïntroduceerd, na
tekst en uitleg over hoe het onze eigenlijke spreker vergaan was als reden voor de ontstane
vertraging.
Dat broeder Fernhout de avond gered heeft, is een understatement. Hij hield een ruim twee uur
durende lezing, ruimschoots afgewisseld met vele vragen, die hij met grote kennis van zaken
beantwoordde. “De vrijmetselaar is een vrijdenker”, liet hij weten en hij voegde de daad bij het
woord. De vrijmetselaar – slank, 80 jaar oud, witte haren en dito baardje – was een welbespraakte
Amsterdammer die over de hele wereld had gezeten. Hij had in Afghanistan en Mexico gewoond,
kwam veel in de Verenigde Staten, Zwitserland en Londen passeerden de revue. Daardoor had hij
niet alleen veel ervaringen opgedaan – wie veel gereisd heeft, kan immers goed verhalen – maar
ook had hij zich internationaal breed georiënteerd binnen de vrijmetselarij en de plaatselijke loges.
Vandaag de dag is de vrijmetselarij een levensbeschouwelijke, vrijzinnige vereniging waarvan de
leden elkaar geregeld in zogenaamde loges ontmoeten. Er zijn loges voor alleen mannen, maar ook
komen gemengde groepen voor. Bij de ontmoetingen die wekelijks, tweewekelijks of maandelijks
kunnen plaatsvinden, staan vriendschap en respect voorop. In het katholieke Zuiden van Nederland
wordt er ondanks de ontzuiling nog steeds met enige achterdocht naar de vrijmetselaarsorganisatie
gekeken. Zo werd mr. dr. Willem Frowein van kasteel Goedenrade te Eys vermoed vrijmetselaar te
zijn geweest, omdat hij in 1958 in zijn bosgebied in ongewijde aarde begraven werd. Hij hoorde
overigens niet bij de vrijmetselarij, maar dat terzijde.
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Dat de vrijmetselarij met enige achterdocht wordt bejegend, is ten onrechte, zo liet de eigenlijke
spreker Jean Pierre Schobben ons vooraf weten: “De vrijmetselarij kent haar plek. Zij werft niet.
Noch wil zij haar convictie opdringen aan andersdenkenden. Sterker nog. De leden van de
vrijmetselarij geven ruimte aan diegenen die hun denkbeelden willen delen. Zolang dat in
harmonie gebeurt en wanneer erover gesproken kan worden. Het is een humanistische vereniging
zonder enige dogma’s. De enige mogelijke doctrine is dat er niet getwist wordt over politiek en
geloof. Iedereen is daarom dus binnen deze kring welkom. Van welke gezindten, afkomst of
maatschappelijke status dan ook. De bouw- en lichtsymboliek zijn hetgeen wat hen verbindt en
waarmee zij zinnebeeldig werken. De symboliek van de vrijmetselarij geeft de actieve leden
diepgang in hun leven. Vrijdenkend waarbij het filosofisch karakter de mogelijkheden biedt
elkaars ervaringen en denkwijzen te delen. Op een wijze waar een mogelijk twistgesprek uit de
weg wordt gegaan en het in harmonie uitwisselen van elkaars inzichten voorop staat. Ieder het
zijne.”
De spreker Fernhout hield een betoog dat een vrijmetselaar bouwt aan zichzelf. De ‘vrijzinnige
metselaars’ hadden zich sinds 1717 georganiseerd maar hun oorsprong ging terug op de
Middeleeuwse gilden van de bouwers en metselaars. Een tot de verbeelding sprekend voorbeeld
daarvan zijn de kathedralenbouwers, makers van prachtige imponerende en knap gerealiseerde
naar de hemel reikende kerkgebouwen. Die beroepsgezelschappen herbergden vanzelfsprekend
veel kennis, die van de meester op zijn gezel werden overgebracht. Hij werd als het ware ingewijd
in de geheimen van het gilde.
Van die oorsprong zijn veel rituelen afgeleid die de vrijmetselaars vandaag de dag nog hanteren.
De symbolen passer en winkelhaak zijn daarvan goede voorbeelden. De geometrie staat hoog
aangeschreven. Er is voorts een inwijdingsritus waarbij iemand een tempel betreedt, die wordt
uitgebeeld op een zwart-wit geblokte vloer (het goed en het kwaad in de mensen). Die tempel
symboliseert bovendien zijn persoon, waaraan hij verder kan bouwen. Daar wordt in maçonnieke
kringen veel waarde aan gehecht.
Refererend aan de oude metselaarbouwers dragen de huidige vrijmetselaars eveneens een schort,
vaak fraai afgewerkt. Ze duiden de rangorde aan. De bereisde Fernhout liet weten dat hij “een
koffer vol schorten” had om op elke situatie in welke loge dan ook voorbereid te zijn. Want aan die
rituelen en tradities wordt zwaar getild. De vrijmetselarij kent daarbij een indeling in graden.
Mensen kunnen promoveren van de eerste naar hogere graden. Bij elke bevordering wordt iemand
ingewijd in nieuwe geheimen en doet hij aldus telkens opnieuw kennis op.
Als basis kent de vrijmetselarij drie basisgraden. Dit zijn de zogenaamde blauwe graden. Wie die
doorlopen heeft is meester vrijmetselaar. Daarna kan iemand in feite uit twee richtingen kiezen.
Dat is de zogenaamde ‘Schotse ritus’ of de Engelse ‘Yorkse ritus’. De in Frankrijk ontstane
Schotse ritus kent maar liefst 33 graden. Zonder te pochen liet meester Fernhout tussen neus en
lippen weten in de 32e graad te zitten, lid te zijn van de loges in Mexico en de Grootloge in
Londen en zo’n drie dagen per week bezig te zijn met de vrijmetselarij. Een persoon van groot
statuur dus.
We hadden dus geluk bij een ongeluk met deze onverwachte spreker, die ons à l’improviste zoveel
wetenswaardigs wist te melden. In het slotwoord namens de vereniging werd hij van harte bedankt
dat hij was ingesprongen en dat hij blijk had gegeven aan zichzelf als persoon gewerkt te hebben.
Een buitengewone avond over een bijzonder onderwerp. Met een boekenpakket namens de
Bongard boden we hem als dank enkele ‘bouwstenen’ van onze heemkundevereniging aan.
Luc Wolters
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Het logo van de vrijmetselarij: passer, winkelhaak en
‘timmermansoog’.

Rituelen bij het lid
worden van de
vrijmetselaarsloge op
een achttiende eeuwse
prent.

Vrijmetselaarssymbolen.
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De in de vrijmetselarij gebruikelijke schort is goed
zichtbaar op het portret van George Washington, eerste
president van de Verenigde Staten. Hij houdt bovendien
een troffel vast, die eveneens verwijst naar de rituelen
die met de bouw verband houden.

In een fauteuil met bovenin passer en
winkelhaak en aan de armleuningen de sfinx,
symbool voor de bouwkunst van de
piramides bouwende Egyptenaren, zit een
vrijmetselaar met om zijn hals een sjerp met
winkelhaak (voor zijn buik). (kasteelmuseum
Gotha, foto: auteur).

Op de lantaarn duiden de symbolen passer en winkelhaak
het pand van de loge Den Haag aan. (foto: auteur).
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Programma eerste halfjaar 2016
(1e uitgave)

Zo.

24 januari

Dialectmis in Zumpelveld om 11.00 uur

Di.

26 januari

Za.

6 februari

Lezing ‘Religie in de Oudheid’ door Koos Linders,
Partycentrum Oud-Zumpelveld om 20.00 uur
Dialectmis in Bocholtz om 18.30 uur

7, 8, 9 februari

Carnaval

Di.

23 februari

Di

15 maart

Zon.

25 maart

Vrij.

27 maart

Lezing over ‘Kalkovens en kalkbranderijen’ door Jan
Nillesen
Partycentrum Oud-Zumpelveld om 20.00 uur
Algemene Jaarvergadering
Partycentrum Oud-Zumpelveld om 20.00
En na de pauze een film
Goede vrijdag, wegkruisenwandeling in Simpelveld
20.00 uur (AH)
Pasen

Vrij.

8 april

Don.

5 mei

Dialectavond
Partycentrum Oud Zumpelveld om 20.00 uur
Hemelvaartsdag

Zon.

15 mei

Pinksteren

Di.

mei / juni

Zon.

Juli

Zon.

