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Voorwoord
Door: Bert Havenith

Dit is mijn eerste voorwoord voor ons periodiek.
Ons periodiek staat weer vol met interesante verhalen.
We mogen een van Wersch als schrijver begroeten nl. Philippe van Wersch die ons laat
kennismaken met het Broederschap van het heilig Sacrement. Ik denk dat velen daar nog nooit van
gehoord hebben.
Ook schreef hij een boeiend artikel over de beginjaren van Harmonie St. Caecilia uit Simpelveld
met anekdotes en een verhaal over st Caecilia zelf, die door veel muziekkorpsen als patroonheilige
werd gekozen. Het waren moeilijke maar ook mooie tijden waarin de mensen moesten
“schravelen” om de eindjes aan elkaar te knopen maar waarin de wil om samen iets moois op te
zetten groot was.
Theo Hoogers heeft een mooi verhaal geschreven over hoe het dagelijks leven en de ontikkelingen
op het platteland zich voltrokken tussen 1850 en 1900.
Bij zijn verhaal kun je wegdromen en bedenken hoe jouw voorouders dit beleefd zullen hebben.
Theo wil ook de dialektgroep weer oppakken en zo mogelijk onze zeer succesvolle dialektavonden
weer oppakken. Ik hoop dat hij een aantal mensen (weer) aktief krijgt in deze groep.
Tenslotte wil ik enigszins voor eigen parochie preken want er staat ook een uitnodiging in voor
een excursie die op 2 juni zal plaatsvinden.
We gaan naar de Ehrenfriedhof waar naast soldaten veel burgerslachtoffers van de
bombardementen op Aken begraven zijn en na de middag is er een rondgang via de Lousberg en
stadsparken naar de binnenstad waar ik u een ander Aken laat zien.

Bert Havenith
Bestuurslid
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Broederschap van het Allerheiligste Sacrament
Door: Philippe van Wersch

In onze parochie bestaat sinds lange jaren een broederschap van het H. Sacrament des Altaars.
Haar doel is het H. Sacrament te vergezellen in de processie, aanwezig zijn bij 40-urengebed en
aanbidding, de feesten ter ere van het H. Sacrament op te luisteren en de kerk te voorzien van
sieraden, paramenten enz. Ze werd opgericht door den Z.E. Heer Augustinus Sougnez in 1771 op
17 mei, en bestond uit mannelijke en vrouwelijke leden. Aan het hoofd staan twee broederschapmeesters, een gekozen uit de gehuwden en één uit de ongehuwden.

Het eerste bestuur bestond uit pastoor Sougnez, kapelaan H. de Sauve en P. Schroeders (beide
laatsten meesters). Wij zullen het hele reglement uit 1771 niet afdrukken, doch slechts enkele
punten er uit vermelden.
In 771 was de contributie voor de herenleden gesteld op 13 Mark, te betalen tussen Pasen en
Pinksteren, voor de damesleden op 9 Mark gesteld, (Marken Akens). Zo men ze niet betaalt,
vervalt het lidmaatschap na drie dagen. De broeders gingen met de schaal rond in de kerk voor de
Broederschap onder hun eigen missen. Het geld kwam in hun kas, waarvan de pastoor en de
meester ieder een sleutel hadden. Op het eind van het jaar werd verslag uitgebracht van 't boekjaar
en het batig saldo werd besteed voor versiering van de kerk en het Allerheiligste. In de loop van
het jaar had de Broederschap enige missen voor eigen leden en een jaargetijde voor de overledenen
van wie de namen op de dodenlijst stonden. Bij een overlijden van een broeder of zuster ging de
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Broederschap mee met het lichaam en voor twee overledenen werd een H. Mis gelezen met
verplichte aanwezigheid van alle leden.
Uit de ledenlijst die telkens het sterfjaar van de broeders geeft tot 1856 vermeld ik uit de eerste
jaren na de oprichting van de broeders de volgende:
Laur. Brouwers gestorven in 1783, Joh. Widdershoven, gestorven in 1773, Hub Vliexs, gestorven
in 1784, Math. v.d. Wyer, gestorven in 1777, Mart. Kleinen, gestorven in 1792.
En van de zusters:
Gertr. Sauters, gestorven in 1783 en Theresia Brouwers, gestorven in 1792.
Van de Broederschap bestaat nog het hele archief: een ledenlijst met reglement vanaf 1771-1875.
Verder een kasboek met inkomsten en uitgaven. In de oude registers bevindt zich een lijst waarop
de namen en de uren van het 40-urengebied.
In 1871 vierde de Broederschap haar 100-jarig bestaan onder pastoor Römkens. Pastoor Römkens
vroeg toen een privilege aan de H. Stoel voor onze vereniging en verkreeg door bemiddeling van
Mgr. Paredis, toen bisschop van Roermond, dat onder het octaaf van het H. Sacrament tot en met
het feest van het H. Hart onder de gewone voorwaarden van biecht, Communie, mits kerkbezoek
aan de kerk van Simpelveld. De broeders gaven een herinneringsprentje uit dat te Aken gedrukt
werd bij A. Jacobi. De Broederschap heeft veel bijgedragen tot opluistering van de
godsdienstplechtigheden: altijd heeft zij muzikanten gehuurd ter opluistering van de processie,
totdat de plaatselijke harmonie werd opgericht. Zo liet ze van 1836-1841 ieder jaar vier spelers
komen uit Aken. Van 1847-1851 zelfs acht muzikanten. In 1859 liet zij vanwege de kosten de
harmonie van Kerkrade komen, groot twintig man en in 1836 de militairen van het 22e uit Aken,
hetgeen haar ƒ 23,50 kostte. Van 1864-1866 kwam de harmonie van Schaesberg. Na 1866 hield de
post op in het boek. Is toen de plaatselijke harmonie opgericht (1883)?
Voor de kerkversiering droeg zij ruimschoots bij. In 1844 kocht zij een nieuwe "hemel". De
veertien dragers gaven ieder vijf franken dat is ongeveer ƒ 2,50. De pastores Bluyssens,
Widdershoven van Imstenrade en Pluimakers van Soureth droegen verder de resten bij, totaal
328,72 franks. De "hemel" werd gekocht bij Paul Sieberg in de Keulerstr. Hij was mooi en
beschilderd met de vier Evangelisten, De totale kosten beliepen 306,44 franks.
In 1845 kochten de broeders een nieuw vaandel te Aken bij Cremer. In 1858 gaf de Broederschap
drie schilden voor in de kerk met de namen van Jezus, Maria en Remigius er op. In 1859 64 sterren
voor het gewelf, in 1877 een zwart kazuifel, in 1889 een altaarschel, stola, collecteschaal, een
kruis voor de kinderen te begraven, een wijwaterketel en een misboek met zilveren slot.
Onder pastoor Brewers droeg zij royaal bij voor het lipstabernakel en voor de nieuwe
expositietroon.
De huidige Broederschapmeester is J. Houben als opvolger van G. Houben, aangesteld door
pastoor Brewers.
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Dagelijks leven en plattelandsontwikkeling
1850-1900
Door: Theo Hoogers
Als voortzetting van mijn artikelen over het boerenleven in Zuid –Limburg een artikel over het
dagelijks bestaan en de achtergronden daarvan.
Gedurende de hele 19e eeuw was Limburg de armste provincie van Nederland. Het gemiddelde
inkomen lag 40 % onder het Nederlands gemiddelde. Pas in 1910 kon Limburg die laatste plaats
overdragen aan Drenthe.
• 1820-1840: eerste agrarische depressie: lage landbouwprijzen, dalende lonen,
winterwerkloosheid
• 1840-1875: ‘champagnejaren’ voor boeren, stijgende prijzen en lonen
Vrijhandel en de industrie in België en Duitsland die sterk in opkomst was, zorgde voor grote
vraag naar landbouwproducten. Samen met de verbeterde vervoersmogelijkheden door spoor en
wegverbetering was het voor de landbouw in Zuid-Limburg de kans om meer te kunnen
exporteren. Door de grote vraag van de industriesteden en de daarmee samenhangende
bevolkingsgroei stegen de prijzen en kon men gaan denken aan uitbreiding van de productie.
België en Duitsland en vervolgens ook Engeland werden belangrijke afnemers van boter, kaas,
groenten, aardappelen, vlees en vee
• 1875/80-1895: tweede agrarische depressie: lage landbouwprijzen, winterwerkloosheid
De situatie veranderde door de tweede agrarische crisis. We gaan als inleiding kijken naar Juul
een jongetje dat leefde op de kleine boerderij van zijn ouders.
We schrijven het jaar 1884. Juul de oudste zoon van het
gezin is net naar bed gebracht door zijn moeder. Zijn bed is
op de grote zolder waar iedereen slaapt. Het is er tochtig
alhoewel zijn vader in de herfst nog met stroproppen de
gaten onder de pannen heeft toegestopt. Maar bij deze kou
helpt het niet echt. De kou dringt door de pannen want er is
verder geen isolatie. Pa heeft flink wat stro neergelegd op de
vloer en daarover liggen de stromatrassen en de hoezen ook
met stro gevuld. Juul mocht zijn sokken aanhouden bij
uitzondering. Hij had nog graag even willen kijken in het
plaatjesboek maar de kaars mocht niet aan van vader omdat
die bang was voor brand. De andere kinderen sliepen al. Hij dacht nog na over de dag. Hij had van
zijn vader de trekhond met kar moeten ophalen van de boerderij en die naar het land moeten
brengen bij het hout dat pa had gesnoeid. Het beest had niet veel zin gehad en zelfs naar hem
gehapt. Eigenlijk mocht het niet want hij was pas 10 jaar, maar ja nood breekt wetten. Er was geen
geld voor een knecht en pa vond hem oud genoeg om te werken. In het voorjaar en in de oogsttijd
mocht hij zelfs niet naar school en moest hij helpen op de boerderij. In de winter ging pa werken
als dagloner in Duitsland daar kreeg hij meer betaald. ‘s morgensvroeg moest hij al weg met de
trein vanaf het station in Simpelveld, voor dat hij er was moest hij een half uur lopen en ‘s avonds
laat kwam hij pas thuis. Hierdoor hadden ze in ieder geval genoeg te eten.
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foto uit eigen archief
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vers-inpiratie.nl

