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VRIENDEN VAN WIJNANDSRADE

‘Bulletin Wijnandsrade’ is een uitgave van de heemkundevereniging ‘Vrienden van
Wijnandsrade’. Het bulletin 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 bulletin verschijnt twee keer per jaar. Een
abonnement is gratis voor de leden van de Vrienden van Wijnandsrade. Het lidmaatschap
van de Vrienden kost € 10,- per jaar (veel leden betalen een hoger bedrag). Leden die ‘Bulletin
Wijnandsrade’ per post ontvangen, betalen minimaal € 15,- per jaar.
Wilt u ook een artikel schrijven? Wilt u reageren? Heeft u ook interesse en inspiratie? Lever
uw bijdrage of reactie dan 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 namen en telefoonnummers van onze bestuursleden staan achter in dit
bulletin.
Contributie
Mocht dat nog niet zijn gebeurd, maak uw contributie over 2015 dan alsnog (per ommegaand)
aan ons over. Wij werken niet meer met acceptgiro’s van de bank. De contributie
bedraagt minimaal € 10,- per jaar. Natuurlijk helpt u ons zeer als uw bijdrage hoger uitvalt!
Ons banknummer is NL 43 RABO 013 77 36 371. (De leden die de contributie over de
kalenderjaren 2013 en 2014 nog niet hebben betaald, zullen vanaf volgend jaar geen bulletin
meer ontvangen).
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Feestelijke opening van schooltuin ’t Paradijsje op donderdag 21 mei 2015
(foto: Kirsti Heijnen)
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In Memoriam Hans Toonen

Achterom
Achterom ligt een groene
deken van bieten,
wachtend op de
reuzenmaaier.
Een regenwolk jaagt
haar schaduw op
Een haas vlucht
naar het nabije bos.
Door het onthoofde
bietenveld trekt de
boer diepe kloven
en ploegt kraaien omhoog.
Gedicht van Hans Toonen, dat in de Poëzieroute van Wijnandsrade (aan de
Lieverkenszandweg, nabij ’t Sjtaeveshuuske) is opgenomen
Hans Toonen is na een langdurig ziekbed veel te vroeg – op 71-jarige leeftijd – van ons
heengegaan op 6 augustus 2015. Hij is geboren in het Noord-Limburgse Gennep en was
bijna veertig jaar actief in de journalistiek. Eerst was hij algemeen verslaggever bij de Audet
Nieuwsdienst en bij het Dagblad De Gelderlander in Nijmegen. In de jaren ’70 en ’80 verbleef
hij gedurende twee perioden in de Verenigde Staten als buitenland-correspondent en zijn
standplaats was daar Los Angeles. Hij was buitengewoon geïnteresseerd in alles wat met
film te maken had en over Hollywood schreef hij heel bezielend. Hij bezat een uitgebreide
filmcollectie. Zijn eerste boek ging over de Nederlandse filmster Philip Dorn (Frits van Dongen).
In 1987 werd hij chef-redacteur van het Limburgs Dagblad en dat bleef hij tot 2003. Een
verhalenreeks over probleemjongeren in dat blad bezorgde hem in 2004 een nominatie
voor de Prijs voor de Dagbladjournalistiek. Hij bleef publiceren, ook nadat hij vervroegd
gepensioneerd werd. Van zijn hand was het boek ‘Naamplaatje’, een bundeling van artikelen
over de herkomst van soortnamen, zoals bakeliet, lynchen, kenau en diesel. Onder de titel
‘Levenslang zingen’ gaf hij in 2006 een prachtig verzorgde biografie uit van de Limburgse
bariton John Bröcheler en dat kon hij nadat hij deze toonkunstenaar een jaarlang van nabij
had gevolgd. Hans was zelf een gepassioneerde zanger en hij was voor het koor ‘Cantus ex
Corde’ een belangrijke steunpilaar. Hij verzuimde nooit een repetitie en was helemaal weg van
de Slavisch-Byzantijnse gezangen, die op het repertoire stonden. Met zijn sonore bariton was
hij vaak voorzanger. Wij konden dat beluisteren toen het koor in de kerk van Wijnandsrade
een concert gaf.
Hans was inmiddels met zijn echtgenote Jacoline Toonen-Vergeer in Wijnandsrade komen
wonen in een door hemzelf ontworpen en gebouwd houten huis in de Zinkenstraat, waar
hij zich gelukkig voelde. Zijn contacten met onze heemkundevereniging mondden uit in het
4

lidmaatschap van de redactie van ons Bulletin, waarvoor hij geregeld gewaardeerde bijdragen
schreef. Meestal over personen. Zo schreef hij tien rake portetten van dorpsgenoten in het
boek ‘Wijnandsrade BinnesteBuiten’. Bij het 50-jarig bestaan van de parochie in Kunrade
kwam zijn boek ‘Gedoopt en verder’ uit, waarin hij opnieuw levensschetsen maakte van
gewone parochianen. In 2008 verscheen zijn boek ‘Over buitengewone mensen’, waarin hij
mensen portretteerde voor de stichting ‘Buitengewoon’ in Geleen. De laatste jaren was hij
redacteur van het weekblad ‘Nuth en Omstreken’ en bleef hij geïnteresseerd in het wel en
wee van de mensen uit zijn omgeving.
Hans heeft lang gedacht dat hij de ziekte die hem overviel wel kon overwinnen, maar dat is
hem uiteindelijk niet gelukt. Hans is in besloten kring gecremeerd. Hij liet naast zijn vrouw
twee kinderen en hun partners en een kleinkind na. En een schat aan dierbare herinneringen
aan een veelzijdig en sympathiek mens die zelden in de schijnwerpers trad, maar die een
zeldzaam talent had om anderen in rake bewoordingen te portretteren. Een journalist pur
sang, die dat zijn hele leven gebleven is.
Onze heemkundevereniging is Hans dankbaar voor alles wat hij voor de Vrienden van
Wijnandsrade en voor het bulletin heeft gedaan en wenst Jacoline en zijn kinderen en
kleinkind heel veel sterkte toe bij het verwerken en dragen van dit grote verlies.
Wij zullen Hans Toonen niet vergeten.
Hij ruste in vrede.
Het bestuur

Hans Toonen (foto: uit ‘Levenslang zingen’, biografie over John Bröcheler)
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Verenigingsnieuws najaar 2015

Overleden leden
In de tweede helft van 2015 willen we de volgende leden herdenken die zijn overleden:
Eugène Bemelmans, overleden op 5 juli 2015 en Hans Toonen, overleden op 6 augustus
2015.
Hans was een belangrijk lid voor onze vereniging, met name door zijn bijdrage aan het bulletin
en de poëzieroute. Verder was hij mede-auteur van het boek ‘Wijnandsrade BinnensteBuiten’.
Voorin dit bulletin een ‘In memoriam’.
Schooltuin ‘t Paradijsje
Mede door een initiatief van de heemkundevereniging is bij de basisschool St. Stefanus, door
de aanleg van een schooltuin, een bijzonder project tot stand gekomen. In korte tijd is het
uitgegroeid tot een participatietraject met een sterk educatief karakter. Inmiddels heeft de
schoolleiding 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
zij deel aan kleine projecten, zoals borstels maken om laarzen en schoenen te reinigen, het
in elkaar zetten van vogel- en voederhuisjes en het maken van insectenhotels. Zo’n tiental
vrijwilligers is wekelijks in de weer om de tuin verder te ontwikkelen. 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.

Schooltuin ‘t Paradijsje (foto: Kirsti Heijnen)
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Inmiddels is een stichtingsbestuur geformeerd, waar de schooldirecteur en de voorzitter van
de Vrienden deel van uitmaken. In de nabije toekomst 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. Wie
als vrijwilliger de instandhouding van de schooltuin wil ondersteunen, is van harte welkom en
kan zich aanmelden via het emailadres van onze vereniging (jam.luijten@ziggo.nl).
Poëzieroute
De eerste gedichten van de poëzieroute zijn geplaatst. Het bestuur heeft reeds diverse
enthousiaste reacties mogen ontvangen. De officiële opening is in het voorjaar 2016. Nader
bericht volgt.

De Poëzieroute (foto: Elly van Malkenhorst)

Gedichtenbundel ‘Bissebeekse verzen’
Op zaterdag 17 oktober 2015 vond in de ridderzaal van kasteel Wijnandsrade de presentatie
plaats van deze gedichtenbundel van de hand van Wiel Oehlen. Het is een kleurrijke uitgave,
waarin een aantal foto’s is opgenomen van onze ere-voorzitter Jan Jansen. De opbrengst
van de bundel is voorbestemd voor een goed doel, Met de naderende feestdagen een mooi
cadeau met toegankelijke poëzie.
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Foto archief Jan Jansen
Jan Jansen was een fotograaf in hart en nieren. Op professionele wijze wist hij de tijdsbeelden
over Wijnandsrade en ver daarbuiten zorgvuldig vast te leggen. Na zijn overlijden was het
van groot belang om zijn enorme collectie aan foto’s en dia’s op zorgvuldige wijze voor het
nageslacht te bewaren. Tijdens de boekpresentatie van de dichtbundel ‘Bissebeekse Verzen’
op 17 oktober 2015 werd de overdracht daarvan bekend gemaakt. Het foto-archief (en het
boekenbestand) van Jan Jansen werd die dag door zijn dochter Mariska overgedragen aan
onze vereniging. Wij zijn haar daarvoor erkentelijk.

Symbolische overdracht van het foto-archief van Jan Jansen door zijn dochter Mariska aan Wilfried Dabekaussen, voorzitter van de
heemkundevereniging (foto: Jasmin Hoedemaekers)

Open Monumentendag 2015
Met als thema ‘Kunst en Ambacht’ werd op zondag 13 september de Open Monumentendag
2015 gehouden. De Heemkundevereniging gaf op passende wijze invulling door het verzorgen
van rondleidingen en een klavecimbelconcert in de kerk.
Gouden Week
De Vrienden nemen elk jaar deel aan dit schoolproject. Het thema ‘Spetterend water’
werd door de leerlingen met veel enthousiasme ontvangen: zij zochten in de vijver met een
schepnet naar diertjes en in de kerk hoorden zij over de rol van water in het Christendom.
Algemene Ledenvergadering 2016
Op grond van de statuten worden de leden van de heemkundevereniging jaarlijks uitgenodigd
tot het bijwonen van een jaarvergadering. Deze zal gehouden worden op maandag 14 maart
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2016, aanvang 20.00 uur in het Gemeenschapshuis van Wijnandsrade. Wellicht handig om
deze datum alvast te noteren in uw agenda.
Het bestuur is doende met de keuze en uitwerking van het thema. Onze leden zullen tijdig
worden uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.
Excursies 2016
De Heemkundevereniging wil ook in 2016 een aantal excursies organiseren, die ons in
contact brengen met culturele en historische elementen in de eigen regio of zelfs over onze
landsgrenzen heen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 maart 2016, zullen hierover
voorstellen worden gedaan. Natuurlijk worden ook onze leden gevraagd om suggesties te
doen.
Jo Luijten, secretaris
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Nachtmerrie in kasteel Wijnandsrade

Over kasteel Wijnandsrade zijn door verschillende letterkundigen, zoals Felix Rutten, Bertus
Aafjes en Leo Herberghs lyrische verhalen gepubliceerd, die de moeite waard zijn om
bewaard te blijven. Onlangs kwamen wij een aardig verhaal tegen van de toneelschrijver,
romanschrijver en voordrachtskunstenaar Henri t’Sas dat getiteld was ‘Nachtmerrie in ’t
kasteel Wijnandsrade’. Het dateert van 23 november 1939 en het werd gepubliceerd in de
Limburgsche Koerier.
Henri Sophie t’ Sas werd op 9 augustus 1877 in Breda geboren, de stad waar hij 89 jaar
later op 11 oktober 1966 overleed. Hij was het achttiende kind van de uit Brussel afkomstige
Guillaume Antoine t’Sas en het vijfde kind van diens derde vrouw Marie Veldman, een
Maastrichtse. Zijn vader, die overleed toen Henri 3 jaar was, was textielfabrikant. Henri ging
naar school op het Begijnhof. Hij wilde officier worden en ging toen hij vijftien jaar was naar
de kaderschool in Kampen. Door een oogziekte kon hij deze opleiding niet afmaken. Daarna
werkte hij onder andere als handelscorrespondent in Brussel en als reiziger in suikerwerken.
In 1903 leerde hij Dineke Schunterman kennen (toen dertien jaar). Ze trouwden op 4 augustus
1911 en gingen wonen in Ginneken. Henri begon met toneelspelen en zijn eerste belangrijke
rol was Larsen in ‘Het Kind’ van Herman Heijermans. De volgende stap was, dat hij zelf ging
schrijven.
Henri t’Sas stuurde zijn eerste toneelstuk ‘Door het donker’ onder het pseudoniem Willy Wood
naar de Bredase Rederijkerskamer ‘Vreughdendael’. De première in zaal Concordia te Breda
werd een groot succes en na de première werd de naam van de schrijver onthuld. Hij was
een veelschrijver, wiens werk wisselende kwaliteit had. Er zijn meer dan 1000 verhalen van
hem bewaard gebleven, maar vooral de toneelstukken die vaker werden opgevoerd, droegen
bij aan zijn bekendheid. Onder meer: ‘Door het Donker’, ‘Vluchtelingen’, ‘De Ontredderden’,

