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Beste allemaal,

Volkskrant en de Limburger

Jullie zullen wel al gedacht hebberi, "het is
mooi niks met die trvee in Heeze,wel betalen
maar niks krijgerr".
Ja de Pasen viel dit jaar woeg en §/ij zijn inderdaadwat later met ons familieblad.

In de afgeloperr tijd is de naam Ymkm

We moeten zegerr, dat het op dit ogenblik
redelijk rustig is in de familie. Artikelen hebben
we niet binnen ggkregen en de roddels worden ook vere Yari ons gehouden.

zo

vaak in het landelijk nieuws gekomen, datwagen niet konden uitblijven. Aan menigeen is de
waag gesteld: "is dat familie van je?"
Iedereen zil daNbtl z'n schouders wel hebbtrr
opgehaald. "Niet dat ik weet. Dat zoeken we
op. Ken ik niet. N{isschiur ver \ileglr, zullen
daarbii begnf pelijke ant\roorden zijn geweest.
Een Vankan leider van een ndtcale vakbond
van NS'ers. Stakers. Je had et last vafl waÍlneer

je met de trein mee moet. Je wordt vxtzelf

Dit betekerr! dat we deze keer toch naar eerr
historische rrttgaye gaan met weterrswaardigheden uit het verleden.

vootzichtig met antwoofderi.

Begrryuli zullen we jullie nog een Kanneke
sturef,r zodat jullie ook in de vakante nog wat

Kerkrade weet.

Het kon dus niet uitblijven of Jo werd gewaagd of hij iets van een Hubert Vankan uit

te lezen hebben.

Nee eerlijk gezegd, wist ik ook niet wie het

Totzo ver de korte nleiding.

was. FIet interesseerde me wel. Wanneer je op
tv vaker naar het spelletje "Zo vadet, zo zoon
kiik", gt je vanzelf kiiken of er ergeris gelijkenisserr te zíer:, zíjn.

Vankan, harde actie met een zachte
g, Limburgse horzel in de NS-pels
Dít

ztjn tvee koppen die we aantroffen

in

de

Hoe langer ik de foto's aarikeek hoe meer ik
toch begon te zief,r. Hij rrust tussen de tanden
het splee§e, maar bij de "echte Vankannen"
heeft de tandarb dat ook alvaakweggehaald.
Dat is dus geen aanknopingspunt Maar het
l-

gezicht laat rvel iets zien. Ik herken sporeÍl.
I{iik nu zelfs eens naar de scans van twee
foto's die we evefl uit de krant lenen.

De tweede foto komt uit de Limburger.
We grrgen dus op zoek. We weten, dat we te
maken hebben met iemand dte 32 jaar is en
dus geboren is in 1968. Een ander gegeven is,
dat gezegd wordt in Kerkmde geboren.

Het zoekprogramma in de stamboom werd
aaflgezet. Zoeken op geborerr in 1968 en
YoomaaÍn Hubert.

Resultaat

nul komma mks. Onbekende per-

soon.

Eerr probleem dus. Zo max even opzoekerr
kan niet omdat volgerrs de Archiefwet d" g"boortes maar openbaar z\n tot en rrret 1902.
Dan de cd's afzoekerr met gegeveÍrs vafl een
aartd,leden van het OCGL. Ook niets. Ook
andere gegevens leverderr niets op.

In het genealogieptograrÍffrra zit echter nog
Uit de Volkskrant.

eeri aparte kaartenbak met merisen die verder
uitgezocht moeten worden. De eerste gedachte was om deze Hubert daar mazlr aan toe te
voegen.

Toch nog even kijken. Fn? Verdode daar staat
een Hubert die geboren is op 31 december
1968 nr Heeden. De voomamanzijn Hubertus
Carolus Hendril«rs en de gegevens zijn afkomstig varr de persoonskaart van zijn moeder die
ik al eerder in Den Haag had opgewaagd.
Hoewel geboren in Heerlen, is ook bekend dat
het gezin in lftrkrade woonde.
Ik kan dus niet hardbavtlzen, dat het hiet om
dezelfde Hubert gÀ \ Írraar het is wel met een
zeer grote rftrte \rrt zekerheid aafl te nemef,r.
Ziin moeder is Anna MariaJeurissen, geboren
op 11 mei 1929 n tlbach over Worms en op
21 november 1993 overleden in Ked«ade.
De vader is Henddk Glaffy) Vankan, m!n\il'erker, wonende te Kerkrade en geboten op
I augustus 1918 in Bocholtz.
Hubert zit dus niet in de directe bloedlijn. Het
feit echter dat vader geboren is in Bocholtz is
gefloeg reden om aafl te nemerl, dat we hiet
met de Srnpelveldse tak te maken hebberr en
die komt dus in elk gevai n 1799 terug in de
L

bloedlijn. Dat is dus ongeveer 5 generaties terug.

Uiteraard zal ik proberen om meer gegevens te

Het probleem is dat ik een persoonskaart van vader pas t\r/ee iaar na z\n
overlijden kan opvragen. Voor zovet ik kan
nagàaÍr is pa nog niet dood eri dat betekent
ac-hterhalen.

dus datwe nog even moeten wachten.

Ovengens deed Hubert het gyrnnasium m
Rolduc. Daarrn studeerde hii HBOY rroor een
baan n de verpleging en deed ook nog Sociologe. Pas Í1a eefl loopbaan ln de psychiatne
komt hij rn het valibondswerk. Hii werkt in
fèite voor de vakbond De Unie tr Sittard,
maar is snrds 1 januari voor twee iaar gedetacheerd bii de Yakverenrgrrg van N{achmisten
en Conducteurs. Fhj wordt beschreven als een
matlge en tamelijk bedeesde spreker die het
vakbondcliché schuwt. Nimmer klinkt het aloude "onaanyaardbaar" zo schrijft de \rolkskrant.

Ik hoop iullie met

deze klene speurtocht rr

elk ger.al iels van deze Vankan te hebben aarrgegeven.

planten van de meiboom en de meikoningin
en meikoning.De meiboom is de West Europese wereld eeuwenlang een symbool ge'weest van vruchtbaarheid en nieuw leven.

De Katholieke ketk

beschouvrde de meiboomvieringen, evenals andere gebrui-ken,
als een overblijfsel van heidense erediensten
en afgodedi. Bi1 de kerstening van West Europa is er indertijd dan ook van alles aan gedaarr om de heidense feesten zoveel mogeliik af te schaffen of ze te verchristelijken.
Zo werd de geboorte van Christus op 25
december op de kalender geplaatst als tegenhanger van de heidense zonnewendefeesten. I{arnaval veranderde vaÍr een lentefeest in een feest dat de vasten inluidde. Zo
werd de meimaand aaflgewezefi tot Àdariamaand.In 1,224 werd in Aken de viering van
de Walburgisnacht op 1 mei verboden. Een
zekete Johannes, aartsbis-schop en pastoor
in Aken was zo boos over het in zijn ogen
heidens gebruik, dat hii de grote meiboom
liet omhakken en opdracht gaf om de feesten te staken. Dar/rztl het feig dat langniet
iedereen in Aken het hiermee eens was weten v/e van dit Yroegere verbod.

Binnen Lmdgraaf en omgeving zijn moMeivieringen

menteel ook nog meiverenigingen actief

Nu we toch in de meimaand zlin uitgekomen, is het misschien aardig om iets te

Zo rond 1 mei stond

schrijven over de meivrenngen.

Lang geleden had iedere regio in ons Germaanse land wel zijn eigen meifeesten. Voor
de primitieve mensen rran toen was het
yooqaaÍ een van de mooiste tijden van het
jaar. De natuur hervond de krachten, bomen liepen uiq bloemen en planten staken
hun kop boven de grond. De mensen toen
waÍen blij dat de winter afgelopen rrras en
voelden weer nieuwe energie door het lijf
gaan. De overwinning -van de winter had
meerdere populaire volksfeesten tot gevolg.
Een van de best bewaarde tradities waren de
meifeesten. Daarbii kan gedacht worden aan
meir,rrren, pinkstervuren en met name het

alles in bloei en was
het
op
boerenbeddjf het meeste werk gedaart dat gedaan moest worden om zomers
te kunnen oogsten. De meiviedngen begonnen meestal ,I op de vooravond. De
nacht dus van 30 april op 1 mei. In die
nacht wetd de meiboom gekapt, al dan niet
geroofd, eí flàaÍ de kem van het dorp gesleept door de mannelijke jonkheid. De
boom werd ontdaafi .van takken en in de
top versierd met linten en kransen. De
boom moest wel wat voorstellen. De voor-

keur ging daarom uit naar een grote, techte
boom die bewaakt werd. De jonkheid uit de
omliggende dorpen lag immers al op de loer
om de boom tot schande te maken of beter
nog te kappen en mee te nemen. Wanneer
1e dat gebeurde had je als jonkheid het
3

schaamtood op de kaken staafl. De metboom was een teken van groeikracht en
vruchtbaarheid. Het meifeest was dus een
belangnjke gelegenheid tot paarrrorming.
Wij kennen nu nog het afroepen van de
koppels. Vroeger wetd in plaats van dat afroepen bii de huwbare meisjes een tak geplaatst als ere of schandteken. Elk soofr tak
'\Àiees op bepaalde karaktereigenschappen
vaÍr het meisje. De berkentak '\r/as de
mooiste en eervolste. Die werd geplant bij
een meisje waar niets op aa,fi te merken viel.
'Was
het meisje een allemansvriendie dan
kreeg ze een kersentak in de tuin. Van een
kersentak die over de tuin over de hing
mocht immets iedereen plukken. De elzen-

tak werd gebruikt voor de

sommige plaatseri werd de den zelfs bij een
Onze Lieve Vrouwe Beeld geplaatst en opgedragen aan de Maagd Maria. Toch is dit
oude gebruik niet in elk dorp teruggekeerd.

De volgende keet zal ik een stukje schrijven
over.nachtlopen en vensterwijen in de zeventiende eeuw.

"bedzeikers"

'waarmee de jonkheid bleke meisjes bedoelde en waarvaÍL men dacht dat die 's nachts

nog in bed zouden plassen. Een biezentak
werd gebruikt voot een meisje dat meer dan
één wijer had.
Menig meisje wetd woeger in de meinacht
vfouw. Ditwas ook de reden waaÍom zowel
de katholieke als gereformeerde geestelijken
zich rn de achttiende en negentiende eeu\r
fel tegen dit gebruik keerden. De protestantse geestelijk had al vaÍLaf citca 1630 grote moeite met dit gebruik. De katholieke
kerk liet het lang toe en menig pastoor stimuleerde het zelfs door aan de jonkheid
geld te geven om een boom te kunnen kopen.

Door dit kerkelilk ingnypen verdwenen de
meivieringen. Rond 1.90A zie je her en der
de meivieringen u/eer temgkomen. De mei
den, versierd met linten en krans wordt nog
steeds geplant. Niet meer in de kem van het
dorp maar voor het huis waar de meikoninsn woont. 'We zullen het er màar op
houden, dat dit meisje ïïoeger dus een berkentak in de tuin kreeg. Jongens en meisjes
dansen niet meer om de boom. Wel worden
de koppels afgeroepen en is er het meibal.
Bii dit hednvoeten kreeg de meiviering ook
een sterker ketkelijk karakter om ook het
begin vafl de Mariamaard aan te geven. In

Helaas is deze foto wat rood geworden

in

de

loop det jaren. Ria deed hiet haar eerste
vakantie. Het commr:nicantje staat bij haar
peettante en moeder legt een atrn om haat
schoonbroer!
'W'anneer

je de mensen op de foto niet zou
kennen, k\fi/am je tot de conclusie dat vadet
linls staat. De zuster, geen tante is, maar de
zuster varr de school en moeder saatbtjhaat
communicantje en de andere trree zijn een
oom en eefi Unte.

Fn zo krig i" dus

een

hoop dolproddels over

een doodnormale foto.

Een stu§e stamboom

IV.4

Joannes van KAN,
4

gedoopt (rD op 18-10-1668 te Eys (getuigen: Hollands, Winandus en Froen, Gertrud").
Op 30-11-1705 droeg Hendrik Wauben gehuwd met Geetrfl.rid Prickaers mede als gevolmachtigde van ztln mraget Jaa van Kan
o.ver àÀÍt Mathijs Prickaerts, gehuwd met
Catharna Rutzervel! hun kindsgedeelte gelegen onder de bank Heeden genaamd "die
Lufft" bestaande uit huis, hof, weide en akkerland. Zii bleven ook borg voot het aandeel van hun zwager Michael Prickaerts, die
zich voot enkele jaren in de oorlog had begeven en voor het geval dat deze zou terugketen. (Gichtregrster Fleerlen 77 07-17 70
RAL).
Gehuwd voot de kerk op 3s-jartge leeftijd
op 29-09-7704 te Eys (getuigen: Keuffgens,
Antonia en Keuffgens, Catharina) met Maria PRICKARS, dochter van Gerard
PRICKARS en Maria REUTERS.

ovededen op 28-03-1803 te Kerkrade op
56-jange leeftrld.
4. Henricus van KAN, gedoopt (rk)
op 29-01-1713 te Eiis (getuigen: Prickars,
Franciscus Wilhelmus en Beucken, Marga.retha).

5. (Maria) Gertrudis van CAN, gedoopt (rD op 1.5-02-171,6 te Eys (getuigen:
Beindels, Joannes en Latgens, Gertrude),
overleden op A4-02-7790 te Simpelveld op
73-jartge leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) ckca 1749 met
Gerardus VINDERS, overleden op
03-04-17 51, te Simpelveld.
Gehtrwd voor de kerk (2) op 35-jarige leeftijd op 03-10-1751 te Simpelveld (geturgen:
Jansen, Dionisius, van Kan, Gerardus en
Finders, Mana Margaretha) met Henricus
JANSEN, overleden op 73-04-1797 te
Simpelveld.

Uit dit huweliik:

1.
2.

Martinus van KAN
J0daria Catharina van KAN, ge-

doopt (.9
03-03-1707 te Eys (geturgen:
"p
Larrgoht, Gertrude en Lovenbetch, Martinus), overleden op 25-11-1742 te Simpelveld op 35-jarige leeftijd. Vermoedelijk is
zlj op dezelfde dag ovededen alshaar man.
Gehuwd voor de ketk op 27-1ange leeftijd
op 10-10-1734 te Simpelveld (St. Remigrus) met Mathias LERSCHEN,29 jaar
oud, gedoopt (rk) op 1.1,-06-1705 te Simpelveld (getuigen: Lerschen, Petrus en
I\{aes, Agnes), overleden op 25-1,1,-1742 te
Simpelveld op 37-jttge leeftifd, zoon\raÍ:,
Joannes LERSCHEN (LERSEN) en
Elisabetha MAESS.
3. Catharina van CAN, gedoopt (r§
op 07-04-1710 te Eys (getugen: varr Can,
Henricus en Keuffgens, Catharina), overleden op 02-05-1781, te Kerkrade op
71.-jarige leeftild.
Gehuwd voor de kerk op 27-jange leeftijd
op 30-05-1737 te Eiis (getuigen: van Can
Joannes en Spuosi, Stepte) met Jacobus

Mathias I-AUTASTER (IATASTER),

gedoopt (rk) op 16-03-1747 te Simpelveld,

g;; ,4"*a**

-11í4;;

De marr van mevrorrsT Notermans (rechts)
moest tegen Leonardus Vankanne gehuwd
met Wijnen "opr" zeggefi. De foto is genomen in het zusterklooster met bejaardentehuis nr Waubach . Zíj stterf
dus rechtstreeks familie.

n

1965.

Dit

is

6. Joannes vaÍr CAN

7. Joanna Maria van CAN, gedoopt

(rk)

op 09-01-1723 te Eiis (getuigen: Hollands, Wijnandus en Pdjcars, Joanna
Maria), overleden op 06-1,1-1764 te
Simpelveld op 4l-iange leeftijd.
5

Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarrge
leeftijd op 18-08-1748 te Simpelveld
(getuigen: Vaesen, Lambertus en
P ríckartz, Anna Margaretha) met Joannes SCHROEDERS (SCHRÖDERS), 33 jaar oud, gedoopt (rk) op
72-71-17 14 te Simpelveld (getuigen:
Froesch, Leonardus en Tissen, Catharina), ovededen op 04-07-1763 te Simpelveld op 48-jartge leeftiid, zoon vÀÍr

Joannes SCHROEDERS
(SCHRÖDERS) en Johanna LOURETr (LOURTTJ, LOURDAT).
Gehuwd voor de kerk (2) op 41-jange
leeftiid op 31,-01.-1764 te Simpelveld (St.
Remrgius) (geturgen: Vaesen, Lambertus en Schrödets, Joanna Gertrudis)
met Fredericus VAESEN, overleden
op 7402-7806 te Simpelveld.
8. $oannes) Petrus van KAN

IV.6

Gerardus de KAN, gedoopt (tB
"p
27-72-1,670 te Eys (getutgen: Schuts,
Philippus en Senden, Catharina).
Gehuwd voor de ketk op 27-izl...rge
leeftijd op 02-10-1698 te Eys (S.tui.
gefl: Keuffgens, Wijnandus en
Hammers, Anna) met Agnes
KNOPS, ovetleden op 72-02-1748
te Eijs.
Uit dit huweliik:
1. Martinus vaÍr KAN, gedoopt (rk)
op 72-08-7699 te Eys (getuigen:
Keuffgens, Joarrnes en Knops, Magdalena).

2. Nicolaus van KAN
3. Martinus van KAN
4. Joannes Petrus van KAN

ry.15 §flernerus SVemer) van KAN, ge1,3-07-7681, te Simpeldoopt (rB
"p
veld (getuigen: Browers, F{enticus
en Scherers, Anna).
Gehuwd voor de kerk circa 1707
met N.N.
Uit dit huweliik:
1,. Mathias van KAN

V.1

Martinus van KAN, gedoopt (rk)

op 13-09-1705 te Eys (getuigen: van
Kan, Maria en Lovenberg Martinus).

