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Van de redactie 

Terwijl we dit schrijven dwarrelen grote hoeveelheden bladeren van de 
bomen. Het is duidelijk, dat het einde van het jaar langzaam maar zeker 
in zicht komt. Voor je het weet zitten we in de feestdagen en heeft 
Hoensbroek weer een jaar aan haar lange geschiedenis toegevoegd.  
We kunnen terugkijken op een roerig, maar vruchtbaar jaar voor onze 
vereniging, waarin veel is gebeurd. Te zijner tijd vatten we dat mooi sa-
men in een jaarverslag.  
Op de voorpagina van onze vorige uitgave heeft U wellicht ontdekt dat 
René Fijten een nieuwe tekening heeft gemaakt. 
In dit nummer vestigen we nog even de aandacht op een leuke gebeur-
tenis, die afgelopen zomer op 21 augustus ll. plaatsvond: de onthulling 
van een plaquette in het park van Adelante bij de resten van de Romeinse 
villa Schuureyk. Over deze villa wordt u in dit nummer uitgebreid geïnfor-
meerd in een bijdrage van Jo Brassée. Maar dat is natuurlijk niet alles.  

Wat er nog meer te lezen is moet u zelf maar ontdekken. 

Behalve met dit blad timmert onze vereniging ook digitaal stevig aan de 
weg en gaan we met de tijd mee. We zijn druk bezig onze website hele-
maal in een nieuw jasje te steken, die ondanks die vernieuwingen natuur-
lijk nog gewoon op het oude adres te vinden blijft:  
www.heemkundehoensbroek.nl.   
 

Maar er is méér gebeurd. Sinds enige tijd zijn we ook op 
Facebook te vinden. Sjaak Giezenaar en Peter Sikora 
hebben een mooie pagina op dit sociaal medium ge-
maakt, dat u via de zoekfunctie van Facebook: “Heem-
kundevereniging Hoensbroek” kunt bereiken.  
Dat kan alleen als u al een Facebook-account hebt en in-

gelogd bent. Zo niet, dan moet u zich wel eerst even registreren en dat is 
niet moeilijk.  U vindt op die pagina de meest actuele informatie en an-
dere wetenswaardigheden over onze club en haar activiteiten.  
Kijken dus!  

STURMANS-FAASSEN VERKEERSOPLEIDINGEN 
Nieuwstraat 15 

6431 KP Hoensbroek 
Tel.: 045- 5220166 
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Romeinse villa Schuureyk 

Door Jo Brassée 
 

De komst van de Romeinen 

Zo'n 2100 jaar geleden was er geen Hoensbroek, waren er geen woon-
wijken, geen kerkje en  geen kasteel. Wel was het huidige landschap ge-
vormd. Water stroomde door een heuvelachtig terrein, waarin flora en 
fauna zich hadden ontwikkeld. Of ook de mens hier een vaste woonplek 
had gevonden, weten we niet.  
 

Wat we wel weten is dat Julius Caesar met zijn legioenen in de eerste 
eeuw voor Christus Gallië veroverde en dat de Rijn de noordelijke grens 
van het Romeinse Rijk werd. Daarmee viel ook het Rijn- en Maasgebied 
onder Romeins gezag. In de beginjaren van de Romeinse overheersing 
voerden inheemse stammen, zoals de Eburonen, een felle guerrillastrijd. 
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Het standbeeld van hun leider Ambiorix staat in Tongeren op de markt. 
Zij ervoeren wat het harde antwoord van de Romeinen was. Velen wer-
den gedood of als slaaf afgevoerd. Wat bleef was een verwoest land met 
een bevolking, die door oorlog en hongersnood gedecimeerd was. An-
dere opstandige Gallische stammen ondergingen hetzelfde lot, waar-
door de schrik er goed inzat en er rust kwam. Na acht oorlogsjaren was 
heel Gallië veroverd. In Rome kwam Julius Caesar met zo'n onmetelijke 
buit terug, dat zelfs de goudprijs kelderde. Julius Caesar werd uiteindelijk 
de enige heerser van het immense Romeinse Rijk. Met de komst van de 
Romeinen begon ook in het Rijn- en Maasgebied 50 jaar voor Christus de 
eeuwenlange periode van de Pax Romana, de tijd van vrede in de Ro-
meinse superstaat. 

Romeinse wegen 

Tijdens de eerste honderd jaar na de verovering zetten de Romeinen de 
infrastructuur op. Het spreekwoord dat alle wegen naar Rome leiden, is 
gebaseerd op het uitgebreide netwerk van wegen dat de Romeinen ook 
in Gallië aanlegden. Langs de Rijn werden enorme fortificaties gebouwd 
om het Romeinse gebied tegen Germaanse invallen van over de Rijn te 
beschermen. Daar ontstonden plaatsen als Xanten en Keulen. Het we-
gennet werd steeds meer uitgebreid. Zo werd rond 20 voor Christus de 
grote weg van Keulen naar Boulogne-sur-Mer aangelegd, door het ge-
bied dat de Romeinen Belgica noemden. De weg heette dan ook Via Bel-
gica. Deze 400 km lange oost – west verbinding van de Rijn naar de kust 
liep zo’n 40 km door wat nu Zuid-Limburg is. 
Toen 60 jaar later, in het jaar 40 na Christus, een verbindingsweg noord 
– zuid van Xanten naar Aken werd aangelegd en deze de Via Belgica in 
Coriovallum kruiste, werd die plaats, het huidige Heerlen, het centrum 
voor de streek. Daar kwam vermoedelijk een wisselstation voor de paar-
den van de officiële koeriersdienst. In de loop van de tijd werd het we-
gennet verfijnd, zoals de secundaire weg van Maastricht, Meerssen, 
Schimmert, Nuth, Vaesrade, Jeugrubbe, Brunssum naar Jabeek, waar 
aansluiting was op de grote weg Xanten – Heerlen.  
  

HOWA BINNENHUISDECORATIE 
Nieuwstraat 12-14 

6431 KT Hoensbroek 
Tel.: 045- 5212900 

 



~ 9 ~ 
 

Romeinse villa's 

We weten niet precies hoe 
het land werd ontgonnen en 
wat de rol van de autochtone 
bevolking is geweest, maar 
we weten wel dat de Romei-
nen veel voedsel nodig had-
den voor hun garnizoenen. 
De oorspronkelijke bevol-
king kon aan die grote vraag 
niet voldoen. De Romeinen 
bouwden heel andere land-
bouwbedrijven dan de in-
heemse boerderijen, die ove-
rigens ook na de komst van 
de Romeinen bleven be-
staan. Op de nieuwe landbouwbedrijven werd op de meest efficiënte ma-
nier een zo groot mogelijke opbrengst behaald, die helemaal voor de ver-
koop was bestemd.  
Zo'n Romeins landbouwbedrijf noemen we villa. Het villadomein bestond 
uit een hoofdgebouw en bijgebouwen. Het hoofdgebouw was opgetrok-
ken uit steen of had stenen fundamenten met muren van vakwerk en een 
pannendak. De bijgebouwen waren vaak van organisch materiaal: wan-
den van vakwerk en een dak van stro. Dit waren de stallen voor het vee 
en de schuren voor de opslag van graan en materiaal. Soms was er een 
gebouwtje met een bad. Grote bedrijven hadden een apart woonhuis 
voor het personeel. Op het erf waren een moestuin en een boomgaard 
aangelegd. Om het villadomein waren greppels gegraven of heggen ge-
plant. 
Veel hoofdgebouwen hadden een groot centraal vertrek, met aan de 
voorkant een soort veranda en aan één of aan beide kanten een hoekver-
trek. In het hoofdgebouw bevonden zich de woonkeuken en de woon- 
en slaapvertrekken. In het Rijn- en Maasgebied was het hoofdgebouw 
gemiddeld 20 – 40 m breed en 10 – 20 m diep. 
Een heel groot bedrijf, het grootste dat in Nederland gevonden is en zelfs 
in Europa een van de grootste, lag tussen Voerendaal en Retersbeek met 
zo'n 250 hectare landerijen.  Bij de meeste bedrijven lag dat tussen de 50 



~ 10 ~ 
 

en 100 hectare. Voor de exploitatie van een bedrijf van 50 hectare waren 
8 à 10 mensen nodig. Het graan dat het meeste werd verbouwd was 
spelt. Nadat het was gedorst en gezuiverd, werd het resultaat van een 
jaar hard werken in de graanschuur opgeslagen. 
 