Henri t’Sas op 30-jarige leeftijd (foto: uit het privé-archief van de auteur).
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‘Fata Morgana’, ‘Universeel’, ‘Pastor Bonus’, ‘Het Generaalsvrouwtje’, ‘Zonde’, ‘Peper’,
‘De Philantroop’, ‘Zand of Klei’ (zijn beste stuk volgens kenners), ‘In ’t Ooievaarsnest’,
‘De Vuurwolf’ en ‘De hoefsmid van St. Saturnin’. Daarnaast schreef hij drie romans, die
heetten: ‘Op den tweesprong’, ‘Jacob Janson’s liefde’ en ‘’t Donderbeestje’. Ook schreef hij
onder het eerder vermelde pseudoniem Willy Wood een aantal thrillers en detectiveromans,
waaronder ‘Blauw bloed’, ‘De Moor van Monte Madonna’ en ‘De man zonder geheugen’.
Die zijn nu gedateerd. Over de vlucht van de bevolking uit Breda en Ginneken naar België
tijdens de meidagen van 1940 schreef Henri t’ Sas het ooggetuigenverslag ‘Oorlogsstorm
over Brabant’. Het boek ontsnapte in 1941 nog net aan de censuur van de Duitse bezetter,
maar later werden de nog onverkochte exemplaren in beslag genomen. Het werd in 1980
herdrukt onder de titel ‘De vlucht uit Brabant’.
Henri t’ Sas was ook een voordrachtskunstenaar. In de jaren ’20 en ’30 trad hij veel op
als zanger/troubadour, zowel in het binnen- als buitenland. Hij speelde daarbij zelf op een
twaalfsnarige luit en werd vaak begeleid door een gelegenheidpianist. Zijn stijl was min of
meer die van Jean-Louis Pisuisse.
Er is in Ginneken een plein naar Henri t’Sas genoemd. In onze streken is hij minder bekend
geworden. Maar ouderen in het hele land herinneren zich nog wel zijn radio-optredens als hij
in verschillende rollen het transformatiespel van Henri Heijermans ‘De brand in de Jonge Jan’
vertolkte. Hier nu zijn verhaal over Wijnandsrade:
Nachtmerrie in ‘t kasteel wijnandsrade
„Als U misschien ‘n beetje vuur op uw kamer wilt... ? Dan maak ik even de kachel aan !” ‘t Was
een van de geweldig-groote kamers van kasteel Wijnandsrade, welks vensters, nis-vensters
met dubbele ramen, uitzicht geven over de slotgracht, waarin zwanen glijden. ‘n Kamer met
deuren, waarin sloten, die met ‘n moordsleutel gesloten worden, ‘n sleutel, waarmee je ‘n
aanrander de hersens kunt inslaan, sleutels, die in gaten steken, waaromheen koper beslag.
‘n Kamer met gobelin-gesierde schoorsteenen en met een tafel in het midden, rond, met
marmeren blad en gestoken leeuwenkoppoot, zoo zwaar, dat alleen ‘n heele sectie broedersConventueelen bij machte is die te versjouwen. In die kamer met twee verbindingsdeuren
naar links en rechts, daarin zou ik twee nachten doorbrengen, ik en m’n luit. Ik zou twee
voordrachtavonden geven ter gelegenheid van den feestdag van den hoogeerwaarde pater
Provinciaal. Twee dagen heb ik doorgebracht in die moderne oase van de tegenwoordige
verkeers en onrust-woestijn. Het college „Christus Koning” te Wijnandsrade is gevestigd in ‘n
kasteel, dat je zou meenemen als het niet zoo soliede vast gebouwd lag, ‘n kasteel, waaruit
bij vochtig weer, alle denkbare kleuren van het palet naar buiten slaan, ‘n kasteel.... enfin,
als je er voor staat zeg je tot jezelf: dadelijk komt de kasteelheer met z’n Chatelaine en ‘n
escorte hellebaardiers naar buiten.... dadelijk gaat dat venster met de groene blinden los en
verschijnt ‘n jonkvrouw van de kemenade .... Gauw, m’n luit, je moet hier troubadour spelen
of je wilt of niet.
De Zondag vooral is daar voor mij ‘n geestelijke tractatie geworden, die ik, m’n leven-lang,
niet vergeten zal, ‘n verkwikking, die je doet mediteeren en tot jezelf zeggen : zoo gauw als ik
maar eenigszins de kans krijg, trek ik daar weer naar toe. En je benijdt van harte de priester11

studenten, die daar hun opleiding krijgen. Zouden die wel ten volle beseffen, hoe rijk ze zijn
aan geestelijk bezit....? Je staat daar over te piekeren, terwijl je de dilligence verwacht met
vier paarden, die je weer naar Heerlen zal voeren over hobbelkeien. ‘t Wordt ‘n autobus met
‘n toeter en één chauffeur: de realiteit na twee dagen en twee nachten hóógpoëzie.
Ik vergis me: de laatste nacht bracht géén poëzie, die bracht: de nachtmerrie „Ziezoo, en wel
te rusten”, zei de eerw. pater Leonardus, die me naar m’n kamer bracht. Hij wierp een blik
op de kachel, stampvol met eierkolen, de kachel. waarvan de klep van boven open stond,
vermoedelijk open gezet door mijn vriendelijken broeder, die ze wilde temperen. Ik was alleen.
Eigenaardig gevoel: alleen in ’n doolhof-kasteel, met nisvensters waarin je kunt huizen, alleen
in zooverre, dat je geen flauw idee hebt van de plaats, waar de eerwaarde paters of broeders
slapen, als je die ‘s nachts nodig mocht hebben.
Ik hèb die noodig gehad, want, midden in den nacht, word ik wakker door huilend geloei
ik kijk: het immense plafond.... bloedrood .... bloedrood en, als het ware, levend door den
vlammen-schijn, die er van uit de gloeiende kachel op wordt geworpen. Vuurgloed, dansende
vlammen kunnen knus doen, hier deden ze dreigend, en de hitte in de kamer deed me naar
de waschtafel beenen om te drinken. Buiten was ‘n stormwind op het kasteel los gevlogen.
Er werd aan de vensters gerammeld, alsof een of andere gorilla er aan hing te schudden...
“Brioeoeceoe brioeoeoe!” huilde het. M’n kachel zag rood als ‘n tomaat, alleen wat meer
rose en meer doorzichtig. Ik denk: dadelijk barst die uit elkaar en dan verbrand ik hier levend
met m’n luit.
O, ja, m’n luit? Even voelen of die niet uit mekaar gesprongen is. ‘t Viel mee, ik deponeerde
ze buiten in den donkeren gang. Zou ik om hulp of liever om tempering roepen? Maar dat
zou zco kinderachtig staan: „Broeder. ik ben zoo bang van m’n kachel. Toch was het om
te griezelen.... Een kleine barst vertoonde ‘t vuur, het eierkoolvuur’, in al z’n verschrikking.
Ik denk: laat ik een van de vensters openen. anders vinden ze me hier morgen echtend,
den eierkooldood gestikt. Ik been naar het reserve-venster, ruk het open, dan het venster in
eerste linie.... m’n kachel begint te brullen. De stormwind had contact met zichzelf gekregen
door den gobelin-schoorsteen. Ik dacht: hoe zouden die baronnen, die hier gewoond
hebben, vroeger, in mijn geval, gedaan hebben? O, nee, die hàdden toen geen eierkolen.
Dicht de ramen en ‘t plafond is één bibberende bloednacht. Straks beginnen de gordijnen
van m’n bed te schroeien. Het is zóó heet geworden, dat het wonder lijkt, dat niet de heele
schoorsteen, met gobelin en al gloeiend staat.
De stoel met m’n kleeren heb ik al weggetrokken, ook de andere fauteuils. Ik denk. dat ik
de wacht blijf houden bij die kachel, dat ze niet uit mekaar springt. Het loeien heeft iets van
‘n motor, die staat te sidderen boven me op zolder. Maar langzaam, heel langzaam zakken
de gloeiende eierkolen, de wind heeft er geen vat meer op. Ik val in slaap in de fauteuil.
‘s Morgens word ik wakker door iets zeer melodieus: de studenten zingen onder m’n nog
warmen vloer ’n Requiem Mis. Ik grijp mezelf in m’n haren: Nee, da’s niet voor mij, ik lééf
nog.... Vensters open!.... ‘n Pracht ochtend, rood in den verren Limburgschen hemel!”
Een mooi verhaal toch? Zoals duidelijk mag zijn, is het geschreven in de tijd dat de paters
minderbroeders-conventuelen op kasteel Wijnandsrade een Apostolische school hadden
(1928-1967). Tevens was het provincialaat van de Belgisch/Nederlandse Provincie van de
orde er gevestigd onder leiding van pater Carolus Hoyng (1878-1952). Hij was in 1903 gewijd
en werd provinciaal in 1926. In deze functie werd hij driemaal herkozen. In 1947 legde hij de
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functie neer en verhuisde naar Urmond. Hij stierf op 74-jarige leeftijd en heeft in Wijnandsrade
een straatnaam gekregen. In het verhaal is ook sprake van pater Leonardus. Dat was
Leonardus van den Berg OFM Cap, die in 1928 als leraar aan het college “Christus Koning”
werd aangesteld. Hij was in 1927 gewijd in Assisië (Italië) en na zijn leraarschap benoemd
tot kapelaan in Treebeek en Amsterdam en tot rector in Nunspeet. Vervolgens kwam hij naar
Urmond en omdat hij goed kon preken, verzorgde hij vele retraites en volksmissies. Voor de
orde was hij custos voor Nederland en Denemarken en econoom.

Kasteel Wijnandsrade (foto: G.L. Hasseleij Kirchner, 1893)

Het verhaal speelde waarschijnlijk in de winter, want er werd flink gestookt met een typisch Limburgs
product uit die tijd: eierkolen. Dat waren briketten, bestaande uit met pek samengeperste fijnkolen
en kolenstof, waarmee kachels gestookt werden voor de verwarming van huizen. Een eierkool
woog ongeveer 50 gram en was 55 mm lang, 42 mm breed en had een doorsnede van 34 mm.
Met de chatelaine werd de baronesse, de kasteelvrouwe, bedoeld, met kemenade een van de
belangrijkste ruimten van een middeleeuwse burcht, die voorzien was van een open haard en
stenen schoorsteen. Het was de warmste en gerieflijkste kamer en vaak betrof het de centrale
hal en de daarboven gelegen slaapkamer van de kasteelheer en diens familie, Vooral de vrouwen
zochten elkaar daar op om bij het venster te handwerken en te praten. De kemenade stond
wel te boek als het vrouwenvertrek. Voor de haard bevond zich vaak een bank met omklapbare
rugleuning, zodat de bewoners afwisselend voor- en rugzijde naar het vuur konden keren. Ook
was er een grote haard in de ridderzaal, waar vergaderingen en feesten werden gehouden en
waar ook gegeten werd. Vanzelfsprekend was er ook een haard in de keuken.
Deze vertrekken vinden wij alle terug in het oudste deel van het kasteel van Wijnandsrade, dat
dateert van 1554.
Jack Jetten
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‘Het geluk van Limburg’ door Marcia Luyten

Toen Sjaakie in 1949 geboren werd, zei iedereen dat de knul perfecte handen had voor onder
de grond. Hij groeide op als de vierde generatie van een mijnwerkersgeslacht in Heilust,
een mijnkolonie in Kerkrade. Een brave, katholieke gemeenschap die overliep van trots: de
mijnwerkers konden harder werken, drinken, bidden, blazen, vechten en lopen dan de rest. En
ze dienden de natie. Niet alleen Kerkrade draaide om kolen, een groot deel van Zuid-Limburg
werd door ‘social engineers’ gevormd naar de aanwezige steenkool. Kerk, mijn en staat
voerden een totalitaire regie over het mijnwerkersbestaan. Maar Sjaakie deed niet mee. Die
ging zingen, het podium op. Terwijl de ster van Jack Vinders rees, begon in Heilust het verval.
Marcia Luyten schetst de glorie en ondergang van de Nederlandse steenkoolindustrie aan
de hand van een bewogen familiegeschiedenis: een zoon die vecht tegen de demonen van
een mijnwerkersfamilie en die met alles moet breken om zijn droom na te jagen, al zal hij de
kolonie nooit echt verlaten.
‘Het geluk van Limburg’ werd op zondag 18 oktober gepresenteerd in Theater Heerlen.
Tijdens deze feestelijke plechtigheid werd het eerste exemplaar aangeboden aan de in
Heerlen opgegroeide Eurocommissaris Frans Timmermans, kleinzoon van een mijnwerker.

Marcia Luyten is in Wijnandsrade geboren, alwaar zij ook haar jeugd doorbracht. Marcia is econoom en
cultuurhistoricus. Voor de VPRO presenteert zij het programma ‘Buitenhof’. Van haar hand verschenen
eerder ‘Witte geef geld’ (2003), ‘Ziende blind’ (2008) en ‘Dag Afrika’ (2013).
‘Het geluk van Limburg’, Marcia Luyten, uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978 90 234 9625 0, prijs € 19,90.
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‘Bissebeekse verzen’ van Wiel Oehlen
en de overdracht van het foto-archief van Jan Jansen

Op zaterdag 17 oktober vond de publiekspresentatie plaats van ‘Bissebeekse verzen’;
een dichtbundel van de hand van plaatsgenoot Wiel Oehlen, met sfeervolle poëzie die
is geïnspireerd op de natuur en het landleven. De full colour uitgave is geïllustreerd met
prachtige foto’s, afkomstig van de eind vorig jaar overleden Jan Jansen, mede-oprichter
en (ere)voorzitter van de Vrienden van Wijnandsrade maar vooral ook gewaardeerd
amateurfotograaf. In de Ridderzaal van kasteel Wijnandsrade overhandigde de schrijver het
eerste exemplaar van de bundel aan Mariska, de dochter van Jan.
De bundel ontleent zijn naam aan de Bissebeek; een nietig stroompje dat ontspringt in de
velden tussen Hulsberg en Wijnandsrade en dat zich meanderend een weg zoekt richting
Swier om ter hoogte van Brommelen alweer gulzig te worden opgeslokt door de Geleenbeek.
De Bissebeek staat voor Wiel Oehlen symbool voor een wereld waarin de natuur het nog
voor het zeggen heeft en waar de mensen hun plaats weten. Een wereld waarin, tegen de
verdrukking in, de rust regeert. Zolang het nog kan geniet hij daarvan en schrijft hij daarover.
Dat heeft geleid tot een mooi verzorgde bundel met verstilde maar toch toegankelijke poëzie.

