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‘Bulletin Wijnandsrade’ is het informatieblad van de heemkundevereniging ‘Vrienden 
van Wijnandsrade’, dat twee keer per jaar verschijnt en telkens weer boordevol staat 
met een gevarieerd aanbod aan lokaal en regionaal getinte bijdragen over vroeger 
en nu. Mocht ook u een artikel willen schrijven (dan wel behoef te hebben om te 
reageren); dat kan en daarvoor hoeft u niet in de redactie van dit bulletin te zit ten. 
Ook interesse en inspiratie? U kunt uw bijdrage of reactie inleveren bij een van de 
redactie-adressen (of mailen 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 op een verantwoorde manier in beheer wilt geven 
of die u bereid bent te laten kopiëren, scannen of fotograferen; neem dan contact 
op met een van onze bestuursleden. Hetzelfde geldt voor historische attributen of 
(mogelijke) archeologische vondsten uit de bodem in en rondom Wijnandsrade. De 
na men en telefoonnummers van onze bestuursleden staan achter in dit bulletin. 

Bij de voorpagina
De Geleenbeek nabij Laar (tot 1982 de officiële grens tussen de voormalige 
gemeenten Hoensbroek, Nuth en Wijnandsrade)
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Voorwoord

Beste Vrienden van Wijnandsrade, 

Het jaar 2013 loopt ten einde. Het was een jaar waarin de Vrienden niet alleen actief 
betrokken waren bij veel activiteiten, maar waarin ook enkele nieuwe ideeën rijpten: 
een poëzieroute door ons dorp, een gemeenschappelijke dorpstuin bij de school, 
een dorps- of heemkundemuseum. 
De Vrienden van Wijnandsrade hebben zichzelf aantrekkelijke doelen gesteld en wij 
zullen die het komende jaar gaan realiseren.

Maar nu ligt de winter voor ons, de tijd van lange avonden, de tijd van feestdagen en 
dagen van bezinning, de tijd ook waarin u hopelijk veel plezier beleeft aan dit nieuwe 
bulletin.

Wilfried Dabekaussen
(Voorzitter Vrienden van Wijnandsrade)

(foto: Mieke Crijns)
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Verenigingsnieuws

In memoriam
Op 8 mei 2013 stierf ons lid en oud-bestuurslid mevrouw Tiny Kickken-Senden. In 
het verleden heeft Tiny een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 
onze vereniging. Natuurlijk hebben wij haar ook gekend als een zeer gemotiveerd lid 
van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Stephanus. We blijven haar herinneren als 
een actief en gewaardeerd lid van de “Vrienden van Wijnandsrade”.
Op 9 augustus 2013 overleed ons lid Bert Lambriks. Hij was van beroep sportleraar 
en woonde aan de Koningsgraven in Wijnandsrade. Van Bert weten we dat hij de 
heemkundevereniging een warm hart toedroeg en zijn waardering uitsprak voor de 
activiteiten die ontplooid werden.

Dodenherdenking Wijnandsrade
In 1986 werd nabij de St. Stephanuskerk van Wijnandsrade een gedenksteen 
geplaatst ter herinnering aan de geallieerde soldaten, die ter plaatse tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. Sindsdien is het in Wijnandsrade een tradi tie 
om op 4 mei een dodenherdenking te houden. In 2013 begon deze plechtigheid 
om 18.00 uur met een gebedsdienst in de St. Stephanuskerk. Aansluitend vond een 
korte plechtigheid plaats nabij de oorlogsplaquette bij het oude kerkhof. Wethouder 
Jacques van den Berg hield namens de gemeente Nuth een toespraak. De 
Heemkundevereniging Vrienden van Wijnandsrade organiseerde deze plechtigheid 
in nauwe samenwerking met het kerkbestuur en de basisschool van Wijnandsrade 
en met medewerking van de Koninklijke Erkende Fanfare St. Caecilia, het gemengd 
kerkelijk zangkoor St.Caecilia, het gemeentebestuur van Nuth en scouting H. Hedwig 
Nuth.

Dodenherdenking 2013     
(penningmeester Rein Krikke en loco-burgemeester Jacques van de Berg)
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De Isidorus Gerardus Route
Op woensdag 5 juni 2013 stonden om 9.00 uur 19 wandelaars klaar bij de 
Isidoruskapel in Swier om de eerste stappen te zetten naar het pelgrimsoord van 
Sint Gerardus in Wittem. Een mooie traditie die, met een aangepaste route, nog 
meer natuurschoon bood voor de deelnemers. Door heuvels en dalen en langs 
meanderende beekjes kon iedereen genieten van de rust en het mooie landschap. 
Natuurlijk had Wiel Oehlen, als organisator van deze jaarlijkse wandeling, gezorgd 
voor voldoende rustplaatsen, waar de meegenomen proviand kon worden genuttigd. 
Om 13.40 uur werd het klooster van Wittem bereikt en kon, na het aansteken van 
een kaarsje, aangeschoven worden op het terras van een van de restaurants. Na 
een welverdiende culinaire afsluiting toog iedereen tevreden huiswaarts. We kunnen 
terugzien op een geslaagde activiteit die in 2014 zeker een herhaling verdient!

Opstelwedstrijd Basisschool St. Stephanus
Op woensdag 19 juni vond op de basisschool St. Stefanus de uitreiking plaats van de 
trofee van pater van der Zee 2013. Voor deze opstelwedstrijd, met als onderwerp 
‘De Tweede Wereldoorlog’, hadden 19 leerlingen van groep 8 zich ingeschreven. 
Ze konden kiezen uit de thema’s: Anne Frank, oorlogshandelingen of politiek. De 
jury, bestond uit Esther Steins, Riek Meijers, Jack Jetten en Wilfried Dabekaussen. 
Na hun beoordeling kwam Yaëlle Maessen als duidelijke winnaar uit de bus. Onder 
groot applaus werd haar door wethouder Jacques van den Berg de wisseltrofee 
overhandigd. 

De deelnemers aan de Isidorus-Gerardusroute (foto: Elly Oehlen-Erven)
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Onderhoudsgroep monumenten, kruisen en kapellen
De heemkundevereniging is door het hele jaar heen actief met het onderhouden en 
herstellen van kleine monumenten, kruisen en kapellen. Dit jaar heeft het Barbarabeeld 
aan de Hellebroekerweg een opknapbeurt gekregen. Hierbij gaat vooral een woord 
van dank naar de heer Corduwener uit 
Wijnandsrade die pro deo een speciaal 
reinigingsmiddel ter beschikking stelde. 
Voor de onderhoudsgroep zijn nog een 
aantal vrijwilligers welkom. Men kan zich 
melden bij het secretariaat.

Open Monumentendag
Met het thema ‘Macht en Praal’ stond 
dit jaar kasteel Reijmersbeek in het 
middelpunt van de belangstelling. Op 
zondag 15 september werd een unieke 
en éénmalige gelegenheid geboden om 
het kasteel en de prachtig aangelegde 
tuinen te bezoeken. 

Een paardentram stond borg voor 
passend vervoer. Het mooie weer 
zorgde er voor dat een groot aantal 
mensen (en veel kinderen) het kasteel 
wisten te vinden. Ton Willems en Jack 
Jetten zorgden in middeleeuwse kledij 
voor een sfeervolle ontvangst, terwijl 
Emile Berger en Ad van Wersch als 
herauten de bezoekers wegwijs maakten. 
De kinderen konden zich uitleven op een groot aantal Oud Hollandse spellen. Om 
het bezoek compleet te maken kon men een videofilm zien over de geschiedenis en 
restauratie van het kasteel.

De Oudheidkamer
De heemkundevereniging beschikt over een grote hoeveelheid documenten en 
fotomateriaal over Wijnandsrade. Waardevolle attributen, die hun verhaal vertellen 
over de historie van het dorp, vormen een uitgebreide collectie. Om dat alles 
zorgvuldig te kunnen bewaren en beheren wordt een z.g. ‘Oudheidkamer’ ingericht 
in het parochiehuis. Voor het gebruik daarvan is de vereniging het kerkbestuur van 
de St. Stephanusparochie zeer erkentelijk. Een werkgroep is thans hard bezig met de 
registratie en archivering van de objecten. Een groot aantal van de foto’s is inmiddels 
gedigitaliseerd. Een toekomstige wens is om de Oudheidkamer op gezette tijden 
open te stellen voor geinteresseerden.

Het recent gereinigde Barbarabeeld
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Project ‘Gouden Weken’ op de basisschool
Met de thema’s als ‘samenwerken’, ‘teambuilding’ en ‘keuzes maken’ organiseerde 
de basissschool St. Stefanus voor de leerlingen van de bovenbouw, in samenwerking 
met onze heemkundevereniging en ondersteund door de heren Léon Petit en Lou 
Houben (IVN) de zogenaamde ‘Gouden Weken’. Het project ‘Groene omgeving’ 
maakte verder deel uit van het programma. Op donderdag 5 en vrijdag 6 september 
konder de leerlingen kiezen uit 3 onderdelen: onze geschiedenis (kerk/ kasteel), het 
heden (het bos, natuur, fauna en flora), of de toekomst (o.a. het ontwerpen van een 
dorpstuin). Vooral dit laatste is een antwoord op de bevolkingskrimp, vergrijzing, 
overgewicht, ongezond voedsel. De tuin met bloemen, kruiden en groenten wordt 
vooral een plek waar ouderen hun kennis over gezonde en lekkere voeding kunnen 
overdragen aan de jeugd.

De Poëziewandelroute
De heemkundevereniging heeft het initiatief genomen om langs historische en 
inspirerende plekken in en rondom Wijnandsrade een poëzieroute uit te zetten. 
Inmiddels heeft de gemeente Nuth hiervoor haar steun uitgesproken. Na een 
startsubsidie van 500 Euro volgt in de toekomst een vervolgsteun van 2000 Euro. 
In ieder geval een prima basis om de bestaande plannen verder uit te werken en op 
termijn te realiseren. Voorzitter Wilfried Dabekaussen nodigt vooral de inwoners 
en leden van de heemkundevereniging uit om met gedichten te komen. Een eerste 
voorzet voor de invulling van de route ligt al voor. Alle gedichten die worden 
ingestuurd zullen beoordeeld worden door een nog samen te stellen jury.

Instellen commissie ‘Lief en Leed’
Contact houden met de leden is ook voor de heemkundevereniging een belangrijk 
punt. Ze wil graag representatief zijn bij onder andere: huwelijk, geboorte, overlijden, 
communicanten kampioenschappen of aanvang lidmaatschap. Hiervoor is het 
Algemeen Bestuur op 2 september 2013 akkoord gegaan met het instellen van de 
Commissie ‘Lief en Leed’. Marjan den Boer-Bloebaum heeft zich bereid verklaard 
om de kar te trekken. De bedoeling is dat de commissie gevormd gaat worden uit 
3 of 4 leden.

Algemene Ledenvergadering 2014
Deze is gepland op maandag 24 maart 2014, aanvang 19.30 uur in het gemeenschapshuis 
van Wijnandsrade. De leden zullen tijdig een uitnodiging ontvangen, waarbij agenda 
en programma, inclusief weer een aansprekende presentatie.

Jo Luijten
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Rectificatie

In het vorige bulletin stond een artikel over ‘het Hellerrondje’ (een nieuwe 
wandelroute op het grondgebied van de gemeente Nuth). Naar aanleiding daarvan 
ontvingen wij de volgende reactie van ons trouwe lid Jan Janssen uit de Ping in Nuth.

In Bulletin Wijnandsrade jaargang 32 nummer 51 van de hand van Wiel Oehlen 
staat dat de familie Omloo, die het idee voor het Hellerrondje gelanceerd heeft, 
woonachtig is in Aalbeek. Dit is niet juist. De familie Omloo woont op de Puttersweg 
1 te Helle in de gemeente Nuth. De heer Jo Omloo was de eerste voorzitter van 
het IVN Nuth (van 1974 tot 1976) en hij is een natuurliefhebber pur sang. Samen 
met zijn echtgenote woont en leeft hij in het prachtig gelegen Helle, waar natuur en 
landschap in positieve zin hun leefwijze bepalen. Waarvan acte bij deze, middels deze 
schriftelijke reactie mijnerzijds. 
Overigens lees ik iedere keer vanaf de oprichting van de heemkundevereniging 
met veel interesse uw bulletins, ook al ben ik geen inwoner van Wijnandsrade. In 
1981/1982 bij het bezoeken van uw eerste tentoonstelling ben ik lid geworden en 
heeft de heer Henk van Malkenhorst mij nog als lid/contribuant  ingeschreven. Dank 
voor zoveel goede informatie, gedurende meer dan dertig jaar over de historie van 
Wijnandsrade en omgeving.

