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Van de redactie
Het blijft maar goed gaan met onze vereniging. Toen we in juni ons
vorige nummer publiceerden hadden we er nog geen idee van, dat
we een ruime maand later over een nieuwe accommodatie zouden
kunnen beschikken.
Maar nu u het nieuwe nummer voor u heeft zijn we dus al weer een
maand of vier gehuisvest op Schuinstraat 2a, naast de speeltuin van
Maria-Gewanden. En ook de groei zit er nog steeds stevig in. We naderen nu al de 150 leden!
Die opwaartse trend komt ook, en niet voor het eerst, tot uitdrukking in ons verenigingsblad. Ook nu weer hadden we méér kopij dan
de nietjes van het blad kunnen hebben. We stonden wéér voor de
moeilijke keus: wat nemen we deze keer op en wat bewaren we tot
een volgende keer? Liefst zonder dat dit tot teleurgestelde gezichten
zou leiden. We hebben ons best gedaan en wat nu niet gepubliceerd
kon worden komt zeker nog een andere keer aan de beurt.
Deze keer hebben we behalve de ‘vervolgverhalen’ over de bioscopen en over de Hoofdstraat en de dialectbijdrage van Els Ermers ook
een tweetal dat betrekking heeft op de Kouvenderstraat. En Math
Mertens neemt in vogelvlucht de ontwikkeling van 100 jaar Hoensbroeks basisonderwijs met ons door.
We hebben nog meer, maar daar moet u zelf maar achter komen!
Veel leesplezier!

Administratiekantoor Labor
Vloedstraat 34
6361 XH Nuth
Tel.: 045-5650121
S. v Cleef - Café de Paerdsstal
Slakkenstraat 80
6431 NK Hoensbroek
Tel.: 045-5213515
~4~

De Bokkenrijders, een lezing in Amicitia
De lezing over de bokkenrijders op woensdagavond 13 oktober in
Partycentrum Amicitia
aan de Markt kon zich
verheugen in een ruime
belangstelling.
De spreker op deze
avond, die georganiseerd
was in samenwerking
met onze zusterverenigingen van Heerlerheide
en Brunssum, was de
bokkenrijdersdeskundige dhr. Lammert Neervoort.
Hij wist de aanwezigen de hele avond te boeien met zijn verhalen en
wetenswaardigheden over deze lieden die, volgens het bijgeloof van
die tijd, bij nacht en ontij, gezeten op bokken hun wandaden in onze
contreien bedreven. Men mag echter gerust veronderstellen dat de
omvang van deze bendes veel kleiner was dan het aantal veroordeelden doet vermoeden. Hun “bekentenissen” en het aanwijzen van
hun “compaenen” werden afgedwongen met vreselijke martelingen. Voor de overval met een paar man op de boerderij in Ten Esschen zijn zodoende bijna 200 mensen veroordeeld.
Aan het eind van deze boeiende lezing bleef de vraag open: “Wat
dreef hen tot deze daden: honger, armoede of begeerte en waren
het schavuiten of eerder arme lieden?”

Contributieverhoging
Mede door de kosten van onze nieuwe huisvesting zien wij ons genoodzaakt de contributie met ingang van 1 januari 2011 te verhogen
van € 12.00 naar € 15.00 per jaar.
Hoewel deze verhoging door de komende jaarvergadering uiteraard
nog goedgekeurd moet worden, attenderen wij nu al alle snelle betalers om hier rekening mee te houden.
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Lourdesgrot Mariarade
Op zondag 12 september is de fraai opgeknapte Lourdesgrot in Mariarade, gelegen achter de kerk, op feestelijke wijze ingezegend door
pastoor Nevelstein.
De Lourdesgrot,
in 1929 gebouwd,
was in die vooroorlogse jaren zo
populair dat de
wijk
Mariarade
aan deze grot
haar naam te danken heeft; zie elders in dit blad.
Aanleiding voor
deze restauratie
was het 80-jarig
jubileum van deze
devotieplek.
De grot, verstopt achter kerk en kerkhof, was enigszins in vergetelheid geraakt en door de tand des tijds aangetast. Ze is nu door een
enthousiaste vrijwilligersgroep geheel in oude luister hersteld
en
men hoopt dat ook de Mariaverering op deze plek weer iets van zijn
oude uitstraling krijgt.
De plechtige inzegening was het
hoogtepunt van de Parochiedag,
een evenement dat om de vijf
jaar door de hechte gemeenschap van Mariarade op touw gezet wordt en dat deze keer een
extra betekenis kreeg omdat het
voor hen tevens een kennismaking was met pastoor Nevelstein, die hier de eerste H.Mis als
herder van deze parochie opdroeg.
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Bioscopen in Hoensbroek (5)
Door Wim Kortekaas

Door de enorme groei van het bioscoopbezoek na de Eerste Wereldoorlog en de vrees voor de zedenbedervende invloed van de
film vonden zowel burgerlijke als geestelijke leiders in een aantal
Limburgse gemeenten, dat behalve door de landelijke filmkeuring
ook op plaatselijk niveau scherp moest worden toegezien op de
handhaving van regels en eisen.

In het vorige nummer zijn we er in dit verband op ingegaan hoe de
Hoensbroekse “Commissie van Toezicht op de bioscopen” daarmee
omging. Deze keer besteden we aandacht aan een onderwerp, dat
de bijzondere aandacht had van deze commissie: de kindervoorstellingen.
De periode tot aan de Tweede Wereldoorlog, waarin sprake is van
een razendsnelle groei van het aantal bioscopen in Hoensbroek en
een grote bloei van het bioscoopbezoek, sluiten we hiermee af.
~7~

Kindervoorstellingen
De bescherming van de tere kinderziel tegen
onzedige en gewelddadige
beelden is voor de commissie
van toezicht een bron van
voortdurende zorg. Daarom
zijn de kindervoorstellingen en
(het gebrek aan) handhaving
van de leeftijdseisen door
de bioscoophouders een bijna
iedere vergadering terugkerend
onderwerp. Vanaf de start van
de commissie wordt erover geklaagd, dat de bioscoophouders
zich bij de filmvertoningen helemaal niets aantrekken van de leeftijdseisen voor kinderen. Al in de tweede vergadering van de commissie
besluit men het gemeentebestuur te verzoeken om in de verordening een bepaling op te nemen, dat kinderen alleen toegang hebben
op vertoon van een legitimatiebewijs (met portret). Maar ook dat
helpt niet, want de klacht komt telkens terug in de volgende vergaderingen. Telkens weer stelt men ook vast, dat de als kindervoorstellingen geafficheerde films niet geschikt zijn voor die leeftijdsgroep.
Tussen de stukken kun je ook een proces-verbaal van 20 december
1932 van hoofdagent Schelfaut aantreffen, die in de Luxor-bioscoop
een viertal kinderen uit Amstenrade, in leeftijd variërend van 12 tot
15 jaar, heeft aangetroffen bij de voorstelling van de film “De man die
den Moord beging”; een film, die goedgekeurd was voor personen
van 18 jaar en ouder.
Mejuffrouw Widdershoven, die aan de kassa zat wist alleen maar dat
een man de vier kaartjes had gekocht (voor 30 cent per stuk!), maar
volgens de koper van de kaartjes, in casu de vader van de kinderen,
had ze niet gevraagd voor wie ze bedoeld waren en ook niet of die
personen oud genoeg waren. Tegen hoofdagent Schelfaut beweerde ze dat wél gedaan te hebben. Bovendien wist ze ook niet hoe
de kinderen de bioscoop waren binnengekomen en ze had ze ook
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niet in de bioscoop gezien, zei ze. Tijdens het verhoor kwam ook notaris Beckers (president-commissaris van de bioscoop) zich ermee
bemoeien. Volgens het proces-verbaal van Schelfaut gebeurde er
toen het volgende: “Alsnog zij vermeld, dat tijdens het verhoor de
heer Notaris Beckers ter plaatse kwam en mij als rapporteur de navolgende woorden toevoegde: “Ik ben de meening toegedaan dat je
ons hier zoekt”. Dit werd in het bijzijn van derden door den Heer Beckers tegen mij gezegd, waardoor ik mij dan ook ten zeersten gegriefd
voel, temeer daar er hier geen sprake is van zoeken of wat ook.” Hij
deed niet meer dan zijn plicht, noteerde hij verontwaardigd.
Omdat het voortdurend fout blijft gaan
met de handhaving
van de leeftijdseisen doet de commissie in maart
1934 aan het gemeentebestuur
het voorstel de
minimumleeftijd voor bioscoopbezoek op
14 jaar te stellen.
Maar ook dát levert geen resultaat op en de overtredingen
duren voort. Uiteindelijk is men het in april 1938 echt helemaal zat en
wil de commissie paal en perk stellen aan de kindervoorstellingen.
Door de grote onderlinge concurrentie presenteren de Hoensbroekse bioscopen in de kindervoorstellingen A-films, die voor alle
leeftijden zijn toegelaten. De meeste daarvan zijn echter volgens de
commissie van toezicht ongeschikt en zouden door hen bij nakeuring
als B- of zelfs C-films, die alleen toegelaten zijn voor volwassenen,
worden aangemerkt. Men verzoekt daarom opnieuw, en nu met
klem, aan het gemeentebestuur om een leeftijdsgrens van 14 jaar
voor bioscoopbezoek in te stellen. Als alternatief suggereert men
ook om, naar het voorbeeld van Heerlen, de kinderfilms door de
“Commissie van Toezicht op de bioscopen” te laten nakeuren en zo
controle te hebben op wat er vertoond wordt. Het gemeentebestuur
~9~