Maand?

Lezing over ‘wijnbouw’ door wijnbouwer Wim
Gloerich
Partycentrum Oad Zumpelveld om 20.00 uur
Excursie / wijnproeverij bij Wim Gloerich
Wijnberg Stokkem-Wijlre
Excursie naar bruinkoolafbouw

augustus

Vakantie
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Open monumentendag 2015
Door Pascalle en Armin Hamers
September, de maand waarin de monumenten in gemeente Simpelveld weer wat extra aandacht
krijgen door Heemkundevereniging De Bongard. Nadat Open
monumentendag vorig jaar op het station in Simpelveld is gehouden,
was dit jaar Bocholtz aan de beurt. Maar hoe laat je ‘kunst en
ambacht’ zien in Bocholtz?
Hier is geen cultuurhuis of een grote expositie ruimte. Voor het
landelijk Open Monumentendag thema ‘Kunst en Ambacht’ bleek het
multifunctioneel centrum Op de Boor, Wilhelminastraat 19 te
Bocholtz een geschikte locatie.
Een plek waar velen samenkomen om gezamenlijk hun hobby uit te oefenen of om elkaars
gezelschap op te zoeken en onder het genot van een kopje koffie verhalen te vertellen over heden
en verleden.
Daarbij is dit multifunctioneel centrum (MFC) Op de Boor ook zelf een locatie met vele verhalen
en laat het de geschiedenis en dankbaarheid van de bevolking van Bocholtz op een mooie en
kunstzinnige manier zien. Bocholtz, een dorp met haar eigen tradities en karakter, waar veel
belang wordt gehecht aan sociale waardes.
De aandacht binnen gaat vandaag
voornamelijk uit naar het kunstzinnige,
en de mogelijkheid om dit te uiten.
Een hoogtepunt binnen dit gebouw is het
Kunst & Ambacht
glas in lood raam dat in de grote ruimte
op de begane grond staat. Het is een
mooi kunstwerk gemaakt door Hubert
Levigne. In 1951, na afloop van alle
oorlogsperikelen, hebben de Bocholtse
verenigingen samen besloten dit raam te
realiseren. Hierin zijn alle grote emoties
en gebeurtenissen van de periode 19401950 weer gegeven. Zie de afbeelding op
de volgende pagina. Jack Havenith doet
hier verder onderzoek naar binnen onze
vereniging en is ook zelf met een stand
aanwezig.

Wandeling

Dit artikel bevat de tekst van het
wandelboekje dat is uitgegeven
tijdens Open Monumentendag 2015
inclusief enkele latere aanvullingen.
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Verder is er nog een mooi een glas in lood raam op de eerste verdieping. Een geschenk van de
burgers bij gelegenheid van de verbouwing in 1974. Helaas is nog geen verdere informatie
hierover beschikbaar.
Ook de plaquettes in het trappenhuis verdienen uw aandacht en vertellen elk hun eigen verhaal.

U zult merken dat niet alles bij ons als heemkundevereniging bekend is vanuit diverse historische
gezichtspunten, maar dat we zoekende zijn zoveel mogelijk historisch materiaal vast te leggen en
te bewaren. Daarbij komt natuurlijk ook dat in het verleden niet veel via foto is vastgelegd en dat
blijkt nu een struikelblok, want door middel van foto’s of anderszins tekenmateriaal is een klein
stukje tekst opeens veel aantrekkelijker om te lezen of kijk je er snel even met andere ogen naar.
Sommige boeken lees je wel honderd keer en telkens valt je oog op een ander detail of bekijk je
het net even van de andere kant. Daarom graag aan u een verzoek voor foto’s of tekenmateriaal
met ons te delen om verdere teksten in de toekomst meer leesbaar te kunnen maken. Ook
informatie of plakboeken van onze heemkundige historie zijn altijd welkom.

Wandeling
Middels een korte wandeling willen wij u een beeld geven van de bedrijvigheid binnen ons dorp.
De wandeling voert langs Min. Ruijsstraat, Overhuizerstraat, Paumstraat, Emmastraat en
Wilhelminastraat.
Sommige gebouwen laten nu nog zien dat er een winkel of beroep uitgeoefend wordt. Anderen
stralen nu nog steeds de allure uit van een verder verleden. De blauwe fotoboeken van de keiridder
boeken bekijken de recente historie. Dit is door velen nog terug te halen uit eigen herinnering.
Maar toch, als we het precies willen opschrijven is het niet altijd even gemakkelijk om exact de
juiste plek aan te wijzen. Daarbij is het ook niet altijd mogelijk om diverse bronnen te raadplegen
en beschikbare informatie aan te vullen of te verifiëren. Dit verhaal is dus zeer zeker niet sluitend
en wij houden ons aanbevolen voor verdere informatie. Wij wensen u een leuke wandeling.
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De nummers die u hieronder leest refereren aan de huisnummers binnen de betreffende straat. De
rechtse kolom is ook de rechterkant van de straat, waarbij de linker kolom de linkse huizenkant
beschrijft.
De wandeling start bij de bushalte voor het MFC Op de Boor. Als we vanaf de bushalte naar rechts
de Wilhelminastraat afkijken zien we diverse stijlen van bouwwerken. Mooi om te zien en veel
over te vertellen maar het is ook een straat met nog veel ontwikkeling. Een van de mergelhuizen
aan de overkant het meest linkse is op dit moment zelfs nieuw in opbouw. Natuurlijk ook een
ambacht op zichzelf. Metselen met mergel is zeker niet hetzelfde als baksteen. Elk materiaal heeft
zijn eigen specifieke behandeling, je moet het maar net allemaal weten. Opvallend is ook dat de
mergel zichtbaar is en niet wit gekalkt. Zover ons bekend, komt alle mergel van Bocholtzer
bodem. Natuurlijk verhuizen personen en bedrijven van het ene pand naar het andere. Maar er zijn
ook huizen en bedrijven verdwenen.
We lopen naar rechts aan de rechterkant van de weg richting Min. Ruijsstraat.

Nu Bloemenwinkel Bocholtzer
Bloemenhuis Rohstock , heeft lange
tijd als woonhuis gediend maar was
voorheen slagerij Fahner, en
daarvoor Slagerij Jongen.

Regiobank, voorheen was hier een
open plek waar de frietenkeet stond
van Hahnrats en daarna Ger Wind.

20

17

Nu bibliotheek. Daarvoor was hier
Café Janssen Piet. Naast het café
rechts was ook nog het politiebureau
dat voorheen als gemeentehuis
dienst deed.

Staat nu te koop maar eerder
Bloemenwinkel Schiffelers.

18

Logopedist Hendriks, daarvoor de
verfwinkel Ernes.

13

16

De huidige fietsenzaak Knops is een
blikvanger met ronde toren. Hier
was voorheen de verfwinkel Ernes,
verhuisd van de overkant en daarvoor Consum Dreessen.

Kapperszaak Haagen

12

11

Vroeger sigarenzaak Haagen,
Hollands en later Mertens.
Nu woonhuis.

Pedicure en schoonheidsspecialiste
Skills

Wilhelminastraat

22

Beatrixstraat
Multi functioneel centrum Op de
Boor. Voorheen gemeentehuis van
19
gemeente Bocholtz.

10a

Kerkstraat
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We steken over maar eenmaal aan de overkant, gooien we een korte blik naar rechts, want in
Kerkstraat nummer 4 was de kolenhandel Dautzenberg.

Café ‘de Môle’ van Knops, was
voorheen de electrische graanmolen
4
van Spierts.

Boerderij Bertram of a jen Ling,
Auto- en motorrijschool Thewissen

Wilhelminastraat

Kerkstraat

2

De Herver
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9

Fitline fitnes studio, voorheen café
en slagerij Knops.

3

Snackpoint Bocholtz, voorheen
friture Piet en Tiny Schleijpen.
Samen met open plek stond hier in
vroegere tijden de winkel
Dautzenberg met tankstation.

We kijken halverwege de dr. Nolenstraat in en zien links de grote houten poort. In deze straat zijn
“hogerop” meerdere zaken en beroepen geweest, maar die bewaren we voor een volgende keer.
De houten poort is de Harmoniezaal
van de Koninklijke Philharmonie,
ernaast was tevens café Gubbels
maar is nu buiten gebruik. Boven de
7
houten poort is Schoonheidssalon
Vivian. In zijn geheel was dit
gebouw vroeger hotel Havenith.

