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‘Bulletin Wijnandsrade’ is een uitgave van de heemkundevereniging ‘Vrienden van Wijnandsrade’. 
Het bevat nieuws, opstellen, fotoreportages, interviews en historische en heemkundige artikelen. 
Het centrale thema van het blad is: ‘Wijnandsrade in de ruimste zin van het woord’. Het doel 
van ‘Bulletin Wijnandsrade’ is kennis over ons dorp (historie, cultuur en natuur) te verspreiden 
en te stimuleren. Het blad verschijnt twee keer per jaar. Een abonnement is gratis voor de leden 
van de vereniging. Het lidmaatschap van de Vrienden kost € 12,50 per jaar (veel leden betalen 
een hoger bedrag). De leden die ‘Bulletin Wijnandsrade’ per post ontvangen betalen minimaal 
€ 15,- per jaar.
 
Wilt u ook een artikel schrijven? Wilt u reageren? Ook interesse en inspiratie? Lever dan uw 
bijdrage of reactie in bij ons redactie-adres of mail naar: w.oehlen@planet.nl. Mocht u in het bezit 
zijn van oude foto’s, kaarten, prenten, artikelen, enz., die betrekking hebben op Wijnandsrade 
en die u in verantwoord beheer wilt geven of wilt laten kopiëren, scannen of fotograferen; neem 
dan contact op met een van onze bestuursleden. Hetzelfde geldt voor historische attributen of 
(mogelijke) archeologische vondsten uit de bodem in en rondom Wijnandsrade. De na men en 
telefoonnummers van onze bestuursleden staan achter in dit bulletin. 

Contributie 2017
Vanwege de hoge kosten gebruiken wij geen acceptgiro’s meer. In plaats daarvan 
voegen wij een factuur voor de contributie voor 2017 bij dit Bulletin. De contributie 
voor het lidmaatschap van ‘De Vrienden van Wijnandsrade’ bedraagt minimaal 
€ 12,50. Een hogere bijdrage mag ook. Met uw bijdrage kunnen wij projecten 
realiseren, zoals u in dit Bulletin kunt lezen. Ons banknummer is NL 43 RABO 0137 
7363 71.  

Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van drukkerij Jacobs, Schimmert.

Bij de voor- en achterpagina
Op 17 april 2016 opende burgemeester mevrouw D.H. Schmalschläger, samen met een 
van de leerlingen van de plaatselijke basisschool, een tweetal gedichtenroutes in en rondom 
Wijnandsrade.
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De Poëzieroutes zijn klaar!

“Dit zijn verreweg de mooiste gedichtenroutes in Zuid-Limburg”.  Dat zei één van de sprekers 
bij het officiële startsein van de poëziewandelingen door het buitengebied van Wijnandsrade en 
Hulsberg. En hij bedoelde dat duidelijk in tweeërlei opzicht: de wandelingen voeren niet alleen 
door een prachtig, glooiend buitengebied maar laten de wandelaar daarbij ook genieten van – 
in totaal – 20 met zorg gekozen gedichten langs de beide routes.

Het initiatief voor deze poëziewandelingen  ontstond twee jaar geleden binnen het bestuur van 
de Heemkundevereniging van Wijnandsrade.  Achterliggende gedachte:  een extra dimensie 
toevoegen aan de beleving van het landschap. En die opzet lijkt zeker geslaagd. Al wandelend 
passeren de revue gedichten van dorpsgenoten en van verre dichters, van oude dichters en 
van springlevende dichters, van bekende en onbekende dichters. De gedichten zijn net zo 
gevarieerd als het landschap waar de wandelingen doorheen voeren.  Ze laten de wandelaar 
met andere ogen naar het landschap kijken, en omgekeerd voegt het landschap betekenis toe 
aan de gedichten.
Een oproep in de lokale pers om gedichten in te sturen leverde een verrassend groot aantal 
inzendingen op van inwoners van de gemeente Nuth. Voor de ingestelde “jury” een stevige 
opgave om daaruit een keuze te maken. Een flink aantal van de ingezonden gedichten is 
verwerkt in de beide routes, aangevuld met gedichten van Limburgse of landelijk bekende 
dichters.

Op 17 april 2016 heeft burgemeester mevrouw  D.H. Schmalschläger, samen met een van de 
leerlingen van de basisschool van Wijnandsrade, de gedichtenroutes officieel  “geopend” in 
aanwezigheid van zo’n 70 belangstellenden. Ze deed dat door het onthullen van gedicht nr. 
1, net binnen de poort van kasteel Wijnandsrade. De openingsbijeenkomst werd opgeluisterd 
met een aantal gedichten, voorgedragen door kinderen van de basisschool en door een van de 
initiatiefnemers, Wiel Oehlen. Met een hapje en een drankje werd tenslotte een toast uitgebracht 
op het welslagen van het project.

De installatie van een van de plaquettes (foto: Elly van Malkenhorst)
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De poort van kasteel Wijnandsrade is ook de plaats 
waar de beide wandelingen van start gaan en eindigen 
(al kan men natuurlijk ook altijd ergens halverwege in de 
routes stappen). De ene wandeling voert vanaf kasteel 
Wijnandsrade naar de Vink en vandaar via Blauwe 
Steen, het Wijnandsraderbos en de viersprong bij het 
Sjtaeveshuuske weer terug naar het dorpscentrum en 
het kasteel, lengte ongeveer 3 km. De andere wandeling 
volgt de route naar de Vink, maar slaat voorbij de Vink 
linksaf en loopt via een veldweg  richting Hulsberg en 
Wissegracht, om via het Knevelsbos weer terug te keren 
naar Wijnandsrade, totale lengte ongeveer 5,5 km. 
Meer concrete informatie over beide wandelingen is te 
vinden op onze site: www.vriendenvanwijnandsrade.
nl. , waar ook de tekst is te vinden  van het vouwblad 
waarin de wandelingen in detail zijn beschreven. Dat 
vouwblad is ook op te vragen bij het secretariaat van de 
Heemkundevereniging.
De gedichten zijn aangebracht op een roestvrij stalen 
plaat, die op zijn beurt is bevestigd op een standaard van 
Cortenstaal, met daarin uitgespaard het woord  “POEZIE”. 
Voor de kosten van het project heeft de 

Heemkundevereniging bijdragen ontvangen van de gemeente Nuth en uit een fonds van de 
provincie Limburg/IKL/IVN.  De eigen bijdrage kon beperkt blijven door de werkzaamheden van 
een aantal enthousiaste vrijwilligers van binnen en buiten het bestuur van de Vrienden (Wilfried 
Dabekaussen, Hub Gerards, Jan Keulers, Jo Luijten, Elly en Henk van Malkenhorst, Rianne van 
der Meijden, Riek en Hein Meijers, Reinhart Mirandolle en last but not least: Theo van Oppen).

Henk van Malkenhorst

De Brommeler Watermolen in Wijnandsrade

1) Banmolen van de Heer van Wijnandsrade:
In het uiterste noord-oosten van de Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade, aan de kronke lende 
Geleenbeek, laat de Heer van Wijnandsrade zijn banmolen bouwen. Aan de voet van een steile 
heuvel, door beemden, bos en moeras gescheiden van Kasteel Hoensbroeck. De Geleenbeek is 
de enige snel stromende grote beek in de heerlijkheid. 
Dat gebeurt in de loop van de 15de eeuw. De Heer kan in die tijd het recht hebben op  oogst-tienden 
(tiendschuur), maal-tienden (via de banale of dwangmolen), de jacht, hand-en-spandiensten, 
juridische kwesties e.d. De Heer van Wijnandsrade heeft die rechten in de late Middeleeuwen.

Ridder Willem van Bongart trouwt in 1531 met Maria van Maschereil en wordt daarmede Heer 
van Wijnandsrade. Hij bouwt in 1554 een nieuw kasteel aan de voet van de motte waarop een 
versterking staat. De Baronnen/Freiherr van Bongart blijven tot 1916 eigenaar van de Borghoff, 
diverse boerderijen in en buiten Wijnandsrade en van de Brommelermolen.
De inning van verschuldigde cijns, veelal in natura, geschiedt door de rentmeester van het kasteel, 
soms tevens stadhouder van de Heren van Valkenburg en de Graven van Brabant, waaraan de 
Heer van Wijnandsrade leenplichtig is, ook als officier in diens leger.

In oorkonden van 1500 en 1650 wordt een opsomming van boerderijen gegeven, waaronder der 
Onthulling plaquette (foto: Kirsti Heijnen).

De routes. Kaar 1840. 
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Hoff zu Brommelen en der kleine Hoff zu Brommelen (banmolen), respectie velijk 44 en 33 bunder 
groot.
We moeten er in ieder geval van uitgaan, dat de Brommeler molen bestaat in 1490, want dan heeft 
de Heerlijkheid Wijnands rade reeds zijn ‘cijnshof, laatkaart, stadhalder en laten’, volgens Egidius.
Slanghen in “Het Markgraafschap Hoensbroeck’ (1859).

Even terug in de geschiedenis (gegevens van Jack Jetten, zie bronvermelding):

Rode wordt na het jaar 1000 als 
versterking gesticht door de ridders 
van kasteel Ter Borgh te Schinnen. 
Enkele generaties later trouwt een 
dochter van Winand, heer van 
Rode (1240-1271) met de pachter 
Gerhard van Scerwier (genoemd in 
1253 en 1271) en dat betekent dat 
er in die tijd al een pachthoeve in 
Swier is.
Weer enkele generaties later laat 
Ridder Wilhelm von dem Bongart 
bij charter een inventaris maken van 
de lenen die roerig zijn onder de 
leenhof van Wijnandsrade (op zijn 
beurt weer lenig aan de Heren van 

Valkenburg en de Graven van Brabant): ‘Mannlehn zu Wynandtsrade Anno 1500’. Wilhelm was 
toen o.a. Erffcammerer des lants Gulick. 
In die oorkonde worden de bezittingen en leenmannen in de omgeving van  Wijnandsrade 
opgesomd, o.a. Wilhelm Hoen von Cartheill, Heinrich von Holtzet gnant Oest, Joeris von 
Ritterbeck gnant Laer, Philips von Rueff, Henrich von Wuesteraedt stathalder und man, Gerlach 
von Huenneckem enz.
De ‘Hoff zo Brommelen’, rond 44 bunder, is o.a. ‘zwei gantzen hergeweren’ plichtig.
En over de banmolen: ‘Item der cleine hoof zo Brommelen, der ist umb trint-drie und drissich 
boener, so naes so druegh so hoegh so liegh, dar van ist man Lemmen Waemans, steit zo 
entfangen mit einem gantzen hergewer’.

(Het woord ‘hergeweide’ komt van het gewaad van de heer, een krijgsuitrusting, toen de 
leenman zo nodig in krijgsdienst van de heer ridder moest treden. Later heeft deze verplichting 
zich ontwikkeld tot een som gelds of een goed in natura (een paard of een capuyn=kalkoen), 
door de leenman te betalen bij overdracht van het leengoed).

2) Pachtcontracten van de (ban)molen:
In het Lehnbuch van rentmeester en stadhouder Hendrik Franssen lazen wij, dat der Mühl zu 
Brommelen, met halffer (pachter) Peter Palmen (tevens mühler) op 1 september 1644 aan einnahm 
van erfpacht, rogge e.d. heeft geleverd:

30 malder rogge, 1 herver kaas 3 steyn flachs 1 malder reuben

1 lot safraan 4 wagen mergel 1 vet varken 200 eieren

800 ... 6 pond broodsuiker 1000 krebs  1 pond peper 1 pond gember.

(De mergel werd ook als bemesting van akkerland gebruikt).

Het raderwerk aan de molen moet hij onderhouden zoals dat hoort. En de te leveren stenen zijn 
voor twee-derde voor (rekening van) de Borghoff en een-derde deel is voor de molen zelf. 

In de eerste opmeting der eigendommen van de Heer van Wijnandsrade in 1646 valt de meulen 
aan de Geleenbeek onder de goederen van de Borchhoff, De dato 1647 zijn daarnaast twee 
stukken terug te vinden: - een conditie voor de verpachting der molen en goederen te Brommelen, 
door de Heer von Bongart; - en een akte van cautie (borgstelling) door Jan Ceulen, pachter van de 
Brommelermolen, opgesteld door de Schepenen van Wijnandsrade o.l.v. de Schout Stephanus 
Fabritius.
Het pachtcontract d.d. 9.3.1647 te Paffendorf ten guste van Jan Ceulen ende sijn huijsfrouwe 

Meijken zegt: ‘conditiën 
waaronder Sijne genade 
ende vrije heer van Bongart 
h: tot Wijnandsraede van 
meeningse is, sijne Moelen 
ende daartoe gehoerende 
landen ende weijden tot 
Brommelen, voer eenen tijt 
ende toust van sees naest 
den ander volgende Jaeren, 
doch met drijen beydersijts 
te moegen affstandt doen, 
te verpachten’. 
 
Uit 1722 en verlengd in 1745 
troffen wij eveneens in het 
Rijksarchief te Maastricht 

een akte van pacht aan, waarbij Otto Ecken in pacht neemt van den Baron von Bongart de 
Bromme lermolen. Deze Ecken was getrouwd met Caecilia Bockelerus  en zij kregen in de periode 
1747-1757 alhier vijf kinderen.
En in een officiële verklaring over de eigendommen van Baron von Bongart d.d. 1756 wordt 
wederom de bannale molen te Brommelen aan de Geleenbeek genoemd.

Kaart van vóór 1883 met meanderende Geleenbeek, aftakking bovenstrooms met 
invoeging van de Siep vanaf de Brommelerhof die dan nog in de laagte aan die Siep 
ligt.

Familie Hubert Bemelmans in 1898, staand vlnr: Hubert, Frans en Mathieu, Zittend vlnr: 
Josephina, Clara, molenaar Hubert, Anna B-Portz, Clementina en Antoinetta
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In en na de Franse tijd blijft  Baron von Bongart eigenaar van kasteel en boerderijen. Tot 1916.
Vanaf 1879 wordt de molen gepacht door Hubert Bemelmans gehuwd met Anna Portz, afkomstig uit Nuth; 
deze Bemelmans is raadslid van Wijnandsrade vanaf 1886 en in 1895 is hij even wethouder, van februari tot 
oktober. (zie foto: mooie kleding!).

3) De molentechniek:
Wij  gaan nu dieper in op de samenstelling en werking van de 
molen. Daarvoor gebruik ik de tekst van ing. Piet van Bussel 
in zijn zeer uitvoerig standaardwerk ‘De Molens van Limburg’ 
d.d. 1991, pag. 274/276. Het is een technische beschrijving! De 
tekening geeft enig inzicht.

De Brommelermolen was van oudsher een graanmolen. Op de 
houten steenbedding langs de kopgevel lagen twee koppels 
maalstenen. Onder de steenbedding bevond zich het houten 
gangwerk, bestaande uit een korte koning met het spoorwiel, 
waarop de bonkelaar als kroonwiel was aangebracht. Op de 
bonkelaar, waarvan de kammen naar beneden waren gericht, 
werkte het aswiel van de molenas. Het spoorwiel dreef op de 
gebruikelijke wijze met behulp van rondsels de twee steenspillen 
aan.

De molen lag op de Geleenbeek, die eerder de oliemolen van Weustenrade aandreef. De beek splitste 
zich boven de Brommelermolen in twee takken. De linkertak met een lossluis was een afslagtak. Hierop 
mondde de Siepbeek vanaf Swier en Brommelerhof met vijver uit. De rechtertak met een maal- en een 
lossluis was de molentak. Beide takken verenigden zich weer achter de molen.

In het midden van de 19de eeuw werd de molen aangedreven 
door een onderslagrad met een middellijn van 5,58 m., een 
breedte van 0,6 m. en een schoephoogte van 0,32 m. Een later 
aangebracht waterrad met als afmetingen respectievelijk 5,66 
en 0,95 en 0,30 m. werkt als een middenslagrad. Een gebogen 
ijzeren plaat, die aan de voet langs de omtrek van het waterrad 
lag en waarlangs de maalschuif zich bewoog, had de functie van 
een krop. In 1885 werd dit rad stuk gemalen. Er werd een nieuw 
houten waterrad gehangen met als afmetingen respectievelijk  
5,55 en 1,00 en 0,45 m. Aan de voet werd een gemetselde krop 
aangebracht, die met een gebogen ijzeren plaat was afgedekt. 
De schoepen kregen een schuine stand, waardoor zich meer 
water in de cellen kon verzamelen. Het rendement van dit 
waterrad nam daardoor aanzienlijk toe.

Aanvankelijk was het waterrad ten dele van een houten ombouw voorzien. Deze constructie werd in 
1890 afgebroken en vervangen door een gemetselde ombouw van baksteen (een schuurtje) die met 
een pannen-zadeldak op het molengebouw aansloot. Daarin waren zowel het waterrad als de lossluis 
opgenomen., waardoor gedurende de wintermaanden ijsafzetting op deze onderdelen werd verminderd.
Zoals gezegd, molenschuur en molenwoning lagen onder een doorlopend dak. 
Het woongedeelte had geen eigen ingang, die liep door de molenschuur. (!!!)

4) Reparaties en modernisering:
Waarschijnlijk uit 1820  (Rijksarchief) troffen wij een reparatie-op dracht aan: 
“Voor aen de moelen te Brommelen: Aen ieder side van het waater, de muerenlang 24 voet, hog 7 voet, 
met de fondementen dik 27 duim of 3 voet. Daarvoor te maaken: 144 steenen van suepher melger (zuiver 
mergel), 4 uit een maetblok van 14 en 18 duim en 9 hoog. Dese koemen uyt 36 maet blokken. Nog uyt 
subbersteen te maak steenen van 14 en 9 duem en hog 9 duem, 8 uyt een maet blok, hiervoor nodig 18 
maetblokken op het leeger. Hetselfe te maak uyt Valkenberger blokken. 500 het noedig geordeelt wordt komt 
nog een deklaag.
Staat van koest aengaande dagloen, of uitgaeven voor het verwerk van 160 maet milgerblokken van ieder de 
helft aan 9 Luikse stuiver per blok; komt op 72 gulden Luyx. In roeden de muren zijn 1644 vierkante voeten; 
komt op 6 roeden en 18 voet, de roede 12 gulden, komt op, 500 als per blok = 72-0. Voor het maken van 
der dijk en uitgraaven van de fundamenten , zuiveren van de beek en alles sooals een goedt werk behoert en 
geordonneert sal worden: 30 gulden Luyx, samen = 30-0.  Dat alles op het hoogste: 102-0 (totaal)”.

In de gemeente-archieven van Wijnandsrade troffen wij nog aan:
-  In 1825 bouwen Wijnandsrade en Hoensbroek samen een nieuwe brug bij Brommelermolen;
-  In 1864 wordt de molen vernieuwd, wederom met mergelblokken uit Valkenburg;
-  In 1883 wordt bovenstrooms een sluis in de linkeroever van de Geleenbeek gebouwd;
-  In 1885 wordt het waterrad van de molen vernieuwd, en wordt  er een peilschaal geplaatst tot 

aanduiding van het waterpeil;
-  In 1886 vernieuwen de twee gemeenten de brug wederom;
-  In 1886 (1890) gaan Gedeputeerde Staten van Limburg akkoord met de verandering en vernieuwing 

der Brommelermolen, op de Geleenbeek, uitgevoerd door Baron von Bongart;
-  In 1939 wordt de Geleenbeek - mede in het kader van de werkverschaffing - gekanaliseerd door 

het waterschap van de Geleen- en Molenbeek: de molenrechten van de Brommelermolen moeten 
hierbij in functie blijven en daarvoor worden een nieuwe sluis, sluisbrug én een nieuwe brug voor 
landbouwverkeer (ietwat stroomafwaarts) gebouwd; de grens tussen de gemeenten Wijnandsrade en 
Hoensbroek wordt evenzo enigszins aangepast;

-  In mei 1940 én op 16 september 1944 wordt de brug bij de molen door respectievelijk Nederlandse 
militairen en terugtrekkende Duitse troepen opgeblazen; daarbij ontploffen landmijnen die tussen brug 
en molen lagen ingegra ven  en daar door wordt het molenhuis flink bescha digd. (De smalle brug bij 
de Oliemolen een kilometer stroomopwaarts bij Weustenrade blijft beide keren gespaard, waardoor 
zowel de Duitsers in mei 1940 als de Amerikanen in september 1944 met hun zware voertuigen de 
Geleenbeek kunnen oversteken.);

-  Vóór 1944 lagen molenschuur en woning onder één dak. Bij het binnengaan moest men eerst door de 
molen. Ook de slaapkamers op de zolderverdieping waren alleen via de molenschuur bereikbaar. Maar 
bij het opblazen van de brug in september ’44 worden woning en molenschuur dermate vernield dat 
huis en molenschuur grondig vernieuwd moeten worden.

Molentechniek afb. 2

Molentechniek afb. 1
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5) Nieuwe eigenaren:
-  In 1916 verkoopt de Baron zijn molen aan J.H.Dupont, directeur der Heerlener Bank, die weer 

doorverkoopt aan landbouwer en molenaar Jan Mathijs Hubert Bemelmans; (alle hoeven 
van de baron in Wijnandsrade worden tegelijkertijd verkocht aan de directeur der Heerlense 
Bank, dhr. Dupont, o.a. de kasteelhoeve en de Brommelerhof. De baron, als officier in het 
Duitse leger, verkoopt zijn goederen ter financiering van de oorlogsvoering!)

-  Bij de verdere mechanisering na de oorlog, begin jaren vijftig, eindigt de eeuwenoude 
werking van de Brommeler water molen. In 1959 worden de molenrechten afgekocht door 
het Waterschap van de Geleen en Molenbeek, waterrad en maalwerk worden afgebroken.

-  In 1961 sterft dhr. Bemelmans, even later zijn echtgenote; het bedrijf wordt opgeheven en de 
gehele moleninventaris verwijderd. 

-  Einde 1964 verkopen de erfgenamen Bemelmans molen, huis, schuren en land (waarvan 10 
ha akkerland aan derden) aan dokter-in ruste Gerardus Widdershoven uit Hoensbroek. Deze 
voegt de molenschuur bij de woning, verbouwt het geheel flink met grote raampartijen aan 
de binnenhof en gaat een stuk van de oude woning beneden als gastenverblijf gebruiken.   
Widdershoven sterft in 1982 en hof en schuren liggen enkele jaren leeg. 

Huidige bakoven. Voorkant van de waterrad-ombouw, evenwel zonder water

Brommelermolen rond 1905 vanaf binnenhof, met familie Bemelmans.

Huidige situatie afb 2.Huidige situatie Afb 1.

Kadasterkaart uit 1884, bijgetekend in 1940 bij kanalisering van de Geleenbeek.
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-  Eind 1985 koopt de oudste zoon van de Brommeler hoeve, Constant Snijders de gebouwen 
en omliggende weilanden, ook aan de overkant van de Geleenbeek. Hij is gehuwd met Loeke 
Kerckhoffs en was voorheen eigenaar van de Roosenveldthoeve te Kunrade-Voerendaal. 

-  Na jaren van noeste arbeid heeft zijn familie de vak werk schu ren aan de overkant van de 
binnenhof, de bakoven aan de voet van de berg, de waterput e.d. weer in hun oorspronkelijke 
staat terugge bracht. De watermolen echter is helaas niet meer, het waterrad gebouwtje is 
nu provisie- en wasruimte. Enkele jaren later is de vakwerkschuur die grenst aan de woning 
volledig vernieuwd, in originele staat. Rondom grazen schapen onder ouderwetse fruitbomen 
en zwemmen eenden en ganzen in een vijver. De jachthond heeft zijn eigen hut.

6) Meer recente geschiedenis:
In de  eerste helft van de 20ste eeuw lijden de molen en watertoevoer schade door 
mijnverzakkingen. Eind jaren dertig wordt de Geleenbeek in het kader van de werkgelegenheid 
voor werklozen gekanaliseerd, recht getrokken en verbreed, met betonnen wanden maar met 
modderige bodem. Daardoor kan het (zwarte) mijnwater van de Oranje Nassaumijn in Heerlen 
sneller doorstromen naar de Maas. Ik herinner mij dat de witte bok van de Brommelerhof een 
keer in die zwarte smurrie viel, met grote moeite er uit getrokken werd en daarna maanden lang 
donkergrijs rondliep.

Kort na 1945 begint het voor Bemelmans zo belangrijke bakkersgemaal  te verlopen. De boeren 
in de omgeving, die voordien zelf veel tarwe- en roggebrood bakten, betrekken steeds meer het 
brood  en vlaai van de bakker. Die betrekt het meel van de fabriek.  
De Brommelerhof had reeds voor de oorlog niet alleen een grote oven, ook een molen en 
later zelfs een deegmachine, op (kracht)stroom, afkomstig van de staatsmijnen, aangelegd via 
kasteelhoeve Tervieren. En een bakker Bemelmans (familie?) vestigt zich in de jaren vijftig op 
een steenworp afstand, in het begin van Swier .

In het begin van de jaren vijftig verloopt ook het loongemaal en neemt de vraag naar het 
dan op gang komende mengvoer toe; producten die moeilijk met stenen kunnen worden 
gemalen. Om aan die vraag te voldoen koopt Bemelmans een hamerslagmolen. Er is echter 
geen krachtstroom beschikbaar, zodat voor de aandrijving een snellopende dieselmotor wordt 
geplaatst Sindsdien wordt de waterrad nog weinig gebruikt.

Voor het Waterschap van de Geleen- en Molenbeek met zijtakken wis de tijd derhalve gunstig om 
te onderhandelen over de aankoop van het waterrecht en de molentak. De onderhandelingen 
lopen van 1950 tot 1959. Vervolgens worden waterrad en maalwerk afgebroken, de molentak 
gedempt en de loop van de beek verder aangepast. 

Vanaf de oorsprong worden op de Geleenbeek dan de volgende molens van de watertoevoer 
afgesneden: de watermolen van Ter Worm tussen Heerlen en Voerendaal, de watermolen van 
Puth (van kasteel Puth) te Voerendaal,  de oliemolen bij Weustenrade onder Klimmen (nabij 
kasteel Tervieren), de Brommelermolen (van kasteel Wijnandsrade), de Karthagermolen (bij 
kasteel Hoensbroek) en een aantal verder noordwaarts gelegen molens.

7) Huidige ontwikkelingen.
Vanaf 2006 heeft het Waterschap Roer en Overmaas  stukken van de Geleenbeek weer 
grotendeels in de oorspronkelijke staat teruggebracht; de betonnen wanden worden verwijderd, 
de beek gaat weer meanderen en de bedding wordt hier en daar voorzien van stapstenen. Aan 
beide kanten van de oevers is een ‘werkstrook’ en hier en daar kan gewandeld worden.

Verbouwing door Widdershoven, met rechts het waterrad-huis.
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Maar het verhaal gaat verder.

Momenteel – 2016 – krijgt het Geleenbeek-dal een economische en recreatieve 
kwaliteitsverbetering. Beek en oevers worden weer heringericht, vanaf Benzenrade-Heerlen, via 
Voerendaal, Nuth, Schinnen, Spaubeek, Geleen-oost, Sittard, Nieuwstad richting Stevensweert, 
waar de ‘oude Maas’ uitstroomt in de Maas.
Talrijke hoeven en kastelen vervullen daarbij een belangrijke rol. De Hoeve Terlinden wordt bijv. 
‘landgoed met allure’; de hoeve wordt flink gerenoveerd, de omgeving krijgt een economische en 
landschappelijke impuls, gefinancierd door diverse partijen inclusief eigenaar Geert Roebroek.
Langs de Geleenbeek worden her en der padenstructuren opgeknapt en wandel- en fietspaden 
en ruiterroutes worden ontvlecht. Er komt een doorgaande recreatieve route langs de beek, 
met recreatieve voorzieningen als picknickplaatsen, parkeren e.d.
Het hele project heet Corio-Glana, naar Coriovallum = Heerlen en Glana = heldere beek.

8) Bijlage: Molens In Limburg
1957 -Waterstaat Limburg 1990 -ing. P. van Bussel 2015 -Limb.Molenstichting

72 Water in gebruik 45 water maalvaardig 42 (waarvan 11 turbine)

24 wind in gebruik 35 wind maalvaardig 38 windvaardig

= 96 (waarvan 4 in Zelfkant) = 80 = 80

42 water niet in gebruik 13 water restanten 13 water, niet vaardig

26 wind niet in gebruik 12 wind restanten ---

= 69 (waarvan 3 in Zelfkant) = 25 = 13

= totaal 164 = totaal 105 = totaal 93

Van de Limburgse watermolens in gebruik, waren er in 1957:
- 9 bovenslag (3 met extra motor), 
- 10 middenslag (2 met extra motor), 
- 13 onderslag (1 met extra motor) en 
- 26 turbine (7 met hulpmotor).

Van de Limburgse windmolens in gebruik, waren er in 1957:
- 5 standerdmolens ( 2 met open en 3 met gesloten onderbouw)
- 15 bovenkruiers (1 stelling, 14 beltmolens: 11 ronde, 2 achtkanter, 1 zestienkanter)

De ene torenmolen in Gronsveld was toen nog buiten gebruik/verwoest.

Bijlage: Molens in huidige gemeente Nuth volgens beschrijving in 1957:

Ligging, naam, type, datum: Constructie: Bijzonderheden:

Nuth – op de Platsbeek
Platsmolen
Bovenslag molen
+/- 1800

Molenhuis van metselwerk, voorzijde 
afgepleisterd, pannendak, ingebouwd 
houten schoepenrad, doorsnede 5 
m, houten maalsluis; maalinrichting 
op begane grond, 2 steenkoppels, 
drijfwerk van eiken hout, elektrische 
hulpmotor

Beek is van molen tot voorbij 
bedrijfsgebouwen gerioleerd, molen 
is eerder gerestaureerd en verbouwd; 
nog regelmatig in gebruik.