besluit om over dit probleem in overleg te treden met de bioscoopeigenaren. En dat heeft resultaat, want gezamenlijk besluiten de
Hoensbroekse bioscoophouders om voortaan de kindervoorstellingen alleen nog in de Cinema Royal aan de Nieuwstraat te houden en
daarmee de onderlinge concurrentie uit te sluiten. Maar het Hoensbroekse gemeentebestuur doet vervolgens, ter voorkoming van
concurrentie vanuit Brunssum, wel een schriftelijk beroep op de
plaatselijke “Commissie van Toezicht op de bioscopen” aldaar om
met deze afspraken rekening te houden. Hoensbroek is tenslotte
geen eiland. Maar het antwoord uit Brunssum is niet bekend.
Wordt vervolgd
Bronnen: Gemeentearchief Hoensbroek 1800-1940
inv. nrs. 3370, 3371 en 3361b

Hoensbroekse schrijvers en dichters
Onder auspiciën van de Heemkundevereniging Hoensbroek is er een nieuw boek verschenen. Ons eigen bestuurslid Bernard Grothues heeft een lexicon geschreven over
Hoensbroekse schrijvers en dichters die hun
werk, hetzij in het Nederlands of in dialect, in
boekvorm uitgegeven hebben.
Hij beschrijft in dit boek het leven en werk van
29 min of meer bekende Hoensbroekse auteurs en gaat hierbij terug tot aan de tijd van
Sleinada en Christiaan Quix.
De laatste was vooral bij onze buren, de Duitsers, destijds een zeer geziene schrijver en geleerde, die in 1773 op de Wijngaardshoeve werd geboren. Op deze
boerenhoeve, die al in middeleeuwse geschriften genoemd werd,
maar inmiddels helaas gesloopt ten faveure van de loods van een automaterialenbedrijf, is ook nog een andere bekende “Breuker jong”
geboren en opgegroeid, Mgr. Lebouille, bisschop in China. Een tweetal straten in Hoensbroek draagt de namen van Christiaan Quix en
Mgr. Lebouille. In Aken is zelfs een museum èn een straat naar
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Christiaan Quix genoemd. Deze en nog veel meer wetenswaardigheden over de werken en het leven van onze Hoensbroekse scribenten,
zoals burgemeester Slanghen, de neerlandicus Jacques Kersten, Ben
van Melick, de oud-wethouder Jan van ’t Hooft, Pierre Heijboer, (de
zoon van Fientje Heijboer-Cremers) en nog vele anderen worden in
dit boek beschreven.
Het boek is voor € 14,95 te koop bij:
The Read Shop in de Kouvenderstraat.
De boekpresentatie
Op zaterdag 4 september 2010 vond in
de Hoensbroekse bibliotheek de presentatie plaats van het boek “Lexicon
Hoensbroekse schrijvers en dichters”.
De presentatie, die zich mocht verheugen in een grote belangstelling, werd
geopend
door
onze
voorzitter
Paul Borger.
In zijn begroetingswoord dankte hij de boeksponsors, die
deze uitgave mogelijk gemaakt hebben en
in het bijzonder de verschillende in het
boek beschreven schrijvers, van wie er op
deze middag enkelen aanwezig waren. De
middag werd verder ingeleid door Ben van
Melick, waarna onze burgemeester Paul
Depla het eerste exemplaar in ontvangst
nam, uitgereikt door de samensteller Bernard Grothues zelf.

v Oers Assurantiën
Kouvenderstraat 238
6431HK Hoensbroek
Tel.: 045- 5212856
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De Mariakapel van Terschuren
Door Hein Giesen en Jo Hermanns