Mergelhuis; Havenith, Conditorsuikerbakker, hier was vlaai, koek,
gebak en schepijs te verkrijgen.
Griekse Taverne “Kreta” was
voorheen een videotheek en
drogisterij Dohmen.

5

R. Honings Vastgoed

4

Nu woonhuis familie Honings, o.a.
raadslid Robert, daarvoor tevens
assurantiekantoor Honings, in de
jaren ’80 café “i jen Smidt”, en in
een verder verleden smidse van
Hupperetz

2a

Huppertz, verkoop
huishoudartikelen

Dr. Nolenstraat

Nu omgebouwd tot woonhuis en is
de winkelruimte niet meer te
herkennen maar hier was Muijrers,
Schoenmaker en verkoper
gevestigd.

6

3

1

Aansluitend maken we een rondje en steken de dr. Nolenstraat over richting het Grieks restaurant
en van daaruit weer naar de overkant. Van hieruit kijken we de straat de Herver in.

8
Herver

Fietsenzaak Knops, voorheen Ch.
Ramakers en daarvoor stoffenhuis
Prevoo – Hagelstein.
Autorijschool Senden.

Bakkerij en winkel Müller. Die de
lekkerste broodjes verkocht uit de
hele omstreek. Ze moesten wel vers
gegeten worden want de dag erna
waren ze hard.

Rademakers Sjarel, hij had een
schildersbedrijf en winkel. Buiten de
6
verkoop schilderde hij ook graag
zelf.

Voormalige Drogisterij Danielle.
Hier stond vroeger het huisje van
1a
Kapper Franssen bij brandkraan 648.

We draaien naar links en lopen de Min. Ruijsstraat in.
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Gasthof 1. De drogisterij incl.
seniorenflat (2014) is na lange
leegstand gebouwd op de plek waar
voorheen warenhuis Bertram stond,
bloemen, levensmiddelen en dieren
benodigdheden.

1

Min. Ruijsstraat

Min. Ruijsstraat

Links loopt u nog steeds langs de
boerderij bekend als Bertram of ‘a
jen Ling’.

2

Romijn & Lenders Assurantiën was
voorheen firma Schobbers met
huishoudartikelen, loodgieter,
witgoed. Naai atelier Franken.

6

Showroom Cor Vaessen, garage in
Vlengendaal en naderhand verhuisd
naar Beitel.

8

Vaessen Party Catering en slagerij,
voorheen postkantoor en
telefooncentrale.

10

Onbest; ongedierte bestrijding was
voorheen Dremmen Adam, heren
kapper

12

Hier woonde vroeger dhr. Herbergs,
gemeentesecretaris

14

Sijstermans, elektrische installaties

16

Textielwaren Hameleers, eventjes
bloemenhuis Bocholtz Ancelle
Rohstock en staat nu te koop.

20

In 2015 Thai massage
In vervlogen tijden het gasthuis
(herberg voor pelgrims).

Gasthof
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Boerderij ‘oôp jenne Klinket’.
Familie Hupperts ging langs de
deuren als melkboer.
Voorheen wonende op thans nr 36

Golden Lions casino, café ‘a jen
Trepjere’ van Harald en Elvira
Snoek, discotheek. In het verleden
30 café van Heckmans Hein en Janssen
Piet. Janssen verhuisde daarna naar
de Wilhelminastraat in het café Op
de Boor.

2

13

Min. Ruijsstraat

Gasthof 2. Plus en postkantoor.
Math Schobben had op deze plek
een smederij voor onderhoud aan
tractoren en andere
landbouwwerktuigen. Daarbij een
winkel verderop op nummer 15.

22
t/m
26
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Breiwinkel Ramakers-Scheeren deze
verhuisde later naar de drNolenstraat
Schoenmaker en verkoper Muijrers
in de jaren rond 1958.
32a
De trapjes leidden naar de
voormalige locatie Snackpoint, die
later verhuisd is naar de
Wilhelminastraat 3.

De sanitairwinkel Schobbers en in
de jaren ’20 ook nog taxibedrijf
Hubert Meisters (deze is overleden
15
bij het treinongeluk bij de spoorwegovergang Heiweg op
20 december 1940.

Bakkerij Starmans later Melotte. Nu
voor zover bekend in gebruik als
34
woonhuis.
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Boerderij Bertram

19

Op Hinsbrig. Dautzenberg,
fietsenmaker en wasmachines,
kachelverkoop.

21

Boerderij Senden

31

Opvallende klokgevel met jaartal
1741. Genoemd als ‘Köningshoes’
en is café geweest en bekend als
fanfare lokaal.

33a
33

Boerderij Schneiders

35

38
t/m
44

Weilanden van Schneiders
‘Sjnieders wei‘
Rozenstraat

?

Min. Ruijsstraat

Winkel Verstralen, deze is daarna
verhuisd naar nr. 75
Waar nu De Slag is was voorheen
(tot +/- 1950) de kolenhandel van
Verstralen.

36

Papierhandel Rutten. Daarna Cor
Hupperts heeft hier een bedrijf
gehad en is daarna verhuisd naar de
Waalbroek.
Bij deze nieuwere huizen is bekend
dat hier voorheen boerderij
Schnackers heeft gestaan. Een
machtig bouwwerk genaamd ‘a
jenne Bouw’ en stond tegenover de
boerderij Senden (nummer 31).

De Slag

Bij de bouw van deze
gemeentewoningen in 1966 is de
dikke steen gevonden die nu
beneden in het dorp ligt.

67
t/m
71

Verstralen, Kruidenierswinkel.

75

Melkboer Frits Steinbusch.
60

Rijk versierd huis.
Was hier het café het Haantje?

62

Glavimans
Restaurant, café en kegelbaan

64

Kruidenierswaren ’t Roos LennartzHavenith
Crocusstraat

88
90

Voor dat deze woningen gebouwd
werden bevond zich hier een
zandgroeve.

Kruidenier/slager
92 Daarnaast, op de hoek met De Baan,
een stoffenwinkel
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Het verlengde van de Min. Ruijsstraat is de Akerstraat. Hier is vooral huisnummer 2 interessant.
Hier kunnen we het douanekantoor met woning, gebouwd in 1900, en bewoond door de fam.
Ypema en Janasonius (zöllner = douaniers) niet missen.

Woonhuis nu in renovatie, maar
vroeger woonde hier de imker Jan
Schmitz, waar aan huis de potten
honing te koop waren.

29

Pascal Kaelen Installatiebedrijf.
Voorheen was hier het bedrijf
ChemDry.

13

Heike Xhonneux met het juridisch
adviesbureau Juristen. Voorheen
café Baumgarten, tevens
verenigingslokaal v.d. schutterij.

1

Overhuizerstraat

We steken over naar de Overhuizerstraat en blijven nu aan de linkerkant lopen omdat rechts geen
trottoir is.

Café Baumgarten
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Rijksmonument Overhuizen. Na een
lange lijst adellijke eigenaren en
pachters is de boerderij gestopt in
2009.
Hierna is de hoeve omgebouwd tot
zorghotel Welloord met 68 kamers.
Drie maanden na de opening is dit
echter weer gesloten in juni 2011.
Aansluitend heeft de Rabobank hier
haar adviescentrum gevestigd vanaf
maart 2015.
U mag de binnenhof bezichtigen en
2
een kijkje nemen in de kapel links
achteraan. De deur is altijd open
voor een klein bezoek of een
moment van bezinning.

Als u Overhuizen weer verlaat kunt u even rechtdoor uw weg vervolgen. U loopt nu langs een
perkje met een mooi wegkruis, dat tevens dienst doet als rustaltaar bij de kleine processie. Aan de
achterzijde van het perkje is het tweede wereldoorlog herdenking monument van de Amerikaanse
soldaat Jerry Krohnke, die hier ter plekke is overleden.

Paumstraat

We lopen verder aan de rechterkant over het trottoir en vervolgen onze weg in de Paumstraat. Als
u over de heg kijkt bij nummer 10 kunt u genieten van een stukje nostalgie dat hier u oog streelt.

De Huisnummers 12-14-16 vormen
samen een monumentaal straatbeeld
12
en zijn aangewezen als een
14
Rijksmonument. Vroeger samen één
16
boerderij maar door deling
opgesplitst in meerdere woonhuizen.

40

Achter dit woonhuis bevond zich
een kiezelgroeve o.a. geëxploiteerd
door de families Franken en Brock.

