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Van de redactie
Het is nog maar heel kort geleden, dat het vorige nummer van ons ledenblad
bij u op de deurmat viel. En nu ligt er alweer een voor uw neus. Ook deze keer
hebben we u weer veel te vertellen. Misschien nog wel meer dan de vorige
keer, want de leden van onze vereniging zitten niet stil. Ze hebben zelfs zo
hard gewerkt, dat we niet eens alles wat we ontvangen hebben in dit nummer
kunnen meenemen. We moeten, of we willen of niet, het een en ander voor
het volgende nummer bewaren. Er zitten nu eenmaal beperkingen aan de
omvang van ons ledenblad. Maar u houdt dat natuurlijk van ons tegoed.
Behalve de laatste nieuwtjes van binnen en buiten de vereniging zoals
bijvoorbeeld de 3e prijs, die we wonnen in de Hoensbroekse carnavalsoptocht
en een verslag over de jaarvergadering op 4 maart j.l. hebben we deze keer
ook iets over de bioscooprage in Hoensbroek in het begin van de vorige eeuw.
Ook ontbreekt de familie, die voorheen het kasteel bewoonde en aan wie
Hoensbroek haar naam te danken heeft niet in dit nummer. Een van de
artikelen gaat namelijk over een niet zo erg bekende, maar zeker niet
onaanzienlijke zoon van ridder Herman Hoen, die op een onverwachte plek
elders in het land plotseling opduikt.
Verder vragen we uw hulp bij het oplossen van een aantal vragen, zoals over
de, voor zover we weten, oudste foto van de Harmonie St. Caecilia uit 1896 en
over een paar politiefoto’s uit 1924.
Er komen dus in dit nummer veel verschillende onderwerpen aan bod.
Maar het moge duidelijk zijn, dat het alleen maar mogelijk is om iedere keer
weer een goed gevuld en interessant ledenblad te maken als U ons daarbij
helpt. We zijn afhankelijk van wat onze leden ons aanleveren. Als u denkt: “Ik
heb wel iets, dat de moeite waard is om in het ledenblad te plaatsen, maar ik
weet niet of ik dat wel goed op papier kan zetten!”, aarzel dan niet om met ons
contact op te nemen.
De redactie helpt u daar graag bij!

H. Giesen - Herenkapper
GB van Hövellplein 12
6432HE Hoensbroek
Tel.: 045- 5218531
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Jaarvergadering
Op woensdag 4 maart 2009 werd onze jaarvergadering gehouden in ons
home, het MFC aan de Prinsenstraat.
Misschien mede dankzij de koffie en vlaai en aansluitend een interessante
lezing hadden wij een druk bezette en geanimeerde zaal.
De vergadering: allereerst het welkomstwoord van onze voorzitter, Paul
Borger, waarna het woord aan de secretaris gegeven werd, die in een goed
verzorgd jaarverslag wees op de diverse boekuitgaven en andere activiteiten.
Trots verkondigde hij, dat ons ledental fors gegroeid is en er nu reeds 110 leden
zijn.
Vervolgens de penningmeester, die al goochelend met de cijfers uitkwam op
een positief eindsaldo. Ook financieel een geslaagd jaar dus. Uit de begroting
voor 2009 blijkt dat we ook weer garen spinnen bij de nieuwe boekuitgave over
Hoensbroek (zie elders in dit blad) en wij vinden het daarom verantwoord om
naast de reeds in 2008 gekochte beamer, ook een nieuwe laptop en andere
kantoorbenodigdheden aan te schaffen.
Onze kascommissie, de heren Blankers en Bus, gaf haar fiat aan de jaarcijfers
2008 en werd tevens herkozen voor de kascontrole van 2009.
Hierna werden de aftredende bestuursleden P.Borger en R.Zwaak herkozen en
restte de rondvraag. Hierin geen lastige vragen, alleen een paar positieve
opmerkingen en daarna het slotwoord van de voorzitter.
Na de pauze met koffie en een lekker stuk vlaai, de dialezing.
Spreker, de heer Hermens, laat duidelijk horen en zien dat het Limburgse
landschap zijn favoriete item is en weet met veel elan de aanwezigen voor dit
onderwerp te boeien.
Zijn uitleg over het ontstaan van ons landschap, gelardeerd met de fraaie
natuurdia’s, alsook de getoonde fossielen laten dit laatste uur van deze
heemkundemeeting vervliegen.
Concluderend… een geslaagde avond die de aandacht van onze leden
verdiende. De thuisblijvers hebben wat gemist! Tot volgend jaar!
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Bioscopen in Hoensbroek
(deel 1)
Het begin
In 1914 kwam nèt over de gemeentegrens met Heerlen de
Staatsmijn Emma in bedrijf. Voor Hoensbroek had dat tot gevolg,
dat in korte tijd de bevolkingsomvang met een factor acht
toenam: van ± 1500 inwoners rond 1910 naar ± 12.000 in 1925. Uit
alle delen van Nederland, maar ook uit het buitenland,
stroomden de mijnwerkers het dorp binnen. Hoensbroek
veranderde in sneltreinvaart van een slaperig boerendorp in een
mijnwerkersstadje, in het centrum van het gebied, waarin de
kolenmijnbouw en de daaraan gerelateerde woningbouw en
andere voorzieningen zich ontwikkelden. Maar behalve tot een
explosieve groei van het aantal woningen leidde die groei ook
tot een grote behoefte aan gelegenheden tot ontspanning en
vermaak. In die context werd het fenomeen bioscoop in
Hoensbroek erg belangrijk in de jaren direct na de Eerste
Wereldoorlog
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Film was in die tijd,
zeker in Limburg, een
medium dat nog in de
kinderschoenen stond en filmvoorstellingen werden aanvankelijk vooral
door rondreizende bioscopen gegeven. Echter, van 1910 tot aan het
begin van de Eerste Wereldoorlog groeide het aantal vaste bioscopen in
Limburg in rap tempo. Ook aan Hoensbroek ging die groei niet voorbij.
Het dorp telde in 1912 al één bioscoop, die werd geëxploiteerd door P.H.
Moonen in hotel Wilhelmina aan de Nieuwstraat, de Witte Bioscoop. Het
is niet duidelijk hoe vaak daar de voorstellingen plaatsvonden en ook is
niet bekend welke films er vertoond werden
en en hoe lang de bioscoop in
bedrijf is gebleven. Volgens van Oort zou de naam ‘Witte Bioscoop’
wijzen op voor katholieken toelaatbare films en het zou kunnen, dat
Moonen de goedgekeurde zogenaamde ‘BenS’-films
films van Loet Barnstijn
huurde, maar er zijn geen aanwijzingen voor samenwerking met de
katholiekeni.
1912 de bioscoop in hotel Wilhelmina