Geschiedenis
In 1949 was er ter gelegenheid van de overbrenging van het beeld
van O.L.V. Maagd der Armen uit Banneux naar Maria-Gewanden een
processie. Het beeld was door Banneux aan de eerste parochie in Nederland beloofd die haar kerk aan de O.L.V. Maagd der Armen zou
wijden. De processie voerde vanuit Nuth over de met zandschilderingen versierde wegen naar de toen nieuwe kerk van Maria-Gewanden. Zelfs de bisschoppen van Luik en Roermond liepen in deze processie mee. De Terschurenweg was voor die gelegenheid geheel versierd met zandtapijten en in het midden een uit margrieten en korenbloemen gemaakte afbeelding van O.L.V. Maagd der Armen.
Dit gebeuren was voor de bewoners van Terschuren de aanzet voor
de bouw van een Mariakapel op de lommerrijke hoek van Terschuren
en de Wingerdweg. Alles, ja zelfs de stenen voor het kapelletje zijn
door deze mensen zelf gemaakt. Op de Staatsmijn Emma werden
mallen gemaakt waarin het materiaal voor de stenen gegoten kon
worden. Ieder vrij uur werd gebruikt om op deze manier stenen te
produceren. Het zand en cement werd geleverd en betaald uit giften
van buurtgenoten. Het resultaat mocht er zijn, een prachtig Mariakapelletje waar niet alleen de bewoners hun devotie konden betuigen
maar ook de vele voorbijgangers die er tevens een rustpunt vonden.
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In de loop der jaren raakte het
kapelletje in verval en eind zeventiger jaren was er een eerste
renovatie. De toenmalige deken
van Hoensbroek, nu bisschop
van Roermond, Mgr. Wiertz
heeft destijds die vernieuwde
kapel in gezegend. Maar mede
door de ongelukkig gekozen
plaats van het kapelletje, het
was tegen een heuvel aangebouwd waardoor het vocht opMevrouw Penders bij "haar" kapel
nieuw vrij spel kreeg, was ook
dit bouwsel alweer zodanig
aangetast dat een grondige renovatie hoognodig was. Het zag er
niet meer uit, het natuursteen was er af gevallen, van het beeldje was
niet veel meer over, de graffiti hadden toegeslagen. De renovatie
kwam op gang door een noodkreet van de stichting Kruisen en Kapellen, die in een artikel aandacht besteedde aan het in verval geraakte kapelletje aan de Wingerdweg. De buurtbewoners staken de
koppen bij elkaar en zelfs de gemeente had een subsidiepotje, de
“Buurtactie”. Een subsidievorm om buurtbewoners dichter bij elkaar
te brengen. Door deze subsidie aangezet wilde de buurt een “definitieve” oplossing. Het kapelletje zou opnieuw gebouwd worden,
maar dan op een wijze dat de schade aan het bouwwerk niet zo vlug
zou toeslaan. Er werden nog meer bronnen aangeboord. Via die contacten werd de renovatie een leerproject van de bouwvakopleiding
in Nuth en Leeuwenborgh Opleidingen in Sittard. Zoals U ziet is de
renovatie nu beter gelukt. De kapel, uitgevoerd in Kunradersteen,
ligt nu vrij van de steile helling en is daardoor gevrijwaard van vochtproblemen. Ze mag er zijn, met haar zijbeukjes als uitgespreide armen, die willen zeggen: “Kom maar”. Het is zoals dhr. Frans Thuis
het verwoordde in zijn artikel voor de Buurtactie “het kapelletje
staat niet op de scheiding van de Terschurenweg en de Wingerdweg,
het is de verbinding tussen die twee, en véél meer….”
Het is een Mariakapel geworden die er zijn mag.
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De inzegening
Zondag 26 september 2010
Het is nu zover, het kapelletje van Terschuren zal vanmiddag ingezegend worden door Mgr. Dr. Everard de Jong en pastoor Nevelstein.
De buurt heeft zijn uiterste best gedaan om alles in gereedheid te
brengen, de letters die op de muur van de kapel zouden komen en
de ruit om het beeld te beschermen zijn gisteren nog bevestigd, de
feesttenten staan er, 30 vlaaien gehaald, - er worden heel wat mensen verwacht -, de bloemstukken zijn er, het straatje versierd met
geelwitte vlaggetjes, er zijn grote vlaggen aan de huizen gehangen,
de hele straat is geveegd, het ziet er gelikt uit.
Zelfs een heuse friture staat in de straat, ‘s avonds kan iedereen er
frites en andere zaken halen, alles is gesponsord.
’s Morgens worden nog de puntjes op de i gezet, zelfs bij het kapelletje boven aan de Terschurenweg worden nog twee grote potten
met chrysanten neergezet.
Om half één ga ik naar het Gouverneur Baron van Hövellplein, vanwaar de stoet zal vertrekken met de harmonie, de hulpbisschop, de
pastoor, misdienaars, acolieten en belangstellenden.
Hij zal om kwart over één vertrekken, was de bedoeling.
Om één uur zijn er nog maar weinig mensen, wachten dus maar….
Even later staat de harmonie al opgesteld en de belangstellenden komen mondjesmaat aanlopen.
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De hulpbisschop belt om vijf over één dat het wat later wordt, hij vertrekt nu uit Simpelveld waar hij de zusters van Clara Fey bezocht.
Tien over één, de acolieten zijn er nog niet… wel staan er een paar
misdienaars met hun ouders, een leuk gezicht.
De acolieten zouden er zijn, met kruis, wierook en wijwater, wat nu?
Dan maar naar de grote Sint Jan bij de markt en haal daar het wijwater en het kruis, zonder wijwater kun je geen kapel inzegenen, of
wel? In de grote Sint Jan is de koster en een acoliet. De acoliet zoekt
op zijn gemak nog een toog uit.
Ik vraag wat hij wil meenemen, hij zorgt voor de wierook, dan neem
ik het kruis en het wijwater mee, alles geregeld dus.
Het kruis past niet in de auto, dus uit het raam steken maar, het wijwatervat op de vloer.
Meteen na de eerste bocht valt het wijwatervat om, toch geen inzegening?
Doorrijden maar naar het Gouverneur Baron van Hövellplein, ha,
daar staat de tweede acoliet mèt een kruis, alleen zijn er nu geen
flambouwen, geef me je sleutels van de kerk van Maria-Gewanden
vraag ik hem, hij geeft ze meteen.
Met de auto naar de tweede kerk, de kerk van de Maagd der Armen,
het overbodige kruis uit de Sint Jan in de kerk gezet. Op het priesterkoor hangen vier flambouwen aan de muur, de eerste gepakt, hij valt
spontaan uit elkaar.
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Na hem teruggezet te hebben ga ik dan toch de kerk uit met twee
flambouwen. Ik
wilde toch ook
nog wijwater
hebben? Bij de
uitgang hangen
twee wijwatervaten
waar
mensen die de
kerk in en uit
gaan een kruisje
met wijwater
kunnen maken.
Ik pak er een en
zet hem op een
bank om de kerkdeur te kunnen openen, hij valt spontaan om, de onderkant is bol!
Dan maar de tweede gepakt en meegenomen.
Het sturen van de auto gaat nu wel een
beetje moeilijk, maar ja.
Weer op het plein giet ik het wijwater in
het vat dat er nog staat, niemand heeft
het gezien, gelukkig maar……
Ik steek de kaarsen van de flambouwen
nog aan en dan is iedereen klaar.
De hulpbisschop en de pastoor zijn er en
de groep mensen die met de stoet willen
meegaan is behoorlijk groot geworden,
de zon wil doorbreken, wat een feest!
Wat dus niemand wist, is, dat even later
de kapel van de Maagd der Armen in Terschuren door de hulpbisschop bij toeval is
ingezegend met wijwater uit de kerk van de Maagd der Armen in Maria-Gewanden, wel bijzonder vind ik…….
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Die van Kouvender
Jeugdherinneringen van Jan Creusen:
Binnenkort zal een nieuw boek van Jan Creusen uitgebracht worden. Het is een bundel van
jeugdherinneringen geworden die hij enige
tijd geleden opschreef en van tekeningen voorzag. Ze spelen zich af in de omgeving van de
Kouvenderstraat.
De metten, de wielerbaan, de Petrusschool, de
Premiestraat, ‘t kruutz, de processie, zijn enkele zaken die aan bod komen. Het zijn merendeels schalkse belevenissen zoals hij en zijn
vrienden ze in de dertiger jaren beleefden.
meer
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Wij zijn verhuisd
De heemkundevereniging is verhuisd naar een nieuwe locatie. We
hebben nu de beschikking over een heus clublokaal en zijn er dankzij
de goede medewerking van onze gemeente stukken op vooruit gegaan.
Ons nieuwe verenigingslokaal is nu aan de Schuinstraat 2A
in Maria-Gewanden in Hoensbroek.
Het is een ruim en goed geoutilleerd gebouw in een lommerrijke omgeving, direct naast de fraaie speeltuin van Maria-Gewanden.
Op vrijdag 15 oktober waren al onze leden en buurtbewoners welkom bij ons Open Huis. Het werd een drukbezochte avond waar de
vele belangstellenden onder het genot van een kop koffie en al keuvelend kennis namen van de mogelijkheden in ons nieuwe onderkomen.
Openstelling:
De lokaliteit is van 1 september tot en met 30 juni iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur geopend voor alle leden en belangstellenden.
Andere avonden in overleg.
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Twieëde Krisdaag …
Door Els Ermers

Vreuger wie ich nog klaen waor, waor d’r twieede Krisdaag biej òs heem ‘ne drökke daag.
Miene pap (d’r Lei Piels ) waor namelik lid va de
tonieëlvereniging Sint Ardalion aa de ’Sjtaase’ i
Gebrook.
I 1923 hou hae mit ‘n paar vrung die vereniging
opgerich en haezelf waor noe vuurzitter en regisseur en hae sjpielde aoch nog hieël deks de hoofdrol. De vereniging waor geneumd nao d’r Sint
Ardalion dae zich gans vreuger al es vrouw deeg
verkleie en daovuuër is mòtte sjterve.
Later wie d’r tied get moderner woert en d’r pap
’t vuurzittersjap aa jònger luuj uëverdroog woert
d’r
’Sint’ vuuër Ardalion weggelaote want dat waor te ouwerwets. D’r
Pap haat dat hieël erg gevònge mer hae haat zich mer drin gesjikt.
Mer noe uëver dae twieëde Krisdaag. Traditiegetrouw woert dan ’n
oetveuring gegaeve en de luuj van ’t rectoraat vruijde zich al ’n haof
jaor va te vuëre op dae daag. ’t Patronaat zoot da sjtampensvol en
òs kinger woert ummer gevraogd: ”Sjpieëlt d’r pap aoch mit en ’t
Pieke Leunissen?” Dat waore toch de twieë sjpieëlers die d’r zaal ummer plat krege. ’t Woert natuurlik ummer ‘n Krissjtök gesjpieëld en
de buun moos dan aoch i krismessfeer aagekleid waere. In dae tied
mooste de sjpieëlers zelf vuuër de aakleiing zörge en omdat vier rech
taegenuëver ’t patronaat woeënde waor ’t vazelfsjpraekend dat biej
òs ummer de groeëtste en zjwaorste meubelsjtökker oet g’n hoes
gehaold woerte.