Met vriendelijke groet, 

Jan Janssen (lid van de Vrienden van Wijnandsrade)
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Geslaagd oktoberconcert in de St. Stephanuskerk

Op initiatief van de ‘Stichting tot behoud van de St. Stephanuskerk Wijnandsrade’ 
en met medewerking van het Kerkbestuur wordt elk jaar op de derde zondag 
in oktober in de parochiekerk een muzikaal evenement uitgevoerd waarvan de 
opbrengst bestemd is voor het onderhoudsfonds van de kerk.

Op zondag 20 oktober jl. waren een kleine honderd belangstellenden uit 
Wijnandsrade en omgeving  naar de St. Stephanuskerk gekomen om getuige te 
zijn van een concert, dat werd verzorgd door een viertal  excellente solisten, in 
combinatie met koorwerk van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor van Wijnandsrade 
onder leiding van Steven van Kempen.
Pierre Colen (viool), Josephine van Son (harp), Rob Waltmans (orgel) en Fenna 
Ograjensek (sopraan) zijn musici die hun sporen meer dan verdiend hebben als 
muziekdocenten en/of als spelers in onder andere het Limburgs Symfonie Orkest 
en Opera Zuid. Zij voerden een gevarieerd programma uit, met onder andere werk 
van Mozart, Puccini, Mascagni, Fauré (en anderen) 
 
Eens te meer bleek dat ons monumentale kerkje zich uitstekend leent voor 
kleinschalige muziekuitvoeringen als deze, waarbij bijzondere combinaties zoals 
die van orgel en harp aan de uitvoering een heel bijzonder cachet geven. Ook het 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor was zeer op dreef met onder andere een prachtige 
uitvoering van het  Ave Verum van Mozart.
Een concert om niet snel te vergeten en reden om nu al uit te zien naar wat ons in 
2014 zal worden voorgeschoteld.

Henk van Malkenhorst
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Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia

Josephien van Son en Pierre Colen
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Schutterijen in Wijnandsrade en Swier
Dit is deel 2 van een verkorte weergave van de lezing die drs. Luc Wolters op maandag 
18 maart 2013, na afloop van de jaarvergadering van de Vrienden, verzorgde. In deel 
1 van dit artikel, dat in Bulletin Wijnandsrade 51 verscheen, werd het Limburgse 
schutterwezen in zijn algemeenheid geschetst. Hierna gaat de auteur specifiek in op 
de situatie in Wijnandsrade en Swier.

1  De schutterij van Wijnandsrade

Bokkerijders en de schuttersvlag
Dankzij een overval van de Bokkerijders zijn we op de hoogte van het bestaan 
van een schutterij in Wijnandsrade. Want hoewel die er vandaag de dag niet 
meer is, is die er destijds wel geweest. We spreken over het jaar 1762, toen het 
panhuis van Wijnandsrade doelwit was van een grootscheepse inbraak en overval 
door de beruchte bende. Daarbij moet wel gezegd worden dat de omvang van de 
Bokkerijdersbenden nadien schromelijk overdreven moet zijn. Het hing samen met 
de toenmalige verhoortechnieken, waarbij niet alleen gedreigd werd met lijfstraffen, 
maar de zogenaamde tortuur ook daadwerkelijk werd toegepast. Bijvoorbeeld met 
de duimschroeven; werden die aangedraaid, dan leidde dit tot bekentenissen en het 
verklappen van vele namen, om maar van de pijn af te zijn. 
Hoe dan ook, bij de overval op het echtpaar Hendrik Ritzen en Anna Gertrudis 
Wetzels met huishoudster in het panhuis moeten niet alleen volgens de latere 
bekentenissen van de daders maar ook conform de aangifte door de slachtoffers 
toch aardig wat bendeleden betrokken zijn geweest. Het gebeurde in de nacht van 
19 op 20 april 1762. De rovers wisten op drie plaatsen een gat in de lemen muur 
te maken om het huis binnen te dringen. Dat huis diende meerdere doelen. Behalve 
woonhuis was het de lokale brouwerij (panhuis) van Wijnandsrade, was er een 
winkel gevestigd en fungeerde het ook als herberg. Tijdens de overval wilden de 
Bokkerijders voorwenden dat zij militairen waren, geen lokale mensen. Ze spraken 
elkaar aan met benamingen als ‘generaal’, ‘overste’, ‘kapitein’, ‘officier’ en ‘korporaal’. 
Op een gegeven moment zagen ze de vlag van de schutterij staan. Ze probeerden 
in hun rol als vermeende militairen te blijven. Eentje maakte de opmerking: “Het is 
schaede dat tegenwoordigh onsen vaendraeger niet bij ons is. Hier is de vaene”.1 
Met die woorden eigende hij zich het dundoek toe. De gedegen inbraak, die met 
bruut geweld en intimiderende bedreigingen van de bewoners plaatsvond, leverde 
een aanzienlijke buit op, bestaande uit onder meer geld, kleren, de linnenvoorraad en 
een zilveren en gouden kruis. Later is men de rovers op het spoor gekomen en zijn 
veel van de daders van deze inbraak en andere overvallen veroordeeld. Van belang 
voor de schutterij van Wijnandsrade is dus dat de Bokkerijders attent maken op de 
vlag van de schutterij, die ze in 1762 ontvreemdden.2
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Het Panhuys (foto: Math America)

Bij de overval door de Bokkenrijders op het Panhuys werd de vlag van de schutterij buitgemaakt.
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Landinkomsten, 1775
Van de schutterij van Wijnandsrade weten we dankzij nog een andere 
archiefvermelding. Waarschijnlijk zijn er nog wel meer, maar daarvoor zou nog wat 
meer onderzoek nodig zijn. Hoe dan ook, veel schutterijen genoten inkomsten uit 
landbezit of er rustte op enkele stukken land de verplichting een bepaalde jaarlijkse 
afdracht aan de schutterij te doen. De verenigingen kregen in de tijd dat agrarisch 
landbezit doorslaggevend was en blijvend inkomsten genereerde, zekerheid 
over jaarlijkse financiën. Hiermee konden attributen betaald worden, maar ook 
gezamenlijke maaltijden of het patroonsfeest.
Dergelijke inkomsten waren er ook voor de schutterij van Wijnandsrade. Zo was 
door een particulier in 1775 een som geld ter grootte van 1300 gulden tegen 
vier procent rente geleend van een Maastrichtse kloosterzuster. Op 8 juni 1775 
verklaarde Joannes Cobben uit Hunnecum deze lening over te nemen van zijn zwager. 
Cobben stelde hiervoor zijn huis en diverse landerijen als onderpand. Hieronder 
waren 57 kleine roeden akkerland aan de Ludderweg onder Wijnandsrade, grenzend 
aan Christiaen Lahaije en de weduwe Limpens, die belast waren met een half vat 
rogge aan de schutterij van Wijnandsrade. Het land was dus niet eigendom van de 
schutterij, maar van genoemde Cobben, alleen kreeg de schutterij er wel jaarlijks een 
bepaalde afdracht van; dat genereerde dus elk jaar zekere inkomsten, te besteden 
aan het welzijn van de vereniging.3

Dat zijn in ieder geval twee expliciete vermeldingen die op het bestaan van een 
schutterij in de achttiende eeuw in het thans schutterijloze Wijnandsrade duiden.

2  Schutterij Sint-Stephanus van Swier

Opbloei eind 19e eeuw
In het laatste kwart van de negentiende eeuw kent het schutterswezen in Limburg 
een opbloei als nooit tevoren. Een aantal factoren is daar debet aan. Dat is ten eerste 
de opkomst van het schuttersfeest, dat grote weerklank vindt, en waarvoor als apart 
wedstrijdwapen de zware buks wordt geïntroduceerd. De schutterijen hechten er 
meer en meer aan zich uniform te presenteren op deze schuttersfeesten, waardoor 
militaire rangonderscheidingen en later zelfs een complete uniformering volgen. 
Voorts krijgen schutterijen een taak binnen de reserve landsverdediging als van 
overheidswege erkende weerbaarheidkorpsen. Daarom wordt ook werk gemaakt 
van schietwedstrijden en van de legerexercitie. Het zorgt voor een enorme opbloei 
van het schutterswezen, waarbij niet alleen oude schutterij heropgericht worden 
maar ook nieuwe verenigingen het leven zien.4

De oprichting
Een van deze nieuwelingen was schutterij Sint-Stephanus Swier.5 De vereniging 
schijnt in 1892 tot ontplooiing te zijn gekomen. Uit dat jaar dateert namelijk de 
oudste koningsplaat, het borststuk, waarop Frans Bemelmans middels inscriptie laat 
weten de eerste koning te zijn. 
Pas later wordt er werk van gemaakt om de vereniging te institutionaliseren middels 
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ledenvergaderingen, het opstellen van statuten en hierop een goedkeuring van 
overheidswege te vragen. Zo komen in 1893 de statuten tot stand. Hierin wordt 
overigens als oprichtingsdatum 6 augustus 1893 vermeld. De statuten worden 
vervolgens bij de aanvraag tot erkenning van de rechtspersoonlijkheid naar Den Haag 
opgestuurd, waar ze bij Koninklijk Besluit van 7 september 1894 erkend worden.6

Volgens artikel 1 van de statuten beoogt de schutterij het volgende: “Het doel der 
vereeniging is oefening in het schieten door schijfschieten, prijs- of vogelschieten, gezellige 
samenkomsten, hetzij door het geven of houden van schuttersfeesten of concerten op den 
dag door het bestuur te bepalen”.

Deelname aan schuttersfeesten
De schutterij noemt zich naar de patroonheilige van Wijnandsrade, maar schijnt 
nadrukkelijke wortels met het gehucht Swier te hebben gehad. Die naam duikt 
steevast op als de schutterij zich inschrijft voor schuttersfeesten in de nabije 
omgeving. Daar was ze vrij actief in. Zo neemt de schutterij van Swier onder meer 
in 1893 deel aan de schuttersfeesten te Nieuwenhagen, Bingelrade en Valkenburg, in 
1894 vergezeld door de fanfare te Voerendaal, in 1895 te Nuth (zie hieronder), in 
1896 te Simpelveld en Obbicht, in 1897 te Eys en Valkenburg en in 1898 te Spaubeek 
en Valkenburg.7 Het is ongetwijfeld geen compleet overzicht maar het geeft toch 
de indruk van een actieve schutterij, die op diverse plaatsen acte de présence geeft.

Schild van de eerste schutterskoning
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Organisatie van concerten
De schutterij van Swier (destijds 
aangeduid als ‘Zwier’) beperkt zich niet 
tot deelname aan schuttersfeesten 
elders, maar organiseert ook zelf 
enkele festiviteiten. Zo wordt 
met een advertentie in de krant 
attent gemaakt op een te houden 
feestconcert door de zwierige 
schutterij met medewerking van de 
fanfare (van Wijnandsrade). Dit vond 
op kermismaandag 21 mei 1894 
plaats “onder het Prijsschieten, waaraan 
ieder schutter zonder uitzondering 
kan deelnemen”.8 Of het knallen der 
buksen met het concertwerk van 
de fanfare in goede harmonie is, 
verlopen, verhaalt de overlevering 
niet. Niettemin moet dit vrij goed 
bevallen zijn, want vijf jaar later komt 
de schutterij met een vergelijkbaar 
kermisprogramma op de proppen. 
Dan wordt een groot concert door 
schutterij St.-Stephanus Swier op 
kermismaandag 29 mei 1899 aangekondigd. Het programma is verruimd: weliswaar 
neemt de fanfare niet meer deel, maar wel de harmonie en zangvereniging van 
Nuth, de zangvereniging St.-Cecilia van Wijnandsrade en de turnclub ‘Eendracht 
maakt macht’ van Zwier. Er zijn wedstrijden in het “Ringsteken te voet”, hardlopen, 
zaklopen en andere volksvermakelijkheden.9

Koningszilver
Van de schutterij van Swier-Wijnandsrade is enig schutterszilver bewaard gebleven. 
Het wordt bewaard in het kasteel van Wijnandsrade en lijkt verguld. De koningsvogel 
en de schilden zijn in ieder geval niet voorzien van keurmerken. Het zilver – elke 
schutterskoning schonk de vereniging een zilveren schild – geeft een goede indruk 
van de koningen en het actief zijn van de vereniging in de jaren negentig van de 
negentiende eeuw. Opvallend is dat uit het jaar 1896 twee zilveren platen stammen, 
terwijl 1897 niet aan bod komt. Misschien moet een van de koningen uit 1896 toch 
een jaar later gedateerd worden maar is er iets mis gegaan bij de bestelling van het 
zilver. 