Zoals ook elders in Limburg, bijvoorbij
beeld in Brunssum, Heerlen en
Maastricht, werd in de eerste jaren van
de permanente bioscoop van kathoka
lieke zijde geprobeerd eigen filmfilm
exploitaties op te richten.
Bedoeling was hiermee enig zedelijk
tegenwicht te bieden voor ‘het biosbios
coopgevaar’ van de commerciële biosbios
copen. Daardoor kwam er in 1914 een
tweede bioscoop in Hoensbroek bij. In
de Limburger Koerier van 10 januari 1914
stond daarover het volgende te lezen:
“Kath. Bioscoop. – HOENSBROEK.
HOENS
Door
1914 kleine St. Jan als bioscoop
toedoen van ’t comité van de Kath. Soc.
Actie heeft zich eene commissie gevormd,
vormd, die zich zal belasten met het
plaatsen eener bereids aangekochte eersteklas bioscoop in de oude
kerk. De leiding berust bij voornoemd comité, waaraan tevens het
toezicht over de vertooningen is opgedragen.”
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Tijdens de kermis vindt op maandag 19 januari van dat jaar de officiële
opening plaats van de “Hoensbroeksche Bioscoop” met de vertoning
van de film “Van de Kribbe tot het Kruis”. Er zijn 3 voorstellingen: een
kindervoorstelling voor kinderen onder de 16 jaar en om 5 uur en 8 uur
voor de anderen. Entree: 30 en 50 cent en kinderen 12 cent. De bioscoop
biosco
wordt gerund door de afdeling bioscoop (er was ook een afdeling
toneel) van het plaatselijke comité van de Katholieke Sociale Actieii, die
hiermee volgens een krantenbericht het volgende beoogt:
beoogt “Het volk
heeft behoefte aan ontspanning; gepaste gelegenheden
eden daartoe werken
als veiligheidskleppen, die het te sterk
bruisend leven voor abnormaliteiten
behoeden. Met het doel het vermaak te
leiden en te houden in gepaste banen en
geenszins uit winstbejag is door het comité
van de kath. Soc. Actie alhier tot stand
gebracht een aan de hoogste technische
eischen
beantwoordende
bioscoopiii
inrichting.”
Volgens aantekeningen in het Memoriale
parochiae van rond september 1914iv was
een aantal van de ‘voornaamste burgers’,
o.a. burgemeester Boshouwers, pastoor
Röselaers
aers en dokter van Aubel, lid van het comité van de K.S.A., dat met
bisschoppelijke goedkeuring het ’besluit tot oprichting van een bioscoop
uitvoerde. Of deze bioscoop gedurende de jaren van de Eerste
Wereldoorlog in bedrijf is geweest (de import van films
film was zeer
beperkt) is niet bekend, maar uit het overzicht van de opbrengst van de
gemeentelijke vermakelijkheidsbelasting in 1919 blijkt, dat er in januari
van dat jaar nog inkomsten uit filmvoorstellingen in de kleine St. Jan zijn
geweest. Vrij kort na het
et eerste krantenbericht over de nieuwe
bioscoop, nl. op 28 februari 1914, besluit de gemeenteraad tot het
invoeren van een verordening op bioscoopgebouwen en –
voorstellingen. Volgens het verslag van die raadsvergadering wil het
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raadslid Vincken het besluitt uitstellen, maar de burgemeester vindt, dat
er haast geboden is en met algemene stemmen wordt de verordening
aangenomen. Het kerkje voldeed niet aan een aantal van de in de
nieuwe verordening gestelde eisen. Maar volgens de burgemeester was
dat ook niet nodig, omdat het om een tijdelijke bioscoop zou gaan. Men
zou pas aan de nieuwe verordening behoeven te voldoen, zo meldt het
verslag, als de K.S.A. zelf een zaal zou gaan bouwenv. In de gemeentege
lijke gegevens over de inkomsten uit vermakelijkheidsbelas
lasting is tot en
met 1917 niets over deze bioscoop te vinden. De eerste
ste vermelding
ver
daarover dateert pas van 1918.
Na de Eerste Wereldoorlog
Wereld
komt het Hoensbroekse
Hoens
bioscoopwezen
wezen in een
stroomversnelling terecht. Het dorp is inmiddels behoorlijk in omvang
toegenomen en dat geldt ook voor het nabij gelegen Treebeek. Gericht
op deze markt openen in Hoensbroek in korte tijd een drietal nieuwe
bioscopen hun deuren.
Verdere ontwikkeling

In juli 1918 kreeg de N.V. Bioscoop
Emma een vergunning voor de bouw
van een splinternieuwe bioscoop
aan de Heisterberg 35, met 400 zitzit
plaatsen, 8 logeboxen en een toneelruimte.
De bioscoop stond onder leiding van
Heinrich te Poel uit Kerkrade.
Hij pleegde een flinke investering
in
in
dat gebied, want behalve
lve een bioscoop bouwde hij op de Heisterberg in
dezelfde tijd naast de bioscoop ook nog een winkel met garage. Volgens
de gemeentelijke administratie van de vermakelijk
lijkheidsbelasting
moeten er in die nieuwe bioscoop al in december van dat jaar filmfilm
voorstellingen hebben plaatsgevonden, hoewel
wel te Poel pas in januari
1919 een hinderwetvergunning
wetvergunning kreeg. Tot 1923 stond de bioscoop onder
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zijn leiding, maar het bedrijf werd in september van dat jaar
overgenomen door C.M. v.d. Linden. De mislukte pogingen om ook in
Treebeek een bioscoop op te zetten leidden ertoe, dat te Poel het
financieel allemaal niet meer kon bolwerken en zijn bedrijf moest
verkopenvi.
In een volgend nummer van dit blad zullen we daar nog verder op in
gaan.

Hoewel het op de bouwtekeningen nog Theater Treebeek
beek (verwijzend
naar de aan de overzijde van de Akerstraat gelegen nieuwbouw
bouwwijk) genoemd werd opende op Akerstraat
straat 114 onder de naam Luxor Theater in
de zomer van 1919 met meer dan 600 stoelen, pal tegenover de
Staatsmijn
mijn Emma, nóg een splinternieuwe
bioscoop
coop haar deuren. In het Limburgsch
Dagblad van 21 juni van dat jaar wordt hoog
opgegeven over de plannen van de nieuwe
ondernemers: “Het gebouw en zijn inrichting
voldoet aan de strengste eischen, welke de
hygiëne stelt, terwijl naar de onder
dernemers ons
verzekeren de op te voeren stukken op welk
gebied der kunst ook steeds van dien aard
zullen zijn, dat zij den toets der kritiek, wat
betreft kunst en zeden, glansrijk zullen
doorstaan”..
Het Limburgsch Dagblad van 24 augustus van
dat jaar meldde hierover, dat ter gelegenheid
van de opening de Maastreechter
treechter Staar, na een bezoek aan de
bovengrondse werken van de Staatsmijn Hendrik, begeleid door het
muziekkorps van de Staatsmijn Emma een wandeling maakte door