2015: Molen bestaat niet meer

Nuth – Bergerweg
Molen van Hunnecum
Beltmolen, ronde bovenkruier
+/- 1850

2015: Zie toelichting

Bakstenen romp, houten dak met 
ruberoid, aarden wal met keermuur 
80 cm, houten poort, gestroomlijnde 
wieken van ijzer met houten dekwerk, 
vlucht 25m, 1 steenkoppel, elektro 
hulpmotor

Molen in 1956 gerestaureerd met 
subsidie van 3 overheden, geregeld 
in gebruik

2015:
Enige molen nog van Nuth
Eigenaar: Stg. Kasteel W’rade
Restauratie: 1994
Open: 1ste  + 3de zat. middag/ mnd

Schimmert – Dorpstraat
Wind-beltmolen
8 kante bovenkruier
+/- 1750

8 hoekige houten romp met 
draaibare houten kap, cirkelvormige 
stenen onderbouw, aarden wal met 
mergelmuur, ijzeren wieken met 
houten hekwerk, vlucht 12m, 3 
steenkoppels, maalwerk van hout in 
hou gelagerd

Buiten gebruik en moeilijk maalvaardig 
te maken; molen is wel vermeld 
in Voorlopige Lijst van Nederl. 
Monumenten

2015: Bestaat niet meer

Wijnandsrade – op Geleenbeek
Brommelermolen
Onderslagmolen
+/- 1650
(>> 1490)

Bakstenen gebouw van 2 
verdiepingen met pannendak, houten 
schoepenrad, doorsnede 5m, in 
stenen gebouwtje boven molentak, 
met maalsluis en lossingssluis; 
maalinrichting op begane grond, 2 
steenkoppels, drijfwerk van eikenhout

Het bruggetje stroomopwaarts van de 
maalsluis is overdekt, schoepenrad 
van buitenaf bereikbaar; molen 
geregeld in gebruik.
(NB: er moet toch al een 
hamerslagmolen geplaatst zijn, 
terwijl  na 1959 waterrechten 
afgekocht worden)

2015: verdwenen

Toelichting: Molen van Hunnecum  (momenteel):
De beltmolen ligt op verhoogde wal van 3 meter, met een invaart voor aan/afvoer van graan.
De 1ste verdieping is maalzolder, met 2 deuren. Hier wordt meel opgevangen/opgestapeld. 
Op de steenzolder wordt gemalen, met kunst-stenen koppel, 1,50 doorsnee, 1200 kg. elk.
3de Verdieping is de luizolder; het luiwerk (op wind- en handkracht) hijst het graan omhoog.
4de Verdieping is de kapzolder met bovenas en rem en wiekenkruis. De bovenas drijft d.m.v. 
kamwiel de zware eikenhouten koningsspil aan. Deze loopt verticaal naar beneden en drijft de 
diverse werktuigen in de molen aan.

Het wiekenkruis heeft 2 roeden, elk 25 meter lang.
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9) Toelichting op de aandrijving van watermolens:
De door waterkracht aangedreven molens worden onderscheiden in bovenslag-, middenslag-, 
onderslag- en turbinemolens.

Bij bovenslagmolens stroom het water door een goot, die uitloost boven het schoepenrad, 
dat doorgaans een kleine diameter van ongeveer 3 meter heeft. Het vallende water drukt de 
schoepen naar beneden, waardoor het rad in beweging komt, dat binnen in de molenschuur 
de steenkoppels etc. doet draaien.

Bij onderslagmolens wordt het water door een tunnel naar beneden gevoerd, of door een 
schuif die even boven de bodem van een diepe kom is aangebracht, waarbij het water in beide 
gevallen onder vrij hoge druk naar buiten wordt geperst. Dat water stuit tegen de schoepen van 
het rad dat daardoor en beweging komt. De draairichting van het onderslagrad is tegengesteld 
aan die van het bovenslagrad. De diameter van een onderslagrad kan heel groot zijn (5 meter 
of meer zelfs).

Van een middenslagmolen spreekt men, als de uitmonding van de tunnel of de schuif wat 
hoger wordt aangebracht, zodat de valbeweging van het water weer enigszins wordt benut.
Om de kinetische energie van het water beter te kunnen benutten heeft men in latere jaren 
heel veel waterraden vervangen door turbines. Deze zijn van gebogen schoepen voorzien en 
zijn in vergelijking met de schoepenraderen gering van omvang. Zij zijn in het molengebouw 
ingebouwd en bevinden zich geheel onder water. Door het aanbrengen van turbines is veel 
verloren gegaan van de karakteristieke schoonheid van de watermolens.

Overigens is in het overzicht van de molens in Limburg te lezen, dat al in de vijftiger jaren 
veel molens voorzien zijn van een hulpmotor op elektriciteit of diesel. Dat geldt ook voor de 
windmolens.

(Uit ‘molens in Limburg’ van Waterstaat Limburg, pag. 7)

10)  Bronnenvermelding

Algemeen:
- Een eerste artikel schreef ik in 1990 b.g.v. de 90ste verjaardag van Pa Joseph Snijders,  

toen broer Constant  nog volop in de renovatie van de molenschuren zat.  
- Dat artikel was een hoofdstuk binnen mijn  publicatie ‘Boeren en hoeven in de  Vrije  

Heerlijkheid Wijnandsrade, van prehistorie tot heden, toegespitst op de  Brommelerhof’.
- Zelf had ik toen aantekeningen gemaakt vanuit de archieven van de gemeente  

Wijnandsrade en het rijksarchief in Maastricht.
- Rond de jaarwisseling 2014/15 heb ik verdere bronnen bestudeerd en aangehaald.
- Gemeentearchief Wijnandsrade, toen in Nuth, nu in Heerlen.
- Rijksarchief Limburg te Maastricht.

Boeken:
- Het Markgraafschap Hoensbroeck – geschiedkundige aanteekeningen over het  Voormalige 

Land van Valkenburg’, door Egidius Slanghen, o.a. burgemeester van Hoensbroeck en 
Voerendaal, Maastricht 1859 (oorspronkelijke uitgave).

- ‘Korte schets van de geschiedenis van de Valkenburgsche Heerljkheid Wijnandsrade’, van 
pastoor G. Peeters te Wijnandsrade, 3.9.1886, artikel in ‘Publications de la Société Historique 
et Archéologique dans le Duché de Limbourg’, tome 23 pag.379, 1886, J. Romen et Fils, 
Ruremonde (oorspronkelijke uitgave).

Beltkorenmolen te Nuth (1933).
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- ‘Molens in Limburg’, een inventarisatie en beschrijving van 164 molens in Limburg (incl. 
Zelfkant), in 1957, uitgave van Provinciale Waterstaat Limburg.

- ‘De Molens van Limburg, inventarisatie en onderzoek naar geschiedenis, functies, 
ontwikkeling en achteruitgang van de Limburgse wind- en watermolens vanaf 1839’, ing. 
PWEA van Bussel, 1991, Bura Boeken Eindhoven (799 pag’s).

- ‘Swier, zoals het was, is en mag blijven’, uitgever: Buurtvereniging Swier, eindredactie: Wiel 
Oehlen, 1993 > Artikel ‘Swier, eeuwenoud lintvormig gehucht van Wijnandsrade, historische 
sprokkeling met een open eind’, betr. pag.57/60 ‘de kleine hof Brommelen’,  auteur mr. 
Jack Jetten. Incl. historische beschrijving van de hoeven van Wijnandsrade, met uitvoerige 
bronvermelding.

Internet:
- www.limburgemolens.nl van de Molenstichting Limburg en het Gilde Vrijwillige  Molenaars > 

overzicht en beschrijving van Limb. Molens.
- www.kasteelwijnandsrade.nl  > beltmolen Nuth > type en techniek.
- wikipedia.

Beeldmateriaal:
- Foto’s zwart-wit uit: ‘Wijnandsrade in oude ansichten’, Heemkundevereniging > Europese 

Bibliotheek, 1986, Zaltbommel.  
- kadasterkaarten uit archief van Brommelerhof, indertijd van Pa Joseph Snijders. 
- kadasterkaart van molen uit archief Constant Snijders.  
- foto’s van website kasteel Wijnandsrade > beltmolen.
- kleurenfoto’s van ondergetekende.

Pierre Snijders Wijnandsrade – Beegden (januari 2016, snijders.verstappen@gmail.com) 
Secretaris van de Stichting Molen Beegden en beheerder van de Sint Lindert in Beegden (een 
gesloten standaardmolen uit 1790, in 1856 verplaatst naar de rand van de Beegderheide, in 
1999 gerenoveerd, eigendom van gemeente Maasgouw. Zie www.lindertmolen.nl )

11) Toevoeging: Brommelen als gehucht en straatnaam:
Als je aan een (Zuid-Limburger
vraagt waar hij aan denkt als hij het 
woord brommele hoort – zonder ‘n’ 
op ’t einde, zoals dat
hoort in het Limburgs - zal hij
eerder met bramen op de
proppen komen dan met een
straat of een buurtschap.
Brommele, bromele, braomel(
t)e, het zijn allemaal namen
voor een van de smakelijkste
wilde vruchten die onze
bossen te bieden hebben.

Maar goed, daar gaat deze
rubriek niet over. Brommelen
- officieel mét, maar in het dagelijkse 
spraakgebruik ook
weer zonder die ‘n’ - komt in
Zuid-Limburg als straat- en
buurtschapsnaam twee keer
voor: bij Geulle en bij
Wijnandsrade.

Het is verleidelijk om een
verband te zoeken tussen de
vruchten en de straatnaam.
Dan zou Brommelen van oorsprong 
zoiets betekenen als
‘plek of nederzetting waar
veel bramen groeien’. 
Het is verleidelijk, maar dat betekent 
niet dat het ook klopt. Is er een 
alternatief? Dat is er.

Brommele duikt in en heel
dichtbij Zuid-Limburg namelijk
ook nog op in de namen
van twee (voormalige) molens:
de Brommelermolen in
Wijnandsrade en de Brommler
Mühle in Gangelt, net over de
Duitse grens bij Schinveld

Dat heeft sommige deskundigen ertoe 
gebracht in de naam Brommelen een 
verbastering te zien van Brudermoh- 
len of
Broermolen: een molen die eigendom 
was van het klooster,
van de monniken die vroeger
in het dagelijkse spraakgebruik
vaak broeren werden genoemd.
Welke van die twee verklaringen 
klopt? 
Raadseltje...

GUUS URLINGS

© Copyright 2013 Dagblad De 
Limburger / Limburgs Dagblad.
Het auteursrecht, ook ten aanzien 
van artikel 15 AW, wordt uitdrukkelijk 
voorbehouden. 
Zaterdag, 27 december 2014

Commentaar: 
Heel aardig beschreven van Guus Urlings in zijn wekelijkse kolom, maar wat betreft de tweede 
toponiem….. in de tijd dat Winandt van Rode en de naam Brommelen ontstonden was hier 
geen link te vinden met een klooster. (Kasteelhoeve Laar wel met Rhode/Rolduc te Kerkrade).

2015: schuur aan overzijde binnenplaats Brommeler ‘molen’, woonhuis en stal
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Een ‘nieuw’ kruis ontdekt

In het voorjaar ben ik een wandeling gaan maken met ons oud bestuurslid en ‘Bissebeekse 
Verzen dichter’ Wiel Oehlen en wel een route rondom het mooie Swier en Weustenrade.
  
Stralend voorjaarsweer, 20 graden, wat wil een mens nog meer. De rust en het geweldige 
landschap maakten de beleving compleet. Natuurlijk langs nogal wat kruisen gekomen, die dan 
ook weer allemaal op de foto willen (moeten) en langs de mooie St. Isidoruskapel die in 2000 
in Swier is gebouwd. Voor wie het nog niet mocht weten, St. Isidorus is de schutspatroon voor 
landbouwers en tuinders. En dat past in een agrarisch dorpje als Swier. 
Na de kapel uitvoerig bewonderd en gefotografeerd te hebben, rustig richting  
‘Geweusteroa’ of in ABN ‘Weustenrade’ (gemeente Voerendaal)  gewandeld. Ook daar kruisen 
en natuurlijk de kapel van het dorp gefotografeerd.
 
En toen begon Wiel mij lekker te maken, dat er een nieuw kruis was en dat lag volgens 
hem op de grens met Wijnandsrade nog net op Heerlens grondgebied. Nu is dat precies 
mijn interessegebied, dus dat moest ik natuurlijk zien. En inderdaad vlak bij de autoweg, 
om precies te zijn op de hoek ‘Esschenweg-Oliemolenweg’ staan een paar bomen en een 
picknicktafel met banken. En tegen een van die bomen bevindt zich een heel mooi nieuw 
uitziend boomkruis met een dakje. Aan de schroeven te zien kon dat er nog niet lang hangen. 
Diverse foto’s gemaakt. Wiel kon zich nog herinneren dat hier ooit een eerder kruis moet 
hebben gehangen. Een langjarige inwoonster van Weustenrade (mevrouw Duijsens)  beaamde 
dit laatste.
Via Google Earth bleek dat het kruisje inderdaad (nog net) op het grondgebied van de gemeente 
Heerlen hangt. Er stond bij aangegeven dat er foto’s van waren gemaakt door een zekere Gerold 
Vluggen (uit Gulpen) en die foto’s toonden een klein houten kruisje en dateerden uit  2012.

Afijn, heel blij heb ik alle gegevens doorgestuurd naar Chris Willems uit Ubachsberg, 
medebestuurslid van de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg met wie ik vaak samenwerk. Ik 
ontving per ommegaand een mailtje van hem retour met de tekst: ‘Weustenrade-Esschenweg-
Oliemolenweg. Het overblijfsel van een houten boomkruis’. Op 18 september 2015 blijkt Chris dit 
van hout en trespa gemaakte kruis zelf op deze plek te hebben bevestigd. 
En zo wordt deze rustplek sinds kort weer opgesierd met een kruis met de bijpassende tekst ‘Effe 
zitte en dink an mich’. En aldus is de gemeente Heerlen, op de grens met Wijnandsrade, weer 
een mooi kruisje rijker.

Harrie Kuijpers (foto: Wiel Oehlen)

(foto: Wiel Oehlen)
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De wilgenrij nabij de Isidoruskapel heeft onlangs een hoognodige opknapbeurt ondergaan. 
Met dank aan de afdeling Groenvoorziening van de gemeente Nuth zijn de vijf nog aanwezige 
bomen voor hun ondergang gered en is een veertiental jonge en krachtige stekjes bijgeplant.

Missionarissen van de Conventuelen vanuit 
Wijnandsrade

1. Uitzending naar de missie op Java

Op donderdag 28 oktober 1937, feestdag van de apostelen Simon en Judas, was het op het 
college “Christus-Koning” van de Paters Minderbroeders-Conventuelen te Wijnandsrade een 
buitengewone dag. Op die dag vond de uitzending plaats van de eerste missionarissen van dit 
huis naar de Missie van Buitenzorg (tegenwoordig Bogor) op Java, die aan de zorgen van de 
Nederlandse Provincie van de paters Minderbroeders-Conventuelen was toevertrouwd. 
Mgr. Petrus Johannes Willekens S.J.(1881-1971), apostolisch-vicaris van het vicariaat Batavia 
op Java had pater provinciaal Carolus Hoyng te Wijnandsrade begin juni van dat jaar laten 
weten, dat hij er prijs op stelde als de Nederlandse Minderbroeders Conventuelen hun aandeel 
zouden hebben in de missionering van een deel van genoemd vicariaat. Vervolgens ontving 
pater Hoyng het bericht dat de statie van Buitenzorg aan de zorg van de Nederlandse paters 
werd toevertrouwd. Zij zouden de zorg gaan overnemen van de Jezuïeten. De missiestatie 
ressorteerde toen onder het Regentschap Buitenzorg met ruim 1 miljoen inwoners. Hier woonden 
5200 Europeanen, 52000 inlanders en 11000 vreemde oosterlingen. Het aantal katholieken in dit 
district bedroeg circa 2200. De tijding werd bij de Nederlandse Minderbroeders-Conventuelen 
met vreugde ontvangen, want tot dan toe waren hun missionarissen verspreid werkzaam in de 
verschillende missies van de Orde. Alleen de missie op Lolland-Folster (Denemarken) was in 
haar geheel aan de Nederlandse Provincie toevertrouwd. Nu werd er weer een missiegebied 
aangewezen waarin uitsluitend Conventuelen zouden werken. In het nieuwe missiegebied 
woonden voornamelijk Soendanezen, die zeer moeilijk te bekeren waren, maar op dat moment 
heerste daar rust, vrede en welvaart in een land dat van alle zijden omringd was met woelingen.

Al spoedig werden er drie missionarissen aangewezen, die deze taak op zich zouden nemen, 
namelijk pater Cajetanus van Poppel, pater Thomas Leenders en pater Hieronymus van Vliet. 
Later werd aan deze delegatie pater Ludovicus van den Berg toegevoegd. Pater Leenders, 
geboren in 1903 in Erlecom, was reeds in 1929, twee jaar na zijn priesterwijding naar China 
vertrokken, waar hij in het vicariaat Chumatien acht jaar gevaarlijk missiewerk deed onder 
leiding van bisschop Mgr. Peter Wang. Nu werd hij overgeplaatst naar Buitenzorg op Java 
waar hem de leiding van de missiestatie werd toevertrouwd. Pater Van Poppel die geboren 
was in Ravenstein was voor zijn uitzending naar Java missionaris in Turkije en pater Van Vliet 
was professor op het college “Christus Koning” in Wijnandsrade. Pater van den Berg was oud-
rector te Mariarade (Hoensbroek) en daarvoor missionaris in Denemarken. Het was een team 
van ervaren priesters, dat de verantwoordelijkheid voor deze missiestatie van de Jezuïeten ging 
overnemen.      
Op de dag van de uitzending vond ‘s morgens in de kapel van het college een plechtige 
Hoogmis plaats om Gods Zegen over het nieuwe Missieveld af te smeken. Provinciaal Carolus 
Hoyng, hield een gloedvolle feestpredicatie naar aanleiding van het Evangelie over de uitzending 
der missionarissen, waarin de gewijde spreker wees op het grote gebod van de Zaligmaker. 
“Euntes in mundum universum et predicat Evangelium omni creaturae. - Gaat door de gehele 
wereld en predikt het Evangelie aan alle schepselen”. Nu het de eerste uitzending vanuit het 
College te Wijnandsrade betrof, had deze predicatie een bijzondere betekenis, die diepe indruk 
maakte op de talrijke aanwezigen, die de kapel tot in de uiterste hoeken vulden en die getuige 
waren van deze mooie plechtigheid. Na de H. Mis was de zegening en oplegging van de 
missiekruisen aan de naar Java vertrekkende missionarissen. In de aula van het College werd 
daarna een druk bezochte receptie gehouden waar de vertrekkende missionarissen werden 

(foto: Kirsti Heijnen)
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gehuldigd door de studenten en confraters, terwijl nogmaals werd gewezen op het grote 
belang van deze dag voor hen en voor de Provincie en de hele Orde, die als stichting van de 
H. Franciscus van Assisië een bijzondere ijver voor de missie aan de dag moest leggen, omdat 
volgens de wil van de stichter de leer van de gekruisigde moest worden gepredikt en het niet 
denkbaar kon zijn, dat er een zoon van St. Franciscus was, die geen missionaris was. In de 
namiddag vond nog een plechtig afscheidslof plaats. De vertrekkende missionarissen gaven 
afzonderlijk de Zegen en vertrokken daarna via Brussel naar Italië om van daaruit de reis per 
boot naar Nederlands Indië voort te zetten.
Door onbekende redenen is paters Van Vliet uiteindelijk later naar zijn post vertrokken. Dat was 
op zondag 12 juni 1938 vanuit onze parochiekerk van de H. Stephanus. De jonge missionaris 
droeg om 9 uur de H. Mis op. Onder alle Missen heeft hij die zondag zijn afscheidspredicatie 
gehouden en nogmaals aan de parochianen van de H. Stephanus een offer gevraagd voor 
zijn missiewerk. Om 4 uur heeft hij een plechtig Lof gecelebreerd, waaronder predicatie door 
pastoor G. Peerboom. Onmiddellijk daarna kleedde de missionaris zich in zijn witte missiepij, 
hing zijn Missiekruis om en deed zijn reisgebed voor het altaar van O. L. Vrouw. Daarna zongen 
de parochianen allen het Missielied en verliet pater van Vliet de kerk, stapte in de gereedstaande 
auto die hem naar het station van Nuth bracht in gezelschap van de pastoor. Tijdens het Lof 
kreeg iedereen een gedachtenisplaatje met het portret van de missionaris erop. 

Over wat genoemde missionarissen in Buitenzorg beleefd hebben, weten wij vooral wat door 
hetgeen over pater Leenders bekend is. Hij was de meest kleurrijke missionaris van het viertal. 
In 1951, dus 14 jaar later, toen Indonesië inmiddels onafhankelijk was geworden, was hij nog 
steeds overste van de missiestatie in Buitenzorg, toen omgedoopt in Bogor.  Nader onderzoek 
moet opleveren hoe lang de drie andere paters op deze missiestatie gebleven zijn. Bekend is 
dat pater Cajetanus van Poppel zich in 1941 in bezet Frankrijk bevond, waar hij zijn 40-jarig 
priesterfeest vierde in La Nordville bij Parijs. Op 4 oktober 1947 vierde hij als pastoor in het 
diocees Versailles zijn 50 jarig professiefeest.

2. Pater Leenders Ofm. Conv.

Pater Leenders werd als Hendrikus Theodorus Leenders op 11 september 1903 in Erlecom 
geboren in een gezin van 9 kinderen. Zijn vader was Johannes Leenders en zijn moeder 
Bartolomea Awater. Na zijn lagere schooltijd volgde hij zijn roeping voor het priesterschap 
en ging hij naar het klein seminarie van de paters Minderbroeders-conventuelen Toen hij zijn 
noviciaat in Urmond had voltooid, werd hij op 23 september 1923 geprofest. De laatste fase 
van zijn priesteropleiding volgde hij in het Italiaanse Assisi, de bakermat van de minderbroeders 
en daar werd hij op 24 juli 1927 met een aantal andere studenten tot priester gewijd. Hij deed 
zijn Eerste Heilige Mis op 29 juli in de kerk van de Onthoofding van St. Jan te Gemert, in welke 
plaats zijn ouders destijds woonden. Daarna ga hij les op het apostolische college te Halle en 
vervolgens in Wijnandsrade, dat in 1928 onder pater Hoyng was opgericht onder de naam 
“Christus Koning”. 

In oktober 1929 vertrok pater Leenders als missionaris naar China met de opdracht een 
seminarie te gaan stichten nabij Peking. Opmerkelijk was dat in dezelfde week dat hij vertrok, 
ook zijn zus Martha Maria Leenders van de Congregatie van de Zusters van Barmhartigheid 

(Moederhuis Boxmeer) naar Malang op Java vertrok, waar het eerste missiehuis van die 
Congregatie gesticht zou worden. Pater Leenders deed in het vicariaat Wanshien ruim zeven 
jaar zeer gevaarlijk missiewerk. Gevaarlijk was het in dit land waar de corruptie hoogtij vierde, 
waar roversbenden kris kras door de contreien trokken en waar de openbare veiligheid maar 
alleen bestond in theorie. De roversbenden waren voornamelijk communistisch georiënteerd 
- hun leider Mao Tse Toeng was toen reeds een berucht roverhoofdman — en ze hadden het 
vaak gemunt op priesters en zendelingen. De rijken overkwam hetzelfde. Die werden van hun 
bezittingen beroofd en op een of andere wijze afgemaakt. Onze bewondering voor deze helden, 
die onder zulke omstandigheden toch de opdracht van Christus opvolgden en rustig hun werk 
voortzetten, is op zijn plaats. Dat dit werk toen resultaat afwierp, blijkt wel uit het feit dat in de 
eerste 35 jaar van de 20e eeuw het aantal Christenen in China verdrievoudigde. 

3. Brief uit China

Pater Thomas Leenders schreef begin 1936 vanuit  Shanyang in China een brief, die integraal 
werd geplaatst in de Limburger Koerier van 18 januari van dat jaar. Die brief geeft een inkijkje in 
de moeilijkheden die een missionaris in die tijd moest overwinnen. De pater schreef: 
“God zij dank, ben ik nog vrijwel gezond, ondanks de vele miseries, die me omringen. Na mijn 
aankomst in de Prefectuur van Hing’en werd ik districtsmissionaris in Shanyang. Het eerste 
halfjaar ging alles nog al goed, doch daarna drong een grote horde communisten hier de 
bergen binnen. Van toen af aan was het gedaan met het vreedzame leven. Hoevele malen ik 
van hieruit, onder elke weersomstandigheid heb moeten vluchten, weet ik niet. Vele dagen en 

Pater Thomas Leenders als priesterstudent 
(uit: het privé-archief van de auteur)
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nachten heb ik doorgebracht, verscholen in de bossen op de bergen. Door de communisten is er een 
premie van 400 Chinese dollars op mijn hoofd gezet. Zij hebben hier de stad aangevallen, doch werden 
door de geregelde soldaten bloedig afgeslagen. Dit gebeurde in de maand mei. Ik bevond mij niet ver 
van hier in de bergen en was zodoende getuige van dit drama hier in Midden-Azië. Het leek wel of de 
hel was losgebarsten boven Shanyang. Na een gevecht van drie dagen trokken de Roden af met een 
verlies van plm. 700 man. De wreedheid van dat volkje grenst aan het ongelooflijke. Zij begraven hun 
eigen gewonden, die niet meer met de troep meekunnen. Zij hebben de gewoonte, om hun slachtoffers 
levend te begraven. Enfin, u begrijpt, wat communisten zijn. De groep, die hier door de bergen zwerft, 
staat onder leiding van twee Russen, twee geïncarneerde duivels. Op het ogenblik zijn ze wat verder 
afgetrokken, zodat ik mij nu weer te Shanyang bevind. De vorige dagen trof een andere ramp het stadje 
en de bevolking. Door de geweldige regenval braken de dijken van de riviertjes door en overstroomde het 
gehele gebied van de stad en omgeving. Een vuil modderwater drong overal binnen. Mijn residentie heeft 
grote schade geleden. Verschillende muren, die hier gewoonlijk uit gestampte aarde zijn opgetrokken, zijn 
omgestort. Vele families zijn dakloos geworden. Bovendien is door de overstroming de oogst voor een 
gedeelte verwoest. Vanwege de communisten en de soldaten was het leven hier reeds duur, maar nu is 
het nog veel duurder geworden. En het ergste is, dat er geen geld in kas is. De Prefectuur heeft dit jaar 
een deficit van 4000 Chinese dollars. Mijn kapelletje is in onbruikbare staat en moet hersteld worden. De 
meisjesschool is half ingestort. De ringmuurtjes zijn omvergevallen. Ik heb de laatste tijd veel geleden, en 
indien het vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid mij niet sterkte, zou ik het hier zeker niet uithouden. 
Vanwege de vochtigheid heerst hier overal de malaria. Reeds tweemaal heb ik te bed gelegen, met een 
koorts tot boven de 40 graden. Het is onderhand zes jaar geleden, dat ik nog hollands gesproken heb, 
doch zijn moedertaal vergeet men niet gemakkelijk. Levend temidden van zoveel gevaren, ontmoet ik 
soms in vier maanden tijds geen andere missionaris. Het reizen is hier iets verschrikkelijks. Stel u de 
bedding van een bergrivier voor, vol met grote stenen en keien, dan heeft u een beeld van onze wegen. 
Zo is het echter niet in geheel China, maar wel in het grootste deel van onze Prefectuur. Vanwege het 
gebrek aan financiën is schraalhans mijn keukenmeid. Er een kok op na houden, zit er niet meer aan, 
zodat ik leef als een Egyptische woestijnkluizenaar. Onze Missie hier mag u gerust beschouwen als de 
loopgraven van het missiewerk. In ons hele gebied hebben wij geen enkele oude Christenheid, en bijgevolg 
geen goede katechisten. De oude Christenen kennen het doel van de missionaris en helpen hem, voor 
zover ze kunnen. De nieuwe Christenen daarentegen wensen vooral stoffelijk voordeel te trekken van de 
missionaris. Indien er nog geld is, kunt u me hiermee gerust helpen, want ik heb er groot gebrek aan. Als 
er geld is te krijgen, om kindertjes vrij te kopen is dit zeer welkom. Dit geld wordt ondergebracht onder de 
H. Kindsheid. Het onderhoud van deze weggeworpen kindertjes (het zijn altijd meisjes), kost mij jaarlijks 
200 Chinese dollars. U moet niet boos worden, als u ziet, dat ik niets doe dan bedelen en miseries 
vertellen. Het is hier nu eenmaal zo. Wij werken hier, om de zieltjes op te pikken, die door de Goddelijke 
Voorzienigheid zijn voorbestemd tot de eeuwige glorie. Het zwaarste drukt echter de geldnood. Ik ben 
werkelijk ”in angutiis” (benauwenis JJ)  Het water heeft veel schade aangericht, zodat er gerepareerd 
moet worden, het levensonderhoud kost meer dan voorheen en het toegemeten sommetje is dit jaar weer 
ingekort. Vandaar mijn donkere wolken. Enfin, zonder kruisjes kunnen wij nu eenmaal niet zijn, dat weet ik, 
en tevens weet ik, dat we deze kruisjes met gelatenheid moeten leren dragen, als men de volmaaktheid 
mist, om ze met vreugde te dragen. Evenwel de ellende en de verdorvenheid van deze wereld ziende, 
droom ik steeds van het eeuwige Vaderland en houd mij voor ogen, dat dit ten koste van vele offers 
moet worden veroverd. Ik ben verre van heilig en ook verre zelfs van een goed missionaris, doch ik streef 
ernaar, het te wezen. Vertrouwende op Gods Bijstand en genade. God immers, mijn onmacht en zwakheid 
kennende, heeft mij toch tot deze werkkring geroepen. In China moet nog veel geleden worden, om de 
bronnen van de Goddelijke genade weer aan het vloeien te brengen. Daartoe kunnen ook de gebeden en 

de offers van de gelovigen uit Europa veel bijdragen. Indien de genade het hart van de heiden niet treft, 
dan kan er van bekering geen sprake zijn. Hij zal terwille van tijdelijke belangen veinzen Christen te zijn, 
doch in zijn hart is hij heiden gebleven. Ik ben nu veel meer dan vroeger ervan overtuigd, dat het gebed en 
de geestelijke offers voor de missies van het allergrootste belang zijn, veel meer dan de geldelijke offers, 
volgens het Woord van de H. Schrift: „Als de Heer het huis niet bouwt, dan is het werk van degenen, 
die het bouwen, vergeefs en ijdel.” Bovendien als een plaats zich uit overtuiging bekeert, dan zullen deze 
nieuwe Christenen vanzelf het belang ervan inzien en ertoe bereid wezen, om zelf hun kerkje en schooltje 
te onderhouden. Zodoende bekommer ik mij in zich niet veel om het geld, doch op het ogenblik zit ik 
lelijk in het nauw en vraag derhalve om mij te steunen en liefst zodra mogelijk. Niettegenstaande het hier 
boven gezegde, blijft het geld de grote factor van vooruitgang, d.w.z. van de stoffelijke vooruitgang van 
het missiewerk en een zekere stoffelijke welvaart is er nodig, wil men het hogere geestelijk element tot 
bloei brengen.”