Ze hadden geluk dat ze op een boerderij woonden. Er werd geslacht er waren konijnen en kippen
en een varken en ze hadden ook nog vee wel 4 koeien en een paard. Na 25 November (St.
Catharina) mocht er geslacht worden en werd door een huisslachter het varken geslacht. Deze
varkens werden gevoerd met groente- en fruitafval, ondermaatse aardappelen en bietenbladeren.
Aangevuld met een beetje rogge- en gerstemeel werd van deze mengeling wekelijks een ketel
gestookt. Alle onderdelen van het varken werden gebruikt. Bloed voor bloedworst en balkenbrij.
De darmen voor de worst. In de worst kwam orgaanvlees, aangevuld met kopvlees en ander
vleesafval. Van de lever werd leverworst gemaakt. Van het grootste deel van de kop werd
hoofdkaas (huidvleis) gemaakt. Juul vond dit niet lekker en als het gekookt werd dan rook het hele
huis erna. Een groot deel van het vlees werd gepekeld en gedroogd en kon zo voor voedsel voor de
winter zorgen. De haren van het varken werden gebruikt door de stucadoor. Een beetje gal in het
waswater was goed om zeer vuile was goed schoon te krijgen.
Juul vond het wel zielig voor het varken, maar ja, deden ze het niet dan was er niets te eten. Het
boer zijn kon ook hard zijn. Juul groeide op in een harde tijd voor de boeren waarin na de crisis in
de landbouw het moeilijk was om het hoofd boven water te houden. De kinderen werken mee, tot
ze zelf gaan trouwen. Op een redelijk grote boerderij leven vaak wel vijf, zes of meer mensen die
kunnen meehelpen: boer, boerin, oudere kinderen, boerenmeiden en boerenknechten. Normaal was
in die tijd:
• eerste jaren bij ouders: voeding (vnl. roggebrood en aardappels, weinig vlees of
melkproducten)
• Van 5-6 jaar tot 11-12 jaar naar school. Ook hier al in de drukke tijden meehelpen op de
boerderij.
• Vanaf jaar of 10-12 jaar beetje meehelpen
• Vanaf 14-15 jaar inwonende meid en knecht op een grotere boerderij: beter eten (vlees,
melk), echter nauwelijks vrije tijd of vrijheid de verdiensten hoe klein ook gingen nog vaak
naar de ouders.
• Vanaf 18 jaar gezien als financieel zelfstandig van ouders (mogen loon houden)
• Tussen 23e jaar en 35e jaar huwelijk: beginnen eigen huishouden: 19e eeuw huis huren
Juul is illustratief voor het leven van kinderen op een kleine boerderij. Terug naar de geschiedenis!
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Hoe was de sociaal - economische situatie in die periode?
Sociaal gezien namen huwelijk en gezin een belangrijke plaats in. Bijna 90% van alle
volwassenen trad in het huwelijk. Getrouwd zijn betekende voor de meeste mensen rond 1880 de
beste en meest geschikte levensvorm, een verbintenis voor het leven. Hierbij speelde de Rooms
Katholieke kerk een voorname rol in. Zij zorgde voor de normen en waarden ook binnen het
huwelijk, De huwelijksvruchtbaarheid was hoog. Het gezin werd het ideaal: met romantische
liefde tussen de echtgenoten, grote zorg voor de kinderen en huiselijkheid. Dit is echter maar een
ideaal, de werkelijkheid de waan van alledag was wel even iets anders Het gezin was voor veel
mensen niet alleen een consumptieve eenheid maar ook een productie eenheid. Er bestond vaak
een 'armoedecyclus': vooral als de kinderen klein waren of het huis hadden verlaten, leefden de
ouders op het platteland nauwelijks boven het bestaansminimum een geluk was zoals opgemerkt
dat men nog eigen producten had uit de boerderij. Kinderen konden aan het gezinsinkomen
bijdragen en betekenden een voorziening voor de oude dag. Op het platteland speelde een groot
deel van het leven zich buitenshuis af. Vrouw en kinderen moesten vaak gaan werken om het
bedrijf aan de gang te houden door het land en de moestuin te bewerken. Van huiselijkheid kwam
onder hen weinig terecht. Ook werd vrij laat getrouwd. De leeftijd in Nederland bij eerste huwelijk
was rond 1880 hoog: voor vrouwen 26,5 en voor mannen 28,5 jaar. Een gezin kon namelijk pas
gesticht worden als men over de middelen beschikte om in het eigen levensonderhoud te voorzien.
Economisch gezien: "De voornaamste of hoofdbron van bestaan en welvaren van Limburgs
ingezetenen is, zonder eenige tegenspraak, de landbouw", aldus meldde het provinciaal bestuur in
1842 in zijn jaarverslag. Deze opmerking blijft geldig gedurende de hele 19de eeuw. Limburg was
een agrarische provincie. Grote steden waren er niet. Maastricht was eigenlijk de enige grotere
stad in die tijd. Van de 200.000 Limburgers woonde bijna driekwart op het platteland in de vele
kleine dorpen die erg besloten en op zich zelf waren. De industrie met de daarbij behorende
werkgelegenheid was er in het zuiden van Limburg vooral in Maastricht, waar de glas- en
aardewerkfabrieken aan het eind van de negentiende eeuw al waren uitgegroeid tot grote
bedrijven, waar duizenden mensen werkten. In het uiterste zuidoosten van de erfopvolger van de
mijnbouwactiviteiten van de Abdij Rolduc de Dominiale mijn en de Neuprick. De industrie nam
tussen 1850 en vooral na 1870 enorm toe dit zorgde na 1850 voor een toename van de vraag naar
steenkool (stoommachine en spoorwegen hadden kolen nodig). In 1898 hadden de Limburgse
steenkolenmijnen 648 mensen in dienst. Helaas waren de sociale omstandigheden toen nog slecht
met als gevolg dat de armoede in de negentiende eeuw in het algemeen nog zeer groot was. De
lonen waren op het platteland en in de stad zeer laag.
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Voorbeeld: Circa 1860
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaarloon boerenmeid (gem.)36 gld.
Jaarloon boerenknecht (gem.) 55-60gld
Arbeiders gem.dagloon (met kost) 45 cent
Arbeiders zomerdagloon (eigen kost) 60 cent
Arbeiders winterdagloon (eigen kost 60 cent
Arbeidsters dagloon 44 cent
Timmerman zomerdagloon 136 cent
Timmerman winterdagloon 80 cent
Verver zomerdagloon 120 cent.