De opbrengst van ‘Bissebeekse verzen’ is bestemd voor het vervaardigen van replica’s
van heiligenbeelden in de openbare ruimte. Niet alleen het openbaar kunstbezit maar ook
het religieus erfgoed valt regelmatig ten prooi aan diefstal en vandalisme. Als antwoord
daarop heeft zich in Venray een werkgroep gespecialiseerd in het vervaardigen van replica’s
van kostbare heiligenbeelden. Het originele beeld wordt in voorkomende gevallen veilig
15

opgeborgen en vervangen door een natuurgetrouw nagebootste replica. De werkgroep opereert
vanuit een eigen atelier en is verbonden aan de plaatselijke Stichting Kruisen en Kapellen. De
werkgroep is gaarne bereid haar diensten binnen de hele provincie Limburg aan te bieden en de
opbrengst van deze bundel helpt haar daarbij een stukje op weg.
Van de hand van de auteur verschenen eerder diverse dichtbundels, een groot aantal heemkundige
publicaties en – onder het pseudoniem ‘punaise’ – enkele bundels met aforismen.
Tijdens de publiekspresentatie van ‘Bissebeekse verzen’ overhandigde Mariska Jansen het
immense foto-archief van haar vader symbolisch aan Désirée Schmalschläger, burgemeester
van de gemeente Nuth, Matheu Bemelmans, voorzitter van de Stichting Kruisen en Kapellen in
Limburg en Wilfried Dabekaussen, voorzitter van de heemkundevereniging Wijnandsrade. Voor de
beeldvorming: het gedigitaliseerde foto-archief van 2005 tot 2014 bevat 113 GB (oftewel 47.209
bestanden en mappen) aan foto’s.
Jan Jansen was gedurende vele tientallen jaren ‘de hoffotograaf’ van de gemeente Nuth en
van Wijnandsrade. Hij heeft in die hoedanigheid een groot gedeelte van de recente plaatselijke
geschiedenis fotografisch vastgelegd. Daarnaast heeft hij zich toegelegd op het fotograferen van
het Limburgse landschap en leven in rustieke sfeerbeelden. Zijn voorkeur ging daarbij uit naar
het vastleggen van de ongerepte natuur, heuvelachtige vergezichten, kastelen, vakwerkhuisjes,
wegkruisen en kapellen en van de mensen in hun eigen leefomgeving. Zijn foto’s kenmerken zich
door hun doordachte compositie en warme kleurstelling en door een sterk oog voor detail.
Bissebeekse Verzen, Wiel Oehlen, fotografie Jan Jansen, uitgever TIC Maastricht, ISBN nummer
978-94-91561-58-0, prijs € 12,50.

Jan Jansen (foto: Wiel Oehlen)

16

De Heilige Isidorus van Pieve di Teco

In het voorjaar genoten Wim en Henny Stevelmans en hun dochter Maud met volle teugen
van een zonovergoten vakantie in de ‘Italiaanse Bloemen-Rivièra’. In de ‘Riviera dei Fiori’
trokken zij onder meer door het Arroschia-dal naar het achterland van Albenga. Hun eerste
halte- en bezoekplaats was daar Pieve di Teco, een gemeente in de Italiaanse provincie
Imperia die rond de veertienhonderd inwoners telt en een oppervlakte heeft van om en nabij
veertig vierkante kilometer. Pieve di Teco heeft een mooi oud centrum. Middelpunt van dat
historische centrum is de door de middeleeuwse arcaden omzoomde hoofdstraat Corso
Ponzoni. Daar speelt zich het leven af en rijgen de cafés en kleine winkels zich aaneen.
De monumentale, classicistische kerk San Giovanni Battista van rond het jaar 1800 bewijst
het voormalige belang van de plaats op het kruispunt van zoutwegen naar Piemonte. En in
deze kerk deden zij een opmerkelijke ontdekking: een beeldenensemble met als middelpunt
San Isidoro oftewel van de heilige Isidorus.
(Met dank aan Wim Stevelmans)
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De monumentale kerk van Pieve di Teco (foto: Wim Stevelmans)

De Heilige Isidorus van Pieve di Teco (foto: Wim Stevelmans)
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De parochianenlijst van Wijnandsrade uit 1813 (deel 1)

Toen pastoor Johan Martin Pluijmaekers (1764-1837)1 in de zomer van 1813 pastoor in Wijnandsrade
werd, stelde hij na de moeilijke periode die onze parochie onder zijn voorganger pastoor Westhoven
doormaakte meteen orde op zaken. Een van de eerste dingen die hij (twee weken na zijn installatie!)
deed was een “lijst der inwoonders” van zijn nieuwe parochie samenstellen. Ongetwijfeld zal hij weet
hebben gehad van het bestaan van de bevolkingslijst, die op 1 juni 1796 op last van de (nieuwe)
Franse overheid was opgesteld2. Toch nam hij die niet als uitgangspunt, al was het maar dat die
na 15 jaar niet meer actueel zal zijn geweest. In ieder geval nam hij ook een andere route dan de
samenstellers van de Franse lijst: “agent” (38) Jan Nicolaas Schiffelers (1739-1816) en “adjoint” (9)
Peter Caspar Ritzen (1758-1823). Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat hij zijn ronde door het dorp
(net als de samenstellers van de Franse lijst trouwens) op één dag maakte, op 13 juli 1813, de dag
waarop pastoor Pluijmaekers zijn lijst dateerde3. Waarschijnlijk deed hij er drie dagen over, want de
lijst is ook in drieën opgedeeld: (1) “Wijnandsraede”, (2) “op de Vinck” en (3) “Swijer”. Achter ieder
“adres” noteerde hij niet alleen de hoofdbewoners, maar ook het aantal volwassenen (“eijge”), het
aantal (inwonende) “domestieken” (knechten en dienstmeiden) en het aantal minderjarigen (kinderen).
In dit artikel worden de namen van de hoofdbewoners (man en vrouw) voor zover mogelijk
gecompleteerd met nadere genealogische gegevens, zoals geboortejaar, trouwjaar en sterfjaar,
alsmede andere wetenswaardigheden, terwijl ook geprobeerd is er het huidige adres aan vast te
koppelen.
Nadat pastoor Pluijmaekers in 1813 zijn “parochianenlijst” had opgesteld, werd de Wijnandsraadse
bevolking in 1836 nog eens van overheidswege opgenomen, hetgeen negen jaar later (in 1845)
nog eens werd herhaald4. Het eerste echte bevolkingsregister werd in 1851 aangelegd, waarin ook
latere mutaties werden bijgehouden5. Voor het gemak hebben we zoveel mogelijk de aanduidingen
van pastoor Pluijmaekers aangehouden, aangevuld met gegevens uit de Franse Bevolkingslijst van
1796 en de bevolkingsopnames van 1836 en 1845. Voor zover mogelijk hebben we ze voorzien van
een verwijzing naar het Bevolkingsregister van 1851. Om de zaak compleet te maken, met name
om de opgesomde personen nader te “localiseren”, hebben we verder nog gebruik gemaakt van
de kadastrale kaart uit 18236 en de eerste echte kadastrale gegevens uit 18407. Aldus krijgen we
een mooi beeld van en zicht op de gemeenschap van Wijnandsrade van tweehonderd jaar geleden,
krijgen we een idee van de autochtone bevolking van toen met (voor onze huidige oren) bekendere en
minder bekendere namen. Sommige familienamen komen er nog altijd voor, zoals L’Ortye, Coenen,
Habets, Bruls, Erens en Steins. Andere typische “Röadsjer” familienamen als Eggen, Budé, Van Eel,
Van Geul, Onnouw, Quix, Goffin, Wijers en Drummen zijn inmiddels verdwenen.

1

Zie voor meer over de persoon van Pluijmaekers: Jos. L’Ortye: pastoor Pluijmaekers van Wijnandsrade (1813-1835) in Bulletin Wijnandsrade 32 (2013)
nr. 51 blz. 33-42 en idem: Wienesroa ich hawt va dich (Nuth 2014) blz. 97-118

2

RHCL/FA: Franse Bevolkingslijst Wijnandsrade dd. 1 juni 1796 (invent.nr.1053)

3

de lijst is te vinden achter in het doop-, huwelijks- en overlijdensregister 1802-1840

4

GAW: bevolkingsopname Wijnandsrade 1836 en 1845, invent.nr. 895

5

GAW 1819-1939: Bevolkingsregister Wijnandsrade 1851-1861, digitaal raadpleegbaar op de site “zoekakten.nl”

6

Tableau d’assemblage du plan cadastral parcellaire de la commune de Wynandsraede … terminé sur le terrein le 10 Mars 1823, digitaal raadpleegbaar
op de site “WatWasWaar.nl”

7

Gemeente Wijnandsrade: oorspronkelijk aanwijzende tafel der grondeigenaren, vastgesteld bij besluit van 12 november 1840, digitaal raadpleegbaar
via de site “WatWasWaar.nl”
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Pastoor Pluijmaekers begon zijn rondgang door zijn nieuwe parochie op - hoe kon het ook anders het kasteel. Daar waren de opstellers van de Franse Bevolkingslijst in 1796 ook begonnen. Toentertijd
woonden er echter geen adellijke personen meer op het kasteel. De Van Bongarts, die als eeuwenlang
heer en meester in Wijnandsrade waren geweest, hadden de komst van de Fransen eind achttiende
eeuw niet afgewacht en de wijk naar Düsseldorf genomen1. Uiteindelijk zouden ze zich definitief in
het Duitse Paffendorf bij Bergheim vestigen, waar Ludwig van Bongart het oude familieslot tussen
1861 en 1865 naar de smaak van die tijd in Neogotische stijl liet verbouwen. Het leegstaande kasteel
in Wijnandsrade werd een tiental jaren later door de Van Bongarts ter beschikking gesteld van de
vanwege de “Kulturkampf” uit Pruisen verdreven Jezuïeten die er tot 1910 een klooster hadden.
(Wijnandsraede 1)2 Het kasteel werd in 1813 bewoond door de rentmeester van de baron, tevens
burgemeester (“meijer”) van Wijnandsrade: Jacob Heusschen (1759-1820) met zijn vrouw Clara
Heimbach (1759-1834). Beiden waren ze afkomstig uit Paffendorf, waar de “Von dem Bongarts”
resideerden. Burgemeester Heusschen was het mikpunt van de agitatie door Pluijmaekers’ voorganger
pastoor Westhoven tegen de Franse overheid3. Heusschen’s dochter Augusta Frederica (1798-1835)
trouwde in 1821 met de van oorsprong Franse “mijndirecteur” Karl Anton Dumont (1799-1843) uit
Bleijerheide en ging daar ook (samen met haar moeder) wonen4. In 1836 werd het kasteel bewoond
door Jacobs opvolger als rentmeester: de ongehuwde Anton Harnischmacher (1768-1846)5. Hij zou
echter eind dat jaar komen te overlijden.
(Wijnandsraede 2)6 De kasteelhoeve werd indertijd bewoond door Jan Hubert (de pastoor noemt hem
abusievelijk Peter Hubert) L’Ortye (1767-1845) en zijn gezin. L’Ortye was oorspronkelijk afkomstig van
hoeve Brommelen en in 1791 getrouwd met Johanna Margaretha Rosenboom (1773-1819) van hoeve
de (Nieuwe) Bongard, waar Jan Hubert aanvankelijk ook bij zijn schoonmoeder (die in 1773 vroegtijdig
weduwe was geworden) inwoonde7. In het voorjaar van 1808 was het hele gezin van de Bongard naar
de kasteelboerderij verhuisd. Zijn voorganger als pachter op de kasteelboerderij was (40) Hubert Goffin,
die we in deze lijst nog tegen zullen komen als pachter op de (Nieuwe) Bongard. Jan Hubert volgde in
1817 zijn buurman Heusschen op als burgemeester van Wijnandsrade; daarvoor had hij al de functie
van wethouder bekleed (1807-1817)8. De jongste dochter Louise (1814-1891) zou in 1852 trouwen
met burgemeester Jan Beckers (1810-1892) van Nuth. Zijn gelijknamige zoon Jan Hubert L’Ortye
(1795-1879) zou hem in 1834 als pachter op de kasteelboerderij opvolgen. Met negen “domestieken”
behoorde de kasteelboerderij in 1813 tot de vier grootste hoeven van de parochie.

1

E.H. Brongers: Geschiedenis van het Kasteel Wijnandsrade (1994) blz.45-46

2

zowel in 1797 als in 1851 stond het kasteel leeg en komt dus niet voor in de Franse Bevolkingslijst uit 1796 en in het Bevolkingsregister 1851;
Kadasterboek 1840 sectie C nr.68; thans Opfergeltstraat 3

3

Jos. L’Ortye: Pastoor Pluijmaekers van Wijnandsrade (1813-1835) en de erfenis” van zijn voorganger Westhoven (1797-1813) in Jos. L’Ortye:
Wiensroa ich hawt van dich (2014) blz.97-118

4

zie tevens: Jos. L’Ortye: Dumont & Zoon in Jos. L’Ortye: Bleijer op de Heide – Verzamelde artikelen over Bleijerheide (Kerkrade 2006) blz.205-210,
met name 206-207.

5
6

GAW 1819-1939: bevolkingsopname 1836, invent.nr.895 (nr.23)
Bevolkingslijst 1796 nr. 2; Bevolkingsopname 1836 dorp nrs.1-22; Kadasterboek 1840 sectie C nr. 70; Bevolkingsregister 1851 nr.2; thans
Opfergeltstraat 2
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7

Bevolkingslijst Wijnandsrade 1796 nr.39

8

Jos. L’Ortye: De laatste L’Ortye’s van de Bongard (in voorbereiding); vgl. J.L’Ortye en H. Hanssen: Vijf eeuwen L’Ortye 1490-1990 (z.j.) blz.126-133

Vervlogen beeld van de oude dorpskom (foto: Jan Jansen)

Het kasteel (foto: Jan Jansen)
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In tegenstelling tot wat de opstellers van de Franse Bevolkingslijst in 1796 hadden gedaan
(die gingen van het kasteel meteen naar Niethuizen) ging pastoor Pluijmaekers naar de
overkant van de dorpsvijver, naar het Panhuys (brouwerij annex gelagkamer), op dat moment
eigendom van de baron.
(Wijnandsraede 3)1 Pieter Meelkop (1754-1818) in huwelijk met Anna Petronella Langen (1755-1835)2.
Petronella zou er na de dood van haar man (1818) blijven wonen, totdat ze in 1835 zelf kwam te
overlijden. Ze werd opgevolgd door Franz Portz (1803-1889), afkomstig uit Elsdorf (D), een jaar eerder
gehuwd met Petronella’s nicht Clara Langen (1814-1889) uit Jackerath (D)3. Voorheen werd het Panhuys
waarschijnlijk bewoond door Jacob Hermans (1750-1836) uit Merkstein, samen met (zijn jongere zus)
Agnes. In 1796 was hij getrouwd met Anna Margaretha Beckers (1760-1811) uit Afden, sinds 1795
weduwe uit een eerder huwelijk (1780) met Peter Pilger Lindelauf (1712-1795), zelf weduwnaar uit een
eerder huwelijk met Johanna Christina Spiertz (1709-1780). Margaretha kwam in 1811 in Kerkrade te
overlijden. Jacob kwam in 1836 eveneens in Kerkrade te overlijden, weduwnaar uit een tweede huwelijk
(1813) met Maria Sybilla Rutzerveld (1761-1831).