Overzicht van het koningszilver:10

• Koningsvogel: volle, eenvoudige uitvoering met snavel, oogjes en opstaande kam, 
vleugels plat tegen het lijf, de pootjes gezeten op een takje met drie oogjes om 

Aankondiging van het concert met volksvermakelijk-
heden (1899), de Limburger Koerier, 24 mei 1899 
(archief: auteur)
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schilden aan te hangen
• Borststuk: Frans Bemelmans, 1892, 1ste Koning Wijnandsrade 
• Rugstuk: I. Pieter Latten, 1893, 2de Koning Wijnandsrade 
• Schild: Fr. Lenshen, Koning te Wijnerade, 1894
• Schild: J. Koenen, Koning der Schutterij, Swijen, 1895
• Rugstuk: H. Bemelmans, koning Wijnandsrade, 1896 
• -Schild: Fr. Beltgens, President en Koning te Wijnandsrade, 1896
• Schild: K. Hochstenbag, koning, Wijnandsrade, 1898

Afscheiding, personen en functies
Luisterrijke gebeurtenissen worden soms gevolgd door conflict en twist. Dit moet 
ook het geval zijn geweest bij de schutterij van Swier. In de eerste jaren komen we 
bij de inschrijving van de schutterij bij andere schuttersfeesten in 1893 steevast 
de namen tegen van president F. Beltgens en secretaris J.J. Erens. In 1894 worden 
president F. Beltgens en generaal M. Leunissen genoemd. In 1895 vindt een dergelijk 
schuttersfeest in Nuth plaats. Hiervoor hebben dan ingeschreven:11

Niet alleen: “Zwier (Wijnandsrade), Oude Schutterij, Gen. M. Leunissen, Secr. J. Erens”
Maar ook: “Zwier (Wijnandsrade), Kon. Schutterij. Pres. Beltjens, Secr. Muijlkens”.
Opeens doemen dus twee verenigingen op, waarbij de een zich “Oud” noemt – de 

Het koningszilver van de rustende schutterij 
van Swier
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vereniging is per slot van rekening al zo’n drie jaar voordien, in 1892/1893, opgericht! 
– terwijl de ander zich als “Koninklijk” kenmerkt, hetgeen eveneens een misvatting 
moet zijn. Er was in 1894 weliswaar sprake van een Koninklijke erkenning van de 
statuten maar zeker geen verlening van het predicaat ‘Koninklijk’. Gezien het feit 
dat zich bij het weinige zilver een koningsplaat van president Beltgens bevindt, moet 
dit koningschap gerelateerd worden aan de zogenaamde “Kon. Schutterij”. Mogen 
we voorts op grond van het feit dat het koningszilver als één geheel gepresenteerd 
wordt, concluderen dat deze “Kon. Schutterij” eigenaar bleef van het complete 
koningszilver, ook van de schilden uit eerdere jaren? 
Bij de inschrijvingen voor schuttersfeesten elders wordt in 1898 nog als representant 
voor schutterij St.-Stephanus een president J. Meertens genoemd, terwijl later dat 
jaar – als de schutterij met de fanfare het feest in Valkenburg bezoekt – sprake is van 
de gezamenlijk gezaghebbenden “president F. Beltjens, secretaris J. Erens”.12 Dit terwijl 
deze beiden twee drie jaar eerder als vertegenwoordigers van twee verschillende 
schutterijen optraden. Of we daar een verzoening tussen het schuttersleven in Swier 
uit moeten afleiden, blijft ongewis. Want een jaar later verrichten de president Fr. 
Beltjens en secretaris Jean Muijlkens namens “de Koninklijke Schutterij ‘St. Stephanus’ 
van Zwier” de aankondiging van het groot concert met volksvermakelijkheden.13

Schuttersfeest in Swier-Wijnandsrade
Al snel nadat de schutterij van Swier-
Wijnandsrade diverse malen present was 
bij schuttersfeesten in de nabije omgeving 
en dit ook in het nabije Nuth had ervaren, 
moet het plan gerijpt zijn dit ook in de eigen 
gemeenschap op touw te zetten. De deling 
schijnt dan nog niet tot heling te hebben 
geleid, want als organisator staat in 1896 
te boek de “Oude St. Stephanus-schutterij”. 
Onder de 22 deelnemende gezelschappen 
komen we uiteraard veel schutterijen tegen 
uit plaatsen waar de schutterij uit Swier 
zelf de laatste jaren present was tijdens 
schuttersfeesten. Deze brengen nu een 
tegenbezoek. Zoals gebruikelijk indertijd, 
werden de festiviteiten gekarakteriseerd als 
“Groot Internationaal Schuttersfeest”. Dat was 

meestal ook het geval, daar er schutterijen uit Duitsland of België van de partij 
waren. Dit gold echter voor Swier niet; daar was het eigenlijk een nationaal gebeuren 
met louter Nederlandse deelnemers. Daarvan waren die uit de eigen gemeenschap 
nog het meest opmerkelijk. Zo zien we dat het fanfaregezelschap van Wijnandsrade 
onder leiding van president en burgemeester J.L. Drummen van de partij was, evenals 
het zanggezelschap St.-Cecilia van Wijnandsrade alsmede het “Gezelschap de Oude 
Grijsaards” uit die plaats.

Aan het schuttersfeest in Nuth (1895) 
nemen twee schutterijen uit Swier deel, de 
Limburger Koerier, 8 juni 1895 (archief: 
auteur)
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Voor de organisatie tekende een 
feestcommissie, bestaande uit het kader van 
de schutterij, te weten: generaal J.M. Leunissen, 
secretaris en penningmeester J.J. Erens, 
kolonel E. Consten, kapitein L. Moedersheim, 
commandant J.H. Janssen en majoor J. 
Schetters. Voorts was er een erecommissie, 
waarin onder meer burgemeester Drummen 
en de wethouders Vliegen en Damoiseaux 
zitting hadden.
Op maandag 1 juni 1896, de dag van het feest, 
werden de deelnemende gezelschappen ’s 
morgens tussen tien en twaalf ontvangen, 
om half een trok de optocht, waarna de 
wedstrijden begonnen. Hiervoor waren enige 
medailles uitgeloofd. Ook werd er geschoten, 
zowel tussen de schutterijen onderling, maar 
er was ook een individueel concours voor 
alle geïnteresseerden.14

Opgehouden te bestaan
Heel lang heeft de schutterij van Swier-
Wijnandsrade overigens niet bestaan, althans 
in vergelijking tot de vaak eeuwenoude 
schutterijen elders. Het zilver verhaalt 
maar van koningen tot 1898. Wel heeft de 
vereniging in 1904 nog ingeschreven voor 
de deelname aan het schuttersfeest van Sint-
Sebastianus Hoensbroek. Het lijkt een van de 
laatste publieke optredens buiten de eigen 
gemeenschap te zijn geweest. De boeken 
schijnen pas later te zijn gesloten. Zo is op 
de dossierkaft van het Verenigingenregister in 
het Nationaal Archief de volgende vermelding 
gebezigd: “opgehouden te Bestaan EXH 6 
Maart 1913  No 5”.15

Drs. Luc Wolters (Simpelveld)

De uitleg van de voetnoten is achterin 
dit bulletin opgenomen.

Aankondiging van het schuttersfeest in 
Swier-Wijnandsrade (1896), de Limburger 
Koerier, 23 mei 1896
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Tekst op het prikbord van de school

Yaëlle Maessen  wint de Trofee van pater van der Zee ~ 2013

“Schrijf een opstel over de Tweede Wereldoorlog.” Zo breed was de opdracht aan 
groep 8 van onze Stefanusschool. Het is dit jaar 70 jaar geleden dat de laatste razzia’s 
in Limburg plaatsvonden en Limburg door de nazi’s ‘judenfrei’ werd verklaard. De 
leerlingen mochten zelf een thema uit WOII kiezen: Anne Frank, oorlogshandelingen 
of politiek.
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Jaëlle Maessen

Er zijn 19 opstellen ingeleverd. Over het niveau van de opstellen moest de jury 
een beetje mopperen: het gemiddelde niveau lag wat lager dan verleden jaar. Veel 
opstellen waren niet meer dan een korte opsomming van feitjes. Voor sommige 
leerlingen was de opwinding over Justin Biebers vraag of Anne Frank een belieber 
zou zijn geweest, het enige wat ze te melden hadden over de Tweede Wereldoorlog. 
De jury constateerde ook spel- en taalfouten die in groep 8 niet meer zouden 
mogen voorkomen. De jury adviseert de leerlingen om beter op taal- en spelfouten 
te letten en wat meer eigen inbreng te geven. De jury heeft alles met veel plezier 
gelezen en dankt leerlingen on onderwijzers van de Stefanusschool.

Toch waren er ook dit jaar weer enkele grote toppers! De jury was het helemaal 
eens over het beste opstel: “Spannend verhaal, taalkundig sterk…” ”Drama + goede 
opbouw + spanning: allemaal ingrediënten voor een mooi verhaal…” “Origineel, 
prachtig verhaal vanuit het perspectief van een kind. Ze heeft het verhaal zelf bedacht 
en het zit goed in elkaar. Het eindigt triest en dat is nu precies wat ik ook met WOII 
heb …” Dit slaat op het opstel van Yaëlle Maeesen. U kunt het hierna lezen.

Esther Steins, Riek Meijers, Jack Jetten en Wilfried Dabekaussen
(Jury van de Trofee van Pater van der Zee ~ 2013) 

Overhandiging van de eerste prijs door 
loco-burgemeester Jacques van de Berg
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Gemengd nieuws

De onderstaande berichten hebben alle betrekking op Jozef Godfried Antoon 
Opfergelt, geboren op 14 augustus 1888 te Wijnandsrade als zoon van Theodor 
Josef Hubert Opfergelt en Maria Magdalena Deutz en overleden te Heerlen op 3 
januari 1977. Hij is begraven op de parochiële begraafplaats. Het is ongeveer het 
breedste grafmonument. Hij was tweemaal gehuwd, namelijk met Elisabeth Savelberg 
en Albertina van Boven (de laatste begraven in Tegelen bij haar eerste echtgenoot).  
Godfried Opfergelt is van 1929 tot 1953 burgemeester van Wijnandsrade geweest. 
Hij volgde zijn vader in deze functie op, die evenals hij 24 jaar alhier burgemeester 
was geweest.  Hij was in Limburgse bestuurs- en landbouwkringen een zeer bekende 
eigenzinnige persoonlijkheid, maar vooral in Wijnandsrade was hij zijn leven lang een 
centrale figuur die het dorpsleven domineerde vanuit de kasteelhoeve waarvan hij 
de trotse eigenaar was en het daarbij behorende grondgebied. Dagelijks reed hij te 
paard over zijn bezittingen.
In ons eerste Bulletin heb ik een versje geciteerd uit het “Familienblatt Opfergelt”, 
dat ooit ter gelegenheid van zijn verjaardag was geschreven:

“Ja solch ein echter Opfergelt
Ist was Besonders in der Welt

Gottfried hat dies gleich erkannt
War an der Grenze schnell bekannt

In Dir floss ja Deutsches Blut
Und dies tat Dir wirklich gut.”