Deze bedragen zorgden ervoor dat hele gezinnen moesten werken om enigszins rond te komen.
Hieruit voort kwam een beetje galgenhumor zoals het volgende:
De heer zag ons werken en zag ons zweten
Dan zag hij ons salaris
En hij draaide zich om en weende bitter
Als er geen werk was dan was er ook geen inkomen en was men aangewezen op buren, familie of
meneer pastoor.
In zijn studie "bedrijfssociologie" uit 1949 (Publications 1949, pag. 501-530) zegt Dr. Nuyens dat
in steenfabrieken kinderen van 4 jaar werden gesignaleerd.. De Maastrichtse glasblazer werd
gemiddeld 30 jaar oud, een dagloner 32. Vanuit het Duitstalige kwam de volgende uitspraak:
Mit arbeit ist es so auf Erden Sie kann sich leicht zum Laster werden du kennst den Blumen nicht,
die duften Du kennst nur Arbeiten und Schuften, so gehn sie hin, die schönsten Jahre bis endlich
liegst du auf die Bahre und hinter dir da grinst der Tod Kaputt gebrasselt, Du Idiot.
Het einde van de 19de eeuw werd gekenmerkt door een agrarische crisis. Vooral de kleine
boerenbedrijven hadden het moeilijk. Ook de bevolking in de streek rondom Bocholtz en
Simpelveld had veel te leiden van de crisis. Na de natuurrampen in 1845 waarbij de oogst en het
fruit 2 maal werden getroffen door hevige hagelbuien had de gemeente wel een

foto uit eigen archief

foto biblio urgent be

armenfonds opgericht maar dit was maar zeer beperkt in de hoogte van de uitkeringen. Ook was er
sinds 1840 een uitkering als het vee door ziekte getroffen werd maar ook deze uitkering was zeer
8

