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Beste allemaal,

uit de stamboom gaan

we

voorlopig even stoppen. Wanneer we

We hadden de laatste keer beloofd

zo

rond de carnaval met een volgende editie
te komen. Dat betekent dus zo eind januari de hersenpan laten kraken om weer een
fatsoenlijk Kannetje te produceren.
Dat wat we uit de familie weten zullen we
weer beschrijven, maar hoewel we tegenwoordig vaak toch 2 tot 3 keer per
week in Landgraaf gesignaleerd worden,
zijn de bijdragen vanuit onze lezerskring
naar een bedenkelijk laag niveau gezakt.
We zitten eigenlijk nog steeds te wachten
op een stukje van lVlath. wanneer we dat
geplaatst hebben, weten we zeker dat
Joep in de pen moet kruipen om een verhaal op papier te zetten.

We beperken ons deze keer maar tot het
eigen nieuws, een stukje lokale geschiedenis en wat andere aardige zaken.
Wij wensen jullie in elk geval veel leesplezier.

De stamboom

leuke dingen tegenkomen publiceren wij
die uiteraard.
Op dit moment krijgen we de beschikking over alle akten van de burgerlijke
stand van Bocholtz. Op korte tijd kunnen we ook alle akten van Simpelveld
gaan
raadplegen. Bijna dagelijks brengen
,
we correcties aan, komen er nieuwe
gegevens bij etc. Daarom wachten we
nu liever even.
Zodra we leuk nieuws hebben, horen jullie van ons.

Een stukje dorpsgeschiedenis

Hoeve de Kamp.
Op zaterdag 24 november 2OO1 werd in
het voormalige theehuisje van hoeve de

Kamp een kunstwerk onthuld ter ere
van Frans Erens. Jo werd als voorzitter
van de heemkundevereniging gevraagd
of hij tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis iets wilden vertellen over de
geschiedenis van de hoeve.
1

Omdat het hier over oude dorpsgeschiedenis gaat, leek het ons wel leuk om
zijn toespraak ook hier te herhalen. Bovendien hebben onze Vankannen ook
ongeveer naast de hoeve gewoond.

Aan onze heemkundevereniging

OCGL

Landgraaf is verzocht om vandaag een
korte inleiding te houden over het geboortehuis van Frans en Emile Erens.
Om aan het verzoek van het gemeentebestuur te kunnen voldoen moet ik u
een stukje terug mee in de tijd nemen.
Het zou gemakkelijk zijn geweest wanneer we nu in een tijdmachine hadden
kunnen stappen om u een voorstelling
van een en ander te kunnen geven.
Bij de voorbereiding van deze korte presentatie viel mij op, dat er over de hoeve eigenlijk maar weinig gegevens bekend zijn en dat er nooit een echt diepgaand onderzoek naar gedaan is. ledereen die iets over de hoeve schreef baseerde zich op hetgeen Frans Erens in
het boek "Vervlogen jaren" beschreef,
Veel van die gegevens zijn tot Frans gekomen via de overlevering en zijn toen
niet gecontroleerd aan de hand van archiefstukken. Een lid van onze vereniging, de heer Hein Steinen, heeft in een
boek over Nieuwenhagen wel meer onderzoek gedaan en daarbij een stukje
geschiedenis hersteld.

Nog niet zo gek lang geleden zag de
omgeving waar dit gemeentekantoor
met winkelcentrum staat er heel anders
uit. Het gemeentekantoor staat in feite
in de tuin of beter gezegd de boomgaard
van wat ooit hoeve de KamP was. ln de
volksmond noemden we het hier ook "'t
Erenshoes", "op d'r Kamp" en Ï gene
Kamp. Aan de huidige Kampstraat herinnert nog slechts een stukje tuinmuur
met theehuisje aan de kolossale hoeve
die hier tot ongeveer 1971 heeft gestaan.

De hoeve stond op de grens van de
voormalige gemeenten Nieuwenhagen
en Schaesberg. Zij stond nog net op het
grondgebied van de gemeente Schaesberg met de grenspaal voor de deur. Deze grens vormde ooit in feite de land-

grens. Na de Tachtig Jarige Oorlog behoorde Nieuwenhagen immers tot het
Staatse Heerlen, waar het ook kerkelijk
al aan verbonden was. Door de invloed
van het adellijk geslacht van Schaesberg
bleef het grondgebied van deze plaats
indertijd bij het Spaanse en later Oostenrijks gebied horen. Tot 1925 lag de
hoeve daarom aan de Pasweg. Frans
beschrijft in zijn boek dan weliswaar de
loopafstand tot de Duitse grens, maar
tot aan de Franse revolutie was er sprake van een heel andere grens.

Op de voorgrond is de oude grenspaal
nog te zien.
eindigde de bebouwing van
Schaesberg eigenlijk oP de oP een
steenworp afstand gelegen Lichtenberg
met bebouwing in de huidige Keizerstraat en Lichtenbergerstraat. De hoeve
lag zelfs achter het voormalig tolhuis
van Schaesberg maar vóór het tolhuis
aan de Nieuwenhaagse kant.

ln die tijd

Waar de naam "KamP" vandaan komt
heb ik nog niet kunnen achterhalen. Het
kan een oude kadastrale benaming zijn
of een naam die ontleent is aan bepaalde activiteiten zoals bijvoorbeeld een
plaats waar een doortrekkend leger zijn
bivak had opgeslagen.

ln oorsprong lag hier in elk geval geen
hoeve. ln de achttiende eeuw tot omstreeks 1755 stond ter Plaatse nog
geen huis.
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achterkant stonden enkele lemen huisjes.
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Eigenlijk een vreemd verhaal. Wie komt
naar
Zuid-Limburg om hier een stenen huis te
bouwen en te gaan rentenieren. Dat
deed men toch op de Veluwe of langs
de Vecht. Feit is wel, dat Peter Schreck
feitelijk te vroeg is gaan rentenieren
want hij moest het huis aan het eind

er nu uit de Zaanstreek helemaal

van de achttiende eeuw verkopen aan
de familie Erens. ln 1796 woonde hij in
een van huisjes achter het huis.

Het onderzoek van het al genoemde lid

wijst uit dat Peter Schreck helemaal

t

Situatie Kamp begin l SOO
Frans Erens vertelt in zijn boek dat zijn
grootouders het huis kochten van Peter
Schreck die uit de Zaanstreek stamde.
Schreck zou in Nederlands lndië zijn
geweest en daar toch wat geld hebben
verdiend. Met dat geld en het erfdeel
van zijn eveneens uit de Zaanstreek
stammende vrouw wilde hij in onze
streken gaan rentenieren en bouwde hij
hier een stenen herenhuis met pannendak. Een zogenaamde "Herrensitz". Op
zondagmiddag zou het echtpaar dan
voor het huis hebben gezeten onder het
genot van thee en een Goudse pijp.
Naast dit huis of liever gezegd aan de

geen vreemde op het dorp was. Hij was
op 7 oktober 1728 gedoopt als zoon
van Jan Schreck en Jen Keijbets, een
Nieuwenhaags echtpaar. Vader Jan bezat in 1742 als grond "ln den Kamp".
Peter trouwde in 1750 met de in 1724
in Randerath geboren, maar in Nieuwenhagen wonende Helena Catharina
lVlinken. Zoals zoveel mensen uit Nieuwenhagen was Peter een reizend handelaar. ln 1750 was hij nog in militaire
dienst in Steenwijk. Wanneer je dan in
1755 en stenen huis bouwt is de tijd om
naar lndië te gaan en terug te komen
toch wel kort geweest om genoeg geld
te verdienen om te gaan rentenieren.
Het pand was in die tijd in elk geval al
groot genoeg om terug te vinden op de

Tranchotkaart die omstreeks 1803 in
opdracht van Napoleon werd gemaakt.