Hotel Amicitia
Markt 9
6431 LG Hoensbroek
Tel.: 045- 5212999
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Ich waet nog good, es d’r Pap da heem kaom va de repetisie da
woert aa de mam gevraogd of hae vuuër twieëde Krisdaag get sjpulkes oet ’t hoes kòs haole òm de buun get aa te kleie. En de mam, die
gans achter d’r pap sjtòng wat ’t tonieël aa betròf zag: ‘Mer jao
jòng,doe dees mer.” En zoe kòs ’t gebuëre dat biej òs op d’r twieëde
Krisdaag de taofel en sjteul, de gordiene, sjilderieje, teldere en tasse,
kusses en vaeskes en es letste sjtök d’r Krisboam mit kaerskes, böl
en d’r ganse santemekraom ’t hoes oetgesjlept woert. Dat waor de
mam toch ‘n bietje te gortig mer ze hou noe aemaol jao gezag en ze
lag zich mer d’r biej neer. Vuuër òs kinger waor ’t fieës want vier
mochte da mit òm d’r pap te zieë sjpieële en vier vònge ’t gaar neet
erg dat ’t biej òs i g’n hoes juus ‘ne aafgebrende tempel waor.
W. Mengelers – Auto elektra
Burg. Slanghenstraat 11
6433 AR Hoensbroek
Tel.: 045- 5217777
Heunen Coiffeur Herensalon
Wilhelminastraat 76
6431 XX Hoensbroek
Tel.: 045~ 20 ~5211324

100 jaren basisonderwijs in Hoensbroek

St. Lucasschool Horstplein 1939 tweede klas
Door Math Mertens
Hoensbroek kreeg dit jaar zijn eerste zogenaamde Brede School: basisschool
De Vlieger in Maria-Gewanden transformeerde in een Brede Maatschappelijke Voorziening, zoals het officieel heet. Een moment om de ontwikkeling
van het Lagere School Onderwijs in de laatste 100 jaren eens onder de loep
te nemen.

Constructiebedrijf Wiel Peters
Economiestraat 47 A
6433KC Hoensbroek
Tel.: 045- 5211057
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De Voeëgelsjtang
Gaan we dus terug naar het jaar 1910. Dan vinden we in Hoensbroek
één openbare lagere school voor jongens en meisjes bij de overgang
van de Dorpsstraat (de tegenwoordige Hoofdstraat) naar
de
Amstenraderweg. Het was een vrijwel geheel houten gebouw uit
1869 met de naam De Voeëgelsjtang, zo genoemd naar
de
schietboom van de schutterij op de plaats, waar ieder jaar
de
vogel afgeschoten moest worden, net zoals we dat tegenwoordig
ook bij het Oud-Limburgs schuttersfeest nog aantreffen. Naar deze
school gingen alle kinderen van Hoensbroek-dorp, Overbroek, Terschuren en Hommert, terwijl de kinderen van de randwijken
De
Koumen, Passart, Ten Esschen en Weustenrade respectievelijk toegewezen werden aan scholen in Heerlerheide, Treebeek en Voerendaal.
Röselaers
Een jaar later, in 1911 kreeg Hoensbroek
een nieuwe pastoor: Lucas Röselaers,
die zich al spoedig zou manifesteren
als een zwaargewicht, niet alleen letterlijk, maar ook en vooral figuurlijk. Hij
had een belangrijke stem in de ontwikkeling van het mijnwezen en de mijnkoloniën, hij stimuleerde de gezondheidszorg – reden waarom later de Lucasklinieken naar hem werden genoemd –
en zijn grootste verdienste is wellicht
het feit, dat hij in 1927 voor een bedrag
van 65000 gulden van markies Frans
Lothar von und zu Hoensbroeck het
deels vervallen kasteel kocht en de
Stichting Ave Rex Christe oprichtte, die
het kasteel weer in zijn oude luister zou
herstellen. Historicus Peeters zou hem later een man noemen ‘fors
van lijf en groots van denken met een importans zoals nooit eerder
een Hoensbroekenaar vertoonde’.
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Dat echter niet iedereen blij was met zijn voortvarendheid blijkt uit
een memoriale in de gemeentearchieven, waarin een beetje snerend
wordt gezegd: met Röselaers kreeg Hoensbroek alles: een mijningenieur, een bouwondernemer, een schoolopziener en een burgemeester, behalve een pastoor.
Stenen schoolgebouw
Wat het onderwijs betreft – dat hem overigens zeer ter harte ging –
koesterde Röselaers twee wensen. Hij ijverde voor een stenen
schoolgebouw aan de Nieuwstraat ter vervanging van de wat verouderde Voeëgelsjtang, waarvoor er overigens al langer plannen bestonden, en hij ging op zoek naar de mogelijkheden om te voldoen
aan de wensen van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, die alle
pastoors opriep om in hun parochie te trachten ‘op katholieke leest
geschoeid onderwijs, onderscheiden naar geslachten’ te stimuleren.
Zijn eerste wens werd al spoedig ingelost, want eind 1911 al werd de
school aan de Nieuwstraat geopend en genoemd naar koningin Wilhelmina. Het was uiteraard nog steeds een openbare school, waar
alle leerkrachten en leerlingen van de Voeëgelsjtang naar verhuisden.
Niet voor één gat te vangen
Zijn tweede streven leverde veel meer problemen op. Hoewel de onderwijswet van Kappeyne de Coppello uit 1878 en de Pacificatiewet
van Mackay van 1889 al enig soulaas boden voor confessioneel onderwijs zou het toch nog tot 1920 duren alvorens de Schoolwet van
De Visser in een gerechtelijke en financiële gelijkstelling van Bijzonder en Openbaar Onderwijs zou voorzien. De mogelijkheden voor katholiek onderwijs en dan ook nog in aparte jongensen meisjesscholen waren beperkt. Maar onze Pastoor was niet voor één gat
te vangen en hij ging op zoek naar mogelijkheden om minder duur
onderwijs te kunnen geven en hij nodigde daarvoor een aantal kloosterorden van zusters uit om naar Hoensbroek te komen. Hij had daarbij overigens ook wat te bieden: een compleet klooster in de vorm
van het, dankzij de hulp van de gemeente, opSchadenet - Koenen
Breukerweg 178
6412 ZL Heerlen
Tel.: 045-5215450
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geknapt schoolgebouw de Voeëgelsjtang.
St Jansschool
En jawel hoor, de orde van de Zusters van O.L. Vrouw had daar wel
oren naar en al in september 1912 betrokken zij het vroegere