Uit de brief spreekt ook een zekere gelatenheid en moeheid en dat is waarschijnlijk de reden 
geweest, dat de provinciale overste, pater Hoyng besloot om pater Leenders over te plaatsen 
en hem te benoemen tot overste van het nieuwe missiegebied op Java. Zijn onschatbare 
ervaring maakte hem daarvoor bij uitstek geschikt. 

Overlijdensadvertentie van pater Thomas Leenders (uit: het privé-archief van de auteur)



30 31

4. Overplaatsing naar Buitenzorg op Java

In 1937 werd pater Thomas overgeplaatst naar Java in het regentschap Buitenzorg, Wat 
de missionaris daar onmiddellijk opviel, waren de buitengewone rust, vrede en welvaart, 
die heersten in dit land dat aan alle zijden omringd was met woelingen. Met vijf confraters 
werkte pater Thomas er in een dichtbevolkt gebied, waarvan de bevolking in hoofdzaak 
mohammedaans was. Vele moslims bezochten Mekka en behoorden dan tot de klasse der 
hadji’s, die bij het eenvoudige volk in hoog aanzien stonden. Van deze bevoorrechte positie 
maakten zij misbruik om de mensen uit te zuigen. Om deze hadji’s hun aureool te ontnemen, 
stuurde de Nederlandse regering de ene boot na de andere richting Mekka in de hoop dat als 
er veel hadji’s zouden zijn, dit iets gewoons zou worden. Maar deze opzet mislukte en had tot 
gevolg, dat de Islam feitelijk door de Nederlandse regering werd verspreid. 
Een groot deel van de zorg van de missionarissen werd opgeëist door de Indo-Europeanen, 
waarvan er veel katholiek waren. Dit kwam, omdat er veel katholieke kolonialen, jongens uit 

Brabant en Limburg, in Indië waren. Zij stonden er op hun katholieke godsdienst te bewaren. 
Vaak trouwden zij met inlandse vrouwen. Hun kinderen werden katholiek gedoopt en ook min 
of meer zodanig opgevoed. Doordat er niet altijd een missionaris in de buurt was, kwam er van 
geregeld mishoren op zondag en van godsdienstonderricht meestal niet veel terecht.  De rust 
op Java bleek slechts een stilte voor de storm te zijn geweest. De oorlog brak uit en de Jappen 
veroverden het Nederlandse gebied rond de evenaar. Alle Europeanen werden geïnterneerd. 
Dit gebeurde niet uit vijandschap tegenover de godsdienst. Deze werd zelfs gerespecteerd. De 
priesters waren daarom de laatste Europeanen die geïnterneerd werden. Dat gebeurde in de 
tijd toen de krijgskans begon te keren. Het feit bijvoorbeeld, dat Mgr. J. Aerts met acht priesters 
werd vermoord was geen gevolg van godsdienstvervolging. Het vond zijn oorzaak in het feit, 
dat Nederland voor de komst der Japanners de burgerbevolking had ingeschakeld bij het 
verwoesten van bruggen, verkeersmiddelen enz. Tegen deze burgers, die volgens de opdracht 
van de regering hadden gehandeld zijn de Jappen furieus opgetreden. Mgr. Aerts (1880-1942), 
bisschop van Nederlands Nieuw-Guinea en de Molukken en zijn gezellen werden daar op 30 
juli 1942 het slachtoffer van, omdat ze een kleine boot, in gebruik voor de missionering van 
de eilanden, onklaar hadden moeten maken. Over het algemeen hebben de Jappen op Java 
weinig verwoest. Dat was voornamelijk het werk van de Engelsen, die dit in de hand hebben 
gewerkt om een voorsprong te krijgen op de Nederlanders, omdat hun eigen koloniën door de 
oorlog ook in puin lagen. 

5. Na de oorlog

Pater Thomas kwam tijdens zijn internering uiteindelijk terecht in een groot kamp te Tjimahi 
(West-Java), waar 14.000 Europeanen waren ondergebracht. Tien procent hiervan is 
voornamelijk wegens gebrek aan voedsel en door opzet van de Japanners omgekomen. Na de 
bevrijding keerde hij terug naar zijn missiegebied in Buitenzorg, waar hij drie weken later door 
de Indonesiërs in een gevangenis werd gestopt. De Engelsen, die in hun optreden erg sloom 
waren, haalden hem en de andere Nederlanders en Indo’s er na 14 dagen uit en brachten hen 
onder in een soort beschermingskamp. Dit mochten zij pas weer verlaten toen de Nederlandse 
troepen eind januari 1946 landden. Vanaf die tijd werden de toestanden weer geregeld en 
stabiel. Zelfs de soevereiniteitsoverdracht ging zonder veel noemenswaardige gebeurtenissen 
over de missie heen. De Indonesische regering legde de missie niets in de weg. Pater Thomas 
Leenders ging in 1950 enkele maanden op verlof naar Nederland om er te genieten van een 
welverdiende vakantie. Ofschoon de missiestatie in Buitenzorg, door de Indonesiërs omgedoopt 
in Bogor, nog lange tijd is bediend door de Orde van de Minderbroeders-Conventuelen, heb ik 
nog niet kunnen achterhalen tot hoe lang pater Leenders daar is gebleven. Na zijn verlof in 1950 
is hij er nog teruggegaan. Maar in 1963 verbleef hij in het conventuelenklooster te Urmond, 
waar hij op 23 september vierde dat hij 40 jaar tevoren was geprofest. Vier jaar later vierde hij 
zijn robijnen priesterjubileum, maar toen verbleef hij in Kekerdom (Gld.) 
Op 11 juni 1973 overleed hij na een kort ziekbed op 69-jarige leeftijd in het St. Jan de Deo 
Gasthuis in Millingen aan de Rijn. Hij werd drie dagen later na een plechtige uitvaartdienst in de 
St. Laurentiuskerk te Kekerdom begraven op het R.K. kerkhof aldaar. Hij heeft een welbesteed 
leven gehad in dienst van de Heer. 

Jack Jetten

Gedachtenisprentje bij de uitzending van pater Hiëronymus van Vliet (uit: het privé-archief van de auteur)
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Aalbeek in twee wereldrijken

Tot 1982 hoorde een klein deel van Aalbeek bij de gemeente Wijnandsrade, terwijl de rest onder 
Hulsberg viel. Het ging om twee stroken land met enkele boerderijen aan de Nieuwenhuysstraat. 
Deze voormalige gemeentegrens blijkt een historische scheidslijn van middeleeuwse oorsprong 
te zijn. Anderhalve eeuw lang was dit zelfs de grens tussen twee wereldrijken: het Habsburgse 
rijk en de Nederlandse Republiek. Natuurlijk had dit gevolgen voor de bewoners van onze 
streken, en zeker die in Aalbeek, waar de rijksgrens zelfs dwars door een grote carréhoeve liep. 

De gemeentegrens 1800-1982
De grens tussen de in het jaar 1800 gevormde gemeenten Wijnandsrade en Hulsberg had 
tussen de Puttersweg (een veldweg) en de dorpsstraat van Aalbeek (thans Nieuwenhuysstraat) 
een grillig verloop, zie  afbeelding 1. Alsof de landmeters en gemeenteambtenaren het destijds 
niet eens konden worden of de grens de veldweg dan wel de dorpsstraat moest volgen. 
Maar de grensligging was niet het resultaat van touwtrekkende ambtenaren. Het betrof hier een 
eeuwenoude afbakening. Voordat we verder op die historische oorsprong ingaan, bespreken 

we eerst de 20e eeuwse situatie.

Versnippering
De kronkelende gemeentegrens had in Aalbeek tot gevolg dat naaste buren tot andere 
gemeenten hoorden. Dat was op zich niet zo bijzonder: ook dorpjes als Helle, Neerbeek, 
Walem en Oensel vielen onder twee verschillende gemeenten. Maar in Aalbeek was de situatie 
wel enigszins berucht, zoals blijkt uit een beschrijving van de Maastrichtse historicus dr. Sassen 
uit 1920 1. “Uit mijne tochten door Zuid-Limburg herinner ik mij bijvoorbeeld het volgende geval: 
een tiental naast en aan elkander gebouwde woningen, waarvan het eerste, derde, vijfde enz. 
tot eene gemeente, het tweede, vierde, zesde tot een andere gemeente behoort. Het is, zoo 

1  Dominique Sassen, “De Reorganisatie der Limb. Gemeenten”, Limburger koerier, 28-1-1920.

mijn geheugen mij niet bedriegt, op de grens tusschen Hulsberg en Wijnandsrade, ik meen te 
Aalbeek.” 

In dit verhaal had Sassen de situatie wel wat aangedikt, maar in grote lijnen klopte het. Hij 
was voorstander van de grootschalige gemeentelijke herindeling waarover in die tijd uitvoerig 
gedebatteerd werd in Zuid-Limburg. Met deze schets zette hij zijn standpunt kracht bij.
In de plannen van 1920 zouden de gemeenten Wijnandsrade, Hulsberg, Klimmen en Schin op 
Geul samengaan in een nieuwe gemeente Klimmen-Hulsberg. Maar de herindeling kwam niet 
van de grond, het plan had geen draagvlak en was weinig doordacht. In 1941 was er een nieuw 
plan waarbij dezelfde gemeenten, zij het zonder Schin op Geul, verenigd zouden worden 2. Ook 
dat plan ging niet door. Pas 40 jaar later waren de (meeste) geesten rijp voor de gemeentelijke 
herindeling. Wijnandsrade en Hulsberg gingen in 1982 samen met Schimmert op in een nieuwe 
grote gemeente Nuth. Hiermee verdween de eeuwenoude kronkelgrens van de kaart. 

Overigens, voor tijdgenoten van Sassen was het bij een tochtje door Aalbeek niet zo moeilijk om 
te zien dat woningen (bijna) om en om tot andere gemeenten hoorden. De Hulsbergse huizen in 
Aalbeek hadden de letter A gevolgd door huisnummers onder de 70, terwijl de Wijnandsrader 
huizen er nummers boven de 100 hadden. 

Parochiegrens 
Niet alleen de gemeentegrens, ook de parochiegrens splitste deze buurtschap. Zeker in de 
tijd dat er nog geen auto’s reden was dat niet zo praktisch. De Aalbeker parochianen van 
Wijnandsrade moesten immers 3 km wandelen over hobbelige veldwegen, terwijl de kerk van 
Hulsberg op slechts 2 km lag, bereikbaar via bredere wegen. Uit het artikel van Jos. L’Ortye 
in Bulletin nr. 51 blijkt dat ook de in 1813 aangetreden pastoor Pluijmaekers de situatie lastig 
vond. Pastoor Pluijmaekers maakte een ronde door zijn nieuwe parochie en bijna was hij 
Aalbeek vergeten te visiteren. “Daer hooren noch onder Wijnandsraede vijf huijsen van Aelbeek, 
waervan er twee zoomen seijd gedeeltelijk onder Hulsberg en anders onder Wijnandsraede 
ressorteeren”. Uit een beschrijving uit de jaren 1880 blijkt dat de gemeentegrens overigens 
niet helemaal samenviel met de parochiegrens: “van het aanzienlijk gehucht Aalbeek behoren 
slechts zes huishoudingen tot de gemeente, en drie tegelijkertijd tot de parochie Wijnandsrade; 
het overige behoort aan Hulsberg”. Dat Aalbeek toen een ‘aanzienlijk gehucht’ genoemd werd, 
klinkt nu misschien wat overdreven. Maar in die tijd was Aalbeek met haar 67 huizen exact even 
groot als Wijnandsrade-dorp (33 huizen) en Swier (34 huizen) samen 3.

Heerlijkheid Wijnandsrade
De ligging van de voormalige gemeentegrens gaat hoogstwaarschijnlijk terug op het ontstaan 
van de rijksheerlijkheid Wijnandsrade (12e eeuw of eerder). Aan het einde van de middeleeuwen 
was deze heerlijkheid een enclave in het Land van Valkenburg 4. Hoe de grens van de enclave 
toen liep is niet goed na te gaan. Uit een beschrijving van iets later datum, 1604, kan echter 
worden afgeleid dat de contouren van de rijksheerlijkheid Wijnandsrade overeenkomen met de 

2  Inventaris van de archieven van de Gemeente Klimmen 1800-1953 (1973)

3  Volkstelling van 1879, geraadpleegd op www.volkstellingen.nl

4  Hans van Hall, “Het hertogdom Limburg en de landen van Overmaze”, Limburg. Een geschiedenis – tot 1500, LGOG, 
2015

De oude gemeentegrens (uit: het privé-archief van de auteur).
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grondgebied bezegelen, hoewel dat eigenlijk verboden was. 
Vanaf de Franse bezetting van 1672 veranderde het een en ander. Dat jaar, dat in de vaderlandse 
geschiedenis met ‘rampjaar’ wordt aangeduid, bracht voor Limburg juist verlichting. De 
katholieke Fransen lieten de pastoors weer toe in hun kerken. In de Hulsbergse kerkregisters 
werd de eerste doop bijgeschreven op 17 februari 1673. 
Na het vertrek van de Fransen in 1678 kregen de Hollanders hun voormalige gebiedsdelen weer 
terug. De godsdienstige beperkingen in onze streken werden wel versoepeld. De inschrijving 
van huwelijken in Klimmen bleef verplicht, maar de pastoors mochten voortaan aanblijven 
in de Staatse gebiedsdelen. Daarbij werden ze nauwlettend op de vingers gekeken door de 
Hollanders.

Grensmarkering en tolheffing
De rijksgrens tussen de Spaanse en Staatse gebieden werd aangegeven met palen. Na 1713, 
toen de Spaanse gebieden overgingen op Oostenrijk, werden de palen vervangen door vierkante 
grensstenen van 1 meter lengte. In 1923 bleek een van zulke grensstenen nog aanwezig op 
zijn originele positie op de grens van de gemeenten Heerlen en Brunssum 11. Hierop stond 
aan Heerlense zijde de Nederlandsche leeuw met pijlenbundel en aan Brunssumse zijde de 
“Oostenrijksche tweekoppige adelaar met hartschild, waarop dwarsbalk, in de rechter klauw 
den schepter en in den linker een zwaard en de rijkskroon zwevend tusschen de koppen”. 
Nadien is hier een grote rotonde aangelegd (Akerstraat/Heerenweg), waarbij de grenssteen 
waarschijnlijk verplaatst of verdwenen is. Sommige grensstenen zijn overigens hergebruikt als 
schampstenen op de hoek van boerderijen en poorten. 

Aan de rijksgrens kon tol geheven worden. Boeren die hun producten op de grote stedelijke 
markten wilden verkopen zagen zich genoodzaakt soms grote afstanden af te leggen om 
tolheffing te vermijden. Dat blijkt uit een relaas van Laurens Jozeph Widdershoven (1774 - 
1855). Hij was grootvader van de latere Aalbeekse caféhouder Guillaume Widdershoven. In zijn 
jeugd woonde Laurens Jozeph in Oirsbeek, destijds Oostenrijks gebied. Hij vertelde vele jaren 
later aan zijn neefje, de geschiedkundige priester Jos. Habets 12, dat de boeren vanuit Oirsbeek 
niet naar de markt van het ‘Hollandse’ Maastricht gingen (22 km), maar helemaal naar Aubel 
(35 km). Dat alles om heffingen te vermijden.

Carréhoeve
Uniek voor Zuid-Limburg was dat de rijksgrens in Aalbeek dwars door een carréhoeve liep. 
Dat blijkt uit een landkaart van 1777 van de cartograaf Ferraris 13, zie afbeelding 2. Omdat dit 
een Oostenrijkse kaart was, is het Hollandse deel van Aalbeek vrijwel niet ingetekend. De twee 
zomen land van Oostenrijk zijn echter duidelijk te zien. Verder is te zien dat de stippellijn die de 
grens weergeeft een vierkante boerderij met binnenplaats in twee gelijke delen splitst. Hoewel 
de landkaart niet zo heel nauwkeurig is, mogen we toch concluderen dat de carréhoeve op de 
grens correct is ingetekend. Dat blijkt namelijk uit de eerste kadasterkaarten, die rond 1810 
zijn getekend. Deze geven exact weer hoe de grens door de betreffende boerderij liep, zie 
afbeelding 3. De rijksgrens van weleer was toen inmiddels gemeentegrens geworden. 

11  De Maasgouw; Uit Heerlens Verleden - Grenssteenen, jrg 43, 1923 (36), nummers 3/4  en 9/10

12  Jos. Habets, Een Valkenburgs dorp in 1789, Publications de la Société historique et archéologique das le Limbourg 
26 (1889)

13  Koninklijke Bibilotheek België, ww.kbr.be/collections/cart_plan/ferraris/ferraris_nl.html

latere gemeentegrens 5. 
Veel gevolgen voor het dagelijkse leven had de grens toen nog niet. Wel waren belastingen en 
juridische zaken anders geregeld. Het grootste deel van Aalbeek viel toen, net als Hulsberg en 
Schimmert, administratief onder de hoofdbank Klimmen. 

Rijksgrens en gevolgen
De grenslijn kreeg grote invloed op het dagelijks leven na de Partage van 1661. Dit was een 
delingsverdrag tussen Spanje en de Republiek der Verenigde Nederlanden. In het verdrag 
werd opgesomd welke gebieden uit het huidige Zuid-Limburg in handen kwamen van Holland: 
“Namen der Plaetsen, Dorpen en Gehuchten, gelegen in de drie Landen van Overmaze, 
partage van Haar Hoog Mogende aen de Rechter zyde der Maeze: … Het Dorp van Hulsbergh 
met naervolgende kleene Gehuchten, ofte Huysen, als namentlyck Aelbeek, de Heek en 
Arentsgenhoud, uytmakende te samen het Dorp Hulsberg” 6.

Als gevolg van dit verdrag liep er van 1661 tot 1794 een rijksgrens dwars door dorpen als 
Aalbeek, Walem en Neerbeek. Terwijl in de Spaanse delen alles bij het oude bleef, legden 
de Hollanders in de Staatse delen de wetten en regels van de Republiek op 7. Met name op 
godsdienstig gebied had dit grote gevolgen, want de nieuwe heersers verafschuwden alles 
wat ‘Rooms’ was. De pastoors van de Staatse dorpen werden verbannen in 1663. De kerken 
werden geschikt gemaakt voor de protestantse eredienst, dus geen altaren en beelden meer. 
De pastoor van Hulsberg, Joannes Janssen, schreef zijn laatste doop in op 25 april 1663 en is 
daarna gevlucht. 
Bijna alle parochianen van Hulsberg lieten hun kinderen daarna dopen in Wijnandsrade. Een 
enkeling ging naar Schin op Geul of Schimmert. Schimmert was overigens net als Hulsberg 
Staats gebied, maar dit dorp had wel zijn pastoor behouden. Pastoor Matthias Rameckers 8 
kon namelijk direct achter de kerk in Schimmert wonen op een stukje Spaans gebied van de 
Bies 9. De Bies viel onder Spaubeek, dat Spaans was gebleven. 

De pastoor van Wijnandsrade, Antonius Coenen 10, kreeg het druk. Had hij tot 1662 meestal 
zo’n 10 dopen per jaar, vanaf 1664 waren dat er soms 30 tot 40. Bij het merendeel der 
doopinschrijvingen schreef hij “Hulsbergh” erboven, waaronder ook Aalbeek en Arensgenhout 
gerekend werden. Maar hij had ook borelingen uit “Climmen” en “Vourendall”. 
Aalbekenaren die wilden trouwen moesten zich voortaan eerst laten registreren bij de dominee 
in Klimmen. Dit was slechts een administratieve verplichting en betekende geenszins dat 
men zich had bekeerd. De meesten lieten het huwelijk daarom door een priester op Spaans 

5  Archivaris A. Delahaye schrijft in 1943 in zijn inleiding bij het gemeentelijk archief van Wijnandsrade: “In een visitatie der 
limieten van de Heerlijkheid van het jaar 1604 worden de grenzen nauwkeurig aangegeven. Het is moeilijk deze nu nog 
geheel te volgen [...]; wanneer men echter de […] vaste punten nagaat, ziet men de tegenwoordige grens der gemeente 
vrij duidelijk uit de omschrijving te voorschijn komen.”

6  De Maasgouw, jrg. 12, 1890 (8), nr. 13

7  In de volksmond sprak men destijds van Hollandse (of Staatse) delen versus Spaanse (of (vanaf 1713 Oostenrijkse of 
Habsburgse) delen. De Hollandse delen maakten als Staats-Overmaas deel uit van de zogenoemde Generaliteitslanden, 
die als een soort wingewest onder de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden vielen.

8  Inventaris van de archieven van de Gemeente Schimmert 1782-1935, W. van Mulken, Maastricht, 1987

9  Jos. Habets, Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom Roermond, deel 2, Roermond,1890

10  Jack Jetten, “De pastoors van Wijnandsrade”, Bulletin Wijnandsrade 35 (2005)
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De boerderij staat er thans niet meer, maar we kunnen wel nagaan waar deze stond en wie 
er woonden. Het Wijnandsrader deel van deze carréhoeve was in 1840 in handen van Jan 
Spyckers, die zelf in Nuth woonde. Vanaf 1854 woonde hier het gezin Cugnal-Mulkens 14. In 
1879 dreven ze er een herberg, in 1900 een winkel. De moeder des huizes, Maria Margaretha 
Mulkens, overleed in 1901 en haar man Mathijs Cugnal in 1904. Daarna is die helft van de 
boerderij niet meer bewoond geweest. 
In het Hulsbergse deel woonde rond 1840 het gezin Schillings-Rutten. De woning bleef daarna 

14  Volgens het bevolkingsregister van de gemeente Wijnandsrade had deze woning huisnummer 40 in 1851, 41 in 1854, 
34 in 1862, 100 in 1879, en nummer 93 van 1889 tot 1904.

in de familie. De laatste bewoonster, in de periode 1917-1924, was kleindochter Rosa Schillings 
15. Vrij snel daarna moet het geheel zijn afgebroken. Na de oorlog zijn op deze locatie twee 
woonhuizen gebouwd: Nieuwenhuysstraat 32 in Wijnandsrade en Nieuwenhuysstraat 34 in 
Hulsberg. De perceelgrens daartussen volgt echter nog steeds de rijksgrens van weleer (zie 
afbeelding 4).

Edwin Verheijen

15  Volgens het bevolkingsregister van de gemeente Hulsberg had deze woning nummer A104 in 1850, A32 in 1880, A36 
in 1917.

Het Wijnandsrader deel van Aalbeek in 1777 met carréhoeve. (uit: het privé-archief van de auteur).

Kadastrale kaarten van Hulsberg en Wijnandsrade. (uit: het privé-archief van de auteur). Huidige situatie ter plaatse van de carréhoeve. (uit: het privé-archief van de auteur).
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Toneelvereniging Kunst na Arbeid presenteert zich!

Een interview met Kirsti Heijnen en Janneke Brinkman

Toneelvereniging “Kunst na Arbeid” (KNA) uit Nuth is bij de inwoners van Wijnandsrade misschien 
wel het meest bekend vanwege haar jarenlange bijdragen aan het Cultuur- en Folklorefestival  op 
kasteel Wijnandsrade. De Middeleeuwse maatschappij of een strooptocht van de Bokkenrijders 
werd door Kunst na Arbeid weer tot leven gebracht in een fraaie toneeluitvoering.
De toneelgroep, die momenteel tien spelers telt, is van alle markten thuis. Jaarlijks wordt 
maandenlang gerepeteerd om uiteindelijk een groot stuk op de planken neer te zetten. Dit 
varieert van een tragikomedie, tot detective of een blijspel. Stukken met drama, humor én 
een beetje diepgang heeft hun voorkeur. Naast deze jaarlijkse grote toneeluitvoering, hebben 
ze afgelopen jaren diverse andere activiteiten verzorgd. Ze openden bijvoorbeeld een 
tentoonstelling in de grotten van Valkenburg, speelden op themafeesten zoals een ladies-night 
en op de Open Monumentendag, of zetten typetjes neer op een receptie. Wat langer geleden, 
rond de  jaren ’90, speelden ze jaarlijks op de Huishoudbeurs in Valkenburg en organiseerde 
KNA samen met een aantal plaatselijke ondernemers het zogenaamde ‘marktfestival’ in Nuth. 
Zowel op dit festival, als ook bij het bekende zomerfestival Cultura Nova, hebben ze meerdere 
jaren het straattheater verzorgd. 

Het overlijden van twee speelsters en tevens bestuursleden in 2013 en 2014, was een 
behoorlijke aderlating voor de vereniging. Tevens stapten in 2014 twee andere kartrekkers op 
uit de groep van spelers. Men bleef over met een groepje van zes, maar was niet van plan 
ermee te stoppen! Langzamerhand krijgt de vereniging weer meer body door de aanwas van 
enkele nieuwe spelers.

KNA werd officieel opgericht op 18 augustus 1931 (zie de foto van onderstaand krantenknipsel, 
dat verwijst naar het 75-jarig jubileum van de vereniging). Helaas zijn veel archieven van de 
vereniging verloren gegaan. Echter, dat de vereniging al in 1921 bestond, kan met zekerheid 

gezegd worden (mogelijk waren er de eerste tien jaar geen statuten, bestuur en officiële leden)? 
Uit dit jaar dateren namelijk onderstaande groepsfoto en krantenknipsel. Wat direct in het oog 
springt, is dat de vereniging destijds enkel uit mannen en jongens bestond. Toneel mocht in 
die tijd ook enkel door de mannen uit de plaatselijke beroepsbevolking gespeeld worden; zij 
speelden ook de vrouwenrollen en er werd veel met souffleurs gewerkt.

Janneke is de nestor van de vereniging. Zij is al lid 
sinds 1973. Haar vader, Gerhardus Beckeringh, 
was destijds regisseur. Hij heeft de vereniging 
50 jaar geleden nieuw leven ingeblazen, nadat 
ook toen het ledenaantal was teruggelopen. Op 
3 augustus 1977 heeft KNA haar statuten in 
een akte laten vastleggen. Dhr. van Sprakelaar 
was toen voorzitter, dhr. Houppermans 
penningmeester en dhr. Smeets secretaris. In 
de loop der jaren zijn veel familieleden van de 
familie Beckeringh lid geweest. Momenteel ligt 
de regie in handen van Kees Beckeringh (broer 
van Janneke). 
Kirsti (nicht van Janneke) is lid sinds 2005. Het 
samen werken met een groep fijne mensen, met 
en van elkaar leren en vooral veel lol hebben, 
is voor haar op zich al een proces wat veel 
voldoening geeft, met als resultaat dan samen 
een mooi stuk op de planken te brengen is 
de kers op de taart. Er gaat altijd wel iets mis 
maar ook dat vang je samen op! De repetities 
van een nieuw stuk beginnen meestal na de 
zomervakantie. Er wordt een stuk aangedragen 
door de regisseur, of de leescommissie stelt een 
stuk voor. Er wordt begonnen met tekstrepetities; 
als de rollen zijn verdeeld worden die eerst 
gewoon aan tafel samen hardop gelezen, 
daarna begint de regisseur met de mis en scene 
in grote lijnen (waar staat men, waar staat het 
decor, de bewegingen die spelers maken, etc.) 
en langzaam verdwijnen dan de tekstboekjes en 
uiteindelijk ook de souffleur.

Dit voorjaar speelde KNA op 15, 16, 22 en 24 april in Hulsberg in een avondvullende voorstelling 
vier eenakters, met als rode draad: menselijke relaties. De stukken zijn humoristisch op 
verschillende manieren; absurd, schrijnend, herkenbaar of surrealistisch. Maar ze stemmen 
ook tot nadenken; wie is hier nu eigenlijk (niet) normaal?! 
Een van de stukken werd in maart ook al op het eenakterfestival Brokstukken van de Limburgse 
Federatie Amateurtoneel gespeeld, en via de Toneel op Reis Beurs (ook van het LFA) is de hele 
voorstelling ook een keer in Sittard en in Maastricht gespeeld.