Daarna vervolgde de pastoor zijn weg langs de vijver in de richting van de kerk. De huidige
Panhuysstraat werd indertijd bewoond door:
(Wijnandsraede 4)4 dagloner Bartholomeus Eggen (1768-1846), in huwelijk met Maria Elisabeth Kikken
(1762-1840) uit Hoensbroek. Ervoor werd dit huis bewoond door zijn ouders: Steven Eggen en Agnes
Keuten.
(Wijnandsraede 5) de ongehuwde (“jonge dochter”) Maria Catharina Eggen (1760-1829). Waarschijnlijk
bewoonde zij hetzelfde huis als haar broer (4), maar voerde zij er een eigen huishouding.
(Wijnandsraede 6)5 hun beider zwager: dagloner Leonard Lamby (1779-1833) uit Klimmen, sinds 1800
getrouwd met (hun zus) Christina Eggen (1775-1844)6. Later zou het huis bewoond worden door dochter
Maria Ida Lamby (1818-1887), sinds 1842 gehuwd met Michiel Boesten (1795-1872), zoon van het
echtpaar (26) Boesten-Debets van de Vink, sinds 1837 weduwnaar uit een eerder huwelijk met Maria Ida
Snackers (1798-1837)7.
(Wijnandsraede 7)8 dagloner Jan Raeven (1764-1847)9, sinds 1789 gehuwd met de tien jaar oudere Anna
Helena Grootjans (1754-1822). Beiden waren uit Wijnandsrade afkomstig. Later werd het huis bewoond
door dochter Maria Cornelia Raeven (1794-1870), in 1831 in Itteren gehuwd met Martin Driessen (17911864) uit Munstergeleen.
1

Bevolkingslijst 1796 nr.37; Bevolkingsopname 1836 dorp nrs.24-27; Kadasterboek 1840 sectie A nrs.163-180; Bevolkingsregister 1851 nr.3;
thans Panhuysstraat 6

2
3

Vgl. Fr. Crutzen: Brouwers in Zuid-Limburg 1795-1814 – een terreinverkenning (Ransdaal 2013) blz.100.103.114
Jack Jetten en Jos L’Ortye: Beknopte geschiedenis van het Panhuys te Wijnandsrade in Bulletin Wijnandsrade 28 (2009) nr. 43, blz.13-22,
met name blz.13-14

4

Bevolkingslijst 1796 nr. 36; Bevolkingsopname 1836 dorp nrs. 28-35; Kadasterboek 1840 sectie A nrs.148-149; Bevolkingsregister 1851
(dorp) nr.4; thans Panhuysstraat 7

5

Bevolkingslijst 1796 nr. 35; Bevolkingsopname 1836 dorp nrs. 36-37; Kadasterboek 1840 sectie A nrs.89.146-147; Bevolkingsregister 1851
(dorp) nr.5; thans Panhuysstraat 8
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6

Vgl. Fr. Boumans: Kwartierstaat Mulders-Boesten (2009) blz.86-87

7

Vgl. Fr. Boumans: Kwartierstaat Mulders-Boesten (2009) blz.77-80

8

Bevolkingsopname 1836 dorp nrs.38-41; Kadasterboek 1840 sectie A nrs.115-116.119-120.123-125.145; thans Panhuysstraat 9

9

de pastoor noemt hem abusievelijk Lambert; Lambert Raeven was zijn vader, gehuwd met een tante van de kinderen Eggen: Anna Maria Keuten

Ondertussen zijn we bij het oude kostershuis bij de dorpsvijver aangekomen, het
karakteristieke huis annex winkeltje van de familie Coenen dat in 1964 werd afgebroken om
plaats te maken voor de boerenleenbank. Toentertijd was het eigendom van de baron1 en
werd het bewoond door:
(Wijnandsraede 8)2 Pieter van Eel of Niel (1752-1817)3, sinds 1795 gehuwd met Johanna
Catharina Halmans (1773-1834). Hij was in 1791 weduwnaar geworden uit een eerder
huwelijk met Maria Johanna Duckers. Catharina kwam oorspronkelijk uit Munstergeleen en
was sinds 1795 weduwe uit een eerder huwelijk (1791) met Peter Quaedackers (1756-1795)
uit Hoensbroek. In 1836 woont hier het gezin van Jan Pieter Bruls (1814-1869) uit Schinnen,
in 1833 te Oirsbeek getrouwd met Anna Maria van Geul (1811-1883) uit Hulsberg. Het gezin
woonde later in Heerlen, maar keerde uiteindelijk weer naar Wijnandsrade terug, waar beide
echtelieden ook kwamen te overlijden.

Dan komen we bij het huidige pand Körnerstraat 17 dat volgens een gevelsteen in 1828
resp. 1858 verbouwd is. Volgens de kadasterkaart uit 1840 betrof het hier een grotere
carréboerderij, waarvan nu eigenlijk nog maar de helft over is. Die boerderij werd in 1813
bewoond door:
(Wijnandsraede 9)4 koster en kerkmeester (kassier of penningmeester) Herman Joseph Coenen
(1771-1852). Deze was weduwnaar uit een eerder huwelijk met Maria Elisabeth Paes (1769-1808)
van Hunnecum. In 1796 woonde ook nog “adjoint” Peter Caspar Ritzen bij hen in5. Na de vroegtijdige
dood van zijn vrouw hertrouwde Herman Joseph in 1808 met Maria Catharina Drummen (1783-1842)
uit Grijzegrubben6. Samen met pastoor Westhoven speelde Coenen een hoofdrol tijdens de twisten
die het dorp in de Franse tijd verdeelden. Deze hadden alles te maken met de anti-Franse gezindheid
van de pastoor en een aantal van zijn volgelingen, en kwamen tot uitdrukking in controverses met
de toenmalige “maire” Jacob Heusschen (1)7. Later zou het ook nog tot een juridische zaak met het
kerkbestuur komen8. Blijkens een gevelsteen liet Herman Coenen het pand in 1828 verbouwen. De
laatste jaren van zijn leven staat hij te boek als landbouwer9.

Vervolgens ging de pastoor verder in de huidige Körnerstraat, om uiteindelijk in de huidige
Oudenboschstraat uit te komen. Het betreft het dorpsdeel dat van oudsher met de weinig
1

Kadasterboek 1840 sectie A nrs.142-144

2

Bevolkingslijst 1796 nr.34; bevolkingslijst 1851 (dorp) nr.6; thans Opfergeltstraat 5 (“Kembit”)

3

onder de naam Petrus Bavo gedoopt in Nuth als zoon Elisabeth van Eell en Sebastianus van Neel, welke laatste “Gallisch soldaat” wordt genoemd:
Vgl. J.L.G. Hermens: Kerkregister H. Bavokerk Nuth (Hoensbroek 2006) blz.61; in de bevolkingslijst komen we hem tegen als “Pierre Bavo”;
aangezien hij door pastoor Westhoven ook “Petrus Bavo van der Straaten” wordt genoemd, kunnen we misschien concluderen dat hij uit Terstraten kwam

4

Bevolkingslijst 1796 nr.33; Bevolkingsopname 1836 dorp nrs. 46-52; Kadasterboek 1840 sectie A nrs 128-130 Bevolkingsregister 1851 nr.8;
thans Körnerstraat 17

5

die in 1796 ook (samen met “agent” Schiffelers) de (Franse) Bevolkingslijst opstelde; vgl. tevens J. Jetten: De geschiedenis van het schoolwezen
in Wijnandsrade in Wijnandsrade BinnensteBuiten (2007) blz.117 (voetnoot 20)

6

Jos. L’Ortye: Coenen en andere Wijnandraadse kosters in Bulletin Wijnandsrade 30 (2011) nr. 47 blz.22-35

7

J. Jetten: De geschiedenis van het schoolwezen in Wijnandsrade in Wijnandsrade BinnensteBuiten (2007) blz.76.78; Jos. L’Ortye: Pastoor Pluijmaekers
van Wijnandsrade (1813-1835) en de erfenis van zijn voorganger Westhoven (1797-1813) in Jos. L’Ortye: Wiensroa ich hawt van dich (2014) blz.97-118

8

PAW: (oud) parochiearchief Wijnandsrade (voorlopig) invent.nr.23

9

Bevolkingsregister 1851 (dorp) nr.6
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vleiende naam “i gen Vot” werd aangeduid. De huidige Körnerstraat was toentertijd alleen aan
de oostzijde bebouwd. In 1813 noteerde de pastoor er achtereenvolgens:
(Wijnandsraede 10)1 dagloner Theodoor Paulissen (1785-1860) uit Spaubeek, sinds 1812
gehuwd met een nicht van (9) koster Coenen: Maria Sophia Schreurs (1781-1846). Het was
haar ouderlijk huis dat ze bewoonden. Na de dood van zijn vrouw hertrouwde Theodoor in
1851 met Clara Somers (1808-1899), dochter van het echtpaar (56) Somers-Van Geul uit
Swier. Paulissen staat later te boek als “koopman in granen”.
(Wijnandsraede 11)2 een aangetrouwde oom van (9) koster Coenen: (oud-koster) Joseph
Kerckhoff (1738-1818) uit Beek, op dat moment weduwnaar van Margaretha Coenen (17481782)3, met wie hij in 1773 was getrouwd. Later woonde hier dochter Maria Catharina Kerckhoff
(1775-1852), dagloonster van beroep.
(Wijnandsraede 12)4 Gerard Habets (1778-1845) uit Voerendaal, sinds 1807 gehuwd met
Maria Catharina Bex (1782-1837) uit Schinveld. Ze zouden uiteindelijk met hun gezin ook naar
Schinveld verhuizen, waar Catharina in 1837 kwam te overlijden. Gerard overleed acht jaar
later in Heerlen. Waarschijnlijk woonde hier nadien Gertrud Bruls (1788-1869), dochter van
het echtpaar (14) Bruls-Wenmackers, in 1822 getrouwd met dagloner Pieter Leenders (17951846) uit Beek.

Vervolgens ging de pastoor de huidige Oudenboschstraat in, eerst in oostelijke richting,
in de richting van de huidige Opfergeltstraat/Hellebroekerweg, later in westelijke richting,
in de richting van het “Sjtaeveshuuske”. In de huidige Oudenboschstraat noteerde hij
achtereenvolgens:
(Wijnandsraede 13)5 landbouwer Leonard Haeren (1767-1843) uit Tervoorst, sinds 1792 gehuwd
met Anna Gertrudis Hamaekers (1766-1830) uit Nuth, die aanvankelijk ook in Nuth woonden,
maar uiteindelijk dus naar Wijnandsrade verhuisden6. Leonards gelijknamige kleinzoon Leonard
Haeren (1823-1876) was van 1841 tot 1844 schoolmeester in Wijnandsrade7, later zelfs
priester van het bisdom Roermond8. Nadien woonde er Leonards dochter Maria Catharina
Haeren (1798-1865), in 1825 gehuwd met, maar sinds 1827 weduwe van Hendrik Knubben
(1803-1827), samen met haar zoon Jan Peter (1825).
(Wijnandsraede 14)9 landbouwer Willem Bruls (1786-1816) en Maria Judith Schoonhoven

1

Bevolkingslijst 1796 nr.32; Bevolkingsopname 1836 dorp nrs. 55-60; Kadasterboek 1840 sectie A nrs.135-139; Bevolkingsregister 1851 (dorp)
nr.7; thans Körnerstraat 25

2

Bevolkingslijst 1796 nr.31; Kadasterboek 1840 nrs.113-114; thans Körnerstraat 26 (café)

3

In de lijst staat alleen dat Joseph “wedenaer (was) van wijlen …”.

4

Kadasterboek 1840 nr.131 (Leenders); Bevolkingsregister 1851 (dorp) nr. 9; thans achter Körnerstraat 25

5

Bevolkingslijst 1796 nr. 30; Bevolkingsopname 1836 dorp nrs. 68-70; Kadasterboek 1840 nr.117; Bevolkingsregister 1851 (dorp) nr.10;
thans Oudenboschstraat 46

6

In 1796 staat Leonard echter te boek als “Eymael”. Ze wonen dan in bij Gertrudis’ ouders: Jacob Hamackers en Catharina Rouschop (Ruijschop).

7

J. Jetten: De geschiedenis van het schoolwezen in Wijnandsrade in Wijnandsrade BinnensteBuiten (2007) blz.84-85

8

J. Simonis: Zielzorgers in het bisdom Roermond 1840-2000 (Sittard 2001) blz.288: kapelaan in Broeksittard (1849-1855), te Heer (1855-1870)
en pastoor te Ohé en Laak (1870-1876)

9

Bevolkingslijst 1796 nr. 29; Bevolkingsopname 1836 dorp nr. 61; Kadasterboek 1840 nrs.79-80.99-101.110-111 (Soeren) 132.134
(Bruls); Bevolkingsregister 1851 (dorp) nr.17; thans Oudenboschstraat 50 (gemeenschapshuis)
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(1784-1854)1. Hij kwam oorspronkelijk uit Wijnandsrade, zij uit Merkelbeek. Ze waren begin
1813 in Brunssum getrouwd en bewoonden in Wijnandsrade het huis van Willems ouders:
(smid) Leonard Bruls en Elisabeth Wenmackers. Jan Willem was betrokken bij de moord op
(70) Willem Odekerken bij het Waelhuys (1814)2. Later woonde hier het gezin van hoefsmid
Alexander Soeren (1783-1859) uit Klimmen, in 1809 gehuwd met Catharina Elisabeth Stassen
(1787-1859) uit Spaubeek3.
(Wijnandsraede 15)4 Jacob Roerbach (1758-1818) uit Geleen, in 1799 getrouwd met, maar
sinds 1811 weduwnaar van Maria Helena (Magdalena) Coenen alias van den Esschen (17591811) uit Wijnandsrade, zus van buurman (16) Mathis Coenen. Jacob was schoolmeester van
beroep5. Later werd dit huis bewoond door Jan Mathijs Meijs (1809-18??) uit Nuth, in 1840
getrouwd met Anna Catharina Coenen (1811-1857), dochter van het echtpaar (9) CoenenDrummen.
(Wijnandsraede 16)6 Mathis Coenen (1767-1836), zoon van het echtpaar Jan Jacob Coenen en
Gertrudis Janssen (alias van de Esschen), sinds 1791 gehuwd met Maria Helena Liedekerken
(1764-1816) uit Hulsberg. Ze woonden aanvankelijk in Hulsberg, maar verhuisden later naar
Wijnandsrade. In 1796 werd dit huis bewoond door Mathijs’ zus Gertrudis Coenen (17531811), sinds 1778 echtgenote van, sinds 1786 weduwe van Jan Peter Henssen (1745-1786).
Later werd dit huis bewoond door Anna Gertrudis Coenen (1797-1868), in 1825 getrouwd met
Jan Jacob Helgers (1793-1873) uit Nuth.
(Wijnandsraede 17)7 Godfried Bisschops (1756-1826) uit Nuth, sinds 1787 gehuwd met Anna
Barbara Langendorp (1760-1799) uit Hoensbroek8 maar in 1801 hertrouwd met Anna Maria
Vanhommerig of Hommerichs (1752-1823) uit Voerendaal, weduwe uit een eerder huwelijk
(1785) met Jan Ritzerveld. Later woonde hier dochter Anna Catharina Ritzerveld (1791-1844),
in 1828 getrouwd met Frans Hermans (1790-1866) uit Beek.
(Wijnandsraede 18)9 dagloner Christiaan Emonds (1783-1852), een jaar voor het opstellen
van de lijst (1812) getrouwd met Maria Sybilla Henssen (1792-1869), nicht van (16) Jan Peter
Henssen.