Gehuwd voor de kerk op 29-jange
leeftifd op 02-02-1735 te Eiis G.t"igen: Thijssen, Joannes en van Can,
Gertrude). Op 30-01-1735 schreef
de pastoor van Simpelveld het huwelijkna de zogenaamde dde roepen in de huwelijksregisters. Echtgenote is Maria Catharina MOULEN, 25 jaar oud, gedoopt (rk) op
1 0-09-1 709 te Simpelveld (getuigen:
Moulen, Àmoldus en Broers, Mechtildis), dochter van Petrus MOULEN en Catharina BROERS.

Uit dit huweliik:

1.

2.
3.
4.

Joannes Petrus van KAN, gedoopt
(.k)
07-A2-7737 te Simpelveld
"p
(getuigen: vari KaÍr, Joannes en
Christophels, Maria).
Martinus van KAN (van CAN),
A9-1,1,-1738 te Eijs
gedoopt (rD
"p
(getuigen: van Caa, Martinus en Yan
Can, Gertrude).
Henricus van KAN (van CAN)
Joannes van KAN, gedoopt (.9 op
09-A9-fi42 te Eijs (getuigen: van
Can, Joann a Marra en Drauers, Joannes).

5.
6.
7.

Fredericus van KAN (van CAN)
Joannes Ludovicus (Louis) van
KÀN (van CAN)
Gerardus van KAN (van CAN),
landbouv/er, gedoopt (tk) op
27-A3-1751, te Eijs (getuigen: van Can,
Gerardus en Haselier, Adelheid),
overleden op 08-01-1820 te Simpelveld op 68-iarige leeftiid. Hij stierf
ongehtrwd. Aangifte van succesie
vond plaats door de volgende neveÍl
en nichten:

Lambert Van Kan gehuwd met Christina
Engels
Marie Sibille van Kan gehuwd met Chretien Simons wonende te Richterich
Gerard vanKan gehuwd met Marie Catharine Keevers wonende te Pannesheide
6

Lambert van Kan gehuwd metCafhanna
Peeters

Cathanna van Kan gehuwd met Jean
Castermans wonende te Canne

Martin vafiKan gehuwd met Mechtilde
Schnoecks wonende te Bemelen
Laurent rran Kan gehuwd met Marie Elisabeth Sluismans

Marie Elisabeth van Kan wonende te
MaÍgraten
Pierre Klinkenberg weduwnaar van Marie
Catherina Van Kan en nu gehuwd met
Mane Cathanna Bicherout.
De totale waarde van het bezit van Gerard was f.756,52.

V.11

Joannes van CAN, gedoopt (.9
"p
20-06-1779 te Eys (getuigen: Keuffgens, Antonius en van de Ílauff,
Mana Catharina).
Gehuwd voor de kerk op 22-iange
leeftijd op 09-07-1741 te Eiis G.t"igen: van Can,Joannes en van Can,
Joanna Maria) met Maria Catharina SCHROEDERS, 20 iaas oud,
gedoopt (rk) op $-A4-1721te Simpelveld (getuigen: Loureti, Amoldus
en Schroers, Catharina), ovededen
00-12-1747 te Simpelveld, dochter
vanJoannes SCHROEDERS

(SCHRÖDERS) en Johanna
LOURETT (LOURTTJ, LOURDAr).
Uit dit huweliik:
7. Joanna Is,[ana van KAN, gedoopt
(.k) op 22-08-7741te Simpelveld

'Weerens,

Gertrudis) met Jacobus
KREKELS ,25 )aar oud, gedoopt
(rD op 24-01-1738 te Heerlen (getuigen: Ktekels, Jacobus en Voraetzen,Lucia). Jacobus komt bij ziin
huwelijk uit Freuschenbroek. Zoon
van'§Tilhelmus KREKELS en Anna FREDERICHS.
2. Joannes Flenricus (Hans) van

3.

KAN
Maria Adeleiidis KANN, gedoopt (rk) op 05-07-1746te
Simpelveld (getuigen: Laudaster,
Jacobus en Vaesen, Maria Àde-

Ieiidi$.
Speetheuwer, Josephus en Scheeren,
Maria) metAnna SCHEREN, geboren circa 1775 te Vaals?
Uit dit huwelijk:
1. Catharina van KAN, geboren
te Orsbach, gedoopt (tk) op
15-12-1737 te Laurensberg-Richterich (getulgen: van
Kan, Wemerus en Speck, Catharina).
2. Joannes Leonardus van KAN
3. Anna Maria van I(AN, geboren te Orsbach, gedoopt (rD
"p
12-11-1742 te Laurensberg-Richterich (geturgen: vaÍl
Kan, Petrus en van Kan,Joanna
Maria).
4. (foannes) Petrus van KAN

5.

JoannesvanKAN

(getuigen: Schroeders, Joannes en
van Kan, JoarnaMana), overleden
op 28-06-181.4 te Bochola op

12-jaige leeftijd. Bii de aangftewaren als getuigen aarrctezig Brochler,
Wilm en N.N. Peeter, naaldenmaker.
Ondertrouw op 09-10-1763 te Heerlen. Getuigen bi1 de ondertrouw waren Wilkens, FIans Peter en Schroders, Jenne Gertrud. Gehuwd voor
de kerk op 22-iange leeftijd op
23-10-1763 te Heeden @ancratius)
(geturgen: Schepers, Wilhelmus en

Nieuws uit de familie

'l

Mark van Manon van Treeske heeft zijn motor op een rotonde in Venlo niet op de weg
kunnen houden. Op de v/eg lag grind of los
split. Dat betekende dus ondenrit gaan. Het
had erger h"rnnen zijn. Gelukkig bleef de schade bij Mark beperkt tot een sleutelbeenbreuk.
De motor: die is afgeschreyen.
Tante Gerda gng op ziekerrbezoek eri naÍn
een cadeautie mee. Je nitmraar trret de motor
onderuit gàafi $ van je tante eeÍt magazne
k lg.tr over scooters. Dat is niet hatelifk!
We wilden hier toch nog evefl het bewiis vastlegen van het schnjven in het grote boek van
tante Bemadet

Wij wagen ons Íru wel even af hoe dat met de
2 kinderen in de Steeg zat, warLt op de verhuiskaart staan turee voor ons in elk geval
r,-reemde narnen. Is er nog iets gebeurt dat wij
niet weten. Wie ziin in godsnaam Moortje en
Jar-JN?

Nu we Ria toch op de foto zien sban, nilen
vre maar meteef,r de adreswiin$ry .vrr onze
betoepsverhuizers doorgeven. Dit is daÍl
meteen de 2" halte op weg naar hun nieuwe
hus.
Met ingang vm 5 maart 2001woont het gezin
F'róhlings: De Schans 1,6-28, 8231 KTl Lelysta{ telefoon 0320 -221835.

Bij de familie Augenbroe in de Burg.

Giysenstraat is de nieuwste speeltuin van Nieuwenha-

gen ingericht. Tot de inrichting behooru een
schommel, een speelhuis, eerr glijbaan, een
zandbak. De openstelling is uitsluitend na telefonische afspraak Kleinkindeteri hebben wije
toegang. Eten en drinken moet je wel zelf regelen. Vohnrassenen moeten voor Piet op z'n
minst eerr volledige barbecue veftorgen.
Nu'begrijpen we ook iets van sdruttingen en
poorten.

Binnen de familie wordt een erfstuk overgedragen aan de vo§errde generatie.

May geeft de werkbank van Pé over aan i\n
zoon Perry. De werkbankis zaterdagS mei op
transport naar Veenendad, gegam. Wie weet
waar Mike de starnhouder ooit gat wonen.
Hopelijk zd, hij er net zoveel werkstLrkken
opmaken als ziin opa en overgrootvader ooit
deden.

Oma Stormen in het ziekhuis heeftgelegen.

In Asterr is de verbouwing van het huis van
Mat en Roos klaar. De utbreiding van de v/oning mag erwezeÍr. Onze cornplimenterr.
Mx gaat nu aafi de aanleg van de tuin begrnnerr. I{r, zoekt daarvoor nog hulp en ai hele-

maà zeker wordt assistentie gezocht voor het
graveri yan eerr fatsoerrlijk gat voor de vijver.
Als Mat het hele karwei af heefq zalhrl zeket
aafl oflze eerder geplande rubdek "Ik geef de
Deze nagekomen foto's

z\n doorJos

gemaakt.

perr door" begmnen. \X/1j z4n benieuwd wanneer we dat stuk ontvangen want in Eindhoven zitJoep ook al vol ongeduld te popelen.
o

Nu we toch in trindhoven n1n er even op gein maatt naat
Australië zijn gevreest Ria overwon haar
vliegangst na 46 uur vliegen. Het wel eefi zzkenreis was, maar dat het octrooibureau ook
aan de dtrecteur geen cadeaus geeft. Op stap

v/ezen wordg dat Ria en Joep

willen is zelf betalen.
Datwe blï1zljn dat de gemeentes die regel nog
niet hebben ingevoerd.

Joep op 18 mei de volgende rnilpad, bereikt.
Hij wordt dm 60 jaar.
Flr is altid baas boven baas. 'I'ant us À,[ie, Àtlana Boermans dus rvordt op 15 juni maar liefst
85 1aar. Ztj vert dat op die dag in beperkte
knng en op 16 juni met alle kinderen, klerrkrnderen en achterklenkrnderen. En tant us
\{ie laat zich die dag dan voortduwen tr het

gesprek over de volgerrde nieuwe huisvesting.
Als alle plannen van de gemeente doorgaan en
zif kunnen zorgefl dat het OCGL een vloer-

oppervlakte van minstens 400 m2 kriigt, de
vereniging het volgende jaar wel eens richting
Voegelstang kan komen. Samen met de school
van Jos, muziekschool, school voor vrije ureri,
parochietuimte en naschoolse opvang.

Op 22 apri 2007 is eerr nicht .van orrze ouders
overleden. Het gaat om Anna Mana (lvfta) Paffen - Vankan. Zrl is in Nieuwenhagen geboren
op 10 december 1925. Z4 is begraven op de
Haanweg.
Wi1 hebben vemomerr, dat het met Truus ge-

lul,kig goed gaat.

Fr

zlin heel wat bestralingpn

gedaan en Truus denkt zelfs weer aari werken.

pausmobicl.

Wijwensen Truus,Jos en Brit en elk geval eerr
vootspoedig verder herstel err weer tergnaat
het normale leven.

Eindredacteut Jo in iuni 50 hoopt te worden.
heeft al uitgevonden, dat je mosterd niet
kunt halen, maar moet kopen. En dat doe je in
de winkel. Hii is inmiddels afgestapt van de
kreet stuur
.t maar 2 van 18. Hii plant nu
saÍnen met Tiny'vrat voor de oude dag want
Gerda err Huub gaaflruaÀr het bejaardentehuis.

Esmee met een armbandje door het huis
loopt. Zij am iedereen \À/eet te vertellen dat
aan het armbandje een kruisbeeld hang met
Jezus en dat ze die vastgespijkerd hebben. Ze
had zelf al gezien dat dat niet vastgebonden

f!

*i

'was.

Die zwei von der Tankstelle ook op het feest
van taÍrte Bemadet waren.

De familie zd. er aan moeten wennen, dat die
trree uit FIeeze nog wat vaket in het zuiden
zitten. Jo rs met tetugwerkefide kracht vNnf 1
jxnntt 2001, voorzlttet van het OCGL geworden. De ledenvergadering bekrachígde dat op
6 maart2001.

Op dit moment is hij al met de gemeente

Wij de volgeride keer weer nieuwe foto's voor
ons familieblad hopen te hebben. Dat ome
Ger wanneer hti naat Marr. gaat wel niet de
foto's moet laten ligen die tante Bertha netjes
voor hem had klaargelegd.

m
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Wii moeten het nog even nakiiken maar wq
weten zeket dat et dtt jaat nog mensen uit onze famrlie 25 yaar getrouwd zijn. Zo vlug als we
hetweten, horen julhe het.
De redactie \raag.. zich wel af wazur de dames
met huÍr recepten voor de kookrubriek zijn
pbleven. Xryg." Jo uit Fleeze en Jo uit
ubachsberg dan toch geliik?
Wanneer jullie prachtige reclamebrieven thuis
t ryg* over het wapen en de stamboom Vankan, die meteen met het oud papier mee mogen. Het is namelijk gev/oon nep eÍl boerenbedrog. Het wapen is van een andere familie
gejat en l" k rigt voor een hoop geld ÍraÍnerl
waar je nieB mee l«rnt.

een 't-shirt. Nooit gev/eten dat ll{arra zoíets
heeft. Dus dat werd aangetrokken. Wanneer
w.e nu naarMaitakijken, aÍnper 50 kilo schoon
aan de haak en naar de dochter, dan is het
shirt nu voot Manate groot

De smoes zd, nu wel zijn, dat Tiny dat ding
voor irchzelf gekocht had. Mada het erg mooi
had gevonden en zeker iets voor haar zelf
vond. Tiny heeft het dus na alle geslijm aan
Maria gegeveri en dus kon het shkt niet te
groot zijn.
i,,

,'

V/anneet je gegevens wilt hebberr van andere
familieleden je even contact met Jo krmt opnemen. W! proberen dat dan uit te zoeken.

Er soms op de wereld vreemde dingen gebeuren.

B!

MartaBoermans heeft zo iedereen zijn

ergen tzak om het hare majesteit te behagen.

De een poetst, de ander was! weer een ander
doet de boodschappen en rroem maír op.
Sommrge mensen hebben dubbeltaken. Je
moet dan niet alleen het zweet uit je lijf werken bij het poetsen, rÍrazÍ ook nog bii het opmaken van de bloembakken op het balkon.
Buiten ís het 27", het is voorjazÍ tnaaÍ }/.aí:r.
wil het btrrnen ook graagwarm hebben err dus
bliift de verwarmng op top staan.
Nu zul ie ook nog met bloemen, planten, potgrond en zoiels moeten slepen. Dat gebeurde
dus Tmy. Het kostbare z$/eet stroomde langs
haar lichaam naar beneden. Het leek er zo'n
beeqe op alsof ze in een enoÍïne plensbui had

E

ffi
Een jeugdfoto van Bart van Det

Zo en nu stoppen wii er mee waÍrt onze
tien pagina's ziin vol. Het volgende blad
verschiint in de eerste week van iuli.

gestaan.

Goede raacl was duur.
droge kleren.

Hoe kom ik nu

aerl

Geen nood l{ana hecft kasten vol. À{aar dat
ding zit voi met een leuk kanqe. Fn kanqes zit-

ten ook vol ppaties. Dat rvordt voor Ttry dus
echt te se>'1r. We zullen hier maar niet herhalen
wat ze zelf zei or,,er haar onderdelen.

Feit is dat er uiteindeliik gekozen rverd voor
10
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Een familiebulletin voor de familie Vankan

Redactre: Gerda en Jo Schiffelers-Van kan, I-okert
o q rlxtfi:1il(@ltrs-rd
i

9,

5591.

NB

Fleeze, tel. 040

-

2262936, e.marl:

2'1aargangnr.12

Beste allemaal,

Het ene Kannetje is nog maar amper de
deur uit, of de redactie moet alweer beginnen na te denken over de volgende editie. Nu hoeft dat niet zo direct een probleem te zijn, want artikelen hebben we
genoeg op voorraad. Je moet natuurlijk
wel goed blijven luisteren om de nodige
roddels en nieuwtjes in de familie te kunnen registreren. Daarbij kunnen we helaas

lVlisschien krijgen we nog van iemand een
vakantieverhaal. Ons volgende Kanneke
verschijnt begint september.

't Bakkes

en d'r Kollemól

niet overal luistervinkje spelen.
Soms moeten we het dus hebben van onze lokale verslaggevers .
lVlaar laten we nu maar geen lange inleiding houden en overgaan tot de orde van
de dag.

Eerst nog even een kleine rectificatie. Bij
de foto van de dubbele familie Van kan Boermans schreven wij als redactie dat
die foto genomen was ter gelegenheid van
de eerste vakantie van Ria. Nou dachten
wij op dat moment misschien wel aan vakantie, maar de jurk van Ria geeft toch
aan dat het hier ging om de eerste communie. Onze excuses voor dit foutje.

Wij wensen in elk geval iedereen een hele
fijne vakantie. Wanneer je weggaat ben
dan voorzichtig en maak van de thuisblij-

\(oLLr*a

vers geen spoorzoekers.
1

Omdat de recepten toch uitblijven, zijn we
zelf op zoek gegaan naar iets. We kwamen daarbij terecht bij een stuk dat Sjef
Coervers geschreven heeft als hommage
aan zijn oma.

Een ding even: degenen, die ons dialect
niet machtig zijn, moeten bij de partner of
pap en mam maar even vragen voor de
vertaling.
ler mót dan och wete wat dat woar.
Doó-n woët alles gebakke, 't ganse joar.
lnne oave gebouwt va leem en ték
mit inne siteene vloer, noch lang nit gek.
Deë sjteene vloer stoaket me werm;
doa-op woët gebakke vuur riek en erm

broët, wek en vlaam, maar óch d'r

KOLLEMOL
en dót woar vuur mich der groëtste ló1.
Wat woar mich dót ee dink;
óch sjpannend vuur gidder kink.
Woar de oma der deeg an 't minge
sjtong ich mit mieng naas der hinge.
Ee sjtukske deeg kroog ich ummer mit
dat foémelet ich; wié dÍks weet ich nit.
Op inne zeemdeksel vouwet ich dat oét;
de oma kreeg zich inne appel en doog 't
klokkehoes droet.
ln dót loak woët soeker en kaniel gedoa;
va óngeduld koët ich al niet mië rui-jig
sjtoa.
Appel in der deeg en boóve dróp nog get
soeker;
dót waoar get vuur mich lekkere sjloeker.
't Waade bis hea veadig woar is ginnen
tór,

mór o geduld woët beloënd o (langzaam)
doó koóm d'r KOLLEMOL!!
Góns werm loog hë op ing Plank,
doannoó va de ing op de anger hank.
Wat woar deë lékker; ich loot 'm mich sjmake

denn inne richtige KOLLEMOL koët alling
miéng oma make.