Foto genomen in het Gemeenschapshuis van Wijnandsrade in de zomer van 2015. KNA speelde een korte voorstelling tijdens de 
wandeltocht door Nuth e.o., “I Compani”, georganiseerd door Natuurlijk Nuth. (foto uit het archief van de toneelvereniging).

 (afbeelding uit het archief van de toneelvereniging).
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De vereniging is nog op zoek naar nieuwe leden. Wie interesse heeft wordt van harte 
uitgenodigd eens bij de repetities te komen kijken, of zich nu al aan te melden via het mailadres 
op de website: www.knanuth.nl. Ook nieuwe ‘tientjesleden’ zijn welkom: de Vrienden van KNA, 
die via een digitale nieuwsflits op de hoogte worden gehouden. Aanmelden hiervoor kan via 
kirstiheijnen@hotmail.nl. 

Daarnaast zou het leuk zijn om wat meer te weten te komen over de historie van de vereniging. 
Bij deze dus de oproep om te reageren. Wanneer u meer kunt vertellen, kunt u dit laten weten 
via genoemde website. Het zou mooi zijn als deze vereniging, die haar wortels in Nuth heeft 
maar ook in Wijnandsrade al lang actief is, over een aantal jaren haar 100-jarig jubileum kan 
vieren!

Esther Steins

Handbalvereniging Wijnandia 50 jaar jong

Op 26 juni 1966 werd in Wijnandsrade een handbalvereniging voor dames opgericht. Voor 
het dorp een noviteit want een teamsport voor vrouwen, dat was iets heel nieuws. Op initiatief 
van Sjaak Waltmans (even later gehuwd met Lies Heiligers) en Jo Jennekens uit Schinnen 
vond in juni een oprichtingsvergadering plaats. Mensen van het eerste uur waren Sjaak Erens, 
Mia Slangen, Zef Kicken, Troutje Heiligers-Keulen en Jo Luijten (de voormalige wethouder). 
Als verenigingsnaam werd voor Wijnandia gekozen. Niet veel later werd het eerste bestuur 
gevormd, bestaande uit Jo Luijten (de voormalige wethouder). Sjaak Waltmans, Troutje Keulen-
Heiligers, Margriet Habets-Bruls en Jeanne Webers. Na een wervingsactie telde de vereniging 
achtentwintig leden, bestaande uit dames senioren en meisjes aspiranten. Het eerste 
damesteam bestond uit de dames Mia Slangen, Annie Quadackers, Tiny Meijes, Margriet 
Habets, Sies Curfs, Karin Bohl, Hil de Jong, Marjo Steins, Jeanne Webers, Troutje Keulen- 
Heiligers, Kathy Patterson en Jeanne Eurlings. 
In die tijd werd handbal gespeeld op het voetbalveld van de VV Wijnandia. De samenwerking 
was lovenswaardig, immers, er was geen eigen kleedaccommodatie en er mocht gebruik 
worden gemaakt van hun faciliteiten. Wel moest de indeling van de belijning worden aangepast. 
Van doorgesneden en wit geverfde brandweerslangen werden destijds de lijnen en cirkels 
uitgezet en met lange spijkers vastgezet in het gras. Bleef je daar met je voeten in hangen, dan 
kon je de hele belijning opnieuw maken.

De heren, die destijds betrokken waren bij de oprichting van de dames handbalvereniging, 
bleven niet stil zitten en besloten op 2 december 1968 te komen tot de start van een heren 
handbalvereniging. Hierbij waren aanwezig: Jo Luijten (ondergetekende), Sjaak Waltmans, 
Jo Webers, John Wetzels, W. Meessen, John Selder en dhr. Wieting. Maar al snel werd 
duidelijk dat het beter was om de twee handbalverenigingen in elkaar te schuiven. Er werd 
een nieuw bestuur benoemd met Harry Snackers als voorzitter, Jo Luijten (de voormalige 
wethouder) als vicevoorzitter, Annie Quadackers (secretaresse) en de bestuursleden Jo Luijten 
(ondergetekende), Sjaak Waltmans, John Selder, Troutje Keulen-Heiligers en Margriet Habets. 
Vanaf 1969 namen zowel de dames als de heren deel aan het handbal op de velden van VV 
Wijnandia. 
Het binnen trainen was iets aparts. Het gemeenschapshuis werd pas in 1969 geopend. 
Daarvoor werd getraind in de zaal van Hub L’Ortije (thans café “In gen Dörp”). Het laat zich dus 
raden hoe vaak de glazen bollen van de verlichting zijn gesneuveld. 
Medio 1969 moest Harry Snackers door familie-omstandigheden zijn functie als voorzitter 
neerleggen. Jo Luijten (ondergetekende) werd zijn opvolger. Inmiddels groeide de vereniging 
snel. In dat jaar telde de HV Wijnandia achtenzestig leden en nam zij met vier teams deel aan 
de competitie. 

Gouden tijden
De handbalvereniging maakte een snelle ontwikkeling door. In de jaren zeventig en tachtig 
groeide het aantal leden gestaag. Ieder jaar een consequente werving op de basisschool was 
succesvol. In de hoogtijdagen van de vereniging kwam het ledenaantal op tweehonderdveertig, 
met zeventien teams die deelnamen aan de competitie. 
Ingezet werd vooral op de kwaliteit van het technisch kader. Goede trainers werden 
aangetrokken voor de junioren en seniorenteams. Bekende namen waren onder andere: Léon 
Frissen, Ilona Venema, Jo Jennekens, John Grond, Monique Kleijkers, Peter Vincken, Fon 
Kikken, Hub Reijnders en Marjo Jetten. 

(afbeeldingen uit het archief van de toneelvereniging).

Groepsfoto van de huidige spelers van KNA (foto uit het archief van de toneelvereniging).
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Uit de eigen vereniging waren Jan Keulers, Ger Keulen, Rinus van den Nieuwenhof, John 
Selder en Sjaak Waltmans vele jaren actief. Vermeldenswaardig is dat Sjaak Waltmans vanaf de 
oprichting tot en met heden, vijftig jaar lang, trainer is van een damesteam. Heel bijzonder dus. 
De vele jeugdteams werden getraind en begeleid door een grote groep vrijwilligers uit eigen 
vereniging. Het enthousiasme voor de club was ongekend groot en ook het vinden en opleiden 
van scheidsrechters was geen enkel probleem. Daarnaast hoefde men nooit tevergeefs een 
beroep te doen op de ouders.  

Sociaal sterk
Alhoewel de vereniging haar handen vol had aan het goed besturen en leiden van de club 
werd vanaf de eerste dagen veel aandacht besteed aan een reeks van nevenactiviteiten. 
Natuurlijk was dat ook teambevorderend, maar de doelstelling was tegelijkertijd om er voor te 
zorgen dat de leden - en vooral jeugdleden - het leuk vonden om bij de vereniging te horen. 
Anno 2016 zouden ze dat “vet-cool” noemen. Een aparte activiteitencommissie organiseerde 
carnavalsdisco’s, handbalinstuiven, vriendjes- en vriendinnetjesdagen, schoolhandbal, 
zeskamp, kampeerweekenden, droppings en familietoernooien. 
In de loop der jaren werden oudere leden in de gelegenheid gesteld om als recreant deel 
te nemen aan trainingen en vriendschappelijke wedstrijden. Dat waren steeds leuke 
ontmoetingsmomenten. En vaak bleven ze daarbij actief als jeugdtrainer.

Trots op een eigen accommodatie
De  gemeentelijke herindeling in 1982 had ook voor de handbalvereniging de nodige 
consequenties. Maar dan in goede zin. Na lange voorbereiding werd in 1981 het Burgemeester 
Cortenraad Sportcomplex aangelegd en in gebruik genomen. De vereniging kon gaan 
beschikken over een luxe eigen kleedaccommodatie voor spelers en scheidsrechters en vooral 
het in gebruik nemen van een prachtig verhard handbalveld met een kunststof toplaag was 
fantastisch. 
De heren junioren speelden destijds tophandbal met Sittardia, Blauw-Wit uit Neerbeek, Noav 
uit Susteren en Loreal uit Venlo in de competitie. Een wedstrijd op dit bijzondere veld bracht 
het spel op grote hoogte. Deelname in 1984 van het heren-juniorenteam aan de Worldcup in 
Denemarken was een van de hoogtepunten van de vereniging in die tijd.

Het Cultuur en Folklorefestival in Kasteel Wijnandsrade
Waar een plaatselijke vereniging groot in kan zijn, werd aangetoond door het jaarlijks 
organiseren van dit festival in en rond kasteel Wijnandsrade. In 1973 vond de eerste editie 
plaats op de binnenhoven van het kasteel, met vijfenvijftig antiquairs, die voor iedere beurs 
een herinnering aan vroeger op hun kraam hadden uitgestald. Het resultaat was verbluffend. 
Bijna negenduizend bezoekers passeerden de kasteelpoort, alle vla en drank was op en de 
antiquairs hadden hun kraam praktisch leeg verkocht. De vereniging kon nu beschikken over 
een goed financieel fundament. 
De jaren daarna is het festival uitgegroeid tot een internationaal gebeuren met veel bekende 
artiesten en thema’s die verband hielden met de geschiedenis en cultuur van Wijnandsrade 
en de regio. Te denken valt aan: Wijnandsrade in de Franse tijd, Bokkerijders in en rondom 
Wijnandsrade, Vakwerkbouw in Limburg, het Zwarte Goud, het Spook van Kasteel Wijnandsrade, 
de musical over Toon Hermans, het Limburgs Troubadourfestival en Mergel in Limburg. 

Dames senioren 1970, bovenste rij, van links naar rechts: Marjo Steins – Ans Wuijster – Yvon Curfs – José Stals 
– Sjaak Waltmans (trainer), onderste rij, van links naar rechts: Jeanne Luijten-Webers – Nelly Stals – Yvonne 
Kleijntjens – Fien Steins – Francien de Cock (foto: uit het archief van de handbalvereniging)

Dames junioren 1970, bovenste rij, van links naar rechts: Sonja v.d. Bos – Anita Marell – Mietje Derez – Sisi Storms 
– Joke Bemelmans – Marja Portz – Marjan Roebroek – Roos Stals, onderste rij, van links naar rechts: Marja Erens 
– Truus Steins – Ankie Portz – Bernadette Houtvast – Monique Bohl – Maria Gerards – Marjon Wuijster – Marie-
Louise Houtvast (foto: uit het archief van de handbalvereniging)
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Met de opening door onze Gouverneur, Theo Bovens, vond in 2012 het veertigjarig bestaan 
plaats van dit bijzondere festival. Dat was ook het moment dat Jo Luijten als oprichter en 
voorzitter van het festival het vaandel overdroeg aan het bestuur van de handbalvereniging.
Helaas is de voortzetting van het evenement sindsdien uitgebleven. Alle ingrediënten voor een 
revival zijn evenwel aanwezig.

Consolidatie vanaf de jaren negentig
Zoals de meeste verenigingen ging het dalende aantal leden ook niet aan de handbalvereniging 
Wijnandia voorbij. In 1991 werd gestopt met het heren seniorenteam. Gelukkig bleef een aantal 
heren beschikbaar voor een kaderfunctie. In 1992 werd een plan gepresenteerd om zoveel 
mogelijk leden voor de eigen club te behouden. De opleiding voor trainers en scheidsrechter 
kreeg een extra impuls. Daarnaast werd een begin gemaakt met de werving van 4 en 5-jarigen, 
die in de categorie “kabouters” extra begeleiding kregen van een ervaren jeugdtrainster. Deze 
maatregel had succes en het ledental van honderdvijftig bleef daarna constant. De doorstroom 
van jeugdleden naar hogere teams was daarmee gewaarborgd.
De jaren daarna bleef de vereniging hoog scoren bij de damesteams. Jaarlijks kon menig 
kampioenschap worden gevierd met promotie naar een hogere klasse. Het compleet houden 
van het technisch kader, zoals jeugdtrainers en scheidsrechters, vroeg voortdurend veel 
aandacht van het bestuur. De inzet van een actieve technische commissie, lange tijd onder 
aanvoering van John Grond, Ger Keulen en René van Kessel, was daarbij een steun in de rug. Dames aspiranten 1970, bovenste rij, van links naar rechts: Anita Storms - Ans Portz – Els Dreessen – Marion 

Driessen – Yvonne Portz – Thea Houbiers – Léon Wuijster – Anita Wetzels, onderste rij, van links naar rechts: 
Ria Minten – Marjan Bloebaum – Chantal Smeets – Ankie Hock – Marleen Storms – Connie Kersten – Lilian 
Houtvast – Yvonne Driessen  (foto: uit het archief van de handbalvereniging)

Heren senioren 1970, bovenste rij, van links naar rechts: John Selder – Jo Webers – Hub Wetzels – Sjaak 
Waltmans – Sjef Cox (+) – Sjef Starmans, onderste rij, van links naar rechts: André Driessen – Jo Luijten – Sjef 
Laeven – Wim Starmans – Jos Habets (foto: uit het archief van de handbalvereniging)

Dames senioren, kampioen 1980-1981, bovenste rij, van links naar rechts: Jeanne Luijten-Webers – Brigit 
Bruls – Ans Portz – Pauline Storms (+) – Yvonne Portz – Maria Knubben – Rinus v.d. Nieuwenhof (trainer), 
onderste rij, van links naar rechts: Marie-José Vossen – Ankie Portz – Marja Portz – José Wouters – Thea 
Houbiers – Els Dreessen  (foto: uit het archief van de handbalvereniging)
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Een koninklijk gezelschap
In het vijftigjarig bestaan van de vereniging hebben veel medewerkers met langdurige en 
tomeloze inzet gezorgd voor het voortbestaan van de club. Daarbij was ook hun inzet bij een 
aantal belangrijke evenementen, zoals het Internationale Cultuur en Folklorefestival in kasteel 
Wijnandsrade van cruciaal belang. 
Zo ontvingen de volgende personen, in de loop der jaren een Koninklijke Onderscheiding: 
Wim Stevelmans, Piet van de Sanden, Jan Keulers, John Steens, Jo Luijten, Sjaak Waltmans, 
Jeanne Luijten-Webers, en Ger Keulen. We zijn hen, naast alle andere vrijwilligers, veel dank 
verschuldigd. 

Vijftig jarig jubileum, een groot feest
Precies vijftig jaar na oprichting van de vereniging vond in het weekend van 25 en 26 juni 2016 
een geslaagd jubileumfeest plaats. Naast een jeugddisco en een sport- en spellenmiddag in de 
sporthal Hulsberg, werd op zaterdag 25 juni in het gemeenschapshuis van Wijnandsrade een 
gezellige feestavond georganiseerd waarbij veel leden, oud-leden en sympathisanten aanwezig 
waren. Met veel teamfoto’s en een diapresentatie van spelers konden herinneringen worden 
opgehaald. In ieder geval een compliment voor het bestuur met dit geslaagde feest.
Wij wensen de handbalvereniging Wijnandia, onder aanvoering van hun voorzitter Manfred 
Linssen, een sportieve en gezonde toekomst toe. Hun inzet voor de gemeenschap verdient 
ons aller waardering! 

Jo Luijten

Gemengd Nieuws

Wijnandsrade 11 oktober 1976  
De 34-jarige ongehuwde Kerkradenaar H. ten Haaf is zaterdagnacht in de buurt van 
Wijnandsrade uit een rijdende trein gestapt en dodelijk verongelukt. Vermoed wordt, dat de 
man, die wat overspannen was en de fatale stap maakte in de mening verkerend, dat de trein 
al op zijn bestemming in Heerlen was aangekomen. Zondagmorgen werd het lijk tegen tien uur 
ontdekt door treinreizigers, die het lichaam zagen liggen “halverwege tussen de spoorbaan en 
de autoweg bij Laar”. Zij gaven dat door aan de conducteur, die via de spoorwegrecherche de 
politie Hoensbroek liet waarschuwen. Omdat de plaatsaanduiding zeer vaag was. duurde het 
een uur voordat het lichaam in een weiland werd aangetroffen. Aanvankelijk werd de mogelijkheid 
niet uitgesloten, dat het ging om een misdrijf. Het slachtoffer vertoonde ernstige verwondingen 
aan hals, arm en heup, terwijl de kleding gescheurd was. De dood was, volgens de arts J. 
van Ulsen, kennelijk al 12 uur eerder ingetreden. De districtsrecherche, technische recherche 
en speurhondgeleider werden ingeschakeld, terwijl ook een vliegtuig van de rijkspolitie werd 
ingezet om van de plaats en de directe omgeving luchtfoto’s te maken. Later vond men steeds 
meer aanwijzingen voor een ongeval. Het bleek dat het slachtoffer in het bezit was van een 
treinkaartje voor een reis Geleen-Heerlen. Nog later werd bekend, dat in Kerkrade een man 
als vermist werd opgegeven en dat het signalement daarvan paste op dat van het gevonden 
slachtoffer. 

Wijnandsrade 12 december 1942
De heer P. J. Mulkens, wonende te Wijnandsrade, Dorpstraat 49 herdenkt op l7 december 
a.s. zijn 25-jarig dienstjubileum bij de Oranje-Nassau Mijnen. De jubilaris is werkzaam op den 
mijnzetel Oranje-Nassau I, waar hij dienst doet als houwer. De heer Mulkens, die als oppassend 
arbeider bekend staat, is de 672-ste jubilaris.

Wijnandsrade 30 oktober 1973 
Het Gerechtelijk Laboratorium in Rijswijk slaat voor het probleem om aan de hand van een in 
Wijnandsrade opgeviste schedel de doodsoorzaak en identiteit van de bijpassende persoon 
vast te stellen. De schedel is door enkele jongetjes opgevist uit de vijver, die langs het kerkhof 
loopt. Hoewel een groot bord de bezoekers van het kerkhof er op wijst. dat het op dit terrein 
verboden is om le vissen, hadden enkele jongetjes dit gebod genegeerd en waren toch aan 
het vissen geslagen Na verloop van tijd hadden zij beet en haalden op. Tot hun grote ontzetting 
bleek geen vis aan de haak te spartelen maar werden zij door de lege oogkassen van een 
schedel aangestaard. De schedel is bij de politie gedeponeerd die hem opgestuurd heeft 
naar het Gerechtelijk Laboratorium in Rijswijk. Op verzoek van het Openbaar Ministerie wordt 
onderzocht hoe oud de overleden persoon is, wat de doodsoorzaak is geweest en wie het 
slachtoffer is. Het ziet er echter niet naar uit dat al deze vragen beantwoord kunnen worden. 
Naar alle waarschijnlijkheid zal een misdrijf uitgesloten kunnen worden. Het terrein rond de kerk 
en langs de vijver fungeert al eeuwen lang als een begraafplaats. Aan de kerk en toren zijn 
ook meermalen in het verleden werkzaamheden verricht, waarbij grondwerk werd gepleegd. 
Waarschijnlijk is men daarbij op een oud graf gestoten, waarvan de inhoud onbemerkt in de 
vijver is gegleden. Ook wordt het niet uitgesloten dat door werking van bodem het graf in de 
vijver is terecht gekomen. 
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Wijnandsrade 28 mei 1964 
Evenals voorgaande jaren zal hedenavond het besluit van de kermis te Wijnandsrade gevierd 
worden met het oude gebruik namelijk het begraven of verbranden van de „Kirmesman”. Het 
programma ziet er als volgt uit: vanaf 7 uur ‘s avonds, gelegenheid tot condoleren in café 
Curfs. Om 7.30 uur optocht met de Kirmesman door het dorp, muzikale opgeluisterd door 
de boerenblaaskapel. Vanaf 8.30 uur tot 23.30 uur entreevrij bal in zaal Bloebaum, orkest De 
Wynando’s. Om 23.30 uur, laatste tocht van het kermisoverschot naar het kermisterrein bij de 
vijver, waarna crematie. 

Wijnandsrade 9 april 1941 
Naar we vernemen, zal er binnenkort een begin worden gemaakt met het aanleggen van een 
uurwerk in den kerktoren. Ook zal aan beide uitgangen van de kerk een voorportaal gebouwd 
worden.

Wijnandsrade 26 november 1954 
Binnenkort zal de monumentale kerk te Wijnandsrade, gelegen tussen de vijvers van het 
kasteel, verrijkt worden met een nieuwe luidklok. Momenteel telt de kerktoren reeds twee 
klokken, waarvan een wellicht een van de oudste klokken is uit de omgeving. Deze klok welke 
reeds meer dan vier eeuwen de parochianen, zowel vreugdevolle alsmede droevige tijdingen 
verkondigde, dateert uit het jaar 1519. Het eenvoudige doch veelzeggende opschrift van deze 
klok luidt: „S Maria heit ich, Jacob van Venrade gott mich, den levende rope ich, den doode 

beweine ich. Anno Domini 19 Maii 1519”. In de afgelopen oorlog heeft deze klok een veilig 
heenkomen gevonden in een van de vijvers van het kasteel en is zodoende uit de handen 
van de bezetter gebleven. De Angelusklok bevindt zich ruim een eeuw in de klokkentoren. 
Deze is eveneens genaamd naar de H. Maagd, getuige haar opschrift „S Maria, ora pro nobis” 
Fondue par F, Goulard a Tongres 1847. Beide klokken zullen dan een dezer dagen assistentie 
krijgen van een derde. Deze nieuwe klok zal bij haar inwijding de naam ontvangen van de H. 
Stephanus, eerste martelaar en patroon van kerk en parochie. Zij zal in totaal een gewicht 
hebben van ruim 600 kg. Het randschrift hetwelk op deze klok zal worden aangebracht en 
waarvan zij de betekenis, telkens bij haar galm over het schone Wijnandsrade zal wegdragen, 
luidt: „H Stephanus, bid God om genade, voor allen die wonen in Wijnandsrade. Fudit me Petit 
en Fritzen, Aarle- Rixtel 1954.” 

Wijnandsrade 30 december 1953 
Op zondag 3 januari 1954 geven de verkenners en welpen een oudersavond, welke zal 
worden gevuld met voordrachten. Deze zullen door een Kerkraads conferencier tot een revue 
worden aaneengeregen. Vooraf zal pater Antonius een uiteenzetting geven van het doel van de 
jeugdbeweging. Tijdens de pauze volgt een speciale attractie. De avond, welke gegeven wordt 
in de zaal van het college der paters Conventuelen, is alleen toegankelijk voor personen boven 
de 14 jaar. Aanvang 7 uur. 

Wijnandsrade 4 september 1982 
Wethouder Fons Heuts van de gemeente Nuth heeft gisteren de vlag in top gehesen bij 
de verbouwing van het gemeenschapshuis Wijnandsrade. Het gemeenschapshuis wordt 
uitgebreid met een grote zaal, keuken, berging, toiletten, buffet en een ingang voor invaliden. 
De verbouwingskosten bedragen 490.000 gulden. De uitbreiding was noodzakelijk omdat veel 
verenigingen elders onderdak moesten zoeken, maar na 1 november kunnen de verenigingen 
weer terugkeren op het oude nest. Het bouwprojekt kan worden gerealiseerd in het kader van 
een leerlingenbouwplaats. 

Wijnandsrade 8 augustus 1924 
Een zekere D. wonende op de hoeve „Brommelen” te Wijnandsrade,, kwam op den 
Hellebroekerweg met zijn fiets zodanig te vallen dat hij het linkerbeen boven de enkel brak. 
Geneeskundige hulp werd direct ingeroepen. Per ziekenauto werd hij later naar het hospitaal 
te Heerlen vervoerd.

Wijnandsrade 28 december 1982 
Met rode verf hebben twee onbekende knapen van naar schatting 16 à 17 jaar zondagmiddag in 
Wijnandsrade een 14-jarig meisje de ogen dichtgespoten. Doordat het kind haar ogen verschrikt 
had toegeknepen, is haar een oogbeschadiging bespaard gebleven. Het meisje wandelde met 
haar vriendin door de Mascherelstraat, toen op Tweede Kerstdag omstreeks kwart over drie 
twee knapen naderden: een op de fiets, de ander (met spuitbus) te voet. Onmiddellijk na hun 
daad namen de knapen op de fiets de vlucht. De politie vist naar hun identiteit.

Wijnandsrade 8 januari 1944 
- De plechtige installatie van de pasbenoemde pastoor te Wijnandsrade, de Z.E. Heer J. J. 
Sohl, zal plaats hebben zondagmiddag om drie uur in de noodkerk. De plechtigheden zullen 

Het verbranden van de kermisman (foto: Jan Jansen)
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een uitsluitend kerkelijk karakter dragen.

Wijnandsrade 5 mei 1984 
Woensdag is in Bom op 65-jarige leeftijd overleden emeritus pastoor Johannes Henricus 
Römkens. Pastoor Römkens werd op 29 maart 1919 in Nieuwenhagen geboren. Hij volgde 
zijn studies in Rolduc en werd op 6 april 1946 te Roermond tot priester gewijd. Hij was daarna 
kapelaan in Lutterade-Geleen. In 1969 werd hij tot pastoor van de Theresiaparochie in Ransdaal 
benoemd. Van 1974 tot 1980 vervulde hij die functie in de Stephanusparochie te Wijnandsrade, 
van waaruit hij vandaag wordt begraven. De uitvaartplechtigheid is vandaag om 10.30 uur in 
Bom. Pastoor Römkens wordt begraven in het familiegraf te Nieuwenhagen. 

Heerlen 23 mei 1977 
Zondagmiddag om 13.00 uur is op het perron van het station in Heerlen de 80-jarige 
componist Manus Monnikendam onwel geworden en overleden. Marius Monnikendam, die op 
Hemelvaartsdag in Geleen de wereldpremière van zijn „Concerto” voor orgel en koperkwartet 
had bijgewoond en vervolgens met het koor “Haga Cantare” was doorgereisd naar Bonn, 
keerde gisteren in gezelschap van pastoor Harry Römkens van Wijnandsrade via Heerlen 
naar Den Haag terug. Ook in Bonn was het nieuwe „Concerto” uitgevoerd; het werd daar een 
ware triomf voor de componist. Op het station te Heerlen had de heer Monnikendam afscheid 
genomen van pastoor Römkens. Hij begaf zich naar de trein die hem om 12.55 uur naar Den 
Haag zou brengen. Vóór de trein zakte hij in elkaar en overleed. Het stoffelijk overschot werd 
overgebracht naar het De Weverziekenhuis. 

Hoensbroek 22 juni 1951 
Plechtig en majestueus was het vertrek van het genadebeeld van de Sterre der Zee uit de 
kerk van de Maagd der Armen in de parochie Mariagewanden. Ongeveer 14 dagen is de 
Hemelse Koningin in de gemeente Hoensbroek de hoge bezoekster geweest en is daarbij 
door duizenden gehuldigd en vereerd. Ook de allerlaatste uren van haar verblijf te Hoensbroek 
hebben talrijken de parochiekerk van Mariagewanden gevuld, waar pastoor Otten zijn parochie 
aan de H. Maagd toewijdde. Vader Bisschop vermaande de parochianen om Moeder Maria 
altijd als kinderen trouw te blijven en dagelijks de rozenkrans te bidden. Na de zegen met het 
Allerheiligste droegen mijnwerkers in mijnkleding de Sterre der Zee de kerk uit, waar zich een 
geweldige stoet had opgesteld om het genadebeeld aan ‘n andere parochie over te dragen, In 
de stoet liepen mee Vader Bisschop, deken Custers, burgemeester Martin en pastoor Otten. 
Aan de voet van de Brommelerberg stond pastoor Körner met zijn in grote getale opgekomen 
parochianen, alsmede burgemeester Opfergelt en de studenten van het Christus Koning-college, 
gereed om de Sterre der Zee te verwelkomen. Een mooie groep van 5 meisjes verwelkomde 
het beeld en de bisschop. Hier sprak de bisschop tot de scheidende en nieuw aangetreden 
parochie. Na de bisschoppelijke zegen zagen de bewoners van Hoensbroek de Sterre der Zee 
vertrekken, terwijl de parochianen van Wijnandsrade het genadebeeld op luisterrijke wijze het 
schone dorp binnenvoerden. Om half 10 arriveerde het Mariabeeld in de met licht en bloemen 
versierde kerk. Na een toespraak van de pastoor en de bisschop volgde een kort lof.

Wijnandsrade 18 april 1973 
In de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 april is antiek gestolen uit de kerk van Wijnandsrade. 
Er verdwenen vier koperen kandelaars en vier houten beelden. Het vermoeden bestaat, dat een 
bende antiekdieven achter deze zaken zit. De daders zich vermoedelijk laten insluiten. Er zijn 
namelijk geen sporen van braak gevonden. Onder de gestolen voorwerpen bevond zich ook het 
beeld van Sint Stephanus. de patroonheilige van Wijnandsrade. Dit beeld werd gistermorgen 

in Weustenrade langs de weg teruggevonden. Om nog onbekende redenen hebben de daders 
het beeld langs de kant van de weg keurig op een steen gezet. Van de daders ontbreekt nog 
elk spoor.

Wijnandsrade 4 april 1978 
De Industriebond NKV afdeling Wijnandsrade viert zaterdag 22 april het 50-jarig bestaansfeest. 
50 jaar geleden immers richtte men de Mijnwerkersbond op, die nu door het wegvallen van de 
mijnindustrie ondergebracht is in de Industriebond NKV. Het programma is als volgt 16.30 uur 
bijeenkomst in het gemeenschapshuis, vandaar met de fanfare naar de kerk. Om 17 uur is daar 
een eucharistieviering, om 18.15 uur een Limburgse koffietafel in het gemeenschapshuis en om 
19.15 uur de huldiging van de jubilarissen. Tot 21.15 uur is er een receptie. Daarna is er een 
feestavond voor leden en genodigden. 