10

Oos Gebrook nr. 3 - april 2009

Treebeekk en een paar nummers ten gehore
bracht op het Treebeekplein. Na een
ontvangst in het Casino zouden ze vervolgens
een optreden verzorgen ‘in het te openen
Luxor-theater.
Eigenaar van deze bioscoop was de N.V.
Hoensbroeksche Maatschappij tot Exploitatie
van Bioscoop-Theaters
Theaters te Hoensbroek” met
als president-commissaris
commissaris en later als
directeur de bekende Hoensbroekse notaris
(en op dat moment ook gemeenteraadslid)
G.A. Beckersvii. Hij is de enige notabele in die
tijd van wie bekend is, dat hij financieel
deelnam
am in een bioscooponderneming. Maar er zijn ongetwijfeld meer
welgestelde burgers geweest, die in die nieuwe bioscoopbusiness een
winstgevende onderneming zagen, maar daar vanwege de dubieuze
reputatie niet mee in de openbaarheid wilden komen. Bij de start van de
bioscoop was de directie toevertrouwd aan de heer W. Esser, die
daarnaast ook nog het Sigarenmagazijn Deli aan de Akerstraat runde.
Hoewel het er nu zeer verwaarloosd uit ziet staat het pand er nog
steeds. Naar verluidt is de huidige eigenaar bezig nieuwe plannen ervoor
te ontwikkelen en daarbij is het de bedoeling minstens de gevel te
behouden en deze ook op te knappen.
De derde nieuwe biosbios
coop, die in die periode
van start ging was de
Witte Bioscoop (in een
advertentie ook wel gege
afficheerd als concerten toneelzaal “Wilhel“Wil
mina”) van Pieter Hubertus Moonen aan de Nieuwstraat, schuin
tegenover het toenmalige gemeentehuis, op nummer B25. Een helemaal
nieuwe bioscoop was dit dus niet, want Moonen was op die plaats al in
1912 in zijn hotel Wilhelmina
ina met filmvoorstellingen begonnen. Of dat
gedurende de oorlogsjaren door ging is niet bekend. Maar in oktober
1919 heropende de bioscoop in ieder geval in een grotere opzet haar
deuren. Het werd met meer dan 700 stoelen meteen de grootste
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bioscoop van Hoensbroek
ensbroek in die tijd. Het Limburgsch Dagblad van 18
oktober 1919 was zeer lovend over de inrichting: “…. de bezoekers niet
slechts kunnen genieten van ’t geen hun geboden wordt op het gebied
van toneel- en filmkunst maar het tevens een lust zal zijn hen te laten genieten van de verschillende
lende landschappen en fresco’s waarmede de
wanden van zaal en galerijen door den bekenden kunstschilder Beek zijn
beschilderd”. De bioscoop, die in het Limburgsch Dagblad van 18
oktober 1919 adverteerde als “bioscoop- en concertzaal “Wilhelmina”,
“Wilhelmina”
werd op 19 oktober
tijdens de najaarskerna
mis geopend met een
voorstelling door de
R.K. Toneel
neelvereeniging
“Paluda”
van
‘het
drama “Coelius”’ en
een dag later met de
vertoning van de film
“20.000 mijlen onder
zee” (naar het bekende
verhaal van Jules Verne), die zoals het Limburgsch Dagblad
blad een dag later
meldde, ‘……..(werd) opgeluisterd
terd door een keurig strijkje. Men zal
werkelijk dezer dagen niet te klagen hebben over ontspanning
ning in HoensHoens
broek’. En Moonen krijgt zelfs een ontheffing van de bepa
palingen in de
Drankwet om ook in de concertzaal sterke drank te mogen schenken,
hoewel eigenlijk niet voldaan werd aan de eisen van licht en luchtviii.
Binnen anderhalf jaar groeide dus in Hoensbroek de bioscoopcapaciteit
in de periode zomer 1918 – najaar 1919 explosief van (bijna) niets naar
1700 stoelen.
Hoensbroek had daarmee méér bioscopen met méér stoelen dan het in
die tijd 3x grotere Heerlen.
Wordt vervolgd, Wim Kortekaas
De verantwoording van dit artikel op pag.36

W. Mengelers – Auto elektra
Burg. Slanghenstraat 11
6433 AR Hoensbroek
Tel.: 045- 5217777
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Gevel Luxor theater

Emma bioscoop
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Zieëverings Sjang
Oh, d’r dach dat Zieëverings Sjang ‘ne Sibbedeus waor ?
Mer da höbt gier ’t veerkentig mis. En mit dat veerkentig maen ich dat d’r ’t
da va veerkéntj (of nog mieë) verkierd bekiekt, want d’r Zieëverings Sjang
waor ten ieësjte gaene Sibbedeus, ten twieëde aoch gaene
beheitskrieëmer, ten driejde gaene voelwammes en ten veerde gaen
votlaok. Aoch gaene nieëmes of e heurepaerd.
rd. En went ich ’t neet zelf
gezieë zou höbbe gelof ich ’t mesjiens. Mer ’t haat zoe gegange wiej ich ’t
hiej vertel en neet angesj.
’t Waor op ‘ne zaoterdig noamiddig
middig dat ich mit ‘ne vrundj, aan ’t sjpatsere
waor in de Kouvender, ’t waor i 1929, en v’r waore koetenellise, van
va ‘n jaor
of 13. Zoe op de huëgde va, woe ze naoderhand ’t Koningin Emma
Kinderhuis geboewd höbbe. V’r
’r lepe aa de angere kantj van d’r waeg, mit
de naas op de Emma aan, en dao zoge v’r op ins vanaaf de Kouvenderberg
’n dokkar aaf-kòmme.
kòmme. Op d’r bok zoot ‘ne paesjknech, en i de dokkar zote
twieë maedjes van ’n jaor of vieftieën te griene, en d’r paesjknech puulde de
aoge oet d’r kop, doe zoogs richtig dat hae ’t paerd
rd neet mieë in g’n heng
houw. Ich dink dat hae de dokkar i d’r berg neet genòg gebremst haat, en
de dokkar ’t paerd te väöl nao vure gedüjd haat. ’t Paerd gallopeerde wie
‘ne wille, en v’r wiste aoch neet woe v’r ’t mooste zeuke. Mer opins
op waor
dao d’r Zieëverings Sjang. Woe hae vandan kaom maog Joeëst waete. Mer
v’r zoge häöm inins naeven ’t paerd renne, hae hing zich mit d’r linkererm
aa de burrie, en mit de
rech
rechterhandj
heel
hae ’t paerd de
naaslaoker
toew.
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En dat paerd sjtòng binne vief meter sjtil. D’r paesjknech klòm va d’r bok aaf
en sjtòng op zien baen te razele. Hae bedankde d’r Sjang; die vrouwlüj i de
dokkar blève mér bäöke, en vier koetenellise waore nog te jòngk, (en te
sjtòm), òm die maedjes in die dokkar te truëste. Aevel dat is gebräözel
achteraaf. Sjwam drüber. Neet mieë aa dinke. Mer zoene kael wiej d’r Sjang,
dat is ‘ne dao zegk ich nog lieëver “Gier” taegen, es taegen ‘ne dae mit ‘ne
hoeëge hood op en ‘ne wandelsjtek i g’n heng, doer ’t dörp löpt. En dat
gaene mich nog zaet dat d’r Sjang ‘ne Sibbedeus waor, dae kriet va mich d’r
windj va vuëre.
D’r Sjang waor ‘ne jòng mit kemau i, dat höb ich zelf gezieë. ’t Waor ‘ne
gezònne Breuker jòng. En dao mòtte v’r ’t toch mer va höbbe.
Neet da?
Toon.