De Paumstraat loopt bij de aftakking naar de Hofstraat stilletjes over in de Emmastraat.
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Hoeve De Hof in de Hofstraat
Hofstraat

Dhr. Hofman was 20 jaar wethouder
18
in Bocholtz.

Emmastraat

41

Gasthof

Dhr. Lardinois was onderaannemer
van het bouwbedrijf

14

Vishandel van Boom en Zonen.

12

Dhr. Havenith was agent van het
centraal ziekenfonds (CZF) en
interpolis verzekeringen, waar
vooral zelfstandigen en niet
mijnwerkers bij waren aangesloten.

Dhr. Smitsmans, agent van het AZM
(algemeen ziekenfonds voor de
23
mijnstreek) waar voornamelijk
mijnwerkers bij waren aangesloten
Strijkservice Ellen vanaf oktober
2009 in dit woonhuis. Tussen 8 en
19 10 uur kunt U altijd uw was afgeven
zonder afspraak. Later kan ook:
gewoon even bellen.
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We staan op de hoek Emmastraat - Prins Hendrikstraat en kunnen zo de Prins Hendrikstraat rechts
inkijken.

Quelle
Hoek Quelle-Prins Hendrikstraat.
Café Knops met de naam
‘i jen Quelle’.
Nu woonhuis.

2
Prins Hendrikstraat

Mergelhuisje op de hoek QuellePrins Hendrikstraat. In 1796 woonde
hier de metselaar Orschel die de
7
pastorie van Bocholtz heeft
gebouwd.

Hier was Senden autorijschool.
Vroeger op de Herver naast kapper
Franssen.

Emmastraat

Pand met zwarte gevel Narinx
Ritzen was voorheen Stassen
cadeaushop, huishoudartikelen en
installatie techniek.

1

Julianastraat

We steken over naar de vishandel (Emmastraat 12) en vervolgen onze weg richting
Wilhelminastraat. We zien nu aan de overkant rechts het begin van de Julianastraat.

2

Huidig rode hekje nu voor privé
gebruik, maar voorheen Harzon
huishoudartikelen en later
fietsenwinkel Willemsen.

4
4a

De Balloon company was voorheen
Narinx Ritzen en daarvoor
supermarkt A&O Franssen.

Daar waar nu de kruising Prins Hendrikstraat – Julianastraat – Wilhelminastraat is, bevond zich
vroeger een driehoekig perceel. De wegen liepen er aan alle zijden omheen. Op dit perceel stond
de boerenbondsmolen die gerund werd door fam. Spierts. Na het sluitn van deze graanmolen is
fam. Spierts verhuist naar Wilhelminastraat 4 waar ze wederom een graanmolen bedreven.
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De boerenbondsmolen, achter wegkruis.

We zijn aangekomen bij het begin van de Wilhelminastraat. We draaien zo deze weg naar links in,
om weer richting het MFC Op de Boor te lopen.

Boerderij met vakantiewoning

52

48
46

Schoenmaker Frijns, bekend als
‘Frijnshuizen’

42
40

Franssen winkeltje

32

Wilhelminastraat

Opticien, slijterij, nu woonhuis.
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37

Soderman kruidenier, Pallermobar

33

Contact lenzen studio
daarvoor café de Trepjer

31

Consum

27

Bakkerij Ivo Dreessen
voorheen Bakkerij Dreessen-Prevoo

21

Café im weissen Rossl, voorheen
Vivo

19

Multi functioneel centrum Op de
Boor. Voorheen gemeentehuis van
gemeente Bocholtz.

Bron: Open Streetmap

Gebruikte bronnen
Er is gebruik gemaakt van de uitgebreide bibliotheek en archief van Heemkundevereniging De
Bongard. Met name:
• Bocholtz, Oôs durrep va vrugger en noe en Boocheser luuj va doe; deel 1 en 2; Keiridders,
Crott en Hoen.
• Jespòòrt en Jestivvelt; deel 1 en 2; weekblad Troef.
• Historische Boerderijen in Simpelveld en Bocholtz door Luc Wolters en Math Klinkers;
HKV De Bongard.
• Kwartaaltijdschrift De Bongard.
• Aanvullingen door Henk Hamers, Lenie Vliex en Wim Dumont
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Algemene en categorale armenzorg in Simpelveld
Donné Jaegers

Bijvangst no 4

B

ij de werkzaamheden voor het boek
Echo uit Huize Loreto1 kwam ik
meermalen de term tegen: keuken voor
de vreemden. De vlag dekt de lading
helemaal, want de zusters hadden heel lang een
keuken waar niet werd gekookt voor de
bewoners van het klooster, maar voor
buitenstaanders. Die keuken waar voor
vreemden werd gekookt, bracht me een
uitspraak van mijn vader in herinnering. Hij liet
zelden merken wat hij van iemand vond en was
ten opzichte van politici, plaatselijke notabelen
en andere al of niet algemeen erkende of zelf
benoemde
lokale
bobo’s
gewoon
gezagsgetrouw zoals dat niet alleen in zijn
Limburgse aard besloten lag. In de paar
gevallen dat iemand het ook in zijn ogen te bont
maakte -steeds waren het lokale politicigebruikte hij steevast deze uitdrukking om
uiting te geven aan zijn opvatting over ’s mans
gedrag: Deë is vergèse dat heè mit der miët is
groës gewoëde! Ik kende de uitdrukking niet,
wist niet wat der miët was, maar uit de context
was me wel duidelijk, dat hij vond dat de
persoon in kwestie naast zijn schoenen liep en
zijn herkomst verloochende.

Bij de voorbereiding van dit artikel heb ik
meerdere oud-Simpelveldenaren gevraagd of ze
de uitdrukking kende. Steeds moest ik die een
paar keer herhalen, want niemand had ze ooit
gehoord. Men kende dus ook de betekenis er
van niet. Toen deze bijdrage eigenlijk af was,
kon ik in Mechelen deze miet fotograferen.2

M

ijn vader legde me uit, dat een miët
(ook wel uitgesproken als moët) een
soort gamel was van twee of zelfs
drie op elkaar gestapelde steeds kleiner
wordende keteltjes met deksel erop. Ze waren
van aluminium of een ander lichtmetaal en
hingen boven elkaar in een ijzeren draagbeugel
met houten hengsel.
Ik herinnerde me de tijd dat tegen klokslag 12
uur in de middag verschillende mensen met
zo’n draagbeugel met keteltjes door de
Kloosterstraat richting het klooster liepen. Later
zag je sommigen ook weer terug komen, terwijl
ze duidelijk zwaarder moesten tillen aan de
draagbeugel dan op de heenreis.

1

D.M.H. Jaegers mmv L. Wolters,
Heemkundevereniging De Bongard SimpelveldBocholtz, 2014.
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I

n het Fotoboek Oad Zumpelveld3 vond ik
tenslotte het beeld dat ik me uit mijn jeugd
herinnerde:
Tegen 12 uur in de middag werd aan de poort
van het zusterklooster warm eten verstrekt.
Verschillende mensen, waaronder een aantal
zwervers, trokken dan met ‘d’r miet’ op de
kloosterpoort aan en haalden daar hun hapje.4
2

Met dank aan mijn neef Seff Sluijsmans, voorheen
Irmstraat 63 te Simpelveld. Zijn exemplaar van d’r miet
kan een Amerikaanse oorsprong hebben en uit
september 1944 dateren toen Simpelveld bevrijd werd.
3
H. Franssen, W. Loeve, H. Senden en J. van der Werf,
Stichting Fotoboek Oad Zumpelveld, 1980.
4
Idem, pag. 73.

In dit fotoboek wordt ook een oorsprong van
het woord gegeven: miet zou afgeleid zijn van
het Franse “marmite”. Die verklaring komt heel
aannemelijk voor. In 1824 wordt in Nederland
marmiet in de betekenis van ketel gebruikt.
Van de keuken voor vreemden ken ik geen foto,
maar waarom zou die aanzienlijk anders uitzien
dan de leerkeuken in Huize Loreto? Daarvan
zijn wel een aantal prachtige foto’s bewaard.
De mooiste daarvan vind ik nog altijd deze:

De wetgever hield dus wel degelijk rekening
met de al langer bestaande armenpraktijk, die
ook dagelijkse praktijk was bij religieuze
instellingen, zoals diaconie, kerk en klooster.