1
2

Vgl. Miel Bruls: het huis van Judith Schoonhoven in Bulletin Wijnandsrade 22 (2003) nr. 32, blz. 1619-1622
G. Peeters: Korte schets der geschiedenis van de Valkenburgsche heerlijkheid Wijnandsrade (1886) blz.53; J. Jetten: De moord bij ’t Waelhuys op
8 januari 1814 in Bulletin Wijnandsrde 16(1997) blz.959-970; vgl. Wiel Oehlen (red): Swier, zoals het was, is en mag blijven (Maastricht 1993) blz.73

3
4

zie verder Jos. L’Ortye: Coenen en andere Wijnandraadse kosters in Bulletin Wijnandsrade 30 (2011) nr. 47, blz.22-35
Franse Bevolkingslijst 1796 nr.26; Kadasterboek 1840 C nrs.59-62 (eigendom Herman Joseph Coenen); thans Körnerstraat 27
(volgens een gevelsteen in 1922 verbouwd)

5

J. Jetten: De moord bij ’t Waelhuys op 8 januari 1814 in Bulletin Wijnandsrade 16(1997) blz.959-970; vgl. Wiel Oehlen (red): Swier, zoals het was,
is en mag blijven (Maastricht 1993) blz.73

6

Bevolkingslijst 1796 nr.25; Kadasterboek 1840 sectie C nrs.58-58 (eigendom landbouwer Jan Hendrik Drummen van de
“Nieuwe Bongard”); Bevolkingsregister 1851 (dorp) nr.11; thans Oudenboschstraat 40

7

Bevolkingslijst 1796 nr.27; Kadasterboek 1840 sectie A nr.112; thans Oudenboschstraat 38

8

hij woonde sinds zijn eerste huwelijk in Hoensbroek en Nuth

9

Bevolkingslijst 1796 nr. 24; Bevolkingsopname 1836 dorp nrs. 88-92; Kadasterboek 1840 sectie A nrs.107-108
Bevolkingsregister 1851 nr.15; thans Oudenboschstraat 33
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Hoofdstuk #

Een detail van de ‘tableau d’assemblage du plan cadastral parcellaire de la commune de
Wynandsraede’ uit 1823: de (oude) dorpskom van het dorp (bijzonder detail: de pastorie uit
1813 is later ingetekend). (afbeelding: uit het privé-archief van de auteur)

’t Sjtaeveshuuske (foto: Jan Jansen)
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Dan komen we bij het huidige “Ieëmeshoes” (thans Oudenboschstraat 39). Dit pand werd in
1819 gekocht door voornoemde (18) Christiaan Emonds1 en blijkens een gevelsteen in 1865
verbouwd door Christiaans zoon Gerard Emonds (1813-1892), in 1840 gehuwd met Maria
Judith Onnouw (1811-1875). In 1813 werd het bewoond door:
(Wijnandsraede 19)2 Christiaans tante: Maria Catharina Emonds (1742-1815), sinds 1807
weduwe van (hoefsmid) Cornelis Bruls (1747-1807) die oorspronkelijk uit Elsloo kwam.

Het laatste huis van de dorpskom betreft de zogenaamde “oude pastorie”, de voorganger van
de huidige “oude pastorie” uit 1813. In 1796 werd deze bewoond door pastoor Jan Hendrik
Kemling en kapelaan Arnold Godfried Hons3, met Maria Catharina Coenen als huishoudster4.
In 1840 was deze voormalige pastorie annex boerderij (met bakhuis) eigendom van Adam
Durant, ontvanger te Rembouillet (F)5. Deze zou “de oude pastorij” later aan de baron
verkopen (1840)6, die het op zijn beurt op 29 oktober 1849 (samen met de zogenaamde
“Kusterweide”) bij testament aan de parochie vermaakte7. Op het aanpalende terrein zou
in 1860 de school annex gemeentehuis gebouwd worden (thans Oudenbosstraat 36c)8. In
1813 werd de “oude pastorie” bewoond door:
(Wijnandsraede 20)9 Arnold Schiffelers (1771-1840) van Reijmersbeek, gehuwd met Sophia
Bruls (1776-1860) uit Hoensbroek. Ze woonden sinds hun huwelijk (1796) in Hoensbroek, maar
verhuisden een paar jaar later naar Wijnandsrade. Arnold overleed in 1840 in Hoensbroek; zijn
weduwe kwam twintig jaar later in Maastricht te overlijden. Later woonde hier Hubert van Geul
(1769-1855), zoon van het echtpaar (58) Van Geul-Heusschen uit Swier, in 1834 getrouwd met
Maria Bruls (1789-1871) uit Bunde, sinds 1830 weduwnaar uit een eerder huwelijk met Maria
Anna Boesten, dochter van het echtpaar (43) Boesten-Odekerken.

Jos. L’Ortye, pastoor
(Wordt vervolgd)

1

afschrift van de oorspronkelijk verkoopakte uit 1886 in: PAW: Registrum ter sacrosanctae ac celeberrimae Confraternitatis divinissimi Nominis Dei et
ss. Nominis Jesu” etc.

2

Franse Bevolkingslijst 1796 nr.22; Kadasterboek 1840 sectie C nrs.53-55; Bevolkingslijst 1851 (dorp) nrs.16-17; thans Oudenboschstraat 39

3

J. Jetten: De pastoors van Wijnandsrade – de parochiale bedienaars van de St. Stephanusparochie deel 2 in Bulletin Wijnandsrade 24 (2005) nr.36 blz.19

4

Franse Bevolkingslijst 1796 nr.23

5

Kadasterboek 1840 sectie C nrs. 49-52

6

Collectie Habets 2829a-c-133-1840

7

RAL/NA: akte notaris Cremers Hoensbroek 29 oktober 1849; vgl. Rijckheyt: archief gemeente Wijnandsrade 1819-1939 invent.nr.1974

8

Rijckheyt: archief gemeente Wijnandsrade 1819-1939 invent.nr.1976; vgl. J. Jetten: De geschiedenis van het schoolwezen in Wijnandsrade
in Wijnandsradre BinnensteBuiten (2007) blz.92-95

9

Franse Bevolkingslijst 1796 nr.23; Bevolkingsopname 1836 dorp nrs. 88-92; Kadasterboek 1840 sectie C nrs. 49-52; Bevolkingsregister 1851 (dorp)
nr. 18; thans Oudenboschstraat 36d (nieuwbouw)
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Droom en daad in ‘t Paradijsje

Met zijn tweetjes hetzelfde dromen, daar heeft u vast een romantisch idee bij. In Wijnandsrade
droomden de Vrienden en het IVN dezelfde droom: natuur, voeding en het alledaagse leven in
Wijnandsrade dichter bij elkaar brengen.
Twee jaar geleden bedachten we hóé we dat zouden kunnen: er zou een schooltuin moeten
komen die tegelijk dorpstuin is. Een tuin die gezonde voeding geeft, waar oude en jonge
Wijnandsradenaren zinvol aan het werk kunnen zijn en waar scholieren kunnen leren.
Nu kan een mens lang blijven dromen, maar dan gebeurt er niets. In december verleden jaar
won Remy Luijten, voormalig scholier van de Stefanusschool in Wijnandsrade, bij de ‘Rabo
Demarrage’ een bedrag van € 1.000,- voor de opvallende prestaties van zijn onderneming Luijten
Groentechniek.
Hij stelde dat bedrag meteen ter beschikking om de gezamenlijke droom van IVN en de Vrienden
om te zetten in daden. Toen ging het snel. In mei lag er nog een donker grasveld tussen hoge
bomen, in september was er in school een zonnige groentemarkt waar de kinderen de eerste
oogst van groenten en kruiden uit eigen tuin met veel enthousiasme verkochten aan ouders en
dorpsgenoten.
De tuin kreeg als naam ‘t Paradijsje. Volwassenen herkennen daarin het woord ‘radijsje’, scholieren
het woord ‘ijsje’. Maar het is een Paradijs van ná de zondeval. Zoals Adam en Eva moesten ook
wij aan het werk. Vrijwillige tuinders hebben het grasveld veranderd in een moestuin met mooie
perken vol jonge plantjes, paden en een trap vanuit het gebouw naar de tuin. Vaklui van Luijten
Groentechniek en Leon Petit hebben een onmisbaar aandeel geleverd in de realisatie.
Er is een stichting in het leven geroepen die zorgt voor materiaal, vrijwilligers coördineert en de
school helpt met inpassing van de tuin in het lesprogramma. En vrijwilligers Joep, Danilo, Jo, Jeu,
Hub, Ger, Lou, Mieke en Wilfried hebben onder leiding van Reinhart en Kirsti, geplant, gepoot,
gewied, gegieterd, gekrent, opgebonden, gesnoeid, geschoffeld, geharkt en geoogst.
Na de zomervakantie keek iedereen zijn ogen uit: ‘t Paradijsje stond vol maïs, aardappelen, bonen,
tomaten, aubergines, paprika’s, pepers, spruiten, pompoenen, kolen, courgettes en andijvie.
28

Aanleg (foto: Kirsti Heijnen)

Feestelijke opening (foto: Kirsti Heijnen)
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Zoals tuinmeester Marcel zei: ‘Zowel de kinderen als de tuin zijn flink gegroeid. De tuin is
helemaal onderdeel van onze leerdoelen. In de tuin leren de kinderen van alles en ze kunnen
er hun energie kwijt. In de klas kunnen we taal- en rekenles geven met wat de tuin op
dat moment opbrengt. We hebben met onze eigen aardappelen gerekend, geleerd hoe je
weegschalen gebruikt, we hebben ermee opgeteld, afgetrokken en vermenigvuldigd. De
kinderen hebben hun taalvaardigheid en biologie geoefend door over de groenten in de tuin te
schrijven. In de techniekklas maken we borstels om de schoenen te vegen, insectenhotels en
nest- en voederkasten voor vogels, eekhoorns en egels. Wij allemaal, kinderen en collega’s,
zijn blij met ons Paradijsje’.
‘t Paradijsje is een prachtplek in Wijnandsrade. Een plek waar dorpsbewoners actief kunnen
tuinieren, van elkaar kunnen leren en gezellig aan het werk kunnen zijn. een plek waar kinderen
de natuur kunnen ervaren en over voeding kunnen leren. Een plek waar iedereen, als in een
droom, paradijselijk buiten kan zijn, gezond en gezellig.
Wilt u ook meedoen in deze romantische droom die werkelijkheid is geworden? Wilt u als
vrijwilliger af en toe meehelpen in ‘t Paradijsje?
Geef u op bij de school of bij een van de bestuursleden van de Vrienden, de adressen staan
achter in dit Bulletin.
Wilfried Dabekaussen

De eerste oogst (foto: Kirsti Heijnen)
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Prijswinnaars LGOG Scriptieprijs 2015 uit Wijnandsrade

Voor de zesde maal werd dit jaar de scriptieprijs van het Limburgs Oudheidkundig en
Geschiedkundig Genootschap uitgereikt. De prijs, een bedrag van € 300,- twee jaar gratis
lidmaatschap van het genootschap en de mogelijkheid om een samenvatting van het
werkstuk te publiceren in de Maasgouw, is prestigieus. De winnaars kwamen dit jaar uit
Wijnandsrade, het zijn Anke Savelberg en Lidia Kupczyk, beiden afstuderende leerlingen van
het Sintermeertencollege in Voerendaal en oud-leerlingen van de Stefanusbasisschool van
ons dorp.
Zij schreven over “De Bokkenrijders, De duistere kant van Limburg”. Naast enkele hoofdstukken
met een algemeen essay over het onderwerp, belichtten zij de twee bokkenrijdersovervallen
in Wijnandsrade in de jaren 1742 (in de kerk) en 1762 (in het Panhuys) in het bijzonder.