schoolgebouw en openden er op 3 oktober in een van de lokalen een
bewaarschool. Een logisch vervolg daarop was uiteraard een katholieke lagere school. En op 1 september 1914 opent dan ook op hetzelfde terrein de St Jansschool haar poorten, genoemd naar
de
patroonheilige van de parochie. De school heeft een enorme aantrekkingskracht, ook op de leerlingen van de openbare Wilhelminaschool dat daar een forse leegloop te zien geeft. Dit nu kwam Röselaers zeer van pas, want een paar jaren later zou in de leegstaande
lokalen de St. Petrusschool (Lucasschool nadat de school aan het
Horstplein een nieuwe Ambachtschool was geworden) worden gehuisvest, maar daarover later meer, immers aan apart onderwijs voor
jongens kon pas worden gewerkt na de financiële gelijkschakeling.
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Julianaschool
Eerst werd er in 1918 nog een tweede school voor Openbaar Onderwijs gebouwd in Overbroek: de Julianaschool om de kinderen van de
uitdijende wijk aldaar te kunnen huisvesten, evenals de leerlingen
van De Koumen, Ten Esschen en Weustenrade, want de afstand naar
Heerlerheide en Voerendaal was toch wel bezwaarlijk. Kort voor de
ingangsdatum van de nieuwe Schoolwet van 1920 nam de gemeente
het besluit tot de oprichting van een derde Openbare School op het
Horstplein ten behoeve van de leerlingen van
de Horst, de
Metten en de Slak. Toen zag Röselaers zijn kans schoon. Hij wees het
gemeentebestuur op de voorkeur van de ouders voor specifiek katholiek onderwijs, gelet ook op de leegloop van de Wilhelminaschool
en wist hun ervan te overtuigen, dat het planmatig veel voordelen
zou hebben om alle meisjes te plaatsen op de
St Jansschool en
van de nieuw geplande derde Openbare School
een katholieke
jongensschool (de eerste in de verre omtrek) te maken. Als Lucasschool ging de school open op 22 augustus 1922.
Nieuwe onderwijswet
De kogel was door de kerk en mede door de mogelijkheden die de
nieuwe onderwijswet bood ging het daarna in een rap tempo.
De zusters van O.L. Vrouw gingen zeer voortvarend tewerk.
In 1920 openden zij een tweede bewaarschool op de Steenberg, terwijl ook in de andere wijken van Hoensbroek het kleuteronderwijs
van de grond kwam, waarop uiteraard de lagere scholen
het logische gevolg waren. In 1925 volgde dan ook de St. Caeciliaschool
voor leerlingen van de Kloosterkolonie en in 1927 de Anthoniusschool voor de bewoners van de door de Staatsmijnen gestichte woninggroep De Steenberg.
Door het succes van de Zusters van O.L. Vrouw raakten ook andere
kloosterorden geïnteresseerd met als resultaat dat op Overbroek in
1930 de Zusters Dochteren der Wijsheid de Montfortschool
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openden en in 1931 de Dienaressen van de Heilige Geest de Theresiaschool in de Passart, waarmee de spreiding van het Katholiek Lager Onderwijs voor meisjes voltooid was.
Overigens werden in de volksmond die lastige kloosternamen zelden
gebruikt en sprak men - naar de kleur van de habijten - van de Zwarte
Zusters of de Zusters aan ’t Krüts, de Grijze Zusters en de Blauwe Zusters.
De oprichting van de Jongensscholen hield hiermee vrijwel gelijke
tred: toen met intrede van de Schoolwet 1920 ook het Bijzonder Onderwijs in dezelfde mate werd gefinancierd als het Openbaar Onderwijs werd al in 1923, zoals eerder vermeld, in een gedeelte van de Wilhelminaschool de tweede katholieke jongensschool geopend.
Wat er nog overbleef van de Wilhelminaschool verhuisde in een later
stadium naar de Kastanjelaan, terwijl er op de Steenberg een Nederlands Hervormde school kwam.
Omdat de openbare Julianaschool dezelfde leegloop gaf te zien als
bij de Wilhelminaschool transformeerde die in 1924 in de Katholieke
O.L. Vrouweschool en in 1927 volgde de H. Hartschool. Twee jaren
later volgde de St. Jozefschool in de Passart, waarna de Franciscus-

H. Hartschool Juliana-Bernhardlaan
school in Mariarade de spreiding compleet maakte.
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Na die explosie aan schoolontwikkelingen had het onderwijs behoefte aan rust en die windstilte kwam er ook, ook al omdat de maatschappij met het naderend oorlogsgeweld en de wederopbouw erna
andere accenten legde. Er waren wel nog enkele mutaties omdat er
nog een enkele school bijkwam of scholen een andere locatie betrokken, denk aan Piusschool, Christus Koning, Albert Schweitzer, Kennedy en De Dem, maar die betrekkelijke rust bleef verder duren tot
halverwege de jaren 60. Toen kwamen er een drietal veranderingen
die toch weer voor wat meer beroering zorgden.
Oudercomité’s
Op de eerste plaats begonnen zich de ouders te roeren. Er kwamen
oudercomité’s, later medezeggenschapsraden en ouderraden, waaraan het onderwijs toch wel moest wennen en waar aanvankelijk
vooral de tot dan toe vrij solitair handelende schoolhoofden toch wel
enige moeite mee hadden.
Kerk
Verder begon het katholicisme zijn forse greep op de maatschappij
te verliezen en dat vond duidelijk zijn weerslag in het onderwijs. Gezien de historische ontwikkelingen was er altijd een heel sterke band
geweest tussen kerk en school. Een parochiefeest zonder dat de
school erbij betrokken was, was ondenkbaar en andersom gold hetzelfde. Een schooldag begon dan ook niet op school, maar in de kerk.
In alle parochiekerken was er ’s morgens een H. Mis, waarbij zowel
alle leerlingen als alle leerkrachten werden verwacht. Na afloop werd
er dan in rijen naar school gegaan. En op de schoolrapporten uit die
tijd werd ook als eerste het aantal misverzuimen vermeld. Verder
kwam elke week in de lagere klassen de kapelaan een Bijbelverhaaltje vertellen en in klas 5 en 6 werd door de pastoor de catechismus
behandeld. Aan het eind van de les werden er dan een vijftal vragen
als huiswerk opgegeven, die de leerlingen dan voor de volgende
week uit hun hoofd geleerd moesten hebben.
Dat diezelfde leerlingen vaak niet eens wisten wat ze eigenlijk leerden, dat deed verder niet ter zake. Ik heb daar een klapper met
anekdoten van bewaard en zou daar een aantal prachtige voorbeelden van kunnen geven, maar dat zou te ver voeren. De derde belangrijke verandering was het weer gemengd maken van het
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basisonderwijs. Stelt U zich voor: 50 jaar waren de schapen en de
bokken van elkaar gescheiden en nu moesten ze plotseling weer allemaal naar dezelfde stal. De impact daarvan was veel groter dan
verwacht, ook op bestuurlijk niveau. De Jongensscholen vielen wel
allemaal onder hetzelfde Schoolbestuur, maar de Zusterscholen
hadden allemaal een eigen Bestuur en dat leidde in een aantal gevallen tot forse botsingen en tot een heuse jacht op leerlingen.
Fusies
Toch zou dit zichzelf binnen vrij korte tijd vanzelf oplossen. De naoorlogse geboortegolf was echt wel voorbij, hele woonbuurten uit
de begintijd van de mijnen begonnen te vergrijzen en de naderende
sluiting van de mijnen hadden een terugloop van het aantal inwoners
tot gevolg met als resultaat een snelle terugloop van het aantal leerlingen, wat veel sneller dan verwacht een fusieproces op gang
bracht. En daarmee gepaard gaande ook een uiteindelijke samensmelting van de verschillende schoolbesturen:
Montfort-, Pius- en O.L. Vrouweschool werden Basisschool Nieuw
Lotbroek,St. Jozef en St. Theresia werden De Heyster, Petrus en St
Jan werden de Voeëgelsjtang (what’s in a name), Franciscus en St.
Caecilia werden eerst Voltaschool en later met de Kennedy De Regenboog.
H. Hart en Anthonius fuseerden in 1975 tot Basisschool Maria-Gewanden. Zij bleven vooralsnog gehuisvest in de oude uit 1928 daterende
locaties aan de Juliana-Bernardlaan totdat er in 1978 een nieuwe locatie geopend werd op de hoek Hermesweg-Maria-Gewandenstraat,
aanvankelijk met de oude naam.