Wijnandsrade 6 mei 1994 
De aardbeving in april 1992 heeft aan de monumentale Stephanuskerk in Wijnandsrade meer 
schade aangericht dan aanvankelijk werd gedacht. Beschadigd pleisterwerk, scheuren in muren 
en plafonds zijn laat onderkend. De herstelkosten bedragen 130.000 gulden. Na aftrek van de 
bijdrage van het bisdom en de eigen middelen van het kerkbestuur, resteert een tekort van 
60.000 gulden. Een actie onder de inwoners van Wijnandsrade heeft ruim 35 mille opgeleverd, 
maar daarmee is het financiële gat nog niet gedicht. Aan de gemeente Nuth is een bijdrage in 

St. Stephanuskerk (foto: Jan Jansen)
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de kosten gevraagd, omdat het actiecomité van mening is dat zo’n kleine gemeenschap als 
Wijnandsrade onmogelijk het nog resterende tekort van 25.000 gulden kan opbrengen. Het 
college van B&W staat achter het verzoek en wil eenmalig een bedrag van zesduizend gulden 
beschikbaar stellen. De raad beslist daar op dinsdag 10 mei over. 

Wijnandsrade 2 februari 1927
Aanstaande donderdag 3 februari viert onze parochie het feest van de H. Blasius. De eerste H. 
Mis is om half acht. De tweede om half negen en de Hoogmis met preek om tien uur. Na de H. 
Mis wordt de Blasiuszegen gegeven.

Wijnandsrade 29 juni 1962
In een vrolijke stemming vertrokken de ouden van dagen van ons dorp voor hun uitstapje, dat 
hen eerst naar Slenaken voerde, dit op verzoek van burgemeester Bogman. Deze zorgde voor 
een fikse traktatie in. zijn nieuwe woonplaats. Via de slingerende en prachtige wegen ging het 
in de richting Eupen, waar de grote stuwdam bezichtigd, werd. In Monschau werd vervolgens 
het middagmaal genoten. Via de Eifel bereikte men uiteindelijk weer het punt van vertrek, waar 
de koffietafel gereed stond. Een vrolijke avond stond de deelnemers aan deze pracht tocht 
toen nog te wachten. Er werd zelfs menig dansje gemaakt. Pastoor Meijs vertolkte namens de 
bejaarden de dankbaarheid aan de organisatoren van dit festijn. Burgemeester Bogman, tot 
twee jaar geleden gemeentesecretaris van Wijnandsrade, was aanwezig om nog eens afscheid 
van zijn bejaarden te nemen. 

(Uit het krantenarchief van Jack Jetten)

De parochianenlijst van Wijnandsrade uit 1813 
(deel 2)

Deel 1 van dit artikel verscheen in Bulletin Wijnandsrade 56

Hoewel pastoor Pluijmaekers het niet nadrukkelijk erbij schrijft, vervolgde hij zijn route na de 
‘inventarisatie’ van dorpkom richting Hunnecum. Daarmee nam de pastoor juist de omgekeerde 
route van de samenstellers van de (Franse) Bevolkingslijst uit 1796. Die gingen via het kasteel 
naar Niethuizen om uiteindelijk via de Vink, Aalbeek en de “Blauwe Steen” de dorpskom van 
“boven” te benaderen. Op de “Blauwe Steen”1 schreef Pluijmaekers de volgende parochianen 
in:

21. (Wijnandsraede 21)2 Paul Cobben (1741-1827) en zijn (door de pastoor niet nader 
genoemde) dochter Elisabeth (1779-1853). Paul, zelf geboren en getogen in Wijnandsrade, 
was in 1771 getrouwd met Gertrudis Vranken (1742-1808) uit Meerssen3, maar sinds 1808 
weduwnaar. Het gezin woonde aanvankelijk in Nuth (Reuken), maar sinds halverwege de 
zeventiger jaren in Wijnandsrade (Blauwe Steen)4. Paul zelf was maar liefst 88 jaar oud toen hij 
in 1827 overleed. 
22. (Wijnandsraede 22)5 Martin Budé of Budet (1752-1829),  geboren en getogen in 
Wijnandsrade, in 1778 getrouwd met Isabella Bogman (1752-1823)6. Terwijl de familie Budé 
waarschijnlijk van Franstalige komaf is7, kwam Elisabeth’s opa Jacob Bogman (“Buchmann”) 
oorspronkelijk uit Zwitserland; als soldaat in dienst het Staatse leger was hij vanuit het zuiden 
(Namen, Ieper) hier in deze contreien terecht gekomen. In 1836 woonde hier dochter Maria 
Helena Budé (1791-1866), in 1815 getrouwd met Johan Joseph Pommé (1779-1831)8. Na de 
dood van haar man verhuisde Maria Helena naar Hulsberg, waar ze ook kwam te overlijden.

In 1840 blijkt het om één pand te gaan, eigendom van en bewoond door Pieter Thomas 
Pluijmaekers (1805-1851), herbergier “op de Vink”9. Hij had het huis met aangrenzende 
moestuin in 1832 voor 196 gulden gekocht van voornoemde Elisabeth Cobben. In 1841 
trouwde Pieter, die oorspronkelijk uit Meerssen kwam, met Maria Elisabeth Limpens (1809-
1869) uit Amstenrade; beiden zouden ook in Amstenrade komen te overlijden.

Vervolgens ondernam de pastoor de lange weg naar het gehucht “in de Hel” (door pastoor 
Westhoven nog “Höhle” genoemd), dat tot de gemeente en de parochie Nuth behoorde, op 
één huis na, dat blijkbaar tot de gemeente en parochie Wijnandsrade behoorde. Dit niet meer 
bestaande huis, helemaal aan het einde de Puttersweg (bij de Platsbeek, toen nog “Hellbeek” 
genaamd), werd in 1813 bewoond door:

1  Zie voor verklaring van deze benaming: Wiel Oehlen (red): Swier, zoals het was, is en mag blijven (Maastricht 1993) 
blz.52

2  Bevolkingslijst 1796 nr. 21 (Blauwe Steen); Bevolkingsopname 1836 Blauwe Steen nrs. 1-3; Bevolkingsregister 1851 
(Blauwe Steen) nr.27

3  waarschijnlijk later woonachtig in Nuth, want daar werd getrouwd

4  Vgl. Genwiki (Genealogie in Limburg): genealogie Cobben (nr.V.21); vgl. tevens Miel Bruls: De Blauwe Steen in Bulletin 
Wijnandsrade 22 (2003) nr.31, blz. 1561-1564

5  Bevolkingsopname 1836 dorp nrs. 106-110; Bevolkingsregister 1851 (Vink) nr.23 (?) 

6  de pastoor schrijft: “Bokman, Elisabeth”; 

7  Régis de La Haye: Franstalige familienamen in Limburg in LTG 44 (2016) blz.18

8  gedoopt in Montzen (B)

9  Kadasterboek 1840 sectie C nrs. 107-110
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23.  (Wijnandraede 23)10 Jan Mulkens (1757-1830), aldaar geboren en getogen, gehuwd met 
Maria Catharina Tummers (1760-1829). Hoewel dit huis blijkbaar tot de parochie Wijnandsrade 
behoorde, liet Jan Mulkens zijn kinderen allemaal in Nuth dopen11. In 1836 woonde hier het 
gezin van dochter Anna Barbara Mulkens (1797-1862), in 1820 gehuwd met Martin Cruts 
(1792-1864)12.

Aan het einde van zijn parochianenlijst, waarschijnlijk op een later tijdstip, schrijft de pastoor 
dat “noch onder Wijnandsraede vijf huijsen van Aelbeek (hooren), waervan er twee zoomen 
seijd gedeeltelijk onder Hulsberg en anders onder Wijnandsraede ressorteeren”. Het feit dat hij 
de bewoners niet met name noemt doet vermoeden dat hij ze bij zijn rondgang niet persoonlijk 
bezocht heeft. De Franse Bevolkingslijst uit 1796 noemt verder nog vier gezinnen in Aalbeek 
(door pastoor Westhoven als “Ahlbeek” gespeld), als behorend tot (de gemeente) Wijnandsrade: 

a. (Aalbeek 1)13 Het gezin van Hendrik Hautvast (1747-??), in 1784 in Beek gehuwd Maria 

10  Bevolkingslijst 1796 nr. 17; Bevolkingsopname 1836 Helle nrs. 1-8; Kadasterboek 1840 sectie C nrs.673-674; 
Bevolkingsregister 1851 nr. 28

11  J.L.G. Hermens: Kerkregister H. Bavokerk Nuth (Hoensbroek 2006) blz.132; hier vinden we ook de opmerking dat Jan 
verdacht werd van moord (LvO 1723)

12  gedoopt in Schimmert

13  Bevolkingslijst 1796 nr. 16; bevolkingsopname 1836 Aalbeek nrs. 25-31; Kadasterboek 1840 nrs.338-340; thans 

Eijssen. Waarschijnlijk woonde hier in 1836 Mechtildis Willems (1774-1852), weduwe van 
Lambert Wouters (1772-1835) met wie ze in 1796 in Hulsberg was getrouwd.
b. (Aalbeek 2)14 Het gezin van Leonard Frissen (1749-1802), in 1776 gehuwd met Maria 
Helena (Magdelena) Baltussen of Baltus (1749-1803). Later woonde hier het gezin van Jan 
Pieter Mulkens (1755-1816) uit Schimmert, in 1783 te Spaubeek gehuwd met Mechteld Frissen 
(1756-1814). Weer later woonde hier het gezin van dochter Johanna Maria Mulkens (1785-
1819), in 1810 getrouwd met Nicolaas Kuijpers (1785-18??) uit Amstenrade. Ze verhuisden 

later naar Amstenrade. In 1836 woonde hier het gezin van Helena’s broer Lambert Baltussen 
(1758-1830), sinds 1811 weduwnaar van Catharina Bormans met wie hij in 1783 was getrouwd, 
en sinds 1818 hertrouwd met Maria Catharina Killen (1779-1835), sinds 1816 weduwe van Paul 
Franssen met wie ze kort daarvoor (in 1813) was getrouwd, die op zijn beurt weer weduwnaar 
was uit een eerder huwelijk met Elisabeth Urlings15.
c.  (Aalbeek 3)16 Het gezin van Reinier Gijzen (1734-1794), in 1751 gehuwd met Catharina 
Willems. Daarna werd het huis bewoond door dochter Anna Catharina Gijzen (1766-1813), 

Nieuwenhuysstraat 30 Hulsberg

14  Bevolkingslijst 1796 nr. 18; Bevolkingsopname 1836 Aalbeek nrs.22-24; Kadasterboek 1840 sectie Cr. Nrs.342-343; 
thans Nieuwenhuysstraat 32

15  zie ook Edwin Verheijen: De dames Baltissen - huwelijkse zeden uit het verleden in Bulletin Wijnandsrade 34 (2015) nr. 
55 blz.40-43

16  Bevolkingslijst 1796 nr. 19; bevolkingsopname 1836 Aalbeek nr. 14-21; Kadasterboek 1840 sectie nrs.334-335.338-
340; thans Nieuwenhuysstraat “52a” Hulsberg

Vink (foto: Jan Jansen) Aalbeek (foto: Jan Jansen)
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in 1801 gehuwd met Hendrik Ferdinand Sijben (1745-1814), wiens familienaam ook wel als 
“Siepen” of “Siepers” wordt gespeld. In 1836 woonde hier waarschijnlijk het gezin van Jan 
Peter Schillings (1786-1841), in 1816 gehuwd met Helena Rutten (1793-1853).
d. (Aalbeek 4)17 Het gezin van Jan Hendrik Outmans (1736-1816), oorspronkelijk uit Heerlen, 
in 1777 gehuwd met Maria Helena Tullenaers (17??-1823). Dit gezin verhuisde later naar 
Schin op Geul, waar beide echtelieden ook kwamen te overlijden. In 1836 woonde er het 
echtpaar Mathijs Bemelmans (1768-1848) uit Schimmert en Maria Elisabeth Frijns (1783-1858) 
die in 1831 in Wijnandsrade getrouwd waren.  Beiden kwamen uit Schimmert. Mathijs was 
weduwnaar uit een eerder huwelijk met Catharina Houben (1789); Elisabeth weduwe uit een 
eerder huwelijk (1813) met Louis Philips en met Peter Voncken (1805).

Zowel in de bevolkingsopname van 1836 als in het Bevolkingsregister uit 1851 gaat het om vijf 
gezinnen18. Pastoor Gerard Peeters schreef in 1886 dat “van het aanzienlijk gehucht Aalbeek 
… slechts zes huishoudingen tot de gemeente (Wijnandsrade behooren), en drie tegelijkertijd 
tot de parochie Wijnandsrade; het overige behoort aan Hulsberg”19. Aan deze vreemde situatie 
kwam in 1935 kerkelijk een eind, toen de parochiegrens tussen Wijnandsrade en Hulsberg 
werd gewijzigd20; burgerlijk bij de gemeentelijke herindeling van 198221.

In ieder geval ging pastoor Pluijmaekers daarna naar de buurtschap “op de Vinck” (door pastoor 

17  Bevolkingslijst 1796 nr. 20; bevolkingsopname 1836 Aalbeek nrs. 1-6; kadasterboek 1840 sectie C nrs. 348-351; 
thans Nieuwenhuysstraat 52 Hulsberg (volgens gevelsteen nieuwbouw uit 1947)

18  Bevolkingsopname 1836 Aalbeek nrs. 1-31; Bevolkingsregister 1851 nrs.28-32

19  G. Peeters: Korte schets der geschiedenis van de Valkenburgsche heerlijkheid Wijnandsrade (1886) blz.26, voetnoot 
1

20  PAW: Bisschoppelijk besluit dd. 22 mei 1953, voorlopig invent.nr. 35.

21  Vgl. Huub Keulen: Mariakapel te Aalbeek in Jack Jetten en Wiel Oehlen (red): Wijnandsrade – de parel van Zuid-
Limburg (2002) blz.177-179; artikel: “geschiedenis van Aalbeek” op Wikipedia

Westhoven “Fink” genoemd)22. Ook hier bewandelde de pastoor precies de tegenovergestelde 
route als de opstellers van de Franse lijst. De pastoor meldde zich op de Vink als eerste bij 
de twee hoogst gelegen boerderijen, om zich vervolgens bergafwaarts richting Niethuizen te 
begeven.

24. (Vinck 1)23 Jan Hendrik L’Ortye (1780-1852)24, in 1803 gehuwd met Johanna Maria 
Dautzenberg (1784-1828) uit Weustenrade. Met drie “domestieken” behoorde hoeve “de Vink” 
tot de middelgrote boerderijen van het dorp. Hendrik, geboren en getogen op hoeve Laar, 
was als landbouwer op hoeve de Vink zijn kinderloos overleden oom Jan L’Ortye (1727-1805) 
opgevolgd. Hendrik bekleedde in zijn woonplaats de functie van gemeenteontvanger (1822-
1845) en kerkmeester (1845-1852)25. 
25.  (Vinck 2)26 Max Schiffelers (1760-1829) van Reijmersbeek, broer van de reeds genoemde 
(20) Arnold Schiffelers, in 1799 gehuwd met 15 jaar jongere Maria Elisabeth Houben (1775-
1844) uit Hellebroek. Ze zouden echter niet lang op de Vink wonen; ze verhuisden uiteindelijk 
naar Nuth, waar beiden ook kwamen te overlijden. Daarvóór werd het huis bewoond door 
het gezin van Paul Thijssen (-1815) en zijn vrouw Catharina Schreurs, die later naar Oirsbeek 
verhuisden. In 1840 was de boerderij (oorspronkelijk in carrévorm gebouwd) eigendom van 
de erfgenamen van wijlen (37) Nicolaas Schiffelers, pachter te Meerssenhoven, daarvoor te 

22  de pastoor begint hier in zijn lijst een nieuwe nummering, maar om verwarring te voorkomen wordt hier doorgenummerd

23  Bevolkingslijst 1796 nr. 15; Bevolkingsopname 1836 Vink nrs.1-13, Kadasterboek 1840 sectie C nrs.226-231; 
Bevolkingsregister 1851 (Vink) nr.19; thans Vink 9-10 (in 1904 gesplitst)

24  neef (zoon van een halfbroer) van (2) Jan Hubert L’Ortye van de kasteelhoeve

25  J. L’Ortye en H. Hanssen: Vijf eeuwen L’Ortye 1490-1990 (z.j.) blz.184-189; zie ook Jos. L’Ortyre: Wienesroa, ich hawt 
van dich (Wijnandsrade 2014) blz. 97vv

26  Bevolkingslijst 1796 nr. 14; Bevolkingsopname 1836 Vink nrs. 14-20; Kadasterboek 1840 sectie C nrs.223-224; thans 
Vink 7-8Blauwe Steen (foto: Jan Jansen)

Niethuisen (foto: Jan Jansen)
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Niethuizen.
26. (Vinck 3)27 Pieter Boesten (1763-1834), geboren en getogen in Wijnandsrade, in 1793 
getrouwd met Anna Debets (1771-1833), oorspronkelijk afkomstig uit Schimmert28. Daarvóór 
werd dit huis bewoond door Pieters ouders: Bartholomeus Boesten, in 1756 gehuwd met 
Cecilia Boumans (1729-1804)29. In 1836 werd het bewoond door zoon Jan Mathijs Boesten 
(1801-1841), metselaar van beroep, in 1835 gehuwd met Maria Elisabeth Cobben (1805-1875) 
uit Nuth.
27. (Vinck 4)30 Ernaast Pieters zus Anna Barbara Boesten (1770-1838), sinds 1812 weduwe 
van de 16 jaar oudere metselaar Willem Hermans (1754-1812) uit het Duitse Merkstein, broer 
van (3) Jacob Hermans (1750-1836) van het Panhuys.
28. (Vinck 5)31 Hubert Coenen (1757-1829), in 1789 gehuwd met Maria Gertrudis Snijders 
(1759-1836). In 1796 woonde ook Huberts schoonvader Laurens Snijders nog bij hen in. Later 
woonde hier zoon Peter Laurens Coenen (1790-1869), in 1827 gehuwd met Johanna Maria 
Bruls (1802-1876), geboren in Klimmen maar getogen in Schinnen.
29. (Vinck 6)32 Leonard Gielkens (1742-1817) uit Heerlen, weduwnaar uit een eerder huwelijk 
(1776) met Barbara Ruischop (1751-1779), maar in 1784 hertrouwd met Anna Gertrudis 
Brouns (1751-1832), een nicht van buurvrouw (Coenen-)Snijders. In en 1836 woonde hier het 
gezin van dagloner Nicolaas Marx (1773-1840), in 1803 gehuwd met  Mechteld Raven (1772-
1860), beiden uit Nuth.
30. (Vinck 7)33 Jacob Lambrichs (1771-1833) uit Klimmen, sinds 1802 gehuwd met Anna 
Maria Cal(s)em (1776-1855)34.
31. (Vinck 8)35 Jan Willem Maes (1774-1866), geboren en getogen op Vink als zoon van (35) 
het echtpaar Maes-Lutgens, gehuwd met Maria Catharina Laus (1774-1830) uit het Duitse 
Laurensberg. Laatstgenoemde werd eind 1830, samen met haar zoon Lambert door muitende 
soldaten doodgeschoten36. Na de dood van zijn vrouw hertrouwde Jan Willem in 1833 met 
Maria Helena Luijten (1794-1874) uit Ulestraten.
32. (Vinck 9)37 Frans Willem Onnouw (1749-1826) uit Wijnandsrade, in 1797 gehuwd met 
Maria Catharina Gielkens (1749-1821) uit Heerlen, zus van Leonard Gielkens (29), sinds 1785 
weduwe uit een eerder huwelijk met Jan Bruls. In 1836 woonde hier het gezin van Karel Nijsten, 

27  Bevolkingslijst 1796 nr. 13; Bevolkingsopname 1836 Vink nrs. 21-23; Kadasterboek 1840 sectie C nrs.190.192; 
Bevolkingsregister 1851 Vink nr.24-25; thans Vink 6

28  Vgl. Fr. Boumans: Kwartierstaat Mulders-Boesten (2009) blz.86

29  Vgl. Fr. Boumans: Kwartierstaat Mulders-Boesten (2009) blz.98-99

30  Bevolkingslijst 1796 nr. 7; Bevolkingsopname 1836 Vink nrs.24-25; Kadasterboek 1840 sectie C nrs. 191.193; 
Bevolkingsregister 1851 (Vink) nr.21; thans Vink 6

31  Bevolkingslijst 1796 nr. 11; Bevolkingsopname 1836 Vink nrs. 26-31 (32-34); Kadasterboek 1840 sectie C nr.217; 
Bevolkingsregister 1851 (Vink) nr. 22; thans Vink 4

32  Bevolkingslijst 1796 nr.12; Bevolkingsopname 1836 Vink nrs. 35-37; Kadasterboek 1840 sectie C nrs. 212-213; 
Bevolkingsregister 1851 (Vink) nr.23; thans Vink 4

33  Bevolkingsopname 1836 Vink nrs.38-40

34  afkomstig uit Aken, aldus Bevolkingsopname 1845

35  Bevolkingslijst 1796 nr.14; Bevolkingsopname 1836 Vink nrs.51-53; Kadasterboek 1840 sectie C nrs. 236-237.245-
247; Bevolkingsregister 1851 (Vink) nr.26

36  G. Peeters: Korte schets der geschiedenis van de Valkenburgsche heerlijkheid Wijnandsrade (1886) blz.412; vgl. J. 
Jetten: De moord bij ’t Waelhuys op 8 januari 1814 in Bulletin Wijnandsrade 16(1997) blz.959-970

37  Bevolkingsopname 1836 Vink nrs. 41-45

gehuwd met Maria Mechtildis Meuffels. Verder ontbreekt van dit echtpaar elk spoor.
33. (Vinck 10)38 Dagloner Pieter Ramaekers (1766-1832) uit Klimmen, in 1803 gehuwd met 
Johanna Rijpers (1765-1842) van de Vink. Daarvóór werd dit huis waarschijnlijk bewoond door 
Pieters schoonouders: Laurentius Rijpers, ook wel Repers of Rupers gespeld, gehuwd met 
Catharina Pitzwegge.
34. (Vinck 11)39 Pieters zwager: Jan Pieter Maas (1744-1814) uit Hoensbroek, in 1787 getrouwd 
met, maar sinds 1810 weduwnaar van Anna Maria Rijpers (1753-1810).  In 1836 woonde hier 
het gezin van Jan Jozef Adriaans (1807-1881), in 1831 gehuwd met Anna Catharina Boesten 
(1810-1883), dochter van het echtpaar (26) Boesten-Debets.
35. (Vinck 12)40 Jan Maes (1735-1817) uit Nuth, sinds in 1766 gehuwd met Maria Lutgens 
(1735-1822) van de Vink. 

Omdat het volgende huis in 1836 niet meer tot de buurtschap Vink, maar tot het dorp werd 
gerekend, mogen we concluderen dat het hier het oude tuinhuis achter het kasteel betreft, 
thans Conventuelenstraat 16. Het lag indertijd aan een voetpad vanuit het dorp naar de “Blauwe 
Steen”41. Hier woonde indertijd het gezin van Joachim Emonds (1711-1782), die als tuinman in 
de dienst van de baron Von Bongart uit het Guliker land naar Wijnandsrade was gekomen. Van 
hem stammen de Emondsen af die lange tijd het (19) “Ieëmeshoes” in het dorp bewoonden. In 
1813 noteerde pastoor Pluijmaekers als bewoners van het tuinhuis:

36. (Vinck 13)42 Jan Swinnen (1768-1852) uit Valkenburg, weduwnaar van Johanna Maria 
Paulissen maar in 1795 hertrouwd met Catharina Koolen (1760-1839) uit Klimmen. Ze woonden 
in 1796 nog in Swier43. Catharina kwam in 1839 op de Vink te overlijden, Jan dertien jaar later 
in 1852 in Nuth. Later werd het bewoond door hovenier Louis Moederscheim (1796-1861) uit 
Luik, in 1819 gehuwd met Elisabeth Nelissen (1788-1863) uit Schinnen44.

Vervolgens ging het naar “den Nijtissen” dat door de pastoor blijkbaar ook tot “De Vink” 
werd gerekend. In 1840 was het landgoed Niethuizen eigendom van de Belgische edelman 
Ladislas de Villers-Masbourg d’Esclaye (1765-1850), sinds 1807 gehuwd met Philippine Hoen 
van Cartils (1784-1860) van kasteel Schaloen te Oud-Valkenburg45. De opstellers van de 
Franse Bevolkingslijst bezochten de hoeve in 1796 meteen na het kasteel. In 1813 werd hoeve 
Niethuizen bewoond en gepacht door:

37. (Vinck 14)46 Jan Leonard (de pastoor noemt hem abusievelijk Jan Hendrik) Heusschen 

38  Bevolkingslijst 1796 nr.5; Bevolkingsopname 1836 Vink nrs. 46-47; Kadasterboek 1840 sectie C nrs.238.241-242

39  Bevolkingslijst 1796 nr.8; Bevolkingsopname 1836 Vink nrs.48-50

40  Bevolkingslijst 1796 nr.4; bevolkingsopname 1836 Vink nrs.51-53; zie verder nr.31

41  de huidige (verharde) weg van het dorp naar de Vink kwam er pas in 1904

42  Bevolkingsopname 1836 dorp nrs.97-100; Kadasterboek 1840 sectie C nr.76; thans Conventuelenstraat 16

43  Bevolkingslijst 1796 nr.56

44  Bevolkingsopname 1845

45  zie ook John van Weersch: Kasteel Schaloen in Bulletin Heemkundevereniging Schin op Geul, 3e uitgave (mei 1993); twee tantes van Philippine ben 
ik inmiddels ‘tegenkomen’ op het kerkhof van St. Odiliënberg: Thèrèse de Hoen van Cartils (1741-1816), religieuze van het adellijk Premonstratenzerstift 
te Heinsberg (D), en Antoinette de Hoen van Cartils (1752-1840), kanunnikes van het adellijk (wereldlijk) stift van Munsterbilzen (B)

46  Bevolkingslijst 1796 nr. 2; Bevolkingsopname 1836 Nitissen nrs. 1-19; Kadasterboek 1840 sectie B nrs. 110-122.124-
127; Bevolkingsregister 1851 (Nitissen) nrs.33-34
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(1763-1828) uit Hoensbroek, in 1799 gehuwd met Maria Josepha Boshouwers (1766-1853) 
uit Hulsberg. Met 12 “domestieken” behoorde Niethuizen tot de vier grootste boerderijen 
van Wijnandsrade. In 1796 werd de hoeve bewoond en bewerkt door Nicolaas Schiffelers 
(1739-1816), in 1775 gehuwd met Maria Gertrudis a Campo (1752-1823) die later naar Itteren 
(Meerssenhoven) verhuisden, ouders van de gebroeders (20) Arnold en (25) Max Schiffelers. 
38. (Vinck 15)47 Anna Maria Coenen alias van den Esschen (17??-1816), weduwe van Frans 
Willem (de pastoor noemt hem abusievelijk Jan Willem) Bindels (1754-18??) uit Gulpen, 
weduwnaar uit een eerder huwelijk met (Anna Maria’s zus?) Maria Catharina Coenen alias Van 
den Esschen (1751-1797)48, zus van (15) Maria Magdalena Roerbach-Coenen.

Jos. L’Ortye, pastoor

Wordt vervolgd

47  Kadasterboek 1840 sectie B nr.118 (eveneens eigendom van De Villers-Masbourg d’Esclaye)

48  Bevolkingslijst 1796 nr.3

’t Iësjte Heiligehuuske va Zjwier

Enkele weken na het interview, dat tot dit artikel heeft geleid, overleed Albert Driessen in de leeftijd 
van negentig jaar. De redactie van Bulletin Wijnandsrade en het bestuur van de heemkundevereniging 
condoleren de familie en wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe. 

Het is kermiszondag. De zon schijnt, zoals het hoort. De St. Stephanuskerk van Wijnandsrade 
stroomt langzaam leeg. De Hoogmis is afgelopen en de gelovigen stellen zich aarzelend op voor de 
jaarlijkse processie. Zij hebben pech, want de route voert deze keer over Swier. Heen en terug is dat 
toch al gauw vijf à zes kilometer. En het dreigt ook nog een snikhete dag te worden. Dat wordt dus 
afzien, vandaag. 

Op de trage tromslag van de fanfare vertrekt de stoet statig – vanuit de oude dorpskern en via de 
Swierderkerkweg – naar het verre Swier. Achter enkele stoere vlaggen- en vaandeldragers lopen de 
nog onwennige communicantjes, hun ouders, de verdere schooljeugd, de leden van ‘Vrouwen in 
Beweging’ en de andere deelnemende dames in twee rijen over de versierde straten het dorp uit. Achter 
hen is fanfare St. Caecilia inmiddels overgeschakeld op een plechtstatige mars. Op het tempo van 
de muziek marcheren de leden van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor en een groepje vlaggendragers 

achter de fanfare aan. Op enige afstand 
begeleiden twee flambouwdragers en een 
viertal Hemeldragers mijnheer pastoor, die 
het Allerheiligste aan de toegestroomde 
dorpelingen toont. Als de geestelijke met 
de H. Sacramenten nadert, knielen de 
dorpelingen die langs de kant van de weg 
staan eerbiedig neer en slaan zij een devoot 
kruisteken. Achter de loodzware Hemel 
slingeren twee misdienaars enthousiast 
met hun wierookvaten. IJverig zwaaiend 
trekken zij een rookgordijn op voor het 
ook meelopende gemeentebestuur en 
de plaatselijke raadsleden. Een groepje 
mannen en opschietende jongeren uit het 
dorp completeert de stoet. Traag trekt de 

jaarlijkse Bronk van Wijnandsrade tussen de opkomende gewassen door in de richting van Swier. 