Lidia Kupczyk (links) en Anke Savelberg (foto: Nuth & Omstreken)

De meisjes hebben als 12-jarigen in het voorjaar van 2010 allebei deelgenomen aan de
Opstelwedstrijd om de Van der Zeetrofee. Lidia Kupczyk en Isis Hobus eindigden toen als
besten met een 8,5 en Ankel Savelberg kreeg een 7,5. Lydia stond in Bulletin nummer 45
(pagina 27) met de beker, die haar door burgemeester Vos van Nuth was uitgereikt. Heel
toevallig was het onderwerp van de opstelwedstrijd toen ook de Bokkenrijders, maar toeval
bestaat niet. Blijkbaar had het onderwerp hen toen zodanig geïnteresseerd, dat zij het nu
verder wilden uitdiepen. Blijkbaar mochten wij nog wel wat van deze dames verwachten en
daarin hebben ze ons niet teleurgesteld.
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’t Panhuys (foto: Jan Jansen)

In januari 2015 verzochten zij de heemkundevereniging om een gesprek over hun
voorgenomen profielscriptie en omdat ik al eens wat over de bokkenrijders had gepubliceerd
en over een ruime bibliotheek beschik, kon ik hun informatie en materiaal verschaffen. Daar
hebben ze een prima werkstuk over samengesteld en het was mij duidelijk dat zij daar al een
eigen mening over hadden gevormd. Toen het klaar was, heb ik het mogen lezen en ik was
ervan onder de indruk. De jury van het LGOG blijkbaar ook. Tijdens de diploma-uitreiking
op de school kwam de voorzitter van de Heerlense LGOG-afdeling de heer Marin van der
Weerden (leraar geschiedenis aan het Bernardinuscollege in Heerlen) de prijs uitreiken. De
meisjes werden er door overdonderd.
Het vervolg was dat ze in het weekblad Nuth & Omstreken van 17 oktober 2015 een
spetterend interview kregen. Daarin vertelde Lidia dat het er in het begin helemaal niet naar
uitzag dat het opstel hoge ogen zou gooien: “Toen ik bij onze leraar aangaf dat we het wilden
insturen, lachte hij ons uit. Volgens hem was het lang niet goed genoeg en zouden we onszelf
alleen maar voor schut zetten. Uiteindelijk hebben we er nog harder aan gesleuteld en heeft
een coördinator het achter onze rug om ingestuurd. Dat we uiteindelijk wonnen was een
complete verrassing.”
Op de vraag wat er nu zo spraakmakend was aan het onderzoek van Anke en Lidia,
antwoordden ze: “Dat sommige experts betwijfelen of de Bokkenrijders wel echt bestaan
hebben. Waarschijnlijk is de mythe van de Bokkenrijders groter dan de waarheid. In de
achttiende eeuw werd je in de rechtbank net zo lang gemarteld, totdat er een bekentenis
volgde. Als verdachten niet genoeg namen opnoemden, dan trokken de bewakers net zo
32

lang nagels uit totdat ze al hun bekenden opgenoemd hadden. Bovendien was het een tijd
van armoede waarin veel gestolen werd. Het was makkelijk om dan een roversbende overal
de schuld van te geven.”
Hoe het nu verder gaat? Anke: “We moeten samen driehonderd euro verdelen. Wat ik met
mijn deel gaan doen, weet ik nog niet. Na het behalen van de havo, begin ik nu aan een
studie fysiotherapie. Heel iets anders dan geschiedenis!” Lydia: “Ik ga eerst nog verder leren
op het VWO. Daarna wil ik iets met scheikunde of natuurkunde studeren. Ik vind geschiedenis
razend interessant, maar daar liggen mijn interesses nóg meer. En het bokkenrijdersgeld
wordt goed besteed. Ik heb het opzij gezet voor mijn rijbewijs.”
Namens het bestuur van de heemkundevereniging Vrienden van Wijnandsrade mag ik beide
dames nog eens hartelijk feliciteren met hun prijs en wens ik ze alle goeds toe met hun studie
en toekomst. Hieronder plaatsen we beide opstellen uit 2010 die zich nog in ons archief
bevonden.
Jack Jetten

Uitreiking van de oorkonde en het prijzengeld aan beide jongedames door Martin van der Weerden.
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Op een dag was boer John aan het werk. Zijn hulpje Elle hielp hem mee. Elle ging de krant
halen. ‘Moet je kijken wat hier staat in de krant’, zegt Elle. ‘Wat dan?’ zegt de boer. Elle leest
het voor: ‘om 8 uur ‘s avonds is de priester bestolen en vermoord door bokkenrijders’. ‘Hoe
komt dat?’ vraagt de boer. ‘Weet ik niet’, zegt Elle. ‘Ik weet het ook pas net’. ‘O!!! Wat erg’.
zegt de boer. ‘Kom weer aan het werk’ zegt hij ‘anders komen we nooit klaar’.
Het is ’s avonds. De boer doet de deur op slot. ‘Is de achterdeur ook dicht’. vraagt de boer aan
Elle. ‘Ja’, zegt Elle. ‘Hij zit goed op slot’. De boer is in de keuken. Hij hoort voetstappen lopen
buiten. Hij kijkt door het raam en ziet niks. Plotseling begint de deurklink van de achterdeur te
bewegen. De boer pakt een knuppel en gaat achter de deur staan van de woonkamer. ‘Elle
kom eens hier!!’ Roept hij. Maar hij hoort niks, plotseling wordt de achterdeur opengemaakt.
Drie bokkenrijders rennen naar binnen en beginnen te schieten. De boer slaat met de knuppel
op een hoofd van een bokkenrijder. De bokkenrijder valt neer. De boer probeert naar buiten
te rennen, maar er komen steeds meer bokkenrijders naar binnen. Een bokkenrijder schiet in
de boer zijn been. De boer valt neer. ‘Waar is het geld?’ vraagt een van de bokkenrijders. Hij
houdt zijn mond. ‘Zeg het of we snijden je benen eraf’. Maar hij zegt niks. ‘Kom hier Krutzen’,
zegt een bokkenrijder tegen een andere. ‘Krutzen snijdt de benen af van de boer. Hij begint
te schreeuwen. Leunissen schiet een kogel door zijn hoofd. De boer valt neer en ligt op de
grond. De bokkenrijders rennen weg. ‘Kom zegt Starmans, we gaan terug naar ons kapel in
Weustenrade’.
De volgende dag komt de politie. En ziet de man liggen. Ze kijken in de kelder en daar ligt
Elle. Vermoord hebben ze haar. De politie deed een onderzoek, en het bleek dat Elle het had
verteld. Maar ze heeft er wel iets voor terug gekregen. Ze is vermoord. En na de middag
stond het in de krant.
De bokkenrijders gaan stelen,
Want ze zijn criminelen.
‘s Nachts gaan ze naar de kerk,
En daar stelen is heel veel werk.
In het Panhuys was dat ook,
Ze staken iets in brand en er was veel rook.
Ze pleegden daar ook een moord
en een paar dagen later hingen ze aan het koord.
Maar daarvoor werden ze ondervraagd
en ook werden ze heel erg geplaagd.
Kelly Brugel & Anke Savelberg
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(foto: Jan Jansen)

(foto: Jan Jansen)
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Bokkenrijders (2010)

‘In de nacht van 19 op 20 april 1762 vielen we het Panhuis van Wijnandsrade binnen. Ja, ik Jan
Peter Karel Hendriks was er bij, ik was ook een van de bokkenrijders. We waren allemaal zwart van
kool, de nacht was donker en koud. Om van een goede buit verzekerd te zijn hadden we een deal
gesloten met de hofdame. Zij zou ons de nodige informatie geven als wij haar niks zouden aan
doen. Zo gezegd zo gedaan, midden in de nacht stonden we voor het Panhuis. We probeerden de
poort in te trappen, maar blijkbaar had meneer Ritsen een pistool. Een grote kogel schoot door de
binnenpoort en raakte Straate’s borstkast. Jammer alvast een man van de bemanning kwijt. We
probeerden de keukendeur in te trappen en ja hoor hij ging in een klap neer. We stormden het huis
binnen, meneer Ritsen stond net in de keuken. We bonden hem en zijn vrouw vast op stoelen. En
daar begon het. ‘Waar is het geld?’. ‘Weet ik niet’ zei meneer Ritsen. Dat geloofden we natuurlijk
niet. We dreigde een nagel uit te trekken, maar hij zweeg nog steeds. We trokken de nagel er uit,
een pijnlijke kreet kwam uit zijn keel. Maar hij ontkende nog steeds, dat hij wist waar het geld lag.
We gingen voorlopig naar de vrouw en vroegen haar ‘Waar ligt het geld’. Stilte. Schaeks vroeg
nogmaals ‘Waar is het geld!’ Nog steeds zij ze niks, een flinke klap ging in het gezicht van dame
Ritsen. Haar man kon het niet langer meer aanzien en schreeuwde: ‘Hou op!’ Ik keek diep in de
ogen van meneer Ritsen en kreeg ineens groot medelijden, maar het medelijden ging mij al snel
over toen hij me ineens raar aankeek. En toen herinnerde ik me het. Hij was een oude bekende
van me. Ik keek snel om en dacht ‘Nee! Nou heeft hij me herkend’. Ik vroeg snel weer ‘Waar is het
geld!!!’ ‘Ik zeg niks!!’ ‘Zeg het of we snijden je mannelijkheid er af!’ ‘NEE!! Ik zeg het’, en hij vertelde
de exacte plaats van waar het geld lag. Nadat we het geld hadden gevonden, liepen we nog het
hele huis door zodat we de rest van de kostbare spullen nog konden meenemen.
Een dag later stond ik in de martelkamer. Het bleek dus toch dat die vervloekte Ritsen me had
herkend, maar ik heb alle martelingen overleefd. Ze hadden mijn spieren uitgerekt, vreselijke pijn,
gelukkig waren het oude paarden, maar ik kan toch niks meer met mijn voeten en mijn armen.
Mijn nagels zijn uitgetrokken enz. Met veel moeite, bloed, zweet tranen maar vooral kracht, heb ik
het kunnen overleven zonder enig woord uit te piepen. Ze hebben geen woord uit me gehaald, en
toch werd ik tot dood veroordeeld. Ik zou aan de galg sterven, maar voordat het zo ver was kwam
ik nog voor zes jaar in de gevangenis. Op een avond rond middernacht kwam mijn maat aan het
kleine raam met ervoor tralies. We hebben een plan gemaakt, zodat ik niet hoefde te sterven. Hij
zou de beul vermoorden zijn kleren aan doen, en dan alsof doen, dat hij mij gaat vermoorden,
maar eigenlijk schuift hij een klein balkje onder mijn voet waarop ik moet balanceren zodat ik
niet stik. Vanaf dat moment had ik steeds meer moed dat ik het zou overleven. Ik probeerde
mijn armen en benen te gebruiken en ik werd steeds beter overal in. Toen ik de gevangenis uit
ging, voor mijn beurt om opgehangen te worden, kon ik al lopen maar ik had nog steeds last
van mijn spieren, en ik dacht ‘Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn’. En dat was ook zo, ik was
zelfverzekerd toen ik naar de galg liep. Ik kwam steeds dichterbij de galg en de galg werd groter,
het zelf vertrouwen nam af. Ik stond bij de galg de beul (mijn vriend dus) was er al en ik zei ‘Psssst,
Schaeks niet vergeten die balk onder mijn voet te schuiven’. Maar het was al te laat, hij was het
al vergeten denk ik.
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Verslag bij de moord van de bokkenrijder
26 mei 1768 werd Jan Peter Karel Hendriks opgehangen. Het was een dag waarop mensen
hoopten dat het bokkenrijden zou aflopen. Eigenlijk was het een doodnormale zaak dat
er iemand werd opgehangen, want dat gebeurde wel vaker. Maar dit keer was het echt
anders, want blijkbaar had mr. Hendriks een deal gesloten met mr. Schaeks. Hij zou de beul
vermoorden en de kleren en het masker van de beul aandoen. Hij zou doen of hij Hendriks op
zou hangen, maar eigenlijk een balkje onder de voet van Hendriks duwen. Helaas voor hen,
maar gelukkig voor ons is het plan mislukt.
Dit zijn de bekentenissen van de beul: ‘Ik stond me aan te kleden, een half uur voordat ik
bij de galg moest zijn. Ineens kwam Schaeks en hij wil me slaan, maar ik sla hem en hij is in
een klap dood. Ik schrok maar ik moest inmiddels gaan, dus ik vertrok en eenmaal daar zei
Hendriks tegen mij: ‘Wel niet vergeten die plank onder mijn teen te schuiven. En toen begreep
ik het’.
Lidia Kupczyk

(foto: Jan Jansen)