Toen de familie Erens het huis kocht,
woonde zij aan de andere kant van
Nieuwenhagen. Peter Erens was landbouwer en dreef een niet geringe handel

in koloniale waren. Zij woonden "an 't
Belvauwer" bij de huidige Hereweg. Aan
het eind van de achttiende eeuw had de
Hereweg, de oude Romeinse heerbaan,
aan betekenis verloren en het verkeer
trok in die tijd meer over de Pasweg en
Hoogstraat. Het is dus niet zo gek dat
de ouders van zijn verloofde Anna Borghans, die zelf aan de Lichtenbergse kant
op een afstand van ongeveer 500 meter
van het huis van Schreck woon-den-

hem wezen op de mogelijkheid om dit
huis te kopen. Hij trouwde in 1808,
maar pas in 1811 kom zijn vrouw in
Huis Kamp wonen. Dit was waarschijnlijk een gevolg van de verbouwingswerkzaamheden. Boven de linkerpoort lieten
de muurankers immers het jaartal 1810
zien. Het oorspronkelijke stenen huis
werd fors uitgebreid tot een gesloten
Limburgse hoeve van 36 bij 37 meter.
Het landbouwbedrijf en de handel heeft
Peter Erens geen windeieren gelegd. Hij
verwierf onder meer het Huis Meezenbroek in Heerlen, de Overste Hof in
Strijthagen, Huis Dobbelsteijn in tVlargraten, de Schleypenhof in Siersdorf en
Huis Bau in Horbach. Ziin zoon Henri
Joseph de vader van Frans, verwierf
ondertussen de forse hoeve Lichtenberg.

dan ook al droog. Professionele putdelvers zijn er toen aan te pas gekomen
op de put uit te diepen tot 60 meter. Hij
Ieverde heel lang prima drinkwater. Dat
was natuurlijk heel wat anders dan het
water uit de poelen dat voor van alles
en nog wat werd gebruikt. Het puthuis
dat aan de Schaesbergse kant lag werd
in de hoeve opgenomen. Het zal duidelijk zijn, dat de familie Erens in Nieuwenhagen en Schaesberg aanzien genoot.
Op 16 september 1951 onthulde Sophie
Bouvy, de weduwe van Frans, onder

aanwezigheid van onder andere Godfried Bomans een gedenksteen aan het
pand als blijvende herinnering aan de
schrijvers Frans en Emile Erens.

Tot 1954 bleef de hoeve in het bezit
van de familie Erens. Toen werd ze veÍkocht aan Hubert Vrösch die er met zijn
gezin ging wonen, Hij verkocht de hoeve
aan de gemeente Schaesberg.

De gemeente Schaesberg had allerlei
plannen met de hoeve. ln 1961 deelde
de toenmalige burgemeester Prick de
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gemeenteraad nog mede dat Monumentenzorg van oordeel was dat Huis Kamp
behouden moest worden. De door de
gemeente gevraagde subsidie was toegezegd en een architect aangewezen. Er
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werd verwacht dat in 1962 gestart zou
kunnen worden met de op 1,4 miljoen
begrote restauratie en dat die dan in
1965 zou zijn voltooid. Of de Schaesbergenaren daar toen in geloofden weet
ik niet. Feit was wel dat de vernieuwingsdrang van de gemeente toen zo
groot was dat alles wat oud was in het
dorpscentrum werd gesloopt en ver-

vangen werd door nieuwbouw.

Het maken van de waterput,

Het water werd in die tijd uit een put
gehaald. De hoeve en de omgeving lag
en ligt nog op een hoogte. Dat hadden
de Romeinen al ontdekt want zij hadden
op de Lichtenberg een seinpost. Na enkele jaren stond de put in huis KamP

De

plaatselijke historicus Jacob Jongen zei
toen al dat hij ondanks alle goede plannen voorzag dat er van een restauratie
niets terecht zou komen. Naar ziin mening zou iedereen die iets voor historie
voelt 't vreselijk zou vinden als dit pand
dat zo pastte in het beeld van de Kampstraat zou verdwijnen. Het was eertijds
een verzamelplaats voor alles wat hier
aanzienlijk en intellectueel was. "Daar
zit historie aan vast", zo stelde hii. Zelfs
4

de schrijver Godfried Bomans bemoeide
zich er mee, [Vaar alles zonder resultaat.
Er kwam inderdaad geen subsidie en
met de hoeve ging het hetzelfde als met
het ooit zo trotse en fiere kasteel scha-

esberg

en andere grote in

aanzien

staande hoeven.

Particulieren probeerden nog middelen
te verzamelen om het pand te redden,
maar dit mislukte door de hoge kosten.
De hoeve raakte steeds verder in verval
en ín 1969 besloot het gemeentebestuur tot sloop van de ooit zo statige
hoeve nadat die van de monumentenlijst
was afgevoerd. Er werd schande gesproken. De gedenksteen verdween
door toedoen van woedende burgers.
Het besluit tot sloop werd in 1971 uitgevoerd. Een stuk tuinmuur met theehuisje rest nog.
Bij de gemeentelijke herindeling werden
planologische plannen gemaakt om te
komen tot ontwikkeling van het gebied
waar ooit de hoeve stond. ln het hart
van de nieuwe gemeente Landgraaf
ontstond een complex met gemeentehuis, politiebureau, winkels en woningen
zoals we het nu kennen.
Eigenlijk had ik wel eens willen zien hoe
planologen en stedenbouwkundigen aan
de slag waren gegaan wanneer zii bij
het ontwerpen van hun plannen rekening hadden moeten houden met een zo
statig pand als hier ooit stond.
Lange tijd was er in deze gemeente alleen een straatnaam die herinnerde aan
de schrijver Frans Erens. lk wil het huidige gemeentebestuur in elk geval een
compliment maken met het besluit dat
het heeft genomen om toch iets meer te
doen voor deze bekende Landgravenaren.

Wij hopen hiermee ook bij jullie nog wat
oude herinneringen te hebben bovengehaald over het gebied waar nu een modern woongebied met winkels is gekomen.
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familie Erens

Zo maar wat familieweeties
Verhuizingen in de familie zijn geen probleem meer. Rob Stormen is in het bezit
gekomen van een vrachtwagenrijbewijs.
Hij slaagde de eerste keer. Rob proficiat.

Het huwelijk van IVIaxima en Willem
Alexander heeft ook veel familieleden
beziggehouden. Massaal zat men op de
bank voor de buis. Op enkele plaatsen
was het zelfs zo erg, dat er niet gestoord mocht worden.

"Tant us [Vlie" is de laatste tijd wat in
versukkeling gekomen. Gelukkig
weet ze nu weer wat eten is en ze
drinkt minstens twee liter per dag. Ze
heeft nu met Jo een weddenschaP afgesloten: wanneer zii kilo's aankomt,

de

moet Jo gaan lijnen.
Jo maakt zich voorlopig geen zorgen.
De redactie heeft een videoband in bezit
gekregen van de meiviering 1972 in
Nieuwenhagen. We weten niet of het
kwalitatief wat wordt, maar we gaan
proberen via de televisie en de digitale
camera wat beelden oP te nemen om
hier nog ergens in het Kannetje te zetten. Vooral de beelden van de meibal
zijn de moeite waard.

Soms moet er in een straat heel wat
gebeuren voordat mensen er erg in hebben, dat er iets aan de hand is.
Het is kerstmis. Je ligt in een diepe ge5

zonde slaap. Opeens wordt je wakker
gemaakt. Wanneer we het goed hebben
door het gerammel van de telefoon. Je
buren vragen je om eens naar buiten te
kijken. Je kijkt en je ziet de straat vol
grote rode auto's met blauw blauw en
aan de overkant staat minstens één
woning in de hens.
Dit overkwam tante Bertha en ome Ger.
We weten het verhaal uit tweede hand,
dus wanneer er iets niet klopt, ligt het
niet aan de redactie.

ving. Onze eindredacteur vloog op de
fiets door de stille straten op weg naar
het gemeentehuis, De wegen waren
droog en het was lekker fris.
lVet gepaste snelheid ging hij een bocht
in, de binnenbocht wel te verstaan.
N/laar het leek wel of hij bij de wereldkampioenschappen sprint op de schaats
was aangekomen. Hij schoof onderuit.
Wist op de een of andere manier op zijn
buik terecht te komen en schoof zo nog
enkele meters door. Toen hij tot stilstand was gekomen, probeerde hij eerst
voorzichtig of alle onderdelen nog werkten. Toen eerst eens rustig kijken of
niemand iets gezien had en snel worden
toen hij een auto hoorde.
Hij had een troost. De eerst volgende
die op de fiets met een veel lagere snelheid door de bocht ging, ging ook tegen
de keien. Hoe zo leedvermaak? Het was
gewoon een opgevroren wegdek!

Verder hebben we eerlijk gezegd, niets
uit de familie vernomen.

Een stukje nostalgie

We zijn maar weer eens het

oude

trouwboekje ingedoken. We vonden iets
over gezondheidsleer. We gaan het niet
helemaal overtikken, maar we willen
toch weer wat verschil laten zien.

De vrouw Ís "'t Jo van der Kirchberg".
De grote baby is Gerda en de kleine Lucia ("Loetsi") moest er blijkbaar ook altijd bij zijn.
Esmée is ook bevangen met het Maximavirus. Ze heeft een tekening gemaakt

en die zou en moest naar Huis

Ten

Bosch worden gestuurd.
Wij zijn benieuwd of ze ook nog wat terug te horen krijgt.

Laatst, op een maandagochtend werd
Heeze getroffen door een lichte aardbe-

Zindelijkheid
Zindelijkheid voorkomt vele ziekten en:
"voorkomen is beter dan genezen".
Daarom moet een goede huisvrouw niet
zuinig zijn met het water, dat God ons in
rijken overvloed geschonken heeft.
Zij moet wekelijks niet aan hare kamers,
maar ook aan de kinderen een flinke
beurt geven en niet verzuimen wekelijks
voor ieder der huisgenoten schoon goed
gereed te leggen.