Resten van zo’n landbouwbedrijf zijn ook op het hooggelegen terrein 
Schuureyk gevonden. Gebouwen en wegen op het platteland lagen vaak 
op hoger gelegen plekken, want daar is minder wateroverlast. Rivieren 
en beekjes waren immers niet ingedijkt. Op een heuvel aan de overkant, 
in Vaesrade, lag ook een villa. In het Rijn- en Maasgebied zijn veel villa's 
gebouwd, gemiddeld een à twee per km². Daartussen lagen wat boerde-
rijtjes van de oorspronkelijke bevolking, die wij nu keuterboertjes zouden 
noemen. 
 

Villa Schuureyk 
Opgravingen 

In de akkers van Schuureyk was vaker Romeins aardewerk gevonden, 
maar tot 1884 besteedde daar niemand veel aandacht aan. In dat jaar 
stootte een boer bij het ploegen op oude funderingen. Hij vertelde dit 
aan de uit Oirsbeek afkomstige 
Rijksarchivaris voor Limburg, pas-
toor J. Habets. Een jaar later on-
derzocht deze de resten en ont-
dekte een Romeins gebouw met 
badinrichting en verwarmingstoe-
stel, dat in het begin van de derde 
eeuw door brand was verwoest. 
Later is nog meer onderzoek ge-
daan. Zo werden in 1921 resten van 
een pottenbakkersoven gevon-
den. Die was van het staande type, 
d.w.z. dat de bakruimte direct bo-
ven de stookruimte lag. 
In 1930 en 1933 vond men een hon-
derd meter ten oosten van het 
hoofdgebouw Romeins aardewerk en muurresten van een meter dikte. 
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We weten niet waarom deze brede 
muren zijn gebouwd. Misschien heeft 
er ooit een toren gestaan. 
In de vorige eeuw zijn eind van de ja-
ren zeventig Romeinse resten ge von-
den bij de bouw van de huidige wo-
ningen op de hoek Hoogstraat – 
Voorstraat. Dat is ongeveer 300 me-
ter van het hoofdgebouw. Dit kan 
een begraafplaatsje zijn geweest. Ro-
meinen cremeerden hun doden en 
begroeven de urn samen met grafgif-
ten op een hoek van het villadomein. 

 

Het hoofdgebouw 

Het hoofdgebouw, dat pastoor J. Habets vond, keek met de voorkant uit 
op Kathagen. Het lag op een helling van een hoge heuvel met een ruim 
uitzicht op dalen en andere heuvels. 
De fundamenten waren van Kunradersteen, het gebouw zelf was van 
steen en met pannen gedekt. Van buiten waren de muren met een zware 
laag groene klei bedekt om het vocht te weren. Habets veronderstelde 
dat het gebouw een vierkant vormde rondom een 'impluvium' waarop 
de deuren en vensters uitzagen. Dit model vindt men nog in oude Lim-
burgse boerderijen, waar het impluvium wordt ingenomen door de mest-
vaalt, aldus Habets.  
  

PETER WIND - PAPIER/KANTOORVAKHANDEL 
Akerstraat Noord 288 
6431 HW Hoensbroek 

Tel. 045 - 523 07 48 
 

W. MENGELERS – AUTO ELEKTRA 
Burg. Slanghenstraat 11 

6433 AR Hoensbroek 
Tel.: 045- 5217777 
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Het hypocaustum  

Door het hypocaustum kon 
de woning verwarmd wor-
den. Het was 4.40 m lang en 
3.42 breed. Op een stevige 
gemetselde ondergrond 
stonden 30 zuiltjes van elk 9 
tegeltjes. Ieder zuiltje was 60 
cm hoog. Samen droegen ze 
het gewelf van 10 cm dikke 
tegels. Elke tegel rustte met 
haar vier hoeken op de cor-
responderende zuiltjes. Dit 
was de vloer van de woonka-
mer, waarop een laag rode 
mortel was gelegd. In een 
portaaltje buiten naast de 
westmuur stookte men het 
vuur met vooral eiken- en 
dennenhout. Door aarden 
rookbuizen in de muren van 
het gebouw werd de rook af-
gevoerd, waardoor de vloer 
en de muren werden ver-
warmd. De pleisterkalk van 

de muren in de kamer was wit en rood gekleurd. Daaroverheen liepen 
zwarte, gele of groene strepen en marmerachtig schilderwerk. 
Pastoor Habets beschreef als volgt het leven van de hoofdbewoner, zo-
als dat in de woonkamer geweest kon zijn. “Hier rustte de landman uit 
van de vermoeienissen van de jacht en van de lastige winterarbeid, hier 
leefde hij te midden van zijn huisgenoten en familie; hier bereidde hij zijn 
netten voor de visvangst, de strikken voor de schuwe haas en de lijmstok-
ken voor de vangst van vraatzuchtige lijsters en de doortrekkende 
spreeuwen.  
  

Schematische voorstelling van een hypocaustum 
1. Buitenmuur   2. Pleisterlaag 
3. Tubuli (verwarmingsbuizen)   
4. Beschilderd stuc 
5. Mortelvloer   6. Grote draagtegels 
7. Pijlers van tegels 8. Tegelvloer 
9. Stookoven 

F. NIJSTEN SLIJTERIJ WIJNHANDEL 
Kouvenderstraat 158 
6431 HH Hoensbroek 

Tel.: 5223466 
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Hier herstelde hij zijn boog en pijlen en bereidde het leren paardentuig 
en het juk van de ossen, hier maakte hem de geliefde huisvrouw de spij-
zen gereed en bracht de wijn ter tafel, die zij uit zware kruiken schonk.”  

Het bad 

Ten noorden van 
de woonkamer was 

een gebouwtje met 
een bad, dat 1.63 m lang 

en 73 cm breed was. De 
muren waren van binnen 

met Romeinse tegeltjes be-
zet. Aan het hoofdeind was een 

nis gemaakt, waar de bader kon zit-
ten. Aan de buitenkant van de muur waar de 

nis was, werd het water verwarmd. Bij de opgraving 
lagen de as en houtskool nog onder het ijzeren rooster, 

waarop het vuur was gestookt. Door het vuur had de muur aan de 
buitenkant een rode tint gekregen. De bader zat in de nis dus tegen een 
lekker warme muur. 

Bijgebouwen 

Ten oosten van het bad lag een langwerpig gebouw dat twee kamers 
had. Mogelijk dat hier de kostbare graanoogst werd bewaard. Verder 
werden brokken van andere funderingen aangetroffen, gemetseld met 
veldkeien en Kunrader steen. Op deze funderingen stonden houten ge-
bouwen. 
Ook hebben er nog andere gebouwen zon-
der fundering gestaan. Het waren stallen 
voor het vee.  
De vloer was van veldkeien. De mu-
ren waren van leem en vlechtwerk. 
De daken waren met stro of pannen 
gedekt. Rondom en in de gebouwen 
zijn honderden fragmenten van dakte-
gels gevonden.  
De mestvaalt had een zwart bezinksel 
in de grond achtergelaten.   
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Nog meer vondsten 

Op het villadomein zijn veel beenderen van huisdieren aangetroffen en 
een paar stukken hertengewei. Van die beenderen waren enkele met een 
scherp voorwerp gekloofd. Waarschijnlijk zijn die in de keuken gebruikt. 
De botten waren overblijfselen van runderen, varkens, schapen en gei-
ten. Ook werden enkele knoken van paarden aangetroffen, maar die 
droegen geen sporen van zaag of bijl. 
 
De gevonden voorwerpen van aardewerk, ijzer, been of metaal in de villa 
Schuureyk zijn niet bijzonder en worden bij veel opgravingen aangetrof-
fen. 
 Opvallend is een vaasje in de vorm van een urn, gevonden in het puin 
van de woonkamer. Het vaasje was leeg en stond met de opening op de 
grond. Het was er met opzet verborgen, want men had er andere voor-
werpen omheen geplaatst. 
 Er zijn stukken glas gevonden, die waarschijnlijk als versiering tegen 
een muur waren geplakt. Zij zijn aan een zijde mat en ondoorzichtig. 
 In de villa woonden geletterde mensen. Er is een verroest schrijf-
stiftje gevonden, dat met ringetjes was versierd. Het is aan de ene kant 
spits en heeft aan de andere kant een afgeplat kopje, waarmee de in was 
geschreven woorden werden uitgeveegd en het gladde  schrijftafeltje 
weer klaar voor gebruik was.  
 