beperkt in omvang en hoogte van de vergoeding. De vergoeding kwam uit een fonds dat de boeren
zelf vulden met een nieuwe belasting. Men betaalde per stuks vee van bepaalde soort een bepaald
bedrag. Bijvoorbeeld voor elk paard 10 cents, voor elk rund 5 cents, voor elke 10 schapen 10
cents. Dit besluit werkte ook nog op het eind van de 19de eeuw ten tijde van de nieuwe crisis.. De
nadelige factoren behielden overigens hun uitwerking. De bedrijven waren klein en door het
vererven was er sprake van grondversnippering, de starre vruchtwisseling, de primitieve
grondbewerking waarbij het bemesten van de bodem veel te wensen overlaat en het onkruid
nauwelijks bestreden werd, waren oorzaak, dat de opbrengst te gering bleef. Het kleinbedrijf, dat
het voordeel gaf van een intensieve bodemexploitatie, maakte echter de grond duur en de pachten
hoog, hierdoor was nauwelijks een rendabele exploitatie mogelijk. Het oplopend prijspeil deed de
energie verslappen. Landbouwpioniers ontbraken in Limburg.
De Nederlandse landbouw kwam dus vrijwel onvoorbereid voor de crisis te staan, die op het eind
van de 70er jaren de boeren overrompelde. De economische terugslag zette een domper op deze
periode van voorspoed.
Aan het eind van de 19de eeuw komen er veranderingen in de agrarische structuur, op dat moment
is het nog moeilijk te herkennen want de echte ommekeer komt maar langzaam op gang vanwege
de ingewikkelde factoren van de agrarische crisis. Wel valt op, dat voor Limburg de daling eerst
begint ná 1880, hetgeen wellicht verklaard kan worden uit de grenshandel, die eerst ná 1879
onmogelijk werd gemaakt door het Duitse toltarief. Waarschijnlijk zal de daling der graanprijzen
in het tarwe-exporterende Zuid-Limburg vroeger merkbaar geweest zijn. De tarweprijs daalde daar
van f10,98 per hectoliter, als gemiddelde van de jaren 1871-1880, tot f7,46 in de periode 1881-'90
en f 5,50 in de jaren 1891-1900. De roggeprijs vertoonde hetzelfde verloop. In 1871-'80 bracht de
rogge normaal f 8,11 per hectoliter op, in 1881-'90 nog slechts f 5,79 en in de jaren 1891-1900
zakte de prijs tot f 4,45 (voor de jongeren onder ons het “f” teken staat voor gulden). De
aanpassing van de landbouw kwam moeilijk op gang de boeren wachten op de overheid en
hoopten op beschermende maatregelen van de overheid. Maar deze hoop was niet terecht,
Nederland had een politiek van vrijhandel en als klap op de vuurpijl was er ook nog de crisis. Dus
geen protectie van de boeren. Het was een vrij beroep met vrije concurrentie in een markt die
nauwelijks in beweging was. Consumptie van voedingsmiddelen is een constante grootheid, hier
valt op dat moment weinig winst te behalen. Dit komt door het feit dat de bevolking niet meer
groeit en door lage lonen de mensen ook niet extra kunnen inkopen De boeren ondertussen konden
niet minder of anders gaan produceren omdat ze toch hun vaste lasten hadden en ervoor moesten
zorgen dat hun productie niveau gelijk bleef. Daarbij komt ook nog in die tijd dat de prijzen voor
hun producten daalden. Zelfs de handel in vlees b.v. kalveren begint de boer boven het hoofd te
groeien omdat de export instort, ook wordt een schuldige gezocht in de opkomst van
mammoetbedrijven in het buitenland.
Als gevolg van de economische omstandigheden werd er sober en zuinig geleefd. Slechts bij grote
feesten zette men de zuinigheid even opzij. Over het algemeen probeerde men alles te benutten
ook de restjes werden gebruikt. Men probeerde ook voedingsmiddelen te conserveren. Men
voorzag in eigen behoefte.
In de jaren `70 van de 19e eeuw was ruim een derde van de mannelijke beroepsbevolking in de
landbouw werkzaam. De internationale landbouwcrisis van 1873 kwam hard aan, maar vormde
ook het begin van modernisering van de productiemethodes en differentiatie in productie ook de
bevolking van Nederland groeide van 4 miljoen inwoners tot 5,9 miljoen. Deze groei kwam tot
stand ondanks het dalen van de geboortecijfers en was vooral toe te schrijven aan de daling van het
sterftecijfer als gevolg van verbeterde voeding, toenemende aandacht voor hygiëne en meer
medische zorg. Grote epidemieën kwamen in de periode na1880 tot 1900 niet meer voor
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Wat bij al deze zaken echter opvalt is dat het nieuwe niet zomaar in de plaats kwam van het oude.
De meeste boerenhuishoudingen kenmerkten zich door het dooreenlopen van huishoudelijk werk
en bedrijfsarbeid; de bijdragen van gezinsleden waren onmisbaar. Lange tijd leefden oud en nieuw
naast elkaar voort. Sterker nog, vaak namen traditionele producten en diensten ook nog in aantal
toe, terwijl de nieuwe al lang en breed op de markt waren. De boeren werden er zich van bewust
dat concurreren met het goedkope buitenlandse graan zinloos was. De graanbouw werd geleidelijk
ingekrompen akkers werden in weiland omgezet en er kwam meer bladgewas ook werd er meer
fruit geteeld. Er werd ook meer land in cultuur gebracht en dit bracht jonge boeren op het veld met
ander ideeën over productie en andere ideeën over het soort producten. De veehouderij werd de
belangrijkste agrarische bedrijfstak, vooral door de toename van het rundvee, de varkens en het
pluimvee De boterproductie, varkensmesterij en het houden van kippen werden de belangrijkste
inkomstenbronnen. Dit was het geval vooral in Zuid-Limburg
De arbeiders op de boerderijen en in de fabrieken hadden praktisch geen rechten. Ook de
kinderarbeid in fabrieken en op het platteland was normaal. Kinderen op het platteland werden
sowieso uit school gehouden, zelfs na de invoering van de leerplicht, als er op de boerderij veel
werk was. In 1853 vroeg de Maatschappij van Nijverheid een onderzoek. "Wat is de invloed die
het gebruik van kinderen tot fabrieksarbeid heeft op hun lichamelijke, verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling en in hoeverre is een wet die het gebruik van kinderen beperkt voor de nijverheid en
landbouw nadelig?" Op dit onderzoek kwam na 4 jaar een antwoord, waarbij de volgende
voordelen van kinderarbeid werden opgesomd.
Letterlijk: "Bijverdienste voor ouders, het gewennen van de kinderen aan orde en stiptheid, de
kinderen leren de ondernemers beschouwen als hun meerderen, hetgeen hen van revolutionaire
wensen zal afhouden, de arbeid kweekt een prijzenswaardige na ijver door de ervaring welke
oppassende en geschikte werklieden tot gevolg heeft, de kinderen krijgen de vroege gewoonte zich
in hun lot te voegen zonder er over te klagen of te protesteren, de fabriek het platteland onttrekt de
kinderen aan de lediggang."
Uiteindelijk kwam er pas in 1874 toch een wet (van Houten), waarbij kinderen beneden 12 jaar
alleen landarbeid (in beperkte maten en niet het hele jaar) en huisnijverheid werd toegestaan. In
1900 werd in Nederland de leerplicht ingevoerd en moesten de kinderen naar school.
De oprichting van organisaties die voor de arbeiders opkwamen; de vakbonden die de rechten van
de arbeiders door acties konden laten uitbreiden en de arbeidsomstandigheden konden laten
verbeteren. Op het platteland bij de boerenknechten en dienstmeiden was dit niet het geval. De
knechten sliepen nog vaak bij het vee en hadden geen eigen kamer, ondanks het feit dat de
overheid dit bij wet had goedgekeurd. In Bocholtz in 1913 werd er nog een beklag ingediend bij de
gemeenteraad dat op verschillende boerderijen de knechten nog steeds bij het vee sliepen. Deze
omstandigheid heeft zelfs nog geduurd tot na wereldoorlog 2.
Ook de boeren gingen nadenken over organisaties die hun belangen konden verdedigen en vooral
ervoor konden zorgen dat de prijzen van zaaigoed, mest e.d. op een aanvaardbaar niveau kwamen
en een betere marktpositie konden betekenen.
Vanaf 1871 werd voorzichtig begonnen met het oprichten van landbouwcoöperaties echter het
ledental groeide traag een corporatie om gezamenlijk zaaigoed in te kopen had in 1885 nog maar
25 leden..
Een nieuwe verandering vooral na 1890 was de oprichting van coöperaties en veilingen en de
boeren gingen samenwerken om hun landbouwproducten gezamenlijk te verwerken Dit versterkte
de marktpositie en zorgde voor een beter inkomen . De bekendste coöperatie was de in 1897
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opgerichte Christelijk Limburgse Boerenbond st. Isidorus. (zaaigoed, meststoffen en
voedermiddelen samen inkopen) werd er een speciale bank in het leven geroepen in 1904 de
Boerenleenbank (’t Lieëna) Om de boeren nog beter te helpen aan een stabiel inkomen werd er
ook nog een graanmolen gebouwd in 1916 (Boere bónds mölle)
Ook de uitvinding en het gaan gebruiken van kunstmest was een grote vooruitgang t.o.v het
vroeger gebruikte compost dat bovendien veel duurder was. Door kunstmest was men ook minder
afhankelijk van het veeteeltsysteem Het zorgde dus voor een veel hogere productie op een
goedkope manier. De samenwerking zorgde voor een stevige concurrentiepositie met veel
goedkopere producten Hierdoor kon het boerenbedrijf zich herstellen en weer winstgevend
worden. De georganiseerde boeren namen zelf de industriële verwerking van hun
landbouwproducten ter hand, waardoor hun marktpositie belangrijk werd verstevigd.
Na de verbetering van de conjunctuur ging het kleinbedrijf in Limburg volledig overheersen. De
verbrokkeling had een toename van het aantal pachters tot gevolg. Onverlet blijft dat grote
armoede nog steeds erg aanwezig was in het maatschappelijke leven. In het algemeen verbeterden
de arbeidsomstandigheden en werden de lonen hoger. Als gevolg van de toenemende welvaart
hoefden de kinderen minder bij te dragen aan het gezinsinkomen, vrouwen bleven wel actief op
het land. De meeste kinderen gingen naar school, maar vervolgonderwijs was voor het merendeel
een uitzondering.
Bronnen
- J. Thijssen, Maas- en swalmdal 13, (pag. 144-149)
- J. Geurts beschrijft wat hij van horen zeggen nog over die tijd weet (Maas- en Swalmdal
13, pag. 60-62).
- Dr. J .F.R. Philips. Prof. Dr . Jansen. Drs. Th.J.A.1-1. Claessens. Geschiedenis van de
landbouw in Limburg in de 20ste eeuw
- Guus Herbergs Dr. Van fleckendael tot Vlengendaal 2000
- Studies over de sociaal economische geschiedenis van Limburg 1982, 1997
- Sjeng Schrijvers Dagboek van een boer
- Historische studies Geuldal diverse artikelen 1998, 2004, 2007
- Prof. Dr. W. Jappe Alberts Geschiedenis van de beide Limburgen dl 2.
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De beginjaren van Harmonie Sint
Caecilia, Simpelveld
Door: Philippe van Wersch