Geslaagde fotopresentatie in Zorgcentrum Pius.
Met veel plezier kijkt onze heemkundevereniging terug op fotopresentatie
annex voordracht in het Hoensbroeks dialect in het Pius Zorgcentrum.
Op initiatief van Ans van de Berg van het centrum organiseerde onze heemkundevereniging op zaterdagmiddag 24 januari 2009 een voortreffelijk
geslaagde fotopresentatie. Het gekozen onderwerp “Oud Gebrook” was
een schot in de roos voor de bewoners.
De aanwezigen in de goed gevulde zaal waren al meteen een en al oor toen
spreekstalmeester en “Breuker Plat” deskundige Math Mertens de middag
opende met een leuke voordracht in dialect.
Aansluitend startte de fotopresentatie met vele fraaie plaatjes uit het verleden van Hoensbroek. Het goed gekozen, vaak luchtige commentaar bij de
getoonde beelden maakte de tongen pas echt goed los en zorgde aldus
voor een leuke wisselwerking tussen makers en publiek.
Na de pauze met een lekkere kop koffie en cake volgde een tweede
voordracht in Breuker Plat en een volgende serie foto’s uit de oude doos.
Daarmee completeerden we deze, voor organisator en toehoorders, geslaagde middag.
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Reünie Mulo Don Bosco
Reünie examenklas Mulo Don Bosco,, Hermesweg in Hoensbroek.
Hoensbroek
Examenjaar 1959
Aangezien het dit jaar 50 jaar geleden is hebben een aantal klasgenoten van
de toenmalige examenklas een comité gevormd met als doel te komen tot
een reünie.
Hierin zitten o.m.
Huub Esser hesser@hetnet.nl
Herman Leblanc
Jo Wassermanwasserman@planet.nl
Herman.P.M.Leblanc@home.nl
Coen Niesten Niesten457@hetnet.nl
(belast met de coördinatie).
Jo Stroucken Jo@send.nl

Eenieder die zich herkent op de foto wordt verzocht zich kenbaar te maken
bij Herman Leblanc, beter bekend als Maantje.
We kregen les van de toenmalige directeur, de heer Guus Mertens,
bijgenaamd “de Dikke”, die steeds rijkelijk met halve en hele schriften strafstraf
werk smeet en je en passant ook nog een paar dagen van school stuurde.
Desondanks een grote groep die het begeerde
e diploma behaalde.
Lezers, als u iemand op de foto herkent van wie u weet of vermoedt dat hij
een weet heeft van deze reünie, dan tip die persoon of geef de
adresgegevens door aan: Herman.P.M.Leblanc@home.nl
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Hoensbroek – een terugblik
“Hoensbroek – een terugblik”
deel II in aantocht!
Aan het eind van dit jaar, om
de een of andere manier aan het
precies te zijn op 21 november
boek heeft meegewerkt door het
a.s., verschijnt het tweede deel in
leveren van informatie in de vorm
vor
de serie “Hoensbroek – een
van verhalen, anekdotes, foto’s,
terugblik”. Het boek wordt
etc. zal hiervoor een uitnodiging
uitgegeven door The Readshop
ontvangen. Ook de heemkundeheem
Hoensbroek en de inhoud wordt,
vereniging en haar leden hebben
net als bij deel I verzorgd door
op allerlei manieren
ren en met het
Paul
Borger,
leveren
van
Roelof Braad en
hand en spanhandJo Brassée.
diensten meemee
gewerkt aan de
Het eerste deel,
tot
totstandkoming
dat eind 2006
van dit boek.
het licht zag,
werd zo’n doorHet is vanaf nu
slaand succes,
mogelijk
om
dat een 2e druk
voor dit tweede
deel
in
te
noodzakelijk
schrijven bij The Readshop
werd. Inmiddels is ook die 2e druk
al weer helemaal uitverkocht en
Hoensbroek in de KouvenderKou
hebben zich ook al weer veel bestraat alhier. Bij voorinschrijving
langstellenden gemeld voor een
bij The Readshop
shop Hoensbroek
eventuele derde druk. En die
kost het boek €24,00,
24,00, na sluiting
derde druk komt er ook als deel
van de inschrijftermijn is de prijs
twee van de serie Hoensbroek –
ervan €26,50.
een terugblik in november a.s. zal
Voor degenen, die zowel deel I
verschijnen.
(3e druk) als deel II tegelijk willen
Deel II van deze serie zal op
aanschaffen zal er een nog nader
vrijdag 20 november a.s. tijdens
vast te stellen combinatieprijs
een speciale bijeenkomst op
mogelijk zijn. Meer informatie
kasteel Hoensbroek gepresendaarover volgt later nog.
nog
teerd worden. Iedereen, die op
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Week van de geschiedenis 2009
Het thema van de Week van de Geschiedenis is dit jaar “Oorlog & Vrede”;
een thema waarmee je heel veel kanten op kunt. Sinds de komst van de
Romeinen kende ons land meer oorlogen dan vrede! In de loop van dit jaar
zal er ongetwijfeld meer informatie komen over de activiteiten, die er in dat
kader zullen worden ontplooid in deze week, die loopt van 17 tot en met 25
oktober a.s.. Kasteel Hoensbroek wil in die week ook aandacht besteden
aan dit thema. In de Tweede Wereldoorlog en kort daarna vond van 1943
tot halverwege 1946 het kindertehuis Meerzicht uit Velsen onderdak in het
kasteel. De heemkundevereniging wil in
die week in samenwerking met Kasteel
Hoensbroek hieraan ook aandacht besteden. Op welke wijze dat zal gebeuren
is nu nog niet precies bekend, maar daar
zult u te zijner tijd nog tijdig over
worden geïnformeerd.

Neu Moresnet
Excursie naar Neu Moresnet op 24 mei a.s..
Op zondag 24 mei gaat onze vereniging er weer eens een dagje op uit. Het
wordt een wandeltocht door het voormalige Neutraal Moresnet en
omgeving. Als gevolg van een conflict tussen het toenmalige Koninkrijk der
Nederlanden en Pruisen over de zinkmijn Vieille Montagne in het plaatsje
Kelmis (La Calamine) was dit gebied tussen 1816 en 1919 een zelfstandige
staat. Ons bekende Drielandenpunt in Vaals was in de periode na de
afscheiding van België in 1830 tot het einde van Neutraal Moresnet in 1919
om die reden zelfs een Vierlandenpunt. Als u er meer over wilt weten kijk
dan eens op www.moresnet.nl.
Ons excursiedoel is het fraaie landschap rond de voormalige lood- en
zinkmijnen die ooit kenmerkend voor deze streek waren. Zelfs de
plaatsnamen, zoals Plombières of Bleiberg, duiden daar nog op.
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Op deze wandeltocht / excursie
sie zal onze gids, de heer Hermens, u attent
maken op de diverse restanten van het voegindustriële mijntijd
tijdperk en de in
het voorjaar ontluikende natuur. Ook het bekende, maar zeldzame
zeld
zinkviooltje zal in die periode in volle bloei zal staan.
We vertrekken om 10.00 uur vanaf de Markt alhier. Enige conditie en
aangepast schoeisel
sel zijn hier op zijn plaats. Er is een koffiepauze onderweg
op kasteel Eyneburg in Hergenrath en de deelnameprijs zal
al voor onze leden
slechts € 2,00 zijn, introducés betalen € 4,00.. Meer informatie hierover
hier
volgt t.z.t. via onze website en een mailing via e-mail of post.