Smakelijk

.d.

A*a!*;**t;a;

a,-*l à li4tj

"Neé ich bin ging familië van uch. Vur
kome va Bocholtz". Historische woorden
die echt uitgesproken zijn. Maar ja, een
genealogisch onderzoek levert simpelweg
het tegenbewijs. Toch koppig nee blijven
zeggen?.

Het komt in de beste families
voor!
"Wat komt in de beste families voor?",
zullen jullie je misschien afvragen. Voor dit
artikeltje wil ik een uitstapje maken naar
de familie Boermans die met een dubbel

huwelijk mooi in de Vankannen zit.

Voor het OCGL moest ik de privécollectie
van de overleden heer Hanssen door worstelen en ordenen. Daar zaten ook een
hoop oude stukken in kopie bij, want
Hanssen zaliger had van alles een kopie
waar maar het woord Hanssen in voor
kwam.

Zo kwam ik bij een stuk van de schepenbank van de Heerlijkheid Schaesberg
van 1 juni 1778. Van het daar beschreven
geval had ik wel ooit een samenvatting
gezien, maar nog nooit een origineel,
Over de akte kijkend viel mij meteen de
naam Bourmans op. (Kijk maar niet naar
de schrijfwijze want daar is ook van alles
van gemaakt),

Bij zo'n oud stuk van de schePenbank
moet je altijd even de tijd nemen om aan
2

het handschrift en schrift te wennen en
het stuk een paar keer lezen om alles te
kunnen begrijpen.
lk zal proberen om het eerste deel van het
stuk hier letterlijk weer te geven. Er zijn
geen woorden weggevallen maar de zin
loopt niet altijd.

"Dat Seekeren Peeter Bourmans in houwelijck hebbende J. Dauven inwoonder
deser Heerligheijt gisteren over acht
daagen, en Seekere [Vlarie Elisabeth Cordewener noch ongetrouwt Seer Gods vergeeten geweest sijn van hun saemen te
vinden in het bempt veltje ine een pluk
roggen alwaer sij saemen soodaenighe

gedoopt. Zijn vrouw was dus zwanger
toen hij een slippertje maakte.

Ja, wij horen al een paar mensen onder
jullie zeggen: "dé zauw keél".
Wij concluderen, dat er vroeger in die
goede oude tijd dingen gebeurden die nu
ook nog gewoon voorkomen. Wij zijn in
onze moderne tijd niet beter of slechter
dan toen.
Maar ja, je ziet, het komt in de beste families voor.

goddeloose werken verricht. "

De schepenbank nam dit "vreemd" gaan
hoog op en er moest een voorbeeld gesteld worden. Besloten werd om twee
onpartijdige rechtsgeleerden om advies te
vragen. (De kosten hiervan kwamen
meestal voor rekening van de aangeklaagden).

De zaak wordt op de criminele rol geplaatst voor 4 juni 1778. De aanklacht
van 1 juni 1778.
De gerechtsbode ging op pad om het exploot van de dagvaarding naar het huis
van Aret Hanssen te brengen waar [Vlarie
Cordewener als dienstmeid woonde.
De vrouw des huizes deelde de gerechtsbode mede, "dat de meijd ten daege, dat
de getuigenis afgehoort, sonder word of
wijsen ewegh gegaen is."

Ja dat kon in die tijd, even van Schaesberg naar Nieuwenhagen en ie zat in een
andere staat.

Voor justitie blijft niets anders over dan
een nieuwe zitting uit te schrfiven voor 12
juni 1778 wegens "eenen vleesschelijcken actum" tussen Marie en Peeter Bourmans.

Helaas kunnen we jullie niet het eind van
dit verhaal vertellen door het ontbreken
van stukken.

Peter Bourmans bleef gewoon getrouwd.

Op 1 januari 1779 werd weer een kind

De speeltijn bij Det en Piet. Je zou toch
weer zo een kind willen zijn!

Middernachtsoep voor 10 personen

Van Det kregen we het recept

binnen

voor een bijzonder soepje. Wanneer je gezin uit minder personen bestaat, is dat
geen probleem dan vries je rest gewoon in
en heb je de volgende keer minder werk.
Alleen de naam, die is nog interessant.
Det heeft niet aangegeven of je die soep
nu om middernacht moet eten of maken.
De ingrediënten
15OO gr goulash (half rund half varken)

1 kg uien
1 groot blik gepelde tomaten
1 blikje erwten
3

1 blik tomatenpuree
4 grote aardappelen
circa 3 liter bouillon
1 glas champignons (gesneden)
zout, peper, cayennepeper, tijm, paprika
1 eetlepel mosterd
4 teentjes knoflook (wanneer je dat van
de dokter mag hebben)

Ze hebben nu ook alweer heel wat jaren
bij Det gehangen. Ze zit wel in de kleinkinderen, maar ze vindt toch dat de schil-

Het maken

Hieronder een impressie van de schilderijtjes.

Het vlees in boter aanbakken en de uien
glazig mee bakken, met zout en peper en
paprika bestrooien, met een beetje water.
Ongeveer 3 minuten laten sudderen, dan
de tomaten, de tomatenpuree, bouillon,
mosterd en de andere kruiden erbij mieteren.

derijtjes op een kinderkamer thuishoren.
Daarom worden ze nu overgedragen aan
Franck en Ariette. Ze verhuizen dus naar
Almere-stad en blijven zo bewaard voor
het nageslacht.

s'

Dat alles ongeveer 2 uur laten koken. Dan
de aardappelen erin raspen en de erwten
en champignons toevoegen.
Het geheel nog een half uur laten sudde-

t)

I

ren.

Det wenst jullie allemaal smakelijk eten

Det bedankt voor ie recept. Wanneer we
naar de inhoud kíiken liikt het iets voor na
middernacht na een avond goed stappen.
Dit is geen soepje vooraf. Die moet ie ach'
teraf het werk laten doen.

Overdragen oude familiestukken
ln ons vorige Kanneke hebben we al iets
verteld over de oude werkbank die van

De Ordedienst

vader op zoon overgaat.

Direct nadat de Duitsers terug richting
Heimat waren, was er nog geen over-

Det heeft in huis ook van die oude erfstukken hangen. Een paar schilderijtjes

heidsinstantie die aangewezen was om de
orde te handhaven. Daarom werd een or-

met een baby.
Deze dingen hingen vroeger bij Pé en Maria aan de muur en zijn op een gegeven
moment richting Gijstenstraat gegaan.
De schilderijtjes hebben er ondertussen al
een hele tijd opzitten. Ze zijn door lVlaria
gekocht toen Mai geboren werd. Ze zijn
dus 61 jaar oud. Vervolgens heeft zo ongeveer ieder kind ze wel op de slaapkamer

dedienst ingesteld, die in het geheim al
langer bestond, Vaak kwamen mensen uit
de ordedienst uit het verzet. De ordedienst
moest NSB-ers ophalen die fout waren
geweest en vaak naar Duitsland wilden
vluchten. Deze mensen werden in scholen
of andere grote gebouwen bij elkaar gebracht.

gehad.
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Daar werden ze door de OD bewaakt
totdat van hoger hand weer alles geregeld

Op 15 juni 2OO1 trad Maria toe tot de orde van de aller sterksten. Zij werd die dag
maar 85 iaar!

kon worden.
Deze situatie heeft zo ongeveer drie tot
vier weken geduurd.

De dag zelf werd gevierd met een etentje
met de kinderen in de Gerardushoeve in

Enkelen of meerdere vragen zich misschien af: wat moeten we met dit verhaal, Op de foto kennen we niemand.

Epen.

Op 16 juni werd met de kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinderen een leuke
dag georganiseerd op de Heikop waar
voor ieder wat wils was.

Wij vonden de foto in het archief van Hein
Goossens en ze heeft ooit in de Kleikoelkoerier gestaan.

We zullen de namen geven en dan begint
de bel vanzelf te rinkelen.
Staand van links naar rechts:
Ger Vankan, Harry Welvaart, Henk Snippe, Hub Hanssen, Arnold Latten. Wiel
Peelen?, Cor van der Mierden en Piet Jeuken.
tVlidden:

ffi

Johan Schormans, Giel Heinrichs, Kessels, Dautzenberg.
Beneden:
Piet Hanssen, Johan van Vliet, Joep tVlulders, Sjir Triepels en Leo Voorpijl.

Van ome Ger hebben we twee albums vol
foto's gekregen van de tUd dat hij in Nederlands lndië gediend heeft. Een waardevolle collectie. Wij gaan de foto's scannen
en bewaren op CD en zullen híer in de toekomst zeker nog van publiceren. Ome Ger
alvast bedankt voor je spontane medewerking.

Toegetreden tot de wereld van
de allersterksten.
De maand juni is er een met veel verjaardagen, in elk geval althans binnen het gezin Van kan - Boermans.
Deze keer telde juni toch wel twee hoogtepunten.

Voordat we het vergeten ook haar petekind uit Lelytown was met liefhebbende
echtgenoot en twee kids uitgenodigd. Zij
namen volop deel aan het feest.
Als petekind kom je er wel echt aan gelo-

ven. Je mag niet alleen mee feesten,
maar je moet ook nog mee oprurmen en
schrobben!
Aan het eind van de rit zo rond een uur of
tien in de avond werd ze afgescheept met
een geweldig poetsgeld.
Er was een echt dubbeltje gevonden.
Geen Wilhelmientje, maar een echte Beatrix. Dat dubbeltje was nu echt voor Ria.
Ja zuinig zul je denken! Nee na het opruimen mochten zij en René ook nog meegaan om het 2 portjes te drinken en het
aangeslagen vat leeg te maken.
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Wij weten niet hoe het kwam, maar toen
ze zo rond O2.OO uur (midden in de nacht
dus) naar huis gingen liep René met het
hoofd in zijn handen. Blijkbaar zat dat toen
een beetje los. Of was er wat anders?

Maar zoals jullie hieronder kunnen zien
heeft het petekind het er die dag wel nog
even van genomen.

Zo maar wat familienieuws
Perry de zoon van Mai kreeg op 15 juni
2001 (op de verjaardag van oma dus) de
Rode Baret uitgereikt na een geslaagde
opleiding in Weert.
Perry proficiat.

ln de familie is een ware rage uitgebroken
met vaat- of afwasmachines. Bij ÍVanon in
Swolgen staat nu ook al zo'n ding in huis.
We kunnen hier maar beter gaan schrijven
wie de afwas nog gewoon met de hand
doet. Dat zijn in elk geval oma Maria, tante Trees, Joep en Ria, IVlai en Gre en Gerda en Jo. Op deze plaatsen wordt dus in
elk geval nog ambachtelijk werk verzet.
Wie nog in deze rij past mag die aanvullen.

Op 23 oktober 2OO1, dat is dus over een
paar maanden, zijn [V1at en Roos 25 jaar

getrouwd. Zlj gaan met hun kinderen
lVark en Bregje lekker op vakantie naar
Egypte. Voordat we het in september vergeten, willen we hun nu al een fijne
trouwdag wensen en natuurlijk een hele
fijne vakantie.
Egypte is bij de familie in trek. Marianne
en Jo hebben ook een bezoek aan dat
land gebracht. Dus lVlat en Roos voor tips
even contact opnemen met ubachsberg.

Ja en in juni, om heel precies te zijn op
24, Írad de eindredacteur van dit familiemagazine toe tot wat ze noemen: de generatie van de wijzen. Hij weet nu dat je
mosterd in de winkel kunt kopen. Alleen
hij zegt zelf nog steeds dat hij Abraham
niet is tegengekomen.
fVlaar voordat

we het vergeten

[Vlaria en

hij zijn wel nog persoonlijk door de paus
toegesproken. Je zag dat ze dat een hele
eer vonden. Ze gaan nu daarom ook alle
twee voor 1 10 jaar! Of dat dan ook nog
6O jaar het Kanneke is, zullen we maar
niet beloven.

Tot de geslaagden van dit jaar behoorde
Anika de dochter van Jos en Wilma.
Wanneer we het goed hebben gaat zij een
vervolgopleiding doen in de toeristische
sector. Proficiat met het behalen van het
diploma en veel succes bij de nieuwe studie.

Zelfs de beste auto blijft wel eens langs
de weg staan. Op de radio hoor je met regelmaat een vreemde reclame over de
Saab. Joep rijdt ook Saab. Aangekomen
op het verjaardagsfeestje bij Jo en Gerda
gaf de auto er echter de brui aan. ANWB
gebeld. Die konden niets anders doen dan
de auto afslepen richting garage.
Geen nood want bij Joep en Ria staat ook
nog steeds een Citroën.
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Piet ging met Joep even op en neer naar
Eindhoven om de auto te halen. Zij misten
daardoor wel bijna het koud buffet.
Op maandag ging Joep dus met de reserve-auto naar kantoor. Sneller dan verwacht stond hij weer aan de deur. De volgende auto die het niet meer deed. Gelukkig bleef het hier beperkt tot de accu. Een
vriend speelde voor taxi en het leven ging
weer verder.
De Saab moest toch op z'n minst een
weekje in de garage blijven.

meer van.

Trouwens Jo van Ubachsberg moet de
groeten hebben van Hub Dortants,
Bij het uitzoeken van gekregen foto's voor

het OCGL viel het oog op een foto van
een retraite in Spaubeek. Het moesten
mannen uit Waubach zijn. Opeens zagen
we op de eerste rij een bekend gezicht.
Kijk maar naar de totale foto en de uitsnede.

overigens weten we nog een aardige cadeautip voor Joep. We hebben al meerdere keren gemerkt, dat Joep de weg in het
Limburgse land een beetje kwijt is. Dat
wordt dus of een goed navigtiesysteem in
de auto inbouwen, of een goede routeplanner voor op de computer of wanneer
dat allemaal te modern is, een goede toeristische kaart van Zuid-Limburg. Zo voorkom je in elk geval dat je zo ongeveer via
Aken naar Epen rijdt.
Overigens Piet, hebben wij gemerkt, weet
ook nu waar elke plaats ligt. Hij moest
toch ook van te voren even weten hoe je
in Epen kunt komen.
Vroeger reed de brandweer in Heeze op
varkens. Dat konden we in 1973 allemaal
op televisie zien. Zaalaccommodaties
kunnen er daar dan wel van binnen leuk
uitzien, maar wanneer oudere dames de
trap op moeten hebben ze ook wel een

lift. Alleen geen gewone lift, maar een

bouwlift waar ze een stoel op zetten. Tan-

te Trees en oma Maria hebben zo

aardig

voor geveltoerist gespeeld.

Op feestjes kom je soms mensen tegen
die je helemaal niet verwacht. Zo kwam
bij Jo en Gerda Mathieu Offermans, de
penningmeester van het OCGL binnen. Hij
keek en zei toen tegen Jo "wat deëd dee
va de Limburgse Jagers hei?". Jo begreep
dat het om [Vlai ging. Wonderbaarlijk men
herkende zich van vroeger toen [Vlathieu
nog bij Kerp in Heerlen werkte. Bij Kerpl
Ja daar werkte toen ook één meisje,
Treeske heette ze. Mai een broer, Trees
een zus, Mathieu wist het ook niet meer
allemaal. Hij snapte er in elk geval niks

Juist ja, ome Sjef. Vraag niet wie de andere heren zijn want dat weten we voorlopig nog echt niet.

'7

Het boek voor

moeder

en

dochter, tevens trouwboekje
Veel vrouwen vragen zich in de huidige
tijd af hoe hun moeder het in het verleden
toch allemaal gedaan moet hebben om
het huishouden te bestieren.

Wij zijn daar achter gekomen.

nadeelig voor het huiselijk geluk

Het is maar dat jullie het weten dames,
maar een man die niet elke dag een warme maaltijd krijgt, is eerder versleten.

Al een beetje nieuwsgierig

geworden?

Volgende keer gaan we verder.

Vroeger

was daar een apart boek voor. Een kerkelijk goedgekeurd boek wel te verstaan.
Wanneer je zo'n boek leest, sta je soms
met de oren te klapperen. Zo ongeveer alles wat je maar moet weten om het huishouden te runnen staat er in. Het valt wel
op, dat er in het boek niet wordt ingegaan
op het krijgen van kinderen. Bij de kinderen begin het pas als je geboren bent, Zo
was het heilige plicht van de vrouw om
het kind borstvoeding te geven. Complete
recepten tref je aan en hoewel gewoon
getikt complete menukaarten voor elke
dag van de week en wel de voor de perioden lente en zomer en herfst en winter.
Die vrouwen hoefden zich dus nooit af te
vragen wat er die dag gekookt zou worden.

ln de komende Kannekes willen we hier
wel wat aandacht aan besteden, maar
eest willen we jullie toch niet onthouden
wat er over de warme maaltijd in de inleiding wordt geschreven.
De maaltijden

Breng minstens eenmaal daags warm eten
op tafel

Nachtlopen en venstervriien
Tegenwoordig vragen wij ons vaak af
wat er toch van de jeugd terecht moet
komen. Ze storen zich nergens aan/ ze
doen maar, kijk eens hoe ze er bij lopen

etc. Toch blijkt, dat die jeugd niet zo
veel anders is. Ja vroeger hadden ze
geen tatoeages, piercingen en noem
maar op als lichaamsversiering. [Vlaar
gedroeg de jeugd zich veel anders?
Schoonvader Pé zei altijd tegen me:
"wat ze tegenwoordig voor de heg
doen, deden wij er achter",

Vele huisvrouwen, vooral in de arbeidersgezinnen, hebben de slechte gewoonte
om elken middag, in plaats van gekookt
eten, koffie met brood en vleesch op tafel
te brengen.
Zij doen dat of wel, omdat zij wel kunnen
koken, doch zóo dat de huisgenooten het
kooksel niet kunnen eten; of wel, omdat
zij den tijd niet hebben om een goed middagmaal te bereiden; of wel uit louter gemakzucht.