De villa is na de brand in de derde eeuw 
voorgoed verlaten. Tussen het puin van 
het woonhuis is een aantal slakkenhuisjes 
aangetroffen, een bewijs dat de ruïne 
lange tijd na de brand open bleef liggen en 
dat het terrein eerst later werd gelijk ge-
maakt. 

Geraadpleegde bronnen 

P.A.H.M. Peters, J.M. Van de Venne, J. Th. H. de 
Win, Geschiedenis van Hoensbroek, 1967. Dr. 
W.A. Van Es, De Romeinen in Nederland, 1972. 
H.D. Stöver, De Romeinen meesters in het 
machtsspel, 1976. P. Stuart en M.E.Th. De 
Grooth, Langs de weg, de Romeinse weg van 
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Boulogne-sur-Mer naar Keulen, Villa rustica in het Rijn/Maasgebied, 1987. Hans 
Joachim Schalles, Anita Rieche, Gundolf Precht, Die römischen Bäder, 1989. Drs. Jo 
T.J. Jamar, Romeins leven in Heerlen, 1989.  Internet, diverse bronnen, waaronder 
Villa Rustica Voerendaal. 
 

Een nieuwe boekuitgave  

In de reeks Hoensbroekse Monografieën is in juli het tweede boek ver-
schenen: 
De Nieuwstraat, van Flattestraat tot Nieuwstraat 
Het boek staat, net als de vorige uitgave, De Hoofdstraat, boordevol met 
nooit eerder getoonde foto’s en veel wetenswaardigheden over de be-
drijvigheid en bewoners van deze straat in de voorbije eeuw. 
Het boek is gebonden in een gesatineerde kleurenomslag, bevat 64 pa-
gina’s en is samengesteld en geschre-
ven door Hein Giesen en Hein Bisschops.  
Het boek is te koop door € 6,95 te stor-
ten op ons gironummer 3280562 t.n.v. 
Heemkundever. Hoensbroek m.v.v.: 
Boek Nieuwstraat.  
U krijgt het boek dan gratis thuisbe-
zorgd. Buiten Hoensbroek dient u ech-
ter € 4,00 bezorgkosten extra te beta-
len, dus € 10,95. 
Het boek is natuurlijk ook gewoon te 
koop bij onze penningmeester Hein Gie-
sen en bij de plaatselijke boek- en tijd-
schriftzaken.  
 

  

VAN OERS  ASSURANTIËN 
Kouvenderstraat 238 
6431HK Hoensbroek 
Tel.: 045- 5212856 

 

ROB PETERS – MEEL EN GRAANHANDEL 
Wijngaardsweg 16 

6412PJ Heerlen 
Tel.: 045- 5226693 
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IMPASSE  

Tijdens de laatste jaarvergadering is, zoals reeds eerder is vermeld, de 
heer Paul Borger bij acclamatie gekozen tot erevoorzitter van onze ver-
eniging. Inmiddels is gebleken dat dit in strijd is met de statuten. 
Hierin is vastgelegd dat een dergelijk voorstel vooraf moet worden gea-
gendeerd en vervolgens schriftelijk in stemming gebracht. 
Helaas is na de vergadering een verschil van mening gerezen over het ei-
gendom van een grote hoeveelheid, veelal historisch belangrijk, beeld-
materiaal. Deze documenten werden bij diverse bestuursleden afgege-
ven. Vaak gebeurde dat in de winkel bij de heer Borger vanwege de grote 
bekendheid van zijn zaak. 
 
Tot onze grote spijt weigert hij nu dit beeldmateriaal af te staan, zelfs niet 
tijdelijk om het door onze vereniging te laten scannen. Uiteraard is dit 
voor het bestuur - en dus ook de vereniging - onaanvaardbaar. Het is im-
mers volstrekt duidelijk dat dit materiaal bedoeld was en is voor de 
Heemkundevereniging Hoensbroek om het aldus goed voor het nage-
slacht te bewaren. In diverse persoonlijke en telefonische gesprekken is 
geprobeerd over deze zaak overeenstemming te bereiken, helaas zonder 
enig resultaat.  
 
Daarnaast vinden wij het ongepast dat door de oud-voorzitter zonder 
enig overleg publicaties worden uitgegeven waarin foto`s zijn opgeno-
men, die het intellectuele eigendom zijn van de Heemkundevereniging 
Hoensbroek. Daarom doet het bestuur een dringend beroep op de heer 
Borger om met ons in goed overleg de gerezen  problemen op te lossen. 
Dat is in het belang van alle partijen en vooral van de Heemkundevereni-
ging Hoensbroek, waarvoor ook de heer Borger de afgelopen jaren zich 
zozeer heeft ingezet.  Wij hopen dat alle leden deze oproep van harte 
zullen ondersteunen.  
 
Vanwege deze impasse acht het bestuur het niet opportuun de zaak van 
het erevoorzitterschap opnieuw aan de vergadering voor te leggen. 

  
S. V CLEEF - CAFÉ DE PAERDSSTAL 

Slakkenstraat 80 
6431 NK Hoensbroek 

Tel.: 045-5213515 
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Honderd jaar de Slak 

Op 10 augustus 2013 was het precies 100 jaar geleden dat kardinaal van 
Rossum naar Hoensbroek kwam, om de eerste woninggroep die in de 
mijnstreek gebouwd was voor de mijnwerkers, in te zegenen.  
De symbolische eerste steen werd ingemetseld aan de rechterzijde van 
de boog die toegang gaf naar de van Rossumstraat. De woongroep 
heette toen nog ‘De Eerste Stap’, zoals u kunt lezen in het opschrift op 
de boog. 

Het was voor Hoensbroek een hele gebeurtenis dat de hoogste Neder-
landse geestelijke gezagdrager, de kardinaal vanuit Utrecht naar hier 
kwam. Op diverse plaatsen langs de route door het dorp waren dan ook 
erebogen opgericht.   

Initiatief 

De geestelijke overheden waren destijds de initiatiefnemers in de strijd 
om de arbeider een betere huisvesting te bieden. Overkoepelend was de 
Woningvereniging Limburg, opgericht door Mgr. dr. Poels.  

ADMINISTRATIEKANTOOR LABOR 
Vloedstraat 34 
6361 XH Nuth 

Tel.: 045-5650121 
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Pastoor Röselaers was de eerste die hiermee 
aan de slag ging en in Hoensbroek het voor-
touw nam. Hij kreeg het voor elkaar dat in de 
Slakke Weide van Hoensbroek de eerste arbei-
derswoningen gebouwd werden, woongroep 
De Eerste Stap.  
Het was ook de aanzet voor de oprichting van 
de Woningvereniging Hoensbroek, waarvan 
Röselaers de eerste voorzitter werd. 
 

 

Ontwerp 

De woninggroep was een ont-
werp van architect Stuyt, in 
die jaren een bekende Neder-
landse architect, die vele wij-
ken door het hele land heeft 
ontworpen. Stuyt deelde de 
wijken steeds op in kleine 
groepjes woningen, liefst 
rond een plein als ontmoe-
tingspunt. Ontmoetingspun-
ten waren ook de pomphuis-
jes. De woningen waren in die 
jaren nog niet aangesloten op 
een waterleidingnet en het 
was vastgelegd dat er per 11 
woningen een pomp moest 
zijn. Ook het formaat van de 
woningen was vastgelegd en 
die formaten waren in de beginjaren vrij ruim bemeten. Toen 10 jaar later 
de Horst werd gebouwd waren die eisen al aangescherpt en werden de 
huizen niet meer zo groot gebouwd. 
De mooie bogen hebben de jaren niet overleefd en werden rond de jaren 
vijftig, mede gedwongen door mijnschade, gesloopt.  
De straten waren nog niet verhard, maar er was wel al een bescheiden 
straatverlichting, een lamp geplaatst op ranke dennenstammen. 
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Straatnamen 

De straatnamen 
in de Slak herinne-
ren nog aan de pi-
oniers die bij de 
bouw van de Slak 
betrokken waren.  
De Stuytstraat 
naar de architect. 
De Poelsstraat, 
Van Rossum-
straat en het 

Röselaersplein 
naar de  geestelij-

ken die ook bij de  bouw betrokken waren en de Boshouwerslaan naar de 
toenmalige burgemeester. 
Het duurde, mede door de eerste wereldoorlog, nog ruim 10 jaar voordat 
de aansluitende straten zoals de Paludestraat, het Horstplein en de Met-
ten  gereed kwamen. 