D

eze uitdrukking en het fenomeen
keuken voor de vreemden in Huize
Loreto waren de reden dat ik me
afvroeg of armenzorg vóór 1940 in Simpelveld
eigenlijk bestond en hoe die dan geregeld was.
Een bezoek aan bepaalde archieven in
Rijckheyt leverde meer stukken en informatie
daarover dan ik ooit voor mogelijk had
gehouden. Daarvan kan maar een beperkt deel
hierna aan de orde komen.

I

n de Armenwet van 1854 was de armenzorg
wettelijk geregeld.5 Op grond van die wet
kregen hulpbehoevenden, recht op bedeling
door de (lagere) overheid ingeval van
“volstrekte onvermijdelijkheid”. Door dit
criterium had niet iedere hulpbehoevende
rechten ingevolge de Armenwet, maar alleen als
er helemaal geen andere hulp of helpende
instantie was. Van bijvoorbeeld iemand die tot
een kerkelijke gezindte behoorde, kon niet
gezegd worden dat er nergens hulp te krijgen
was. Die kon bij zijn kerk aankloppen.

5

In artikel 3 van de Armenwet van 1912 worden
de z.g. Instellingen van Weldadigheid genoemd
en elke gemeente was verplicht een lijst van die
instellingen in haar gemeente bij te houden en
dat is ook gebeurd. Daardoor weten we nu dat
op 1 januari 1913, dus bij de invoering van de
nieuwe Armenwet, in Simpelveld al twee
instellingen van weldadigheid waren. De ene
was van algemene aard en was het Algemeen
burgerlijk armbestuur. Dat had tot doel de
Gewone
bedeeling
met
geld,
brood,
geneesmiddelen e.d. De andere instelling was
categoraal en heette: Vereeniging tot
bevordering van het Gesticht van het Arme
Kind Jezus en had tot doel verzorging en
opvoeding van voogdijkinderen. Op de opgave
in de lijst per 1 januari 1911 ontbreekt deze
vereniging overigens nog.6

6

Aan die wet ging vooraf het Armenwetje van 1828 en
in 1912 werd een herziene Armenwet ingevoerd.

Rijckheyt, gemeente Simpelveld 1795-1941, inv.
nummer 2631.
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Die situatie blijft zo tot 1927. Uit de opgave
van dat jaar blijkt dat de gemeente zelf ook een
instelling heeft ter Verpleging Krankzinnigen.
Helaas staat nergens in een opgave waar die
verpleging plaatsvond.
Zowel de instelling van het Algemeen
burgerlijk armbestuur als die voor Verpleging
van Krankzinnigen zijn pas bij een besluit van
B&W van 10 april 1972 van de lijst afgevoerd.

D

e armenzorg in Simpelveld werd al snel
uitgebreid en dat was wettelijk ook
verplicht. Al in 1919 besloot de
gemeenteraad, Gezien het terzake ingewonnen
advies der Gezondheids-Commissie zetelende te
Gulpen, instructies vast te stellen voor een
geneesheer, die met de armenpraktijk in de
gemeente Simpelveld werd belast.
Die geneesheer moest volgens die instructie o.a.
optreden als gemeentelijke lijkschouwer, maar
ook alle genees-, heel-, (verlos-) en artsenijbereidkundige hulp aan de armlastigen geven. Die
hadden voor die hulp een bewijs nodig dat weer
werd afgegeven door het burgerlijk armbestuur,
dat ook bepaalde wie of welk gezin tot de
armlastigen gerekend moesten worden.
En de jaarwedde van de geneesheer voor dat
alles werd vastgesteld op ƒ 150, -. Uit dat
bedrag moest hij bij langer verlof dan 30 dagen
ook nog zelf zijn vervanger betalen.7

D

e gemeenteraad besloot in 1919 ook tot
vaststelling van een instructie voor de
vroedvrouw
belast
met
de
armenpraktijk in de gemeente Simpelveld.8
Haar jaarwedde werd vastgesteld op ƒ 400, - In
maart 1940 stelt echter diezelfde raad een
instructie
vast
voor
wat
heet
de
GEMEENTEVROEDVROUW belast met de
armenpractijk in de gemeente Simpelveld.
Nergens blijkt dat de eerste instructie hierdoor
is vervallen, wel dat de jaarwedde wordt
verminderd tot ƒ 300, -.

7

Rijckheyt, idem, inv. nummer 2635.
Voor de onverkwikkelijke verwikkelingen rond de
aanstelling van een vroedvrouw voor Simpelveld en
Bocholtz, zie W. Mulken, De Bongard, 1992 no 2, pag.
5 e.v.

8

Deze nieuwe instructie9 van eind maart 1940
trekt kennelijk de aandacht van het
Staatstoezicht op de Volksgezondheid.
Al op 1 mei daarna vraagt Dr. L.A. Veeger, als
Geneeskundige Inspecteur voor Gelderland en
Limburg om de naam van de gemeentevroedvrouw en hoeveel bevallingen ze in de
afgelopen vijf jaar bij armlastigen heeft gedaan.
Het antwoord van de Burgemeester komt per
kerende post en laat zien dat ook toen al leer en
praktijk hemelsbreed kunnen verschillen: onze
gemeente heeft geen vroedvrouw.
Ook de jaarwedde trok de aandacht van de
Inspectie, want in een aparte brief van een paar
dagen later wordt de burgemeester gevraagd te
laten weten naar welke grondslag die jaarwedde
is vastgesteld. Uit het antwoord van de
Burgemeester daarop blijkt, dat er zelfs een
opslag in zit om toch maar een vroedvrouw te
bewegen zich binnen de gemeente te vestigen.
De Inspecteur laat daarop o.a. weten dat hij het
bedrag van ƒ 300, - te laag vindt, omdat er drie
componenten in de jaarwedde moeten zitten:
1e de belooning voor haar verloskundige
armenpraktijk.
2e een standplaatstoelage.
3e een aanvulling voor de lage tarieven, welke
aan minvermogenden in rekening kunnen
worden gebracht.
De Inspecteur schrijft dat hij de beslissing over
de hoogte van de jaarwedde uiteraard aan de
gemeente over laat, maar meent wel dat men
zich moet realiseren, dat in het algemeen het
totale inkomen van een vroedvrouw, wil ze haar
beroep behoorlijk kunnen vervullen, niet
beneden ƒ 1.700, - mag liggen.
Tenslotte laat deze Inspecteur ook nog op een
ander punt zien, dat hij het hart op de goede
plaats heeft als het om vroedvrouwen gaat. Hij
bepleit opname van een wachtgeldregeling in
een artikel in de instructie over verplichtingen
van de vroedvrouw bij haar afwezigheid of
verhindering wegens ziekte. Hij merkt op:
Dit artikel -en ik moet tot mijn leedwezen
zeggen, dat vele instructies een soortgelijke
bepaling bevatten- legt aan de gemeentevroedvrouw de verplichting op in elk geval van
afwezigheid of verhindering, ook wegens ziekte,
9
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Rijckheyt, idem inv. nummer 2636.

te haren koste in den dienst te voorzien. Al blijft
ze nu (…) in het genot van hare bezoldiging, de
vervanging zal haar veelal wel zoo duur te
staan komen, dat van de bezoldiging weinig of
niets meer overblijft.

B

ekend is Mevr. Gijzelaar-Vincken als
eerste verloskundige in Simpelveld,
daarna werkte Mevr. Grooten-Kessels
als vroedvrouw er, dan Mevr. Dorren-Huppertz
en midden 1930 vestigde zich in Bocholtz de
toen net afgestudeerde Isabella Lefarth, de Juf,
die ook Simpelveld en omstreken bediende als
vroedvrouw. Van geen van hen heb ik een
aanstelling als vroedvrouw belast met de
armenpraktijk kunnen vinden en dat klopt dan
ook met hetgeen de Burgemeester 7 mei 1940
aan de Inspectie Volksgezondheid schrijft.
Is het anders gegaan met de geneesheer belast
met de armenpraktijk? Vanaf 1913 was dokter
Buysrogge de huisarts in Simpelveld. Hij werd
in 1933 door dokter Dirken opgevolgd, die ook
in 1940 (en later) nog de enige huisarts was.
Van geen van hen heb ik een benoeming
gevonden tot geneesheer belast met de
armenzorg in Simpelveld. Ik vond ook geen
brief zoals bij de vroedvrouwen, dat een
dergelijke geneesheer er niet zou zijn. Het is
dus niet uitgesloten dat Buysrogge en Dirken
toch ooit benoemd zijn geweest tot geneesheer
belast met de armenzorg.
De algemene armenzorg in Simpelveld vóór
1940 was alles overziend in ieder geval op
papier goed geregeld. In de praktijk heeft de
benoeming van vroedvrouw echter nooit
plaatsgevonden voor 1940.