Wijnandsrade 19 november 1930 - Maandag j.l. werd ten gemeentehuize 
alhier het huwelijk voltrokken van onzen burgemeester, bij welke gelegenheid de 
raadsleden, het gemeentepersoneel en meerdere anderen, den heer en mevrouw 
Opfergelt hun gelukwenschen kwamen aanbieden. Door den gemeentesecretaris 
en raadsleden werd een fraai cadeau, een prachtige ambtsketen aangeboden. De 
heer Kortis sprak namens de leden van den Raad woorden van gelukwens, waarna 
burgemeester Opfergelt dankte namens hem en zijn echtgenote. De avond van 
Maandag j.l. heeft duidelijk aangetoond, dat de burgemeester alhier aller achting en 
sympathie heeft verwerven.

Wijnandsrade 28 mei 1935 - In de terechtzitting voor burgerlijke zaken der 
Maastrichtse Rechtbank van vrijdag j.l. is dhr. J.G.A. Opfergelt beëdigd als ambtenaar 
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wijnandsrade, waartoe hij bij Raadsbesluit 
als onbezoldigd werd benoemd.

Wijnandsrade I9 december 1938 - Raden Adipati, regent van Tgandjoei op 
Java, arriveerde woensdag te Roermond voor een bezoek aan Limburg. Hij vertoefde  
met name in Wijnandsrade en Heerlen. Te Wijnandsrade bezocht hij in gezelschap 
van Ir. W.J. Dewez, die alhier in 1901 geboren was, de hoeve van burgemeester G. 
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Opfergelt, die samen met zijn echtgenote, de regent en zijn begeleiders hartelijk 
verwelkomden. Ook het bestuur van den Boerenleenbank van Wijnandsrade, was 
present, dat de Regent over alle aangelegenheden de Bank betreffende inlichtte, 
waarvoor deze op zijn beurt grote belangstelling toonde. De regent had ook veel 
interesse voor de veestapel en de stallen van de hoeve Opfergelt. Na een verblijf van 
ruim anderhalf uur op de hoeve, waar hem ook nog een koffietafel werd aangeboden, 
vertrok de Regent tegen 5 uur naar Heerlen, waar hij op ‘t hoofdbureau door de 
directie der staatsmijnen werd ontvangen, met wie hij een onderhoud van circa een 
uur mocht hebben. Raden Adipati, die nog enige maanden in ons land blijft, beloofde 
na enige tijd nog eens, terug te komen, om dan een der Staatsmijninrichtingen te 
bezoeken. Hij begaf zich gisteren namiddag naar Maastricht waar hij vandaag o.a. 
door de Gouverneur zal worden ontvangen. Na een bezoek aan Valkenburg en Bom 
zal de Regent vanavond Limburg weer verlaten.

Oud-burgemeester Jozef Godfried Antoon Opfergelt (archief 
heemkundevereniging)
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Wijnandsrade 21 juli 1939 - Onder leiding van de technisch adviseur maakten 
de Jonge Boeren verleden woensdag een veldexcursie naar Wijnandsrade. Vooreerst 
werd een bezoek gebracht aan het Rijksproefveld van de heer G. Opfergelt waarna 
hier meerdere standen werden bezichtigd. Vervolgens werden verschillende 
veldgewassen van de heer J. Snijders op Brommelen bezocht. Het was een leerzame 
dag.

Wijnandsrade 13 april 1941 - Bij het dorsen geraakte de heer G. Opfergelt 
zodanig met zijn voet tussen de wals van de dorschmachine, dat hij zich onder 
doktersbehandeling moest stellen. De kwetsing van twee tenen liet zich echter zo 
aanzien, dat amputatie achterwege kon blijven.

Valkenburg, 17 September 1949 - Het is elk jaar in Valkenburg precies 
hetzelfde! Na een drukke dag, na een oog te hebben laten weiden over het jonge vee, 
dat hij keuren moet en het andere over de goede gang van zaken, stapt burgemeester 
Godfried Opfergelt, voorzitter van de fokveedag van het zwart-bont vee, naar zijn 
plaats achter de hoofdtafel. Daar verwelkomt hij alle gasten, enkele in het bijzonder, 
en betreurt de afwezigheid — met kennisgeving — van anderen. Daar dankt hij 
de fokkers, de juryleden, de Jonge Boeren, de bestuurderen en de pers voor het 
goede werk, door ieder in zijn branche verricht. Dan gaat hij over tot de orde van 
de dag, d.w.z. hij verzoekt stilte voor het gebed, wenst allen een smakelijk eten en 
doet zelf, waartoe hij de anderen heeft aangespoord. Maar tussen de enkele happen 
door heeft hij ook zijn verlangenlijstje kenbaar gemaakt. Vooral wil hij meer jonge 
fokkers en veel meer bezoekers — vooral Jonge Boeren — als belangstellenden op 
de fokveedag. 

Wijnandsrade 31 juli 1953 – Bij Koninklijk Besluit is op zijn verzoek met ingang 
van 1 September eervol ontslag verleend aan J.G.A. Opfergelt als burgemeester van 
de gemeente Wijnandsrade met dankbetuiging voor de langdurige diensten door 
hem als burgemeester bewezen.

Wijnandsrade 19 januari 1965 - In Wijnandsrade vond in zaal Bloebaum de 
jaarlijkse contactdag plaats van de agrarische jongeren uit de Kring Heerlen. De 
studiedag werd begonnen met een hoogmis, die in de parochiekerk opgedragen 
werd door pastoor V. Meys. Daarna verzamelde zich een groot aantal jongeren in de 
fanfarezaal, waar zij door kringvoorzitter Jo Snijders welkom werden geheten. Hij 
sprak er zijn voldoening over uit, dat de contactdag door zo velen werd bijgewoond. 
Onder de genodigden merkten wij o.a. op burgemeester J. Snijders, oud-burgemeester 
G. Opfergelt, pastoor V. Meys, de heer Hamers, hoofd lagere landbouwschool te 
Heerlen, bestuursleden van de LLTB, Boerenleenbank, boerenbond, boerinnenbond 
en anderen. In zijn welverzorgd openingswoord ging kringvoorzitter Snijders uitvoerig 
in op de hedendaagse problemen in de agrarische sector en vroeg aandacht voor 
acties ten behoeve van hulpbehoevenden. Pater dr. N. Sprokel SJ hield daarna een 
uitvoerige inleiding over het onderwerp „Wet of Geweten”. Hij definieerde beide 
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begrippen en behandelde hun verhouding en onderling verband. Na de middagpauze 
vond hoofdinspecteur van politie, de heer G. van Vlijmen, een bijzonder aandachtig 
gehoor in zijn inleiding „Waakt opdat de anderen kunnen rusten.” Een welverdiend 
daverend applaus viel hem ten deel. Aan het slot van dit gedeelte van deze studiedag 
werd verder nog het woord gevoerd door pastoor Loo, geestelijk kringadviseur, die 
een opwekkend woord tot de jeugd richtte. De heer Hamers, bracht  vervolgens 
hulde bracht aan de plaatselijke organiserende afdeling en in die hulde betrok hij 
postuum een groot pionier, de heer Vankan zaliger. Oud-burgemeester Opfergelt 
sloot zich bij de woorden van de vorige spreker aan en spoorde de jeugd aan tot 
verdediging van hun agrarische belangen. Evenals verleden jaar brachten leden van de 
Jongerengemeenschap Wijnandsrade in een cultureel programma een klucht in drie 
bedrijven voor het voetlicht onder de titel „Gevaarlijk snoepgoed”. De uitvoering 
werd onder uitstekende leiding van regisseur de heer H. Steins, een groot succes. De 
heer Snijders bracht de toneelgroep, mede uit naam van alle aanwezigen dank voor 
het gebodene. Deze zo uitstekend geslaagde contactdag werd besloten met een 
feestavond voor de jongeren aangeboden door de plaatselijke afdeling

Wijnandsrade 12 augustus 1968 - Ter gelegenheid van zijn tachtigste 
verjaardag is de oud-burgemeester van Wijnandsrade, de heer G. Opfergelt 
onderscheiden met de ,Pro ecclesia et Pontifice”. De pauselijke onderscheiding 
viel de heer Opfergelt ten deel voor zijn vele verdiensten in het belang van de 
gemeenschap Wijnandsrade. De onderscheiding werd uitgereikt door pastoor V. 
Meys. De echtgenote van de heer Opfergelt speldde hem de versierselen op de 
revers. Het volledige kerkbestuur was bij deze korte plechtigheid aanwezig.
Namens het gemeentebestuur bood burgemeester A. Teheux de jarige een straatnaam 
aan. In de toekomst zal de “Dorpstraat” veranderd worden in “Opfergeltstraat”.

Wijnandsrade 28 november 1969 – Oud-burgemeester G. Opfergelt van 
Wijnandsrade heeft gistermorgen in zijn Jachtgebied een vos geschoten. De bejaarde 
jager is bijzonder trots op zijn buit. „Het sluwe dier heeft het tegen mijn ouderdom 
moeten afleggen”, vertelde hij stralend. De heer Opfergelt is 81 jaar en is al aan zijn 
62ste jachtacte toe. Het jagen is naast het paardrijden, dat hij nog dagelijks beoefent, 
de geliefdste hobby van de heer Opfergelt. Gistermorgen had hij weinig moeite om 
de vos te schieten. Zijn „draadharige jachthond” had de vos het eerst beet gekregen. 
De hond moest het tijdens de worsteling echter afleggen tegen de sluwheid van de 
vos, die de benen wist te nemen, niet voor lang, want met een welgemikt schot werd 
het dier gevloerd. Een inwoner van Wijnandsrade heeft zich al bij de schutter gemeld 
om het dier te laten prepareren.

Wijnandsrade 6 januari 1977 - Op 88-jarige leeftijd is in Wijnandsrade 
overleden de heer J.G.A. Opfergelt, van 1 mei 1929 tot 1 september 1953 
burgemeester van deze plaats, in welke kwaliteit hij medeoprichter zijn vader 
opvolgde, en een onbetwiste autoriteit in het Limburgse boerenleven, waarop hij 
ongeveer een kwarteeuw in allerlei functies zijn stempel heeft gedrukt. Zo was 
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hij medeoprichter van de grondkamer in 1938 en ruim 20 jaar schatter voor deze 
grondkamer, 40 jaar lid van de provinciale veeverbeteringscommissie, voorzitter 
van de zwartbonte fokveedagen, voorzitter en lid van de raad van toezicht op de 
melkfabriek “De Mijnstreek” en lid van de raad van toezicht op de Boerenleenbank 
te Eindhoven, om er slechts enkele te noemen. Er kon in Limburg en Zuid-
Nederland op het gebied van het boerenleven niets gebeuren of de heer Opfergelt, 
zelf agrariër, was erbij. Koninklijke en pauselijke eretekenen werden zijn deel. De 
plechtige begrafenis vindt plaats vrijdagmorgen om 11 uur in de Sint Stephanuskerk 
te Wijnandsrade.

Wijnandsrade 6 januari 1977  - De heer J.G.A. Opfergelt, de overleden 
burgemeester van Wijnandsrade, leefde de laatste jaren iets meer teruggetrokken. 
Maar tot op hoge leeftijd is hij actief gebleven op het gebied dat zijn grote liefde 
en interesse had, de veeteelt. Hierin heeft hij zich in velerlei functies enorm 
verdienstelijk gemaakt. De verbetering van het Limburgse vee en de hoge standaard, 
die werd bereikt, is niet het minst te danken aan zijn voortdurend ijveren. Hij deed 
dit allemaal naast zijn taak als burgemeester van Wijnandsrade, in welke functie hij 
zijn vader in 1929 was opgevolgd. Het was een zeer moeilijke periode, waarin de 
burgemeester steeds voor zijn gemeentenaren klaar stond. Maar voor hen niet 
alleen. Hij was in de dertiger jaren lid van de commissie tot ondersteuning van 
behoeftige boeren. Zijn sociale maatschappelijke en kerkelijke bewogenheid kwam 
ook tot uitdrukking in het feit, dat hij vele jaren kerkmeester en later erekerkmeester 
is geweest en ongeveer 40 jaar voorzitter van de plaatselijke LLTB. Want de heer 
Opfergelt bleef ondanks zijn hoge en indrukwekkende functies een eenvoudig man. 
In mei 1976 sloot hij een periode af waarin hij vijftig jaar lang ononderbroken op 
eerste vrijdag met de in Wijnandsrade fungerende pastoor Ons Heer naar de zieken 
ging brengen. Zijn verdiensten vonden erkenning in zijn benoeming tot ridder in de 
Orde van Oranje Nassau, de toekenning van het pauselijk ereteken Pro Ecclesia et 
Pontifice en de uitreiking door het ministerie van landbouw van de Dr. Oortwijn 
Botjespenning. Zijn uitstekend geleid bedrijf is vele jaren stagebedrijf geweest voor 
jonge landbouwingenieurs. De heer Opfergelt was een uitstekend ruiter. Bij officiële 
gelegenheden stond hij vaak wijlen gouverneur Houben terzijde als deze te paard 
feestelijkheden opluisterde. In dankbare herinnering aan haar oud-burgemeester 
heeft de gemeente Wijnandsrade de Opfergeltstraat naar hem genoemd, de straat 
waaraan “Huize Wijnandsrade”, de zetel van zijn bedrijf is gelegen. Vrijdag zullen 
velen hem volgen op zijn laatste tocht naar de kerk, waar om 11 uur de plechtige 
uitvaartdienst begint.