Het jubileumboek 

In augustus is een jubileumboek over de 
honderdjarige Slakkenbuurt uitgegeven; 
Sjlakke- en Mettebuulen. Geschreven en 
samengesteld door Hein Giesen en Hein 
Bisschops.  
Het 76 pagina’s dikke boek (met heel veel 
foto’s) geeft een fraai beeld van 100 jaar 
leven, werken en wonen in en om de Slak.  
Het boek, dat € 7,95 kost, is te koop bij de 
schrijvers, Hein Giesen en Hein Bisschops, 
als ook bij de plaatselijke boeken- en tijd-
schriftenhandel.  

  

BLOEMENHANDEL TURNER FLOWER 
Klinkertstraat 27 

6433 PA Hoensbroek 
Tel. 045-5215442 
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Waar komt die straatnaam vandaan? (6) 

De Broekstraat 

De Broekstraat en een schets van haar bewoners in de veertiger jaren 
van de vorige eeuw. 

Door Bernard Grothues 

Broekstraat huidige situatie 
 

Gelijktijdig met het project ‘De Metten’ werden in de twintiger jaren van 
de vorige eeuw in de buurtgemeenschap ‘De Butting’ vierentwintig wo-
ningen gebouwd, zes aan de Wilhelminastraat en achttien in de Broek-
straat. De straatnaam herinnert aan de drassige stukken ‘broekland’ die 
eens de lager gelegen delen van Hoensbroek, zoals hier, maar vooral 
rond het kasteel, de Geleenbeek en de Auvermoer kenmerkten. Dat is 
ook de reden dat Hoensbroek eerst ‘Broecke’, ‘Broich’, ‘Inghenbroek’,  
‘Ghenbroeck’ of ‘Ten Broecke’ heette of deftiger ‘In Palude’ naar het La-
tijnse woord palus, dat moeras, poel of meertje betekent. 
 
De oude behuizingen bestaan niet meer.  
Alle woningen hebben plaats moeten maken voor een groter woning-
complex.  
De toen doodlopende straat begon aan de Wilhelminastraat en liep in 
zuidoostelijke richting. De straat eindigde in bosschages en weiden, 
waarin tijdens de bevrijding Amerikaanse troepen gelegerd waren.  
Hier had de familie Slegers, die later zou uitgroeien tot het aannemersbe-
drijf Slegers & Zonen, zich gevestigd in een woonwagen, met rondom 
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opslag van hout en andere materialen. De oude Broekstraat bestaat niet 
meer, de naam is bewaard gebleven en nu gegeven aan een klein straatje, 
honderd meter verderop.  
 

Van de oorspron-
kelijke straat zijn 
slechts enkele af-
beeldingen be-
kend. De oude be-
woners van de 
Broekstraat zijn al-
len overleden of 
verhuisd. Dankzij 
het gemeentelijk 

Muntenregister 
uit 1947 en enkele 

nog in leven zijnde Hoensbroekenaren kunnen we een korte schets ge-
ven van de mensen, die toen in de straat woonden.   
Er was nog geen riolering. Bij ieder huis was achterom in de tuin een gier-
put gebouwd, waarop de afvoer van het toilet was aangesloten, die ge-
regeld geleegd moest worden. Maar een aansluiting op het gas was er 
wel. Die aansluiting op het gasnet was alleen mogelijk als men telkens 
een gasmuntje deponeerde in de gasmeter. Zo werd het verbruik geregi-
streerd, dat periodiek door een gemeenteambtenaar werd gecontro-
leerd en in het Muntenregister vastgelegd. De meter werd vervolgens ge-
leegd. De mensen die er woonden kwamen allen uit mijnwerkersgezin-
nen en werkten op een enkele na op Staatsmijn Emma 
 
Bovenaan de straat op nummer 2 woonden wij. Lief en leed in de Broek-
straat hebben wij van nabij meegemaakt. Maar de grote gebeurtenissen 
gingen toch aan ons voorbij. Wij woonden zoals eerder gezegd in een 
doodlopende straat. Er was meer te beleven in de Wilhelminastraat met 
als belangrijkste trefpunten Café Wien en Café Nieuwland.  
  

HARREMAN VERHUIZINGEN 
De Koumen 28 

6433 KD Hoensbroek 
Tel.: 045-5233333 - www.harreman.nl 
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De familie Jansen 
woonde op nummer 4. 
Een gezin met vier kin-
deren, protestants-
gezind en met uitzonde-
ring van de dochters al-
len werkzaam op de mijn. 
Ophef was er toen Rika, 
de een na jongste doch-
ter, zich onverwacht be-
keerde en katholiek 
werd. Enige trots in de 

straat was er toen Joop Jansen later slaagde als mijnopzichter. Na zijn 
pensionering is hij jarenlang gids geweest in de Modelsteenkolenmijn in 
Valkenburg, waar hij met de nodige humor en anekdotes het verhaal ver-
telde van de mijnwerkers. 
 
Op nummer 6 treffen we het gezin van Frans van Krevel. Een groot gezin 
met 6 kinderen. Frans werkte ondergronds op Staatsmijn Emma. 
In de woning op nummer  8 huisde Jos Meulenberg met vrouw en met 
vijf kinderen. Zij waren de minst bedeelden van de straat en vanwege 
ziekte en werkloosheid was Jos niet in staat zijn gezin te onderhouden. 
Dochter Wies Meulenberg was later de hoofdpersoon in de fictieve ro-
man: “Een mens verslijt aan lief en leed. Kroniek van een straat” van Jan 
van ’t Hooft, waarin zij als jong meisje met een verdacht beroep in Am-
sterdam het middelpunt werd van alle achterklap. De oudste zoon Frits 
verging het ook al bijzonder slecht. Tijdens een ruzie met een buurtbe-
woner op het stort op de kop van de Terveurdtweg, deelde hij een klap 
uit, waardoor deze kwam te overlijden. Frits werd veroordeeld tot enkele 
jaren gevangenisstraf. Enkele maanden na zijn vrijlating verhing hij zich in 
een prieel bij de vijver in Nieuw-Lotbroek.  
Op nummer  10 was H. de Haan met vrouw en kinderen komen wonen. Zij 
kwamen uit Friesland en vonden zoals zovelen werk op Staatsmijn 
Emma.  
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De jongens 
waren nogal 

avontuur-
lijk aangelegd en vooral geïnteresseerd in wat de Amerikanen aan muni-

tie hadden ach-
tergelaten. Met 
een groep jonge-
ren bezochten zij 
geregeld de mu-
nitieopslagplaat-

sen in de beem-
den bij Voeren-
daal. Hierbij raak-
ten zij betrokken 
bij een ontplof-
fing, waarbij een 
zestal jongens uit 

de Broekstraat en Wilhelminastraat ernstig gewond raakten. Op nummer 
12 woonde Lei Coenen met zoon en dochter. Zijn zoon Harry trouwde la-
ter in. Een eenheid van het Duitse leger hield in 1943 in de Wilhelmina-
straat en de Broekstraat een opsporing en jacht op mannen, die gedwon-
gen werden om in Duitsland te gaan werken. Legendarisch is de vlucht, 
die de oude Lei Coenen maakte tijdens een razzia in de straat. Hij ont-
snapte via een zijpad en bereikte ongedeerd zijn afgeschermde tuin, 
waar hij onvindbaar was. 
 
Op nummer 14 leefde het echtpaar Publiekhuizen. Een eenvoudig ouder 
echtpaar, maar opvallend door zijn naam, oorspronkelijk afkomstig uit 
Nijmegen en zeer geliefd in de straat, vanwege de manier waarop Jan op 
de zaterdagen en zondagen zijn accordeon bespeelde, zittend op het 
drietrapsstoepje voor zijn huis en omringd door veel belangstellende kin-
deren en ouderen.  
 