1843 zinkmijn te Kelmis

Constructiebedrijf Wiel Peters
Economiestraat 47 A
6433KC Hoensbroek
Tel.: 045- 5211057
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Carnaval
Heemkundevereniging Hoensbroek heeft de gelegenheid
te baat genomen om zich ook
in “het vijfde seizoen” nadrukkelijk aan de Hoensbroekse
gemeenschap te presenteren.
Allereerst
hadden
wij,
paginagroot,
een passend artikel
in d’r Uul, de Breuker
carnavalskrant, leuk
omlijst met diverse
foto’s enne….

dialectwerk van Paul
Pa
van
Hoensbroek verzameld
ver
is.
Leuk, kleurig verkleed als
leden van het schrijversgilde
en gewapend
pend met een ouderouder
wetse schoollei
lei en krijt, bebe
schre
schreven
zij, in ‘t
Breuker
ker Plat, het
Breuker
ker publiek en
betrokken aldus de
toeschou
schouwers bij het
optocht
optochtgebeuren.
Hun uitbeelding kon
blijkbaar
baar ook de jury
bekoren, want onze
Breuker
ker
Sjrie
Sjrievers
werden
beloond
met een derde prijs
in de afdeling “groot
fragment”.
ment”.

Carnavalsoptocht
2009
Had u het al gezien,
live of op TV? Onze
heemkundevereniging was ludiek erbij
in de bonte stoet die
op carnavalsmaandag door de Hoensbroekse
straten “sjoenkelde”.
Onder optochtnummer 29 liep
onze groep mee en zij speelde
op ‘‘ ’n sjpassige tuën” in op
het boek “Breuker Jònge
sjrieve Breuker Plat”, waarin
door Math Mertens het
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Een mooie beloning
voor een vrolijke middag. Voor
herhaling
ling vatbaar en voor ons
een aardige manier om aan
het Hoensbroekse publiek
pu
te
tonen, dat de HeemkundeverHeem
eniging Hoensbroek
broek actief op
de rails staat.
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Harmonie St. Caecilia 1896
De oudst bekende foto van onze harmonie St. Caecilia dateert uit 1896.
Hij is gemaakt bij de opening van de spoorlijn van Sittard naar Heerlen.
Van de leden, die op deze foto staan zijn op 4 personen na de namen
bekend. En dat zijn bijna allemaal namen van families, die al lang in
Hoensbroek geworteld zijn. In de werkgroep genealogie hebben Rein
van Lieshout, Tonny Boumans en Wim Kortekaas het plan opgevat om
‘het verhaal’ bij deze foto uit te zoeken en na te gaan hoe de
stamboomgegevens van degenen, die op de foto afgebeeld staan eruit
zien, zowel van hun nakomelingen als van hun voorouders, waar ze
woonden, welk beroep ze uitoefenden, etc..
Daarom doen zij hierbij de volgende oproep aan iedereen, die méér
weet te vertellen over de afgebeelde personen. Zij houden zich van
harte aanbevolen voor alle informatie hierover.
Ook indien iemand van mening is dat de naam van de hieronder
vermelde persoon niet juist is!!
Dus wie iets te melden heeft kan dit kwijt bij:
Rein van Lieshout, Eickhovenstraat 16, Voerendaal 045-5752305;
reiniervl@planet.nl
Tonny Boumans – Leunissen, Luiperbeekstraat 8, Klimmen
045-5752937
TonnyBoumans@home.nl
Wim Kortekaas Klinkertstraat 19, Hoensbroek; tel. 045-5217721;
w.kortekaas@xs4all.nl
Bron: Programmaboekje 120 jaar harmonie St. Cecilia Hoensbroek.

F. van Oost - Assurantiën
Juliana-Bernhardlaan 8
6432 GW Hoensbroek
Tel.: 045-5224241
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Zittend:
1. Juëpke CŐRVERS, dikke
tromdrager.
2. Jup PETERS, trommelslager.
Rij 1 en 2:
3. Louis PETRY.
4. Hendrik? KOKKELKOREN.
5. Joseph SNIJDERS.
6. Willem FRANSSEN.
7. Constant SNIJDERS.
8. Jan Jacob (Sjang) PETERS.
9. Joseph CREUSEN. Hij was de
vader van Bernard Creusen.
10. HERMANS. De oude koster.
11. Leonard SNIJDERS.
12. Eugène HORSMANS. Hij was
destijds bierbrouwer van de
brouwerij te Overbroek.
Rij 3:
13. HAMERS, een van de paters
Hamers.
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14.
15.
16.
17.
Rij 4:
18.
19.
20.
21.

Albert HAMERS.
?
?
Guill PETERS.
PETERS

?
Albert DRIESSEN.
DRIESSEN
Andries VONKEN.
VONKEN
Willem PETERS de oude,
vader van de onderwijzer
Peters en vader van Jup
Peters (nr. 2).
22. ?

Rij 5:
23.
24.
25.
26.
Rij 6:
27.
28.
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Leonard DELAHAYE.
DELAHAYE
Joseph VONCKEN
Bertus SMEETS
Hubert KUSTERS.
KUSTERS
Jean STEVENS.
STEVENS
Martin SMEETS uit Vaesrade.

Mijnwerkersgeschiedenis centraal
tijdens symposium in Heerlen
Het Sociaal Historisch Centrum
voor Limburg (SHCL) is een
onderzoek- en documentatiecentrum voor de geschiedenis van
Limburg. Sinds zijn oprichting in
1949 heeft het SHCL de papieren nalatenschap verzameld van tal van
bedrijven, organisaties en personen die een rol hebben gespeeld in de
economische en maatschappelijke ontwikkeling van onze provincie. De geschiedenis van de Limburgse mijnindustrie, de mijnwerkers en hun sociale
leven heeft daarbij steeds een centrale plaats ingenomen.
Symposium mijnwerkersgeschiedenis
Op verzoek van de Stichting ‘De Koempel verhaalt’, die in 2007 is opgericht
om een wetenschappelijk standaardwerk over de Limburgse mijnwerkers
tot stand te brengen, heeft het SHCL een onderzoeksplan hiervoor
opgesteld.
De mijnwerkersgeschiedenis zal ook centraal staan tijdens een symposium
dat het SHCL in mei 2009 organiseert in Heerlen. Diverse aspecten van de
mijnwerkersgeschiedenis zullen daarbij aan bod komen, waaronder: mijnwerkerstaal en mijnwerkerscultuur, het silicosevraagstuk, de Ondergrondse
Vakscholen, de tewerkstelling van buitenlandse arbeiders, de pendel naar
de Luikse mijnen in de jaren 1950 en de langzaamaanactie van 1957.
Belangstelling? Stuur een e-mail naar: info-shcl@shcl.unimaas.nl, dan
houden wij u op de hoogte.