V

oor categorale armenzorg kon men op
meerdere plaatsen terecht. Het klooster
Huize Loreto met de verschillende
vormen van zorg, die de zusters boden, wordt
ook in de officiële stukken al genoemd tegelijk
met het Algemeen armbestuur van gemeente
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wege. Ook bij de paters op de Plaar klopte
niemand vergeefs om brood en drinken aan.
Vanwege de parochie was er nog de St.
Vincentiusvereniging, waarvan ik geen stukken
vond. Evenmin werd die voor 1940 vermeld
onder de Instellingen van Weldadigheid.
Voorzitter van die kerkelijke instelling, die zich
de zorg in de meest brede zin voor de armen in
de parochie ten doel stelde, is altijd de pastoor.
Van één van die voorzitters die pastoor werd in
Simpelveld in 1942 is bekend, dat hij bij
bepaalde gelegenheden de gewoonte had zijn
bestuur ook in letterlijke zin rechts te passeren.
In die tijd en ook jaren later nog bestond de
praktijk dat een paar mooie stukken van de
slacht tegen de avond naar de pastorie werden
gebracht. Niet zelden kon men dan een halfuur
later pastoor Gillissen met ofwel een pakket
onder de arm of in de hand de pastorie zien
verlaten. Hij wist dan een adres waar ze dat
vlees meer nodig hadden.