HEUNEN COIFFEUR HERENSALON 
Wilhelminastraat 76 
6431 XX Hoensbroek 
Tel.: 045- 5211324 
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Op nummer  16 had Anton van der Borst met vrouw en vijf kinderen zich 
gevestigd.  Alle zonen waren werkzaam op Staatsmijn Emma, zowel on-
dergronds als bovengronds. De bazige vrouw van der Borst, die onder-
aan de straat woonde was vaak het middelpunt van scheldpartijen. 
De laatste familie in deze rij was de mijnwerkersfamilie Ger van Krevel op 
nummer 18. Dochter Lena verhuisde naderhand naar een woning aan de 
Wilhelminastraat.  
We zijn hier aan het eind van de straat en zien uit op een woonwagen in 
een aankomend bos met in de verte beploegde landerijen. Daar waar nu 
de Martin Luther Kinglaan dwars doorheen loopt en de buurt De Dem 
begint. 
 

We steken de 
straat over en ko-
men bij het laat-
ste huis van de 
Broekstraat aan 
de rechterzijde 
bij de familie Ger 
de Jong op num-
mer  17. Een 
groot gezin met 
acht kinderen. 
Moeder was re-
gelmatig ziek. 
Alle zonen waren 

werkzaam op de Staatsmijn Emma. 
Aansluitend aan deze woning woonde op nummer 15 de familie D. Mar-
tens. Een familie met drie zonen. De vader was werkzaam bij de LTM,  de 
Limburgse Tramweg Maatschappij in Heerlen. Naar de familie werd nogal 
afgunstig gekeken omdat de kinderen gratis met de tram naar Heerlen 
konden reizen. Als onderhoudsmonteur bestond zijn werk uit het 
schoonhouden en oliën van de tramwissels en het ter plekke omzetten 
van de wissels met een hefboom, die hij thuis bewaarde en mee naar zijn 
werk nam. Hij droeg met eer de Duitse titel: “Reichseisenbahnknoten-
punkthinundherschieber”.  
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De straat naar bo-
ven gaand komen 
we op nummer 13 
bij het huis van de 
familie van Kan. Een 
eenvoudig gezin be-
staande uit vader, 
moeder en een 
dochter, waar wei-
nig bijzonderheden 
over te vermelden 
zijn. 
Dat kan niet gezegd 
worden van de familie van Dijk op nummer 11. Een grote familie, zes kin-
deren, keuterboertjes afkomstig uit Schijndel. Allen vonden zij werk op 
Staatsmijn Emma. De jongens waren sterk en krachtig en vormden de 
ruggengraat van het eerste voetbalelftal van de Buttingse Boys, onder 
leiding van de legendarische Hein Quaedackers, winkelier aan de kop van 
de Buttingstraat. 
In het volgende huizenblok op nummer 9 woonde Martin van Maarse-
veen met zijn gezin. Hij was elektricien op Staatsmijn Emma. Met Hein 
Heunen, Jan Slegers en Bob van Maarseveen maakte hij jarenlang deel uit 
van het eerste tiental van de damvereniging De Juiste Zet, die maar liefst 
elf maal kampioen werd van Limburg in de hoogste klasse, zo ook in het 
seizoen 1936/1937. Hiernaast op nummer  7 woonde Jan Seerden, ge-
trouwd met Annie, een zus van Martin van Maarseveen. Ook hij was 
werkzaam op de Staatsmijn Emma. 
Op nummer 5 woonde Bob van Maarseveen en zijn vrouw Dora Janssen. 
Het was wereldnieuws voor de buurt toen later bekend werd dat zoon 
Eddy ging emigre-
ren naar Australië. 
Voor de buurtgeno-
ten was het moeilijk te onderscheiden welke kinderen eigenlijk bij welk 
gezin hoorden, omdat ze naast elkaar woonden en veel met elkaar op-
trokken. Opmerkelijk is, dat de families Seerden en van Maarseveen me-
dio 1950 gelijktijdig 

Eddy en Riet van Maarseveen, Marian Seerden 

SCHOENSERVICE & LEDERWAREN LUCHIES 
Hoofdstraat 16 

6431LC Hoensbroek 
Tel.: 045-5221703 
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verhuisden naar de Hoofdstraat nummer 262 en 264, waar ze jarenlang 
naast elkaar zijn blijven wonen. 
 
  

IJSSALON-CROISSANTERIE DE OASE 
Kouvenderstraat 65 

6431 HB Hoensbroek 
Tel.: 045- 5226558 
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Op nummer 3 huisde 
de familie Kees Schip-
pers. Voor de kin-
deren was de straat 
het enige speelter-
rein. Er was geen ra-
dio of televisie en 
nauwelijks iets te be-
leven. Men kwam 
niet verder dan de 
school en de nood-
kerk in de Passart. 
Daarom organiseerde 
Kees voor de kin-
deren op de woensdagen uitstapjes te voet naar de Brunssummerheide 
of naar de grote en enige speeltuin van Hoensbroek, die toen in de buurt 
van het kasteel lag. Zoon Hub Schippers had enige bekendheid als ama-
teurwielrenner, omdat hij steeds als laatste eindigde in een wielerkoers 
of de finish niet haalde, ondanks dat hij opvallend genoeg beschikte over 
het beste materiaal, dat toen te krijgen was. 
In het laatste huis boven aan de straat op nummer 1 woonde tenslotte 
Jacques van der Borst, met zijn vrouw en twee kinderen. Hij was de oud-
ste zoon uit de familie van der Borst op nummer 16. Hij was ook mijnwer-
ker en bekend vanwege zijn huwelijk met een Poolse vrouw, dat bijzon-
der was voor de buurt. Hij was een groot damliefhebber en verdienstelijk 
lid van de vereniging De Juiste Zet. 
 Bronnen: 
*Gemeenteraadsbesluit Hoensbroek 2 juni 1921 
*Muntenregister 
*Persoonlijke herinneringen van de schrijver.  

 

 

  

Speeltuin aan de Klinkertweg 

VERSMARKT BEMELMANS 
Hoofdstraat 30 

6431 LC Hoensbroek 
Tel.: 045- 5228573 

FYSIOTHERAPIE VAN DE LAAR 
Hommert 10a 

6361 HN Vaesrade-Nuth 
Tel.: 046-4426088 
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De eerste ’Stolpersteine’ geplaatst  

aan de Akerstraat-Noord. 

 
Een Stolperstein is een koperen gedenkplaat in een stoeptegel, waarop 
meestal de naam van een Joods gezin of persoon vermeld wordt, die op 
die plek opgepakt werd voor deportatie of zelfs ter plekke vermoord, 
door het Nazi-regime van Hitler (1933/1945). 
Het is een idee van de Duitse kunstenaar Günter Demnich om op deze 
wijze, men ‘stolpert’ (Duits voor: ‘struikelt’) over de steen, de voorbijgan-
gers opmerkzaam te maken op de gruwelen, die door dit regime begaan 
zijn.  

Stichting Lodewijk Foyer 

Om de herinnering aan die 
duistere periode ook voor 
toekomstige generaties le-
vend te houden is in Heer-
len de Stichting Lodewijk 
Foyer opgericht. De stich-
ting wil deze Stolpersteine 
plaatsen in het trottoir 
vóór de huizen waar tijdens 

de oorlogsjaren Joodse burgers zijn opgepakt en gedeporteerd. Op 2 au-
gustus 1942 vond de eerste deportatie van Joodse burgers in Heerlen 
plaats. in totaal werden er in onze stad ruim 60 opgepakt. 
Vorig jaar, in augustus 2012, heeft de stichting de eerste tegels in Heerlen 
gelegd en op 23 augustus 2013 zijn twee struikelstenen geplaatst voor de 
woning van Akerstraat-Noord 252 in Hoensbroek.  
Hier woonde destijds de familie Feldheim-Moser, die een textielzaak 
dreef met de naam ’De Tijdgeest’. Alleen een dochter heeft de gruwelen 
van de concentratiekampen overleefd. Zij is in augustus 1945 terugge-
keerd naar Hoensbroek en heeft enige weken later nog een vergunning 
aangevraagd om een café te openen aan de Akerstraat. Na 1947 ont-
breekt van haar ieder spoor. 
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De plaatsing werd vooraf gegaan door een herdenkingsbijeenkomst in de 
aula van het St. Jans-college, waar onder meer een inleiding werd gege-
ven door prof. dr. H. de Wolf, die een publicatie voorbereidt over de 
Joodse gemeenschap rond de oorlogsjaren in Heerlen. De bijeenkomst 
werd muzikaal opgeluisterd door de leerlingen van dit college. 

 

Opsporing verzocht! 