Wanneer zij vooral ook zorgt dat hare
woning altijd kraakzindelijk is, dat de
6

meubeltjes, al zijn ze dan ook niet deftig, u van netheid tegenlachen, dat het
stof uit alle hoek zorgvuldig wordt verwijderd, dan heeft zij al veel gedaan
voor de gezondheid van haar gezin.

Dat is echter nog niet voldoende. Wie
zijnde gezondheid wil bewaren moet
niet verzuimen zijn lichaam rein en zindelijk te houden.
Er zijn nog altijd mensen die bevreesd
schijnen te zijn voor het water en dientengevolge de reiniging huns lichaam op
schromelij ke wijze verwaarlozen.
Zodoende halen zij zich niet zelden ernstige ongesteldheden op den hals.
fVlen vindt zelfs mensen, die noodzakelijk lichaamswassingen nalaten, in de
verkeerde mening, dat zulks niet mag.
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De handen moeten meermalen gewassen worden. Zel u nooit aan tafel om te
eten als uw handen niet zindelijk zijn,
wanneer gij in aanraking zijt geweest
met vergiftige stoffen, of als ge zieken
verzorgd hebt. Gij zoudt anders gemakkelijk de uiterst kleine bacillen of ziektekiemen in het lichaam overbrengen.

Ook de voeten moeten geregeld gewassen worden, 's zomers om de 14 dagen.
Zo dat weten we ook weer!

Aanvulling op b'rjzondere dagen
Soms kom je bij toeval ergens achter.
En soms kost dat hoofdbrekens, tellen,
het niet begrijpen en tenslotte naar de
telefoon grijpen.
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ledere morgen wasse men niet alleen
het gezicht, maar ook hals en nek flink
met koud water en zeep.
Het nemen van een bad is zeer aan te
bevelen; men doe dat echter niet met
een volle maag of als men zeer verhit is,
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Wij zien jullie nu al allemaal rekenen.
We hadden in 1998 toch een feest? 6O
jaar kloosterlinge?

Wij hebben het

veiligheidshalve toch
even nagevraagd. We moeten de datum
van intreding aanhouden. Wanneer je in
het klooster komt moet je eerst de opleiding volgen. Dan volgt de professie.
Daar mocht in die tijd niemand bij zijn.
Ook niet de ouders. Daarom werd toen
dus een prentje gemaakt. Tja er is maar
een pech, met die professiedatum wordt
blijkbaar niets gedaan. Op zich is dat
geen ramp want een snelle teller weet
dat we in 2003 in elk geval aan het jaar
65 komen. Of de Orde daar nu wel of
niets aan doet, is niet interessant.
Wij denken, dat we toch maar eens aan
een feestje moeten gaan denken.

Ook 6O jaar professie is niet zo maar
iets. Voor tante Bernadet blijft het zeker
een gedenkwaardige dag.
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Helaas wordt in de aangifte geen waar-

in

de van het huis genoemd. Ook een

Hierboven staat een kaartfragment van
Palemig uit circa 1830. Blijkbaar had de
toenmalige topografische dienst toen
ook al moeite met de naam. Palenberg
ligt immers in Duitsland en Palemig in
het toenmalige Schaesberg.

Overigens geeft het kaartje toch een
goede indruk van de situatie 17O iaar
geleden. Herkenbaar is het kasteel
Schaesberg, dat toen dus een veel grotere omgrachting had met enkele vijvers. Ook kasteel Meezenbroek heeft
veel water. Het wegenpatroon is nog
ongeveer hetzelfde als nu. De omhoog
lopende weg waar de naam Palenberg
doorheen staat is de weg naar de Heksenberg met de 7 verkeersdrempels die
ooit zijn aangelegd voor een afwerkplek.

De eerste vestigingsPlaats
Landgraaf van de familie

straatnaamaanduiding ontbreekt.
Zoon Jacob Hubert kon niet schrijven en
plaatste een kruis.
Van de andere zonen staat hieronder
een afdruk van de handtekening.
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We hebben ons kapot liggen prakkiseren
waarom iemand uit Simpelveld nu in Palemig komt wonen waar hij geen familie
heeft en toch ook geen directe binding
mee heeft.
We kunnen eigenlijk maar één oorzaak
bedenken. Leonard was of dienstknecht
op een van de grote boerderijen, en dan
moeten we denken aan de Heihoven, of
hij heeft zijn vrouw elders leren kennen
en zijn zij daarna in Palemig bij de ouders Wijnen-Eijkenboom gaan wonen.

Aan de hand van de Memorie van Successie hadden we op stratenplan van
Schaesberg uit 19OO willen kijken waar
hij precies gewoond heeft. Helaas hebben we de nummers niet meer terug
kunnen vinden.

Bij zijn overlijden op 13 december 1874
Iiet hij aan zijn vier zonen een huis met
tuin od, gelegen te Palenberg onder

Schaesberg, kadaster sectie A, nr.
1 460 en 1 461 , groot 6 aren en 8O centiaren. Verder had hij geen goederen in
eigendom.

Waar z'ljn de t'liden gebleven
Het is vrijdag 8 februari 2OO2 de carnaval staat voor de deur. De "auwiever
bal" is al verleden tijd. We hadden voor
vanavond een uitnodiging om oP het
gemeentehuis bij de sleuteloverdracht
aan de drie plaatselijke carnavalsverenigingen te zijn. Zie ie het al gebeuren? ln
boerenkiel met rode zakdoek op muziek
van Vader Abrahaml

Nee, laat maar zitten. Met een beetje
weemoed kijken we dan toch terug naar
vroeger. Op zaterdagavond begonnen
we. Verzamelen, clown aan, schminken
en weg wezen. Liefst naar de fanfarezaal, Stevens dus. Wanneer Pé aan de

entree zat werd er "gefoeteld".
wisselen en het kon

beginnen.

Geld
o

We waren een stevige groep. Allemaal
hetzelfde verkleed.
Maar ja, Gerda en Jo zaten bij de verkennerij en hobbyclub op d'r Sjeet. Die
moesten de jeugd van anderen bezig
houden.

We vonden nog een foto van hen toen
ze eens een avondje in het parochiehuis
op stap waren, waar nu dus de Tichelpoelen staat.

Lach niet! Dit was carnaval 1970. Het
jaar waarin Gerda mee deed in de optocht in Schaesberg. Je kunt wel zien
dat zij wat jonger waren. Ze namen een
oud hemd van vader, knipten of trokken
er een aantal scheuren in, kalkten er
wat teksten op en klaren waren ze.
Toen kwam de klad er al in. Geen groep
meer die op stap ging. En nu? Nu zitten
we gewoon thuis, gaan overdag naar
optochten kijken en denken nog eens
aan het nachtelijk eten, de katers, de
koppijn, en het vele plezier dat we had-

maal een jaartje ouder zijn geworden
Wanneer jullie dit lezen, zit de carnaval
er op. De vastentijd is begonnen. [Vlaar
ja, de vastentrommel is afgeschaft, half
vastenbal is ook al niet meer. Voordat
we het weten staat de Pasen voor deur.

Je kunt er nog wel hele verhalen over
schrijven, maar je vraagt je toch af:
waar is de tijd gebleven?

Een foto van 35 jaar geleden. De foto
werd gemaakt door een straatfotograaf.
De vlaggen steken uit. Maria is met de
dochters Tiny en Gerda op weg naar de
kerk. De grote vraag is natuurlijk ter gelegenheid van wat werd de foto gemaakt. Er is in elk geval geen processie.
Wij weten het niet, althans de jongste
op de foto weet het niet meer.

den.

Je kunt toch wel merken dat we

alle9

Gelukkig ging je normaal gesproken een
keer in de week in de "buut". Je voeten
werden dus ook een keer in de week
gewassen.
Normaal ging de oudste als eerste in de
teil. Op de Hoogstraat werkte het blijkbaar anders om. De jongste (zie foto)
ging blijkbaar als eerste.
Let eens op hoe preuts zii op de foto is.

Ja onze jonge lezers kunnen zich dit
soort wekelijkse taferelen nauwelijks
Ook dit zijn vervlogen tijden. De foto
werd genomen in het voorjaar van
1963. Jo zat in de zesde klas van de lagere school.
Ook dit zijn vervlogen tijden. We weten
niet of iedereen het ziet, maar de foto is
genomen achter het OVS gebouw van
de ON ll. Zo ging dat toen nog. Aan het
einde van de lagere school moesten
keuzes worden gemaakt. Als je gelukt
had mocht je gaan "leren", wanneer je
pech had was dit de officiële ronseldag
om je lekker te maken voor een beroep

voorstellen. Zrj ziin groot gebracht met
bad en douche, Wij gingen in die tijd een
keer in de week kopje onder, we weten
dat er jongelingen in de familie zijn die
het niet schuwen om twee of drie keer
per dag onder de douche te gaan.
Dat kan toch ook niet gezond zijn!

als mijnwerker. Den Uyl had toen nog
niet geroepen dat de mijnen moesten
sluiten. Frans Dohmen was nog voorzitter van de RK tVlijnwerkersbond.
Jo had geluk hij ging naar de MULO.
Overigens zijn van deze klas indertijd
maar enkele jongens bij de OVS gekomen.