In het najaar 1882 kwam een aantal heren uit Simpelveld bij elkaar omdat zij in Simpelveld een
muziekgezelschap wilde beginnen. Het waren de heren
•
•
•
•
•
•

Pieter Joseph Dobbelstein, gemeenteontvanger tot eind 1892,
Johannes Adolf Engelen, molenaar,
Willem Meentz, bierbrouwer,
Pieter Thomassen, rentenier en leraar Veeartsenijschool (1847-1906),
Karel Tychon, graanhandelaar, overleden in 1886,
Lodewijk Houbiers, die burgemeester werd na Jan Lodewijk van Wersch, overleed in 1928.
Hij was de zwager van de net genoemde Pieter Thomassen en zou later schoonvader van
Jacques van Wersch (drankenhandelaar) worden. Jacques van Wersch trouwde namelijk
diens dochter Maria Hubertina Leonie (Leonie) Houbiers, dochter van Lodewijk Houbiers
en Helena Angelina Thomassen,
• Hub van Wersch en zijn neef
• Jan Lodewijk van Wersch burgemeester.

Deze mannen legden geld bij elkaar en trokken in januari 1883 naar Maastricht waar zij voor
ƒ.567,- twintig instrumenten voor de nog op te richten harmonie kochten. De eerste keer dat ze
volledig en muzikaal bij een kwamen was in het najaar van 1883. Zodoende geldt dit jaar als
oprichtingsjaar. In 1884 kwam Max van Wersch, zoon van de net genoemde Hub van Wersch, als
secretaris bij het bestuur.
De statuten van de vereniging van augustus 1885 werden in oktober 1885 koninklijk goedgekeurd.
Het eerste punt in deze statuten was de doelstelling: de bevordering der toonkunst. En dat voor de
duur van 29 jaar. Dat de harmonie inmiddels 135 jaar bestaat hadden de heren toen niet kunnen
bevroeden. De eerste voorzitter, toen nog president genoemd, was Pieter Thomassen, de vicepresident werd Karel Tychon, in de statuten staat Ch. Tychon en de penningmeester werd Willem
Meentz.
Als directeur, zoals de dirigent toen genoemd werd, werd Peter J. Keulartz uit Spekholzerheide
aangetrokken. De directeur, stond in de statuten, leidt de vergadering die minstens een keer per
week plaats dient te vinden. Deze vergaderingen tot het houden van muziekale oefeningen heten
tegenwoordig repetities en moesten minstens drie uur duren. Was je afwezig dan betaalde je tien
cent boete en bij de tweede keer afwezig betaalde je twintig cent boete.
De statuten vermeldden verder dat de harmonie drie verplichte concerten per jaar moest verzorgen:
tijdens de zomerkermis, tijdens de najaarskermis en op nieuwjaarsdag. De directeur kreeg een
traktement.
Het was de leden verboden om na afloop van de concerten ergens anders te gaan spelen, hetzij
individueel of met een groepje. Deden ze dat wel dan was de boete ƒ. 1,-
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1893. Foto op het schoolplein genomen ter ere van het tienjarig bestaan. Links van de voorzitter, de man met de hoge
hoed, staat Max van Wersch met de klarinet. Rechts van de voorzitter staat dirigent Jupke van Wersch. 1e rij: nn, nn,
Jos Bindels (vaandeldrager), Laur. Haambuckers (vaandeldrager), nn, nn. 2e rij: Jos Janssen (trombone), Jos
Bauman (trombone), Joh. Kerff (piston),J. W. Kerff (bügel), Joh. Luja (bügel), G. Wierts, M. Jöbses (klarinet), H.
Jöbses (klarinet), Leo van Wersch (piston),, 3e rij: W. Bogman (bestuurslid), Piet Weijers (tuba), H. Hellenbrand,
Joep Kerff (tuba), Max van Wersch (klarinet), W.H.Dampe, (voorzitter met de hoge hoed) Jupke van Wersch
(dirigent), Pierre Muyers (tenorhoorn), Willem Bosten (tenorhoorn) 4e rij: nn.nn. H. Bogman (klarinet), Piet Schreurs
(grote trom), W. Frings (tromdrager), Jos. Kleinen (kleine trom), H. Duyzings (klarinet), Fons Hellenbrand (klarinet),
nn, In de school werd geoefend totdat het lokaal bij Van Wersch in 1906 klaar was. Bron: verzamelde werken van Hub
van Wersch, uitgave Limburger.nl/mijnboek