Uitvaartcentrum van den Hout
Kathagen 10
6361HG Vaesrade
Tel.: 045- 5212004
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De laatste grote verandering vindt plaats middels de Wet op het Basisonderwijs uit 1985, waarbij de Kleuterscholen geïntegreerd werden in de Lagere Scholen, waardoor er een Basisonderwijs van 4-12
jarigen wordt gevormd. Tevens wordt het vak Engels ingevoerd,
komt er een grotere nadruk te liggen op maatschappijkennis en wereldoriëntatie en krijgen expressievakken meer ruimte in het programma.

Voor de Lagere School in Maria-Gewanden betekent dit een samengaan met de Barbarakleuterschool. En zo gaat men richting 2003, het
jaar waarin het zilveren bestaansfeest wordt gevierd van de nieuwe
locatie. Het jaar ook waarin gekozen wordt voor een nieuwe naam:
De Vlieger, ongetwijfeld geïnspireerd door een vooruitziende blik.
Want die Vlieger neemt een hoge vlucht en groeit uit tot de eerste
Brede Maatschappelijke Voorziening in Hoensbroek.
Het zal mogelijk de aanzet worden tot een verandering van het plaatselijke Basisschoollandschap in de volgende eeuw.
Geraadpleegde literatuur:
‘Geschiedenis van Hoensbroek’, J.M. van de Venne, J.Th.H. de Win, P.A.H.M.
Peeters, uitg. Hoensbroek 1967
‘Jan Lucas Röselaers’, P.A.H.M. Peeters, uitg. Hoensbroek 1960
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Kouvenrade
Diverse aandachtige lezers van ons
blad dachten, dat in het artikel
over het Mariabeeld, op bladzijde
19 van ons vorige nummer, de zin
“En zoals Kouvenrade was veranderd in Mariarade” niet juist was
en dat Mariarade voor die tijd
Kloosterrade genoemd werd.
Deze klagers hebben gelijk,
maar…. er is over de benaming
Mariarade nogal wat te vermelden.
Op kadasterkaarten uit het begin
van de 19e eeuw heeft het hele gebied tussen de Amstenraderweg,
Hommerterweg, de Grubbelaan en
de Kouvenderstraat de benaming
Kouvenrader berg.
U moet zich voorstellen dat er
toen uiteraard nog geen mijnspoortalud was - een talud dat dit hele stuk grond in tweeën deelde
- en dat aan die Kouvenderstraat slechts een paar boerderijen stonden. De Amstenraderweg en Hommert waren zeer spaarzaam bebouwd en de Grubbelaan was slechts een voetpad.
Dit hele gebied was dus weide en akkerland. Gezien links vanaf die
Kouvenderstraat keek je tegen deze glooiende weide, de Kouvenrader Berg, aan. Waarschijnlijk zo genoemd omdat de kouver (het dialectwoord voor kalveren) op deze beschutte weide graasden en
daarom werd dit gebied Kouvenrade genoemd.
De Kouvenderstraat (oude benaming: Kouvender weg) heeft hier
haar naam aan te danken.
Onze onderzoeker Math Mertens weet zelfs te vertellen dat op oude
ansichtkaarten de Kouvenderstraat als Kouverstraat werd aangeduid, de Hoensbroekse Kalverstraat dus.
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Zelfs ons allereerste postkantoor, gelegen aan de Amstenraderweg,
was bij de PTT bekend als Post Kouvenrade.
Verder over Mariarade: toen in 1915 de kerk en de eerste woninggroep rond het Emmaplein gebouwd werden kreeg dit gebied de
naam Kloosterrade. Die naam is echter nooit echt “in” geweest, in
de volksmond heeft men hier steeds gesproken over Kloosterkolonie, evenals bij de andere woonbuurten zoals de Kasteelkolonie en
Stationskolonie. De naam Kloosterkolonie wordt zelfs gebruikt op
een gemeentelijke plattegrond uit de twintiger jaren.
Door de bouw en de populariteit van de Mariagrot achter de kloosterkerk komt daarna de naam Mariarade in zwang, maar het duurt
nog tot 1949 eer de gemeenteraad haar officiële fiat geeft aan de
wijknaam Mariarade.
Met dank aan Math Mertens en Pierre Heijboer
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De Hoofdstraat in de vijftiger jaren
Door Hein Giesen

Deel 2
Een vervolg in de serie over de teloorgang van de Hoofdstraat als winkelstraat van Hoensbroek en tevens een overzicht van de vele ondernemers die in de vijftiger jaren in de
Hoofdstraat gevestigd waren.

De Hoofdstraat vanaf de Markt tot het Kasteel anno 1950
Even nummers
Langs het in ons vorige artikel genoemde café In Gen Haen lag de
lange oprit naar de bloemisterij van Bernhard Nederstigt, die in de
achter het café gelegen polder enkele tuinkassen had staan en van
daaruit zijn bloemen- en plantenhandel dreef.
Ernaast stond het grote herenhuis van de familie Otermans. Henk
Otermans is in 1960 in de garage van dit pand zijn doe-het-zelfzaak
begonnen, die uitgroeide tot de fraaie HUBO-zaak iets verderop in
de Hoofdstraat. In 1978 sloopte hij dit ouderlijke herenhuis en
bouwde hij er een FORMIDO. In dit pand is nu Lidl gevestigd.
Een deur verderop lag café Coumans, dat in 1952 door Herman en
Leen Moorkamp-Bongers werd overgenomen. Ernaast, in een leeg
winkelpand, had de douane haar domicilie. Daarna kwam hier de
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muziekzaak van Paul Stalmeier. Later heeft Jos Brey dit pand gebruikt als sportwinkel.
De volgende winkel was de groentezaak van Thei Hanssen. Theo Bisschops verbouwde deze zaak tot de frituur die er nu nog steeds gevestigd is.
Naast de groenteman lag een leegstaande winkel waar eind vijftiger
jaren frituur de Lekkerbek startte. Toen de Lekkerbek enige jaren later verhuisde naar de bakkerij van Merry, iets hogerop in de Hoofdstraat (waar nu herenkapsalon Hunnekens is gevestigd), heeft dit
pand een bestemming als kaas- en reformwinkel gekregen.
Van Melick
Naast dit pand lag de oude boerderij van Widdershoven. Die werd
rond 1955 gesloopt en is vervangen door de nieuwbouw van slagerij
van Melick-Widdershoven, die voorheen nog naast die boerderij gelegen was.
In die voormalige slagerij vestigde zich in 1958 de herenkapsalon van
Thei Hunnekens, die ongeveer 20 jaar later - en ondertussen gedreven door zoon Rob - weer verhuisde en zich ongeveer 100 meter hogerop vestigde, op zijn huidige plaats.
In het dubbele winkelpand ernaast waren de meel-, zaad- en dierenhandel van de familie de Bruin en de herenmodezaak van
J.
Corbey-Crasborn gevestigd.
In het hiernaast gelegen pand,
hoek
Hoofdstraat/Sleinadastraat was de meubelzaak van
Sjra Lendfers gevestigd. Hij verkaste eind vijftiger jaren en bouwde een grote meubelzaak aan de
Kouvenderstraat. Hierna heeft dit hoekpand vele bestemmingen gehad, o.a. een elektronicawinkel alsook café Europa-bar. Nu is hierin
al jaren een vestiging van diverse verzekeraars en of makelaars.
Een stukje verder aan de overkant van de Sleinadastraat lag het aloude dorpscafeetje van van Herten en daarnaast de schoenmakerij
van Roefie Wieczoreck. Dit oude pand werd in de jaren zestig afgebroken en herbouwd door de schoenmaker. Na diverse andere bestemmingen is er nu al weer een tiental jaren een filiaal van bloemisterij Ogenlust in gevestigd.
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Otermans