Dit misbruik nu is 1' nadeelig voor de
beurs; 2' nadeelig voor de gezondheid; 3'

ln Belgisch Limburg leefde van 17521oÍ
1828 pastoor Jacques Claes. Hij deed
zijn uiterste best om een catechismus te
maken die voor iedereen begrijpelijk
was. Hij beschreef daarbij vaak een situatie waarbij hij op huisbezoek ging. Ik
wil het daarbij hebben over venstervrijen.

Venstervrijen of vensteren was de gewoonte om 's nachts ongehuwde meisjes te bezoeken. De jongens bezochten
het meisje van hun keuze en spraken
B

met haar door een venstertje. lVleestal
was het dat van de opkamer. Wanneer
de jongen bij het meisje in de smaak viel
mocht hij door het raam naar binnen
klimmen om de nacht tot het ochtendgloren bij haar door te brengen, De jongen mocht daarbij echter onder geen
enkele voorwaarde onder de dekens
kruipen. Of men zich daar aan gehouden

heeft valt toch echt te betwijfelen. Er
was toch sprake van een redelijk groot
aantal voorhuwelijkse zwangerschappen.

lk moet daarbij wel opmerken, dat het
woord vrijen vroeger niet gericht was op
seksualiteit zoals nu het geval is. Vrijen
betekende vroeger dat een nog vrije
jongeman op zoek ging naar een geschikte bruid.
Het zal duidelijk zijn, dat dit gedrag van
de jonkheid een doren in het oog was
van de dorpsherder.
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Pastoor Claes beschrijft zo'n situatie
waarbij hij op huisbezoek gaat bij een
familie met twee dochters van 18 en 2O
jaar. Sinsds de oudste, Barbara geheten,
in de Jonkheyd was gegaan, viel er volgens vader Joseph geen land meer met
haar te bezeilen. Ze zeilzorger hield zich
voor de domme en vroeg wat men hierinder verstond, waarop de vader prompt
antwoordde: "Wel, lVlijn Heer Pastoor,
dat is: sedert dat ze begonnen heeft bezoek te krijgen, sedert dat die Jongers
hier uyt en in loopen met den avond, oft

s'nachts aen haer venster zitte fezelen:
sedert dat ze heeft beginnen naer den
Speelman te gaen."
AIs de pastoor enige tijd later vraagt
wat de brave huisvader hiervan vindt

verklaart deze helemaal te goeder
trouw: "Mijn Heer Pastoor, ik gaen altijd
vroeg slaepen, en ik belast hun, dat ze
wel mogen kortswijlen in eer en deugd;
maer dat het niet te laet en mag dueren:
de moeder blijft gemeijnelijk op."
Moeder Marie op haar beurt vertelt argeloos dat de dochters op de begane
grond bij elkaar slapen in een "afgank"
van het huis en dat zij niet kon horen of
er s'nachts bezoek kwam bij het venstertje aan de tuinzijde. "Hoord gij dat
niet? roept de pastoor spottend uit, "lk
hoore het nog minder; maer ik zien het."
Want, zo vervolgde hij, toen ik de laatste keer hier was kwam ik er langs en
zag ik onder dat schande-raampje vele
voetstappen staan. Je kunt de sporen
nog zien zo overtuigt hij zijn gehoor,
want er is nog geen gras over gegroeid,
Vader Joseph belooft, hevig geschrokken, dat hij het venster morgen meteen
zal dichtmaken of anders de meisjes elders zal laten slapen, hetgeen natuurlijk
de goedkeuring van de pastoor krijgt.
"Joseph, gij spreekt als een braef man,
dat alle mijne parochiaenen zoo gevoegzaem waeren, als gij, men zoude alle
dagen zoo veele schandaelen niet zien.
De jeugdige nachtlopers verstoorden niet
alleen de openbare orde door dronken
over de weg te zwalken, te schreeuwen
of andermans goed te vernielen, maar ze
verzuimden de volgende dag ook nog hun
werk en vertoornden hun ouders. En onkuise liederen werden er ook nog gezongen.

De pastoor schreef dat in 1801, tweehonderd jaar geleden dus.
Hiervoor noemde vader Joseph al het in
en uit lopen van de jonge mannen.
Wanneer een jongen op zoek ging naar
een geschikte huwelijkspartner waren

Wanneer een jongen op zoek ging naar
een geschikte huwelijkspartner waren
de ouders en meisjes verplicht de vrijers
's avonds binnen te laten. Wanneer een

jongeman een oogje had op een
huwbare dochter kon hij 's avonds,
meestal op zondag, ongevraagd het

dat ze er wijselijk aan deden om voor
een nieuwe woonplaats te kiezen.
Het vrijgezellenfeest van vroeger was
dus heel wat anders dan het huidige
vrijgezellenfeest. Nu betalen de vrienden
vaak het vrijgezellenfeest en zorgt het
bruidspaar voor een stevig feest,

ouderlijk huis bezoeken.

De jongen was

in de kleine dorpsge-

meenschap van toen, natuurlijk nooit
een onbekende. Hij ging dan op zijn hurken tegen een muur of bij het haardvuur
zitten. Er werd niet of nauwelijks gesproken. De jongen zat gewoonweg,
zonder ophef, enige in de woonkeuken.
Dit ritueel stond bekend als het "hurken".
Wanneer de familie of het meisje de
aanwezigheid van de jongen op prijs
stelde kreeg hij een stoel of een andere
zitplaats aangewezen. Wanneer dat gebeurde was dat ook het teken dat het
gerust nog eens mocht terugkomen. Als
de jongen werkelijk welkom was, reikte
de vader of het meisje hem tabak aan

om een pijp te stoppen. Dit

Met dit artikel wil ik een serie verhalen
over oude volksgebruiken waarbij de
jonkheid en dus de jeugd betrokken was
af

ronden.

lk heb nog geen idee waar ik het in een
volgend Kanneke over zal gaan hebben.

noemde

men aanstoken.

Wanneer

de vrijer echter

ongelegen
kwam of zelfs ongewenst was, dan
werd dat zonder er maar één woord aan
vuil te maken, duidelijk gemaakt door
een bezem te pakken. Wanneer men
dan ook nog begon met het echt vegen
van het vertrek was dat het sein om

zonder meer op

te stappen en dus te

vertrekken.

Dit is tegenwoordig natuurlijk wel

benieuwd of de betreffende
baby's zichzelf terug herkennen.

Wij zijn

heel

anders.

Wanneer het tot een huwelijk of ondertrouw kwam eiste de jonkheid vroeger
een traktatie in de vorm van bier of
sterke drank. Dit noemde men kwanselbier. Om die overgang naar het huwelijks leven te markeren werd er bij het
huis van de bruid met geweren of kleine
tafelkanonnetjes geschoten, het zogenaamde losschieten van de bruid. En o
wee je gebeente wanneer niet aan de
eisen van de jonkheid werd voldaan. Dit
was dan schandelijk gedrag en de relatie
tussen het jonge paar en de dorpsgemeenschap was dan zodanig verstoord,

Tot slot
Het zit er weer voor een keertje op. De
volgende keer zullen we weer proberen
wat uit de familiegeschiedenis te beschrijven. Voorlopig zijn we nog niet uitgeboerd.

Wij wensen iedereen een fijne vakantie.
Het volgende Kanneke zal ergens begin
september verschijnen.
10
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ledereen zal nu wel zo ongeveer terug zijn van
vàkantie. De een is korter bij huis gebleven, de
ander ging wat verder weg en sommigen gingen erg ver weg.
EEypte, Scandinavië, Spanje, N/laleisië, ltalië,
Nieuwenhagen, Parkstad Limburg Stadion en
Grazione of Rundhausen.

Op de eerste plaats willen wij de ouders feliciteren met hun nieuwe zoon en [Vlike met zijn
broertje.

Wij hopen in elk geval dat iedereen weer gezónd en uitgerust terug is van al die verre reizdn.

De reactie heeft weliswaar nog geen vakantie
gehad, maar we gaan toch weer snel aan ons
familieblad beginnen.
Ook voor deze keer weer veel leesplezier

En wat

te denken van de trotse oma en opa

Een nieuwe kleine Van kan

en Gré!. Natuurlijk ook van harte met het
kleinkind. Hun foto ging helaas niet meer op deze pagina en daarom staat ze op pagina 2.

Ja, ja geachte familieleden, jullie lezen

Ja en wat jullie nog niet weten is dat over-

[VIai

het
goed. De Vankannen zijn weer een man rijker.

Op 7 augustus 2001 werd in Veenendaal geboren Conor McEílis zoon van Perry en Yvonne
Van kan - Mulder.

grootmoeder lVlaria nog op zoek is naar een stel
in de familie dat zich nog eens extra wil inspannen. Conor is het tiende achterkleinkind en zij
wil graag een heel elftal hebben.
Wie doet [Vlaria dit plezier?
1

de klein gesneden uien (jank, jank) toevoegen,
en deze laten meesudderen totdat ze glazig ziin.
Dan de hacheekruiden erbij doen, en allen nog

I
*T

Ja opa toch wel klein hé!

De receptenrubriek
lk word er toch een beetje verdrietig van, dat
jullie steeds maar oproepen plaatsen voor recepten, en ik (bedenker van deze rubriek) ook
niks van me laat horen.
lk beloof dat ik mijn leven zal gaan beteren en
dat ik vaker iets zal opsturen. lVlisschien kom ik
volgende keer wel met een lekker recept uit Finland. We zullen zien.

Omdat ik nu echt eerste vakantie heb, en geen
grote communie, mail ik een Drents recept. Dit
recept komt van vrienden, die nu in Lelystad
wonen maar afkomstig zijn uit Drente. Wij vinden het allemaal heerlijk (het recept natuurlijk).
(Toevoeging van René: de schotel heet natuurrijk:

even laten sudderen,
3 à 4 dikke plakken ontbijtkoek bij het gehaktmengsel voegen en dit op een heel laag vuurtje
laten oplossen,
Pot rode kool nog iets op smaak maken (kruidnagel, peper, zout en nootmuskaat). AIs je de
kool zo al lekker genoeg vindt, dan niets meer
toevoegen.
Aardappelpuree maken.
Gehaktmengsel in schaal doen, dan de rode
kool, en tenslotte de aardappelpuree. Over de
aardappelpuree paneermeel strooien en hierop
wat klontjes boten doen, zodat je een lekker
bruin korstje krijgt.
Dan de schaal in de oven zetten (Grilstand totdat een bruin kors-tje ontstaat).
Ik hoor nog wel of het lekker was
O ja, dit recept is voor ongeveer

4 personen,

en

je moet het echt eten voordat je op stap gaat
(zie 2" jaargang, nr. 12l,.

Dus Det, mijn recept eten we voordat we gaan,
en jouw soep als we terugkomen als we dat
tenminste nog kunnen!
Ria Fröhlings
De Schans 16-28

8231 KH Lelystad
tel.: 0320 - 2218 35
E-ma : rjeÍmfdinss@planel-d
iI

Ria bedankt voor je recept. Wanneer gaan we
op stap?

acheekruidenOntbijtkoekRode K
oolAardappelenpureePaneermeelOvenvasteSchaallSchotel. Logisch toch!)
VarkensRund

U iH

5OO gr. varkens

of rundergehakt (als het gehakt

niet gekruid is, dan zelf kruiden toevoegen.)

2à3flinkeuien
2 pakjes hacheekruiden (Versteegen)
ontbijtkoek
1 pot rode kool (Hak is het lekkerst)
kruimige aardappels om aardappelpuree te maken
ovenvaste schaal
paneermeel.
IVIaak het gehakt rul. Als het gehakt rul is dan
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Op de pagina's hiervoor zien jullie de trouwakte van opa en oma van onze ouders.
Een akte uit 1868 ziel er toch wel heel wat
anders uit dan de huidige huwelijksakten die
niets meer voorstellen.

De familie Obrie of Oberje was overigens een
koopmansfamilie die banden met Brunssum
had en de familie Hamers die je ook in het hele
land tegenkomt, maar de oorsprong wel in
Brunssum en omgeving heeft,

+.

ki
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Je bent iong en l'e wilt wat
Hehe, eindelijk ik kan lopen. Dat is best leuk.
lk kan nu overal lekker aan, gooien met van alles en nog wat, deuren open maken, bloemen
water geven en noem maar op. Mijn mama
ziet dat niet altijd, en als ze heÍ zieÍ, oei oei
dan is dat niet zo mooi.
Laatst was het heel lekker warm. lk weet niet
waar mama was, maar ik was heel lief aan
het spelen in de serre. Opeens voelde ik het
warm worden in mijn luier. Nee niet van voren,
dat is nat. Warm is lekker van achteren dus.
lVlaar ik vond dat ik eigenlijk zo wel wat weinig plaats in de luier had en mijn mama was
nergens te zien. waar papa was, weet ik ook
niet.
Goed raad was duur, maar omdat ik geen centen heb, moest ik mijn probleem zelf oplossen.
Na, heel wat nadenken, zitten hielp niet om de
massa kleiner te maken, had ik de oplossing.
Je kunt je handen best gebruiken als een
schep of schop. lk heb dus lekker mijn handen
in de luier gewurmd en de luier leeg gemaakt.

Jonge, jonge, jonge

wat een zooitje. Hoe

kreeg ik dat nu van mijn handen?
Geen nood! Tekenen vind ik ook wel fijn en
dat ging heel goed. Op het speelgoed, op de
ramen, op de muren, overal heb ik mijn handtekening achtergelaten.
lk was beretrots. Amper nog maar een jaar
oud of ik ontdek mijn talenten al.

Toen mijn mama en papa weer kwamen opdagen begrepen die helemaal niets van mijn
kunst. lVlama smeert en spuit altijd van alles
op haar lijf, maar mijn tekenwerk vond ze helemaal niets en bovendien vond ze ook nog dat
het stonk. Ik vond het fijn en het stonk dus
niet.

Bij het zien van deze foto zei Gerda meteen:
"oh wat een ruige foto". Eerlijk gezegd vind ik
het geen ruige foto, maar een foto met lef
wanneer ik tenminste naar de revolver kijk. lk
hoop toch ome Ger dat jullie in het veld een
holster hadden, want dit is levensgevaarlijk.

Laatst had ik nog zo'n probleem. Mijn luier zat
weer helemaal vol. Na eerst een neus lucht in
de buurt van mijn luier te hebben gehaald
kreeg ik van mama de luier afgenomen. Tekenen mocht ik niet meer, maar ik kreeg ook
geen nieuwe luier en ze had ook helemaal niet
gevraagd of ik al helemaal klaar was. lk kreeg
een zwembroekje aan en de opdracht om het
water in te gaan.
tr

Dat water heb ik helemaal niet gehaald, want
ik moest toch nog en mijn hele zwembroekje
zat helemaal vol.
Mijn mama raakte helemaal gefrustreerd. Ze
trok mijn broek uit en ik kreeg zo maar een heIe echte middeleeuwse straf. Ze spoot mij zo
maar met het koude water uit de tuinslang
schoon. Dat was lekkkkkeeerrrrrrr! De volgende keer dat ik een zwembroekje aan hem en
het is weer zo warm doe ik dat weer, Lekkkkeeerrrrr!

lk weet nog wel meer leuke dingen te vertellen, maar dat doe ik de volgende keer wel,
Dan zal ik jullie eens vertellen over bezoeken
aan mijn peettante en met de trein naar Eindhoven gaan. Maar ik kan jullie niet alles verklappen want dan mag ik niet meer mee.

lk vind trouwens dat al die neefjes en nichtjes
ook maar eens iets over hun avonturen moeten vertellen.
Hou je.
Youri van Gerven, 1 jaar

Onze vakantie in Griekenland
ln een familieblad kun je van alles plaatsen.
Van Jos en Wilma kregen we een verslag van
hun vakantie in Griekenland.

Het vliegtuig naar Zakynthos vertrok vanaf
Schiphol. Het tijdstip was vijf uur 's morgens.
We waren al ruim van tevoren thuis vertrokken, Een broer van Wilma, Wim, wilde ons wel
midden in de nacht naar Amsterdam brengen.
Behalve Wilma had niemand van ons gevlogen
en vooral Daniël vond 't heel spannend,
Na een tijdje in de lucht zagen we toppen van

de Alpen. Later witte wolken onder ons en
daartussen het blauwe water van de Middellandse Zee.
Na zo'n drie uur vertelde de piloot dat hij om
acht uur op Zakynthos wilde landen. Eerst
vlogen we in 'n bocht om 't eiland. We zagen
de heuvels, huisjes, het vliegveld.
Omdat de landingsbaan maar kort is, moest
het vliegtuig krachtig afremmen.

Toen we uit 't vliegtuig stapten, voelde je al
meteen de hitte, en dat al 's morgen vroeg.
Een bus stond klaar, we stapten in en tot onze
verbazing werden we na twintig meter weer
uitgelaten. Daar was de aankomsthal, waar
we de koffers konden ophalen.
Het vliegveld stelde minder voor dan

't station

van Heerlen. Een andere bus bracht ons naar

We kregen van een van de leden van het
OCGL het verzoek enkele foto's te scannen.
Toen we thuis kwamen zagen we opeens iemand die we kenden. Juist oom Sjef.

We weten niet wie verder op de foto's staan,
maar het gaat om gebeurtenissen van de familie Schmitz uit de Groenstraat.

ons appartement bij hotel "lVlimosa"in Argassi.
De kamers waren best mooi. Een slaapkamer
voor ons, en Annika en Daniël hadden twee
slaapbanken in de kamer.
Als je uit 't slaapkamerraam naar buiten keek
kon je een eindje verder de zee zien.
Omdat we al meer dan 24 uur niet hadden geslapen besloten we om maaÍ 'n korte siësta te
houden en daarna het stadje te gaan verkennen,

Dat deden we tegen de avond toen het 'n
beetje koeler begon te worden. Wat opviel
waren de vele winkels en restaurants, bussen
van 't openbaar veÍvoeÍ die wel uit de tijd van
nonk Hoeb leken en die erg ongeregeld reden.
Verder veel Engelse en Nederlandse toeristen,
palmbomen en veel bloeiende Oleanders.