(Uit het knipselarchief van Jack Jetten)
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Terug naar de tijd van toen

Oude tractorenshow in de Bongard

Op zondag 1 september was hoeve Bongard, in het kader van ‘de Week van de 
Akkerbouw’, het zonovergoten decor voor een druk bezochte tractorenshow. 
Een verheugend groot aantal bezoekers kwam die dag af op een breed aanbod 
aan hypermoderne maar vooral oude tractoren, machines, stationaire motoren en 
gereedschappen en op een aantal potige trekpaarden. Onder het genot van een natje 
en een droogje en van gezellige blaasmuziek kregen zij onder meer demonstraties 
gepresenteerd in het dorsen van graan en het bewerken van de grond. Nabij de hoeve 
was daarnaast een ruilbeurs ingericht met een groot aanbod aan reserve-onderdelen, 
gereedschappen en gebruiksartikelen. Daar kon het publiek ook ongedwongen 
kennismaken met diverse ambachtelijke beroepen, waarbij desgevraagd tekst en 
uitleg werd gegeven. 
De sfeervolle livemuziek werd tijdens deze dag verzorgd door de blaaskapellen 
Sumavanka uit Hulsberg, Krajovjanka uit Grashoek, Steinetzki uit Stein en Die 
Lustige Egelländer uit het Belgische Houthalen. 

De Tractorenshow werd georganiseerd door de plaatselijke Koninklijk Erkende 
Fanfare St. Caecilia en de Oude Trekker en Motoren Vereniging Limburg (OTMV 
Limburg), met de bereidwillige medewerking van de familie Wimmers, de bewoners 
van hoeve de Bongard. 
De dag werd ’s morgensvroeg officieel geopend door de kersverse nieuwe 
burgemeester van de gemeente Nuth mevrouw Désirée Schmalschläger, die daarmee 
het belang van dit initiatief onderstreepte.  

Wiel Oehlen
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(foto: Wiel Oehlen)

(foto: Wiel Oehlen)
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Poging tot doodslag op de veldwachter

Wijnandsrade had nog lang een veldwachter in dienst van de gemeente. Sinds de Franse 
tijd kende men in ons land gemeenteveldwachters en rijksveldwachters. De eersten 
hadden alleen bevoegdheden binnen de eigen gemeente. Gemeenteveldwachters 
werden in de meeste gevallen tevens aangesteld als onbezoldigd rijksveldwachter. 
Er was nauwelijks sprake van een professionele politieman en de gemeente vond 
de functie van veldwachter vaak niet erg belangrijk Daarom werd hij slecht betaald. 
Deze gezagdrager boezemde in zijn doorgaans versleten uniform, dat meestal pas 
na vele jaren werd vervangen, weinig ontzag uit. Het salaris van de veldwachter was 
laag: omstreeks 1900 verdiende hij zo’n 250 gulden per jaar. Soms kon hij dat wat 
ophogen met neventaken, zoals bode op het gemeentehuis en opzichter bij openbare 
werken. Daarvoor waren dan toeslagen beschikbaar. In een kleine gemeente als 
Wijnandsrade was dat echter niet aan de orde. Pas vanaf de jaren 1930 trad een 
zekere professionalisering in.16 De nieuwe veldwachter stond niet meer overal alleen 
voor en bijzondere gelegenheden zoals moord en doodslag of ongeregeldheden bij 
de kermis of weidefeesten verleenden rijksveldwachters van het district of leden 
van de Koninklijke Marechaussee assistentie. In 1943 werd de gemeenteveldwachter 
bij de marechaussee ondergebracht. Fictieve veldwachters zoals veldwachter Flipsen 
uit de jeugdboeken over Dik Trom van C. Joh. Kieviet en veldwachter Bromsnor uit 
de televisieserie Swiebertje hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de niet al te 
positieve beeldvorming van de veldwachter uit die dagen. Deze beeldvorming is niet 
geheel juist, want in feite hebben de veldwachters zo’n 120 jaar de openbare orde 
in ons land gehandhaafd, vaak in hun eentje met een enorm plichtsbesef en weinig 
middelen. 17

In de 19e eeuw werd de functie in Wijnandsrade vervuld door de veldwachters  
Budé, Pommé en Van Geul. Vooral aan Jan Willem van Geul zijn nog wel herinneringen. 
Hij was geboren in Wijnandsrade op 28 juni 1835 en trad alhier op 6 april 1866 in 
het huwelijk met de in Hoensbroek op 10 december 1839 geboren Maria Barbara 
Harren uit Hoensbroek. Zij overleed op 6 januari 1894 en hij op 30 oktober 1904. 
Hij werd 69 jaar. Fons Erens verhaalt over hem het volgende: Na invoering van de 
Drankwet van 1881 18 mocht geen jenever meer geschonken worden. Toch gebeurde 
dat als de meest normale zaak dankzij de veldwachter Van Geul. Zijn controle voltrok 
zich als volgt. Eerst klopte hij behoedzaam op de deur, dan riep hij: “Doot de flesj 
weg, hië komt va Geul” en na nog even gewacht te hebben, stapte hij kordaat naar 
binnen. De fles of kruik was intussen verstopt onder de koffie, die in een groot blik 
bewaard werd. 19

In de eerste helft van de 20e eeuw was Willem Joseph Steins hier veldwachter. Hij 
was een forse man die in zijn uniform indruk maakte omdat hij een stuk formeler 
was dan zijn voorganger. Hij maakte korte metten met het gedoogbeleid inzake 
sterke drank en ook landlopers en stropers werden stevig aangepakt. Onder zijn 
“bewind” was het prison, de politiecel achter het schoollokaal in de Raadhuisstraat20 
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nog in gebruik. Dit arrestantenlokaal had de afmetingen van 3 x 1,5 m. In 1920 werd 
het voorzien van een strozak met dekens en verwarming. Drie jaar later werd het 
bouwkundig vernieuwd. Deze activiteiten wijzen op frequent gebruik. Steins was 
geboren in Wijnandsrade op 16 december 1879 als zoon van Hubert Steins en Maria 
Judith Bruls. Hij trouwde op 7 oktober 1907 te Wijnandsrade met Maria Josepha 
Creusen, die als dochter van Jan Gerard Creusen en Margaretha Philomena Moonen 
op 18 januari 1883 geboren was te Nuth. Het echtpaar kreeg zeven kinderen. 

Wij troffen in de literatuur een rechtszaak aan die een merkwaardig licht op hem 
doet schijnen.21 In de avond van zondag 17 januari 1932 omstreeks half 10 deed zich 
een incident voor, dat enkele maanden later voor de rechtbank te Maastricht zou 
komen, te weten op maandag 21 maart 1932. De ongeveer 40-jarige landbouwer J. Ch. 
Habets te Wijnandsrade moest zich daar verantwoorden, omdat hij de veldwachter 
Willem Jozef. Steins van het leven had willen beroven door op die avond met een 
geladen geweer een schot te lossen in de richting van de veldwachter. Als men dat 
zo leest, zou men denken dat de verdachte het met alle geweld op het leven van de 
veldwachter had voorzien en dat hij dus een poging tot doodslag had verricht. Voor 
dat feit stond verdachte dan ook terecht.
Uit het getuigenverhoor blijkt echter duidelijk dat er tussen de veldwachter en 
verdachte een zekere animositeit bestond, waaraan het verschalken van een stukje 
wild door verdachte wel niet vreemd zal zijn geweest. Andere getuigen verklaren in 

Veldwachter Willem Jozef Steins (archief: Jos Linssen)
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hoofdzaak dat verdachte op die zondagavond omstreeks half 10 met een geweer in 
de arm had gelopen. De zoon van de veldwachter had het gezien en was weggegaan, 
waarschijnlijk om zijn vader te waarschuwen. Later was de veldwachter gekomen. 
Toen Habets hem zag, trok hij met zijn geweer de duistere weidegronden in. 
De veldwachter had toen geschoten en dat schot was door verdachte met een 
tegenschot beantwoord. Men had echter geen geruis of getik van hagel gehoord, 
ofschoon de veldwachter twee takjes van een heg had gevonden, die in de richting 
van het schot stond en die door de kogel uit het geweer van verdachte zouden 
kunnen zijn afgeschoten  Verdachte zei, dat hij die avond het terrein van zijn lastgever 
moest bewaken. Op het schot van de veldwachter had hij met los kruit (hagel) ter 
waarschuwing een tegenschot in de lucht gelost. Dus niet gericht op de veldwachter.
 
Het Openbaar Ministerie vroeg aan de veldwachter of hij het noodzakelijk achtte, 
om terwijl verdachte de weide in ging, een schot na te sturen. Het antwoord van 
de veldwachter luidde, dat hij dat nodig achtte om Habets te waarschuwen, dat 
hij voorzichtig moest zijn. Een andere getuige, een mijnbeambte, was met de zoon 
van de veldwachter uit geweest en verklaarde in hoofdzaak hetzelfde. Hij had de 
schoten gehoord en ook de vuurstraal gezien die 
uit het geweer van verdachte kwam en die op de 
veldwachter was gericht. Ook had hij geen geruis 
van hagel gehoord. Getuige C. had gezien dat Hub 
Steins, de 23-jarige zoon van de veldwachter, in 
gezelschap van enkele andere opgeschoten jongens 
de weg op kwam en geroepen had, doelende op 
Habets: „Laat mich bie ‘m iech steek ‘m kapot”. 
Getuige E.L. had ‘s avonds in Café Bruls 22 gezeten 
en had gehoord, dat de zoon van de veldwachter 
had gezegd, dat verdachte op zondag 10 januari 
1932 zijn vader beledigd had, waarop hij liet 
volgen: „lech roek ‘m in der zak!”, wat vrij vertaald 
beduidt: “Ik steek hem in zijn buik”. Verdachte zei 
daarop, dat de zoon van de veldwachter hem met 
een bierfles in het gezicht geslagen had. Het O.M. 
door mr. J.H.H. Dautzenberg waargenomen, zei 
dat de zoon van Steins naar Swier was gekomen, 
ofschoon hij daar niets had te zoeken. 

Toen verdachte Habets de volgende dag 
voorgeleid werd voor de Officier van Justitie, had 
hij verschillende wonden in het gezicht terwijl zijn 
hoed was gescheurd. Een ander bericht luidt dat 
hij “verschrikkelijk was toegetakeld”.23  Hoe hij deze wonden had gekregen, was niet 
te achterhalen. Het geheel overziende, vond de Officier het een zeer vreemde zaak. 
Steins had in de lucht geschoten, zoals hij zei, maar waarom was dat nodig geweest?  

Bidprentje veldwachter Steins 
(archief: Jos Linssen)
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Trouwboekje Veldwachter Steins (archief: Jos Linssen)
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Het woonhuis van het echtpaar Steins aan de Hellebroekerweg, versierd bij hun gouden huwelijk 
in 1925 (archief: Jos Linssen)



35

Habets schoot terug, dat kon ook uit noodweer zijn geschied. Habets hoorde dat er 
een schot werd gelost en kon dus hebben gedacht, dat het op hem was bedoeld. Na 
alles nog eens gereleveerd te hebben, vroeg de Officier ontslag van rechtsvervolging. 