CV de Stöbvraeters 

Wie	o	wie	van	onze	lezers	kan	ons	iets	vertellen	over	de	al	jaren	geleden	
ter	ziele	gegane	carnavalsvereniging	de	Stöbvraeters.	
Het	was	ooit	een	van	de	eerste	naoorlogse	carnavalsverenigingen	van	
Hoensbroek.		
Waarschijnlijk	opgericht	 in	zaal	Wouters	aan	de	Heisterberg,	waar	de	
vereniging	ook	jarenlang	haar	clublokaal	had.	Rond	de	jaren	zestig	had	
zij	haar	domicilie	in	het	destijds	bij	de	jeugd	o	zo	populaire	patronaat	
”Ons	 Huis”	 aan	 de	 Sint	 Josephstraat.	 Naderhand,	 weer	 teruggekeerd	
naar	dancing	Wouters,	weten	we	nog	dat	Herman	Kölker	prins		geweest	
is	en	dat	de	carnavalsclub	daarna	langzaam	uit	het	beeld	verdwenen	is.	
Jaren	later,	omstreeks	1985,	is	de	club	weer	eens	nieuw	leven	ingebla-
zen	door	de	toenmalige	kastelein	Wiel	Dijkstra.	Hij	had	de	café-dancing	
aan	de	Heisterberg	overgenomen	van	Thei	Boeyen,	de	zaak	grondig	ver-
bouwd	en	de	naam	veranderd	in	café-dancing	”De	12	Ambachten”.	
De	club	leefde	weer	aardig	op,	heeft	ook	nog	een	paar	jaar	met	mooie	
praalwagens	en	groepen	meegelopen	in	de	Breuker	carnavalsoptocht	en	
is	daarna	met	stille	trom	met	het	café	mee	ten	onder	gegaan.	
Wie	van	onze	lezers	kan	onze	werkgroep	verenigingen	meer	vertellen	
over	de	oprichting	of	een	van	de	periodes	dat	de	club	weer	uit	zijn	as	
herrees.	Natuurlijk	zijn	ook	foto’s	van	de	prins(en)	of	Raad	van	Elf	van	
harte	welkom.	Mail	 het	 naar	 secretaris@heemkundehoensbroek.nl	 of	
geef	het	materiaal	af	bij	Hein	Giesen,	tel.	045	5218531.		

CONSTRUCTIEBEDRIJF WIEL PETERS 
Economiestraat 47 A 
6433KC Hoensbroek 
Tel.: 045- 521 10 57 
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Terschuren 

De naam Ter Schuren vindt zijn oorsprong waarschijnlijk in de familie-
naam van der Schuyren. In 1479 wordt de naam voor het eerst vermeld 
en wel dat Jacob van der Schuyren, die laat was, woonde op het ’Jacobs-
goed gelegen in Ter Schuren’. (archief kasteel Haag, Geldern) 
Daar was ook een ’tiendschuur’. Een graanschuur, om de tienden van de 
oogst, die men als belasting moest betalen, op te slaan. 
Ruim 100 jaar later 
was Jan Meis de 
laat (pachter) 
en werd de hoeve 
’Der Berch 

Terschu-
ren’ genoemd.  
  

Hoensbroekse buurtschappen voor 1900 (1) 

Een reeks over de oorsprong en herkomst der namen van  
Hoensbroekse buurtschappen, wijken en straten. 

Deel 2 

 
 

Door Hein Bisschops      

UITVAARTCENTRUM VAN DEN HOUT 
Kathagen 10 

6361HG Vaesrade 
Tel.: 045- 5212004 

 

BJÖRN HOCKS ADVOCAAT & MEDIATOR 
Juliana-Bernhardlaan 24 

6432 GW Hoensbroek 
Tel.: 045- 4100220 
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Een deel van de Schurenberg werd in de 16e eeuw ook wel Pappersberg 
genoemd. Het goed ‘Aen den Berch’, eveneens een leen van de familie 
Hoen, werd in die periode beheerd door de familie Pappertz. 
Leenman  
Een leenman verklaarde mondeling en schriftelijk, dat hij geen eigenaar 
maar vruchtgebruiker werd van hof en landerijen.  
Hij moest onder ede verklaren, dat hij de leenheer moest bijstaan in tijd 
van oorlog. Bij de eedaflegging legde hij zijn handen in die van de leen-
heer en kuste hem op de rechterwang. Als symbool van overdracht kreeg 
hij een vaandel of zwaard. Hij moest wel jaarlijks een som geld betalen 
(cijns) en verschijnen op vergaderingen.  In 1545 beloofde Reyner Pap-
pertz voor de schepenbank onder ede, dat hij zich niet buiten het dorp 
zou begeven zonder de toestemming van de gebiedende heer. 

Muisberg 

Ook de naam Muisberg is waarschijnlijk terug te voeren naar de naam van 
zijn vroegere bewoners. Of werden de bewoners zo genoemd omdat ze 
op die plaats woonden? Wie was er eerder, de kip of het ei? 
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In archiefstukken van de St. Janskerk is te lezen, dat in 1525 Johan Muys-
berchs al betaalde voor het onderhoud van de kapelaan. Johan was de 
laat van het stuk land dat ’ayff kump nae de kijrcken’.  
In die archieven uit de 15e en 16e eeuw worden verschillende Muijsberchs 
genoemd. In 1526 is er zelfs sprake van  een ’Jonckfrau Anna van den 
Muijsberch’.  

Ten Esschen 

 

  
De boerderij die in de 18e eeuw door een Bokkenrijdersbende  

was overvallen. 
 
De naam Ten Esschen is te danken aan de familie Hoen van Esschen en 
Van den Esschen. In de naam Hoen is hier een duidelijke link met de heren 
van kasteel Hoensbroek te zien. In de  inventarisboeken van kasteel St. 
Gerlach, Houthem wordt de naam Johan van Ten Esschen in 1370 ge-
noemd en 5 jaar later die van zijn zus, jonkvrouwe Jutta, die daar kloos-
terlinge was.  
Als in 1388 de grenzen van de schepenbank Hoensbroek worden vastge-
legd loopt die grens over het landgoed van Ridder Reinards van den 
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Esschen, langs zijn hof ‘in de Conninxbeemd tot aan den Gleenen  
(Geleenbeek) daer die olymolen plach te staen’.  
In 1637 is dit alles nog steeds in het bezit van de familie van den Esschen, 
want dan krijgt Jan van den Esschen van de heren Hoen het brouwrecht 
in het ban-panhuis, de brouwerij van het kasteel waar alle inwoners van 
het dorp gedwongen waren om, tegen betaling, hun bier te laten brou-
wen. De resten van de motte, een kunstmatige heuvel, van het (houten) 
kasteel Ten Esschen zijn vanaf de afrit van de autoweg A 76 nog steeds 
duidelijk in het landschap te herkennen.  

Ter Veurdt 

De naam Ter-
veurdtweg (de 
naam van het 
zwembad Otter-
veurdt is daar-
van ook afge-
leid) heeft zijn 
wortels in het 
riddergoed Ter 
Veurdt dat ooit 
in deze beem-
den gelegen 
heeft. Van de 14e 

tot de 17e eeuw komt 
deze naam regelmatig 
voor in oude archieven. 
Christiaen Quix, de in de 

Wijngaardshof geboren geschiedschrijver, schrijft in zijn boek ’Geschich-
ten der Abtei Burtscheid’ uit 1829 over een wapenknaap met de naam 
Willem van der Veurdt.  
Vanaf 1388 wordt het gebied ‘Zo der Veurd’ een leen van de Heren van 
Hoensbroeck.  
  