O

ok vond ik in de gemeentelijke
archieven geen vermelding van het z.g.
Spital. Wijlen meester van Wersch
beschrijft in een (op de site niet gedateerde)
bijdrage in De Bongard hoe en waarom bij de
aanleg van de spoorlijn Maastricht-SimpelveldAken in 1853 de Nederlandse Spoorwegen in
Simpelveld in de Gaasstraat een huis lieten
bouwen, waarvan een deel beschikbaar was als
ziekenhuis ingeval van calamiteit of
ongelukken bij het spoor of reizigers met een
besmettelijke ziekte.
Het Spital heeft nooit alszodanig dienst gedaan
en kon in zijn geheel ongestoord bewoond
worden
door
veel
families
van
spoorwegmensen. Het huis is bij de aanleg van
het z.g. Miljoenenlijntje afgebroken. Dat kan
verklaren waarom het (ook) na midden 1935
nergens wordt vermeld bij de Instellingen van
Weldadigheid in Simpelveld.
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Hoe word je in Bocholtz Socialist?
Door: Havenith Bert
Ik ben dit jaar 40 jaar lid van de Partij van de Arbeid, ben een aantal jaren voorzitter geweest van
de PvdA Heerlen en heb 8 jaar voor de PvdA in provinciale Staten gezeten. Ik stam wel uit een
politieke familie(overgrootvader burgemeester Rhoen, grootvader wethouder, andere grootvader
gemeenteraadslid in Heerlen), maar deze politici waren veelal van conservatieve en confessionele
snit. In de notulen van de gemeenteraad van Heerlen wordt uit de mond van opa Hundscheid
opgetekend “ die leugenachtige socialisten, die met valse voorstellingen de werkelijkheid
verkrachten” Hoe kan het dan dat de kleinzoon kiest voor het socialisme?
De eerste kiem is gelegd op de lagere school. In 1958 stopte burgemeester Houbiers en werd er
een nieuwe burgemeester benoemd nl. Jonkheer van Meeuwen. Van Meeuwen was lid van de
familie van Meeuwen en een zoon van Eerste kamerlid jhr. mr. Pieter Godfried Maria van
Meeuwen (1899-1982). Van Meeuwen was ambtenaar op de gemeentesecretaris van Posterholt
toen hij per 1 mei 1958 werd benoemd tot burgemeester van Bocholtz, wat hij tot 1964 zou
blijven.
Nauwelijks voor te stellen een echte jonkheer, een knappe verschijning die door Bocholtz reed met
een Triumph sportwagen! Mevrouw van Meeuwen, een knappe vrouw die bij officiële
gelegenheden niet alleen opviel door schoonheid maar zeker ook door haar dure en opvallend
chique kleding. De Bocholtzer dames, op een enkele uitzondering na, waren bij haar vergeleken
huismussen en boerentrienen. Zij sprak “hoog Hollands” zodat veel Bocholtzenaren niet met haar
durfden te praten omdat ze bang waren dat zij haar niet konden verstaan en omgekeerd.
Hij was een echte Jonkheer dat wil zeggen afstandelijk, tenzij je hem in het café van “der
Haveniths Sjir“ tegenkwam en hij in de olie was (en dat was hij regelmatig). Zolang hij in het café
zat was er geen sluitingstijd en de politie wist dat, zolang de Triumph daar voor de deur stond, het
niet goed voor je carrière was als je een controle zou uitvoeren. Ook de notoire feestvierders van
Bocholtz wisten dit en na sluitingstijd was het dan ook vaak druk en gezellig in het café.
De gemeente Bocholtz bouwde in 1959/1960 op “d’r Zamerich” (Zandbergerweg 78) een nieuwe
ambtswoning voor de burgemeester en zijn echtgenote. Het pand staat er nu nog en was, zeker
voor die tijd van wederopbouw, zeer groot en luxueus. Als je in Bocholtz gaat graven kom je al
snel “kiezel” tegen ( Bocholtz had verschillende “kieskoele” ). Zo lag ook het terrein van de
nieuwe ambtswoning vol met keien.
Op een dag gingen wij met 1 of 2 klassen van de basisschool St. Aloysius wandelen en kwamen bij
de ambtswoning uit. Hier kwam de aap uit de mouw want wij werden geacht de tuin rondom de
woning te ontdoen van stenen. Mevrouw van Meeuwen zat op het terras mooi te wezen en toen
heb ik gevoeld dat hier iets niet in de haak was. Ik heb dan ook verdomd om mee te rapen, zeer tot
ongenoegen van de meester (Jef Loo). Toen de jonkvrouwe echter met ranjalimonade kwam heb ik
wel een glaasje aangenomen dus ik was toch nog niet zo karaktervast.
Een 2e kiem is gelegd toen ik als 15 jarige, ik was van de Mulo verwijderd wegens “goed gedrag“
en moest van mijn ouders naar de ambachtsschool gaan, waar ik in eerste instantie er ook met de
pet naar gooide en ik mij bij de directeur afmeldde en op 15 jarige leeftijd ging werken op de mijn
Willem-Sophia (men beloofde mij daar een baan voor het leven maar enkele maanden later werd
door Den Uyl de sluiting aangekondigd).
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Toen ik tot de jaren des verstands was gekomen ben ik opnieuw gaan studeren wat uiteindelijk
heeft geresulteerd in 2 HBO opleidingen.
Na 1 jaar werken op de mijn Willem Sophia, ben ik in Vaals ging werken op de naaldenfabriek
Muva als leerling bankwerker voor fl. 40, per week (moest ik ook nog de bus van betalen)
Dit familiebedrijf Musolf werd door schoonzoon dr. ir. Paganoni op feodale wijze geleid. Als deze
directeur, in witte stofjas, zijn dagelijkse inspectietocht door de fabriek liep hoorde je de roep “do
kunt der Heer” hem vooruit snellen en iedereen boog door het stof als hij langsliep of iemand wat
vroeg. Kreeg hij 1 vlekje op zijn witte jas dan ging hij met zijn escorte ( bedrijfsleider, secretaresse
en afdelingschefs) in zijn kielzog terug naar zijn kantoor en trok een nieuwe witte jas aan en ging
verder met zijn inspectie. De onderlinge twisten in de familie Musolf, met name over geld, liepen
soms zo hoog op dat er partijen naalden, die voor verzending gereed stonden plotseling verdwenen
waren.
De beslissende fase werd eind 60er jaren ingeluid. Bocholtz was voor 95% katholiek (er woonde 1
gereformeerd gezin in Bocholtz, met hun kinderen mocht je van de pastoor en van thuis niet mee
spelen of bevriend zijn. Oud klasgenoot Jo Cohnen vertelde enkele jaren geleden dat die houding
hem veel pijn had gedaan. Hij kon niet begrijpen wat zijn familie fout had gedaan om zo’n
bejegening te ondervinden en ook vertelde hij hoe eenzaam zijn leven was zonder vrienden.
Onze ouders waren van mening dat je gezagsgetrouw en onderdanig moest zijn t.o.v. kerk,
werkgever en gezagsdragers. Dat is nu eenmaal zo en dat hoort zo werd ons steeds voorgehouden.
Ook waren ze onvoorwaardelijk trouw aan Amerika vanwege de bevrijding. Vader was overtuigd
KVP er en streng katholiek, zaken waar hij op latere leeftijd op is teruggekomen. Ondanks dat
scoorde de PvdA bij landelijke verkiezingen soms 25 tot 30% van de stemmen maar plaatselijk
kregen ze geen voet aan de grond.
Wij als jongeren stelden elk gezag ter discussie, waarom hoort dat zo en niets is zo omdat het zo is,
en gaven af op de Amerikanen, met name vanwege de oorlog in Vietnam. Ik heb nu nog
medelijden met mijn moeder die op zondagmiddag veel werk had besteed aan het “middageten”
terwijl na 5 minuten de discussie tussen mij en mijn vader oplaaide wat veelal tot gevolg had dat
een van beiden woedend en scheldend van tafel liep.
Wij waren voor de Cubaanse revolutie (Che
Guevara was onze held, waarvan we foto’s
ophingen en van steentjes portretten maakten).
Ook waren wij in het begin aanhangers van de
Bader- Meinhofgroep in Duitsland omdat die
tegen de keiharde onderdrukking van de
jongeren door de Duitse Staat vochten die elke
vorm van oppositie door jongeren (demo’s etc.)
met harde hand neersloegen. Toen deze groep
gewelddadig werd was de liefde snel over.
Ook de zondagse kleding werd door ons in de
ban gedaan, we liepen in kleren met franjes aan
de mouwen, versleten jeans en soulbroeken met daaronder laarsjes en in navolging van Beatles en
Stones lieten wij ook de haren groeien waar in het dorp schande over werd gesproken. ( ik was de
eerste hippie in het dorp met lange haren, al snel volgden er meer). Er werden ook regelmatig
softdrugs gebruikt. Gelukkig waren harddrugs toen bijna niet te krijgen zodat het overgrote deel
van de groep later andere dingen ging doen.
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Ook de verplichte
zondagse kerkgang
werd ter discussie
gesteld. In het
begin werd het nog
verdoezeld door
achter vader naar
de kerk te lopen en
steeds meer afstand
te laten ontstaan
zodat het niet
opviel dat je
stiekem de Palermo
bar aan de
Wilhelminastraat
inging. Zag je 1 uur
later je vader langs
lopen na de
kerkdienst dan ging
je in zijn kielzog
weer naar huis. Als
moeder dan vroeg
waar de preek over
ging zei je “over
God” maar moeder
kon je niet voor de
gek houden die
rook aan je waar je
vandaan kwam. Na
enige tijd weigerde
ik nog naar de kerk
te gaan wat na veel
ruzie met vader als
voldongen feit werd
aangenomen maar
niet werd
geaccepteerd.
Na het 1e grote popfestival Woodstock werden er in onze omgeving ook popfestivals
georganiseerd waaronder een in Aken en wat verder weg in Kralingen, Rotterdam. Bij die festivals
was alles Love and Peace, eten, drinken, liefde en stuf werden broederlijk en zusterlijk gedeeld,
terwijl je keek naar groepen als Pink Floyd, Deep Purple en de Doors . Slapen gebeurde in de open
lucht en wassen en schone kleding schoot er die 3 of 4 dagen vaak bij in. Dit had als consequentie
dat bij thuiskomst moeder mij niet door de voordeur binnen liet maar mij naar achterom dirigeerde
waar ik mij in de tuin helemaal moest uitkleden, de kleding in de afvalbak werd gesmeten en ik
met mijn handdoekje om direct onder de douche moest.
Politiek gingen wij zo ver dat door ons in 1970 in Bocholtz een afdeling van de kabouterpartij
werd opgericht ( hierover meer in een volgend artikel). Dit was ook de beginperiode van de
politieke carrière van René van der Linden die met de welbekende Lucas Vaessen ( “ ut Tomaate
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köpje) op verkiezingscampagne naar Bocholtz kwam en in de cafés rondjes gaf. Toen wij hem het
vuur na aan de schenen legden met “kabouter leuzen” trok Lucas hem snel naar buiten met de
mededeling “ we moeten ook nog andere cafés
bezoeken “. Eerlijkheidshalve moet ik erkennen
dat René v.d. Linden de discussie wel aankon
maar Lucas zag elke kritiek op de toen nog
almachtige KVP als een persoonlijke aanval.
Toen ik in 1970 een baan kreeg bij de KWJ, de
jongerenafdeling van de vakbond NKV, waren
wij er zo van overtuigd dat voor werkende
jongeren alles anders moest dat wij allerhand
acties op touw zetten om de positie van
werkende jongeren te verbeteren en om het
minimum jeugdloon ingevoerd te krijgen.
Onze acties gingen meestal gepaard met het
bekladden van objecten met leuzen, het
verstoren van bijeenkomsten van overheden en
politieke partijen. Wij hebben echter nooit
geweld gebruikt t.o.v. personen.
Natuurlijk hadden wij ook een duidelijke
mening over de mijnsluitingen en hebben
vooral naar voren gebracht dat met name de
werkende jongeren hiervan de dupe waren.
De autoriteiten waren zo overtuigd van het feit
dat Limburg moest ophouden me geweeklaag
en dat zuid Limburg met de grootste spoed getransformeerd moest worden van “ zwart naar groen
“.
Deze opvatting heeft tot schandelijk gevolg gehad dat er zowat niets bewaard is gebleven dat aan
het mijnverleden herinnert.
Na enkele jaren van actievoeren ben ik in 1974 lid geworden van de PvdA in Tegelen waar ik toen
woonde en die binnen de partij als ultra links bekend stond. Terugverhuisd naar de Oostelijke
mijnstreek ben ik een aantal jaren voorzitter van de PvdA Heerlen geweest en van 1987 tot 1995
lid van provinciale Staten van Limburg. Ik ben nu 40 jaar lid van de PvdA en ondanks dat ik veel
moeite heb met de huidige neo-liberale richting die de partij is ingeslagen blijf ik toch lid van de
PvdA.
Ik wil dit verhaal eindigen met een leuke anekdote. Begin 1987 stond ik op de PvdA lijst voor PS.
Na de verkiezingen ( ik was met voorkeurstemmen gekozen) zei mijn moeder “ Jong ich heb vuur
de 1e kier in mi leve op de PvdA gestemd “. Vader vertelde mij “ Ich han vür de 1e kier in mi leave
nit op de KVP (CDA) jestumd mer op dich”. Zij hebben dit nooit van elkaar geweten.