I
Dit is 1954. Een prachtige kinderwagen
met Gerda en Det.

De redactie wenst Manon

en

Mark namens alle abonnees van
harte proficiat met hun koperen
huwelijksfeest op 15 maart a.s.
Ook deze foto laat vervlogen tijden zien
10
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Een familiebulletin voor de familie Vankan

Redactie: Gerda en _fo Schiffelers-\-aÍr kan, Lokert
j..**.chi1 LeL'::rlt'r".ss,r{
3"

9,

5591.
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Heeze, tel. 040

-

2262936, e.mail:

jaNgangnr.lT

Beste allemaal,
lV{et Pasen voor de deur hadden wij graag
nog voor de Pasen een blad willen laten
verschijnen. Maar helaas de harde schijf
van de computer begaf het. Gelukkig zijn
de gegevens niet verloren gegaan, maar
de vertraging is er wel.

Onze moppers in het vorige blad hebben
resultaat gehad, want we hebben in elk
geval weer een paar aardige dingen binnen gekregen. Zo horen we dan weer
eens iet uit een heel andere hoek. Bedankt
voor de bijdragen. lVlisschien is dit voor
andere mensen een stimulans om ook in
de pen te kruipen.

Pietje voor hun kleinkinderen hadden gekocht vielen weliswaar in de smaak, Rona
vond het getut met schminck van oma
ook nog wel tof, maar toen het op "echt"
feesten aankwam waren ze het wel héél
snel zat.
Ondanks de "perfectie mix voor carnavalskids" van limbo-pa een Brabo ma, zit
het carnavallen vooralsnog niet echt in het
bloed van hun dochters.

Geen lange verhalen vooraf. Veel leesplezier.

:ii::

Almerense carnavalsvierders in

'**#:

u

Landgraaf
Carnavalsmaandag zijn Ariëtte, Franck en
hun grietjes Rona en Selby vanuit Almere
afgezakt naar Landgraaf om carnaval te
vieren. Dat pakte even heel anders uit ..
De clownpakjes die oma Detje en opa
1

Oma Det, daarentegen was helemaal in
haar sas. Ariëtte heeft dat aardig weten
vast te leggen om het plaatje hierboven.
Op de volgende foto zien jullie Rona, Selby, "startreck Franck" en oma Det uitgedost in de speeltuin van de heer Piet Augenbroe.
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Hinesiologie
Wij zien en horen jullie nu denken. Toch
nog eerst even wat meer informatie.
IVlet behulp van kinesiologie kunnen zeer
uiteenlopende klachten behandeld worden,

Ariëtte hartelijk dank voor je bijdrage en
de groeten van ons allemaal.

Kinesiologie
We zien jullie al allemaal kijken. Nee het
heeft niets met genealogie te maken. Alleen de laatste twee lettergrepen zijn hetzelfde.

Kinesiologie is erop gericht de balans tussen lichaam en geest te herstellen zodat je
energie weer vrijelijk kan gaan stromen,
Blokkades worden opgespoord middels
spiertesten. Spieren reageren namelijk op
fysieke en geestelijke onbalans.

Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan:
. depressie, spanningsklachten,
burn-out, niet lekker in je vel zitten.
o allergieën of voedselintoleranties.
. concentratieproblemen, slaapstoornissen, chronische vermoeidheid.
. onverwerkte problemen, trauma's.
. gedragsproblematiek(kinderen).

Wanneer je nu meer wilt weten, kun je
twee dingen doen: je kunt het internet
opgaan aan daar de pagina:
http :.//hömp. nlFnet. nl/ - sarlhanè bezoeken
of je kunt naar de Nijmegenweg 23 in Almere gaan, nadat je vooraf wel even een
afspraak hebt gemaakt.

2

ls het dubbeltje gevallen?
Ja Ariëtte de vrouw van Franck is een eigen praktijk begonnen.

Ariëtte wij wensen je heel veel succes en
jij had natuurlijk al lang begrepen, dat we
gebruik maakten van je infofolder.

ïot

slot nog even iets over de naam Sadhana. Sadhana is een begrip waar diverse
betekenissen aan toegekend worden zoals:

De weg naar liefde.
De spirituele weg. Zoektocht naar je zelf.
De weg naar verlichting.

Centraal in alle vertalingen is de term "De

weg".
Sadhana betekent voor Ariëtte: het vinden
van je eigen Weg, van het leren lopen van
je eigen Pad.

Het jonge paar bedankt iedereen voor de
leuke attenties en de aandacht die ze
mochten krijgen,

15 maart 2OOz
Niets bijzonders zal iedereen zeggen.

Pasen
Een

vrijdag zoals elke andere vrijdag.
Toch was het niet zo maar een vrijdag, althans niet voor Manon en [Vlark. Op deze
dag waren zij officieel twaalf en een half
jaar getrouwd. Een koperen bruidspaar
dus. lVlaria noemde het al een koperen
bruidje, maar wanneer we [Vlanon zo aankijken is het gewoon een stevige bruid.

Het feest werd in klein comité gevierd op
16 maart.

Op maandag 18 maart werd bij

de

heemkundevereniging Landgraaf een lezing gehouden over gebruiken rond Pasen. Aan de hand van diags hield Annie
Schreuder van Nostalnu een bijzonder

interessant

en leuk verhaal. Zij

ging

daarbij in op de periode tussen karnaval
en Pasen. Helaas moest met de datum
geschoven worden en dat betekende
dus een lagere opkomst.

3

Voor kleine groepen kan ook

een

excursie georganiseerd worden naar
haar museum in Susteren. lets wat
zeker de moeite waard is. [Vlisschien
een idee om eens te doen met de lezers
van het Kanneke of eventueel iedereen
van de familie die maar wil. Gerda zal
hiervoor wel initiatieven nemen.

We hebben lang niet alles onthouden,
maar het is misschien toch wel leuk om
op een aantal van die dingen in te gaan.

§
ffi
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Tja ook kleine kinderen worden groot!

Bij Pasen denk je eigenlijk meteen aan
eieren en het kerkelijk hoogfeest. Het
eten van de eieren is niets van deze tijd.
Het is ook niet iets wat alleen in het katholieke geloof voorkomt. Vroeger kende men in feite maar twee jaargetijden:
lente en zomer waren samen één periode en herfst en winter één, De afbakening kun je eigenlijk aangeven op 1 november en pasen. Vroeger gingen op 1

november

de winterkleren aan en

oP

paaszondag ging je in nieuwe kleren op

weg naar de kerk. O wee de man die
dan niet in colbert ging of het meisje in
jurk en de jongens in korte broek.
lVlaar terug naar de eieren. Het gebruik
van een rood gekleurd ei rond is al heel
lang bekend en komt over de hele wereld voor. ln oude Romeinse meisjesgraven zijn al de schalen gevonden van
rode geverfde eieren. Het waren dan
meisjes die wel al vruchtbaar waren,

maar dan nog niet de kans hadden gehad om een kind te baren. De eierschalen kregen zij dan mee om na de reïncarnatie op dat gebied een betere toekomst te hebben. ln andere culturen
wordt het rode ei opgenomen in paasbrood of wordt het rode ei bij de huisicoon gelegd waar het ook een heel jaar
blijft liggen. Na een jaar wordt het begraven en vervangen door een nieuw ei.
Overigens is het huidige krenten-brood
met amandelspijs en andere ingrediënten helemaal geen paasbrood. Dit is
puur een commerciële uiting van nu.

Het eten van veel eieren, en dan liefst
rood gekleurd, is een puur symbool van
vruchtbaarheid. We kennen het versje
nog wel: ieen ei is geen ei, twee eieren
is een half ei en drie eieren is een paaseij. En wat te denken van de paashaas.
Ook al een heidens gebruik, dat gekerstend is. De kerk was vroeger helemaal
niet zo blij met die haas. Het eren van
dieren is immers verboden, Daarom
werd uitgevonden, dat er altijd drie hazen werden afgebeeld. De oren van de
drie hazen komen altijd bij elkaar en
daardoor ontstaat het Christussymbool.
Jullie vragen je misschien af waarom de
haas iets te maken heeft met vruchtbaarheid. Al in de vroege oudheid was
men er achter gekomen, dat een haas
het enige bekende dier is, dat jonge
krijgt terwijl het alweer opnieuw in verwachting is. Je werpt dus het ene nest
en het andere nest groeit alweer in het
lijÍ. Zeg nu zelf: dit is toch wel het toppunt van vruchtbaarheid.
Ja en hoe kwamen nu vroeger die eieren
in onze tuin? ïegenwoordig is het eieren
zoeken op zondag/ maar eigenlijk hoort
dat op zaterdag te gebeuren. Wanneer
de klokken van Rome terugkwamen
brachten die de eieren mee en lieten die
in de tuinen van de huizen vallen.