Louis van Wersch (Johannes Lodovicus Hubertus van Wersch 1827-1912) was tussen 1875 en
1905 burgemeester van Simpelveld. Hij was daarnaast landbouwer. Hij was de neef van
medeoprichter Hub van Wersch (is Johan Stefan Hubertus van Wersch 1825-1904). Hun vaders
waren broers. Hub begon als landbouwer in Simpelveld en woonde in de Irmstraat. In 1865 was hij
tot aan zijn overlijden herbergier aan de kerk. In het oprichtingsjaar van St. Caecilia in 1882 was
hij 57 jaar. Hij was de vader van onder meer Max, Jos, met de bijnaam Jupke, en Leo die ook
actief waren in de harmonie.
De heer Thomassen werd de eerste voorzitter van de nieuwe vereniging die Sint Caecilia ging
heten. Sint Caecilia was immers de patrones van de muzikanten. Dit omdat zij altijd met een orgel
wordt afgebeeld.
Vandaar dat zang- en muziekgezelschappen Caecilia als haar patrones hebben. Vele fanfares en
harmonieën werden naar haar genoemd. En dit alles komt door een verkeerde vertaling die ook in
de Gouden Legenden uit de 15e eeuw opgenomen werd. Al in de eerste regels wordt verhaald hoe
het orgel speelde en zij zong. In de tijd dat deze legende zich afgespeeld zou hebben bestond het
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orgel niet. Historisch gezien werd Caecilia pas in de 15e/16e eeuw er mee afgebeeld. De
oorspronkelijk Latijnse tekst luidt: cantantibus organis met andere woorden terwijl de
instrumenten klonken. Zo werd zij in verband met het orgel gebracht en daardoor de patrones van
de muziek. Die eerste regels van haar legende luidden:
Toen zij verloofd was met een jongeman die Valerianus heette en de dag van de bruiloft bepaald
was, trok zij over haar naakte lichaam een haren kleed aan met gouden gewaden daar overheen.
Toen ze daar op het orgel speelde zong zij in haar hart tot de Heer en zei: "Heer, mijn hart en mijn
lichaam moeten onbevlekt blijven zodat ik mij niet hoef te schamen."
In 1885 telden de vereniging 35 gewone leden (lees: muzikanten) en 40 ereleden (lees: mensen die
de vereniging financieel steunden). Iedere week betaalde de gewone leden een bijdragen van zes
tot twaalf cent voor het instrumentenfonds.
De tweede dirigent werd in 1889 de achttienjarige Jos van Wersch, zoon van Hub, een van de
oprichters van Sint Caecilia. Jos/Jupke zorgde voor uitbreiding van de harmonie, schreef zelf ook
muziek als Simpelvelder Feestmars en de Revolutie der Muzikanten. Hij pakte de organisatie
breder aan dan alleen Simpelveld. Hij speelde vele instrumenten als viool, piano, klarinet, ocarina.
Hij had les gehad van de Heerlense musicus Charles Hennen.
Met Pinksteren 1895 wilde de harmonie een groot internationaal feest in Simpelveld organiseren.
Wegens de hoge kosten daarvan schreef zij een brief aan B&W met daarin de voor die tijd normaal
taalgebruik: Zij nemen daarom de eerbiedige vrijheid zich tot U te wenden met het beleefde
verzoek, dat het U moge behagen, dit feest onder Uwer bescherming te nemen en door Uw college
op te luisteren. En zij vroeg om een subsidie van ƒ. 50,- Zij vertrouwen te meer, dat het U moge
behagen hun deze ondersteuning uit de gemeentekas te verleenen. Als extra argumentatie wees zij
erop dat het de middenstand ten goede zou komen, maar ook dat de vereniging iedere winter een
concert voor de armen gaf.
De brief was ondertekend door het bestuur inmiddels bestaand uit Willem Hubert Damp (18451912 en caféhouder), Max Van Wersch, Pieter Joseph Muyrers (1870-1947 houtzager). Zijn
dochter trouwde in 1922 met Jan Wijnen waardoor het huidige bedrijf Muyrers-Wijnen ontstond.
Verder ondertekenden ook Jos. van Wersch en J. Kerff.
Vanaf 1905 repeteerde de harmonie voortaan in de nieuwe zaal van hotel Van Wersch aan de kerk.
Jupke van Wersch bleef 35 jaar verbonden aan Sint Caecilia tot 1925. Bij het 25-jarig bestaan in
1908 van de harmonie werd onder zijn leiding een groot feest gehouden waarbij vele andere
muziekgezelschappen bij aanwezig waren. Het ging ook goed met de harmonie, dat bleek wel uit
het politiebericht uit 1915 toen de verenigingskas van de penningmeester gestolen werd. De kas,
stond erbij, was goed gevuld.
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1913 De Simpelveldse Baanvereniging. Nederland vierde honderd jaar onafhankelijkheid. De harmonie loopt voorop.
Rechts het nog niet verbouwde pand van bierbrouwer Meens. Er lopen alleen mannen in de optocht mee. Voorop het
vaandel van de harmonie. Rechts ernaast loopt Jupke met zijn dirigentenstok.

De Koninklijke Harmonie St. Caecilia te Simpelveld zette in 1920 een advertentie in de krant
waarin ze om een Muziek-Directeur vroeg. Sollicitanten konden zich bij de secretaris H. Frijns uit
de Kloosterstraat hun brief sturen. Blijkbaar wilde Jupke of de harmonie iets anders? Hij bleef in
ieder geval tot en met 1923 directeur. Bij zijn overlijden in 1932 werd gememoreerd dat hij vanaf
1888 onafgebroken met hart en ziel aan de vereniging gehecht was. Zo groot was zijn verdienste
dat in het gouden jubileumjaar 1933 over hem het volgende werd gezegd: Met buitengewone
begaafdheid en aangeboren muziektalent dirigeerde hij over de leden en werd door zijn
vriendelijkheid en offervaardigheid, zijn opgewektheid en gezonde humor met recht de ziel van de
vereniging genoemd.
Als cadeau bij het gouden bestaan gaven de ere-leden de harmonie een nieuw vaandel dat op 24
mei 1933 gewijd werd.
Tussen 1922 en 1923 was Joh. Schroeders de nieuwe directeur, medio 1923 kwam dhr. Janssen uit
Meerssen tot en met augustus 1924 en in september 1924 solliciteerde de heer A.J. Schmeelen uit
Spekholzerheide en onderwijzer naar aanleiding van een vacature in de krant naar de functie van
directeur en werd in oktober aangenomen. Kortom de dirigenten volgden elkaar in een korte tijd
op.
Dat was geen gelukkig periode voor de Koninklijke Harmonie St. Caecilia. Pas toen Ch. Waltmans
uit Terwinselen in april 1925 kwam, was er weer rust. Hij bleef tot 1934 toen het dirigentenstokje
overgenomen werd door Th. Heins uit Heerlen tot en met 1937 met een onderbreking van een jaar
waarin F. Hollanders uit Spekholzerheide dirigent was. Heins kwam na de oorlog weer terug als
dirigent en wilde op eigen verzoek in 1952 vertrekken maar bleef uiteindelijk tot en met 1958
directeur.
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Hoe sterk de harmonie Sint Caecilia met de familie Van Wersch betrokken was bleek wel in 1944
toen Leo van Wersch, de zoon van oprichter Hub van Wersch, overleed. Hoewel de Duitse
bezetter alle muziek verboden had, trok de harmonie, met de instrumenten onder hun jassen, naar
het kerkhof waar zij hem muzikaal uitgeleide deed. De krant schreef later, bij het 100-jarig bestaan
dat Noonk Lejke het grote voorbeeld voor tientallen jonge muzikanten was. Deze Leo van Wersch
(1873-1944) was sinds 1893 aan Sint Caecilia verbonden, als zowel muzikant als begeleider van
de jeugdige muzikanten. Ieder winteravond, en dat jarenlang, zat hij in de bakkerij met zijn
jeugdige pupillen te oefenen. Wanneer ze hun best gedaan hadden, kregen ze van der “Nonk” de
nodige koekjes. Als er geen “leerjongens” waren zat Leo muziekpartituren uit en over te schrijven.
Theo Heins, dirigent vanaf 1934, schreef bij het veertigjarig jubileum van Lejke een gedicht:
Heilwensen aan dhr. Leo van Wersch, ter gelegenheid van zijn veertigjarig lidmaatschap der
Kon. Harmonie „Sint Caecilia".
Reeds als kind
Trouwe vriend
Ontstroomden toneken
Uw tromboneken.
Volwassen dan
Een flinke man
Schonkt gij uw gunst
Der muziekkunst.
Geheel uw hart
Met volle kracht
Hebt ge gegeven
Tot hooger streven.
Onzer Harmonie
Zoete melodie
Mocht ge bewaren
Deez' veertig jaren.
Heil dan „Nonk" Leo
Jubel thans vriend Leo
Van ganscher harte blij
Nog vele jaar erbij.