6

'n restaurant wilden lopen
werden we aangehouden door 'n ober, die ons
vriendelijk verzocht of we z'n menukaart eens
wilden bekijken. We maakten hem duidelijk
dat we wat wilden wandelen en misschien
straks zouden terugkomen. Hij bleef volhouden: "Dit was 't beste restaurant van de stad
en we moesten beslist de uitstekende Griekse
gerechten proeven".
Toen we toch aanstalten maakten om door te
lopen kwam hij met z'n troef. Op fluistertoon
alsof niemand 't mocht horen vertrouwde hij
ons toe: "mister and lady, I give you a bottle
of wine, on the house".
Dat deed ons twijfelen. Hij haalde uit 'n vaasje
twee bloemetjes, gaf die aan Wilma en Annika: "For the ladies", glimlachte hij,
Voor we 't wisten werden we door een viertal
vriendelijke obers naar een gezellige tafel bij
een fonteintje geloodsd en 'n "Ouzo with ice"
stond vóór ons. Vanaf onze plaats zagen we
hoe het andere slachtoffers verging.
Sommigen twijfelden, maar werden net als wij
met een bloemetje binnengehaald. Een hele
enkeling met 'n staten karakter liep door zonder zich wat aan te trekken van de beloftes
van de ober.
Toen we langs

Binnen een half uur zat zijn restaurant vol. Hij
was 'n meëster in z'n vak.
We hebben er trouwens geen spijt van gehad.
Als we op andere avonden wilden eten gingen
we meestal naar "Carissimo"terug. Het eten
was heerlijk en elke avond was er toch weer
de gratis fles wijn.

Tien dagen zijn we in Argassi geweest. Op de
verjaardag van Wilma hebben we 'n bustocht
over 't eiland gemaakt. we kwamen ook in de
bergen waar kleine arme dorpjes waren met
soms vervallen huisjes, die onverklaarbaar
bewoond bleken.
Op 'n andere dag hebben we 'n dagcruise gemaakt over de lonische Zee. Íiidens de tocht
stopte de boot enkele keren, Je kon dan vanaf
de duikplank van de boot in het helder blauwe
water springen en naar een zandstrand bij 'n
baai zwemmen.

Vele andere dagen zochten we verkoeling op
ons "eigen" zandstrandje bij 't hotel. En overal
't zelfde blauwe water, waardoor 't leek alsof
je in 'n prentbriefkaart rondliep.
op maandag 6 augustus was onze vakantie

afgelopen'

Met de bus werden we weer naar het vliegveld gebracht. ln de aankomsthal stonden al
veel mensen te wachten en er kwamen steeds
meer bij.

Zo bleven we daar een half uur staan met onze koffers en we kwamen geen meter verder.
Toen werd bekendgemaakt dat de mevrouw
die over de incheckbalie ging, de sleutel van
haar kantoortje had vergeten. Die moest eerst
worden opgehaald.
Toen we later toch op tijd in 't vliegtuig zaten
en de machine wilde beginnen aan de start
kregen we even 'Pearl Harbor-gevoel". ln de
film Pearl Harbor stijgen logge B-52 bommenwerpers op vanaf 'n vliegdekschip. 'n Korte
startbaan voor die grote vliegtuigen.
Ons vliegtuig stond aan het begin van de korte
startbaan. De motoren begonnen steeds harder te loeien net als bij de start van een formule 1 race. Alles trilde, het vliegtuig begon te
rijden, steeds sneller en binnen enkele tellen
waren we los en zagen het water van de zee
onder ons'
Met gemengde gevoelens keken we naar beneden. Zakynthos was mooi. 't Was 'n fijne
vakantie en over enkele uren zouden we weer
in Limburg zijn.
Groeten: Jos

Jos, Wilma, Annika en Daniël in restaurant Carissimo.

ln ons volgende Kanneke nemen we een bijdrage op van Wilma over haar hobby het maken van Mandala.

1

Zij zaten niet in Griekenland, maar gewoon in KeKerrade op het WMC, Piet controleert de punten
van May. Waar was [VIay op de derde zondag?

Tiny is incognito! Er waren zeker Jappen op
het veld!

De 4" zondag was hij van de partij.

't t:L

Sprjsli!slerr oí rrrcnrr's lour tle te\\'(rDe l(cuhefi.
'I ,,r':
:.ll;t,t il;r:: ,-iul r,. teil t ]it:it t;:c! 'i it:,!r,iJl'.
,:t.lrllti.lr':t ;ririrlrLr'. ! 1;1 1r,..;1, r (.ii:i l,ti ll:ii]]',u! r,riir
l,tl r:1i.':11 i,,lt r lr lt.Í!rr. ll ir.'Llit .;,:fr-lrl r;:,iri
;ritrr, rt l. -,.t' r,i.:I;1,:lit ,/ ' I i ,rrl,l,.: r,, í\-..
\

\'(,!lÍ

z0n!et' fn

lterÍst,

/-ln4o,, '
' Vli i.til ;i,' l . r r\:- lrti (.r i|rillr.ljr'. r, 1 : r.rri-rrl,'t ;r l'
1r
-t {i(:f:rli:rr}r'11 I.ii Iiri,rrr \,r'.r} i:tr:l iitrl(iiJrll"l('I l]l
i irÍk.l!r,t;ltll,;lr;r(1!.'t
r l.irj1',g,;,,Lp 1, .;11i,11;_i;,tl :lr.l :r;rtd;i!;,lt t,rl í'r
ilirllti;f,1)i)tt .,r.
.1 í,lrrtilr.r::r;r l-1 lf i iiilÍ,.1;:;:i:{:.t.rt ii!. ii.íltti..1,,itl(.ltrl:
. I : r:ii1 l:lft i^; ,1: i'1' rrr
:\lalnrÍag:
i. 'i,'ii:t l:!,,ti(.li:,,r'1, /: litrtj,:i):r lr:r: lt . -tc.rlr;rrr.:
.l

i'tr;.r,rr
:,1(

.:i.l:

t.,

),,

L,

fij,jir riit.i .r:iírr;rlri;r'll:: {r,l: ,il}tií

11r

r r,, : irr iliijrí,r rir ir,; r1;rl
I iirri,:tir-.t' I i it,1Írl;rjrl.fl(.lt 1i': :1a,t,ri:tit: .tÍkrltli
i lt |iiilt i.l
I)irrs(lai{:
L fi[:ir,: I.t.ir','r':r',rri, ]i; jdiij(jl' ;it, llriilpl;civrr ir',
1:,.:lr'' o'
Itl,,:.i:;.c:,,, in.. il.rl\titir.,il,- : .;,.: !, )! .i ) |
.,l,,,,1',:.'I..'.lr..;.,'''.,''l..'1I
,i
1

l.)r:il.ir l:!;rr

Y

riids:1
l

a.'

l.:-l:,r':'
r,il

.1

.i :.l:.:ri1.

/arc «iari :
' 'ri: r i,:
,::. rl:,..''.,"
,]. I
2 Lr: .1
-i
!.

..,r
rl

:r :Í:,r
I , - r,,: , i :r r1,.:: ;' ; '
1r .,i.'r,t
:r..ii
. : ;'.
r.L, ..!iliJr , 1. I ' r
, ,, 11 ;' i
,'i:,:;
: _,r'r:,.]:,
,rii l
li
,:

!.ir"

:'

: t' i ,, ,

.'

, lr

i:,i

r'.

í ll,,,l'

i.l: i. 1 tir.r,,.

i',:tii'i t.,,1,,:t : .i..tit.,:, - ,. . t. . ,it
.,1, :;1,;', i
i:rl, Il'r,-',,: il ',: , '.'i:,r.i,
i

r, i .i r

l:. \,crtr r,,.íí!t*r en l{1lt(.
lrtrrLla- "
I r: r' t' .1 : ,,,tJr l. , r, Li .,,-,i. ,rri.,:.ii;,
,.i: tlr.ri :.

,

;tl,:

ií,r.-!i,,,
l.): ri::tl.trl,:
t i,,:1,,r'.rr
, i,:r i
I i. lr:it,'.,,rr': i ' ;:,r
l. :,i i iitt', i. t }iíaildll:
:: . ,:j .l,t-:tji,,..rlt trj :-',. ,i :.lt| t.t.l, .-,
I Ir t:
' :.1i,,1 ,'1..,, i L i. ,:r,i,.,r:
ri.,,r,,
l,
.'. li,,r i rri, :, i
;, i rtiL
:. : I , :r.t... :. ':
r,l
I :i ií,r I r.i ;, t, :r;11:!', rt r'-: -.,t r;i, ;,,lr..i)iilr.!;rll:
'. 'r;lri.l;rj,i ',,,,' 11 rr. rt,',1.' ;,i: ir l:d:11.r .
,: ii 11r:;1r'1 r"r I rt;titll,i,r',.1
' ltt Iitrrrr;,'
.; i.'1,.r;t I it .r I.' rr-, ;t.i.' r'r l
:. .\ir',ri:"r rr ', ,: rii .,r , j : .r ''.
.i

l

.

.

$, octtsr!;tg-:

l\:! i ft.::i.:: .;j 5.::iir{-tiii{t'.,1t: ;r:r ir(ii.jri. ..1
.í \:l).it ::,:t,l,L1;tli ;i, ., 1'l;,;::1;11,1..
i:. tt-,.'.,11:
i

i.

. '.!iri,
| !r ilr.i::a,-'
rii: -rli-::rii,
,'i
'
,r. ;...r, rill;rrl
l,
.,,I,i.,i
"
li'r;{,'11lxg
'.
.i i,
,l:
r 'r
lrii',
I ,. ,-, I ' ,. ,'i -: ,r,Jr.r'!:,r , .i ri
j,,ir'.
, ,,.! I '..
lli.rrilii.';i

i,1.

L.l:.liri.-,!r,

i.

.

,

..I
i.
i,

i tr,

:il:l
-:'.1 rl, ,
l:1, :.1',,, rr -l l'
,L:1..

i.,..
i. ,r I l,' 'i :t r t 1 '1, 11 , ' ', ii ,.11 'r,
.l I'llr.
I :: llrt.it; t:ji 1 iti.aL; r;r|, 1( : , ir, -, j, ,'i-.:
'
.,, I
I f,"11:1r,
r,,:, lr, , : l:r iii:, .,;.- {/
irondcrda;::
ll. : r r,. ,r ,, i,it i-'
I l',:':r:.,i'i
,lr',r' : I ri
:i,,,trL.ir..aÍ.
.)
. r:r'riill!,, rt- r,

:

i

r

1

i ,,. -i' ., I

l.:: :i,.j,:i, li i,rl t'

.t:.1.,;..-

o

Zo kijk dat is dus een manier om heel gevarieerde voeding op tafel te krijgen. De volgende
keer zullen we een of meer pagina's scannen
over de kookkunsten van de vroegere víouw.
Of die van tegenwoordig dat niet meer hoeven
te weten?
Wat eten

Math en Roos zijn op 23 oktober 25 jaar getrouwd. Namens de hele familie alvast van
harte met deze mijlpaal.

Tante Bernadet heeft 14 dagen bij tante Trees
gelogeerd, want Jos en Wilma en de kroost
waren naar Griekenland.

we

vandaag?

[Vlark van Manon heeft na de crash toch weer
een nieuwe motor gekocht, Voor Gerda is daar
zeker geen plaats op.

Oma Stormen is het zorgcentrum Heereveld
gegaan. Naar de mening van Huub moet je
daar wegblijven, dat mailde hij aan Jo. Wil hij
daar nu wel of niet naar toe met Gerda?
lVlaria dacht wat kan Tiny toch hard fietsen,
want ze zag haar niet meer. Tiny ging niet zo
snel, maar de fiets blokkeerde en Tiny maakte
een schuiver of het asfalt, Tiny is nu bont en
blauw en op de meest vreemde lichaamsdelen
stonden de onderdelen van de fiets afgebeeld.

Zo dil waren de roddels voor deze keer
Mannen laat het smaken!!

De familie Oberie
Stamboom

De stamboom laten we even voor wat hij is.
Die is op dit moment eigenlijk net wat te veel
in beweging, We moeten weer een nieuwe
uitdraai maken om een goed verhaal te kunnen
maken. Zo vlug als we hier mee verder kunnen, komen we daar op terug.

Familieroddels
Bart van Det heeft dit jaar voor de vierde keer
de Vierdaagse van Nijmegen uitgelopen. Piet
deed dat 5 keer, Weten jullie al hoe vaak Bart
hem zal uitlopen?

Ria, Rene, Rob en Roel hebben een heuse
cruise naar Finland gemaakt. Aan boord waren
maar 12 verschillende restaurants. Dat was
dus elke dag ergens anders eten.

we zijn op zoek gegaan naar wat

gegevens
van de stammoeder van onze ouders, de familie Oberje. Nu komen we daar niet zo super
ver in terug. De oudste die we tegenkomen is
een IVIartin Obrien. Hij was getrouwd met lsabella Lemoine die in akten ook wel Elisabeth
[Vlunnichs wordt genoemd.
lVlogelijk was Martin koopman in Heerlen,
Nieuwenhagen of Schaesberg. De familienaam
van zijn vrouw doet in elk geval een beetje
Franstalig aan en ook Oberje wordt op de
meest eigenaardige manieren geschreven.
Rond 1700 komen vrij veel Waalse families als
pachters van de boerenhoeven naar ZuidLimburg. Bij Waals moet je dan denken aan
het gebied tussen de huidige grens en de
Voerstreek tot net onder Luik, Een bekende
familie uit die hoek zijn de van Werschen die
uit warsage kwamen.
De eerstvolgende uit deze familie die voor ons
van belang is, is een Jan of Joannes Obrien.
Hij is getrouwd met Anna Maria Wetzels.

s

Zijn beroep is helaas niet bekend.
Eind augustus 1743 wordt Jan L'Obrier, zoals
hij ook genoemd wordt gevangen genomen.
ÍVIen vermoedt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal, overval of een andere misdaad.
ln de volksmond wordt hij dan de "Soone van
het Welsch Wijfken" genoemd. Welsch slaat
daarbij duidelijk terug op Waals.
Hij wordt gevangengezet in Valkenburg. Tijdens zijn lange gevangenschap blijft hij alles
ontkennen, zelfs na alle folteringen van die
rijd,
Op 10 augustus 1745 wordt hij van rechtsvervolging ontslagen. Wanneer je vroeger
maar alles bleef ontkennen kwam je vrij.
ln december 1745 moet hij in elk geval thuis

Zij vertrekken richting Haarlem en Krommenie.
Hun bekendste zoon werd Paulus. Hij trouwt
in Krommenie en woont daarna in Wormer-

Dorpstraat in Brunssum. Hij wordt genoemd als koopman, is vermoedelijk contactpersoon geweest voor handelaren die naar
Holland of Friesland vertrokken en was landbouwer. Hij heeft in elk geval goed geboerd.

de

Ook andere kinderen van Martin trouwen met
mannen of vrouwen uit Brunssum. Dit zijn in
het algemeen mensen uit oude bekende families zoals Nauts, Herinx.

zijn geweest, want op 21 augustus 1746

wordt in Heerlen zijn zoon Gerardus geboren.

Zo worden ook nakomelingen van de familie
Oberje door heel Nederland geboren bijvoorbeeld in Dordrecht en Hardingsveld

Het echtpaar Oberje-Hamers had bijna 50
kleinkinderen. En dat is niet mis.
Ook hij was in Kerkrade.

Het klinkt allemaal leuk hierboven, maar Jan
Oberje werd verdacht van het lidmaatschap
van de Bokkenrijders. Hij moet een sterke kerel zijn geweest want hij doorstond de hele
tortuur. De meeste mensen gingen al praten
wanneer ze de martelwerktuigen zagen, laat
staan dat het lijf en alle ledematen werden opgerekt, gekneusd en noem maar oP.

Zijn zoon Gerard trouwt met Anna Maria Brepols. Zij wonen afwisselend in Schaesberg en
Nieuwenhagen. Gerard is een handelsman.
Een van hun kinderen is in 1815 vermoedelijk
gedeserteerd uit het Franse leger.
Zoon Peter trouwt Helena Hamers uit Brunssum. Vanuit Brunssum komen we de handelaarsfamilie Hamers in heel Nederland tegen.

Voor ons volgende Kanneke zal ik bekijken of
ik wat bijzonderheden van de Oberje's in
Nieuwenhagen kan vinden. Hun oude boerderij
bestaat in elk geval nog steeds.

Ter afsluiting
Begin november verschijnt het laatste nummer
van de tweede jaargang. We hebben al een
paar aardige dingen op het oog.
De fotocollectie groeit en wie weet welke leuke dingen we daar nog uit kunnen halen.

Wij wensen jullie weer veel leesplezier en tot
in november.
10
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Een familiebulletin voor de familie Vankan

Reciacue: Gerda en
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Jo Schiffelers-Van kan, Lokert 9, 5591 NB fIeeze, tcl.0-10 - 2262936,
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2" laargang,, nr. 14

worden?

Beste allemaal,

Het is november en dat betekent, dat we
weer aan het laatste Kanneke van een

Verlenging abonnement!

jaargang gaan beginnen.
IVlet deze editie hebben
op zitten.

Verlenging van het abonnement kan
door het overmaken van f , 27,5O oP
bankrekeningnr. 44.87.O3.904 ten
name van J. Schiffelers cs (ABN-

we er twee jaar

Rond Kerstmis, er voor natuurlijk, moet
dan het eerste nummer van de derde jaargang gaan verschijnen. Dat wordt dan nr'
15.

ledereen die het Kanneke nu die twee jaar
heeft gelezen, heeft gezien dat we ons
niet alleen beperken tot gegevens van de
stamboom, maar dat we proberen een zo
afwisselend mogelijk blad te maken met
oud en modern nieuws.

Wij willen jullie wel vragen om ons op de
hoogte te houden van nieuwtjes in de familie, leuke andere dingen die het vermelden waard zijn of verhalen van vroeger die
we willen bewaren voor het nageslacht.
Verhalen dus uit de overlevering.
Voor dit nummer hebben we zoals aangekondígd, een verhaal van Wilma over haar

AIVIRO)

Wanneer het abonnementsgeld nó
januari 2OO2 wordt overgemaakt
wordt dat 12,50 Euro.