Een haas legt geen eieren, maar de
paashaas, als symbool van vruchtbaarheid, ging de eieren in elke tuin oprapen
en

verstoppen.

4

vruchtbaarheid, ging de eieren
tuin oprapen en verstoppen.

in elke

De grote schoonmaak gebeurde

ook

vóór pasen en eigenlijk was goede vrijdag daarvoor de aangewezen dag. Het
hele huis werd gepoetst van boven naar
beneden, Alle kasten werden Ieeggehaald, alle schilderijtjes en andere dingen gingen van de muur. Wanneer je dit
laatste deed had je het hele jaar geen
last meer van spinnen. En wat de den-

ken van het witten van de

keuken.
Steevast gebeurde dat op goede vrijdag.

Kleren verstellen op goede vrijdag was
uit den boze.
Paaszaterdag staat in het teken van leven en licht. Vroeger werden alle kinderen die in een jaar geboren waren gedoopt op paaszaterdag. Toen de kerk
toch meer te maken kreeg met de grote
kindersterfte werd van dit gebruik afgestapt en werd een kind wanneer het
maar enigszins kon gedoopt op de dag
van geboorte. Dit om te voorkomen dat
er teveel dwalende lichtjes zouden ontstaan. Volwassenen die zich tot het katholieke geloof bekeerden werden ook
op paaszaterdag gedoopt. Dit werd heel
bewust gedaan na de vastenPeriode,

Witte donderdag, de dag waarop vroeger na de vastenperiode de boodschappen werden gedaan. Judas was bij de
apostelen de ipenningmeesterj en daarom keken de apostelen ook niet vreemd

op toen Jezus tijdens het

laatste
avondmaal zei, dat hij moest gaan om te
doen wat hij doen moest. ledereen
dacht dat hii de inkopen ging doen.

Na de vasten presenteerden ook

de

bakker en de slager zich. Het was niet
ongebruikelijk dat de slager door de
straten trok met een versierd rund om te
laten zien hoe mooi en goed zijn vlees
was. Tijdens zijn tocht door de straten
konden de mensen meteen de bestellingen doen. Hij sierde zijn etalage hele-

maal op.

ln Beek wordt nu nog een

paasveekeuring gehouden.
En wat de denken van het oPhalen van

de eieren door de misdienaars. Ook dit
is een aangepast gebruik. ln de late
middeleeuwen hadden de pastoor en
kerkelijke medewerkers het recht om
hun gedeelte van het geslacht vee op te
vragen. Zij trokken daarvoor langs de
huizen. Later werd dit overgedragen aan
de misdienaars en die gingen voor eieren. Tegenwoordig halen ze geld op
voor hun jaarlijks uitstapje. En wat de
denken van het versje: bim bam eieren,
de koster lust geen eieren. Wat lust de
koster dan? iSpek in de pan!j.
lVlet Pasen tietschen of tikken we nog
altijd eieren. Geen gebruik waarbij zo
veel igefoeteldj werd, Maar wat vroeger
de oorspronkelijk bedoeling van dit eieren tikken? Het was in elk geval niet de
wedstrijd die we er nu van maken. Je
blijft nu zitten met je ei dat nog heel is
en wat dan? Weten jullie het?
Officieel moet je de jongen die met een

heel

ei blijft zitten voor het

komende

jaar veel vruchtbaarheid toewensen. Dat
recht komt hem toe. Vroeger gingen de
jongemannen zelfs vaak naar de kerk
om daar hun ei kapot te tikken tegen de
kerkmuur om zo ook de kerkelijke zegen
over zijn vruchtbaarheid af te smeken.
Weten jullie waarom een Roodborst een
rood borstje heeft? Nee, nou dat heeft
te maken met het lijdensverhaal. De

Roodborst probeerde als vogeltje

de

doornen van de kroon bij Jezus weg te
pikken. Toen het daar mee bezig was
kreeg het een druppel bloed van Jezus
op de borst. Vanaf die tijd heeft het
Roodborstje dus een rood borstje. Het
rood staat symbool voor het bloed van
Jezus.

ln de St. lVlartinuskerk in Wijck in Maastricht staat de zwarle christus. ln deze
kerk kun je tegen een vrije gave een zogenaamd Christuslint krijgen. Het lint
heeft de lengte van de gestrekte armen
van de Zwarte Christus.
Op het lint staan alle Christussymbolen.
Het lint helpt tegen allerlei kwalen.
Wanneer je iets hebt wikkel je het lint
om het desbetreffende lichaamsdeel en

weg is de pijn.
Eerlijk is eerlijk het is een echt mooi lint
en je kunt het dus echt in de St. Martinuskerk krijgen.

Aan de voet van het kruis ligt de schedel en nog enkele andere botresten van
Adam.

We willen eindigen met een echt kerkelijk verhaal. Het kruis van Jezus stond
op Golgotha. Dit was een knekelberg.
Gehangenen bleven aan het kruis hangen totdat ze er vanaf vielen. Het hoofd
viel dan meestal aan de voet van het
kruis. Wanneer je goed oplet zie je ook
aan de voet van het kruis van Jezus
vaak een schedel of doodshoofd liggen.
Dit had een andere oorzaak. We weten
allemaal nog wel dat Adam en Eva uit
het aards paradijs werden verbannen
nadat zij de vrucht van de verboden
boom hadden gegeten. Opeens had
Adam niet meer genoeg aan een vijgenblad, maar moest hij kleding dragen om
zich te wapenen tegen weersinvloeden.

Ook werd hij sterfelijk. We kennen allemaal wel de zonen Kaïn en Abel. tVlinder
bekend is Seth, de derde zoon. Toen
Adam op sterven lag vroeg hij aan Seth
om naar de Hof van Eden te gaan om
daar te proberen een takje van de levensboom te krijgen. Wanneer hij dan
van het sap van de boom kon drinken
zou hij misschien niet sterven. Seth ging
op weg voor een lange zoektocht naar
de Hof van Eden. Eindelijk daar aangekomen vond hij de aartsengel Michael
op zijn weg. Wat hij ook probeerde hij
kwam er niet in. Na lang praten kregen
hij een tak mee van de boom van wijsheid. Wanneer hij de tak zou planten en
deze zou aanslaan zou Adam en dat kon
wel na 55OO jaar, verlost worde van zijn
last. Hij ging op weg naar huis. Weer
een lange toch waarbij onderweg veel
gevaar loerde. ïhuis gekomen was
Adam gestorven. Hij plantte de tak in de

mond van Adam en hij sloeg aan en
groeide in die lange jaren uit tot een hele grote zware boom. Op alle afbeeldingen zie je de boom uit zijn mond komen.
Het kruis van Jezus was gemaakt van
deze boom. En jullie begrijpen het bij het
sterven van Jezus werd Adam na 5500
jaar van zijn last verlost. Het kruis van
Jezus stond boven op het graf van
Adam. Wanneer je goed naar oude prenten van Jezus aan het kruis kijkt zie ie
onderaan het kruis niet alleen de schedel, maar zie je ook op de stenen plaat
de naam van Adam staan en soms kun

je zelfs het graf inkijken en zie je

nog

andere resten van Adam.

De familieroddels en nieuwtjes
Op sommige plaatsen kan het niet meer
op. Bij de familie Stormen aan de Kleikoeleweg is brand geweest.

Zo zeg je dat. De familie wilde naar

een
gekocht.
nieuw bankstel. Dat werd dus
Maar ik weet niet of ze daar Euro's kunnen drukken, vervolgens werd ook nog
6

een nieuwe auto aangeschaft.
Wie het breed heeft ..
!

Daniël is dit jaar aan de beurt om de eerste communie te doen. Vroeger ook wel
de kleine communie genoemd. Wij wensen Daniël en zijn familie een heel fijn
communiefeest.