Heerlen juli 2015
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De vlek Vetschau
Door Hans Hermans
Als we over de autosnelweg A76/A4 naar Aken rijden zien we een luttele kilometer na de
grensovergang, links van ons, een keurig gerestaureerde boerderij. Het is de Großer
Niersteiner Hof in het dorpje Vetschau die als een Phoenix uit de as herrezen is.
Oorspronkelijk beschikte de statige boerderij over een kasteeltoren, maar uit financiële
overwegingen werd hij niet herbouwd.
De idylle Vetschau is gemakkelijker met de trein (ZLSM) te
bereiken dan met de auto of fiets. Het ‘Dieseltje’ dat in de
zomermaanden over een dienstregeling beschik, vertrekt in
Simpelveld en rijdt via Bocholtz naar zijn eindpunt in Vetschau.
De reizigers stappen uit, maken eventueel een foto, een enkeling
rookt een sigaretje, om ruim een half uurtje later weer naar
Simpelveld te sporen. Jammer dat nauwelijks iemand de moeite
neemt om Großer-, Mittlerer- en Kleiner Niersteiner Hof van
kortbij te bekijken. Het hele complex ligt binnen de historische ‘Landgraben’ van Aken. De drie
markante boerderijen werden, hoe kan het anders, gebouwd met Vetschauer kalksteen die hier in
de buurt op veel plekken aan de oppervlakte komt. Nederlandse geologen en bouwkundigen
spreken liever van Kunradersteen. We mogen de bouwsteen beslist niet vergelijken met de zachte
Zuid-Limburgse kalksteen (mergel) die meestal in bouwklare blokken gezaagd wordt.
Geologisch storingen
Ook in een ander geologisch
opzicht is dit gebied de moeite
waard. Tussen de drie boerderijen
en de autosnelweg zien we de
resten van de steenkoolmijn CarlFriedrich. De vlek Vetschau werd
een beetje smeriger toen hier in
1911 op geringe diepte steenkool
aangetroffen werd, maar de
tektonische opbouw van de
ondergrond was zo ingewikkeld
dat de mijn reeds in 1927 gesloten
werd. Rond 1920 werkten hier
500 koempels. Bekend is de
Laurensberger storing waardoor
de productieve steenkoollaag in
Bocholtz 42 meter dieper ligt dan
in Vetschau.
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Niersteiner boerderijen
De ondergrondse activiteiten waren niet goed voor de bouwsubstantie van de plaatselijke
boerderijen, ze raakten in verval waardoor er soms plannen waren om de historische huizen af te
breken. De boer van de kleine hof verliet in 1993 zijn stulp, wijze mannen staken de hoofden bij
elkaar en het resultaat mag gezien worden. [1] Dat de daken iets verder oversteken dan vroeger
gebruikelijk was is een schoonheidsfoutje dat we graag over het hoofd zien.
De zogenaamde ‘kleine’ hof (huisnummer 29) werd gebouwd in 1651 toen het Akens Rijk reeds
bestond maar wij kwanswijs tot Spanje behoorden. Het einde van de Tachtigjarige Oorlog in 1648
was voor ons niet of nauwelijks van betekenis. Anders in 1661 toen naar aanleiding van het
Partagetraktaat bij ons rare enclavesituaties en een tiental ministaatjes ontstonden. Simpelveld was
een Spaanse exclave maar Heerlen behoorde tot de Generaliteitslanden. De Staatsen konden hun
blikken nauwelijks van de grensgebieden afhouden en probeerden goede vrienden van Aken te
worden. Dat moest natuurlijk bezegeld worden en het gebeurde in Verviers, zodat de bezitters van
de Niersteiner hoven in 1703 een ‘Beschermingsbrief’ van de Generale Staten ontvingen. [2]
Waren de eigenaars blij met deze calvinistisch geste? Of lachten zij als een boer die kiespijn heeft?
Ondanks de begerige Hollandse blikken bleef Nierstein binnen de Akense landgraaf. [3]
We kijken nu even naar de middelste Niersteiner hof met huisnummer 21. Ook deze boerderij
heeft veel geleden door ondergrondse activiteiten; de mijnschade is hier goed zichtbaar.

Großer Hof
‘Der Zucker kommt zuletzt!’- zeggen onze buren. Daarmee bedoelen ze de keurig gerenoveerde
Großer Hof met huisnummer 20. De kasteelachtige expressie, een gevolg van de toren, is helaas
verdwenen maar de hof werd van een zekere ondergang gered en dat is belangrijk. Hoe ’gründlich’
de bewoner van deze hof, op de laatste dag van 1999, een deel van het kasteel wilde vernietigen is
verbazingwekkend. ‘Sylvester’ noemen de Duitsers de laatste dag van het jaar, toen om 24 uur het
milieu verpest werd door luide knallen en stinkende rook. De naïeve boer had zijn tractor met
grondverzetmachine al klaar staan om tijdens het middernachtelijk uur zijn duivels plan uit te
voeren. Door het lawaai van het luidruchtig vuurwerk zou zijn inzet niet opvallen… Ook oude
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muren hebben oren, zodat de politie in kennis gesteld kon worden maar de ‘sterke arm’ had de
allergrootste moeite om de doorgedraaide boer de contactsleutel af te pakken. Toen een journalist
van een Akense krant de man vroeg waarom hij zo rigoureus te werk was gegaan, antwoordde die
met een stalen gezicht: “Dat heb ik niet gedaan, het was een aardbeving!” . (…) Zijn eega voegde
hieraan toe: ”Ik begrijp niet dat er mensen zijn die zich voor zo’n oude bouwval interesseren!”.
De bagger werd door de politie verzegeld, maar toen Hermandad een dag later een kijkje kwam
nemen was de bagger verdwenen… De boer kreeg een fikse boete. Maar het bleef een rampterrein,
want in augustus 2002 brak er brand uit in een van de stallen en de overheid ging van de
veronderstelling uit dat er opzet in het spel was. De Heemkundekring ‘Laurensberger
Heimatfreunde’ was boos en schreef een brief aan de gemeente Aken: ‘ De vereniging is ernstig
geschokt door de grote verwoestingen die aan het mooiste monument van Vetschau aangericht
werden. Zij hoopt dat het kasteeltje alsnog gerestaureerd kan worden en verzoekt de Stad Aken de
noodzakelijke stappen te ondernemen en is gaarne bereid dit initiatief te steunen. (…) [3]
Amstelbach
De laaggelegen Niersteiner boerderijen (nier=nieder=laag) liggen in het bronnengebied van de
Amstelbeek. Het water stroomt niet via de Geul naar de Maas, maar via de Roer. Helaas kon tot op
heden niet aangetoond worden dat de grote Niersteiner hof een subperceel van de Akense Palts
was. Op dit complex rust voorlopig een hypothetische schaduw. Het kasteelachtig uiterlijk van de
grote Niersteiner hof betekent dat dit de ‘herenzit’ was, terwijl andere Niersteiner boerderijen
economisch gebouwen waren. We weten nu ook hoe de dramatische toestand kon ontstaan. Omdat
de Duitse bruinkoolgigant (RWE) en grote oppervlakte nodig heeft voor haar werkzaamheden,
moesten in de buurt van Jülich veel boeren uitgekocht worden. Een stichting van RWE kocht de
Große Niersteiner Hof en kon het boertje uit Jülich blij maken. Maar die accepteerde en
respecteerde het kasteeltje niet met het bekende gevolg. [4]

BRONNEN
1 Dietmar Kottmann: Menschen und Landschaft, Aachen 205, blz. 52.
2 Dietmar Kottmann: Flurnamen im alten Aachener Reich. Verlag LHF, Aachen 2015.
3 Hans Hermans: Jesjpoort & Jesjtivvelt, deel I, Bocholtz 2002, blz. 118.
4 Dank aan Dietmar Kottmann (voorzitter LHF te Laurensberg) e-mail op 25-11. 2015.
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Ingezonden artikel

Ut twiede leve van ing ‘schoonsdoes’.
Nemen we het jaar 1942 en wonende op de Heerlerbaan. Mijn vader is geboren en opgegroeid in
Bocholtz, op jen Sting.
In Bocholtz woonden zijn broers en zussen. Vader was getrouwd met een meisje uit de Eifel. Wat
wil nu het geval, een broer van mijn vader trouwde met een zus van mijn moeder.
Als wij met vader en moeder en de drie jongsten uit een nest van zes jongens naar Bocholtz
gingen, was het eerste aanloop adres mijn oom en tante op de Zandberg. Maar als we gingen,
moesten wij 15 minuten lopen naar de tramhalte aan de kerk van de Heerlerbaan. De tram was
leuk, dat stuk hoefden wij niet te lopen, want deze ging tot aan de Duitse grens aan de Locht.
Nu was het geen pret meer maar werkelijkheid. Zondagmiddag, zon hoog aan de hemel, een brede
stoffige veldweg en ook nog een lange weg door het Lankveld. Dan de kleine opluchting: daar was
de Prickart, nu nog “der Zandberg” en we waren er.
Vlaai op tafel en eten maar en dan natuurlijk naar de kermis. Terug bij mijn tante weer vlaai eten,
want we hadden een lange reis voor ons. Geen nood! We kregen een ‘schoonsdoes’ vol vlaai mee
voor thuis, wat heet thuis. Voordat wij aan de tram waren was de ‘schoonsdoes’ leeg.
Nu 2015 leeft die doos nog. Op een verjaardag bij familie, voor je naar huis gaat. ‘Wie heeft er
nog zin in een stuk vlaai, anders blijf ik er mee zitten, zucht de gastvrouw’. Er is wel altijd iemand
die zegt; doe het mij maar in een ‘schoonsdoes’.
Peter Antoon Hamers
Judeastraat 14, 6418 GH Heerlen
Tel. 045-5421354
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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”