1

Degene, die opgelet heeft, heeft gezien
dat we onze abonnementsprijs iets hebben moeten verhogen. We hoeven geen
winst te maken op het blad, maar we
moeten wel uit de kosten komen. Daarom
deze kleine aanpassing. Wij hopen, dat jullie hier begrip voor hebben.

hobby.

Wie stuurt ons een verhaal van vroeger of
iets anders wat leuk is om doorgegeven te

1

Het maken van Mandala's

Er zijn veel boeken te krijgen waar je je
verder in kunt verdiepen.
Je komt mandala's op verschillende manieren tegen: geborduurd, getekend, glas
in lood ramen in kerken en gebouwen,
met bloemen en planten in tuinen, noem
maar op.
De manier waarop ik mandala's maak is
met de origami techniek (vouwen met papier).

Waar ik begonnen ben weet ik niet meer
precies. IVlaar de allereerste mandala die
ik heb gemaakt was een schilderij, nagemaakt uit een boekje.
lk vond dit heel mooi. ïoen het af was
dacht ik: "Dit is mooi, maar het is maar
nagemaakt". Vanaf toen ben ik me er
meer in gaan verdiepen en kwam ik er
achter dat het meer betekenis heeft,
Zo kwam ik er ook achter dat als ik er
mee aan het werk was, dat ik heel rustig
werd en de omgeving om me heen totaal
vergat en alles van af kon zetten. Dat is
heel prettig als je het heel druk hebt.

De eerste mandala die ik gemaakt

Ja, eigenlijk had hier een foto moeten
staan met een voorbeeld van mandala.
We weten dat de foto gescand is en opgeslagen op de harde schiif. De hele computer is afgezocht, inclusief de nodige
cd's. Maar helaas niets! Daarom deze foto
met onze excuses.

lk, (Wilma, vrouw van Jos) wilde iets over
mijn hobby vertellen in 't Kanneke. tVlisschien 'n idee voor een nieuwe rubriek en
iemand die vragen heeft kan graag bij mij
terecht.
Welnu, ik ga van start. lk weet niet of ik
wel uitverteld raak. Naar mijn gevoel kom
ik hier nooit over uitverteld.

Mijn hobby is mandala's maken. (schilderijen of kaarten) Het woord mandala betekent eenvoudig "cirkel". Die naam stamt
uit de klassieke taal van lndia het Sanskriet.
Niet alleen in vreemde landen, maar ook in
verschillende religies en culturen kom je
mandala's tegen.

heb

was na de geboorte van Danië|. Zo heb ik
op mijn manier een heel bijzondere periode
kunnen verwerken. Bij deze mandala
schreef ik ook tekst die tijdens het maken
in mij opkwam. De mandala kreeg ook
een titel. Daarna heb ik er nog meerdere
gemaakt telkens met tekst bijv:
de betekenis
'n gedicht, zelfgemaakt of uit 'n boek
en 'n titel.
Bij een mandala schilderij maak ik ook een
klein boekje zo dat het in z'n totaal heel

mooi uitziet.

Nu maak ik ook mandala's voor mensen
die mij er voor vragen. Een schilderij maak
ik tegen 'n vergoeding. lk vind het heel belangrijk dat ik probeer er een heel persoonlijk schilderij van te maken.
lV{et gegevens en een praatje en mijn meditatie kan ik heel goed in de persoon inleven. ZelÍ weet ik van te voren niet hoe
een mandala er aan het einde uit gaat
zien. Het resultaat is soms ook voor mij
heel verbluffend.
2

Als het schilderij af is, zet ik links onder de

Titel en rechtsonder de datum en mijn
naam.

Achter op het schilderij een persoonlijk visitekaartje. Uiteindelijk wordt het schilderij
achter glas ingelijst.

Dit is zo'n beetje mijn persoonlijke kant

wordt gevraagd om voortaan geen pennen
meer weg te gooien, maar om ze te bewaren en bij tVlay in te leveren. Bij tVlaria
mag ook want dan neemt [Vlay ze wel van
daar mee.
Je mag natuurlijk ook in Baexem aan gaan
om ze zelf even af te geven.

van mandala's maken.
Bij interesse wil ik graag meer gaan schrij-

ven over het thema mandala's. Mijn bedoeling was om wat meer bekendheid aan
mandala's te geven.

Kijk de collectie pennen thuis dus even na
en lever ze in. De Brabanders mogen ze in
Heeze inleveren.
Alvast bedankt voor jullie medewerking

Wilma, bedankt voor je biÍdrage. Misschien wil je ons de foto nog eens een
keer geven zodat we die opnieuw kunnen
scannen en de volgende keer kunnen afdrukken.
Wanneer iemand meer wil weten over het
maken van mandala's kan hij of zii altíjd
bij Wilma terecht.
dt{.

a'

Jtffi§Se*

Op zoek naar pennen
Wanneer we het nu toch over hobby's
hebben, willen we de aandacht vestigen
op de hobby van Angelique.

Gerda spaart bidprentjes, rouwbrieven,
communieprentjes, noveenprentjes en
noem maar op. Sommige mensen vinden
dit een wat vreemde hobby.
Sigarenbandjes en postzegels of munten
sparen vinden veel mensen een normale
zaak.

Met de Eendracht naar Zwitserland.

Nu dan hebben we nu nog een afwijkende

Een reactie van kleine Youri

hobby.

Angelique spaart pennen! Juist zij spaart
zoveel mogelijk verschillende pennen, met
of zonder reclame, hout, plastic, metaal,
noem maar op.
En die dingen hoeven niet meer te schrijven. Ze mogen helemaal leeg zijn, Vol of
halfvol mag ook.

Beste redactie van Het Kanneke,

Via deze weg wil ik even reageren op mijn
eervolle vermelding in het familieblad. lk
schrok mij er zelf best wel van, dat ik op
deze manier in de publiciteit ben gekomen

want toen mijn mama mij het

verhaal

voorlas, dacht ik bij mijzelf:

Jullie begrijpen het zeker al.

ledereen
3

"gaat dat werkelijk om "ikke" die dit mama aangedaan heeft".
l\4aar ik dacht, mama zit altijd met het
vervelende washandje achter mij aan en
vies maken daar is ze ook al niet blij mee.
Dus toen mijn kans er was, dacht ik dan
doe ik het ook maar meteen goed.

lk gedraag mij nou alweer voorbeeldig,
ook al ben ik soms best wel een boefje
want tot schrik van mijn mama klim ik
overal op en gooi ik overal mee en bovendien zit ik overal aan.
Dan hoor ik steeds alle mensen zeggen:
"tsja het is een echte jongen". lk denk
dan bij mijzelf: "zit allemaal niet zo te zanikken want ik ontdek heel gewoon alleen
maar de wereld om mij heen, maar lijk
toch soms wel op de beestjes op deze
kaart.

v.16 (Joannes) Petrus van KAN, geboren circa 1724, overleden op
06-09-1794 te Simpelveld, Overleed in den Broek en was toen
circa 70 jaar. Hoewel de geboor-

te nog niet is teruggevonden,
wordt de stelling

aangenomen,
dat de keuze voor de ouders juist
is. Noch in de registers van Simpelveld, noch in de registers van
Eijs is een geboorte aangetroffen.
Eventueel zou het een kind kunnen zijn van een broer vader Johannes, Hiervan is evenwel nog
geen huwelijk bekend.
Het is ook niet uit te sluiten, dat
hij ergens anders geboren is, omdat het vroeger vaker voorkwam
dat er seizoenswerk werd gedaan
en een heel gezin dan op sjouw
WAS,

Groetjes en tot ziens. Youri van Gerven
Oh ja, 1 jaar.
Veel succes met het Kanneke.

Gehuwd voor de kerk

op

06-10-1748 te Laurensberg (Dl)
(getuigen: van Kan, Petrus en

van Kan, Catharina) met Anna
Catharina FRINGS, 24 jaar oud,
gedoopt (rk) op 03-03-1724 te
Simpelveld (getuigen: Frings, Joannes en Premen, Anna Catharina), overleden op 08-04-1803 te
Simpelveld op 79-jarige leeftijd,
dochter van Balthasar FRINGS en
Catharina ARTS {ARETS).
Dit huwelijk geeft aan, dat je bij
het zoeken naar de voorouders
niet te bekrompen moet zijn met
zoeken. Je moet dus niet alleen
binnen de landsgrenzen blijven,
maar ook over de grenzen.

uit dir huwelijk:
1.
Martinus Leonardus (Mathis Lenertl van KANN).

Een stukje stamboom
We hebben in de laatste edities een paar
keer de stamboom overgeslagen. Daarom
willen we deze keer toch weer een stukje
verder gaan. De vorige keer zijn we bij generatie V.11 blijven steken.

2

Lambertus

van

KANN,

geboren te Orsbach, gedoopt (rk) op 21-O1-1751

te

Laurensberg-Richterich

(getuigen: Frins, Lambertus en Kann, lda).
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3.

Joannes Petrus Josephus
van KANN, geboren te
Orsbach, gedoopt (rk) op

02-10-1752

4.

te

en Aretz, lVlaria Anna)

Laurens-

berg Richterich (getuigen:
von Kan, Joannes Petrus
en Frings, Anna Barbara).

Maria Adelaijdis

(Maria
Agnes) van KAN, geboren

te Orsbach, gedoopt (rk)
op 24-12-1754 te Lau-

rensberg Richterich (getuigen: Hecker, Joannes
Leonardus en Kempen,
lVlaria Adelheide), overleden op 24-01-1790 te
Simpelveld op 35-jarige

5.

leeftijd.
Maria Catharina van KAN,
gedoopt op 26-03-1 758
te Simpelveld (getuigen:

van Kan, Joannes

Leo-

nardus en Prickarts, [Vlaria
Catharina), overleden op
11-O1-1832 om 1 5.00
uur te Bocholtz op 73 jarige leeftijd. De aangifte

werd gedaan door Leonard Beckers, 26 jaar,
landbouwer, kleinneef en

tVlathias en

6.
7.

8.

tVlathias

Grooten, 33 jaar, landbouwer.
Gehuwd met Joannes Mathias BECKERS, overleden voor 1832.
Joannes Lambertus van
KAN

Leonardus van KAN, gedoopt (rk) op 18-02-1763
te Simpelveld (getuigen;
Brouwers, Leonardus en
Ortmans, Anna Catharina).

Joannes Balthasar KANN,
gedoopt op 08-03-1 764
te Simpelveld (getuigen:
Kann, Joannes en Schutz,
lVlaria Barbara).

Kinderen Van kan en Boermans

v.19

Nicolaus van KAN, gedoopt (rk)
op 02-09-17OO te Eys (getuigen:
van Kan, Henricus en Cloets, Tecla), overleden op 08-08-1775 Íe
Eys op 74-jarige leeftijd. ls op
moment van overlijden weduwnaar.

Gehuwd voor de kerk

op

29-jarige leeftijd op 30-08-1729
te Eys (Agatha) (getuigen: van
Can, [Vlartinus en van Can, lVlartina) met Anna Catharina ARETZ,

29 jaar oud, gedoopt (rk)

op
(ge07-O7-17OO
Simpelveld
tuigen: IVIoulen, Henricus en

te

Browers, Lucia), overleden op
te Simpelveld op
73-jarige leeftijd, dochter van

O9-O7-1773

Joannes (Franciscus) Wilhelmus
ARETS en Maria Catharina
BROWERS (BREWERS}.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus van CAN

2.
3.

Franciscus Wilhelmus Joseph van KAN
Guilielmus Henricus van KAN,
gedoopt (rk) op 16-10-1736
te Simpelveld

9. Joannes Leonardus

van KAN,
gedoopt (rk) op 07-06-1769

te Simpelveld

(getuigen:
Wauben, Joannes Leonardus

(getuigen

Browers, Wilhelmus
tr

Henricus en Stalmans, Joannes)
4. Joannes van KAN
5. Martinus van KAN

v.21

3

Martinus van KAN, gedoopt (rk)
op 16-06-1703 te Eys (getuigen:
Lovenberg, lVlartinus en Reinars,
Regina), overleden op 12-O21777 te Simpelveld Buschenhuijs
op 73-jarige leeftijd.

4.

Maria Mechtildis

van
CAN, gedoopt op 29-101752 te Eijs (getuigen:
van Can, Nicolaus en Kellener, lVlaria lVlargaretha).
Maria Helena van CAN,
gedoopt op O4-1O-1756
te Eijs (getuigen: Beucken,

Maria Helena en

Gehuwd voor de kerk op
45-jarige leeftijd op 22-09-1748
te Eijs (getuigen: Finck, Franciscus en Kogels, IVlagdalena) met

5

Bi-

schoffs, Goswinus),
Anna Catharina van KAN,

gedoopt op 08-1 1 -1761

te

Voerendaal (getuigen:
Geelen, Gertrudis en Vlieken, Petrus).

(Maria) Barbara VOSSEN (VAESSEN), geboren circa 1717, overleden op 24-11-1813 te Simpelveld.

Uit dit huwelijk:
1. Maria Gertrudis van CAN,
gedoopt op 25-06-1750
te Eijs (getuigen: van Can,
Gerardus en Brauwers,

2.

Gertrude).

Gerardus van CAN, gedoopt (rk) op 25-03-1753
te Eijs (getuigen: Vossen,

Lambertus

3.
4.

en

Holland,

lVlaria Barbara).

lk heb mijn wagen volgeladen met alle-

Gerardus Jacobus van

maal familÍe.

CAN
Joannes van KANN

v.25

v.23 Joannes Petrus van KAN, gedoopt (rk) op O4-O1-1706 te EYs
(getuigen: Hollands, Petrus en
Keuffgens, Catharina), overleden

op 18-01-1768 te Voerendaal

oP

62-jarige leeftijd.
Gehuwd met (Marial Margaretha
BISCHOFFS, overleden op 04-1 11765 te Voerendaal.
Uit dit huwelijk:

1.

2.

Maria Agnes van CAN,
gedoopt op O8-O9-1747
te Eiis (getuigen: van Can,
Martinus en Bischoffs,

Mathias van KAN, geboren circa
1710. Er is in alle onderzochte
registers slechts één Wernerus
bekend die in aanmerking komt
om de vader te zijn. Deze aanname wordt gemaakt omdat bij
de geboorte van dochter Catharina (eerste kind) Wernerus als peter optreedt. Een huwelijk is echter nog niet in de registers aangetroffen. Vandaar ook de aanduiding N.N. voor moeder,

Op 26-09-1736 woont IVlathias
met zlln vrouw in Laurensberg
waar vervolgens ook kinderen
gedoopt worden.

Maria).

Joannes van CAN, gedoopt op 16-11-1749 te
Eijs (getuigen: Bischoffs,
Joannes en Vossen, Bar-

Gehuwd voor de kerk
17-10-1734

te

oP

Vaals (getuigen:

bara).
6

Speetheuwer, Josephus
Scheeren, tVlaria)

met

op

15-12-1737

te

3.

te

Orsbach, gedoopt op 12-11-1742 te

boren

Laurensberg-Richterich
(getuigen: van Kan, Petrus
en van Kan, Joanna Ma-

4.
5.
vr.3

van KAN (van
CAN), gedoopt (rk) op
28-02-1780 te St. GeerCornelia

truid (getuigen: Creuwen,

Jacobus en Custers, Ju-

dith), overleden voor
5

1785.
Cornelia van CANNE (van

CAN), dienstmeid, geboren op 17-03-1785 te
Herkenrade.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-05-1809 te
Eijsden met Joannes CASTERMANS, 36 jaar oud,

dagloner, geboren

29-1O-1772 Íe Canne (B),
zoon van Damin CASTER-

cus en Thijssen, Gertrude).

Gehuwd voor de kerk oP
30-jarige leeftijd op 1 1-O2-177O

te St.

Geertruid met Sophia

TECHEUX, geboren

circa

1731

[Vloerslag.

Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina van KAN

(van CANI, gedoopt (rk)
op 17 -O1-1771 te St.

Geertruid (getuigen: Vankan, Fredericus en SPits,
lda), overleden op 22-061855 te St. Geertruid oP
84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-10-1799 te
Eijsden met Nicolas TEHEUX, 27 jaar oud, dagloner, geboren op 15-1 1-

3.

4

(Joannes) Petrus van KAN
Joannes van KAN

Eijs (getuigen: Keufgens, Henri-

2.

tVlagdalena).

ria).

Henricus van KAN (van CAN),
gedoopt (rk) op 12-11-1739 te

te

de, Petrus en Cerfontaine,

Lau-

rensberg-Richterich (getuigen: van Kan, Wernerus
en Speck, Catharina).
Joannes Leonardus van
KAN
Anna Maria van KAN, ge-

2.

18-04-1776 te St. Geertruid (getuigen: Cortenra-

en

Anna
geboren
1715
te
circa
SCHEREN,
Vaals?
Uit dit huwelijk:
1. Catharina van KAN, geboren te Orsbach, gedoopt

MANS en Marie

op

NICO-

LAS.

Wanneer je alles goed leest zie je, dat
we her en der toch nog genoeg werk
hebben liggen. Bij mannen waarbij we
de geboorte hebben staan zonder huwelijk moeten we nog wat speurwerk
doen.
Wanneer de naam alleen vet staat afgedrukt komt er een vervolg.

ln dit gedeelte van de stamboom hebben jullie kunnen zien dat we breed
moeten zoeken. De ellende die je daar
dan nog bij krijgt is dat rond lVlaastricht
ook de tak [Vleerssen voorkomt en je
dus heel goed moet opletten.
ln een volgende editie gaan we verder.

1771 te St. Geertruid,
zoon van Hubert TEHEUX
en lda SPITS.
Lambertus van KAN (van
CAN}

Martinus van KAN (van

CAN), gedoopt (rk)

op
7

lemaal niet en wel hebben. Veel dingen
zal ze al lang niet meer gezien hebben.
Gré, Huub en Tiny moesten zaledag 21
oktober weer vroeg uit de veren. Op hun
programma stond een voettocht naar
Wittem. Dat noemen ze een bedevaart.