De advocaat van de verdachte, Jhr. mr. E.L. Alting von Geusau (1878-1937), bedankte 
het O.M. voor diens milde requisitoir en was verder van oordeel, dat men zich moest 
schamen om van zo’n futiliteit zo’n ernstig ding te maken. Ronduit gezegd, noemde 
hij het een schandaal. Habets was daar gekomen om te waken, maar wat kwam die 
veldwachter daar doen en waarom schoot hij? Wat deed de zoon daar? Waarom 
had de zoon zijn jas uitgetrokken en hoe kwam Habets aan de misvormingen in zijn 
gezicht? „Ich zal ‘m ein roek geven in der zak”, had deze jongeman gezegd, doch alles 
werd ontkend. Spreker laakte het gedrag van de veldwachter die zijn zoon op de 
verdachte afzond en twijfelde er volstrekt niet aan dat de Rechtbank de verdachte 
zou vrijspreken van poging tot doodslag. De rechter nam twee weken om tot een 
vonnis te komen. De uitspraak op 4 april 1932 luidde conform de eis van de Officier 
tot vrijspraak.24

Veldwachter Steins is overleden op 18 november 1958 op 78-jarige leeftijd in 
het ziekenhuis te Heerlen en zijn echtgenote op 15 november 1964 op 81-jarige 
leeftijd. Hij was wegens zijn verdiensten onderscheiden met de eremedaille in goud 
in de Orde van Oranje Nassau. De naam van de laatste veldwachter in ons dorp 
is onlosmakelijk verbonden met die van zijn zoon Hub Steins die in de wereld van 
het amateurtoneel zo’n furore maakte.25 Na kennisname van deze rechtszaak is 
nochtans de vraag gerechtvaardigd wie de grootste toneelspeler was.

Jack Jetten 

De uitleg van de voetnoten is achterin dit bulletin opgenomen.
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Communicantjes

Eerste H. Communie groep 4 
(Hemelvaartsdag 9 mei 2013)

V.l.n.r. 
Julie Lagrouw, Kelly Woudstra, Naomi de Jong, Sem de Beijer, Mauro Waltmans, Floor Mulkens.
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De families Muijlkens-Voragen-Lallemant in Swier

Laatst kreeg ik van een parochiaan uit Swier een gedicht aangereikt dat gemaakt was 
“bij ’t afsterven van Maria Hubertina Isabella Muijlkens, geboren te Wijnandsrade 
den 18 september 1891, aldaar overleden den 27en januari 1917”. Het kwam 
me bekend voor, omdat ik het al eens eerder in handen had gehad bij een familie 
Palmen-Voragen in Spaubeek toen ik voor mijn artikel over “De Velde”26 op zoek 
was naar nadere gegevens over de familie Muijlkens die daar rond de eeuwwisseling 
gewoond had. Het gedicht is anoniem, maar moet van tijdgenoot zijn die - als hij/zij 
haar al niet persoonlijk heeft gekend - toch minstens mee-ervaren heeft welk een 
impact haar vroegtijdige dood indertijd op de mensen van Swier en omgeving heeft 
gehad. Het gedicht - althans de versie die ik in handen kreeg - is niet handgeschreven, 
maar in drukvorm, iets dat duidt op een grotere verspreiding. Op de achterkant 
staat een (later toegevoegd) overzicht van de familie Voragen en een foto van 
Maria’s grootmoeder “Helena Lalmont”. Zo wordt die naam inderdaad uitgesproken, 
de officiële versie luidt echter “Lallemant”. Die naam was ik al eens eerder bij 
archiefonderzoek tegenkomen en is me altijd blijven intrigeren: waar zou die familie 
met die Fransklinkende naam toch vandaan komen en hoe is die vervolgens in 
Swier terecht gekomen? Terug naar het gedicht waar het allemaal mee begon, naar 

(topografische kaart: internet)
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de persoon van Maria Hubertina Isabella (“Marie”) Muijlkens (1891-
1917) die begin 1917 op 25-jarige leeftijd overleed en wier heengaan niet alleen 
haar familie maar heel de Swierder gemeenschap in rouw dompelde, getuige de 
woorden van de anonieme dichter:

1. Wat treurmaat doet mij ‘t mokkend harte / zoo bonzen in deez bangen stond? Ik vind 
geen woorden voor de smarte, die mijne ziel doorvlijmt en wondt! 2. O hoor! Het noodgelui 
der klokken / verkondt het treurig heinde en veer: de goede Maria is vertrokken! De steun 
der moeder is niet meer! 3. Zij is niet meer! De dood, de wreede / die grijnzend rouw en 
tranen zaait, die kond is bij de gloêste bede, heeft in den bloei der jeugd haar weggemaaid! 
4. Te vroeg zijt Gij ons ontrukt, Gij goede / gij vrome dochter naar Gods Hart. De kleinen 
missen te vroeg Uw hoede / en treuren, verweesd, in diep smart. 5. De ouders wenschten 
U lang nog in hun midden / om Uw liefde en gehoorzaamheid. Helaas! Zij hebben zich 
trots hun bidden / vergeefs met zoete hoop gevleid. 6. Nu staan wij om Uw lijk in rouwe / 
daar Gij van ons zijt heengegaan. En plengt U in heur kindertrouwe / ten scheidensgroet, 
hunnen liefdetraan! 7. Uw trouwe hand, die de onze drukte / nog in ’t laatste uur voor 
Uwen dood, Uw gulle goedheid, die verrukte / ze leeft in ons hart ten grave voort. 8. Maar 
Uw gedachtenis houden wij in eere / en maakt Uw roem aan ’t nageslacht: Uw voorbeeld, 
naar de zaalge leeren / die ons met Uw kinderijver bracht! 9. Wij leggen, om Uw naam te 
roemen / Uw plichtbesef tot lof en eer, van dank en liefde geurige bloemen, als ruiker op 
Uw grafterp neer. 10. Ons aller warme smeekgebeden / zij rijzen op ten hemeltrans, opdat 
Gij dra in ‘t zalig Eden / omstraald moogt zijn van Godesglans. 11. En dat de Heer zijne 
eeuwige vreugde / de kleinen hier door U gehoed, tot zegen van Uw liefdedeugden / met U 
vereend, eens smaken doet! 12. Vaarwel! De krone der victorie / zij wacht U, dierb’re, in ’s 
Hemels school! Vaarwel naar ’t Rijk der vreugd en glorie, Gij leeft bij ons ook na Uw dood!

De betreurde Maria Muijlkens was de oudste dochter van het echtpaar Jan 
Muijlkens (1869-1920) en Lisette Voragen (1867-1936). Jan, die als 
winkelier te boek staat, kwam oorspronkelijk uit Spaubeek, maar verhuisde in 1885 
met zijn ouders (Muijlkens-Wouters) naar hoeve “De Velde” in Wijnandsrade (Swier), 
de boerderij die zijn ouders van 1885 tot 1916 van de baron in pacht hadden. Daar 
in Swier leerde hij ook zijn vrouw Lisette kennen, geboren en getogen in Swier als 
dochter van het echtpaar Voragen-Lallemant en met wie hij in 1891 getrouwd was. 
Een zus van Jan, Antoinette Muijlkens 1880-1927) was in 1901 getrouwd met Lisette’s 
broer, Felix Voragen (1876-1945). Dit echtpaar, waarvan drie kinderen bekend zijn, 
woonde aanvankelijk ook op “De Velde”, maar verhuisde in 1916 naar Spaubeek 
(Hoeve), waar Antoinette in 1927 vroegtijdig kwam te overlijden. Felix kwam in 1945 
in Stolberg (D) te overlijden.

Van het echtpaar Muijlkens-Voragen in Swier zijn twaalf kinderen bekend: Maria 
Hubertina Isabella (1891), Maria Hubertus Josephus (1892), Maria Philomena 
Johanna (1894), Maria Helena Philomena Johanna (1894), Maria Andreas Hubertus 
Augustinus (1896), Hubertus Franciscus Augustinus (1896), Hubert Franciscus 
Augustinus (1897), Maria Helena Elisa Louisa (1898), Maria Angelina Johanna (1901), 
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Wilhelmus Hubertus (1900), Andreas (1902), Johannes Augustinus Josephus (1903) 
en Maria Felix Hubertus (1907), waarvan er vier de kinderjaren niet overleefden. 
In het bevolkingsregister van Wijnandsrade komen we het gezin tegen in Swier op 
nummer 66, niet ver van Lisette’s ouders die blijkbaar op nummer 63 woonden. 
Uit de aantekeningen in het bevolkingsregister blijkt dat de oudste dochter Maria 
in haar jonge jaren nog even in Vaals en in Nuth heeft verbleven27, waarschijnlijk “in 
betrekking” zoals dat toen heette.

De vroegtijdige dood van oudste dochter Maria begin 1917 was al een  klap die hard 
aankwam, maar er zouden nog twee klappen volgen: de dood van zoon Hubert eind 
1918 (21 jaar oud) en de dood van vader Sjang Muijlkens eind 1920 (51 jaar oud). 
De weduwe Muijlkens-Voragen bleef met vijf kinderen achter:

1. Zef Muijlkens (1892-1972), die ongehuwd zou blijven en nog lang met zijn 
eveneens ongehuwde broer Sjeng bij zijn broer Giel zou wonen en bekend 
stond als (huis)slager van grootvee; hij kwam in 1972 in verpleeghuis St. 
Gregorius te Brunssum te overlijden en werd na een uitvaartmis in Amstenrade 
in Wijnandsrade begraven;

2. Lies Muijlkens (1898-1981) die met Harry Jongen (1898-1967) trouwde en 
in Heerlen woonde waar ze een slagerij hadden; ze overleed in 1981 in de 
Lückerheidekliniek te Kerkrade;

3. Guus Muijlkens (1896-1978) die aanvankelijk met zijn broer Sjeng een slagerij 
in Swier had en na zijn huwelijk met Hubertina Heijlands (1899-1999) een zaak 
(slagerij?) in Brunssum;

4. Giel Muijlkens (1900-1962) die met Rosa Dobbelstein (1909-1987) trouwde, als 
jager bekend stond en samen met zijn broer Zef in meel handelde; hij woonde in 
Swier tot hij in Heer en later in Heugem een café begon. Giel is zelfs een poosje 
voorzitter van de fanfare geweest;

5. Sjeng Muijlkens (1903-1962) die evenals zijn oudste broer Zef ongehuwd zou 
blijven en met samen met hem bij zijn broer Giel in Swier woonde; evenals 
zijn broer Zef was hij (huis)slager, maar dan meer van kleinvee; hij had een 
zwakke gezondheid en had vooral de laatste jaren veel last van benauwdheden; 
hij kwam op 58-jarige leeftijd in het Sittardse ziekenhuis te overlijden en werd 
in Wijnandsrade begraven.