37

Op zoek naar de benzinepomp van Brommelen

Otto Goedhart (mailto:og@omito.nl) is een fanatieke verzamelaar van oude glasnegatieven. Hij
struint stad en land af, op zoek naar mooie afbeeldingen en als hij er weer een of een serie op de
kop heeft getikt, dan wil hij zo mogelijk ook graag het verhaal achter die foto(‘s) weten. Een tijdje
geleden kwam hij in het bezit van een voorraadje stokoude negatieven, die hem op het spoor
zetten van de Vrienden van Wijnandsrade.
Hij mailde ons: ‘Sinds enkele weken bezit ik een aantal negatieven en nu probeer ik te traceren
waar de opnames gemaakt zijn. Ik stuitte op recente en wat oudere foto’s van wat nu heet ‘Joe’s
Place’, Brommelen 16. Weet u of dit pand vroeger (in de jaren dertig) ook een ‘Shell-benzinepomp’
voor de deur had staan en of het een halteplaats was voor de bus van ‘Mulder’ van en naar Beek/
Lutterade? De naam boven de deur van het café waar ‘Breda-bieren’ werd geschonken is lastig
te lezen, maar ik vermoed ‘Koenen’.
Na hem wat informatie te hebben gegeven over de geschiedenis en de achtereenvolgende
uitbaters van restaurant ‘Oud Brommelen’ (het tegenwoordige ‘Joe’s Place’) hoorden wij een
tijdlang niks, totdat wij onlangs een bedankje van Otto Goedhart mochten ontvangen met een
verslag van zijn bevindingen: ‘Ik meen met een zekerheid van 99% te weten dat het beoogde
negatief een opname is van het pand thans bekend als Brommelen 16. Ter uwer informatie het
volgende: Ik vind het leuk om oude glasnegatieven te bestuderen en om te proberen met internet
als hulpmiddel te traceren waar de opnames zijn gemaakt en mogelijk door wie. Is ‘de klus’
geklaard, dan verkoop ik het materiaal weer, zodat ik weer een nieuw setje kan kopen. Het wordt
anders een onbetaalbaar gebeuren.
In september 2014 kocht ik een setje glasnegatieven in Hoensbroek. Veel van de negatieven
betrof poserende militairen in zo te zien een tussenkamer in een café waar ‘Breda Bieren’ werden
getapt en waar ook een kegelbaan geweest moet zijn. Er was één foto bij van twee echtparen
voor de deur van het café. Het oogde naar een hoekpand. Het ene echtpaar was ouder dan het
andere. Het had iets weg van de ouders met hun zoon en schoondochter of van hun dochter en
schoonzoon. Er prijkte een nummer op de gevel, nummer A86 en rechts van de deur bevond zich
een soort pompinstallatie met de letters ‘LL’ op een schuifdeur. Het oogde als de laatste letters
van de naam ‘Shell’. Enkele militairen poseerden ook bij een pand met een glazen gevel, mogelijk
een school met op de achtergrond een markant huis. Later zou blijken dat deze bouwwijze wel
meer in de regio voorkomt, maar de meeste associatie riep het toch op met een pand dat nog
steeds is gelegen nabij Ten Esschen. Ik leerde al snel dat er veel militairen gedurende het einde
van de Tweede Wereldoorlog ingekwartierd zijn geweest in Zuid Limburg. Ik meen op één van de
uniformen te zien dat het een lid betrof van de ‘43ste Brigade Wessex’ en van de ‘Royal Artillery’,
Britten dus. Meer informatie kon ik niet vinden en ik besloot de set te koop aan te bieden en in
november vertrok het geheel per post richting Groningen’. (De foto met de militairen heeft Otto
Goedhart jammer genoeg niet meer kunnen bijvoegen, WO).
‘Afgelopen maart werd er wederom interessant materiaal aangeboden in Hoensbroek. Het betrof
een restantje zwart-wit- en glasnegatieven. Tot mijn verrassing zat er (naast vele familiekiekjes)
weer een opname bij van een hoekpand met een benzinepomp van ‘Shell’. Het betrof een duidelijk
ouder exemplaar. (De foto dateert van 1926). En op de gevel bevond zich een kastje, waaruit blijkt
dat het een bushalte betreft van ‘Mulder’, die een dienst onderhield tussen Heerlen en Lutterade.
Boven de deur ontwaarde ik het woord ‘VERLOF’ en een naam (mogelijk ‘J. KOENEN’), maar de
foto was niet haarscherp. Het pand is duidelijk identiek aan het pand waar de familie voor de deur
zat, welk negatief ik al had verkocht.
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Ik ben op internet gaan googlen en met behulp van ‘Google Earth’ navigeerde ik over de
Ten Esschenweg richting Swier. Mogelijk is dit de busroute geweest, in de wetenschap dat
de aanleg van de rijksweg het nodige veranderd heeft in het landschap. Mijn oog viel op het
pand van Restaurant ‘Oud Brommelen’, dat inmiddels ‘Joe’s Place’ heet, op Brommelen
nummer 16. De positie van de ramen lijkt te kloppen, maar mogelijk heeft er vroeger aan de
linkerkant toch een extra deur in gezeten, daar waar de weg in de richting van Wijnandsrade
gaat’. Oude foto’s uit de regio zijn er genoeg te vinden, maar niet van dit pand’.
Als heemkundevereniging hebben wij de heer Goedhart wat verder op weg geholpen,
door hem te melden dat op het kruispunt bij Brommelen in 1905 door J.L.A.M. Royen een
markant pand is gebouwd, dat dienst heeft gedaan als smederij, café, kegelbaan, danszaal,
zuivelhandel en taxibedrijf. De heer Royen had in verband met dit laatste de eerste automobiel
en de eerste telefoonaansluiting in Wijnandsrade. Zijn zoon Sjang zette het bedrijf voort,
hoewel alleen de smederij en het café. In 1976 werd het pand verkocht en daarna ingrijpend
verbouwd. Tegenwoordig is er een café-steakhouse gevestigd.
Mede op basis van die informatie kwam hij tot de volgende bevindingen: ‘Wanneer
ik opnieuw naar de foto kijk, dan is het zeer goed mogelijk dat boven de deur geen
‘Koenen’ staat, maar ‘J. Roijen’. Op één van de andere foto’s is een auto afgebeeld; dat
verklaard mogelijk het taxibedrijf. Op de website van de familie Snijders lees ik: ‘1929:
De eerste autobusdienst rijdt over Wijnandsrade, van Maastricht naar Hoensbroek (‘Habets’
Valkenburg). In 1937 krijgen Royen (Brommelen) en Erens (Swier) vergunning voor exploitatie
van een huurauto; in 1951 wordt de autosnelweg Geleen-Heerlen door Laar aangelegd en in
1952 worden – na een stukje in de dorpskom – de eerste wegen in de gemeente verbreed
en geasfalteerd: de Kersboomkesweg en de Allee’.
En in de Leidse Courant van december 2000 maak ik kennis met Ruven (Robert) Royen en
lees ik dat zijn ouders een smederij met café hadden in het gehucht Brommelen. Terwijl pa
Sjeng Royen afgesleten hoeven opnieuw besloeg, tapte zijn dertien jaar jongere echtgenote
Elisabeth Croonberg pils voor de wachtende boeren. Sjeng overleed in 1972 en moeder
Elisabeth in 1998.
Wat er allemaal aan activiteiten plaatsvond wordt nog eens bevestigd door het volgende
artikel op quickiwiki.com: ‘Brómmele is ‘n buurtsjap va Wienesrao in de gemeënte Nut. ‘t
Lik aan d’r zelfde weëg es ‘t gehuch Zjwier en de buurt Muuëleveld. ‘t Besjteët oet óngevier
15 hoeëzer. E Gedeilte va Brómmele wuurt ‘t Muuëleveld genump. Aan d’r weëg naoë
Gewuuëstraoë kik ‘n groeëte carréboerderie, d’r Brómmelerhaoëf (1884 en 1965), oet uuëver
de velder. Aan de Siep, ‘n ziebeëkske aan de Geleënbeëk, sjteet De Brommeldermuuële, ‘n
vuurmalige kaoëremuuële, die in d’r 15e ieëw al genump wuurt. Gedeëltelik in vakwerk. Aan
d’r uuëverkant bevingk zich de Leopoldshaoëf. In ‘n wei ligke de reste van ‘ne oeërlogsbunker.
Op de viersjprunk sjteet e hoes oet 1905 mèt ‘n gesjmeëd ieëzere kruts op de moer. ‘t
Is geboewd door ‘ne Royen, dae d’r café, keëgelbaan, danszaal, sjmeëderie, mèlkhandel
en taxibedrieëf i heel. In 1771 sjteët ‘t veldkruts op deëze viersjprunk tösje Geweustrao
en Hèllebrook, Zjwier en Gebrook op de Kabinetskaat va de Oeësteriekse Nederlande
aagegeëve es ‘n calvarie’.
‘Rest nog de vraag’ , aldus de overijverige Otto Goedhart, ‘waarom huisnummer A86,
terwijl het thans nummer 16 is. In een oud telefoonboek uit 1950 blijkt dat J.A. Royen is
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gevestigd op Brommelen nummer 71. Echter op de naamlijst van 1940 is het nummer A56.
Terwijl in de Limburger Koerier van 1933 J. Royen een ieder een Zalig Nieuwjaar wenst is er
nog geen sprake van een huisnummer. Opnieuw kijkend naar de foto van het pand betrap
ik mij er op niet goed te hebben gekeken. Het is geen A86 maar A56. Het is tevens de advertentie uit 1933 die vertelt dat er bij J. Royen een ‘Depot Shell’ aanwezig is. Het raadsel is
hiermee wat mij betreft opgelost’.

Met dank voor het graaf- en spitwerk én de prachtige foto’s!

Wiel Oehlen

Joe’s Place
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Oud Brommelen

Op een viersprong van paden staat een verlaten veldkruis. Een naderende boerin loopt gebukt
onder de last van twee grote tassen, die boordevol etenswaren zijn bestemd voor haar man en
de knechten verderop in de velden. Zij vertraagt de pas en maant haar vooruitgesnelde kinderen
tot rust. Kort onderbreekt zij haar voettocht voor een stil gebed. Na een Onze-Vader en drie
Wees-Gegroetjes slaat zij een kruis en vervolgt zij haar weg in de richting van de korenvelden,
een stuk verderop achter de Brommelerhof.
Honderd jaar later nodigen de terrassen van ‘café-steakhouse Joe’s Place’ (het voormalige
restaurant ‘Oud Brommelen’) op een drukke viersprong van wegen de voorbij razende passanten
uit voor een korte pauze. Het restaurant is niet altijd het bruisende centrum geweest van het
plukje huizen dat onder de naam Brommelen sinds januari 1982 deel uitmaakt van de gemeente
Nuth. De oorsprong van het gehucht moet op een steenworp afstand nabij de Geleenbeek
worden gezocht. Tot halverwege de jaren zestig brachten de boeren uit de wijde omtrek hun
oogst aldaar naar de ‘kleine hof Brommelen’; een watermolen die hier sinds de eerste helft van
de zeventiende eeuw in bedrijf is geweest. Oorspronkelijk is de kleine hof Brommelen op de
grens van de voormalige Heerlijkheid Wijnandsrade een zogenaamde ‘Bannermolen’ geweest,
alwaar de boeren verplicht waren hun graan te laten malen. Inmiddels is het pand aan de voet
van de Brommelerberg omgebouwd tot een in het oog springend wit woonhuis. Nog ouder is de
bijna gelijknamige ‘hof Brommelen’ geweest; een boerenhoeve die in 1500 – en wellicht al eerder
– ook aan de Geleenbeek heeft gelegen. In 1844 is deze boerderij afgebroken en verderop in
het glooiende landschap herbouwd. Brommelen ligt in een gebied waar diverse archeologische
vondsten zijn gedaan, waaruit kan worden afgeleid dat hier al enkele duizenden jaren geleden
sprake moet zijn geweest van menselijke bewoning en bewerking van het vruchtbare land.
Vondsten maken het aannemelijk dat er in de Romeinse tijd ten noorden van de Molenweg van
bewoning sprake moet zijn geweest. De weg die tegenwoordig van Brommelen naar Swier
voert, is in die tijd vermoedelijk een tertiaire weg geweest.
Restaurant Oud Brommelen is van een veel latere datum. Het recent ingrijpend gerestaureerde
pand stamt uit 1905. Het is toen door Sjang Royen gebouwd, die er niet alleen met zijn gezin
ging wonen maar er ook een wijd en zijd bekende trekpleister van maakte die dienst deed als
café, kegelbaan, danszaal, smederij, zuivelhandel en taxibedrijf. Sjang Royen is de plaatselijke
geschiedenis ingegaan als de eerste automobilist van de toenmalige gemeente Wijnandsrade
en als de inwoner met de eerste telefoonaansluiting van het dorp. Zijn zoon Sjeng heeft het
bedrijf van hem overgenomen en er tot in 1976 een café en een smederij geëxploiteerd. In de
daaropvolgende jaren is het pand als restaurant ‘de Oude Smidse’ enkele keren van eigenaar
veranderd, totdat het in 1986 in het bezit is gekomen van Harrie en Resi Somers en van Piet en
Mia Cranen, die het complex ingrijpend hebben verbouwd en omgetoverd tot restaurant ‘Oud
Brommelen’. Sinds enkele jaren is ‘Oud Brommelen’ onder de naam ‘Joe’s Place’ omgetoverd
tot een vooral ’s zomers druk bezocht café-steakhouse met een groot terras en een zwembad.
Onopvallend siert een antiek gevelkruis de zijgevel van het restaurant. Het moet er door de
eerste eigenaar zijn aangebracht en heeft alle verbouwingen overleefd. Onduidelijk is of het hier
het oorspronkelijke veldkruis betreft dan wel een replica.
Wiel Oehlen
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Gemengd Nieuws

Wijnandsrade 19 september 1963 - De mijnwerkers van Wijnandsrade organiseren op
zaterdag en zondag 21 en 22 september een Fancy fair om de nodige financiële middelen te
verkrijgen voor de oprichting van een Barbarabeeld in hun eigen woonplaats. Reeds maanden
geleden werd hiervoor een werkcomité in het leven geroepen, bestaande uit afvaardigingen
van alle plaatselijke organisaties en verenigingen. De eerste geldelijke middelen werden
bijeengebracht door de mijnwerkers zelf, die hiervoor elk een vast bedrag beschikbaar stelden.
Eveneens werd een loterij op touw gezet, waarvan de trekking op zondag tijdens de Fancy fair
zal plaats hebben. Een voorname taak van net comité was het kiezen van een ontwerp voor
het monument. Tenslotte kreeg de plaatselijke kunstenaar Paul Driessen de opdracht. Als
plaats voor dit monument werd door het gemeentebestuur het plantsoen Hellebroekerweg
hoek van Bongardstraat beschikbaar gesteld. De onthulling van het Barbarabeeld zal plaats
hebben op 4 december op de feestdag van de patrones der mijnwerkers. Als laatste actie
wordt zondag de Fancy fair gehouden met diverse vermakelijkheden. Het geheel wordt
opgeluisterd door een blaaskapel. Het festijn zal zaterdag beginnen om 5 uur en wordt
gehouden te Swier in de bedrijfsgebouwen van de transportondernemer gebroeders Erens
aldaar.

Onthulling van het Barbarabeeld door mevrouw Snijders-Keijbets, echtgenote van de toenmalige burgemeester van Wijnandsrade
(foto: uit het archief van de heemkundevereniging)
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Wijnandsrade 14 juni 1940 - De luchtbeschermingsdienst Wijnandsrade, die reeds veertien
dagen zijn paraatheid getoond heeft, is en blijft nog steeds waakzaam om bij eventuele
gevaren uit de lucht de bewoners hulp en bijstand te verlenen. De personeelssterkte voor
waarschuwing en alarmering bedraagt 70 personen, die bij beurt patrouilleren. Deze diensten
geschieden van 11 uur ‘s avonds tot 4 uur ‘s morgens in elke wijk door twee personen.
Hun voornaamste taak bestaat in het alarmeren bij bominslag, bij luchtgevecht of uitzetten
van lichtkogels boven of in de nabijheid van de gemeente. De leden brengen bij eventuele
opkomst hun eigen rijwiel mee om zich zo vlug mogelijk te kunnen verplaatsen. Bij bominslag
of begin van brand wordt dit onmiddellijk op de volgende meldingsposten bekend gemaakt:
voor Wijnandsrade kom bij burgemeester Opfergelt, veldwachter Steins, Jos. van Oppen,
Jan Erens en Albert Driessen. Voor Swier bij W. Meessen, M. Erens en H. Driessen. Het sein
„luchtalarm” wordt gegeven ofwel door een door het dorp rijdende auto, voorzien van een
claxon met scherpe toon of door wielrijders met alarmeringstoeters. Het sein „luchtalarm
geëindigd” kondigt men aan door het luiden van de kerkklokken. Daar er nog verschillende
functies, o.a. voor de brandweer open zijn, verwacht men dat velen zich vrijwillig zullen
opgeven.
Wijnandsrade 29 november 1994 - De gemeente Nuth is een kunstwerk rijker en wel
in Wijnandsrade. Wethouder Henk van Malkenhorst onthulde zaterdagmiddag namelijk het
beeld “De harpspeelster”. De wethouder volbracht deze taak samen met de maker van het
beeld, de Eijsdense kunstenaar Fons Bemelmans. Het fraaie beeld siert nu de grachtoever
van het in restauratie zijnde kasteel Wijnandsrade. Ondanks het slechte weer trok het beeld
toch alle nodige aandacht.