Tante Bernadet liet de familie weer
schrikken door terug te willen naar het
Helmonds ziekenhuis. Ja, eigenlijk wilde
ze niet, maar het moest.
Ze is inmiddels weer thuis en hopen natuurlijk dat alles goed met haar gaat.
Maria, tant us [VIie, wordt mobiel, en dat
op haar leeftijd. Binnenkort komt daar een
rolstoel zodat ze weer eens buiten de vier
muren van de flat kan komen. Er worden

nog vrijwilligers gezocht om haar

dan

weer elke zondag naar de kerk te duwen.
En dan iemand met een uitzonderlijk beroep in onze familie. Bart heeft als kind altijd gezegd dat hij in een circus wilde werken, En soms komen kinderdromen uit.
Bart werkt op dit moment inderdaad in
een circus. Hij zit niet in de piste, maar
werkt mee in de catering.
Binnenkort moet hij hoogstwaarschijnlijk
enkele maanden mee naar het buitenland.
Het is natuurlijk maar de grote vraag of hij
moeder Det zo lang kan missenl

De redactie van het Kanneke heeft een
nieuwe vrijwilliger aangetrokken. Joep
heeft te kennen gegeven, dat hij wil zorgen voor de interviews. Hij zegt te gaan
beginnen in Aarle Rixtel bij tante Bernadet.
Joep alvast bedankt!

m
Een oud plaatje van de Hoogstraat

86 bo-

ven. Roy deed de /" communie.
ledereen nu wel weet dat Jo de voorzitter
is van het OCGL. Hij vulde een week lang
de voorpagina's van de Landgraafse
weekbladen met de cultuurprijs.

Het sneuvelen van een harde schijf op de
computer voor de redactie niet alleen reden was om een nieuwe harde schijf te
kopen, maar ook meteen maar een nieuwe computer. Ons zullen ze niet hebben!

Piet Augenbroe op 30 maart 60 jaar is
geworden en Ria Meens die mijlpaal op 28
april a,s. hoopt te bereiken. Piet alsnog
proficiat en Ria alvast proficiat.
lVlarianne en Jo de Pasen niet in eigen
land hebben gevierd, maar in een ver land.
We weten niet waar ze naaÍ toe zijn, maar
het is 10 uur vliegen en ze hebben er veel
beesten. Wij hopen dat ze in elk geval een
plezierige reis hebben gehad.

ln Heeze wordt tegenwoordig meer dan
drie keer per dag telefonisch contact gelegd met Landgraaf of andersom. Nee,
niet alleen met Maria maar ook Gerda en
Det hebben de telefoon ontdekt. Zij maken beide fanatiek allerlei kaarten. Dat betekent dus zo wat elke dag contact over
de vorderingen, problemen, nieuwe malletjes, boekjes en noem maar op. De Hobbyshop in Op de Kamp kan bijna van die
twee alleen leven.
1
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Zomaar een verhaaltje
is verbleven is niet bekend

Een stukje oud Nieuwenhagen. Wanneer
jullie goed naar het kaartje kijken, zullen
jullie meteen een aantal dingen herkennen.

De Hoogstraat werd vroeger de Groote
Straat of Maestrichter Straet genoemd.
De boerderij van de familie Vrösch aan de
Gatestraat is duidelijk herkenbaar. Vroeger
woonde hier Keijbets. Op de plaats erachter, waar dus vroeger Schull woonde
staan nu de appartementen van de Tichelpoelen.
Naast of achter de hoeve van Keijbets (de
Hei aaf) stonden aan de Tegelpeul een
paar eenvoudige lemen huisjes. Hier
woonden omstreeks 1784 de familie Dirckx, de familie Schull en de weduwe Peltzet. De familie Schull was in oorsprong
een redelijk welgestelde familie op Onderst Nieuwenhagen van 't Bergske. Het
huis aan de Hoogstraat is omstreeks
1767.
Wat deze Joan Schull bezielde is niet bekend, maar op zekere dag nam hij afscheid van zijn vrouw en kinderen om zich
in Enkhuizen aan te monsteren als "schips
soldaat" op een oorlogsschip. Waar Joan

Wanneer je nu goed kijkt zie je dat Schull
in feite ongeveer in de achtertuinen heeft
gewoond van de panden die later eigendom werden van de familie Boermans en
Vankan. We hebben nog niet alle transacties aan een kritische toets kunnen onderwerpen, maar mogelijk kwam men aan
en ander via de familie Hanssen die ook
weer familiebanden met de familie Schull
had.

Hoewel een aantal situaties nog goed te
herkennen zijn, ziel deze omgeving er nu
twee honderd jaar later, toch wel anders
uit.

o

De moeite waard

om
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Boermans

Deze naam komt uit de
hoek van de beroepsnamen. Ackermans, Boers,
Baur, Bouwmans etc. zijn
allemaal namen die hun
oorsprong vinden in de
agrarische wereld. Het

gaat om oude

namen
voor akkerman, boer of
pachter.
Het is niet uit te sluiten
dat in Kerkrade indertijd
een splitsing is ontstaan
in deze naam. Daar komt
immers ons geslacht
Boermans vandaan en de
oudste aanduidingen zijn
inderdaad Burmans en

I*dhdselaut40
lS§t&dl,", ,,.

Bur.

03?0-2?í83,5'.

Vankan

Ë.S, Àls u tor plaatut de proef op de som r+ll rtemen, gaame

teltfoniss§e *fspràak vooraf.

Het is niet gebruikelijk, maar we kregen bij de redactie deze advertentie aangeboden. Wanneer we naar de tekst kijken moet het om bijzonder fruit gaan. Hollandse peren uit
een Japanse tuin in dat dan allemaal ook nog in Nederland.

Vanwege die bijzonderheid hebben we besloten mee te
werken aan het verzoek om plaatsing. Overigens vragen
wij ons wel af hoe er nu in die tuin al perenbomen kunnen
staan die zoveel vrucht geven, dat er mee geadverteerd
moet worden. Die mensen wonen toch pas in dat nieuwe
huis!.

Een mogel'ljke verklaring van onze geslachtsnaam

Van deze naam hebben
we al eerder verteld, dat
het een herkomst naam

is. ln feit betekent het
gewoon dat je van Kanne

bent, het

grensplaatsje

Belgische

bij

Maas-

tricht.
Vreemd is inderdaad dat
we de naam voor 1600
niet terug kunnen vinden.
Meens

De naam

lVleens

is

evenals Mennen(s), [Vlinaftz en [Vlens ontleend
aan de voornaam lVleinhard (Megin-hard). Dit betekent "sterk in kracht".

Door Jos Crott en Jo Hoen, twee bekende genealogen is
onderzoek gedaan naar de herkomst van geslachtsnamen.
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Schiffelers

Stormen

De schrijvers van het boek willen ons laten geloven, dat de naam afgeleid zou zijn
van het beroep leiendekker. De naam
Schiffers is afgeleid van de agrarische be-

Een naam die in het boek van de Limburgse familienamen niet voorkomt. De naam
Storms is wel bekend. ln dit geval is die
afgeleid van een oude Germaanse mans-

zigheid.

naam met de betekenis: onstuimige

be-

weging, storm, heftige aanval.

Dit laatste kan beter kloppen. Omdat de
naam al in 1275 voorkomt in Aken kan hij
ook ontleend zijn aan een landgoed. Een
geslachtsnaam die dus al ongeveer 725
jaar wordt gebruikt. Dat is dus een zeer
oude naam.

Stormen is vermoedelijk een afleiding
hiervan. We zijn de naam in Breda al tegengekomen als Stormer. Het is niet uit te
sluiten dat de naam uit Zeeland stamt. De
oudste generatie Stormen vestigde zich
pas in de vorige eeuw in Schaesberg en
Nieuwenhagen.

Vro(olmen, Frölichs
Van de Berg

ln oorsprong gaat het hier om bijnamen
die afgeleid zijn uit aard, gedrag of
karakter.

Vro(o)men heeft niets te maken met
vroom zijn, maar staat voor "de moedige".
Frölichs geeft ook een karakter

aan:

vrolijk. Kort maar krachtig dus.

Een lang antwoord is niet nodig. Duidelijk
is dat deze naam afgeleid is van de berg.
lVlen woonde dus op de Berg.
Hoefnagels
Geen moeilijk te verklaren naam. De naam
stamt van het woord hoefnagel of nagel
en wijst dus naar het oorspronkelijk beroep van hoefsmid of nagelsmid,
Ouaedvlieg (in alle varianten)

t

$

Deze naam moeten we onderbrengen in
de typische Limburgse namen die vermoedelijk afkomstig zijn van een bezit of
goed, een veldnaam. wapenteken, uithangteken etc. Het gaat hier om een oud
geslacht dat goed beschreven is het boek
"ïussche Krismes en St. Berb" van May
Ouaedvlieg.

Afsluiting

Dit was het voor deze keer. We hopen er
over twee maanden weer te zijn, maar
dan toch met wat minder problemen in de
automatisering.
Tot de volgende keer.

Mai als baby op de arm van Pe met
daarnaast moeder lVaria.
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Beste allemaal,

Een reisverslag

Na alle ellende met de computer bij het ma-

Van Marianne en Jo kregen we een verslag van een reis die ze hebben gemaakt.
Zijzullen nog proberen om een of meer
foto's in te sturen. Wanneer we die op tijd
hebben plaatsen we ze en anders houden jullie ze te goed tot de volgende keer.

ken van het Kanneke dat voor de Pasen
moest verschijnen, zijn we nu maar wat
eerder begonnen. Dat komt eerlijk gezegd
ook wel omdat we twee grotere artikelen
hebben gekregen en we natuurlijk ook moeten weten hoe we in de ruimte zitten.