VERBOEKET - HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN 
Nieuwstraat 6A 

6431 KT Hoensbroek 
Tel.: 045- 5281760 

 

Sportpark Terveurdt - 1958 
De promotiewedstrijd SV Hoensbroek-Schijndel,   

Egon Lossie kopt de bal weg 
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Karting Komitee Hoensbroek 

Door Piet Mertens * 
 

De Stichting 
Karting Komi-
tee Hoensbroek  
(KKH) heeft 
bestaan van 
1968 tot 2000. 
Onder auspiciën 
van dit comité 
werden door de 

Internationale 
Skelterbond Limburg (ISBL) van 1969 tot en met 1993 skelter- of 
kartingraces georganiseerd op het Auvermoercircuit en vanaf 1979 op 
het circuit Terveurdt in Hoensbroek. Deze races kregen al snel een goede 
naam in de wereld van de kartsport vanwege het aantrekkelijke parcours 
en de perfecte organisatie.  
Veel rijders van nationale en internationale faam verschenen elk jaar aan 
de start bij deze spannende wedstrijden. 
Het evenement werd steeds georganiseerd zonder overheidssteun of 
subsidies dank zij een breed geactiveerde sponsoring en belangeloze 
inzet van de leden van het comité. Regelmatig werd een batig saldo 
verdeeld onder verenigingen en instellingen in Hoensbroek. Aldus 
werden in de jaren 1971, 1972 en 1973 in totaal fl. 8000,00 verdeeld. 
Vanaf 1974 zijn de kartingraces uitgebouwd tot kartingfeesten door de 
gelijktijdige organisatie van diverse zomerevenementen in een goed 
geoutilleerde feesttent nabij het parcours. In de loop der jaren hebben 
tal van Hoensbroekse verenigingen hieraan meegewerkt, vaak in 
combinatie met een eigen jubileumviering.  
Centraal stond hierbij het uitgangspunt dat door hun medewerking deze 
verenigingen tevens extra inkomsten konden verwerven voor hun eigen 
organisatie. Bovendien kon hierdoor een versnippering van krachten 
over diverse tentfeesten worden voorkomen. In 1991 bleek dat door met 
name de exploitatie van de buffetten in de loop der jaren een 
totaalopbrengst van circa  fl. 75000,00  was gerealiseerd. 
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Vanwege de afnemende belangstelling werd de organisatie van de 
kartingfeesten beëindigd na de viering van het 25-jarig jubileum in 1993. 
Het comité ging een coördinerende en stimulerende rol vervullen bij de 
organisatie van evenementen waarbij de gehele gemeenschap Hoens-
broek was betrokken. In 1994 had dit betrekking op de feestelijke 
herdenking van 50 jaar bevrijding Hoensbroek. In samenwerking met de 
atletiekvereniging AVON werd in 1995 en 1996 een halve marathon 
Demithon georganiseerd. Eveneens vond van 1994 tot 2000 een 
sponsordiner plaats in Auberge De Rousch in Heerlen. Van deze 
opbrengsten kon elk jaar circa fl. 11000,00 worden uitgekeerd aan diverse 
verenigingen in Hoensbroek. 
Het comité is opgeheven in 2000. De formule van het sponsordiner is 
overgedragen aan het erecomité van de harmonie St. Caecilia. Het batig 
saldo van ruim fl. 8000,00 is verdeeld onder diverse verenigingen en 
instellingen, alsmede de parochie St. Jan Evangelist in Hoensbroek. 
Gedurende 32 jaar hebben veel leden van het comité zich zeer actief 
ingezet voor de gemeenschap Hoensbroek. Zonder iemand tekort te 
doen mag gesteld worden dat de inzet en betekenis van Math 

11 augustus 1978: Math Sijstermans (links) ontvangt de zilveren 
erepenning van burgemeester Kessen (rechts). Naast hem Driek van 
’t Hoofd en Piet Mertens 
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Sijstermans (1923-1982) onovertroffen zijn. Met zeer veel energie en 
accuratesse heeft hij zich ingezet voor het Karting Komitee Hoensbroek 
en de gehele gemeenschap Hoensbroek.  
Met veel instemming van een talrijk publiek ontving hij bij de viering van 
het 10-jarig jubileum in 1978 uit handen van burgemeester A. L. H. M. 
Kessen (1914–1981) de zilveren erepenning van de gemeente Hoens-
broek. 
 
*Piet Mertens was van 1968 tot 2000 voorzitter van het KKH. 
 
 

Van Dongen 

de kruidenier aan het Horstplein 

Door Catherina van Dongen 

 
Het echtpaar Frits en Wilhelmina van Dongen 
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De kruidenierswinkel van Frits van Dongen op het hoekje van het Horst-
plein was jarenlang een begrip in de Slak. 

We kregen van zijn dochter een levensloopverhaal en dat willen wij u niet 
onthouden, het geeft een mooi tijdsbeeld van de ’struggle for life’ van 
een middenstander in het midden van de vorige eeuw, voor velen nog 
heel herkenbaar. 
De in dit artikel beschreven Frits van Dongen was een broer van Lambert 
van Dongen, die een textielzaak had in de Kouvenderstraat en daarnaast 
op alle markten in de regio stond. Lambert was zelfs lange tijd voorzitter 
van de landelijke bond voor marktkooplieden, de Centrale Vereniging 
voor Markt-, Straat-, en Rivierhandel. 
Handelen en zelfstandigheid zat dus in de genen bij de familie Van 
Dongen. 
In het begin van de vorige eeuw, rond 1900, vertrokken de Van Dongen’s  
uit Hoensbroek. In deze contreien was geen werk, de mijn stond er nog 
niet en het was, zeker in de zomer, een normale zaak als men er op uit 
trok  
om werk te zoeken. 
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Bij onze oosterburen was werk genoeg en zo verhuisde de familie naar 
Duitsland en keerde voorlopig niet meer terug.  
Pas na de eerste wereldoorlog, in de jaren ’20 was ook in Duitsland 
Schraalhans keukenmeester, daarna zijn ze met het hele gezin naar 

Hoensbroek teruggekeerd. 
Vader Hub van Dongen was een ondernemend man en op 10 maart 1937 
werd een bewijs van aangifte uitgegeven tot uitoefening van het bedrijf 
van winkelier in suiker en zout, gelegen in Hoensbroek, Horstplein 1, 
kadastraal sectie C no. 2962.  
Het was getekend door de Ontvanger van Accijns te Hoensbroek. Tevens 
schreef hij zich in bij de Kamer van Koophandel in Heerlen als Kleinhandel 
in Levensmiddelen. 
De firma H.Th.M. van Dongen was een feit en Horstplein nr.1 was woon- 
en winkelpand tegelijk. De voormalige, gediplomeerde meester-
schoenmaker Hub van Dongen was voortaan kruidenier en hij breidde 
zijn assortiment al snel uit met potten, pannen en textiel in allerlei 
vormen (met onder de toonbank ook sigaretten) en wist zo ook de 
moeilijke oorlogsjaren te overbruggen.  

 

Processie in de Slak. Op de hoek het winkelpand van van Dongen 
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Op 1 augustus 1945 kwam zoon Friedrich Hubertus (Frits) in dienst en 
werd het de firma ’H. v. Dongen en Zoonen’. Zoon Frits werd op 8 
oktober 1915 geboren in Moers, Duitsland(vlak bij Krefeld, in het Ruhr-
gebied). Hij ging zoals zovelen direct na zijn schooltijd, amper 14 jaar oud, 
op 2 juni 1930 naar de Staatsmijn Emma als leesjongen, vervolgens tot 
1932 als hulpsleper. Zijn ’mijncarrière’ liep gestaag door, hij was even bij 
de mijnmeters, klom in functie van sleper, postsleper naar hulphouwer 
en toen hij direct na de oorlog, op 31 juli 1945, ontslag nam was hij al enige 
jaren houwer.  
Hij was ook al tegen ’de ware’ aangelopen en op 26 november 1937 
getrouwd met de 21 jarige  Wilhelmina Fintelmann, eveneens geboren in 
Duitsland en wonende in Brunssum.  Er werd niet lang gesappeld in die 
jaren, want op 15 juli 1938 werd hun dochter Catharina van Dongen 
geboren en twee jaar later, op 20 januari 1940 zag hun zoon Anton van 
Dongen het levenslicht. 
Frits was een ondernemende en leergierige jongeman. In de vrije avond- 
uren volgde hij vanaf 1931 tot 1936 onderwijs op de avondschool en 
behaalde op 15 april 1936 zijn getuigschrift Machinebankwerken aan de 
Patronaats-Teekenschool te Hoensbroek. 
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In de woelige oorlogsjaren volgde hij met succes een opleiding voor het 
Middenstandsdiploma. Hij slaagde in 1943 met een zeven gemiddeld. 
Zoals eerder vermeld kwam Frits op 1 augustus in dienst bij zijn vader 
waar hij zich ging bekwamen in het kruideniersvak. Hij slaagde al snel, in 
1947, voor het Diploma Vakbekwaamheid Kruideniersbedrijf.  
Een jaar later, op 20 juli 1948, nam Frits de zaak van zijn vader over en 
veranderde trots de naam in Firma F.H. van Dongen.  
De volgende dag al kreeg hij een vergunning om op de weekmarkt van 
Brunssum te staan met textiel. 
Frits bleef bij al zijn activiteiten stug cursussen volgen en diploma’s halen. 
Toen hij in januari 1952 het diploma ’Vakbekwaamheid Rookartikelen’ 
behaalde, werden er ook tabaksartikelen aan zijn toch al ruime 
assortiment van melk, boter, kaas, eieren en textielgoederen, 
toegevoegd. Goedkope rokertjes, bijvoorbeeld Glory, kostte toen fl. 0,30 
(10 sigaretten) en de duurdere merken zoals Old Mac kostte in die jaren 
75 cent voor een pakje van 20 sigaretten. Voor al deze artikelen was in 
die jaren een apart diploma nodig en de benodigde lessen en scholing 
werden gevolgd na een lange werkdag.  
Naast de diploma’s waren er vestigingsvergunningen vereist en voor van 
alles moest leges worden betaald. Zelfs de raambiljetten van de films die 