Blijkbaar is de afstand Landgraaf
Wittem niet genoeg voor ze, want ze
kwamen ook nog te voet terug. Alweer
een topprestatie!
Bij thuiskomst had May de koffie bruin.

De Kleikoeleweg is de laatste tijd veel in

Zomaar een paar nieuwties

het nieuws geweest. De crisiscentrum

Op 24 november 2OO1 wordt bij het

theehuisje "op gene Kamp" (het laatste
restant van het "Erenshoes") een monument onthult ter nagedachtenis aan
Frans Erens. Jo zal daarbij als voorzitter
van het OCGL in het gemeentehuis een
korte voordracht houden over het
Erenshoes en de familie Erens. Hij
neemt ook z'n vice voorzitter Hub Dortants mee want daarna is het een "natte" bijeenkomst.
Degenen, die de Kerkklok van "Gen Hei"
in de afgelopen tijd goed gelezen hebben, ztjn heel wat te weet gekomen
over de familie Hanssen. Ook van dit
verhaal komen de meeste gegevens van
Jo.

was in huize Stormen. We weten niet of
het daardoor komt, maar vanaf 1O november moet je daar wel opletten. Er is
een zekere Bobbie of schrijf je Bobby in
dienst genomen om huis en goed te bewaken. Let op je broekspijpen want het
is een Jack Russell. Zou die van de Russells zijn van de oude steenfabriek in
Schaesberg oÍ uit Eygelshoven?
Overgrootmoeder Mie, tant us Mie, mie
leef [Vlarie, lV{aria en noem maar op,

heeft een paar weken geleden haar
tiende kleinkind Conor in levende lijve

kerken en gelovigen van Landgraaf dan

kunnen aanschouwen.
Ze heeft nog geen reactie gehad op haar
vraag wie gaat zorgen dat het elftal vol
komt. En volgens ons moeten er toch
nog enkele mensen aan het werk want
bij een elftal horen toch minstens twee
reserves.

entwintig gulden kom je van alles te weten over de kerken, hun ontstaan en de
mensen. Het boek telt meer dan 3OO
pagina's en is rijkelijk voorzien van oude
foto's. Al zeggen we het zelf een mooi
stukje werk.

Det en Piet zijn met vrienden naar Brugge geweest. Die Belgen hebben we
goede zaken gedaan. Een kante blousje,
kerstversieringen van kant en noem
maar op. ln december moeten ze ver'
plicht teruggaan want ook lVlaria wil
zo'n blouse.

Wanneer het goed is, is in Lelytown de
laatste fase van de verhuizing ingegaan.

Ergens in januari 2OO2 moet iedereen
goed opletten. Joep en Ria zullen dan

Wil je overigens meer weten over

de

is het aan te bevelen om het jaarboek
van het OCGL te kopen. Voor maar vijf-

Zodra

we het nieuwe adres

hebben,

dit in het Kanneke bekend.
Hulp wordt deze keer verkregen van

maken we

[Vlarianne en Jo. Je kunt René ook niet
alles laten doen. En Ria? Die ziet bij het
uitpakken van de dozen wel wat ze al-

toch wel op z'n minst een sPiksplinternieuwe Saab in Nieuwenhagen
komen showen. Aan de kant dus!

o

Uit het oude trouwboekje
Rust

matig te vermoeien, kort voor het slapen
gaan geen zwaren kost te gebruiken en
zijn geest niet te zeer in te spannen door
lezen of studeren.

Gewoonlijk worden de kleinste kamers
van het huis tot slaapkamers gebruikt.
Dat is een groot misbruik. [Vlen moest
liever de grootste en luchtigste vertrekken voor slaapkamers nemen waarin de
mens bijna het derde gedeelte van zijn

j:

i

leven doorbrengt.
Een gezond volwassen mens moet niet
langer dan 8 en niet minder dan 6 uren
slapen, en op zijn laatst om 1 1 uur naar
bed gaan.
Een al te langdurige slaap maakt loom
en lusteloos en werkt nadelig op verstand en geheugen. Een al te korte
slaap veroorzaakt vermagering, bleekzucht en lichaamszwakte. Ziekelijke
personen en kinderen behoeven meer
rust.
Langer dan nodig is te bed blijven liggen
is onder menig opzicht afkeurenswaardig.

Het ledikant zij liefst van ijzer. Het bed
moet lang en breed genoeg zijn, niet te
zacht en niet te warm.
Veren bedden zijn nadelig. Een matras
van zeegras of paardenhaard verdient de

Zo en nu geen gesodemieter meer.
Wanneer je dus om 23.00 naar bed

gaat, kun je gewoon om 5.OO uur weer
opstaan. Denk er wel aan, dat wanneer
je huis halfvrijstaand is, dat je de buren
tegenwoordÍg niet mag wakker maken.
Kleding

De kleding dient voornamelijk om het lichaam tegen de verandering der weersgesteldheid te beveiligen en om de lichaamstemperatuur op een gelijkmatige
graag te houden.

voorkeur,

Voor onderkleding is wil, als zij niet te
vast geweven is, het beste. Katoen is
beter dan linnen. De wol en in zekere
mate ook het katoen voeren het best

ln het bed legge men zich zoveel mogelijk horizontaal, dat is, plat en recht uitgestrekt; het hoofd niet te hoog.

het zweet naar buiten, waardoor de huid
droog en schoon blijft.

Zware gordijnen om het ledikant zijn
zeer af te keuren.

Op de rug liggen veroorzaakt een onrustige slaap omdat de ruggengraat dan te
zeer verwarmd wordt. Het beste is zich
te leggen op de rechterzijde, dan wordt
de werking van het hart en van de maag
niet belemmerd. Alle nauwsluitende
banden make men los.

Om een gezonde slaap te hebben moet
men er zich aan gewennen op een bepaald uur naar bed te gaan en vroeg op
te staan, het lichaam gedurende de dag

Ten einde 's zomers geen last te hebben
van de warmte, 's winters van de koude
en in 't algemeen minder vatbaar te zijn
voor kouvatten, verdient het aanbeveling 's zomers en 's winters dezelfde

onderkleding

1e dragen. Binnenshuis

zorgt de kachel 's winters dat men geen
warmere onderkleding behoeft en als
men naar buiten gaat, trekt men immers
mantel of overjas aan.
Plotselinge afkoeling, als men zeet vethit is, is zeer gevaarlijk. Wanneer in de
9

nazomer de temperatuur wat koeler
wordt, grijpe men niet dadelijk naar de
winterkleren en in de lente late men deze niet te spoedig uit.
Het keurslijf of corset moet dienen om 't
lichaam te ondersteunen en niet om het
te zamen te persen.
Door het nauw aanhalen van het corset
ontstaan maagkwalen, leverziekten,
bleekzucht enz.

's Nachts vooral make men alle nauw
sluitende banden om hals, lendenen en
benen los om den bloedsomloop te be-

De afronding
Denkt iedereen er aan om tijdig het
abonnement te verlengen!
Zie pagina 1.

Wanneer je een bijdrage voor het volgende Kanneke hebt, moet die uiterlijk
met Sinterklaas bij ons zijn zodat we tijdig voor kerstmis het eerste nummer
van de derde jaargang kunnen laten verschijnen,

Tot de volgende keer

vorderen.

lVen zorge steeds dat het ondergoed,
dat men wekelijks schoon aantrekt, niet
vochtig zij. Men late het eerst uitwasemen, door het bij 't vuur te hangen of
gedurende de nacht tussen de dekens te
leggen.

Wanneer de kleren nat zijn van regen of
zweel, verwissele men ze tegen droge.
IVIen wachte zich voor koude of natte
voeten, verwissele wekeliiks de kousen
en drage ze niet ongewassen totdat ze
helemaal versleten zijn.
Opdedorwloer

Dit is onze Bernadet!

*11Ï, *-

Commentaar is beslist overbodig. Lees
dit nu maar eens goed en ga zo eens leven en je kleden. Wij horen graag wan'
neer ergens het eerste ontslag valt.
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Beste allemaal,

veel plaatsen drukke tijden. Wij wensen
jullie in elk geval een zalig Kerstfeest en

Nummer 15 van ons Kanneke ligt op de
plank, het eerste nummer van een nieuwe
jaargang.

een gelukkig Nieuwjaar.

Na 14 nummers weten w€, dat

het
Kanneke een goed gelezen familieblad is.
Het is echter jammer dat we weinig
ingezonden stukken van onze lezers
krijgen. Wij horen natuurlijk veel, maar wij
weten lang niet alles van hetgeen zich in
de familie afspeelt. Daarom toch nog
maar eens een oproep om ons op de
hoogte houden.

I

f

*

Wie heeft verhalen uit de familie uit het
verleden en dan denken we aan de
periode tussen 1 9OO en 1950? Kun je ze
niet opschrijven maar wel vertellen, geen
nood. Geen ons een seintje en we maken
een afspraak om eens aan te komen en
dan nemen we het gesprek op band op,
De vorige keer is het misgegaan met de
foto's van Wilma. Dat herstellen we deze
keer want Wilma heeft ons twee nieuwe
Íoto's gestuurd.
Het is bijna Kerstmis, de eerste kerstkaarten vallen in de bus en voordat we het
weten schrijven we het jaar 2OO2. Op

Wil iedereen die dat nog niet gedaan
heeft denken aan het overmaken van
het abonnementsgeld anders moeten
we toezending na dit nummer stop^an

Alttzc't

hadanlztl

Krismes
Een dialectgedicht van de overleden Eefje
IVlofers van de Hoogstraat.

Went 't krismes weëdt, da bin ich wer
truk in mieng kingerjoare.
Da zien ich mich vur 't kribke sjtoa:
.. 't Kindje woar geboare!
D'r krisboom woar vol zörg geseerd,
De keëtskes gónge aan.
Get sjunders goof 't nit vur mich,
'ch how lang gedrumd d'rvan..

Vöel kieëre han ich doanoa nog
't Krisfes mage vieëre..
't is vur mich e fes va lich,
1

va hoap en vruid geblieëve.
lVar ummer wen ich e kribke zieë
Da mót ich sjtil dra dinke,
Wie 't ueveral begrave weëdt,
ónger inne berg gesjinke:
E klee gesjinkske, sjpaar dich mar,
dat weëdt nit mieë geteld,
v'r zint te riek, hónt 't te good,
v'r zint d'r sjlaaf va 't geld.

V'r wieëte, woeë ermood en ieëlend is,
de weld sjteet wer urges i brank,
mar 't is wied aaf, 't sjtuert ós nit,
v'r sjteeke d'r kop in der zank!
Dan kan 't vur ós óch ging Krismes zieë,
v'r zint nit va gówwe wil.
V'r hónt ós zelver nog ummer te geër,
Bi-j anger luj sjtónt v'r nit sjtil..

Alling wen ich kingereugsjkes zieë,
die wie zilvere sjteerkes blinke,
bi-j 't kribke en d'r boom vol lich,
kan ich "Vreë op eëd dinke".

lngekomen brief van Bobby
ln het vorige Kannetje werden jullie op de
hoogte gesteld van mijn aanwezigheid in
huize Stormen.

Wel: Hier ben ik dan

lk heet Bobby. lk ben geboren op 12-092001 en behoor tot het ras Jack Russel.

lk ben geboren op een geitenboerderij in
lVlerkelbeek (tussen 1400 geiten) en heb
de eerste weken van mijn leven in het stro
vertoefd, zodat ik het ook nu heel prettig
vind, dat ik in huize Stormen een eigen
hokje ín de serre heb.
Volgens mijn baas ben ik best al heel lief
en al heel goed gewend.

Tot ziens! Bobby,

Op zoek naar familieleden en
voorouders
Het is er in het afgelopen jaar niet zoveel
van gekomen. Toch is het ons op een
mooie dag in oktober nog eens gelukt om
over een aantal kerkhoven te wandelen op
zoek naar de graven van naamgenoten.
De buit op zich viel wat tegen. Weinig oude graven en er worden tegenwoordig natuurlijk heel wat mensen naar een crematorium gebracht.

Wanneer jullie een keer in Hulsberg komen, moeten jullie beslist het oude kerkhof bij de oude kerk van Hulsberg eens
bezoeken. Rond de kerk staan alleen maar
oude grafmonumenten. Kort op elkaar
maar zeker de moeite waard.

Je zou verwachten, dat je in Eijs, Simpelveld en Bocholtz massa's Vankannen op

het kerkhof tegenkomt. ln

Simpelveld
gevonden,
hebben we nog wel iets
maar
ook nu viel de buit tegen.
Waar zijn ze gebleven? We weten het
niet. Een volgende keer moeten we misschien maar eens een kerkhof in Laurens-

berg, Horbach of Richterich

bezoeken.
lVisschien is daar nog iets te vinden. Zelfs
de aanschaf van een CD met de gegevens
van meer dan 100.OOO bidprentjes geeft
geen overvloed aan nieuwe gegevens.
2

Ook aan het kerkhof van Ubachsberg
brachten we een bezoekje. Tijd voor een
familiebezoek op deze werkdag hadden
we niet want we wilden voor sluitingstijd

ook nog het kerkhof van

Voerendaal

bezoeken.

boerderij tegen op een kruising van wegen. Deze boerderij die tegenwoordig in
gebruik is als horecabedrijf met daarin en-

kele vakantiewoningen, heet de

Ber-

nardshoeve.

Ooit was deze boerderij in handen van de
familie van Kan. De hiervoor genoemde
Jan schonk de boerderij indertijd echter
aan de kerk van Ubachsberg. Geen wonder dus dat hij een van de grootste weldoeners wordt genoemd.

Hoewel wij nooit erfgenamen hadden
kunnen worden, denken wij toch met
weemoed aan een dergelijke gift terug
wanneer we bij de hoeve een kop koffie
en een stuk vla nemen,

Enkele b'rjzondere dagen in 2OO2
We houden geen bijzondere volgorde aan
en werken ons als een Chinees van achter
naar voren door de stamboom.

Op 1 juni 2OA2 zijn Leon Vankan en Helen
Klimczak 25 jaar voor de wet getrouwd.
Kerkelijk wordt deze mijlpaal een half jaar
later bereikt en wel op 27 januari 2003.

Op 30 maart 2OO2 wordt onze Piet Augenbroe 60 jaar.

Tegen het oude kerkje stond een steen.
We vielen bijna op de rug toen we de
tekst lazen:
"ter dankbare herinnering aan een der
grootste weldoeners der kerk van St.
Bernardus te Ubachsberg. Jan Josef
Willem van Kan, geboren te Simpelveld
24-05-1860, overleden 13-02-1936 te
Ubachsberg. Hij rust in vrede".
Een andere plaat van weldoeners hebben
we niet gevonden.

Een aantal afleveringen geleden hebben
wij jullie al eens iets verteld over dit lid

Op 28 april 2OO2 bereikt ook Ria Van kan
Meens de respectabele leeftijd van 6O

-

jaar.

Op 15 maart 2OO2 zijn [V{anon en ÍVlark
van Gerven - Jongkind 12Y2 gellouwd.
Op 8 september 2002 wordt Gre Van kan
- Govers 70 jaar. Dat gaat dus naar de categorie van de sterken.

Op 8 oktober 2OO2 zijn Ger en Bertha
Vankan - Vroomen 5O jaar getrouwd. Dat
zal beslist een hele feestdag worden.

van ons geslacht. Wanneer je

van
gaat
naar
Trintelen
of
Ubachsberg
omgekeerd van Eijs via Trintelen naar Ubachsberg, kom je op een gegeven moment een
3

Op 17 maart 2OO2 bereikt Leo Vankan de
leeftijd van de aller sterksten en zal hij 80
jaar worden.

Tot slot voor 2OO1

Op 29 december 2OO1 bereikt

tante
Bernadet als oudste nog levend lid van
onze familie de hoge leeftijd van 86 jaar.

Wij wensen alle jarigen, koper, zilver
gouden bruidsparen van harte geluk

en
en

een hele mooi feestdag.

Een adresw'rjziging
Een aantal mensen zullen het wellicht al
vernomen hebben. Onlangs kwam een
einde aan het zwervend bestaan van de

familie Fröhlings - Vankan. Eindelijk
konden de verhuisdozen uitgepakt
worden. Dingen die al lang gemist werden

zullen zeker weer boven water zijn
gekomen. Wat een opluchting!
De familie woont nu

Hollandse Hout 40
8244 GA Lelystad

0320 - 221835
Wij wensen hun in elk geval veel plezier in
hun riante nieuwe woning.

De foto's van Wilma
Tja, het is ondertussen ruim bekend, de
vorige keer ging het mis met de foto die
Wilma ons toegezonden had van een

Een kerstverhaal in het Kerkraads
dialect.

lVlandala.

Wij roepen het artikel hier nog even bij
jullie in herinnering. Omdat het niet voor
iedereen even makkelijk is om zich iets
voor te stellen over wat een mandala is
volgen hierna twee foto's.

Lees het vorige artikel s.v.p. nog even
opnieuw en bekijk dan de foto's.

We hebben er lang over nagedacht. Kunnen we een dialectverhaal opnemen?
Hoeveel mensen kunnen het niet lezen?
Het is Kerkraads en dat wijkt nou net nog
een beetje af. lVlaar, na lang aarzelen besloten we tot plaatsing.
Het verhaal is overgenomen uit het Bulle4
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Wainachte

ln hoes hong dikke lóf. De mam woar
valsj en d'r pap vólt zich belaideigd. Wat
woar d'r vaal? De janse wèch hauw de
mam d'r pap jouw wöad jejeëve, heé
zouw d'r krisboom mit de krib ópzetse.
[Vlar nee, heë hauw zus jing zsiet en zoeë
jing tsiet en noen, oesjerechend óp
hillieëaovend moeët 't dan passere. D'r
krisboom woeët e-rin jejsleefd en de
doeëze mit krisböl en kribhillieë van d'r
zulder jehold. 't Tsimmer sjtong dan óch

op d'r kop en zoog oes wie

Heë zats ziech sjrab vuur

't

sjpelsje wat

noen jong bejinne.