1926

Simpelveld, 25 Mei '33. Th. H.
Max van Wersch (1858-1935), broer van Jupke en Leo, speelde klarinet in de harmonie en Leo
(1873-1944) speelde piston, ook wel kornet genoemd. Vanaf 1928 was Max van Wersch gekozen
tot penningmeester van de harmonie. Leo kwam in 1935 in het bestuur.
Maxime, petekind van Max, blies daarna de eerste partij op de klarinet.
Deze Maxime, de zoon van Jupke, nam het hotel met feestzaal en de bakkerij van z'n vader over.
In 1940 was hij nog tot onder-directeur van de harmonie gekozen. Hij gaf prioriteit aan het hotel
en de bakkerij waardoor de zaal langzaamaan minder interessant werd voor de harmonie.
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Daarom besloot de harmonie in 1954 naar de feestzaal van Jos Frijns aan de Marktstraat over te
stappen. Jarenlang vierde de harmonie hun zomerfeesten op het feestterrein achter het hotel Van
Wersch waarbij kinderen konden zaklopen of mastklimmen. Door deze muzikale bijeenkomsten
kwamen vele muzikale verenigingen naar Simpelveld.
In maart 1949 werd ook de zoon van Jupke, Leo van Wersch uit de Irmstraat in het bestuur
gekozen. Hij werd ook Leike genoemd en in 1952 als bestuurslid herbenoemd. Hij speelde tuba.
Tussen 1929 en 1936 behaalde Leo ieder jaar hiermee de eerste prijs tijdens muziekwedstrijden en
in 1937 de tweede prijs bij het Internationale Solistenconcours in Valkenburg in de supérieure
afdeeling.
In december 1932 haalde Leike weer de eerste prijs in de beste klasse op het grote concours voor
muziek en zang, solo's, duo's, kwartetten en dubbelkwartetten, gehouden op 4 Dec, uitgeschreven
door de harmonie "Excelsior", Nijswiller. Vandaar dat het Limburgsch Dagblad schreef: Deze
laatste solist is van de 3e afd. tot en met de Superieure afd. op iedere muziekwedstrijd telkens
bekroond geworden met een 1ste prijs. Voorwaar een prachtige prestatie voor zoo'n jeugdig
muzikant. Moge de harmonie St. Caecilia nog meerdere zulke flinke leden krijgen. Leo was toen
29 jaar.
Ook Hubert, de broer van Leike speelde naast de klarinet de tuba. En net als zijn broer haalde hij
prijzen. Tijdens de muziekwedstrijden van Valkenburg in november 1930 won hij met zijn tuba de
derde prijs. Hij was een van de drie jongsten. Hubert was toen 13 jaar.
Sint Caecilia en Van Wersch in het kort:
Oprichter Hub van Wersch (klarinet), neef van medeoprichter Louis van Wersch (instrument?)
kreeg onder meer Max (penningmeester, klarinet), Jupke, (Jos, dirigent) en Leo (noonk Leike,
jeugdbegeleider, piston, ook wel kornet genoemd).
Jupke kreeg onder meer Leike (= Leo 1903-1976 die de tuba bespeelde) en Maxime (1906-1977)
(klarinet) en Hubert (1917-2007, tuba en klarinet).
Drie zonen van oprichter Hub’s oudste dochter, Anna Maria Hubertina van Wersch, getrouwd met
Cornel Jöbses, Hub, Max en Pierre, speelden ook in de harmonie.

Bronnen:
- Op zoek naar de voorvaderen, deel 5
- Oud-Zumpelveld
- Archief van de Koninklijke Harmonie Sint Caecilia
- Delpher
- www.warsage.nl
- Wikipedia
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Oproep Werkgroep Dialekt
Door: Theo Hoogers

Beste lezers,
Langs deze weg wil het bestuur een oproep doen aan leden en niet leden om de werkgroep dialect
nieuw leven in te blazen. Dialecten vloeiden niet voort uit een standaardtaal, die, zoals sommigen
denken een oorspronkelijke en correcte taalvorm zou zijn, waaruit dialecten als afbuigingen, als
regel in minder gunstige zin, ontstaan zouden zijn. Het begrip dialect kan worden gebruikt om een
variëteit aan te duiden. Het Nederlands heeft op deze manier allerlei dialecten of streektalen, die
soms niet eens een eigen naam hebben, maar worden gekarakteriseerd door regionale
eigenaardigheden, zonder dat men ze buiten het Nederlands wil rekenen, zo ook de dialecten in
onze gemeente.
In het verleden zijn een aantal mensen actief bezig geweest met het dialect in onze gemeente. Zij
hebben al een aantal zaken onderzocht. Er is ook door enkele leden van de werkgroep gewerkt aan
het samenstellen van een woordenboek. Ook zijn er dialectavonden georganiseerd.
Op een gegeven moment is de werkgroep steeds kleiner geworden en de werkgroep leidt nu alleen
nog maar een papieren bestaan. Het bestuur is van mening dat dialect een wezenlijk deel uitmaakt
van ons heem. Vandaar deze oproep. Hij is gericht aan de oud leden van de werkgroep. Zij kunnen
wellicht de kennis en informatie doorgeven aan nieuwe leden met de bedoeling dat de werkgroep
weer actief aan de slag kan gaan met ons mooie dialect dat in de huidige tijd toch al onder druk
staat. Hij is gericht aan iedereen met belangstelling voor het dialect. Het bestuur zou graag zien dat
er weer enthousiaste mensen bezig gaan zijn met het bewaren van streektaal, gedichten, gezegden,
liedjes e.d.
Indien uw belangstelling is gewekt, indien u oud lid bent schroom niet en geef u op voor de
herstart van de werkgroep.
Vanuit het bestuur zal ik (ondergetekende) de opstart van de werkgroep aansturen, begeleiden en
de bijeenkomsten plannen in onderling overleg. Ik zal dit blijven doen zolang er vanuit de
werkgroep behoefte aan is.

Geef u op via onderstaande mail en/of het onderstaande telefoonnummer.
e-mail: t.hoogers@stichtinglvo.nl
Tel: 0629152267

Jrus,

Theo Hoogers.
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25-jarig lidmaatschap HKV