Het huis dat de familie Muijkens in Swier bewoonde betrof het ouderlijk huis, daar 
waar thans het pand Swier 18 (Heugen) staat28. In de ernaast gelegen tuin werd 
later pand Swier 20 (Meessen) gebouwd. Op de achterkant van het gedicht “bij ’t 
afsterven van Maria Hubertina Isabella Muijlkens” staat zoals gezegd een overzicht 
van de kinderen het echtpaar Voragen-Lallemant uit Swier, een overzicht 
dat wij hier wat completer willen weergeven. Egidius Antoon Joseph (“Gilles”) 
Voragen (1827-1901) was in Heerlen geboren en woonde vóór zijn huwelijk bij 
zijn (half-)zus Petronella Voragen (1815-1895), sinds 1844 gehuwd met Theodoor 
van Wersch (1817-1875)29. Volgens het Heerlense bevolkingsregister was dat in de 
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“Caumerrotte”, waarschijnlijk in het gehucht Benzenrade. Het was in 1853 dat Gilles 
trouwde met Margaretha Hubertina Isabella Lallemant (1835-1895) uit Swier. Uit dit 
huwelijk zijn tien kinderen bekend, allemaal geboren in Swier:

1. Maria Josephina Isabella (Marie) Voragen (1854-1949), sinds 1880 gehuwd met 
Johannes Wilhelmus Hubertus (Guillaume) Douven (1853-1940) uit Nuth; dit 
echtpaar had tien kinderen en woonde laatstelijk in Honthem (Cadier en Keer);

2. Maria Catharina Josephina (Netteke) Voragen (1858-1927), ongehuwd en 
laatstelijk woonde te Lemiers (Vaals);

3. Maria Josepha Petronella Hubertina (Josephine) Voragen (1860-1907), sinds 
1899 gehuwd met Johan Jacob Hubert (Jan) Brand uit Orsbach (D); van dit 
echtpaar, dat aanvankelijk op de uit 1641 daterende boerderij “Houben” in 
Swier (30) woonde, zijn twee kinderen bekend; na de vroegtijdige dood van zijn 
vrouw vestigde Jan zich in Spaubeek waar hij ook kwam te overlijden;

4. Anna Maria Clementina (Clementine) Voragen (1862-1944), sinds 1897 gehuwd 
met Johannes Ludovicus Hubertus (Louis) van Hees (1864-1948), sigarenmaker 
te Elsloo; van dit echtpaar zijn 4 kinderen bekend (Elsloo);

5. Maria Hubertina Philimena (Philomine) Voragen (1864-19??), die religieuze in 
België (Neeroeteren en Diest) was (Franciscanes van Heythuysen);

6. Maria Hubertina Elisabeth (Lisette) Voragen (1867-1936), sinds 1891 gehuwd 
met Jan (Sjang) Muijlkens (1869-1920) uit Swier, het hier voren al genoemde 
echtpaar uit Swier waarvan elf kinderen bekend zijn;

7. Maria Johanna Antonia (Tonia) Voragen (1870-1945), gehuwd met Anton Krings 
(1865-1950), landbouwer te Bourheim bij Jülich (D); van dit echtpaar zijn 10 
kinderen bekend;

8. Johan Joseph Stephan (Zef) Voragen (1872-1951), gehuwd met Odilia Hilgers uit 
welk huwelijk vier kinderen bekend zijn; evenals zijn zwager Anton landbouwer 
te Bourheim;

9. Maria Johan Joseph Felix (Felix) Voragen (1876-1945), sinds 1901 gehuwd met 
Maria Antoinetta Muijlkens (180-1927) uit Swier; het hier voren al genoemde 

Gesnes–en–Argonne (foto: internet)
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echtpaar waarvan drie kinderen bekend zijn (Spaubeek);
10. Maria Catharina Hubertina (Bertha) Voragen (1878-1918), sinds 1905 gehuwd 

met Jan Nicolaas Joseph Bemelmans (1870-19??), weduwnaar uit een eerder 
huwelijk (1901) met Maria Hubertina Theresia Laumen en na de vroegtijdige 
dood van zijn tweede echtgenote voor een derde keer gehuwd (1921) met 
Maria Josephina Hubertina Pluijmakers; uit het huwelijk van Bertha Voragen zijn 
twee kinderen bekend (Heerlerheide).

Bij het doopsel van de oudste der kinderen Voragen trad pastoor Jan Jozef Bosten 
(1797-1878) als peter op, broer van moeder Maria Josepha Bosten (1788-1845). 
Deze was geboren en getogen in Mechelen en in 1825 in Luik tot priester gewijd. Hij 
was achtereenvolgens kapelaan te Kerkrade (1825-1827) en te Schaesberg (1827-
1851), rector te Nieuwenhagen (1831-1836) en te Wahl- en Nyswiller (1836-1847), 
kapelaan te Bocholtz (1847-1850) en pastoor te Ubachsberg (1850-1878)30. Een 
neef van Gilles Voragen (zoon van zijn halfzus Petronella), Alfons Jozef van Wersch 
(1848-1890), was gehuwd met Anna Maria Krings (1850-1886) uit Koslar bij Jülich 
(D). Zij woonden in Heerlen op de Beitel waar ook hun vijf kinderen werden 
geboren31. Waarschijnlijk is zo ook de band van de (Nederlandse) familie Voragen en 
de (Duitse) familie Krings te verklaren. 

Naast een foto van Maria Muijlkens (1891-1917) zelf  staat op de achterkant van het 
gedicht “bij ’t afsterven van Maria Hubertina Isabella Muijlkens” een foto van haar 
grootmoeder: “Helena Lalmont, foto uit 1894, gehuwd Voragen, Zwier, 10 kinderen”. De 
vraag is echter of het wel Maria’s grootmoeder is: Margaretha Hubertina Isabella 
Lallemant (1835-1895), gehuwd met Gilles Voragen (1827-1901). Want als het 
inderdaad Maria’s grootmoeder is, klopt haar voornaam niet. Het lijkt me eerder 
Maria’ overgrootmoeder te zijn: de een jaar eerder overleden Maria Helena Dohmen 
(1811-1894), weduwe van Christiaan (Noé) Lallemant (1800-1835); dan klopt haar 
voornaam immers wel.

Maria’s grootmoeder Margaretha Isabella Lallemant (1835-1895), was 
geboren en getogen en Swier als de enige dochter van Christiaan (Noé) Lallemant 
(1800-1838) uit Maastricht  en Maria Helena Dohmen (1811-1894) uit Schinveld. Uit 
dit huwelijk (1833) zijn drie kinderen bekend, allemaal geboren in Swier: Christianus 
Gregorius Franciscus Hubertus (1834), Margaretha Isabella (1835) en Jan Peter 
Hubert (1837). Alleen de dochter zou de kinderjaren overleven. Een half jaar na 
de geboorte van de jongste kwam vader Christiaan (Noé) vroegtijdig te overlijden, 
37 jaar oud. Zijn weduwe bleef achter met dochter Margaretha Isabella, die zoals 
gezegd in 1853 (onder huwelijksvoorwaarden)32 zou trouwen met Gilles Voragen 
(1827-1901) uit Heerlen. Volgens het Wijnandsraadse bevolkingsregister woonde 
het gezin Voragen-Lallemant sinds 1862 in Swier, maar verhuisde het gezin wat 
later 1889 naar een huis wat verderop33. Bij haar overlijden in 1895 liet de weduwe 
Voragen-Lallemant “een  huis met schuur” na, “stallen erf, plaats, tuin, boomgaarden 
en bouwlanden” te Wijnandsrade (Swier), sectie A. nrs. 588, 622, 702, 710, 869, 870, 
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872, 874, 897, 944, 980, 1108, 879, 1342, 1136, 878, 1484, 1585 en 1684, groot 6 
hectaren 8 aren en 81 centiaren, met een geschatte waarde van 8024 gulden. Met 
die kadastrale aanduiding kunnen we het woonhuis van de familie Voragen-Lallemant 
nader lokaliseren: het pand Swier 53 dat door het gezin van Leonard Möderscheim 
(1903-1970) en Gertrudis Schrijvers (1912-1985) werd bewoond, voordat het 
in 1971 werd afgebroken en door nieuwbouw werd vervangen (Rijkx)34. Bij de 
Voragen’s in Swier woonde blijkbaar niet alleen (schoon-)moeder Helena Dohmen 
in, maar ook Hendrik Goossens (1806—1875), die “neef” wordt genoemd, maar in 
werkelijkheid een broer was van Maria Margaretha Goossens (1799-1828), de eerste 
echtgenote van Noé Lallemant. Tegen deze Goossens (“Goessens, frère de Madame 
Lallemant de Swijer”) werd in het najaar van 1824 samen met ene (eveneens uit 
Maastricht afkomstige) “Smeets, domestique chez le père Lallemant à Maastricht” 
proces verbaal opgemaakt wegens stroperij op het land van de baron35.

Waar kwam de Lallemant’s vandaan, hoe raakten zij hier in Swier verzeild? In ieder 
geval zijn de Swierder Lallemant’s geen familie van de Valkenburgse notarissen (vader) 
Joseph (ca. 1700-1754) en (zoon) Laurentius Joseph L’Allemand (1727-1785) die 
beiden in de kerk van Valkenburg hun laatste rustplaats vonden36. Maria’s grootvader 
Christiaan (Noé) Lallemant (1800-1838), geboren en getogen in Maastricht (Wijk), 
was in 1823 getrouwd met de reeds genoemde Maria Margaretha Goossens (1799-
1828), geboren in Oirsbeek maar getogen in Wijnandsrade (Swier). Dit huwelijk 
bleef kinderloos. Daar in Swier kwam Maria Margaretha ook in 1828 vroegtijdig te 
overlijden, 29 jaar oud. 4 ½ jaar later (1833) hertrouwde Christiaan met de reeds 
eerder genoemde Maria Helena Dohmen (1811-1894) uit Schinveld.

Christiaan (Noé) zelf was geboren en getogen in Maastricht (Wijk) als oudste zoon 
van Christiaan (Noé Grégoire) Lallemant (1774-1842) en Maria Helena Coenen 
(1776-1812). Christiaan junior had nog twee jongere zussen: Margaretha Isabella 
(1804) en Elisabeth (1806)37. Na Maria Helena’s vroegtijdige dood in 1812 was 
Christiaan senior (Noé Grégoire) datzelfde jaar nog hertrouwd met de eveneens 
uit Maastricht afkomstige Anna Margaretha le Rutte (1784-1842), uit welk huwelijk 
nog eens zes kinderen werden geboren, totdat ook zij in 1832 vroegtijdig kwam 
te overlijden, 49 jaar oud. Dat was in Schinveld waar het echtpaar toen blijkbaar 
woonde.

Waarschijnlijk leerde Christiaan (Noé) junior in Schinveld ook zijn tweede 
echtgenote Maria Helena Dohmen met wie hij in 1833 trouwde. Maria Helena was 
een dochter Jan Mathijs Dohmen en Maria Catharina Dohmen. Dit was het tweede 
huwelijk van haar vader (1811); hij was weduwnaar uit een eerder huwelijk (1798) 
met Maria Mechtildis Timmermans. In 1811 komen met (Noé’s schoonvader) Jan 
Mathijs Dohmen tegen als “verkoper van brandewijn”. Later behoorde hij zelfs 
tot de beter gesitueerden: in 1836 (hij woonde toen “Op de Hal” in Schinveld) 
betaalde hij maar liefst 39 gulden per jaar aan grondbelasting en bezat daardoor 
actief kiesrecht38. Maria Helena was 21 toen ze met Christiaan (Noé) junior trouwde 
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en 27 toen hij in 1838 vroegtijdig overleed. Volgens zijn “memorie van successie” 
liet hij naast “twee in elkander te Zwijer gelegen huizen met aanhoorige gebouwen, twee 
koolhoven en weide, zamen groot 1 bunder 23 vierkanten roeden 78 dito ellen, reinende 
eene zijde de heer Andries van Melsen39, ter andere Pieter Joseph Latten een hoofd 
den weg”, verder nog drie percelen akkerland na, een weide (“Gatsweide”) en vijf 
percelen beemd, allemaal gelegen te Wijnandsrade.

Zijn vader Noé Grégoire Lallemant (1774-1842) leefde toen nog. Uit zijn 
twee huwelijken zouden er maar drie kinderen tot de huwbare leeftijd komen: de 
reeds genoemde (1) Christiaan junior, (2) Isabella (1804-1888) en (3) Elisabeth 
(1806-1868). Beide laatstgenoemden bleven na hun huwelijk in Maastricht wonen. 
Elisabeth was sinds 1830 gehuwd met (gepensioneerd kapitein) Frans van Dieren 
(1805-1877) uit Groningen en Margaretha Isabella sinds 1827 met Frans Joseph 
Bitsch (1799-1857), zonder beroep, uit Maastricht (Brusselsestraat). Beide echtparen 
staan te boek als winkeliers te Maastricht. Na de dood van haar man zou Isabella 
zich in het najaar van 1871 eveneens in Wijnandsrade (Swier) vestigen, waar ze naast 
het gezin Voragen-Lallemant ging wonen. In het bevolkingsregister van Wijnandsrade 
komen we haar de ene keer tegen onder de naam Bitsch, de ander keer onder de 
naam Lallemant. Ze staat te boek als “rentenierster”. Haar oudste achternicht, de 
reeds genoemde Marie Voragen (1854-1949), die in 1880 met Guillaume Douven 
(1853-1940) zou trouwen, woonde aanvankelijk bij haar in40. Daar in Swier kwam 
Isabella Bitsch-Lallemant ook begin 1888 te overlijden, 85 jaar oud. Haar nicht 
Margaretha Isabella Voragen-Lallemant uit Swier was haar “generale en universele 
erfgenaam”41. Bij haar overlijden liet ze evenwel geen onroerende goederen na, 
alleen maar “roerende lichamelijke goederen” geschat op een waarde van 175 
gulden. Daarvan diende haar nicht niet alleen de begrafeniskosten te betalen (50 
gulden), maar ook voor haar zielerust een “eeuwigdurend jaargetijd met officie” in 
de kerk van Wijnandsrade te laten houden42.