Landgraaf,

inne

dreksberg. D'r pap loog óppen kneie tusje
de pappedekkele doeëze en woar alles an
't oespakke. 't Joeëhensje zoos inne ek tje
kriesje, den deë hauw ze jraad jesjwaamd
krèje wail heë d'r ieësjte d'r betste krisbol
al kapot jetroane hauw.
Doavuur zuus de mam noen d'r pap hinge
óp de veësjte en woar de sjerver bij e-nee
an 't kere. "Jef dat noen draa" , zaal d'l
pap kriebelieg, "wie kan hei e kristemiensj
wirke wens doe dem hinge óp de hakke
liks tse sjravele". Dat woat tse vöal
jezaad, den noen maachet de mam. die
ziech jraad mit de sjerver van d'r kapotte
krisbol in de vingere jesjneie hauw höar
hats lóf. "Joa, do€, doe kens jet! Kiek ins
wie 't hei oes-ziet en dat óp hillië-oavend.
Went me zich óp dieche verlosse mós,
dan is me verlósse. Doe has joa winniejer
uvverlek wie deë kammieël dems doe doa
i jen heng has!" "Dat sjtimt", zaat d'r pap,
"den alling kammieële sjaffe ziech ing
vrauw aa". Ën vier zint de eëzele, die óp
die kammieële e-rin valle", menet de

mam, wieër koam ze niÍ, den óp deë
moment zoog ze dat d'r hónk d'r hillieë

Joeëzef vuur inne knaok hauw aajezieë en
mit dem durch 't tsimmer an 't sjloddere
waor.
"Kiek ins d'r honk!"röffet de mam, Bi-j die
wöad kroeffet d'r hónk ónger inne sjtool,
den in de 8 joar dat heë bi-j de familieë
jehoeët, koeët hë an d'r toeën hure of heë
jet verkieëd jedoa hauw, joa of nee. En
noen wós heë, dat datjinnieje wat hë in
moel hauw, hem noen aafjenoame woeët.

"Kom, jef 't aan 't vràuwsje", zaat de
mam. Die wöad kank heë. Noen moeët
heë jans sjtil blieve zitse, jraad of hem dat
nuus aajong en went ze dan kót an hem
woar .. voet! En zoë jong 't. De mam
sjtoog ing hank oes vuur d'r hillieti Joeëzef
mit de sjóts ste sjnappe en óp deë moment maachet d'r möp inne zats en floetsjet durch de pappedekkele doeëze noa jen
kuche in, Doa loos heë d'r hillieë Joeëzef
oes jen moel valle en wadet bis de mam
werm koam. lvlar sjtat de mam, koam d'r
pap en doa hauw hë noen niet dróp jerechent, den dat woar inne poelietter. Deë
sjpieëlet nit lang, mar maachet dierektemzang jebroech van d'r reem. Drum loos hë
d'r hillië Joeëzef vuur wat heë woar en
peësjet zich tusje d'r wèsj en d'r sjpeulmasjieng. Doa hauw d'r pap hem nèmelig
ins ing wille bijrikke, mar wail 't doa tusje
zoeë eng woar, ziech doabij dermasse an

't roazeknaokssje jesjtoeëse, dat
dat noen waal oes d'r

heë ziech
kop zouw losse,
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René ín hele jonge iaren bíi de schaakclub.

"Kiek ins wat deë vliddieje kes jemaad
hat", zaat d'r pap en rafet d'r hillieë Joeëzef óp. Durch d'r hongs-zever woare dem
noen de janse klure in 't jezich durch-ee jelofe en heë zoog oes of heë ing sjwoar
krankheet ónger de jlidder hauw. Wail d'r
pap menet dat vrauwlu mieë versjtank
hauwe van jezich óp frietse wie manslu
joof heë d'r hillieë Joeëzef an de mam.
5

"Dè, kiek ins ofs doe doa nog fatsoen va
kries", zaat heë, "da jon ich wieër mit d'r
krisboom".

Ongerwiels woar noen 't Joeënhensje va
zie ieësjte leed bekómme, hau ziech 't
engelehoar oes ing doeës jehold en
drieënet dat van d'r inge sjtump bis d'r
angere um d'r dusj. Van 't jrottepapier
hauw heë ziech ing mutsj jemaad en in
zieng kinger-fantazie woar hë noen inne
eskimo deë zich inne "iglo" an 't bouwe
woar.
Hinger inne sjtool zoos sjtil en verjèse 't
Keetsje. 't Hauw jraad drei sjöafjer de wol
va je lief jepload en vermaachet ziech
noen mit de sjnöar van de elktriesje
keëtsjer an ee tse knubbe.
D'r pap joof ziech, oane nog noa jet tse
kiekke werm a zie werk. Hëhong hei inne
bol en doa inne sjteer, kroamet hei jet en
kroamet doa jet en vuur tse keikke wie 't
oes zoog jong heë e sjtuksje hingeroet en
troan daiobij d'r bazaune-engel deë óppen
eëd loog de vlujele va jen ruk.
"Weë hat dem noen hei jelaad?" brullet
heë en rieset inne vlók aaf. "Mots doe
noen zoeë vlókke", róffet de mam die ijen
kuch an 't probere woar d'r hillieë Joeëzef
wem e miensjlieg jezich tse jeëve. "Mos
dat noen?". lch bin 't bauw zat", krakélet
d'r pap. De mam koam durch, hool d'r pap
d'r hillieë Joeëzef ónger de naas en zaat:
"Dè besser krien ich 'm nit".
D'r pap wós nit mieë wat heë zoog. Koeët
me dem vuurhins d"r doeëd van 't jezich
leëze, noen zoog hë zoeë broen oes of heë
8 wèche lank i "Mallorca" óp vakans
woar jeweë.
Dat is doch jinne hillië Joeëzef mieë,
menet d'r pap, dat is almieë inne Turk,
dem kans doe besser als jastarbaiter
neëver d'r oas zetse.
De mam wool nog zage, dat heë 't mar
zelver moeët doeë, mar doe vool höare
blik óp de drie jeploade sjöafer. Kiek ins
doa, zaat de mam werm. D'r pap kiekket.
Noen woar d'r bök vet. Noa je bed in!
keëket heë, noa je bed in mit dön!
't Joeëhensje deë i sjlof jevalle woar woeet wakker en sjtoog versjrekd zie köpje
oes d'r iglo. D'r honk deë daat, dat werm
e skpelsje gesjpild woeët, koam oes jen

kuche, bletsjet en bieset va jekkigheed in

de modderjoades. Va deë moment, woa
óp d'r pap ziech noen uwerlaat of heë tse
ieësj de kinger zouw piezzele of d'r hónk
inne vóstrit zouw jeëve, maachet de mam
noen jebroech,

op retraite. Wie kent de Nieuwenhagers?

Ze sjnappet ziech de kinger bi'j d'r wiekkel

en sjtiwelet dön e-roes. Noen bloof d'r
hónk uwer. Wie deë zoog, dat d'r pap jing
lieng i jen heng hauw, den die hong in de
kuche an d'r knoep van de haitsoeng,
woeët heë vrech, jrommet en bieset e sjtuk oes ing pappedekkele doeës,
lV{ar noen hauw heë boese de jaistesjéjenwaard van d'r pap jerechend. Deë
sjnappet ziech e sjildsje woa dróp sjtong
"Vrede op aarde aan alle mensen die van
goede wil zijn"en sjloog d'r hónk doamit

uvver de ribbe. D'r honk woar zoë
versjrekd, dat heë ram verjoos vuur tse
hulle, mar des te mieë hullete de kinger.
lch wil de keëtsjer zie brenne, brullet 't
Joeëhensje, lch wil 't kriskinke in de krib
zië ligge, kriesjet 't Keetsje.

Noen sjprong de mam evvel óch de kwint
en jraad wie ze drónger wool bejinne tse
busjtele, sjtoog d'r pap d'r sjtekker van 't
kriblempje in d'r sjtópkontakt en doamit sjloog de zichering durch.
Ongerwiels dat de mam ziech noen in d'r
duuster d'r kop an 't duurjesjpan sjtoëset,
d'r pap d'r nak broog uvver doeëze, krisböl en reste kribhillieë, sjloog de kirche-uur
12.

Va wiets sjpillet ing harmonie "Freut ech
oh Christenschaar".
'T WOAR WAINACHTE!
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standig want zij trouwden in de plaats
waar ook hun ouders, de over overgrootouders dus trouwden: Valkenburg.
Jan Leonard Vromen die witter van beroep was werd op 17 februari 1815 geboren in Oirsbeek. Zijn vader was [Vartinus
Vromen en zijn moeder [V{aria lVlechtildis
Mertens.

Zoon geboren in Oirsbeek. Je verwacht
dan dat de ouders dan ook wel in Oirsbeek of omgeving getrouwd zijn. Helaas
dus. We hebben van ongeveer elke plaats
in Limburg de burgerlijke stand gecontroleerd. Geen huwelijk Vromen (Vroomen of
Vroemen) met lvlertens. Het zou kunnen

Wie herkent hier nog iemand van?

Hoe ver kun

ie

gaan met

de

stamboom?
Een hele goede vraag. [Vleestal zeggen we

tot aan het begin dat de kerken begonnen
met het bijhouden van de registers op
dopen, trouwen en overlijden of begraven.
Dat is dus ergens rond 1600 voor de
meeste kerken.

zijn dat Jan Leonard de jongste spruit was
en dat de ouders dus voor 1796 getrouwd
zijn, Dan moet dat dus in de kerkregisters
staan. Dus een CD gebruikt met meer dan
2 miljoen namen van dopen, trouwen en
begraven in Limburg aan de hand van de
kerkregisters.
Nou jammer, maar helaas. Hele avonden
is gezocht, Niets, helemaal niets. We
hebben dus een probleem en zullen naar
het rijksarchief in lvlaastricht moeten om
een stap verder te komen.

Afhankelijk van de plaatsen waar mensen
wonen, trouwen en sterven, kun je vaak
in een paar dagen wel een recht lijntje

Ons verhaal stopt dus voorlopig in 1815
Wij houden jullie op de hoogte.

maken.

Wanneer mensen vroeger eigendom hadden, of iets hadden uitgevreten kom je
vaak wat verder terug. Dat is bijvoorbeeld
het geval bij de stamboom van Jo. Nee,
ze hadden niets uitgevreten, maar ze hadden eigendommen en naar pas is gebleken, belangrijke functies.

Maar dan moet je geen Vromen heten
zoals tante Bertha, Dat lijntje wilden we
maken om te kijken waar de familie
vandaan kwam. Tante Bertha zelf is in
Berg en Terblijt geboren. ls het feit, dat
Truus daar indertijd ging vrijen, trouwen
en wonen daar een gevolg van? Zijn er
nog nakomelingen te vinden?
Nou dat hebben we geweten. Even een
lijntje opzetten konden we vergeten. De
familie Vromen had er voor gekozen bij
elke generatie in een andere plaats te
trouwen. Ja, nu kun je wel zeggen: "die
werkten aan 't spoor", maar zo oud zijn
de treinen nu ook weer niet.
De ouders van tante Bertha trouwden in
Geleen. Hoe kom je daar nu terecht?
De overgrootouders kozen Valkenburg als
plaats voor hun huwelijk. Zij waren ver-

Jullie vragen je misschien of hoe je daar
nu achter komt. Zoals bekend komt de
eerste Schiffelers omstreeks 1350 naar
Simpelveld en Eijs. We vinden ook verschillende Schiffelersen terug in het zogenaamde Stootboek waarin de lenen van
de hertog van Brabant staan. Zij zijn dan
leenheren van de hertog en hebben grond
en goed in Nyswiller en Wahlwiller, plaatsen die de ene keer bij Bocholtz horen en
de andere keer bij Simpelveld.

Bij het OCGL staat een hele serie boeken
1

over de geschiedenis van Aken. Een van
de grootste genealogen van Duitsland, de
heer Oidtman (hoge legerofficier) beschrijft in een van zijn 16 boeken wapen
en zegel van een zekere Pont uit Aken en
geeft daarbij aan dat Pont het wapen en
zegel gebruik van Arnoldus Schiffelarth
(ook geschreven als Schiffelars, Scoffelars, Schiffelers etc). Zoekend in een boek
over de schepenen van Aken vinden we
Arnoldus inderdaad terug. Niet alleen Arnoldus, maar ook de namen die in het
Stootboek staan. Ze wonen in Aken en
Kornelimunster. We kunnen de lijn terugvolgen tol 1273. ln 1288 vechten ze voor
de hertog van Brabant in de Slag om Wörringen. De hertog verliest die slag en de
desbetreffende Schiffelers wordt gevangengenomen. Bij zijn vrijlating wordt aangegeven, dat hij met belangrijke andere
edelen gevangen heeft gezeten. Daarbij
ook de voorvaderen van onze koningin, de
graven van Nassau.
Tot 1400 kunnen we de familie in Aken
volgen. Dan komt daar een verandering in
de schepenfamilies. De functie was niet
meer erfelijk. En in die tijd trekt de familie

weg om zich buiten Aken op

Jullie zien dus dat je met een beetje geluk
heel wat jaartjes terug kunt in de familie
en doordat je dingen weet te vinden is het
meer dan het "lijkenpikken" zoals Huub
dat noemt.
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Ja ook deze situatie is ondertussen heel
anders geworden.

hun

goederen te vestigen.

We hebben maar een probleem. We
krijgen de periode 1400 tot circa 1480
niet gevuld.

Dat wordt dus een kwestie van lange
adem en veel leeswerk in de boeken die in
de grensstreek over streekgeschiedenis
zijn geschreven.
De familie leverde meer dan 100 jaar

aaneengesloten schepenen en andere
bestuurders en rechters in Aken en

omgeving.
De hiervoor genoemde Arnoldus was zelfs
apotheker in het oudste ziekenhuis van
Aken. Hij moet ook verstand hebben
gehad van wiskunde want hij was ook
commandant van de katapult die de stad
Aken gekocht had voor de verdediging
van de stad.
Die katapult is overigens het oudste
bekende verdedigingswerktuig van
Duitsland.

Bij deze foto vragen jullie je misschien aÍ
o

ouders Vankan (Sjef, Pé, Bernadet, Ger, Leo,
Hub) moesten tegen deze Willem oom
zeggen. lVlaar ook de vader van Jo moest
oom tegen hem zeggen.
Nónk Willem! Zijn vrouw was een zus van
de oma van Jo.

je niet meer en krijg je dus problemen.
Ze weet ondertussen beter en het eten
smaakt weer. Maar al dat drinken. Dat
waren ze bij Boermans niet gewend.

Gerda en ik vragen ons dus wel eens af of

Jo een kwartier lang een speech heeft

trouwen. Ook in Simpelveld en Bocholtz

gehouden in een volle burgerzaal in Landgraaf over het "Erens hoes" bij de onthulling van het kunstwerk ter ere van Frans

wat we daar mee moeten. Kijk onze

wij wel met elkaar hadden mogen
hebben de families Vankan en Schiffelers
al aan bestuiving gedaan.

Zo maar

wat wetenswaardig-

heden
Evelien de vriendin van Rob heeft haar
rijbewijs bij Piet gehaald. En dat dus de
eerste keer.

De kantwerkers in Brugge het werk niet
meer aankunnen. Twee keer is de familie

Wij iedereen nog maar eens herinneren
aan het betalen van de contributie.

Erens.

De gemeente Landgraaf niet altijd blij is
met de voorzitter van het OCGL omdat hij
geen jaknikker is en onderhandelingen
over een nieuwe huisvesting voor de vereniging hard heeft ingezet,

Huub en Tiny tegenwoordig ook

te zien

zijn bij de activiteiten van het OCGL.

De Kleikoelenweg de strijd om de bemoei-

zorg gewonnen heeft en de gemeente
toch een beetje op blaren zit.

Augenbroe daar naar toe geweest.

De weg van een rijschoolhouder ook niet
altijd even goed geplaveid is. Piet wilde de
auto pakken. Hij moest lessen en had
wanneer we het goed hadden ook nog
een examenkandidaat.

Sleutel in contact, draaien! Nog eens
draaien. Geen contact. Niets helemaal
niets.

De auto naar de garage. Het bleek, dat er
in Nieuwenhagen beestjes rondlopen die
van kabels houden. Piet toch eens goed
kijken of er bij jullie in de buurt geen
steenmarters zitten. Die beesten vinden
kabels lekker, kunnen blijkbaar tegen 22O
want ze vreten ook de kabels van
kerstverlichtingen door.
Een bekend probleem van het zuiden des
lands.
lVlaria weer eens een aanval op haar bestaan op deze aardbol heeft afgeslagen.
Ze weet nu wel dat ze minstens twee liter
vocht per dag moet drinken. Wanneer je
dat niet doet smaakt alles naar suiker, eet

Piet het ijs van tVlac Drek heel lekker moet
vinden. Hij is er een trouwe bezoeker van
geworden met of zonder kleinkinderen.
Trees en Arie in Ayen een heel nieuw huis
aan het bouwen zijn. De [Vlaas wordt de
achterbuurman.
Roy weer terug is bij de verzekeringen. Hij
nu zijn eigen pa als baas heeft.
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Er op 5 januari 2OO2 weer een voettocht
naar Wittem is. Huub, Tiny en Gré zullen
wel weer van de partij zijn. Verdere
aanmeldingen kunnen bij Tiny worden
gedaan. [VIay kan niet mee omdat hij voor
de koffie moet zorgen. Gerda en Jo zijn
ook afgemeld. Zii hebben dienst bij het
OCGL.

De collectie bidprentjes van Gerda stevig
groeit. Ze heeft er al meer dan 3000 in de
computer verwerkt en is pas bij de letter
e.

lVay en Gré de handen vol hebben aan het
maken van houders voor de collectie
pennen van Angelique. Wij iedereen er
nog maar eens op wijzen, dat geen
pennen meer in de vuilnisemmer mogen
komen. Leeg of niet leeg, wanneer je ze
niet meer gebruikt inleveren bij May die
zorgt er dan wel voor dat ze Baexem
komen.

Wij er voor dit jaar een puntje aan
zuigen.
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Tot ergens in februari 2OO2
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