Daarom houden we ons inleidend praatje
maar kort. Ons volgende Kanneke (nr. 19)
zal eind augustus verschijnen en nr 20 als
Iaatste van de derde jaargang begin okto-

,#
*dr

ber.

Mensen die dus artikelen willen inleveren
moeten dan doen voor respectievelijk 1 augustus of 15 september.
We hebben deze keer in elk geval een reisverslag, een uiteenzetting over vers fruit
naar aanleiding van een advertentie in ons
vorige blad.
Verder hebben we weer enkele nieuwe oude foto's onfuangen waar we misschien ook
nog wat mee proberen te doen.

Wij wensen jullie in elk geval weer veel
leesplezier.

Een korte impressie van de rondreis van

bijna 3.000 km die Jo en ik samen met
een reisgezelschap (van wie we veel personen al verschillende jaren kennen) door
Zuid Afrika hebben gemaakt, zeventien
dagen per bus.
We zijn gestart in Johannesburg waar we
na een voorspoedige vliegreis van ongeveer 13 uren zijn geland.
Op ons programma stonden Pretoria, via
de Magoeblaskloof naar het Krugerpark,
de Blyde River Canyon, via de Panoramaroute naar Swaziland.
Swaziland is een onafhankelijk koninkrijk
met een eigen muntsoort. Half zo groot
als Nederland en ruim een miljoen inwoners. Je moet door de douane en krijgt
een uitreisstempel van Afrika en een inreisstempel van Swaziland. Verlaat je het
land gebeurt het omgekeerde.
Vanuit Swaziland ging onze reis verder
naar Ubizane Wildreservaat, Shakaland,
de Drakensbergen, Soweto en terug naar
Johannesburg.

niet zien.

Om half zes 's morgens zalen we in de
jeep en reden meestal een uur of drie onder begeleiding van een ranger rond die
tekst en uitleg gaf
Het is fantastisch wanneer je dan opeens
op twee meter afstand van de jeep olifanten ziet staan of een stel neushoorns met
een baby (van 1.000 kilo) de weg over
ziet steken.
We hebben giraffen gezien, een kudde
van wel 100 buffels waarvan de stieren
ons nauwlettend in de gaten hielden.
Prachtige impala's, zebra's, gnoes, leeuwenjongen die aan het spelen waren, wilde zwijnen, nijlpaarden, krokodillen en
prachtige gekleurde vogels.

We hebben geslapen in een Zoeloedorp.
Deze vriendelijke mensen hebben voor
ons gedanst en ons hun gebruiken laten
zien.

We hebben indrukwekkende landschappen gezien en veel lieve en vriendelijke
mensen ontmoet.

We hebben 9 verschillende slaapplaatsen
gehad. Meestal verbleven we in zoge-

naamde lodges. Deze bestonden uit
rondavels (Afrikaanse hut), maar wel
voorzien van alle gemakken. Onze koffers
hebben we niet kunnen uitPakken.
Na een paar dagen had ik het gevoel dat
ik het nooit meer zo ingepakt kon krijgen
als in het begin. Uiteindelijk lukt heet natuurlijk toch.

Een gids is de hele periode met ons
meegereisd en heeft ontzettend veel verteld.
Er is tijdens de reis elke dag door iemand
anders uit ons gezelschap een verslag
gemaakt. We hebben binnenkort een bijeenkomst met de hele groep waar foto's
uitgewisseld kunnen worden en we een
boekje krijgen waarin alle verslagen zijn
opgenomen. Zo kun je de reis telkens
weer beleven wanneer je het boekje

Op het einde van de reis hebben we nog
Soweto bezocht, het township voor de
zwarte bevolking bij Johannesburg. Dan
wordt je toch even stil hoor. Hier wonen
ruim een miljoen mensen soms on de er
erbarmelijkste omstandigheden, geen water, elektriciteit of sanitair. Ook na de afschaffing van de apartheid is er voor hen
niets veranderd want ze hebben geen
geld om ergens anders te gaan wonen.
Het werkeloosheidpercentage in Zuid
Afrika ligt tussen de 30 en 60%.
Er zijn geen voozieningen voor pensioen,
sociale zekerheid of medische zorg.
Je moet geld hebben en het allemaal zelf
doen. Alleen als je kunt aantonen dat je
helemaal niets hebt kun je een sociaal
pensioen krijgen van 550 rand per maand
(10 rand is 1 euro).

We hebben een prachtige reis gehad en

leest.

zullen Zuid Afrika nog lang niet vergeten,

Heel indrukwekkend waren de safari's.
Deze worden voornamelijk gehouden 's
morgensvroeg of in de avonduren. Overdag is het te warm en laat het wild zich

Marianne.
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VERS FRUIT
Beste Kannen en Kannekes,
Zoals alle trouwe lezers van ons familieblad hebben mogen opmerken, prijkte er in het afgelopen nummer een heuse advertentie. Enerzijds vinden wij het een beetje jammer dat
ons familieblad op de commerciële toer gaat, maar andezijds kunnen wij het begrijpen dat
ook hier de vercommercialisering toeslaat. Overigens gaat het hier niet om zo maar een
advertentie. Nee ... het betreft een van's werelds meest zeldzame fruitsoorten: de Perus
Lelystadianus Commies Japanicus. Ja, jullie lezen het goed! Wij zijn inderdaad in het bezit
van een dergelijk kleinood. Daar wij zelf geen kenners zijn werden wij hierop gewezen door
een tweetal deskundigen, die onlangs bij ons op bezoek waren: Tiny en Hub Stormen
van Kan. Zie hier hun keurende en kundige blikken:

-

I

Let vooral op hun scherp analytisch vermogen. Binnen enkele seconden hadden zij in de
gaten dat het hier een unieke boom betrof. Dit is heel bijzonder, temeer daar ten tijde van
hun bezoek geen enkel blad (en zeker geen bloesem) aan de boom viel te bekennen. Wij
hadden overigens gehoopt dat zij hun ontdekking niet meteen wereldkundig hadden gemaakt via ons veelgelezen blad. Momenteel slapen wij niet meer rustig uit angst dat de
boom wordt ontvreemd. René is reeds overgegaan tot het plaatsen van een anti-diefstal
lamp (500 Watt!l!), hetgeen overigens bij hem tot nog meer slapeloosheid leidt uit angst
dat ook deze wordt gestolen. Dit is overigens een algemene afwijking van René.
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Welnu, terug naar "des Pudels Kern", de
perenboom. Voor de mensen met groene
(en dus niet lange) vingers tonen wij hier
enige foto's van de huidige status van
onze boom en de zich daaraan bevindende bloesem.

Graag jullie aandacht voor het subtiele
lijnenspel van de takken. Een waar
Japanse uitstraling.
'.,1
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De bloesem kleurt van parel- naar
zwaanwit (dit zljn kleuren uit de
kleurwaaier van Flexa en dus niet
vezonnen; overigens kunnen wij, gezien
onze bouwactiviteiten, ook hierover de
nodige bladzijden vullen). Het behoeft
geen betoog dat wij ook dit jaar een rijke
oogst verwachten (mits men de peren
laat hangen!). Om degenen die werkelijk
geïnteresseerd zijn niet naast de pot te

laten piesen hebben wij

enige

regelgeving ingevoerd.

Peren

zin bij

voorinschrijving te

verkrijgen, waarbij geldt dat degene die
het eerst komt ook het eerst maalt (gelieve de peren niet te vermalen). De kostprijs per
peer (bijzonder zeldzaam!!!) bedraagt 5 EURO (Hfl 11,-). Het aldus vergaarde bedrag zullen wij ter beschikking stellen voor de eerstvolgende te houden familiebijeenkomst. Uiteraard zijn hogere inschrijvingen dan 5 EURO per peer ook welkom, waarbij deze bovendien voor de eerstkomenden gaan (Tja, geld stinkt nu eenmaal niet).
Voorls geldt er nog een additionele regel: de peer of peren (voor hen onder ons die teveel
geld hebben) moeten persoonlijk worden afgehaald. Logies en volpension zijn hierbij inbegrepen.

Aangezien wij een nogal grote toeloop veruvachten vezoeken wijjullie om ruim van tevoren
peren en slaapplaatsen te reserveren.
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Een stuk uit een oude akte
Bij het doorspitten van het Landmetersarchief kwamen we een aardig stukje tegen
over een van de leden van de familie
Boermans. Omdat we die familie toch
dubbel in de Vankannen hebben zitten,
leek het ons leuk om hier wat aandacht
aan te besteden. Het gaat om een stuk
dat is opgemaakt op 14 november 1761.