De harpspeelster (foto: Jan Jansen)
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Wijnandsrade 9 juni 1994 - „Wat is het toch een heerlijk gevoel als je al die kinderen weer
op straat ziet spelen. Gaan wij dan toch weer terug naar vroeger, toen je nog voor je huis op
straat ongestoord kon hinkelen, knikkeren en voetballen?” Met een brede lach op haar gezicht
kijkt de vrouw naar de verrichtingen van haar kleinkind, dat die woensdagmiddag in de Jan
Maenenstraat in Wijnandsrade meedoet aan een spellencircuit dat daar ter gelegenheid van
de Nationale Straatspeeldag is uitgezet. Eenmaal per jaar is een aantal straten in de woonwijk
afgesloten en bestemd voor de spelende kinderen. De andere 364 dagen is er voor hen geen
plaats. Dan raast het verkeer voorbij en zijn de kleintjes aangewezen op een trapveldje of een
plekje met drie of vier speeltoestellen. Buurtvereniging ‘t Klinkerke uit Wijnandsrade vraagt
tijdens de Straatspeeldag, waar gisteren honderdduizend kinderen in het hele land aan hebben
deelgenomen, extra aandacht van de gemeente Nuth voor de speelproblematiek van de kinderen.
De Deckersstraat en Jan Maenenstraat liggen midden in een groeiwijk. „Bij de buurtvereniging zijn
zestig gezinnen aangesloten met tachtig kinderen van onder de twaalf”, zegt Jean Roosenboom,
mede-organisator van de plaatselijke actie. De bewoners dringen bij het gemeentebestuur reeds
drie jaar aan op verkeersremmende maatregelen in de wijk. Tot vorige week bleef een reactie
van het Nuther college uit. Loco-burgemeester Fons Lenoir meldt, dat de klacht van de wijk in
samenspel met de Straatspeeldag heeft geleid tot het beschikbaar stellen van 14.000 gulden
voor de aanleg van drie verkeersremmende maatregelen. Op de Jan Maenenstraat worden op
drie plaatsen drie bloembakken geplaatst, waardoor de automobilisten en ander gemotoriseerd
verkeer verplicht worden de snelheid fors te beperken. De toezegging van de ‘loco’ klinkt de leden
van ‘t Klinkerke als muziek in de oren.”
Wijnandsrade 20 juni 1978 - Maandagmorgen omstreeks kwart voor elf is de 79-jarige J. Erens
uit Swier in de vijver tegenover de school in Wijnandsrade gevallen en verdronken. Twee jongelui
hebben de heer Erens nog uit het water gehaald en kunstmatige ademhaling toegepast, maar het
mocht niet meer baten. Toen de GGD ter plaatse verscheen, was de heer Erens reeds overleden.
Wijnandsrade 28 oktober 1966 - Leerlingen van de Landbouwscholen te Heerlen, Gronsveld.
Gulpen en Echt en Meerssen zullen op acht november deelnemen aan de kalverfokkeuring, die
wordt gehouden bij het KI-station te Wijnandsrade. De leerlingen zullen 56 door hen zelf opgefokte
kalveren ter keuring aan de jury voorgeleiden. Zij hebben de kalveren thuis, in het eigen bedrijf,
volgens de op school onderwezen methodes opgefokt. Gelet wordt onder meer op het exterieur
van de dieren en de kosten en moeite die nodig waren voor de opfok. De keuring begint om twaalf
uur.
Wijnandsrade 24 oktober 1986 – In de nabijheid van kasteel Wijnandsrade vinden momenteel
werkzaamheden plaats in opdracht van het Water Zuiveringsschap Limburg (WZL). Ze moeten
een einde maken aan de wateroverlast in de kleine kernen Swier, Brommelen en Vink, alsook
in Wijnandsrade en Hulsberg. Het rioolstelsel over een lengte van vier kilometer wordt vergroot
en verbeterd. De rioleringen uit de genoemde kernen worden aangesloten op de nieuwe
watertransportleidingen. Deze perst het afvalwater naar de waterzuivering in Hoensbroek. Nu
stroomt het vuile water bij forse buien nog de sloten in en de straat over, wat zorgt voor stanken wateroverlast. De totale bouwkosten bedragen ruim 2,7 miljoen gulden. Het werk moet in de
zomer van 1987 afgerond zijn.
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Wijnandsrade 19 mei 1969 - Binnen afzienbare tijd wordt in de gemeente Wijnandsrade
begonnen met de bouw van 24 patiowoningen. Deze woningen verrijzen in het kader van
een groot bestemmingsplan, waarin nog, meer woningen, vooral bungalows in de particuliere
sector gebouwd zuilen worden. De bouw van de patiobungalows geschiedt in de eerste
fase van het bestemmingsplan. De tweede fase, acht bungalows, is het volgend jaar te
verwachten. De plannen voor de patiowoningen zijn ontworpen door architect R. Geelen
uit Schaesberg. Het aannemersbedrijf Hobru uit Hoensbroek zal het project uitvoeren. De
patiowoningen zijn zeer aantrekkelijk gesitueerd. Een natuurreservaat ligt in de onmiddellijke
nabijheid. De bouw en inrichting van de patiowoningen is aan de plaatselijke situatie
aangepast. Uiterlijk het begin volgend jaar zullen de woningen gerealiseerd zijn. Als alle
plannen binnen het bestemmingsplan uitgevoerd zijn, zal de gemeente Wijnandsrade tot
2000 inwoners uitgebreid zijn. In dit verband begint men binnenkort met de uitbreiding van de
lagere school. Als de financiering geregeld is krijgt de school er drie noodlokalen bij.
Wijnandsrade 30 juli 1928 - De paters Minderbroeders-Conventuelen, die reeds in de
Mijnstreek zulk verdienstelijk parochiewerk verrichten, zullen dezer dagen in Wijnandsrade
een apostolische school openen. Daartoe hebben de paters de beschikking gekregen over
een groot deel van het aloude kasteel met tuinen en vijvers, waar van 1872 tot 1910 de uit
Duitsland verdreven Jezuïeten verbleven. Thans is men druk bezig het kasteel te restaureren
en voor de nieuwe bestemming gereed te maken. Volgens „de Zuid-Limburger” zullen reeds
verschillende leerlingen het juvenaat, dat aan „Christus Koning” is gewijd, bevolken. Drie
professoren, die pas hun hogere studies in Assisië hebben voltooid, zullen de colleges
leiden. De hoogeerwaarde provinciaal, pater Carolus Hoyng, zal eveneens zijn verblijf in
Wijnandsrade houden.
Wijnandsrade 6 januari 1978 – Boer Zef Oberjé in Swier is de koning te rijk met zijn jongste
aanwinst, twee lammetjes van Texelse origine. Ook het moederschaap maakt het goed.
Aanvankelijk werd verondersteld dat moeder natuur de buurtschap Swier met kerstlammeren
zou verrijken. Maar het zou tot het nieuwe jaar duren vooraleer de heer Oberjé zijn zwarte
schaapjes kon verwelkomen. Deze vroege geboorte is te danken aan een zachte winter.
Bovendien heeft de regenval zorg gedragen voor een goede kwaliteit van het voer voor de
beesten, waardoor de schapen in een goede conditie verkeren. Dit heeft er toe geleid, dat
de geboortegolf bij de schapen vervroegd is. In de komende weken verwacht de heer Oberje
dat er nog meer lammeren geboren zullen worden.
Schinnen 24 januari 1936 - Onder overgrote belangstelling had zaterdag de plechtige
uitvaart plaats van een der oudste priesterzonen van Schinnen, de ZeerEerw. heer Noël
Pijls, in leven pastoor-emeritus van Wijnandsrade. Met fietsen, auto’s en autobussen waren
reeds vroeg in de morgen vele oud-parochianen gekomen om hun laatste groet te brengen
aan het stoffelijk overschot van hun oud-herder, welk stond opgebaard in de hal van de
Mgr. Savelberg-stichting op de Moutheuvel alhier. Vele medebroeders in het H. Priesterschap
troffen we aldaar aan. Toen om kwart voor 10 de lijkstoet zich in beweging zette, merkten
we onder de H.H. Geestelijken, die het lijk vooraf gingen op. behalve de geestelijkheid van
het dekenaat Schinnen, de Eerw. Paters van het Retraitehuis, de Pastoors Salden enVijgen,
de Directeur van het Vrouwelijk Jeugdwerk, aalmoezenier Eijssen, de professoren Janssen
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en Vogels, alsmede enige professoren van het klooster van Wijnandsrade, welke met een
groep studenten hun weldoener de laatste eer waren komen bewijzen. Toen de lijksloet in de
kerk was aangekomen werd deze overvol gevuld met belangstellenden, onder de Nocturnen
werden aan alle altaren H. Missen opgedragen. De plechtige Requiemmis werd opgedragen
door de HoogEerw. heer Packbier onder assistentie van de ZeerEerw. heer Ritzen pastoor
van Nuth, aalm. Eijssen en Peerboom, pastoor van Wijnandsrade. Na de H. Mis besteeg de
Deken van Schinnen de kansel om namens de overledene te verzoeken geen redevoeringen
te houden. Hü herdacht in treffende woorden de overledene als priester, zo eenvoudig en
mild voor de armen. Hierna had de absoute plaats, waarna het lijk werd bijgezet in de familiegrafkelder op het kerkhof te Schinnen. Hij ruste in vrede.

Pastoor Noël Pijls

Wijnandsrade 3 december 2015 – Het is vandaag 60 jaar geleden dat de alweer 30 jaar in
de Rhodestraat te Wijnandsrade woonachtige luitenenant-kolonel b.d. Eppo Brongers (86) in
Arnhem in het huwelijk trad met Anke Kelderman (84). Van Z.M. de Koning Willem Alexander
mochten zij een welgemeende felicitatie ontvangen, evenals van de gouverneur van Limburg
de heer Bovens. De burgemeester van Nuth mevrouw Schmalschläger kwam het bruidpaar
persoonlijk feliciteren. In besloten kring is deze uitzonderlijke mijlpaal gevierd. Eppo Brongers
is bekend geworden door zijn boeken over het begin van de Tweede Wereldoorlog, waarvan
hij als krijgshistoricus grote expertise heeft. Voor Wijnandsrade heeft hij boeken geschreven
over de oorlog en over de historie van het kasteel. Hij heeft met de Vrienden van Wijnandsrade
geijverd voor de oprichting van een plaquette die herinnert aan twee crashes tijdens de oorlog
op grondgebied van Wijnandsrade. Hij is reeds jarenlang lid van de redactie van Bulletin
Wijnandsrade.
(Uit het knipselarchief van Jack Jetten)
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Terloops

God heeft de natuur
onder werktijd
geschapen
en de mensen daar
op zijn rustdag
aan toegevoegd.

Wiel Oehlen
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Terloops

In de hemel
kan iedereen
gedachten lezen,
dus dat wordt daar
voor vrijwel iedereen
een echte hel.

Wiel Oehlen

49

De Vriendenwinkel

Prijs per stuk
Leden Niet-leden

Publicatie

Omschrijving

Bulletins
vanaf nummer 15

Onderzoeksverslagen, heemkundige
wetenswaardigheden, interviews,
historische en hedendaagse foto’s

€ 0,50

€ 2,50

Bokkenrijders rondom

Historisch onderzoek, rijk geïllustreerd
Wijnandsrade (1992)

€ 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
Wijnandsrade, historische artikelen
afgewisseld met interviews met
oudere en jongere Wijnandsradenaren

€ 10,00

€. 15,00

Wienesroa ich hawt van dich

Verzameling historische opstellen over
Wijnandsrade (en een paar over Nuth)

€ 15,-

Locus Iste

Historische studie over 150 Jaar
Kerkkoor in Wijnandsrade

€ 16,-

Voor altijd

Biografische verhalen van oorlogskinderen
tijdens de Tweede Wereldoorlog

€ 18,50

Mannenkoor L’Esprit
(2003)

Cd met de opname van een concert van
mannenkoor L’Esprit in de kerk van
Wijnandsrade

€ 2,-

Wijnandsrade

Dvd met veel beeldmateriaal en gesproken
tekst

€ 6,-

€ 4,-

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.

50

Heemkundevereniging Vrienden van Wijnandsrade

Opgericht op 22 december 1981 als de stichting Vrienden van Wijnandsrade
Sinds 1994 notarieel geregistreerd als een heemkundevereniging
Rekeningnummer
NL 57 RABO 0137 7984 90 voor donaties en de betaling van boeken (e.d.)
NL 43 RABO 0137 7363 71 voor de betaling van de contributie
Ten name van Heemkundevereniging Vrienden van Wijnandsrade.
Website:
Dagelijks bestuur
Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Secretaris:

www.vriendenvanwijnandsrade.nl

Penningmeester:
Ledenadministrateur:

Wilfried Dabekaussen (045 – 524 13 20)
Jack Jetten (045 – 524 11 35)
Jo Luijten (045 – 524 24 29,
Mascherelstraat 16,
6363 AW Wijnandsrade,
jam.luijten@ziggo.nl)
Rein Krikke (045 – 565 01 21)
Ria Marell (045 – 524 51 67)

Algemeen bestuur
Thei Bindels
John Bruls
Hub Gerards
Arnold de Haas
Henk van Malkenhorst
Math Marell
Jos L´Ortye
Esther Steins

(045 – 524 30 08)
(045 – 524 38 57)
(045 – 577 87 12)
(045 – 524 43 72)
(045 – 524 23 44)
(045 – 524 17 05)
(0475 – 40 12 21)
(06 – 23 45 49 19)

Erevoorzitters
F. Cortenraad
J. Jansen (†)
Ereleden
J. Berger, H. Beckers (†), H. Binderhagel, M. Bless, T. Bloebaum-Habets (†), E. Coenen-Vaessen, G.
Cox, J. Habets, J. Jetten, T. Kickken-Senden (†), J. Luijten, H. van Malkenhorst, M. Marell, Z. Marell (†),
Z. Meessen, W. Oehlen, J. L’Ortye, J. en A. Pijls-Emonds, Chr. Rutten, A. Teheux, H. Vos, J. van der
Zee (†)
‘Bulletin Wijnandsrade’ verschijnt twee keer per jaar. Een abonnement kost minimaal € 10,- per jaar
(de meeste leden betalen spontaan een hoger bedrag). Wij gaan ervan uit dat de leden die ‘Bulletin
Wijnandsrade’ per post ontvangen dit bedrag zelf spontaan verhogen tot minimaal € 15,-.

51

Bulletin Wijnandsrade,
ISSN-nummer: 1574 – 2245