Adm. Kantoor J. A. Klein
Galerijstraat 16
6432AV Hoensbroek
Tel.: 045- 5211214
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Opsporing verzocht
Ons bestuurslid Han Ruyters
kwam enige tijd geleden in het
bezit van een tweetal opnames,
die door de politie werden gemaakt in 1924.

Om precies te zijn: het zijn 2
foto’s, door de politie op 8 augustus 1924 om 3 uur n.m.
n.m genomen.
Het betreft met zekerheid een
plek en gebeurtenis
tenis in HoensHoens
broek, maar Han weet helemaal
niet waar de foto’s precies zijn gemaakt. Als iemand enig idee heeft wat
er precies op de foto’s staat kan hij zich
ich melden bij het secretariaat.
Han zou dolgraag weten waar en wat dit is!

VZ Constructie en Reparatiecentrum
De Koumen 22
6433 KD Hoensbroek
Tel.: 045- 5234081
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Hoensbroekse slachtoffers ten gevolge
van oorlogsgeweld
Haar vader gaf haar geboorte aan bij het gemeentehuis van Hoensbroek. Niet veel later trokken zij en haar familie in hun woonwagen weer
verder. Een kleine 32 jaar later werd zij vergast in Auschwitz.
Op 18 september 1944 stierven in Hoensbroek twee soldaten uit
Duitsland. Eén in de Jeugrubbe door een handgranaat, omdat hij zijn
schuilplaats weigerde te verlaten. Eén bij Hommert door een schotenwisseling;
achterhoedegevechten op de vlucht richting Amstenrade.
In Hoensbroek geboren en er zijn jeugd doorgebracht meldde deze
landbouwersknecht zich bij het Franse Vreemdelingenlegioen en stierf in
Tonkinchina bij Hanoi in 1954.

Deze gebeurtenissen zijn de top van de ijsberg in een onderzoek van de
Werkgroep Tweede Wereldoorlog naar Hoensbroekse slachtoffers ten
gevolge van oorlogsgeweld sinds het losbarsten van de Tweede
Wereldoorlog. Wij proberen zoveel mogelijk in kaart te brengen door
middel van het verzamelen van alle informatie over deze en ongeveer
130 andere personen.
Onze bedoeling is het presenteren van harde feiten. Hiermee zal een
solide basis gelegd kunnen worden als aanvulling bij een bestaand of
een te realiseren monument. Burgers en militairen, buitenlanders, vaderlanders zowel als verraders. Ons onderzoek staat los van (om het eender
door welke motieven ingegeven) ideeën om een deel van de namenlijst
in marmer of op papier te realiseren.
We streven naar volledigheid en willen niemand uitsluiten die aan het in
de titel genoemde criterium voldoet. Alle verzamelde en op een rij
gezette informatie zal op zich al een monument vormen: een
waarschuwing voor de uiterste kosten die een oorlog vraagt, wat de
motieven voor een strijd ook mogen zijn.
Werkgroep Tweede Wereldoorlog

R. Offermans - Fysiotherapie
Kouvenderstraat 111
6431HC Hoensbroek
Tel.: 045-5220932
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Jos Cremers, Hoensbroekenaar,
Hoensbroekenaar,
oprichter van het Natuurhistorisch
Museum in Maastricht.
Maastricht.
Een van de markante
e figuren die Hoensbroek heeft voortgebracht is wel Jos
Cremers, de latere rector en oprichter van het Natuurhistorisch
historisch GenootGe
schap Limburg en het Natuurhistorische museum te Maastricht. Vijf jaar
jaa
vertoefde hij in Wijnandsrade, waar hij het herenhuiss Niethuizen 125 huurde.
huurde
Daar woonde hij met zijn huishoudster Antje Schürmann. Een jaar voor zijn
overlijden op 30 oktober 1950 keerde hij terug naar Maastricht
astricht naar de
Abtstraat 4. Antje ging niet mee. Zij trok in bij familie in Wijck.
Jos (Pius Joseph) Cremers werd geboren
ren in de Aldenhof in Hoensbroek op
12 juni 1873 als zoon
van Louis (Ludovicus) Cremers
Cre
en
Maria Josepha SenSen
den, beiden van
Hoens
nsbroekse origine. Op zesjarige
zes
leeftijd verhuisde
ver
hij
met zijn ouders
ou
naar
de hoeve HaagsitHaag
tard in Broeksittard,
Broek
een alleenliggende
alleen
boerderij
derij 3 km buibui
Jos Cremers
ten de Putpoort van Sittard. Hij ging naar de lagere
school in Meerssen,
eerssen, waar hij bij zijn heeroom verbleef, die daar kapelaan
was. In Sittard volgde hij het Jezuïetencollege, waarna hij naar het seminarie
in Rolduc vertrok. In 1899 ontving hij in Roermond zijn priesterwijding. Tot
zijn eigen verbazing benoemde Rolduc hem als jong priester tot professeur
en histoire naturel, een terrein waarop hij volledig onbekend was. Op
kloosterscholen was dit een gebruikelijke gang van zaken. In Rolduc ging
men van het standpunt uit: al smedend wordt men smid of in Rolducer
voertaal: la position fait l’homme. Dit leidmotief heeft de latere Rector
steeds voor ogen gestaan en heeft hem gestimuleerd bij zijn natuurna
historische studie. Naar mededelingen van zijn leerlingen was hij als leraar
zeer geliefd, niet alleen omdat zijn manier van lesgeven erg afweek van het
gewone patroon maar ook omdat de lessen vaak opgeluisterd werden door
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levend materiaal zoals kikkers en vleermuizen. Hij sprak gemakkelijk en
boeiend en werd vaak gevraagd voor feestpreken.
Tot 1909 bleef Cremers als plant- en dierkundige verbonden aan Rolduc,
waar hij begon met het aanleggen van een collectie vlinders. Van 1909 tot
1913 was hij kapelaan van de parochie Breust-Eysden, waar hij naast de
zielzorg veel tijd stak in het verzamelen van zeldzame planten en dieren,
waarover hij in een vaste rubriek publiceerde in de "Limburger Koerier".
Deze artikelen brachten hem in contact met de hoofdredacteur van de
Limburger Koerier: Jac. P van Term. Samen namen zij het initiatief voor de
oprichting van een Limburgse natuurhistorische bond. In Breust was hij
terecht gekomen in de geboorteplaats van Eugène Dubois, die tien jaar
daarvoor op Java de mensaap Pithecanthropus erectus ontdekt had. Het is
niet bekend of zij hier persoonlijk met elkaar kennismaakten, wel kwam de
rector bij de familie Dubois thuis.
Op 27 november 1910 stichtte hij samen met van Term en dr. A. de Wever uit
Nuth het Natuurhistorisch Genootschap, dat bij aanvang maar 18 leden
telde. Twee jaar later legde rector Cremers de grondslag voor het
Natuurhistorisch Maandblad; het aantal leden was toen al opgelopen tot
206! Voor de wetenschappelijke bijdragen verscheen er vanaf 1912
bovendien een Jaarboek van het Genootschap, waardoor er ook elders in
het land belangstelling werd gewekt voor de zo van de rest van het land
afwijkende Limburgse flora en fauna. In datzelfde jaar werd het
Natuurhistorisch Museum opgericht in het klooster van de Grauwzusters
aan het Bosquetplein, dat toen nog de Heksenhoek heette. Onder het
bewind van rector Cremers zijn belangrijke collecties voor het Museum
verworven. Dr. A. de Wever schonk zijn herbarium met ruim 20.000 planten,
die een relatie met de Limburgse bodem hebben.
De insectencollectie van rector Cremers groeide uit tot een nationaal
vermaarde verzameling, vooral mede dankzij de schenkingen van de
kevercollectie van Rüschkamp, de vlindercollecties van Franssen, majoor
Rijk en Mr. Kortebos, de vliegencollectie van Klene en de mierencollectie van
Wasmann.