Albert en Mia Driessen herinneren het zich nog als de dag van gisteren: ‘het geluid van de langzaam 
aanzwellende muziek; de met bloemen versierde straten; de schooljeugd die al weken van te voren 
in de weer is met het plukken en verzamelen van voldoende bloemenpracht; de heiligenbeelden 
en de altaartjes met brandende kaarsen in de ramen van de huizen langs de processieroute; de 
paaltjes die uit de opengebroken stoepen omhoog steken, waaraan vrolijk wapperende vlaggen en 
kleurrijke bloemstukken zijn bevestigd; de voorbij schuifelende processiegangers die zachtjes met 
de voorbidder de rozenkrans mee prevelen; het massaal toegestroomde volk langs de kant van de 
weg en natuurlijk de aankomst van de processie bij hún eigen Heiligenhuisje1 aan het einde van de 
bebouwde kom van Swier: ’t Iësjte Heiligehuuske va g’n dörp!’ 

1  Een Heiligenhuisje is een rustaltaar langs de processieroute, waarop de H. Sacramenten worden uitgestald en 
aanbeden.

De ereboog van de plaatselijke Jonkheid (foto: uit het privé-archief van de 
familie Driessen)
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Albert en Mia geven graag nadere uitleg. ‘De processie van Wijnandsrade kent drie verschillende 
routes, twee vrij korte in en rondom het dorp en een langere versie, die eens in de drie jaar 
over Swier en weer terug wordt gelopen. Heel vroeger besloeg die bidtocht een nog langere 
afstand, die vanaf de kerk via de Hellebroekerweg, de buurtschappen Hellebroek, Laar en 
Brommelen naar Swier voerde en via ‘Landgoed de Oude Bongard’ en de Lingelei weer terug 
naar Wijnandsrade’2. 

Albert denkt glimlachend terug aan de altijd feestelijke versieringen langs de route en aan een 
indrukwekkende ereboog, die jarenlang door de plaatselijke Jonkheid vlak voor het begin van 
de bebouwde kom van Swier werd geïnstalleerd. ‘Die boog hebben ze jammer genoeg na de 
oorlog verboden, omdat hij te laag hing en omdat de melkwagen van het dorp niet meer kon  
passeren’. 

2  Ook bij ‘Landgoed de Oude Bongard’ stond toen een rustaltaar, dat liefdevol werd verzorgd door de familie Vaessen. 
Toen de route werd ingekort en de familie Vaessen ermee stopte, heeft daarvoor in de plaats de familie Meertens ter hoogte 
van de Swierderkerkweg jaarlijks voor een Heiligenhuisje zorg dragen.  

Albert herinnert zich daarnaast nog dat de processiegangers een keer hebben besloten een 
aanzienlijk stuk van de route af te snijden, door te kiezen voor de paden en holle wegen tussen 
Hellebroek en Swier. ‘Maar de Hemel is toen 
in de struiken blijven steken en de deelnemers 
zijn die dag zo onder de modder weer thuis 
gekomen, dat het tot die ene keer beperkt is 
gebleven’.  

De negentig jarige Albert Driessen en zijn 
zesentachtig jarige echtgenote Mia Driessen-
Rijks zijn geboren en getogen in Swier en 
inmiddels al meer dan drieënzestig jaar 
gelukkig getrouwd. Zij wonen in een statig, wit 
geverfd huis dat in 1912 door Hubert Driessen 
– de vader van Albert – is gebouwd3. Direct 
naast het huis duikt een paadje met de naam 
‘In gen Wales’ omlaag naar de Bissebeek en 
de glooiende velden achter Swier. 
Albert vervolgt: ‘Het eerste Heiligenhuisje van 
de processieroute naar Swier stond tot in het 
begin van de vorige eeuw in Brommelen bij de 
Smidse van de familie Royen4. Dat rustaltaar 
heeft daar zeker tot in 1912 – het jaar dat mijn 
familie hier kwam wonen – gestaan. Op het 
moment dat de familie Royen met die traditie 
is gestopt, heeft mijn vader hun rustaltaar overgenomen en het tijdens de processie tegen ons 
huis aan geplaatst. Hij heeft dat sindsdien altijd vol overgave gedaan. Ik zie hem nog al een 
week van te voren het goud van het altaartje bronzen’. 

Toen Hubert – altijd geholpen door zijn vrouw Netje – met dat werk is gestopt, hebben Albert 
en zijn vrouw Mia die traditie voortgezet. In 1967 heeft Albert met zijn broers Martin en Zef een 
nieuw altaar gebouwd. Het oude exemplaar is toen verkocht aan een antiquair uit Walem. In 
2012 pronkte het Heiligenhuisje van de familie Driessen voor de laatste keer langs de kant van 
de weg. Na de processie van dat jaar hebben Albert en Mia ‘’t iësjte Heiligehuuske van Zjwier’ 
voorgoed achter hun huis opgeborgen. 

Maar de mooie herinneringen blijven, zoals de harde, doffe kamerschoten die vroeger totaal 
onverwachts opklonken, op het moment dat mijnheer pastoor de monstrans plechtig vanaf het 
rustaltaar aan het volk toonde en de witte rookslierten die daarna omhoog dwarrelden vanuit 
de wei waarin het buskruid tot ontploffing was gebracht. ‘Iedereen schrok zich dan rot, maar 

3  Swier nummer 73.

4  Het huidige ‘Joe’s Place’ oftewel het voormalige restaurant ‘Oud-Brommelen’.

Het oude rustaltaar (foto: uit het privé-archief van de familie Driessen)

Vader Hubert Driessen en moeder Netje Driessen-Kickken 
met de kleinkinderen  
(foto: uit het privé-archief van de familie Driessen)

Albert Driessen (foto: Wiel Oehlen)

Het nieuwe rustaltaar, zoals dat in 1967 door Albert en zijn broers 
Martin en Zef is gemaakt  
(foto: uit het privé-archief van de familie Driessen)
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ook dat gebruik hoorde er gewoon bij5. Net zoals het na afloop eten van (heel veel) vlaai en het 
bezoeken van een druk bezocht weidefeest in het centrum van Swier’.
Het was daarnaast gebruikelijk de leden van de fanfare tijdens hun rustpauze bij huize Driessen 
iets te drinken aan te bieden. Tijdens het uitspreken van de Zegen door mijnheer pastoor 
gingen de muzikanten altijd even naar achteren. Daar stond het bier dan al klaar.
Albert herinnert zich nog de tijd dat zij thuis geen telefoon hadden. ‘Bij slecht weer moest ik of 
een van mijn broers dan altijd te voet naar Wijnandsrade, om er te gaan vragen of de processie 
wel kon doorgaan. En de enkele keer dat de tocht op het laatste moment werd afgezegd, zaten 
wij met al dat bier dat wij voor de fanfare hadden ingeslagen. Maar daar hebben mijn broers en 
ik nooit een probleem van gemaakt’, voegt hij er glimlachend aan toe.

Wiel Oehlen
(met dank aan Albert en Mia Driessen en Math Marell voor de aangereikte informatie)

5  De kermis werd vroeger traditioneel ingeluid met kamerschoten. Het lossen van een serie kamerschoten is door de 
eeuwen heen toegepast bij een verscheidenheid aan feesten.  Het gebeurde zowel voor de aanvang van een kermis als bij 
een bronkprocessie of een neomistenfeest. Zelfs bij het behalen van een kampioenschap of bij de gunstige uitslag van een 
muziekconcours klonken de kamerschoten. Het lossen van vreugdeschoten door middel van kamers is een volksgebruik 
dat teruggaat tot de late middeleeuwen. Nog steeds vindt dit gebruik in hoofdzaak toepassing in Zuid-Limburg en de 
aangrenzende gewesten Duitsland en België. Van oudsher sprak men in het mergelland en omstreken van ‘kamersj sjéte’ 
ofwel ‘kamersj aaflaote’. De aanduiding ‘kamer’ is in dit geval afgeleid van het achterstuk van een middeleeuws kanon, dat 
van het betreffende geschut losgekoppeld kon worden. Het laden der kamers was en is nog steeds een karwei, dat met 
zorg en deskundigheid dient te gebeuren. Veelal kiest men voor dit werk een droge, rustige en veilige plek. Op meerdere 
plaatsen zijn in het verleden kamerschieters wel eens gewond geraakt, zowel bij het laden als bij het ontsteken der kamers, 
soms zelfs met dodelijke afloop. Deze eeuwenoude traditie is in vroeger tijden vaak met veel moed en durf in stand 
gehouden. Niet alleen bestond er grote weerstand bij de wereldlijke gezagsdragers, ook de hogere geestelijkheid nam in 
deze wel eens vergaande besluiten. Zo verbood Karel Nicolaas Alexandre d’Oúltremont, als bisschop van Roermond in 
het jaar 1764 het schieten met kamers bij processies en andere kerkelijke feesten. (bron: ‘H.W.A. Lemmerling, Oet vreuger 
jaore, deel 7, Volksleven en volkscultuur in en om het mergelland’). 

Mia Driessen-Rijks bij ’t Iësjte Heiligehuuske va Zjwier  
(foto: uit het privé-archief van de familie Driessen)

Albert Driessen en Math Marell in gesprek (foto: Wiel Oehlen) Drie rectors naar retraite te Wijnandsrade
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Drie rectors naar retraite te Wijnandsrade

Een echt gebeurd verhaal, gepubliceerd op 20 december 1951

Het betaamt iedere rechtgelovige zich bij tijd en wijle terug te trekken in een van onze retraitehuizen 
om grondig schoon schip met het verleden te maken en met de beste voornemens bezield de 
toekomst weer tegemoet te treden. Zo oordeelde er ook de rector van een Zuid-Limburgs 
tuindorp over. Met twee confraters — de een uit de omgeving, de ander uit Gelderland afkomstig 
— begaf de rector zich voor een retraite naar het klooster van de Minderbroeders-conventuelen 
te Wijnandsrade. Sportief van aard, hadden de drie rectors besloten, de tocht op de fiets te 
maken. Toen het ogenblik van vertrek aanbrak, regende het echter pijpenstelen. Daarom werd 
een taxi genomen. De Gelderse rector zou wel even bellen. „Vraag Willems maar”, sprak zijn 
confrater uit het tuindorp. De Geldersman bladerde in de telefoongids en draaide — naar hij 
meende — het juiste nummer. Hij vergiste zich echter in de volgorde der namen. Hij belde in 
plaats van de taxi-ondernemer de bakker Wlllems op. Deze getrouwe parochiaan luisterde 
stom verbaasd naar de boodschap, dat drie rectors, onder wie zijn eigen geestelijke herder, 
op zijn wagen stonden te wachten. Tijd tot het inwinnen van verdere inlichtingen kreeg hij niet. 
Aan de andere kant van de lijn was de hoorn al op de haak gelegd. De bakker beende naar 
zijn vrouw om haar deelgenote van zijn verbazing te maken. De anders zo pientere ega leefde 
ditmaal ook in raadsels. “Maar je kunt onze rector niet laten wachten”, stelde ze vast. „Moet ik 
ze dan in mijn, niet eens schoon gemaakt, bestelautootje rijden?”, vroeg de verbouwereerde 
bakker. „Bel Harie”, hakte de vrouw de knoop door. Harie, kleermaker en een vriend van de 
bakker, bezat een keurige luxe-auto. Omwille van de vriendschap verklaarde hij zich gul bereid, 
naald en draad te laten rusten en de drie rectors naar Wijnandsrade te rijden. Het bleef een 
vriendendienst. Moreel verplicht voelde hij zich daartoe niet. Want hij behoorde niet tot de 
beminde parochianen van de tuindorp-rector. Hij ging in een aangrenzende parochie ter kerke. 
Ge zult dus begrijpen, dat Harie niet blaakte van geestdrift, toen hem — eenmaal in Wijnandsrade 
aangekomen — verzocht werd op die en die dag en zo en zo laat de drie rectors weer te komen 
halen. Het werd een samenloop van misverstanden! Want de tuindorprector verkeerde in de 
argeloze mening, dat een hem onbekende chauffeur van de taxi-man Willems achter het stuur 
zat. Dus zeide hij gemoedelijk bij het uitstappen: „Tot Zaterdag dus. Dan rekenen we wel af!” 
En dat nu vond Harie weer een zonderlinge en ongepaste opmerking. Wat drommel, hij deed 
niet iemand een pleiziertje om er voor betaald te worden! Nauwelijks weer thuis, belde hij dus 
bakker Willems op. Breedvoerig vertelde hij zijn wederwaardigheden. De slotsom luidde: Even 
goede vrienden, maar mij zien ze zaterdag niet in Wijnandsrade!” „Tjaa!”, zuchtte de bakker en 
krabde zich peinzend op het hoofd, nadat hij de hoorn had neergelegd! Gemakkelijk is het leven 
niet! O neen! Zaterdags, na een vruchtbare retraite, wachtten de drie rectors in Wijnandsrade 
welgemoed op de komst van de „taxi. Weldra kwam men hun zeggen dat de wagen er was. 
Wie beschrijft hun verbazing, toen bakker Willems met zijn schoongedweild en zorgvuldig 
geboend bestelwagentje voor de poort van het klooster stond. „Ha, ha”, lachte de tuindorp-
rector, „ik snap het al. Het klooster behoort tot de klanten. Heb je ook de taxi gezien, die op ons 
wacht ..... ?’’  „Taxi?”, echode de bakker, die er thans niets meer van snapte. Een wederzijdse 
uiteenzetting en opheldering volgde. Natuurlijk. zijn de drie rectors met de bestelwagen naar 
het tuindorp gereden. Eén naast de chaufferende bakker; de beide anderen in de kleine lage 
„engelenbak” achterin. Het tweetal was door het krom zitten en het hotsebotsen van de wagen 
nogal gehavend, toen het bevrijdende eindpunt eindelijk was bereikt! 

(Uit het archief van Jack Jetten)

De geschiedenis van een oude vakwerkhoeve 
in het centrum van Zjwier1

Adres- en woningaanduiding 1830-2016
Het artikel handelt over de volgende huizen en percelen: 
Swier Perceel huis A: In 1830 is dit een carrévormige 
vakwerkhoeve met de perceelnummers 798 en 799, adres 
Swier 257. In de 20ste eeuw: Swier 34, daarna 45. In 1955 
stal, in 1963 schuur en in 1969 huis afgebroken. In 1969 
nieuwe bakstenen huis. 1830, perceelnummer 791 (tuin) 
waarop het in 1912 gebouwde bakstenen huis, Swier 47.
Swier Perceel huis C: in 1830 tuin op perceelnummer 1053. 
In 1912 werd hier het bakstenen huis gebouwd, nu Swier 43, 
gelegen aan het voormalige steegje. 1830 perceelnummer 
1054 vakwerkhuis, adres Swier 274; 1830 perceelnummer 
1055 vakwerkhuis, adres Swier 275
Momenteel geheel versteende huis, Swier 41 / hoek 
voormalige steegje.
Swier Perceel huis B: 1830 vakwerkbouw anno 1644 

1  Zjwier wordt in archiefstukken en op landkaarten geschreven als Scarwirre (1361), Scharwyer (1423), Schwyer (1558, 
1705), Swyer, Schwyr (1810), Sweyer (1840), Sweijer (1842), Swijer (1850), Zwier (1912), Swier (1990). De uitspraak van 
de laatste 8 voorbeelden werd en wordt door de plaatselijke bevolking uitgesproken als: ‘Zjwier’’.

1 Huis Steins in Zjwier situatie 1950, schets van Els Diederen, dochter van Lieske Steins die in 1907 in dit huis is geboren. Links de 
witgekalkte vakwerkschuur, in het midden het woonhuis met vernieuwde stenen voorgevel, rechts de stal. De hoeve stond, met tuin, weiland 
en boomgaarden, eeuwenlang op een kruising van wegen en paden in het centrum van Swier.

2 Ferrariskaart 1777 SWYER (detail), lintdorp 
tussen uitgestrekte velden. Het traject van het 
voetpad over de Bisse- en Hulsbergerbeek is niet 
correct getekend t.o.v. de loop van de beken en 
de ligging van de huizen.
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perceelnummer 788, hoek Swier 95 / steeg I g’n Wales (Habetsgats). 20ste eeuw: Swier 16 en 
17, afgebroken o.m. in 1972 en in 2003. De gewelfde kelder is nog in tact.
1918 op perceelnummer 790 (tuin) bakstenen huis gebouwd, in 1960 aanbouw, Swier 49 / 
hoek voormalige steeg. In 1972 op perceelnummer 788 bakstenen huis gebouwd, Swier 53

Wonen i g’ne leem
Wonen ‘i g’ne leem’ is er niet meer bij in Swier. Het dorp was eeuwenlang en is nog steeds 
dezelfde nederzetting, met dit verschil dat er in vroeger tijden overwegend lemen vakwerkhuizen 

stonden, zoals overal in de omgeving, maar dat er 
tegenwoordig uitsluitend stenen huizen staan. Er is 
bovendien flink ‘ingebreid’, nieuwe huizen tussen 
de bestaande  gevoegd. Het gehucht is gelegen 
tussen uitgestrekte velden op een plateau boven 
de Bissebeek. De woningen liggen parallel aan 
die beek in lintbebouwing aan de doorlopende 
weg van Wijnandsrade naar Hoensbroek. Op de 
hellende beekkant bevinden zich weilanden en 
beemden voor het vee, tevens boomgaarden. Aan 
de andere kant velden en akkers 
Het hout voor de vakwerkhuizen was afkomstig 
uit het gemeenschappelijke bos, de vulling van 
het skelet geschiedde met vlechtwerk en Swierse 
leem. Uitzonderingen daarop waren (geheel of 
gedeeltelijk) in Wijnandsrade het kasteel (men 
zei niet voor niets ‘g’n Hoes’, dat huis van steen 
betekent), de kerk en een enkele herenhoeve. 

Vakwerkhuizen, zo genoemd naar de vakken in de gevels, waren roerend goed, hun skeletten 
waren zo geconstrueerd dat zij eventueel uitneembaar waren. Mensen namen hun huis soms 
mee bij vertrek naar elders of na aankoop. Ook in en buiten Swier werd letterlijk ‘ver-huisd’, dat 
bewijst een akte van van Paffendorf uit de periode tijdens het beleg van Maastricht in 1574. 
Deze bevat een inwonerslijst met alle huizen en percelen in Swier, waarbij tevens melding wordt 
gemaakt van de afbraak en verkoop van vier panden, die daarna op een andere plaats in de 
Bongart, in de ‘Platsmullen’ in Nuth; in Geleen en in Sittard weer in elkaar werden gezet2. 

2  (Met dank aan de genealogen Jo Hoen en Funs Patelski). Akte van Paffendorf (bevindt zich in Düsseldorf), 
10,91 Specificationes der zum Hause Winandsrath gehörigen Güter nebst Protokollen der dortigen 
Lehnkammer, 1570-1670; Protocolla Winandsradiana ex anno 1574; Lehnregister von 1500 (früher Conv. III). 
‘Vanden Bongart tot Bromellen aen dat mullen hebben al housser gestanden dat mych gedenkt ende ouch die daer in gewont 
han’
* Op die beich aenden candt daer plaech eyn hous te staen daer in wonden eyn man genant Pouls opten Willems 
hovel is aeff gebraecken ende gesaet aen Frans Huntgens hous te Bongart die plaets possidert Frans Huntgens. 
‘* Over die straet daer der Haeff van Schwyer plaech te staen daer plaech eynnen man te wonen genant Peter Nuchelmans was 
gerichtsman tot heer Wynandsradt dat hous is aeffgebraecken ende is nae Sittard gevoert ende aldaer gebout by Willem Schuttens alias 
Pluechmakers, die housweyde met den colhaeff ende die wyerslaeck heeft Frans Huntgens gegolden. (wyerslaeck= wiejerd of vijver) 
‘* Opte straet daer plaech eyn groet hous te staen daer in plaech eynnen te wonen genant Thomas der Schruer is 
aeffgebraecken ende te Gelen gevoert ende opgebout, die hous plaets possidert Lens Froenroe ende is synnen colhaeff’ 
* Opte straet tegen dat mullen landt der plaech eyn hous te staen hoer tou eynnen genant Heyn Kallen is aeffgebraecken naet 
beleich van Maestricht ende is gesaet tot Nut in die Plats (?) mullen, die plaets possidert Frans Huntgens’.

In de akte wordt verschil gemaakt tussen het bezit van ‘plaets’ en van ‘hous’. In de Franse tijd 
(rond 1800) werd de status ‘roerend goed’ opgeheven. Ook het gemeenschappelijke gebruik 
van de bossen werd toen afgeschaft.

Als voorbeeld van een vakwerkhuis in Swier, nemen wij 
een typisch Limburgse carréhoeve (A) die eeuwenlang in 
het centrum heeft gestaan, op de kruising aan de grote 
weg, tussen twee voormalige stegen en recht tegenover 
de Putstraat of Lang Gats. Het gegeven dat de schuur met 
kruisje met de kopse kant aan de straat gelegen is, vormt in 
Zuid-Limburg een zeldzaamheid. Misschien is de bewoning 
op een gegeven moment ‘omgespannen’, d.w.z. binnen het 
complex verhuisd, want er zat zowel een deur (in de hoek 
met het woonhuis) aan de binnenplaats, als een in de gevel 
aan het steegje (foto 9). Deze deur vormde de ingang voor de 
overburen, die in 1830 eigenaar waren van deze vleugel. In de 
twintigste eeuw bevond zich het woongedeelte in ieder geval 
parallel aan de straat, een eindje terug achter de mestkuil, 
nog altijd een carré vormend met schuur en stal.  
Twee buurhuizen (B en C), die tevens de tweede helft van 
de 20ste eeuw en zelfs een klein gedeelte de 21ste eeuw 
hebben gehaald, krijgen eveneens aandacht. Alle drie kijken 
zij aan de achterkant uit op de beemden van de Bisse- en 
Hölsbergerbeek. Van het oude complex A bestaat niets 
meer, tussen 1955 en 1969 is alles gesloopt. Ook de 
andere twee zijn verdwenen, B is afgebroken en C is geheel 

3 Sweijer op topgrafische kaart in 1840. Diepe percelen aan de 
doorlopende weg. Alle drie de vakwerkhuizen en het Swierse 
kruisje staan er op.

1a Huis Bex (C) en huis Steins (A) met versteende en witgekalkte lemen straatgevels. De zijgevel aan de binnenplaats van Steins is in 
onbedekte leem. Tussen de twee vakwerkhuizen loopt ’t ‘Sjteinsgetske’ naar Hellebroek. Foto: ca 1955

4 Tranchotkaart 1805, Schwyr, een straatje 
vakwerkhuizen, eenzaam gelegen tussen 
Hellebroek Veld, Wijnandsraeder Veld en 
Weustenraeder Veld. Hoeve A staat aan de 
kruising, tussen twee stegen en tegenover de 
Putstraat (Landweg).
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versteend. Hun levensloop staat symbool voor de plaatselijke 
vakwerkhuizen die door de jaren heen met de grond gelijk 
zijn gemaakt.

18de eeuw
Zowel op de Ferrariskaart uit 1777 (foto 2) als op de 
Tranchotkaart uit 1805 (foto 4) zien wij de vrijwel gesloten 
hoeve A liggen te midden van in totaal ca 25 gebouwen van 
het gehucht. Aan dezelfde kant van de straat nog 7 panden, 
verspreid staand, te beginnen met het goed ‘den Bongart’.
De overzijde telt ongeveer 17 huizen. Op beide kaarten staat 
ook nog een gesloten hoeve aan de Putstraat (foto 6), in 1832 
eigendom van Andries, Jan l’Ortye. Deze is ook verdwenen, 
een restje vakwerk is nu nog te vinden in een oude stal op het 
erf van huis Driesen, nummer 12. 
Op de hoek van Swier en de Putstraat bouwt Jan Willem Bex 
in 1765 een smidse, die door de inwoners het Bexhoes wordt 
genoemd. Een smid Bex staat te boek als de maker van het 
Swierse veldkruisje3.

Links langs de boerderij A en door de weilanden achterom 
loopt een smal voetpad over de Bisse- en Hulsbergerbeek rechttoe rechtaan richting Hellebroek 
en Nuth (foto’s 3,4,6,8). Het zou een onderdeel zijn geweest van het Napoleonspad van Vaals 
tot Sittard4. Napoleon liet zijn troepen graag van lijnrechte routes gebruik maken. Het was voor 
de inwoners van Swier bovendien een korte verbinding met Wijnandsrade, voor kerk en school, 
en tevens naar de markt en winkels in Nuth. De andere veldweg, I g’n Wales, loopt in dezelfde 
richting, maakt echter een grote omweg om de samenvloeiing heen om op deze manier maar 
een van de twee beken over te hoeven steken.

19de eeuw 
Op het kadastrale verzamelplan (foto 5) en op het minuutplan (foto 6), uit 1811-1832, staat de hoeve 
A tegenover de Putstraat. Ofschoon het smalle voetpad niet weergegeven is op het verzamelplan, 
staat het wel op het minuutplan. Aan de hand van de perceelnummers (afb. 6) en de bijbehorende 
OAT-gegevens (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel)5 (798, 799)6, kunnen wij constateren dat in 
die tijd Mathijs Vroemen eigenaar was van deze boerderij, adres Swijer 257. Rechts naast zijn 
pand in de hoek met de veldweg I g’n Wales had hij een moestuin (791). Achter het huis nog een 
moestuin (796) en een boomgaard (795). Verder een grote boomgaard waar dwars doorheen 
het voetpad liep naar Nuth (801, 802). De weilanden reikten tot aan de Bissebeek.  
Het is aannemelijk dat het gehele terrein tussen de twee stegen oorspronkelijk behoorde 
tot het perceel A, maar het zal vermoedelijk door erfenis gesplitst zijn (vergelijk de exact 
gelijke maat van de naast elkaar liggende boomgaarden 795 (Vroemen) en 794 (Houben 

3  Uit Swier zoals het was en moet blijven, Wiel Oehlen, e.a., 1993

4  Uit Swier zoals het was en moet blijven, Wiel Oehlen, e.a., 1993

5  OAT= Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel behorend bij de kadastergegevens en perceelnummers uit 1811-1832

6  Perceelnummer op de kadastrale kaart van 1811-1832 (afbeelding 6)

erfg.)7, beiden met een oppervlakte van 
1085m².

De erven Houben hadden hier tevens een 
plaats (792) en een tuin (793), terwijl aan de 
overzijde van de straat ook nog een huis (905), 
tuin (906) en boomgaard (907) eigendom 
waren. De vakwerkschuur aan de straatkant, 
rechts aan het steegje, behoorde gezien de 
dakconstructie (foto 10), oorspronkelijk tot 
het complex, maar was in die tijd, voor ieder 
een deel, eigendom van de buurmannen 
Pieter en Renier Nijsten (56, 57). Toenmalige 
adressen 275 en 274, de perceelnummers 
van hun huis (C) waren 1054 en 1055, en van 
de boomgaard en tuin 1053 en 1052. Van 
beroep waren zij kleermakers. Zij hadden ook nog bouw- en hooiland in het dorp. 
Vroemen was landbouwer, hij had in Swier landbouwgrond liggen op de Lange Rein, Achter 
Swier en in het Molenveld.
Rechts van de boerderij, aan de overzijde van de steeg I g’n Wales in de hoek met de hoofdweg, 
staat de woning B van Pieter Henssen (788), adres Swijer 95. Van dit huis is de bouwdatum 
bekend, daar in een dwarsbalk aan de straatgevel: ‘Den 23 May 1644’ staat ingekrast (foto 12). 
Het gebouw staat ook op de Ferrariskaart uit 1777. Henssen had naast een moestuin (789), 
een boomgaard (790) ook hooi- en bouwland in Swier.