Op nummer 96 lag in de jaren vijftig nog de oude boerderij van Otermans. In de boerderij die is afgebroken en vervangen door de nieuwbouw van begrafenisonderneming Driessen - nu Monuta - was toen
het taxibedrijf van Piet de la Roy gevestigd en aan de voorzijde had
deze boerderij nog een showroomvenster van begrafenisonderneming Otermans.
In het grote huis nummer 102 was de drankengroothandel van de familie Wijermans ondergebracht. Dit pand is in 1963 afgebroken om
plaats te maken voor de eerste HUBO.
Intussen is er een praktijk voor fysiotherapie.
Daarnaast lag de zadelmakerij annex leder- en tassenhandel van
Portz. Op nummer 106 lag een bouwval van het voormalige garagebedrijf en tankstation Feijts. De zojuist genoemde Piet de la Roy
bouwde op deze plaats in het begin van de jaren zestig zijn garagebedrijf annex tankstation en werd Skoda-dealer voor Hoensbroek en
omstreken.
Even verderop, in de stoeterij van de familie Lahaye waren toen de
groenteventer Geerts en naderhand het vrachtbedrijf van Piet
Enthoven gevestigd. Naast deze oude bouw was de snoepwinkel en
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boekuitleen van de heer Lexis, naderhand werd dit de “Showroom”
van Gerda Daelemans, die er ook een stomerij bij had.
“Het Park”
Het huis en de grote tuin van notaris Beckers ernaast werden ook
wel “het park” genoemd. In de fraai ingerichte tuin, doorsneden
door verharde wandelpaden, stond een mooie kiosk waar op zomeravonden de harmonie St. Caecilia haar muziekuitvoeringen gaf en op
de weide achter het park werden in die jaren steeds de muziek- en
weidefeesten van het Trommel- en Fluitenkorps St. Jan Gebrook gehouden. Dit korps, in hun groenwitte uniformen, was in die jaren het
visitekaartje van onze gemeente.
Heel Hoensbroek vierde in die jaren feest onder het lover van de
fruitbomen van de notarisweide en amuseerde zich op de klanken
van de Tahiti Hawaiians, het familieorkestje van van der Beek, wereldberoemd in heel Hoensbroek.
Vanaf de winkel van Portz is dit markante stukje oud Hoensbroek afgebroken om plaats te maken voor de flats en de doorbraak van de
Ridder Hoenstraat (nu Alofsstraat) naar de Panhuisstraat.
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Smeets
Aan het eind van het notarispark, naast de dikke eik, lagen een paar
oude woningen voordat we aan de smederij en ijzerhandel van
Smeets komen, waar in die jaren de paarden beslagen werden.
Smeets voelde de tijdgeest goed aan, sloopte dit alles en bouwde op
deze plek de bekende zaak in huishoudelijke artikelen firma SmeetsVoncken, decennia lang een begrip in onze contreien. Toen de familie
Smeets stopte begonnen hier na elkaar twee videotheken, “Janny”
en “The Champ”. Nu staat het pand al enkele jaren leeg.
Even verderop was de dameskapsalon van Funs Meessen. Toen deze
in 1954 naar de Kouvenderstraat verhuisde, verbouwde Herman
Janssen dit pand tot een slachterij. Hierna is deze ruimte door Pierre
Smits gewijzigd in een autoschadebedrijf en nu is ze bekend als expositieruimte d’ Engelensael.
Naast de aangrenzende twee oude boerderijtjes was de snoep- en
sigarettenwinkel van Dormans gevestigd. Die oude boerderijtjes en
de zaak van Dormans zijn allemaal gesloopt en vervangen door een
appartementenflat.
Vervolgens,
een
paar meter uit de
rooilijn, treffen we
de bakkerij van Ed
Diederen aan. Naderhand, (midden
zestiger jaren) vestigde zich hier kapper Ed Rybarczyck.
De buurman in het
”Auwers Hoes” was
schoenmaker Offermans. Ook deze
vooruitgeschoven
woning is ondertussen gesloopt.
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Kolenboer
Vijftig meter verder lag weer een oude boerderij waarin kolenboer
Koning zijn handel dreef.
Midden vijftiger jaren deed hij zijn brandstoffenbedrijf over aan Jeroense. Deze moest enige jaren later naar de overkant verhuizen,
omdat zijn pand en de weien volgebouwd werden met de flats. U
moet zich voorstellen dat toentertijd, vanaf de Sleinadastraat tot aan
de huidige Steenberglaan, aan de rechterzijde van de Hoofdstraat
één rij huizen stond en daarachter, tot aan het voormalige mijnspoor,
waren er alleen maar fruitweiden, tot vreugde van de jeugd van de
Steenberg.
In de zestiger jaren zijn deze weiden volgebouwd met woningen en
flats.
Voorbij de wei van
Koning was op nummer 190 het eerste
winkelpand, de slagerij Eggen, die later
werd overgenomen
door Rooyen. In de
aangrenzende voormalige
timmerfabriek van Lendfers
was toen het naaiatelier Elegant van Wetsels gevestigd. Dit rijtje huizen werd besloten
met de rijwielzaak van van der Beek die ook bekend stond om zijn
geluidsinstallatieverhuur, genaamd de “Limburgse Versterker Centrale”.
Bij veel evenementen, zoals wielerwedstrijden, was de geluidsinstallatie steeds van van der Beek. Hij had
waarschijnlijk maar een geluidsband,
want als je in het begin achtereenvolgens de plaatjes van Wake up Little
Suzie, Crying in the rain en Bird Dog
hoorde, dan was het duidelijk: hier
verzorgt van der Beek het geluid.
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Ook met zijn al eerder genoemde familieorkest de Tahiti Hawaiians
was hij op vele evenementen een graag gehoorde gast. Vooraan in
de zestiger jaren kwam in dit pand de verfwinkel van Edy Matla de
Vakman.
Voorbij de Vakman, op nummer 208, lag levensmiddelenwinkel “de
Sperwer” van de gezusters Heynen. Deze winkel is tot in de negentiger jaren als supermarkt in gebruik geweest, maar nu is hier de tandartsenpraktijk van Peters in gevestigd.
Hun buurman was de kleermaker Graadje Moerkens en op de hoek
Hoofdstraat/Hermesweg floreerde de Sparwinkel van de familie
Erens. Na hun sluiting is dit pand nog enige jaren café geweest en nu
is er al jaren kamerverhuur.
Hermesweg
Op het korte stukje Hermesweg dat aansloot aan de Hoofdstraat lagen nog de zaken van bakker
Schins, ernaast een Vivo-winkel
en aan de overkant de eerder genoemde kapper Rybarczyck. Aan
de overzijde van de Hermesweg
ging de Hoofdstraat verder met
de boerderij van Wijnen, dan
kwam de nijvere schoenmaker Schlitkofsky en daarnaast de fraaie
manufacturenwinkel van Heynen-Cuypers. Zij waren een deur verder
begonnen als textiel- en handwerkwinkel, maar allengs groeide de
zaak, door de creativiteit en handigheid van mevrouw Cuypers, uit
tot woninginrichtingzaak met een uitgebreid assortiment. In het
midden van de jaren zestig werd hun zaak overgenomen door de familie Leyendekkers, die een paar jaar later de ernaast gelegen boerderij ook nog opkocht, dit alles afbrak en er één grote moderne meubelzaak van maakte. Die nieuwbouw is nu in gebruik als gebedsruimte van ”Levend Water” en in hun oude winkel zijn daarna diverse
activiteiten geweest.
Hun buurman was begin vijftig nog de dependance van schoenwinkel Hahn en daarnaast, op nummer 232, was er de slagerij van Eugène
Doven, die rond 1970 werd overgenomen door Frohlichs. In dit laatste pand zijn er daarna diverse andere zaken geweest.
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De slagerij werd geflankeerd door de Enkabé levensmiddelenwinkel van Hermens-Ganser. Nu floreert hier al ruim 25 jaar de woninginrichtingzaak
van van Criekingen, die in dit voormalige Hermenspand een goed gesorteerde woninginrichtingsbedrijf drijft.
Ernaast was bakker van de Bosch gevestigd, die
zijn zaak begin jaren vijftig overdeed aan Cas Peskens. Deze verbouwde rond 1970 de zaak en de kelderruimte tot Café “de Raadskelder” met een
ruime zaal erachter. Maar ook dit pand is gesloopt, dat is nu de onverzorgde bouwplaats naast de firma van Criekingen, waar al jaren
geleden de aankondiging stond: ”Hier komt….”.
Honderd meter verder, in de koloniewoningen, was de textielwinkel
van May Steengraver gevestigd en de Hoofdstraat eindigde op nummer 274 met de VéGé koloniale warenzaak van Quaedackers. Dit
pand werd al in 1952 verbouwd tot café.
Diverse uitbaters hebben dit nu gesloopte café gedreven, waarvan
Lei Römgens, van 1957 tot 1968 wel de bekendste is geweest.