v Oers Assurantiën
Kouvenderstraat 238
6431HK Hoensbroek
Tel.: 045- 5212856
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Daarnaast werd het museum in de beginperiode verrijkt met de vogelvogel
collecties van Nillesen en H. de Wever en de herbaria van De Bosquet en
Dumoulin. In 1920 verwierf het museum de beroemde
eroemde Bryozoëncollectie van
Pergens. Ook heeft rector Cremers de basis gelegd voor de collectie geogeo
logie en paleontologie, die in de beginperiode
eriode voornamelijk met vondsten
uit de ENCI-groeve werd opgebouwdix.
Van 1913 tot 1917 was Jos Cremers Rector te Raath - Bingelrade. Waarom
moest Cremers uit Eijsden vertrekken? Raath was een geïsoleerd gehucht
gehu
op
een hoogte naast een landweg, die van Bingelrade
gelrade voert naar Merkelbeek.
Rond een open weiland stonden enkele kapitale boerderijen
derijen sinds eeuwen
bewoond door een paar families, waaronder Cremers
mers en Beckers, die door
huwelijken in een groot netwerk verweven waren.
ren. Er staat een kapel, die
nog in gebruik is geweest door de vroegere
gere rector Cremers, een broer van
zijn bet-overgrootvader. Maar de
rectoraatswoning
moest nog gebouwd worden en
men kan zich nauwelijks voorstellen
dat de zielennood
van Raath zo ten
hemel riep dat
Cremers daarvoor
grafsteen Jos Cremers
inderhaast
zijn
werk in Eijsden
moest
verlaten.
Maar Cremers vertelde wel eens over conflicten, die hij had met zijn baas, de
pastoor van Breust. Cremers had hem wel eens onvriendelijke dingen
toegewenst. Daarvoor werd hij door het bisdom op het matje geroepen. Hij
moest zijn excuses aanbieden en zei toen tegen de pastoor:
pastoor “Ze hubbe in
Remunj gezag tot Geer neet hoof te sjtikke”. Maar er waren ook spanningen
in het dorp Breust, die zodanig waren dat de oud-burgemeester
burgemeester wel
we eens
een steentje zou kunnen hebben bijgedragen tot zijn overplaatsing.

Uitvaartcentrum van den Hout
Kathagen 10
6361HG Vaesrade
Tel.: 045- 5212004
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Rector Cremers werd in 1917 door de Gemeente Maastricht aangesteld als
conservator van het museum. Na zijn pensionering in 1939 vestigde hij zich
in Neercanne. Hij overleed op 28 december 1951 in het Elisabeth Ziekenhuis
aan de Abtstraat te Maastricht en werd begraven op de laatste dag van 1951.
Op vrijdag 28 december 2001 precies vijftig jaar nadat hij was overleden,
werd hij in het museum te Maastricht herdacht als stichter van het
Natuurhistorisch Genootschap en als oprichter van het Natuurhistorisch
Museum Maastricht en voor zijn bijzondere rol, die hij heeft gespeeld in de
beginjaren van de natuurbescherming en het natuuronderzoek in Limburg.
In de namiddag werd een bezoek gebracht aan zijn recent gerestaureerde
grafmonument op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg te
Maastrichtx. Jos Cremers heeft vele publicaties op zijn naam staan. In 1910
had hij de rubriek Planten en Dieren in Limburg in de Limburger Koerier. In
het Natuurhistorisch Maandblad schreef hij over bunzingen, dwergvleermuizen schildpadden en vuursalamanders maar ook over geologische en
palaeonthologische onderzoekingen die hij deed in de omgeving van
Maastricht. Zoals zo veel Limburgse boerenfamilies bracht de familie
Cremers nogal wat priesters voort. Allemaal ‘heerooms’. Jos Cremers was
gewoon één van hen. Maar wél een bijzondere! Een grotere stijfkop liep er
in zijn dagen in Limburg waarschijnlijk niet rond. Dat bezorgde niet alleen
zijn bisschop soms hoofdpijn; het gold ook voor zijn broer Pierre, boer op de
Hoensbroekse Aldenhof. Pierre was, tot hij halverwege de jaren dertig van
de vorige eeuw failliet ging, de rijkste van de broers van Jos, en die vond het
dan ook heel gewoon dat zijn rekeningen van wijn en sigaren naar de
Aldenhof gestuurd werden. Daar werd wel over gemopperd, maar de rekeningen werden wél betaald. En men wist ook wel dat de rector enerzijds
van het goede leven hield, maar anderzijds financieel niet veel armslag had.
En bovendien: hij zorgde als hij eens op bezoek kwam altijd voor wat vrolijk
leven in de brouwerij. ‘Hij was een eigenheimer,’ vertelde een nichtje later,
‘maar één ding: je vervéélde je nooit met hem.’
Bernard Grothues
Verantwoording van dit artikel op pag. 36