De meeste inwoners waren landbouwer, dagloner, knecht, dienstmeid en arbeider. Verder 
woonden er een timmerman, een strodekker, een schoenmaker, een smid en een molenaar. 
Alle woningen hadden een eigen stuk grond achterom, de percelen waren diep. Iedereen hield 
een koe en/of een varken, een troepje kippen, had een moestuin, een weiland en vaak een 
boomgaard, soms zelfs hooi- of bouwland voor eigen gebruik. 
In deze eeuw bestonden waarschijnlijk alle boerderijen en huizen grotendeels nog uit (eiken)hout 
en leem. Tegenover Vroemen woonde Renier Keulen, Swier 122, een ‘strooidekker’ die daken 
legde en repareerde. De dakbedekking van vakwerkhuizen bestond uit stro en onderhoud 
daarvan was een jaarlijks noodzakelijke bezigheid. 
In de loop van de 19de eeuw is men de woningen, in navolging van de stad, langzaam gaan 
renoveren en verstenen, want er werd neergekeken op dergelijke lemen optrekjes, die veel en 
geregeld reparatie nodig hadden, want het natuurlijke materiaal (hout, leem, stro) was gauw 
versleten en tevens brandgevaarlijk. Dat het aanzien verminderd was, vertelt o.m. een notitie in 
het archief van de gemeente Bunde in 1832, waar sprake is van 4 boerderijen, 28 huizen en 60 
hutten! (bedoeld zijn vakwerkhuizen)8. Omdat steeds meer pannendaken en stenen siergevels 
verschenen, werd al gauw een link gelegd naar steen als duurzaam en men oordeelde: “Leme 
buuj, erm luuj’ (lemen bouw, arme lui)”. Het gezegde stamt uit deze tijd, evenals de uitdrukking 
’steenrijk’. Wat men vaak deed, was het vervangen van de lemen vulling door bakstenen. Dat 

7  OAT= Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel behorend bij de kadastergegevens en perceelnummers uit 1811-1832

8  Eggen. C. Vakwerkbouw in Limburg, 1989

5 Swijer op verzamelplan 1811-1832 

6a detail, 3 vakwerkhuizen aan de voormalige stegen: links (C) 1054, 
1055, 56, 57 Pieter en Renier Nijsten. Midden (A) 798, 799 Mathijs 
Vroemen. Rechts (B): 788 Pieter Henssen.
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pakte niet altijd goed uit, want het skelet was op zo’n zware vulling niet berekend, de panden 
verzakten of moesten met extra balken verstevigd worden. Een bestaand voorbeeld van echte 
verstening is huis C waarvan de leem in de kopgevel in eerste instantie werd vervangen door 
bakstenen (foto 11), maar dat op het einde van de 20ste eeuw geheel in een bakstenen huis zal 
zijn veranderd. (foto 17). 
Met hoeve A kwam het zo ver niet. Het woonhuis, dat tussen de schuur en de stal lag, kreeg 
weliswaar op het einde van de 19e eeuw een stenen straatgevel, maar daar bleef het bij. Er 
kwam ook nooit een dakgoot, het zadeldak behield zijn grote overstek. Het huis was toen 
bewoond door een zekere Dreessen9, afkomstig uit de Putstraat. 
De deur en ramen (met luiken) hadden nu gemetselde segmentbogen gekregen, typisch voor 
die tijd. In de vakwerkstal voor aan de straat bevonden zich later het toilet en een fietsenberging. 
De woning was een zgn. dwarshuis, waarvan de deur zich links in de langsgevel bevond en die 
toegang gaf tot het halletje (dun eëre). Van daaruit gingen deuren naar ut hoes, een trap naar de 
zolder (slaapruimte), naar de kelder en een gangetje naar achteren waar de wasruimte (de sjpin) 
en de slaapkamer en/of werkplaats zich bevonden. In de schuur, vlak naast de hoek met het 
woonhuis, zat een deur naar de koeien- en varkensstal.‘’t Hoes’ is de volksnaam voor de twee 

ruimtes achter elkaar, d.w.z. de woonkeuken 
en de goede kamer met de warme schouw 
ertussen in. Men leefde en woonde 
voornamelijk in de woonkeuken. De diepte/
breedte van het huis was gelijk aan de lengte 
van een ankerbalk ca 5-6 meter.   
Omdat het huis aan een viersprong stond, is 
het niet verwonderlijk dat er al eeuwenlang een 
wegkruis staat. De weg Swier (Wijnandsrade-
Hoensbroek) kruist zich hier met Putstraat 
en het voetpad naar Hellebroek. Het kruisje 
staat al aangeduid op een topografische 
kaart uit 1840 (3). Het tegenwoordige, sierlijk 
gesmede exemplaar dateert van einde 19de 
eeuw en is van de hand van Bertus Bex10, de 
buurman van Steins, die zijn smidse had aan 
de overkant, op de hoek Put- en hoofdstraat.

788, Henssen Pieter, Swijer 95, huis 280 m²; 
787 boomgaard 3100 m²; 789 tuin 115 m² ; 

790 tuin 355 m² (pand B, nu Swier 49 en 53)
792, Houben (erfg.) Jan, plaats 100 m²; 793 tuin 250 m²; 794 boomgaard 1085 m². 
905 Jan Houben (erfg.) overzijde van de straat (hij woonde zelf in Hunnecum 104) huis 245 m²; 
906 tuin 235 m², 907 boomgaard 4475 m².
798 en 799 Vroemen Mathijs, Swijer 257, huis pl. & geb. 185 m² en 185 m²; 791 tuin 100 m²; 
795 boomgaard 1085 m²; 796 tuin 240 m²; 797 erf 50 m²; 800 tuin 400 m²; 801 boomgaard 

9  Volgens Jo Sormani-Steins, dochter van Harie Steins, die hier als baby kwam wonen in 1902

10  Volgens Lieske Steins, geboren in het Steinshuis in1907

1520 m² tot Bissebeek; 802 boomgaard 780 m² tot Bissebeek. Opmerkelijk is de gelijke grootte 
van de percelen 795 en 794 (Houben erfg.), beide 1085 m². Was Houben als genoemde 
erfgenaam familie van Vroemen, gezien de exact gelijke oppervlakte van beider boomgaard? 
(Pand A, nu nummer 45))
1055 Nijsten Renier kleerm., Swijer 274, huis 30 m²; 1057 geb. 25 m². (=schuur); 803 tuin 425 
m²; id. 804, 805, 806; 1052 boomgaard (Pand C, nu nummer 41)
1054, Nijsten Pieter, kleerm. Swijer 275, huis 160 m²; 1056 geb.(115 m²) (=schuur); 1053 
boomgaard 900 m² (Pand C, nu nummer 43).
888 Valkenburg Jacob, koopman, Swier 244, huis
893 l’ Ortye Andries Jan, Swier 138, huis, pl, geb. 665 m²; 894 tuin 505 m²; 895 tuin 490 m²; 
896 boomg 7480 m²; boomg 7488 m² 
909 Ackermans Jan Leonard, Vaesraad 3, huis en geb. 535 m²; 908 bakhuis 
10 m²; 910 boomgaard 6960 m²; 911 tuin 615 m²; 912, 913, 914, 915 idem. 
899 Keulen Renier, Swier 122, strooidekker, huis 195 m²; tuin 280 m².
900 Degens Urling, landb. Swier 49, huis 195 m²; 890 huis, pl en geb.265 m²; 891 boomgaard 
165 m²; 892 tuin 860 m².
904 Soomers, Swier 834, huis 265 m²; 901 tuin 295 m²; 902 boomgaard 1420 m²; 903 
boomgaard 90 m²
1094 Dohmen Jan Mathias, landb. Swier 313, tuin 42 m²; 1095 huis 50 m²; 1096 huis 125 m²; 
1097 plaats 170 m²; 1098 boomgaard 800 m²;

6 Swyer hameau, detail op Kadasterminuutplan 1811-1832. De 
vakwerkhoeve A (798, 799) ligt tegenover de Putstraat (Lang Gats) en 
tussen twee stegen. Links huis C (1054/1055) en rechts huis B (788).

18 Ca 1960. Meisje Meessen fietst in de Putstraat (Landstraat). Op de achtergrond het Steinshuis; de vakwerkschuur met kruisje en rechts 
het pand uit 1912. De vakwerkstal, die zich voor het rechterraam van Steins bevond, is afgebroken. (foto Meessen)
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Sjteinsgetske

Zjwiers: 
Hub (Habets) va Fon (Erens, zijn opa) vertelt in het 
Zjwiers: “Ging me vreuger ‘t Gets aaf dan koams te 
ieësj aan de Vossekoeël, dan op de Sjaoëpsdrees, op 
d’r Hoeëningsberg, ’t Sjötspummelsgetske en in de 
Gebrande Wei um i Hèllebrook op ge Breuke aa te 
komme’.11

 
De familie Steins woonde ruim een halve eeuw in 
het huis A aan het ‘Sjteinsgetske’ (1902-1955). 
Het voetpad dat door hun weilanden liep (foto’s 
3,4,6,8), kwam in Hellebroek uit in een steeg waar 
op het einde tevens een familie Steins woonde, 
afkomstig van Wijnandsrade. Wegen en paden 

worden in de volksmond vaak genoemd naar een persoon of object waar het traject naar 
toe of doorheen loopt. De mensen zeiden onder elkaar Sjteinsgetske’12 tegen dit paadje, 
en tegen andere vergelijkbaar: Dreessegats (Putstraat waar Driessen (Dreesse) woonde), 
Jaokobsgats, Habetsgats, waar Habets woonde, I g’n Wales (naar het Waalhuis). Soms 
werden de namen officieel zoals de Putstraat, Kickenweg, Molenweg, Kerkweg.  
In Hellebroek op het minuutplan 1811-1831, staat op die plek een gesloten vakwerkhoeve (857), 
met boomgaard (856) en tuin (855), eigendom van landbouwer Jan Leonard Snackers. Langs het 
huis en tussen boomgaard en tuin liep de steeg. Na 1900 wonen er Jacob Steins en daarna zijn 
zoon, de mijnwerker, Huub Steins. Beiden waren getrouwd met een Snackerse.13 In 1993 heeft men 
dit hele pand gerestaureerd, alle 
balken zichtbaar zwart gemaakt, 
zoals het tegenwoordig mode is. 
Op dit moment is het, inmiddels 
rijksmonument, dé blikvanger van 
Hellebroek, de bewoners nu heten 
Lenssen-Schlechtriem.   
Nog een ander, bakstenen, huis aan 
’t getske in Swier stamt uit 1912, 
en dat staat er nog altijd, nummer 
43 achter het pand 41. Bewoners: 
Linkens, H. Jongen, Bruls-Gerards, 
Neer Bruls, Ben Bruls14. Het pad is 
in 1963 en het bruggetje over de 
Bissebeek is 1968 gesloten. 

11  Uit: Hub (Habets) va Fon (kleinzoon van Fon Erens). (uitgave 1995)

12  Volgens Jo Sormani-Steins, dochter van Harie Steins (geboren 1902)

13  ‘Hellebroek 200 jaar geleden’ op de website Hellebroek buurtvereniging / historie.

14  Uit Swier zoals het was en moet blijven, Wiel Oehlen, e.a., 1993

20ste eeuw

In 1902 kocht Joep Steins (1848-1923)15, inwonende bij Dreessen in de Putstraat, het huis A 
om daarin te gaan wonen met zijn gezin, vrouw Paulina Beuken (1860 Welten-Swier 1929) en 
vier kinderen: Marie, geboren in 1896; Willem in 1897; Nèt in 1899 en Harie in 1902. De twee 
jongsten, Mien in 1904 en Lieske in 1907, zijn in dit huis geboren. 
Joep was zelfstandige schoenmaker. Paulina Beuken, uit een landbouwersgeslacht in Welten, 
bezat uit erfenis, een aantal percelen landbouwgrond in Hulsberg, Swier en Molenveld. Hierop 
zijn o.m. huizen gebouwd door zoon Harie en zijn dochter Jo Sormani-Steins. Marie trouwde 
in 1946 met de buurjongen Hub Habets; Willem bleef vrijgezel; Nèt trouwde in 1921 met 
Jef Boumans in Kunrade; Harie trouwde 1929 met Ciska Cordewener, zij gingen wonen ‘i 

15  In in een artikel van genealoog Funs Patelski, gepubliceerd in het Genealogische nummer van het L.G.O.G., sept. 
2014 wordt Joep Steins genoemd als rechtstreekse afstammeling van een adellijke dame uit Nuth. Als illustratie staat er 
een foto bij van hem, samen met zijn vrouw Paulina Beuken. De bloedlijn loopt via zijn overgrootvader Jean Bemelmans 
uit Hunnecum, die kleinkind was van deze Cecilea van Hartsleben (1682-1735). Zij woonde op Huis De Daal in Nuth en 
stamde, via Blitterswijck-Passert, niet alleen af van Graaf Jan IV van Nassau-Dietz-Dillenburg (1410-1475), maar verder in 
de tijd terug ook van Walram I de Rosse van Valkenburg (1254-1302)

8 Sjteinsgetske en de steeg I g’n Wales in 1925

10 Ansichtkaart 1960: de vakwerkschuur (zie de 4 angen van de gebinten) met het 
kruisje. Links achterdoor de mergelen muur onder hetzelfde dak. Rechts ziet men 
de haakse verbindingen van het (niet zichtbaar) woonhuis met de lagere stal (tegen 
buurhuis nr. 47). De stal aan de straat was even hoog. Ook de schuur had zo’n 
zelfde verbinding, zelfde hoogte met het woonhuis. De aanvankelijke carrévorm bijna 
compleet.

14 Het gezin Steins met de klok mee: Harie en Mien Steins in 1929, kinderen van Joep Steins, staan voor het huis op de stoep. Het 
is kermis-processiedag, Harie draagt het zondagse kostuum en Mien een schort vanwege het werk in de keuken. Er zou natuurlijk 
heel wat familie op bezoek komen. Goed is te zien dat de regenafvoer in de hoek van het dak doorgetrokken is tot boven de mestkuil. 
Vakwerkhuizen hadden altijd een ver overstekend dak om de fragiele wand te beschermen tegen uitspoeling en een sterke helling (vanwege 
het aanvankelijke strodek) voor een goede afwatering. Een dakgoot was er nooit. Ouders Joep en Paulina Steins-Beuken. Lieske en Marie 
Steins. Nèt Steins en vriendin, Willem, Steins, d’r sjoester. Foto’s Familie-archief Steins.
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ge muuëleveld’ (Molenveld); Mien trouwde met Sjang Jakobs, zij vestigden zich op de hoeve 
G’n Dreesj in Tervoorst en Lieske trouwde in 1933 met Hub Diederen, hun woonplaats werd 
Valkenburg. Willem bleef vrijgezel en was als vijfde in de generatie Steins, de laatste, zelfstandige 
schoenmaker.

Met uitzondering van de stenen voorgevel was de rest van het huis nog altijd vakwerk. De 
schuur was gedeeld eigendom van Zef Meessen, die achterdoor woonde onder hetzelfde dak 
(foto 10). De gevel van zijn deel aan de steeg was van mergel. Het voorste gedeelte werd 
gebruikt door Steins die het gebruikte als dorsvloer en als hooizolder.

Op de foto (10) steken vier 
angen buiten de gevel, 
dat zullen er oorspronkelijk 
minstens 6 zijn geweest, 
gezien de lengte van deze 
vleugel. Op het moment 
van het optrekken van de 
muur waren de angen (de 
uiteinden van ankerbalken, 
die door en buiten de 
gebintstijlen steken) niet 
meer functioneel en zijn toen 
verdwenen. De deur bevond 
zich hoog boven een trapje, 
rustend op het voetraam 
(sjwel) en hing aan een 
gebintstijl. Bij het dorsen, als 
gevolg van het slaan van de 
vlegels, sprongen de korrels 

in het rond, doch niet naar buiten, daar de lemen vloer een stuk lager lag. Het licht viel door 
de open deur naar binnen, er was echter nog een klein raampje in de voorgevel, dat met een 
houten luik gesloten was, het zgn. sjpin- of brandduurke16. 

De vakwerkstal (afb. 1), aan de andere kant van het perceel, is in 1955 afgebroken. Het 
bakstenen buurhuis (nu nummer 47) had men in 1912 er tegenaan gebouwd op de voormalige 
tuin van de hoeve. Mogelijk is toen ook de stal ingekort om het brede huis meer ruimte te geven, 
want aan de rechterzijde grensde de weg I g’n Wales. Die afbraak is aannemelijk omdat op de 
foto 10 het huisdak van Steins (A) een haakse hoek toont en zich achter het nieuwe huis lijkt 
te bevinden. Ook een vergelijking met de perceeltekening (foto 6) duidt daarop. De bewoners 
waren: Vromen, de dochter van Leenders (‘mem van Austen’ de vroedvrouw), Hub Driessen, 
Johan Habets, Kortis, Willem Bex, Lei Bruls, Frens Marell, Hub Franssen, Habets-Habets, van 
Loo, Brinkmans en Wiel Oehlen (van 1989-2016). 17 In de steeg stond vroeger de dorpspomp, op 
dit moment staat er een reconstructie uit 1996 tegen de rechter zijgevel van het pand.  
Na de dood van Joep Steins in 1923 woonde Paulina totdat zij stierf in 1929 in het huis. Lieske 

16  Raamopening om het sjpin (rommel) naar buiten te gooien en te gebruiken in het geval van brand.

17  Uit Swier zoals het was en moet blijven, Wiel Oehlen, e.a., 1993

bleef tot 1933, Marie tot 1946, en Willem tot 1955 in het pand. Na hem achtereenvolgend Jo 
Bruls, Guus Bruls, H. Meex en J (Zef) Meessen18. Deze laatste (foto 19, hij staat op de ladder) 
sloopte samen met zijn gelijknamige neef in 1963 de schuur en betrok een nieuw onderkomen 
op nummer 39. De andere bouwde in 1969 op de oude fundamenten een compleet nieuwe 
woning. De garage staat nu op de plek van de ‘goow kamer’ en de oprit ligt waar ooit de 
vakwerkstal stond. De schuur is ingewisseld voor een ommuurd grasveldje. Het kruisje kreeg 
hierin weer zijn vertrouwde plekje terug aan de straat. De huidige bewoner heet P.M. Heida.

De twee buurhuizen nader bekeken
Het vakwerkhuis B, Swier 16-17 nu 53 
(foto’s 9, 12, 12a, 12b, 12c), dateert 
uit de 17de eeuw en bestond uit 6 
eikenhouten gebinten (5 traveeën). Het 
jaartal 1644 staat in een dwarsbalk aan 
de straatkant. Op de plaats van het 6de 
gebint is (waarschijnlijk) in 1800 een 
(luxe) spekmuur opgetrokken, daar zich 
in de top een geprofileerde mergelsteen 
bevindt, waarin het jaartal 1800 is 
gegraveerd benevens enkele initialen, 
met (willekeurig) de letters H C....H....W. 
De muur keek richting de steeg. Het 
lagere gedeelte van 3 gebinten en een 
aanhang zijn vermoedelijk van na deze 
datum.
De spekgevel bestond uit 7 lagen 
baksteen afgewisseld met twee-bloks 
mergelbanden, de vergelijking duidt 
op doorregen spek. Dit stijlelement 
uit de Renaissance is karakteristiek 
voor de omgeving en is, gezien het 
aantal lagen baksteen terug te brengen 
naar de eindtijd van de Maaslandse 
barok, vergelijk de oude spekhuizen in 
Hunnecum, Vink, Aalbeek en Terstraten 
met allemaal 4 en in Grijzegrubben met 
5 lagen. Hoe meer baksteenlagen (van 
3 tot 8) in de spekmuur, hoe later deze 
gebouwd is. In de andere kopgevel zien 
wij op de foto een skelet, opgevuld met 
bakstenen. Deze gevel had naar achteren 
een afhang, onder een doorslepend dak.

18  Uit Swier zoals het was en moet blijven, Wiel Oehlen, e.a., 1993

19 Afbraak vakwerkschuur in 1963 door de neven Zef Meessen en Zef Meessen. Het voorste 
gedeelte is al gesloopt. We kijken naar een tussengebint. Foto Meessen 

12 Swier 16-17 (nu 49-53). Huis B. In de 20ste eeuw woonden er twee 
families in dit vakwerkpand. Het 4de gebint vormde de scheiding. In de balk 
(regel) onder het bovenraam tussen de angen van het 3de en 4de gebint 
(van rechts gezien) staat datum en jaartal ‘Den 23 May 164’ ingekrast. De 
spekmuur bevindt zich links naast de dakkapel. Foto Ger Hukkelhoven 1960

12a Huis B, achterkant, met afslepend dak en uitgebouwde stal. Rechts er 
tegenaan, de lagere aanbouw.   Foto Ger Hukkelhoven, 1960
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In de 20ste eeuw woonden in het gehele gebouw twee families. Iedere woning 
had een schoorsteen (foto 12) om de woonkeuken te verwarmen. Het 4de gebint 
vormde de scheiding ((foto 12c). De bewoners van het pand waren op het laatste 
in het linker (nr. 17) Johan Habets, in het rechterdeel (nr. 16) Lei Moderscheim.   
Johan Habets, getrouwd met achternicht Marie Hubertina Janssen, bouwde in 1918 op de 
voormalige tuin (790), gelegen voor het oude vakwerkhuis in de hoek van grote weg Swier en de 
steeg I gen Wales (Habetsgats), een nieuw stenen huis met een mansarde- en een zadelkap, nu 
nummer 49 (foto 7). Er was korte tijd een winkel in koloniale waren in gevestigd. Hub Habets, de 
jongste van hun 6 kinderen (Johan, Marie, Zef, Harie, Anna en Hub), geboren in het vakwerkhuis 
in 1899, trouwde in 1946 met zijn buurmeisje Marie Steins. Hij was toen al twee keer weduwnaar, 
van Maria Dreessens en van Käthe Loskamp. Omdat hij hoofd was van de school in Nieuw 
Lotbroek, bouwde het echtpaar daar een huis in de Julianastraat 15. Zijn gelijknamige neef 
Hub Habets (oomzegger en de oudste zoon van zijn broer Johan, geboren in 1914) is bekend 
van het in 1995 uitgegeven boekje Hub va Fons. De lage uitbouw aan de achterkant dateert 
uit de jaren 60, en is gedaan door Jan en Jeanne van Zanten-Habets (Jeanne Habets is een 
dochter van Zef). Tegenwoordig wonen er dochter Wil van Zanten met haar dochter.  

Na een eerste afbraak van het meest linkse deel van huis Habets (B) waren de gaten in de spekmuur 
zichtbaar, waarin de balken hadden gezeten t.b.v. het aansluitende lagere gedeelte (foto 9). In de 
gevel was nu een uilengat te zien, dat als in- en uitgang gediend zal hebben voor de roofvogel, 
die zich tegoed deed aan de muizen op de zolder. In 1972 werd het rechter gedeelte, nummer 16 

12b Huis Habets. Geheel rechts de achtermuur van de nieuwbouw 
nr. 49.Foto: Ger Hukkelhoven. 1960

12c Huis Swier 16 is afgebroken. Het gebint van nummer 17 wordt 
afgewerkt en het puin geruimd. Foto Jos Rijks 1972

7 Oude (1644) en nieuwe huis Habets (1918, 1960) aan de 
Habetsgats. Foto RDE, 1999

9 Overgebleven restant van huis B, bestaande uit twee traveeën 
en een spekgevel. De gaten t.b.v. de balken voor de aanbouw en 
een uilengat zijn goed te onderscheiden. Gesloopt in juni 2003, de 
gewelfde kelder bleef gespaard. Foto RDE 1999

11 Ansichtkaart 1960, 19de eeuws vakwerkhuis en de oude 18de eeuwse witgekalkte vakwerkschuur met kruisje. Vrijwel alle vakwerkhuizen 
zagen tot ca 1965 uit als witte huisjes met kleine raampjes, omdat zij witgekalkt waren. De niet zichtbare gevel van de schuur had echter nog 
gewoon de zichtbare leem in de vakken. Het zwart verven van het skelet is een mode van de laatste halve eeuw. Duidelijk is de afdruk te zien 
van de voormalige stal van Steins op het buurhuis.

13 Het Swierse veldkruis, nog met het 
oude anker, staat voor de voormalige 
steeg. Foto Els Diederen,2002

13a Het Swierse kruisje, het originele anker naar het vakwerkhuis is verdwenen, Foto Els 
Diederen, 2016
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van Moderscheim, gekocht en vervolgens afgebroken door Jos Rijks, die ter plekke een nieuwe 
woning optrok in gele baksteen, nu huisnummer 53. In de voorgevel verscheen een gedenkteken 
in de vorm van een stukje vakwerk. Het laatste restje van het Habetsdeel dat op het einde dienst 
deed als stal (foto’s 7, 9, 12b, 12c), is in juni 2003 gesloopt. In de grond bevindt zich wel nog 
de gewelfde, stenen kelder, die in de oorlog o.m. dienst had gedaan als schuilplaats.  
Het derde vakwerkhuis C, aan de overkant van het steegje (foto 11) nu nummer 41 is van 
jongere datum, namelijk 19de eeuws, het staat niet op de kaarten uit 1777 en 1805, wel op de 
kadasterkaart uit 1830. Ergens voor 1960 werd het vlechtwerk met lemen vulling in de vakken 
van het kopgevelskelet verwijderd en vervangen door bakstenen (foto 11). Nog later verandert 
het gebouw tot een geheel stenen woning, de vorm blijft behouden, alleen de deur verhuist naar 
de straatkant (foto 17). Bewoners: Jan Willem Bex; zoon Bertus Bex; dochter Meessen-Bex; 
zoon Jan Meessen en v.d. Boor-Driessen. In 1969 werd ook de oude smidse van Bex, aan de 
overkant van de straat, afgebroken19.

Vooral in de jaren 60-70 werden heel wat lemen huizen met de grond gelijk gemaakt en 
vervangen door nieuwbouw in steen en niet alleen in Swier, het was overal de trend. Dat is 
heel jammer, vakwerk was een inheemse bouwstijl, men woonde ‘I g’ne leem’, hier van eigen 
Swierse bodem. Wat dit betreft, kwam in het dorp de welvaart eigenlijk te vroeg, ‘steenrijke’ 
mensen bouwden, heel begrijpelijk, bestendige en duurzame huizen met eigentijds comfort, 
net voordat vakwerkhuizen, mede vanwege geavanceerde restauratie-technieken en nieuwe 
inzichten betreffende duurzaam wonen, een hogere status kregen.

19  Uit Swier zoals het was en moet blijven, Wiel Oehlen, e.a., 1993

In het heuvelland in Zuid-Limburg 
ten zuiden van de Geul, zijn wel veel 
vakwerkhuizen bewaard gebleven, het 
bleef daar langer een normaal verschijnsel. 
In de jaren 70-90 van de 20ste eeuw kwam 
de ‘mode’ om het huis te verstenen daar 
eigenlijk tegelijk met de vraag naar een 
romantisch vakwerk(vakantie)huisje. 
In plaats van afbreken en vervangen, 
ging men restaureren en renoveren, 
want de pittoreske optreksels werden 
toeristische trekkers. Zelfs bakhuisjes 
veranderden in vakantiewoningen. De 
meeste voorbeelden hebben daar nu 
een functie in de horeca.   
Vooral in het begin waren echter veel 
verbeteringen in strijd met het typische 
karakter van de vakwerkbouw, door b.v. 
het plaatsen van moderne grote ramen, 
soms dwars door originele balken heen en 
het gebruik van onnatuurlijke materialen. 
In de tegenwoordige tijd heeft men 
meer oog voor het vakwerk-eigene bij 
het restaureren en is men creatief in het 
verzinnen van een comfortabele inrichting, 
zonder het typische van het gebouw 
geweld aan te doen. Zelfs vlechtwerk met 
stroleem wordt weer toegepast, want 
deze milieuvriendelijke wanden hebben 
een hoge isolerende waarde. 

21ste eeuw
In de 21ste eeuw zien wij Swier op de kaart nog steeds als hetzelfde lintdorp te midden van 
uitgestrekte velden. Daarin is niets veranderd. In werkelijkheid zijn de meeste huizen grotendeels 
gerenoveerd, met de tijd meegegaan of geheel vervangen. Swier is nu grotendeels een laat 19 
- 20ste eeuwse nederzetting op eeuwenoude fundamenten. Er is nog maar één vakwerkpand 
te vinden, daterend van 1776, Swier nummer 2, gelegen tegenover de Kerkweg (foto 16), 
weliswaar zonder leem, maar met stenen en thermisch glas binnen het skelet. Het betreft 
twee schuren, het woonhuis is gesloopt. De topgevel aan de straat is een bakstenen muur, die 
tegen het oude skelet is opgetrokken. In de zijgevel zijn de langgerekte, brede vakken en lange 
schoren goed waar te nemen, zij tonen twee kenmerken van vakwerkhuizen in Zuid-Limburg 
op het platteland. Over die kenmerken in een volgend artikel meer.
Van de oude vakwerkhoeve rest ons alleen het Swierse veldkruisje als aandenken aan de plek 
waar de geschiedenis ligt begraven. Het kruisje dat stevig verankerd zat in een balk van de 
schuur, zoals ook de godsdienst innig verbonden was met mens, huis en omgeving. Een (loos) 
anker herinnert nog aan die verbinding (foto 13). Het was ook niet zo maar een veldkruisje 

17 Alle vakwerk is verdwenen. Gezien vanuit Landweg (voorheen Putstraat) v.l.n.r. Huis C nr. 41; vrml. steegje; achterdoor (witte) huis uit 
1912 nr. 43; Huis A nr. 45; Huis uit 1912, nr. 47. Foto Els Diederen, 2016.

15 In de Limburger van 13 sept. 1963 stond een artikel met foto van 
de vakwerkschuur, vanwege het feit dat het huisje op de nominatie 
stond om afgebroken te worden. Men wilde wel restaureren maar de 
benodigde subsidie bleef uit. Het huisje werd gesloopt. In de deur zat 
nog een antiek eikenhouten slot, dat wel is gered. Het vakwerkhuis 
achterdoor op de foto is nu een bakstenen huis (Swier 41)
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als markante aanwijzing op een splitsing van wegen. Naast zijn religieuze functie, Swier had 
geen kerk en pas in 2000 verscheen de Isidorus-kapel, was het jarenlang het trefpunt voor de 
bewoners en hangplek voor de jeugd van Swier.

Els Diederen

Opstelwedstrijd om de pater van der Zee Trofee

Waarom is de verzameling van pater Wasmann zo belangrijk?

Schrijf een antwoord op de vraag: ‘Waarom is de verzameling van pater Wasmann zo 
belangrijk?’ 

Deze opdracht kregen de kinderen van groep 8 van de Stefanusschool nadat ze een bezoek 
hadden gebracht aan de verzameling van Wasmann in het Natuurhistorisch Museum in 
Maastricht. Wasmann, een jezuïet, woonde een tijdje in het kasteel van Wijnandsrade, dat 
toen een jezuïetenklooster was. De pater was insectenkundige, gespecialiseerd in mieren, 
termieten en hun ‘gasten’ (d.w.z. andere insecten die leven in mieren- en termietenkolonies). 
Pater Wasmann werd een wereldberoemde geleerde. Het is mede aan hem te danken dat 
de katholieke kerk de eerste grote religie was die de evolutieleer van Darwin aanvaardde. De 
verzameling insecten van pater Wasmann en zijn bibliotheek zijn bewaard gebleven, ook al zijn 
ze in WOII door de nazi’s geroofd en door een geleerde Amerikaanse kolonel weer naar het 
museum teruggebracht. 
In het museum gaf dr. Beuk, de conservator, aan de kinderen een presentatie met biografische 
gegevens van pater Wasmann en een uitleg over zijn werk. Jurylid Jack Jetten heeft het 
onderwerp in de klas nog een keer toegelicht.