Foto: W. Weijers
Onze voorzitter Luc Wolters feliciteert de jubilarissen, die al 25 jaar lid zijn van de
Heemkundevereniging “De Bongard”.
Mevrouw Riet Eussen – Mertens is een vraagbaak voor alles wat historie en antiek betreft en
eigenaresse van Antiek Het Oude Schoolhuis V.O.F. te Simpelveld.
Mevrouw Annie Cremers is altijd enorm betrokken bij de sectie dialect en de dialect avond.
Beiden van harte bedankt voor jullie betrokkenheid!
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75 jaar bevrijding
Een andere kijk op Aken
Dit jaar vieren wij het feit dat Bocholtz en Simpelveld 75 jaar geleden bevrijd zijn.
Na onze bevrijding is de slag om Aken begonnen en was Aken de eerste Duitse stad die door
de geallieerde troepen werd ingenomen.
Vanaf 1943 werd Aken (Industriestad) regelmatig door de geallieerden gebombardeerd.
In april 44 werd het zwaarste bombardement op de stad uitgevoerd, in 20 minuten tijd werden
38.000 brand en fosforbommen op de stad gegooid en 1525 mensen, waaronder veel kinderen,
vonden hierbij de dood.
Het is een “wonder” dat bij die enorme bombardementen op 20 km afstand nooit een
verdwaalde bom op Bocholtz of Simpelveld is terechtgekomen.
Bij de Waldfriedhof in Aken was al tijdens de 1e Wereldoorlog een Ehrenfriedhof aangelegd
waar de gesneuvelde soldaten begraven werden. Dit leverde, naast graven in rijen, ook een
aantal heel bijzondere grafstenen op met bijzondere verhalen.
Tijdens de 2e Wereldoorlog zijn hier, naast gesneuvelde soldaten, ook de slachtoffers van de
bombardementen begraven. Het maakt indruk als je rijen graven ziet met de zelfde overlijdens
datum.
Op de Ehrenfriedhof is ook een Bismarcktoren gebouwd die als uitzichttoren te bezichtigen is.

zondag 2 juni 2019 om 10 uur
zal mevrouw Hugot- Zgodda ons op de Ehrenfriedhof
rondleiden langs de vele graven en vertellen over de
gesneuvelden van WO1, de slachtoffers van de
bombardementen op Aken en de gesneuvelde soldaten
uit WO2, waarbij zij het verhaal van de “gewone
Akenaar” zal vertellen en zij zal ons de Bismarcktoren
laten bezichtigen.
Rond 11.30 uur zal de rondleiding afgelopen zijn.
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Zondag 2 juni 2019 om 14 uur
Zal ik een rondleiding door Aken verzorgen die start in de randen van de stad.
We wandelen vanaf Ponttor (een eeuwenoude stadspoort) via het oorlogsmonument de
Lousberg op waar wij het ronddraaiend restaurant Belvedere
bezoeken vanwaar wij ,onder het genot van kaffee en Kuchen
(voor eigen rekening), van een waanzinnig uitzicht genieten, van
de Eifel, via de Ardennen en Vaals naar Parkstad waarbij we, bij
helder weer, tot DSM kunnen kijken en via de oude mijnen van
Hückelhofen en Alsdorf komen wij weer bij de Eifel.
Via het Belvedere, de Acropolis, het standbeeld van de
marktvrouw en de duivel lopen we naar het Salvatorkerkje.
We lopen van daaruit langs Jugendstil woningen en oude
stadsparken en Eurogress richting binnenstad.
Daar zullen wij, afhankelijk van de tijd die we hebben, nog enkele
hoogtepunten bezoeken waaronder Elisenbrunnen en Dom.
Afstand: tussen 4 en 5 km.
Rond 16.30 uur ronden wij de excursie af en rijden weer richting Simpelveld.
Enkele praktische punten.
- We zullen zoveel mogelijk vanaf de markt in Simpelveld carpolen.
- Mensen die minder mobiel zijn kunnen ook alleen voor het bezoek aan de
Ehrenfriedhof intekenen. De kosten zijn dan E 4 voor leden en E 5 voor niet leden
- Voor het middagprogramma is goed schoeisel en enige wandelconditie wenselijk.
- De kosten voor het middagprogramma zijn E 3 voor leden en E 4 voor niet leden.
- Op de Bendplatz en bij de TH kun je goed parkeren voor het middaggedeelte.
- In de omgeving van Ponttor en Pontstrasse liggen talrijke eettentjes en restaurants
waar je(op eigen kosten) tussen het ochtend- en het middagprogramma een kleinigheid
of een maaltijd kunt nuttigen.
Anmelden kan via bhavenith@ziggo.nl
Telefonische informatie via 0646377043
Geef bij de aanmelding aan of je alleen de ochtend meegaat of de hele dag.
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Jaaropgave 2018
NUMMER 1 Eerste Kwartaal 2018
Thema
Inhoudsopgave
Voorwoord
De Preutersweg
Uitnodiging wandeling Clara Fey
De provincie Limburg. Een poging tot geschiedenis (deel 2)
De bron op de Bornhof
Hondenbelasting in Simpelveld
Beveiligingshonden in Langveld en Volkel
Klaverblad Bocholtz 1970
Jaaropgave 2017
NUMMER 2 Tweede Kwartaal 2018
Thema
Inhoudsopgave
Voorwoord
Het Land van Rode, Simpelveld en Nedermaas
Luchtfoto archeologie
Metaaldetectormiddag voor de jeugd
Detectormiddag Zaterdag 24 maart 2018
in Simpelveld
Een derde Dyddenboek?
De jaren 1850-1914 - Tijdsbeeld over de sociale omstandigheden met
name geconcentreerd op de eet en drinkcultuur.
Oproep oude recepten
Marechausseekazerne Simpelveld
Wekke in ut vinster
NUMMER 3 Derde / Vierde Kwartaal 2018
Thema
Inhoudsopgave
Voorwoord
Aalmoezenier Joep Mayntz
Het Land van Rode, Simpelveld en Nedermaas Deel 2.
Limburg……of niet!
Limburg 1914 tot na de wapenstilstand 11 november 1918
De weduwe van een koster van Bocholtz zoekt recht
Verloren dochter uit Simpelveld
Boekuitgaven 2018 door Heemkundevereniging De Bongard
Prijslijst Boeken
Van Kruis naar Kruis. Het boek van Guus
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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

GOUDSMEDERIJ
OLGA
Oranjeplein 15a
6369VD Simpelveld
045-5445443
olgavijgen@gmail.com
www.olinkastyle.nl

Activiteitenagenda voorjaar en zomer 2019
5 mei

Clara-Feywandeling in Aken met Ine Scholl.
We wandelen langs de plekken in Aken die
voor Clara Fey van belang zijn geweest.
Vertrektijd en kosten krijgt u als u zich bij
Pascalle aanmeldt.

Aanmelding bij Pascalle
Hamers:
debongard@hotmail.com

25 mei

Workshop vlaaien bakken in de bakkerij van
hoeve De Corisberg in Heerlen. Kosten zijn €
20,00 voor de workshop inclusief materialen.
De Corisberg ligt op de Corisbergweg 1 in
Heerlen.

Aanmelding bij Hetty
Backbier (045-5443863) of
op debongard@hotmail.com

2 juni

Een excursie naar de Waldfriedhof in Aken met Aanmelding bij Bert
als thema de Tweede Wereldoorlog, in de
Havenith of op
namiddag een wandeling langs de randen van
debongard@hotmail.com
Aken. De officiële aankondiging volgt
binnenkort.

30
augustus

Boekpresentatie het nieuwe WW2-boek:
individuele lotgevallen van de inwoners van
Simpelveld en Bocholtz tijdens de
oorlogsjaren.

14
september

Bevrijdingsconcert in Simpelveld door de
harmonie St. Cecilia, Mannenkoor David en
zangkoor Harmonia, met ondersteuning door
de Bongard

15
september

Bevrijdingsconcert in Bocholtz door het
kerkelijk zangkoor St. Joseph, fanfare St.
Cecilia en St. Marien-Gesangverein uit
Horbach

16 en 17
september

Wandelingen langs plekken in onze gemeente
met een oorlogsverhaal