Rond de eeuwwisseling is Noé Gregoire Lallemant sergeant-majoor in het eerste 
bataljon van de eerste compagnie “carabiniers” als onderdeel van het Franse 
garnizoen dat op dat moment gelegerd was te Maastricht43. Noé Gregroire trouwde 
in het voorjaar van 1800 in Meerssen met Maria Helena Coenen, in 1776 geboren 
in Maastricht dochter van Jan Coenen en Maria Elisabeth Kemp. Maria Helena had 
nog twee oudere broers: (1) Jan (1867-1809), gehuwd met Isabella Margaretha 
van Gulpen; en (2) Christiaan (1772-18??), gehuwd Francisca Ruijter, die beiden in 
Maastricht voor een nageslacht zouden zorgen. Het echtpaar Lallemant-Coenen 
woonde in Maastricht waar eind 1800 ook zoon Christiaan werd geboren44. Bij de 
volkstelling van het (republikeinse) jaar XI (1802/1803) komen we het gezin tegen 
in Maastricht-Wyck, aan “le long du rempart” nr. 33: “G. Lalleman (30), officier, et 
H. Coenen (26), épouse”. Ze wonen dan in bij 64-jarige A. Kempt, waarschijnlijk 
familie (oom) van Maria Helena Coenen. Deze “Kempt” was “vendeur d`eau de 
vie en detail”. “Eau-de-vie” (Frans voor “levenswater”) is een “verzamelnaam voor 
allerlei sterke alcoholische dranken, die vaak worden gemaakt van vergiste en daarna 
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gedistilleerde vruchten” (wikipedia). Genoemde Kempt is ook eigenaar van het pand 
en heeft Elisabeth Cuijpers (28) als “servante” in dienst. Lallemant zelf woont dan 
net twee jaar in Maastricht, zijn vrouw is er geboren en getogen45. In 1816 woont het 
gezin (Noé Gregoire is inmiddels hertrouwd) aan de Hoogbrugstraat te Maastricht-
Wyck: “Noé Gregoire Lallemant (42), fabriquant; Marguerite Leruth (30); Christian 
(15); Isabella (14); Elisabeth (9) en Cornelia (9 maanden)”46. Als wonend aan de 
Hoogbrugstraat te Wyck komen we Noé Lallemant tegen op een “lijst der inwoonders 
van Maastricht welke in de directe contributie 60 gulden betalen, het patentregt hier niet 
inbegrepen” (1818)47.

Eind 1827 liet “Gregorius Lallemant, koopman, woonende te Wyck-Maastricht” 
deurwaarder L. Janssen “zekere Margaritha Scheuppen of Schuppen, dienstmeid 
woonende bij Stevens op Rhacar bij Aken (dagvaarden), om te verschijnen, den 11 februarij, 
aanstaande ’s morgens ten klokke tien uren voor de regtbank van eersten aanleg alhier, 
functie doende als regtbank van koophandel ten einde zich aldaar te horen  verwijzen 
als erfgenaam van Maria Josepha Lottain en Joannes Schuppen in leven echtelieden, tot 
betaling eener somma van negentig gulden 65 cents nederlandsch tot saldo van geleverde 
winkelwaeren aan wijlen, de echtgenote Schuppen, voornoemd, en in hunne handel uit te 
verkopen, zulks met de wettige interesten en kosten; eindelijk te horen verklaren het te 
geven vonnis executabel bij provisie zonder borgstelling niet tegenstaande of hoger beroep, 
en subsidiairlijk met borgstelling of met bewijs van genoegzame solvabiliteit”48.

Gesnes–en–Argonne (foto: internet)
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In 1830 (bij het huwelijk van hun dochter Elisabeth) woonden de Lallemants 
blijkbaar in Schinveld, evenals in 1832 bij de dood van Noé’s tweede echtgenote 
Anna Margaretha le Rutte. In 1831-1832 komen we Noé Gregoire tegen als raadslid 
van de gemeente Schinveld49. Uiteindelijk keerde Noé weer terug naar Maastricht 
(Wyck), naar zijn dochter Elisabeth, gehuwd met Frans van Dieren, waar hij in 1842 
als rentenier kwam te overlijden, 68 jaar oud. Volgens zijn “memorie van successie” 
liet hij naast “een huis met schuur, stallingen, tuin en verdere aanhoorigheden, groot 
13 roeden 81 ellen te Schinveld bij de kerk, reinende eene zijde Thedoor Deumens 
andere zijde M. Geelen” en “een huisje met weide en tuin, groot 24 roeden 1 el 
vierkant, te Swier gemeente Wijnandsrade, reinende beide zijden en van voren de 
weduwe Christiaan Lallemant en van achteren Jan Willem Meijs” nog een gedeelte 
van een perceel bouwland gelegen op de St. Pietersberg in Maastricht na, “reinende 
van alle zijde de erven Coenegracht”, alsmede nog diverse vorderingen en schulden 
voortkomende uit zijn handel.

Volgens zijn huwelijksakte (1800) was Noé Lallemant in 1774 geboren in het 
Franse Gesnes (toentertijd kanton Montfaucon, departement Meuse), als zoon van 
“bouclier” Noé Lallemant (Lallement) en Marie-Anne Rennesson (17??-1812) die 
begin 1772 getrouwd waren. Gesnes-en-Argonne is thans een gemeente in het 
Franse departement Meuse (regio Lotharingen). Het pittoreske dorpje dat qua 
inwoneraantal in de loop der tijden enorm gekrompen is (van 450 in 1629 tot 49 in 
2009) maakt deel uit van het arrondissement Verdun en heeft veel van oorlogsgeweld 
te lijden gehad, vooral tijdens de Frans-Duitse oorlog (1870), de eerste (1914-1918) 
en de tweede wereldoorlog (1940-1945).

Noé’s gelijknamige vader was in 1741 eveneens in Gesnes geboren als zoon van 
Nicolas Lallement (1700-1783) en Lucie Massin (1700-1743) die in 1722 getrouwd 
waren en uit welk huwelijk tien kinderen werden geboren. Het gezin woonde 
aanvankelijk in (het tussen Metz en Nancy gelegen) Raucourt en vestigde zich later 
in Gesnes, waar Lucie in 1743 vroegtijdig kwam te overlijden en Nicolas alleen 
achterbleef met de zorg voor zijn nog minderjarige kinderen. Noé’s vader, die onder 
dergelijke moeilijke omstandigheden opgroeide, trouwde een eerste keer begin 
1766 met de eveneens uit Gesnes afkomstige Elisabeth Meunier die echter in 1771 
op 28-jarige leeftijd kwam te overlijden. Noé senior bleef alleen achter met twee 
kleine kinderen (één was er al met tien maanden overleden). Een half jaar later 
hertrouwde hij met Marie Anne Rennesson (Reinson) uit het nabijgelegen Cunel, uit 
welk huwelijk nog eens zeven kinderen werden geboren, waaronder in 1774 Noé 
Grégoire, de stamvader van de “Swierder Lallemants”50.

Deze Noé Gregoire Lallemant (1774-1842) stond na zijn huwelijk in Maastricht 
ook wel te boek als “fabriquant de chicorée” (1812). Ook wordt hij “negociant” 
(1823) genoemd: handelaar. Als wijnhandelaar adverteerde hij zelfs in een regionaal 
dagblad: “N.G. Lallemant à Wyck n. 4e a l’ honneur d’ annoncer au public qu’ il vend 
toutes sortes de vins, en gros et en detail, à des prix très modiques. Il mettra tous ses 
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soins à bien servir les personnnes qui l’ honeront de leur confiance”51. “Fabriquant de 
chicorée”; dat beroep is typisch iets voor de Franse tijd in onze streken. Tijdens het 
“continentaal stelsel” (1806-1814), toen koffie schaars was, was cichorei namelijk 
een veel gebruikte vervanger, want dat wordt daarmee bedoeld: “koffiecichorei”. 
Het betreft eigenlijk een plant, familie van de witlof, die voor de productie van 
cichorei en inuline geteeld wordt. Van de gemalen en gebrande wortels van cichorei 
werd cafeïnevrije drank gemaakt waarvan de ietwat bittere smaak lijkt op die van 
koffie. Na het “continentaal stelsel”, toen koffie weer in ruime mate op de markt 
kwam, bleef men cichorei gebruiken als toevoeging, omdat koffie duur was en men 
aan de smaak gewend was. Een smaak-verbeterende toevoeging werd gevonden 
in koffiestroop. Dit product, dat we nu nog altijd kennen onder de (merk-)naam 
“Buisman”, maakte koffie pittiger en donkerder, zodat ze sterker leek en men met 
minder koffiebonen toe kon52. Het was echter Noé’s militaire dienst die hem in 
Maastricht terecht deed komen en waar hij ook Maria Helena Coenen (1776-1812) 
leerde kennen, dochter van Jan Coenen en Maria Elisabeth Kemp, met wie hij in 
1800 trouwde en voor een nageslacht zou zorgen.

Het was echter de typische voornaam “Isabella” die nog lang van de ene generatie 
op de andere zou worden overgedragen. Noé’s oudste dochter, Margaretha Isabella 
Lallemant (1804-1888), kreeg die naam van haar peettante Isabella Margaretha van 
Gulpen (1768-1829), gehuwd met Noé’s zwager Jan Coenen (1767-1809), die die 
naam op haar beurt weer van háár moeder had geërfd: Anna Isabella Fabers (1724-
1799) en zij weer van haar peettante Isabella Severeijns. De Van Gulpens behoorden 
tot een bekende Maastrichts drukkersfamilie, die zich bij voorkeur op stichtelijke 
lectuur toelegde, periodieke uitgaven en nieuwsbladen, zoals de “Gazette van 
Maastricht” (1769) en de “Courrier de la Meuse” (1782-1787)53. Noé’s oudste (en 
gelijknamige) zoon Christiaan Lallemant (1800-1838) zou die naam weer doorgeven 
aan zijn dochter Margaretha Isabella Lallemant (1835-1895) die hem weer verder gaf 
aan haar oudste dochter Maria Josephina Isabella Voragen (1854-1949), waarschijnlijk 
de peettante van Maria Hubertina Isabella Muijlkens (1891-1917) wiens vroegtijdige 
overlijden in een anoniem gedicht werd betreurd. Ook een dochter van Jan Mathijs 
Dohmen (1809-1890), halfbroer van Helena Lallemant-Dohmen, sinds 1835 gehuwd 
met Maria Louisa Wijers (1809-1876) uit Swier, zou de naam erven. Deze Maria 
Isabella Dohmen (1854-1920) uit Swier zou later trouwen met de Fransman Paul 
Legrand. Dit echtpaar woonde in 1885 in St. Quentin54 en in 1898 in Parijs55. Maria 
Isabella Legrand-Dohmen kwam in het voorjaar van 1920 in Heerlen te overlijden 
en werd in Wijnandsrade begraven. Haar grafsteen bevindt zich nog altijd tegen de 
zuidmuur van de kerk.

Jos. L’Ortye (pastoor)
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Terloops (1)

Waar iedereen
te hard rijdt,

waant de enkeling
die dat niet doet

zich in 
overtreding.

Wiel Oehlen

Terloops (2)

Wie in Parkstad 
een luchtje 

wil scheppen,

gaat 
maar weer 

naar binnen toe.

Wiel Oehlen
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Hommage aan Kandinsky en Klee (1968), glas in beton reliëf, Theo Lenartz 
(Gemeenschaps- en ontspanningshuis Wijnandsrade) 
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