Autobedrijf Simons
Nieuwstraat 127
6431 KR Hoensbroek
Tel.: 045-5215691
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Reinier van Hoensbroek Landscom
Landscomman
commandeur
mandeur
van de Balije van Utrecht van de Ridderlijke
Duitsche Orde.
Orde.
Toen ik op uitnodiging van de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Heraldiek op 18 oktober 2008 de
jaarvergadering bijwoonde in het
Duitse Huis aan de Springweg te
Utrecht, had ik niet het flauwste vermoeden dat ik me hier dicht bij het graf
van Reinier van Hoensbroek bevond.
Deze Reinier was de zoon van ridder
Herman Hoen, schout in Maastricht en
de vermoedelijke bouwer van het
Gebrookhoes rond 1360. Zijn moeder
was Johanna Sachs. In de archieven van
Haag lezen we over hem dat hij gedurende tien jaar de Alden Biesen
12e Landscommandeur van de Balije van Utrechtt was geweest, dat hij
bekend stond als een deugdelijk goed man en dat hij het huis van Biesen
binnen Maastricht liet bouwen, de toenmalige Commanderij Nieuwe
(Junge) Biesen. Tussen 1356 en 1358 was Reinier Commandeur van Alden
Biesen, waar hij in 1358 Landscommandeur
commandeur werd van Alden Biesen.
Tussen 1358 en 1366 en in 1371 was hij bovendien Landscommandeur van
de Balije Utrecht. Hier overleed hij op 5 oktober 1371 en werd hij
begraven in het koor van de kerk naast de heer Gosen van Garnaer,
naast het Duitse Huis waar wij ons nu bevinden. In de ridderzaal hangt
zijn portret, waarop Reinier knielend te zien is met zijn wapen: I in zilver
een zwart kruis van de Duitsche Orde en II gedwarsbalkt van acht
stukken zilver en rood, waaroverheen
overheen een zwarte, goud gekroonde
leeuw met dubbele staart. Het
et wapen van Hoensbroek, zoals wij dat nu
nog kennen. Reinier van Hoensbroek was Landscommandeur
mandeur van de
Ridderlijke Duitsche Orde,

Rob Peters – Meel en graanhandel
Wijngaardsweg 16
6412PJ Heerlen
Tel.: 045- 5226693
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een christelijke ridderorde, die evenals de Johannieter Orde en de Orde
der Tempelieren tijdens de kruistochten is ontstaan.
De lange, boeiende geschiedenis van de Duitsche Orde begint in de tijd
van de derde kruistocht naar het heilige Land. In het gevolg van Frederik
Barbarossa, de keizer van het Heilige Roomse Rijk trekken in 1187 ridders
r
te paard ter kruisvaart richting Palestina. De opmars stuit bij de
havenstad Acco.
Daar begint een twee jaar durende belegering en volgens de overover
levering zouden toen kooplieden uit Bremen en Lübeck onder de zeilen
van hun koggeschip een veldhospitaal hebben ingericht. Het zal de
geschiedenis ingaan als het Hospitaal van St. Marie der Duitsers in
Jeruzalem. In het Hospitaal wordt de verzorging van gewonde kruiskruis
vaarders ter hand genomen en spoedig komt daar een militaire tak bij:
de bescherming van pelgrims en kruisvaarders op weg naar het Heilig
Graf en het heroveren van de heilige plaatsen in Palestina. De ziekenzorg
komt in handen van priesterbroeders;
broeders; de strijd voor het geloof in
handen van ridders, de professionele strijders te paard. Priesters en
ridders verenigen zich in een geestelijke broederschap
derschap waarin naar de
geloften van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid
zaamheid wordt geleefd. Het
is de derde geestelijke ridderorde naast de Orde der Johannieters en die
der Tempeliers. Ter onderscheiding
scheiding van de andere ridders tooien de
Duitse ridders zich met een zwart kruis op hun witte mantel. Tijdens het
beroemde beleg in 1218 van de stad Damiate gelegen aan de monding
van de Nijl, spelen de ridders van het Hospitaal van St. Marie zo’n
krijgshaftige rol in de strijd tegen de Saracenen, dat hun naam in Europa
wordt gevestigd. Twee ridders die in het gevolg van de Hollandse graaf
Willem I aan het beleg deelnemen besluiten ter plekke om een deel van
hun bezittingen, gelegen in
Dieren
ieren en Utrecht, aan de orde te
schenken. Het militaire prestige
van de ridders van het Hospitaal
van St. Marie trekt ook de aanaan
dacht van Oost-Europese
Europese vorsten.
De hertog
tog van Masovië heeft last
van ongelovige Pruisen aan de
grenzen
zen van zijn land. Hij richt
ric een
verzoek tot de Grootmeester
meester der
Wapen van Wassenaer
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Orde, Herman von Salza, om militaire assistentie. Von Salza ziet wel
perspectief in Oost-Europa en in ruil daarvoor krijgt de Orde een groot
gebied rond de stad Torun in eigendom.
Pogingen om het Heilige Land te redden worden gestaakt en in 1309
verplaatst de Orde haar hoofdzetel van Acco naar Mariënburg aan de
rivier de Nogat. Van daaruit bekeert en koloniseert de Orde een groot
Baltisch gebied en vormt een autonome Ordestaat.
In heel Noordwest-Europa genieten de kruisvaartactiviteiten van de
Orde veel aanzien. Enorme hoeveelheden land, huizen geld maar ook
kerken worden geschonken ter ondersteuning van de strijd. Om al dit
bezit te kunnen beheren wordt het gebied waar de bezittingen liggen
verdeeld in drie ‘landen’: Pruisen, Lijfland en de Duitse landen. De Duitse
landen worden weer verdeeld in 12 provincies, de zogenaamde
“Balijen”. Een daarvan is de Balije van Utrecht met aan het hoofd een
Landcommandeur. Tot het gebied van de Balije van Utrecht behoren 14
zogenaamde commanderijen, bestaande uit een kerk met een of meer
huizen en meer of minder grond. De
oudste commanderij is die van Dieren,
geschonken in 1219. De Commanderij
Alden Biesen in Bilzen dateert van 1220.
In de loop van de eeuwen heeft de Balije
van Utrecht zich ontwikkeld tot een
middelgroot charitatief vermogensfonds.
De balije beschikt over een rijk archief
waarvan de oudste stukken dateren uit
het begin van de dertiende eeuw. In de
hierin aanwezige zogenaamde Balije
wapen Duitsche Orde
Kroniek vinden wij korte levensbeschrijvingen
van de opeenvolgende landcommandeurs waaronder die van Reinier
van Hoensbroek. Dankzij de medewerking van archivaris drs. Annesietske Stapel hebben wij hiervan een dankbaar gebruik gemaakt.
Bernard Grothues

Schadenet - Koenen
Breukerweg 178
6412 ZL Heerlen
Tel.: 045-5215450
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Thunnis van Oort, Film en het moderne leven in Limburg, pag. 112.
Rijckheyt; Collectie Persberichten toegangnr. 326 inventarisnr. 1783
iii
De Nieuwe Limburger Koerier 15-1-1914
iv
Rijckheyt; RK Parochie St. Joannes Evangelist te Hoensbroek 1540 – 1970. Memoriale
parochiae 1901 – 1960, toegangnr. 240 inventarisnr. 12
v
Notulen raadsvergadering Hoensbroek 28-2-1914
vi
Thunnis van Oort,“’That pleasant feeling of peaceful coziness’: Cinema exhibition in a
Dutch mining district during the inter-war period” in Film History Vol. 17, 2005, pp. 151-152
vii
Thunnis van Oort, Film en het moderne leven in Limburg, pag. 111.
viii
Gemeentearchief Hoensbroek 1800-1940; inventarisnr. 1541 Hinderwetvergunning d.d. 15
oktober 1919.
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Verantwoording artikel Jos Cremers:
ix

Nieuwsarchief van het Natuurhistorisch Museum Maastricht
http://www.nhmmaastricht.nl/nederlands/nieuws/nieuwsarchief03b.htm
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Nieuwsarchief van het Natuurhistorisch Museum Maastricht
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