in de bioscoop draaiden, daar zat nog een gemeentezegel op. 
Het  jonge gezin van Frits van Dongen/Fintelman  woonde rond de 
oorlogsjaren in Treebeek en verhuisde op 11 oktober 1950 naar het 
winkelpand op het Horstplein nr. 1. 
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Frits bleef actief op vele fronten. Hij kreeg op 9 januari 1956 vergunning 
om ook diepgevroren verpakte visfilets te verkopen en in 1957 zelfs een 
vergunning voor gedistilleerde drank. 
In februari 1967 wordt ook de zoon van Frits, Anton die dan al 27 jaar oud 
is, bij de zaak betrokken en in de vergunning als beheerder genoemd. 
 
In de jaren zeventig bleken al die diploma’s overbodig en werd de term 
’gemeenschappelijke gebruiksartikelen’ gehandhaafd, wat inhield dat je 
op vertoon van maar één detailhandelsdiploma eigenlijk alles mocht 
verkopen. In 1975, als de Kamer van Koophandel alle vestigings-
vergunningen aanpast, krijgt ook F.H. van Dongen zo’n vernieuwde 
vergunning ’Vestigingswet detailhandel’ voor het pand aan het 
Horstplein. 
In zijn strijd om te overleven als kleine middenstander, krijgt Frits in 1976, 
op 61 jarige leeftijd, nog een ventvergunning en mag langs de deuren 
leuren met groente, fruit, aardappelen, kruidenierswaren en alcoholvrije 
dranken. De ventvergunning is geldig voor de wijken van de gemeente 
Heerlen, gelegen ten noorden van de spoorweg Voerendaal-Heerlen-
Schaesberg. 
In de jaren tachtig, als Frits de AOW leeftijd heeft bereikt, stopt hij met 
de zaak. Zoon Anton heeft dan al ettelijke jaren eerder gekozen voor een 
baan bij DSM en Frits is nog vele jaren in het voormalige winkelpand 
blijven wonen. 
Zijn zaak heeft dan enkele decennia lang het straatbeeld van het 
Horstplein bepaald, met op de andere hoek van het plein een winkelpand 
waar in de loop der  jaren onder meer Electro Scholl zijn radio’s verkocht 
en bloemenhandelaar Spruit zijn eerste boeketten opmaakte. Hierna was 
dit pand vele jaren het domein van ’Smitje’, een zaak in huishoudelijke 
artikelen en Winkel van Sinkel tegelijk.  
Frits van Dongen is op 24 juni 1993, op 77  jarige leeftijd overleden. 

Rein Hummel overleden 

Op dinsdag 29 oktober is ons lid Rein Hummel op 66-jarige 
leeftijd overleden. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe. 
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ROMEINS HOENSBROEK ZICHTBAAR 

Onthulling plaquette bij Romeinse villa Schuureyk op Adelanteterrein 

Onder grote belangstelling van veel leden van onze vereniging en een 
groot aantal genodigden onthulde op woensdag 21 augustus wethouder 
Barry Braeken samen met de voorzitter van onze vereniging Jan Bus en 
de heer Essers, lid van de Raad van Bestuur van Adelante, een plaquette 
op het terrein van Adelante aan de Zandbergsweg.  
Dat gebeurde bij de plek, waar zich onder de grond de resten bevinden 
van een Romeinse villa uit de 2e eeuw na Christus, op het terrein waar nu 
Adelante is gevestigd. In 1885 werden door rijksarchivaris pastoor Habets 
aan de Groenenweg de resten van een Romeinse villa, een villa rustica, 
opgegraven. Na de opgraving werden  deze weer met zand afgedekt en 
zijn daardoor niet meer zichtbaar voor het publiek.  
De villa rustica was geen bungalow, maar een herenboerderij met een 
woonhuis, voorraadschuren, het onderkomen voor het personeel en de 
stallen voor het vee, die over een groot gebied verspreid gebouwd wa-
ren. Meer informatie over de villa kunt u vinden op de website van onze 
vereniging op deze pagina: 
 www.heemkundehoensbroek.nl/romeinse_villa_Schuereijck.html.  
De heemkundevereniging was op de hoogte van deze historische vond-
sten door de beschrijving ervan in het bekende boek over de geschiede-
nis van Hoensbroek van de heren van de Venne, De Win en Peeters, maar 
van dit Romeinse Hoensbroek was nu niets zichtbaar.  
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Daarom nam het bestuur vorig jaar al het initiatief om een informatieve 
plaquette te plaatsen bij deze locatie in het park van Adelante. Dankzij de 
geweldige medewerking van de raad van bestuur en de afdelingen bouw 
en communicatie van Adelante werd Romeins Hoensbroek, hoewel het 
al heel lang verborgen ligt onder een laag zand, daarmee toch weer zicht-
baar. Op de plaquette is naast een toelichtende tekst ook een afbeelding 
van het vernuftige verwarmingssysteem van de villa weergegeven, die 
pastoor Habets bij de opgraving heeft getekend. Op de plaquette vindt u 
ook een QR-code, waarmee u met uw smartphone de eerdergenoemde 
webpagina met informatie over de villa kunt opvragen. 
Dankzij de medewerking van het archeologisch depot in Maastricht kun-

nen we ook beschikken over een aantal van de vondsten op het villater-
rein die nu te bewonderen zijn in een vitrine bij de ingang van restaurant 
de Oase in het hoofdgebouw van Adelante. 
Vermeldenswaard is ook nog, dat wethouder Braeken tijdens zijn speech 
bij de onthulling de toezegging deed om nader onderzoek te laten doen 
naar deze Romeinse resten door regioarcheologe Hilde Vanneste. Daar-
mee zouden we bijna 130 jaar na de ontdekking nog meer te weten kun-
nen komen over hoe het er op deze plek bijna 2000 jaar geleden uitzag. 
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De BBQ-middag 

De BBQ-middag op zondag 4 augustus mocht zich verheugen op ruim 30 
deelnemers en heel veel zon. Er was gezorgd voor een stukje vla en ’n 
kop koffie bij de ontvangst, de BBQ-ingrediënten waren van Van Melick 
(goede wijn behoeft geen krans)  en zeker het vermelden waard was de 
grillkunst van onze gastkok, Frans Vermeer, die hier ’en public’ kon laten 
zien, dat hij niet voor niets aan diverse kookcursussen heeft deelgeno-
men. Er werd veel gekeuveld, stemmige muziek op de achtergrond, 
kortom het was een geslaagde middag.  
  

R. OFFERMANS - FYSIOTHERAPIE 
Kouvenderstraat  111 
6431HC Hoensbroek 

Tel.: 045-5220932 
 

PARTYCENTRUM AMICITIA 
Markt 9 

6431 LG Hoensbroek 
Tel.: 045- 5212999 
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Begunstigers: 

 

Holtus  Verzekeringen & Financieringen Hoensbroek 

M.  L’Ortye         Amstenrade 

Punctua & Partners  - Accountants  Hoensbroek 

The READ SHOP  Vromen     Hoensbroek 

C. van Tilburg       Hoensbroek  

van Melick - Heerlijk uit Hoensbroek  Hoensbroek 

Janssen Paardensport      Vaesrade-Nuth 

 

SCHADENET - KOENEN 
Breukerweg 178 
6412 ZL Heerlen 

Tel.: 045-5215450 
 

ROLF DE JONG AUTOSCHADEBEDRIJF 
De Koumen 60 

6433 KD Hoensbroek 
Tel.: 045- 5210590 
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