Wordt vervolgd.
Bronnen: Het telefoonboek van 1952,
de herinneringen van Jo Scholl en Hein Giesen
diverse feest- en jubileumgidsen uit die jaren.
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Wie woar het vreuger

De schaapherder (de sjieper)
Door Leo Meevers Scholte.

Tegenwoordig ziet men
hem nog maar weinig. De
schapen zelf ziet men tegenwoordig in kleine
groepjes in afgerasterde
weiden of langs de dijken.
Wie kan zich nog de romantische tijd herinneren,
dat er drie of vier grote
kudden in Zuid-Limburgse
dorpen voorkwamen. Dat
was zeker nog het geval
rond de Eerste Wereldoorlog.
Op bijna iedere grote boerderij of hofstede hield men toen een
kudde schapen, welke onder de hoede stond van een herder, “eine
sjieper of sjaopsherder”. Meestal was het een oudere man, wiens gestel niet sterk genoeg meer was om het zware boerenwerk te doen.
Ook was het weleens een persoon, die van jongs af aan enigszins gehandicapt was, zodat hij voor zijn levensonderhoud verplicht was
licht werk te verrichten, want op financiële steun kon men in die tijd
niet rekenen. In deze gevallen groeide er na vele jaren herderspraktijk een soort dorpsfilosoof uit. Het herdersleven gaf hem daartoe
ruim de kans. Op oudere leeftijd gekomen werd hij gezien als een
man met veel levenswijsheid. Zijn vaak vaderlijke uiterlijk droeg er
soms aanmerkelijk toe bij. Een natuurmens, die zeer goed op de
hoogte was van de gedragingen van het weer, de planten en de dieren. Bepaalde voortekenen die hij waarnam, hadden voor hem inhoud en betekenis. Zo zag hij bijvoorbeeld aan de vochtaanslag op
de zeis, die in de schaduw “op de sjprunk” hing, dat er grote kans
was op regen. Veerde de wol van de schapen krachtig terug, dan
bleef het mooi en droog weer. Kropen echter de slakken langs de
planten omhoog en gingen zij schuil onder het blad, dan was er regen
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te verwachten. Een rode gloed ’s morgens bij zonopkomst betekende voor hem dat er storm op komst was. Waren de schapen zeer
levendig en bokkig, dan bleef onweer niet uit.
’s Morgens, als de dauw grotendeels door de zonnewarmte was opgedroogd, verliet de kudde de hoeve. Een enkele maal nam de “sjêper” ook de schapen van de “naobersj” (buren) mee.
Deze schapen waren dan apart gemerkt met lampenroet en raapolie,
waarmee een kleine zwarte vlek op de vacht werd aangebracht. Ook
merkte men de kop wel met een soort krijt, ofwel werden in de oren
van de dieren gaatjes geslagen of insnijdingen gemaakt. Zo werd dus
het risico van verwisselen van dieren zo klein mogelijk gemaakt.
De herderskleren waren sober en degelijk. Meestal droeg hij een
breedgerande hoed, welke zijn verweerde uiterlijk enigszins beschutting gaf tegen de brandende zon en striemende regen. Bij kille
dagen beschutte een lange zwarte jas zijn lichaam. Vest en sokken
waren van zwarte schapenwol gebreid en aan de voeten droeg hij
zware met metaal beslagen schoenen.
Voordat het chemisch wol verven opkwam, hield men bij iedere
kudde van 100 – 200 stuks twee of drie zwarte schapen, die de vereiste zwarte wol leverden voor de hoeve.
Aan de schouder droeg de herder een dunne leren tas, waarin hij zijn
proviand meenam.
Beoefende hij het breien, wat in die tijd vooral in de nabije Kempen
voorkwam, dan droeg hij in deze tas tevens de breiwol en de naalden
mee. De naalden zaten dan in een schede van vlierhout (huuldertuulder). In sommige musea worden prachtexemplaren van zulke breinaaldenscheden of kokers bewaard. Met een hand steunde de herder op het “sjiepersjupke”, ’n eenvoudig stuk gereedschap meestal
door de dorpssmid gemaakt. Het schepersschopje gebruikte hij in de
eerste plaats als steun op zijn lange dagtochten, vooral in iets heuvelachtig terrein. Handig kon hij hiermee enkele kluitjes aarde lossteken die hij feilloos naar een schaap wierp dat afdwaalde en niet direct
door de hond werd opgemerkt.
Aan het schopje zat een haakvormig gebogen uitsteeksel, eveneens
van metaal, waarmede hij een schaap met de vacht naar zich toe kon
halen, wat nog weleens gebeurde bij het vechten der dieren onderling. Maar dit schopje had nog een andere, veel belangrijkere functie.
~ 42 ~

Al voorttrekkende over de heidevelden, ruige braakakkers en door
grubben ontdekte hij meermalen planten, die voor de kudde nadelig
waren. Alsem (Aels), een op droge gronden in onze omgeving veel
voorkomend onkruid, zag de scheper niet graag, omdat het vlees de
bittere smaak overnam. Een andere ook niet graag geziene plantensoort was de Klis, ook wel klet of klit genoemd. De vruchthoofdjes
met de vele haakvormige naalden hechtten zich aan de wol, braken
op den duur wel af, maar de resten waren zeer moeilijk uit de wol te
verwijderen. Door Klis verontreinigde wol bracht in de handel aanmerkelijk minder geld op. Dit was dan ook de reden, dat alle klisplanten, die de scheper ontdekte, doorgestoken werden.
Op plekken waar veel giftige soorten voorkwamen, bleef de scheper
liever weg. Gevaarlijk voor zijn dieren waren: paardenstaart, blaartrekkende boterbloem, wilde kervel, scheerling, genadekruid, bepaalde wolfsmelksoorten en vooral de zonnedauw. Deze laatste
plantensoort groeit alleen op veenachtige,
laag gelegen heidegronden zoals op de Brunssummerheide.
Schapen die veel zonnedauw binnen kregen,
moesten dit meestal
met hun gezondheid
bekopen. Het gif dat in
de planten aanwezig is
tast de luchtwegen en
longen aan. De eerste
symptomen waren een voortdurend hoesten. Doordat de eetlust
achterwege bleef vermagerden zij vrij snel en kwijnden als het ware
weg. Een direct helpend geneesmiddel kende men nog niet in die
tijd.
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