De jury las de werkstukken met heel veel plezier.

Opmerkingen van de jury 

-  Groot niveauverschil. Sommige leerlingen maken zich er makkelijk vanaf of geven geen 
antwoord op de vraag of schrijven alleen maar over het uitstapje naar het museum.

-  Het onderwerp was moeilijk voor groep 8, toch hebben de meeste kinderen behoorlijke 
opstellen gemaakt en zich goed verdiept in pater Erich Wasmann.

-  Sommigen maakten grappige fouten. Seminarie van jezuïeten werd bijvoorbeeld “seminarie 
van jeeslieden” en “seminarie van J. Swieten”.

-  In één opstel wordt de pater met een tijdmachine naar het heden gehaald en krijgt te horen: 
”U bent ……overleden”.

-  De kinderen zijn in staat om indrukwekkend veel feiten over te brengen. 
-  Veel kinderen lezen het verhaal niet meer na als ze het op papier hebben gezet. Daardoor 

blijven er veel fouten in staan. Er is verschil tussen kinderen die veel lezen en die dat nauwelijks 
doen. 

Advies van de jury

1.  Voor alle kinderen: let beter op de juiste spelling, ook van de werkwoordsvormen! 
2.  Voor veel kinderen: let erop dat je de tegenwoordige tijd en de verleden tijd niet zomaar 
door elkaar gebruikt. 
3.  Voor sommige kinderen: houd je aan de opdracht.
4.  Voor bijna alle kinderen: lees je tekst goed na, voordat je hem inlevert. 

Hartelijk dank, kinderen van groep 8! 

Google streetview 2015: v.l.n.r. Huis C (nr. 41); ingang vrml steegje en muurtje met kruisje van huis A (nr. 45); Huis uit 1912 (nr. 47); Ingang 
voorm. steeg; Huis nr. 49 uit 1918 / 1960 en Huis B uit 1972 op de plek van vroeger nummer 16, nu nr. 53, met vakwerk-aandenken in de 
gevel.

16 Swier 2, dat wat nog rest aan (versteende) vakwerkbouw in Swier in de 21ste eeuw (anno 1776). Het woonhuis is gesloopt, de schuren 
zijn verbouwd tot woonhuizen. Foto Els Diederen, 2016
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Verantwoording van de Jury van de Van der Zee Trofee 2016

Berekeningen
De jury heeft alle opstellen een rapportcijfer gegeven. De cijfers waar de jury uit kon kiezen, 
waren van 0 (te slecht voor woorden) tot 10 (ongelooflijk goed voor iemand van groep 8). Er 
waren 5 juryleden. 

Er zijn 24 werkstukken ingeleverd. Deze zijn beoordeeld door 5 juryleden. Het gemiddelde van 
de hele klas was 7. Dat is een half puntje lager dan verleden jaar. Er was één onvoldoende, 
12 werkstukken hadden een punt tussen 6 en 7. Acht kregen een punt tussen 7 en 8. Een 
werkstuk kreeg een 8, dat is van Mart van der Vleuten. Nancy Moonen kreeg een 8,3. 
Maar er kan er maar één de beste zijn, één werkstuk kreeg zelfs een 9,5! Dat is de winnaar 
van de Trofee van pater van der Zee 2016. Het is een werkstuk met een sterke opbouw en 
uiteenzetting van argumenten. Goede alinea-indeling en correcte volzinnen. Het speelt met 
tijden en verhalend vertellen. Het weeft informatie moeiteloos door het verhaal. Daarnaast heeft 
de leerling zelf dieper gegraven naar achtergrondinformatie en deze zeer compleet en correct 
uiteengezet. Het lijkt wel een essay.
De winnaar is:

Bart Thomassen – Winnaar Trofee Van der Zee 2016

De jury van de Van der Zee Trofee 2016
Esther Steins, Riek Meijers, Karien Schrijen, Jack Jetten en Wilfried Dabekaussen

Winnaar Trofee Van der Zee 2016

Waarom is de verzameling van pater Wasmann zo belangrijk?

Erich Wasmann werd geboren op 29 mei 1859 in Meran in Oostenrijk (nu Italië). Zijn vader 
Friedrich Wasmann was kunstschilder en ontmoette de toekomstige moeder van Erich tijdens 
een opdracht. Erich had niet de beste gezondheid en had last van longontsteking. Hij groeide 
op in een welgesteld gezin en ging in 1872 naar een internaat van de Jezuïeten in Feldkrich. 
De Jezuïeten vormen een religieuze orde en leven vooral in kloosters. Net als veel andere 
ordes mogen zij niet rijk zijn en met vrouwen omgaan. Ook moeten ze gehoorzaam zijn. Het 
grote verschil met andere ordes is, dat zij alleen gehoorzaam zijn aan de paus, en vallen niet 
onder het gezag van een bisschop. De orde werd opgericht in 1534 in Parijs door een groep 
studievrienden. Het aanvankelijke doel van de groep was hulp aan de medemensen, maar 
vooral aan zieken. Hij werd zo gefascineerd door wat zij deden waardoor hij ook pater wilde 
worden.

In 1875 begon hij aan zijn studie als noviciaat in Exaten en in 1877 ging hij naar Wijnandsrade. 
Zijn verdere studie was in Blyenbeek voor filosofie. In 1890 ging hij nog naar de universiteit 
in Praag en in 1891 naar Wenen, waar hij zijn diploma voor zoölogie kreeg. Hij werd door de 

bisschop van Luik tot priester benoemd.

Hij had een aantal interesses, zijn 1ste: kevers, 2de mieren, 3de gasten in een mierenkolonie. 
Hij werd ook wel de keverpater genoemd of de mierenpater omdat hij 400 boeken schreef over 
kevers en mieren en 1.100 mierensoorten ontdekte.

Twee van zijn uitgaven zijn:
•	 Der	christliche	Monismus.	Zeitgemässe	Betrachtungen	über	christliche	Glaubenswahrheiten,	

Freiburg im Breisgau: Herder, 1920
•	 Haeckels	Monismus	–	eine	Kulturgefahr,	1919

Toen Bismarck ruzie kreeg met ordes van de kerk (waaronder de Jezuïeten) stuurde hij 
ze Duitsland en Oostenrijk uit. Daardoor moesten ze vluchten naar landen zoals België 

Bart Thomassen Winnaar Trofee van der Zee 2916
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en Nederland. Daar bouwden de Jezuïeten kloosters. Een heel groot klooster was het 
Ignatiuscollege in Valkenburg. Wasmann heeft hier zijn laatste jaren doorgebracht. Maar vaak 
alleen dankzij zijn ziekte, dus las hij veel boeken dus wist hij heel veel. Als hij dan toch buiten 
was, was hij in het bos om mieren en kevers te bestuderen. Hij kon ook slecht met andere 
mensen omgaan met uitzondering van pater Schmitz. Hij bestudeerde ook mieren en kevers 
en hij en Wasmann waren goede vrienden. Pater Schmitz had ook een aandeel in de collectie 
van Wasmann en heeft een deel van de collectie uit de handen weten te houden van de Nazi’s. 
Wasmann overleed op 26 februari 1931 in Valkenburg. Later in de Tweede Wereldoorlog werd 
van het klooster een SS-school gemaakt.

Waarom zijn verzameling zo belangrijk is, komt door drie redenen:
1. Er zijn niet meer van dit soort collecties, dus is deze collectie zeer belangrijk voor de 

wetenschap.
2. We weten nu veel meer over mieren, kevers, termieten en de gasten van een mieren-/

termietenkolonie.
3. Er zijn in de collectie veel verschillende mieren, kevers en termietensoorten te vinden die je 

niet zomaar tegenkomt, dus kunnen wetenschappers makkelijker herkennen om welke soort 
het gaat en verder onderzoek doen. 

Tijdens zijn onderzoek stuitte Wasmann op de vraag: hoe ontstaan (meestal) zeer gespecialiseerde 
mieren-/termietengasten. Zo kwam hij op een theorie die erg leek op de evolutietheorie van 
Darwin. Die theorie wordt de ‘Wasmanniaanse Nabootsing’ genoemd. Bij Wasmanniaanse 
Nabootsing is het nagemaakte voorbeeld of model een dier waarmee het nagemaakte dier 
samenleeft, bijvoorbeeld als gast in een kolonie van mieren, termieten of kevers.

De theorie van Darwin werd niet geaccepteerd in de katholieke kerk, maar die van Wasmann 
werd wel geaccepteerd! Want hij zei: de mens moet wel geschapen zijn door God maar de 
andere dieren zijn ontstaan door evolutie. Met die oplossing was de Paus heel blij, waardoor 
pater Wasmann zelfs tot de pauselijke Raad werd toegelaten.

In de Tweede Wereldoorlog moest een professor, genaamd Prof. Hans Bischoff, van SS-leider 
Heinrich Himmler (die ook geïnteresseerd was in dit onderwerp en wist van de collectie) de 
collectie ophalen. Hij moest deze naar een co, omdat daar proeven werden gedaan met dieren. 
Bijvoorbeeld een proef met muggen om ziektes te verspreiden. Maar voor die proeven hadden 
de Nazi’s de collectie van Wasmann nodig. In 1943 ging Prof. Hans Bischoff naar Maastricht. 
Pas bij de tweede poging lukte het hem, omdat hij soldaten bij zich had. Maar een deel van 
de verzameling had pater Schmitz kunnen laten verstoppen in de St. Pietersberg, samen met 
andere kunstschatten zoals de Nachtwacht van Rembrandt. De collectie van Wasmann lag 
bovenop de Nachtwacht en deze hebben de Nazi’s nooit kunnen vinden. Toch werd Schmitz 
naar een gevangenis gestuurd en later moest hij naar Oostenrijk. In 1945 ging de Amerikaanse 
Majoor Baily (die ook geïnteresseerd was in zoölogie) de collectie zoeken. Dankzij een list vond 
hij het deel van de collectie die de Duitsers hadden, in een bunker onder een bank en een ander 
deel in de villa van Heinrich Himmler. Majoor Baily bracht de collectie terug naar Maastricht, 
waardoor deze weer compleet was.
 

Verenigingsnieuws 2016

In memoriam
In het jaar 2016 herdenken we het overlijden van onze leden: mw. Mia Meessen-Knubben op 
6 januari, dhr. Nic Troisfontaine op 25 januari, dhr. Mario Bemelmans op 6 februari, dhr. Gerrit 
Driessens op 17 maart en mw. Els Gerards-Peters op 3 juni. Conform de regeling “Lief en Leed” 
heeft het bestuur telkens adequaat actie ondernomen.

Terugblik Algemene Ledenvergadering 2016
Op maandag 14 maart 2016 vond de algemene ledenvergadering plaats in het gemeenschapshuis 
van Wijnandsrade. Voorzitter Wilfried Dabekaussen heette de 39 aanwezige leden van 
harte welkom. Aansluitend werden 2 minuten stilte betracht voor de overleden leden in het 
afgelopen verenigingsjaar. Onze vereniging telde op de vergaderdag 230 leden. De aftredende 
bestuursleden Rein Krikke (dagelijks bestuur), John Bruls en Jos L’Ortye (algemeen bestuur) 
stelden zich allen herkiesbaar en werden met algemene stemmen herkozen. 
In haar vergadering van 15 februari 2016 heeft het Algemeen Bestuur besloten 2 personen te 
benoemen tot erelid, te weten: Mariska Jansen vanwege haar spontane medewerking bij de 
overdracht van tienduizenden foto’s en een groot aantal boeken, na het overlijden van haar 
vader en oud-voorzitter van de vereniging, Jan Jansen. Tevens viel deze eer te beurt aan Harrie 
Kuijpers die het monnikenwerk op zich heeft genomen om het enorme fotobestand van Jan 
Jansen zaliger te archiveren en toegankelijk te houden voor latere generaties. De voorzitter 
reikte hen, behorende bij het erelidmaatschap, een oorkonde uit.
Rein Krikke gaf als penningmeester een toelichting op de exploitatierekening 2015. Op advies 
van de kascontrolecommissie werd het bestuur decharge verleend. 

Algemene ledenvergadering (foto: Kirsti Heijnen)
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Thema 2016: Opkomst en ondergang van de mijnen
Na het officiële deel van de vergadering volgde in de grote zaal een lezing door Jack Vinders 
over de opkomst en ondergang van de steenkoolindustrie in Zuid-Limburg. Eric Vos nam de 
rol van interviewer over van Marcia Luyten die helaas door ziekte verhinderd was. Jack Vinders 
zong tijdens de lezing een drietal liedjes die verband hielden met het thema en het boek van 
Marcia Luyten, “Het Geluk van Limburg”. Na  de lezing, die door 208 personen werd bezocht, 
was Jack Vinders bereid het boek van Marcia te signeren.

Dodenherdenking Wijnandsrade 2016
Onder het motto “Vrijheid geef je door” is het van groot belang om de doden uit WOII te blijven 
herdenken. De heemkundevereniging zorgt er jaarlijks voor dat deze kaars blijft branden. Op 
maandag 4 mei begon deze herdenking met een gebedsdienst in de St. Stephanuskerk. In 
de overweging werd benadrukt dat vrede en vrijheid, zeker in deze tijd, niet vanzelfsprekend 
zijn. Het kerkelijk zangkoor St. Caecilia zorgde in de kerk voor de muzikale ondersteuning. 
Buiten, rondom de oorlogsplaquette, werd de plechtigheid voortgezet met een toespraak 
door de burgemeester van de gemeente Nuth, mevrouw Schmalschläger, een gebed door 
kapelaan Geilen, daarna 2 minuten stilte, gevolgd door de taptoe door een afvaardiging van de 
koninklijk erkende fanfare St. Caecilia en, met ondersteuning van het zangkoor, het zingen van 
het Wilhelmus. Ter afsluiting van deze stijlvolle herdenking volgde een bloemenhulde door het 
gemeentebestuur, de heemkundevereniging en Scouting Nuth. 

143e Bedevaart naar de Basiliek van Sittard
Op zondag 1 mei werd om 05.45 uur, onder goede weersomstandigheden, voor de 22 
deelnemers het startsein gegeven voor de jaarlijkse voettocht naar de Basiliek van O.L. Vrouw 
van het Heilig Hart in Sittard. De 16 kilometer lange tocht werd gecoördineerd door Esther 
Steins. Ruud Kerckhoffs zorgde voor een volgwagen, gevuld met fruit en frisdrank. Halverwege 
de tocht werd in Puth-Schinnen gepauzeerd en kon onder het genot van koffie of thee de 
meegenomen proviand worden genuttigd. Na deze wandeling door de prachtige natuur van 
Schinnen en Munstergeleen, sloten de wandelaars zich om 09.30 uur aan bij de overige 
deelnemers en ging het vanaf het station in Sittard in processie met de Koninklijk erkende 
fanfare St. Caecilia van Wijnandsrade naar de basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig 
Hart. Na de H. Mis, werden in het Mariapark en rondom de basiliek de terrassen bevolkt om 
deze lange traditie met voldoening af te sluiten.

Zilveren priesterjubileum Pastoor Jos L’Ortye
Op zondag 22 mei 2016 vierde pastoor Jos L’Ortye zijn 25-jarig priesterjubileum. Aangezien hij 
in Wijnandsrade ruim 8 jaar ( 2006-2014) voor de gemeenschap Wijnandsrade een toegewijd 
parochieherder is geweest, en nu nog steeds een actieve collega-bestuurder van de Vrienden 
is, zijn we die dag met een afvaardiging van het bestuur naar Herkenbosch getogen om onze 
felicitaties over te brengen. We hopen dat zijn betrokkenheid met onze gemeenschap ook in de 
toekomst behouden blijft.

Jac Vinders (foto: Kirsti Heijnen) Secretaris Jo Luijten aan het woord tijdens de Dodenherdenking (foto: Kirsti Heijnen)
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Vrolijk bezoek uit Hulsberg
Op maandag 18 juli bezochten de groepen 1, 2 en 3 van de basisschool Hulsberg het kasteel 
als onderdeel van de afsluiting van het schooljaar. De kinderen kregen uitleg over de Ridderzaal 
met het stoere harnas van Ridder Willem, over de historische motte met zijn imposante 
linden en zeldzame kornoeljes en over de spannende slotkelder met zijn spoken in de oude 
gevangenis. De ontvangst was een samenwerking tussen Stichting tot Behoud van Kasteel 
Wijnandsrade en de Vrienden van Wijnandsrade. Het was een vrolijke middag!

De Isidorus-Gerardus Route naar Wittem
Onder regie van Rineke Marell en Jo Luijten vond op woensdag 1 juni 2016 de jaarlijkse 
wandeling plaats vanaf de Isidoruskapel in Swier naar Wittem. Na het maken van een 
groepsfoto vertrok om 09.00 uur de groep richting Wittem. Het is ieder jaar weer genieten van 
de mooie natuur in het Limburgse land. Holle wegen en vergezichten maken deze tocht tot een 
bijzondere belevenis. In Ransdaal werd een sanitaire stop gehouden. Na een flinke afdaling, 
konden de wandelaars, aan de voet van de Vrakelsberg, genieten van een rustpauze en kon, 
met uitzicht op de heuvels rondom Elkenrade, de meegenomen proviand worden genuttigd. Na 
deze natuurwandeling van circa 16.5 kilometer arriveerde de groep rond 13.30 uur in Wittem. 
Na de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken bij de H. Gerardus werd, met veel voldoening, 
aangeschoven bij een van de terrassen. In ieder geval zal in 2017 deze traditie, in 2002 op gang 
gezet door Jan Jansen zaliger, Hub Ritzen zaliger en Wiel Oehlen, worden voortgezet. Ook dan 
weer is de organisatie in handen van onze heemkundevereniging.

Schooltuin “’t Paradijsje”
Op zaterdag 11 april 2015 is op initiatief van de heemkundevereniging en met samenwerking 
van de basisschool een werkgroep aan de slag gegaan met het gereed maken van het terrein 
achter de school. In die maand werd met 14 vrijwilligers de heemtuin verder ingericht. Op 
dinsdag 21 april vond een startbespreking plaats tussen de schoolleiding en leden van de 
tuindersgroep. De tuinactiviteiten werden vervolgens in het lesprogramma  opgenomen.  Op 
donderdag 21 mei 2015 werd een z.g. “Startdag” georganiseerd voor leerlingen, ouders, 
vrijwilligers, sponsoren, geïnteresseerden, schoolbestuur, College B&W en de Vrienden van 
Wijnandsrade. 

Daarbij was ook de pers uitgenodigd. In korte tijd groeide de schooltuin uit tot een 
participatietraject met een sterk educatief karakter. Inmiddels is de groentetuin geïntegreerd in 
het lesprogramma. De leerlingen zelf laten zich ook niet onbetuigd. Naast het onderhoud van 
de tuin en oogsten van de groenten nemen ze actief deel aan kleine projecten. Op dit moment 
zijn een tiental vrijwilligers wekelijks bezig om de tuin verder te ontwikkelen en te onderhouden. 
De zogenaamde “vergeten groenten” hebben nu hun eigen plek in de tuin. Zelfs voor de 
leerkrachten en ouders van leerlingen is dat vaak een openbaring. Inmiddels is de schooltuin 
ondergebracht in een stichting, met Ger Keulen als voorzitter. In de loop van 2016 kunnen de 
inwoners van Wijnandsrade en omgeving verder kennis maken met deze unieke schooltuin, 
onder andere in de vorm van een heuse groentemarkt waar de scholieren de producten uit hun 
eigen tuin verkopen. Nog steeds zijn vrijwilligers van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden 
via het secretariaat van onze vereniging.

Poëziewandelingen Wijnandsrade
Met de ontwikkeling van deze wandelingen is een bijzonder project tot stand gekomen. Inmiddels 
zijn 2 routes gerealiseerd. Op zondag 17 april 2016 vond op kasteel Wijnandsrade de officiële 
opening plaats. Burgemeester Schmalschläger gaf het startsein voor de twee wandelingen in 
het mooie buitengebied van Wijnandsrade en Hulsberg. De heemkundevereniging heeft een 
mooie brochure uitgegeven waarin deze 2 wandeling zijn omschreven. Ze zijn verkrijgbaar 
bij de Openbare Bibliotheek in Nuth, bloemenwinkel “’t Sjnuusterieke” in de Körnerstraat en 
bij handwerk- en breiwinkel “’t Sjtuupke” op de Hellebroekerweg in Wijnandsrade. Verder 
in dit Bulletin vindt u meer informatie over deze prachtige gedichtenwandelingen. Uiteraard 
kan de beschrijving van deze wandelingen ook worden gedownload via de website www.
vriendenvanwijnandsrade.nl. 

(Foto Kirsti Heijnen)
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Trofee van Pater van der Zee opstelwedstrijd 2016
Ieder jaar kunnen de leerlingen van groep 8 van de basisschool St Stefanus strijden voor de 
Trofee van Pater van der Zee. Met deze opstelwedstrijd worden de leerlingen betrokken bij de 
cultuur en geschiedenis van hun dorp en regio, voordat ze naar de middelbare school inde 
stad gaan. Dit jaar was de focus gericht op de beroemde Collectie Wasmann. Pater Wasmann 
(1859-1931) leefde en werkte een tijdje in kasteel Wijnandsrade, toen jezuïetenklooster. Hij 
was een ziekelijke man die een zeer geleerde bioloog werd. Zijn verzameling kevers, vlinders, 
mijten, wantsen en bladluizen die in mieren- en termietennesten leven werd wereldberoemd. De 
Collectie Wasmann en Wasmanns wetenschappelijke bibliotheek bevinden zich sinds de jaren 
’30 van de vorige eeuw in het Natuurhistorisch Museum Maastricht (met een onderbreking in 
WOII toen de nazi’s de beroemde collectie roofden en een Amerikaanse kolonel haar weer naar 
Maastricht terugbracht). De collectie wordt in Maastricht nog steeds regelmatig geraadpleegd 
door wetenschappers. Op 12 mei kregen de leerlingen van groep 8 in het auditorium van het 
museum een presentatie over het leven en werk van pater Wasmann door de conservator van 
het museum, dr. Beuk en over het belang van de Collectie Wasmann. De kinderen bezochten 
daarna het museum en bekeken de collectie insecten. Ze kregen de opdracht om een stuk te 
schrijven met als titel: ‘Waarom is de verzameling van pater Wasmann zo belangrijk?’. Verder 
waren ze vrij: ze mochten een verhaal verzinnen of een verslag van het bezoek aan het museum 
maken of een stuk over biologie schrijven. Na beoordeling door een jury werd op 13 juni de 
winnaar officieel bekend gemaakt en de wisselbeker uitgereikt door een vertegenwoordiger van 
het gemeentebestuur van Nuth.

Project digitaliseren historische foto’s
Onze vereniging beschikt over een schat aan historische foto’s. Dat kunnen foto’s zijn van 
personen, groepen, evenementen van vroeger, foto’s van het dorp of gehuchten, monumentale 
gebouwen of bijzondere landschappen. Het is van groot belang om dit unieke beeldmateriaal 
op een duurzame wijze te bewaren voor ons nageslacht. 

Daarom is binnen het bestuur een aantal personen al geruime tijd bezig om dit beeldmateriaal 
te digitaliseren. Een omvangrijke klus die nog veel tijd in beslag zal nemen. Hubert Gerards heeft 
al vele duizenden foto’s gedigitaliseerd en gaat daarmee gestaag verder. Tevens worden oudere 
inwoners van Wijnandsrade geinterviewd om namen van personen te verbinden met mensen 
op oude foto’s.

Bulletin 57 en 58
Het “Bulletin Wijnandsrade” is van en voor de leden van onze heemkundevereniging. Ook niet-
leden kunnen zich abonneren op dit blad. Het zit boordevol informatie over Wijnandsrade, 
historische en actuele gebeurtenissen, interviews, schoolactiviteiten en vooral ook informatie 
over de vele activiteiten van de vereniging. Voor onze leden is het mogelijk om ook zelf een 
interessant artikel te schrijven voor het Bulletin. Het afgelopen jaar is een kernredactie en een 
redactieraad gevormd die de inhoudelijke kwaliteit en voortgang waarborgen. In 2016 beleeft 
het blad de 35e jaargang.

Open Monumentendag 2016
Op zondag 11 september werd op tal van locaties in de gemeente Nuth de Open Monumentendag 
gehouden. Het thema van dit jaar was “Iconen en Symbolen”. Zij verwijzen naar beelden en 
tekens met een bijzondere betekenis. In Wijnandsrade stond het Kasteel, de St. Stephanuskerk 
en het monumentale pand Laar 16 in het middelpunt. Deze oude 18-eeuwse hoeve was 
oorspronkelijk gebouwd als voorburcht van het “Huijs Laer”, een inmiddels lang verdwenen 
kasteeltje met grachten. De kern van het pand is vakwerkbouw uit 1543. Ook na monumentdag 
nodigt het sfeervolle terras uit voor een bezoek Dit jaar heeft de Heemkundevereniging “Vrienden 
van Wijnandsrade” tekst en uitleg gegeven in de monumentale kerk van Wijnandsrade, terwijl 
de Stichting tot Behoud van Kasteel Wijnandsrade de bezoekers heeft geïnformeerd over de 
talrijke iconen en symbolen die het kasteel rijk is.

Excursie naar Trier
In het voorjaar van 2017 is een excursie gepland naar de stad Trier. De bedoeling is een 
bezoek te brengen aan het historisch centrum van de stad en het graf van pater Eberschweiler. 
Ook de Kaiserthermen zijn zeker de moeite waard om te bezichtigen. Het plan is om die dag 
om 09.00 uur in Wijnandsrade te vertrekken en rond 17.00 uur weer huiswaarts te keren. 
Aankomst in Wijnandsrade is dan om ± 19.00 uur. In eerste instantie zullen alle leden van de 
vereniging worden uitgenodigd voor deelname. Daarna krijgen ook niet-leden de gelegenheid 
om in te schrijven. De leden ontvangen tijdig een uitnodiging, met daarbij een opgave van de 
deelnamekosten. 

Atelierroute 2017
De vorige editie van de atelierroute was een groot succes. Derhalve wordt in het voorjaar van 
2017, wederom een atelierroute gepland in en rondom Wijnandsrade.De leden zullen hierover 
tijdig worden geïnformeerd.

Jo Luijten, secretaris
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De Vriendenwinkel

Wijnandsrade, recente uitgebrachte artikelen

Publicatie Omschrijving Leden 
prijs

Niet 
leden 
prijs

Bulletins  vanaf nummer 15 Onderzoeksverslagen, heem-
kundige  wetenswaardigheden, 
interviews, historische en 
hedendaagse foto’s

€ 0,50 € 2,50

Bokkenrijders rondom 
Wijnandsrade (1992)

Historisch onderzoek, 
rijk geïllustreerd

€ 2,- € 4,-

Mit d’r pungel op de fiets (1997) Boekje over Wijnandsrade en het 
mijnwerkersverleden

€ 2,- € 4,-

Met uw stok telt gij aan de stenen 
(1996)

Weg- en veldkruisroute in en 
rondom Wijnandsrade

€ 2,- € 4,-

Kruisen en Kapellen in 
Wijnandsrade (2005)

Wandel- en fietsgids € 3,-  €. 5,00

Wijnandsrade, de parel van 
Zuid-Limburg (2002) 

Cultuurhistorische standaardwerk 
over het dorp Wijnandsrade

€ 6,50   €. 8,50

Wijnandsrade 
BinnensteBuiten (2007)

Mooi uitgegeven portret van 
het dorp afgewisseld met 
interviews met oudere en jongere 
Wijnandsradenaren

€ 10,00   €. 15,00

Wijnandsrade, historische artikelen

Publicatie Omschrijving Leden 
prijs

Niet 
leden 
prijs

Wienesroa ich hawt van dich Verzameling historische opstellen 
over Wijnandsrade (en een paar 
over Nuth)

€ 15,- € 15,- 

Locus Iste Kerkkoor in 
Wijnandsrade

Historische studie over 150 Jaar € 16,- € 16,- 

Voor altijd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog

Biografische verhalen van 
oorlogskinderen

€ 18,50 € 18,50 

Mannenkoor L’Esprit (2003) Cd met de opname van een 
concert van mannenkoor L’Esprit 
in de kerk van Wijnandsrade

€ 2,- € 4,-

Wijnandsrade Dvd met veel beeldmateriaal en 
gesproken tekst 

€ 6,-

Heeft u belangstelling voor een van onze producten? Mail of bel ons en maak een afspraak 
om uw bestelling op te halen. De telefoonnummers van de bestuursleden en het e-mailadres 
van ons secretariaat staan achterin dit bulletin. Wij kunnen uw bestelling ook per post 
verzenden, als u eerst het bedrag (inclusief de portokosten) hebt overgemaakt. Ook onze 
rekeningnummers staan achterin dit bulletin.
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Terloops (1)

Maar hoe 
komt het 
toch dat, 

terwijl wetenschappelijk onderzoek uitwijst 
dat de mensen steeds slimmer worden, 

de beschaving 
in sneltreinvaart 
achteruit holt? 

Wiel Oehlen

Terloops (2)

Het beste boek 
dat bestaat 

is nog altijd het leven. 

Pas tegen het einde 
krijg je in de gaten, 

dat je het niet bent 
aan het schrijven 

maar aan het lezen.

Wiel Oehlen
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Opgericht op 22 december 1981 als de stichting Vrienden van Wijnandsrade
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