Landmeters hebben lange tijd een belangrijke functie in het leven gehad. Zi
deden vroeger het meetwerk bíj de verdeling van de erfenissen en natuurlijk al
heet gewone meetwerk en het meten bij
verkoop.

ln onze contreien is de landmetersfamilie
Vaessen behoorlijk actief geweest. Gelukkig is erg van de door hen gemaakte
stukken bewaard gebleven.

Onze akte gaat over een verklaring die
opgemaakt is door de erven van Nicolaas
Bourmans en Schardijn (van 't Hof) Francisca.
Hoewel misschien wat moeilijk leesbaar
geven toch een transcriptie van de originele tekst.
Op heeden 14 den tagh des monnadts
november in den jaer 1761 compareerenden vor ons ondergeschrevene:
Die hier ondergeschreven kijnder ofte erffgenahmen van wijllen Bourmans, Nicolaes ende Schardijn, Francijsca, allwelck
erffgenahmen verclaerden vor die oprechte warheit, ock mit hun consendt ende
wijll geweest te sijn, dat hunnen overleeden Broeder ofte Zwager Bourmans, Wijlhelm Hindrick tijdt sijnnes levens in sijn
kranckheit uijt stjn naerlaetenschap gedonnateert ende well bedachtsam geordineert ende gegheven te hebben an die
kapelle tot Nieuwenhagen, staende onder
die bacnke Ubach, parochie van Eegelshoven, todt fondatie der selver die somma
van vijefftigh pattacons, jeder pattacon
tegen 12 Aker gulden, alwelcke capitalle
somme sullen ende moet an eennen suijffesandten Debeteur op een seeker ende
gewijs onderpandt ter jaerlickse rnÍresse

uijtgegheven worden.
Uijt allwelck rnÍeresse jaerlicks anden tijddelicken Capalon der Kircke van Eegelshoven sall moeten betaldt worden twalff
schillingen om jaerlichs todt laffenisse van
des vorsch revene donnateurs selle te sullen lessen sees H. See/messen in cas hij
dessen verdijensten allnoch soude bedurfftigh s/h; sonsfen vor sijnnen naeste
blodtsverwandten soo in dr'essen oder
jennen leven.
Mar in cas dat den tijddelicken Capalon
geseijde fondatie op selven voet ende ordinatie niet en soude connen off wijllen
voltrecken, om alsdan se/ve H. Sacraficien off See/messen door die fondateurs
te moghen laeten /essen door eennen
anderen prijster.
Wijeders wordt geresseryeert, dat ie offerighe vijer schillingen jaarlichsen rnÍresse
sullen geimploijeert worden todt onderhoudt ende reparatie der gemelte Capellen, wie meede todt getallunghe van den
bedijender der selver Ínessen.

Wilhelmus Henricus was gedoopt op 4
september 1735 ín Heerlen. Hij is in elk
geval 25 of misschien net 26 jaar oud
geworden.

Proost May op de eerste communie van
Roy.
De kapel waar sprake van is, is natuurlijk
de kapel die we kennen als Sjpaans Kentje. Omdat Nieuwenhagen in die tijd tot
het hervormde en staats Heerlen behoorde mocht er in elk geval geen eigen katholieke kerk komen
s

De oplossing werd gevonden in een hulp
kerk van Eygelshoven. Bovendien stond
de kerk op het grondgebied van Ubach.
ln de hulpkerk mochten alleen missen gelezen worden. Dopen, trouwen en begraven bleef in Eygelshoven plaatsvinden.

Zo maar wat nieuws
Maria Boermans kan tegenwoordig weer
bijna overal komen. Met een flitsende rolstoel wordt ze meegenomen in de Tichelpoelen en daarbuiten.
Een van de eerste ritten ging natuurlijk richting kerkhof. Nu maar hopen dat we een

mooie zomer kr'ljgen zodat ze weer eens
een stuk van Nieuwenhagen en Landgraaf
kan zien.

Niet alleen het transport van Maria is geregeld, ze heeft tegenwoordig ook een bijzondere zetel om in te zitten. Alles gaat met
knopjes.
Wijwensen haar in elk geval veel plezier en
gemak van deze twee voozieningen.
Tiny en Hub hebben genoten van een korte
vakantie na de hectische afgelopen ttld. Zi
hebben het bijzonder druk gehad tijdens de
ziekte en het overlijden van de moeder van
Hub. Wij wensen hun namens onze lezers
in elk geval nog veelsterkte bijdit verlies.

Ons Bartje zit nog steeds in Barcelona.
Soms krijgen we een mailtje binnen. Het
weer is bij ons zeker niet beter dan bij hem.
Namens de hele familie wensen wij Bart in
elk geval een plezierig werkverblijf in Barcelona. We horen via hem wel of Louis van
Gaal het moeilijk heeft bijzijn voetbalclub.

Tante Bertha is de laatste tijd wat aan het
sukkelen met haar gezondheid. Wijwensen
haar in elk geval weer een spoedig herstel.
Op 1 juni 2002 ztln Leon en Heleen 25 jaar
van de wet getrouwd. Wij wensen hen een
plezierige dag ook al wordt het echte feest
vermoedelijk pas gevierd wanneer ze van
de kerk 25 jaar getrouwd zijn.

Het is niet de besÍe afdruk van het feest
toen Pe en Maia 40 jaar getrouwd waren.
Het tijdsverschil is er wel!

Gré een misstapje maakte met als gevolg
een dikke enkel en vervolgens een enkel
ingetapet om toch te kunnen lopen. Het is
alleen zo lastig om in een schoen te komen.

Onze deugniet Youri kon het ook weer eens
niet laten, We weten wel dat moeder zich
graag optut, maar dat nu al overgeslagen is
op de zoon is eigenlijk te gek voor woorden.
Youri zag iets in het stopcontact zitten waar
een lekker luchtje uitkwam. Pakken dus dat
ding, openmaken en je van binnen en buiten besprenkelen. Gelukkig is alles goed
gegaan en was er geen sprake van vergiftiging. De dokter vond wel dat Youri lekker
rook!

Gerda is een volleerd lid van een stembureau in Heeze. Bij de afgelopen verkiezingen voor de gemeenteraad en tweede kamer heeft zij de hele dag haar handen vol
gehad. ln Heeze-Leende stemmen ze nog
met potlood dus daarna de hele zooi ook
nog tellen.
Het waren lange dagen en vooral dat vroeg

opstaan!

De redactie ook van buitenstaanders te horen heeft gekregen, dat het familieblad leuk
en interessant is.

De collectie bidprentjes van Gerda

nog
prentjes
groeit
richting
10.000
steeds
en
de
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gaal. Ze blijft doorsParen.

bus Onderneming?

Angelique spaart nog steeds pennen. Ook
haar collectie blijft dankzrl jullie bijdragen

ls er iets dat we mogen lenen, geef

groeien.

Het wordt tijd dat er weer eens voorbereidingen worden getroffen om wat met de
familie te gaan doen.
Wie wil iets met ons organiseren? Melden
bijde redactie.

dan

even een seintje.
Uiteraard geldt dat ook voor andere dingen
die met handel en vervoer te maken hebben binnen het Landgraafse.

De rechtspraak in vroegere iaren
We willen het niet zo direct hebben over de
regels, maar over de gang van zaken rond
veroordelingen.
ln de 18" eeuw was de rechtspraak hier nog
gebaseerd op de zogenaamde "Carolina"
van Karel V uit 1532,
Vermoedelijk is deze Carolina ook de oorzaak van de Bokkerijderslegende waar natuurlijk ook het boek van pastoor Daniels of
Sleinada (pseudoniem) uit Schaesberg aan
heeft bijgedragen. Vermoedelijk heeft Daniels geprobeerd om de slechte naam van de
rechtbank Hoensbroek waar ziin vader
schepen was, wat te rechtvaardigen.

Nog zo'n jeugdige fotol

Wie in de familie heeft eventueel
nog materiaal over de IAO?
We maken niet snel reclame voor iets, maar
deze keer willen we een uitzondering maken.

De open monumentendag staat dit jaar in
het teken van Handelen Vervoer.
De Heemkundevereniging Landgraaf heeft
besloten om op zondag 15 september een
open dag te houden en daarbij aandacht
aan dit thema te besteden.
Een van de dingen die daarbij aandacht zal
krijgen is de busonderneming IAO die toch
erg lang gerund werd door de familie Vankan.

ln de Landgraaf Koerier hebben jullie

al

kunnen lezen dat we op zoek zryn naar materiaal.
ln de familiekring willen we deze vraag nog
eens herhalen. Wie heeft materiaal, foto's
of verhalen over deze lnternationale Auto-

Op grond van de "Carolina" moest de "pijnlijke bevraging" aangepast worden aan de
aard van de misdaad en dienen om de
waarheid te achterhalen.
De bevraging was dus niet om een bekentenis af te dwingen. ln het laatste artikel van
de Carolina staat zelfs dat de beklaagde in
een neutraal vertrek zijn bekentenis bevestigen moest. Volgens de wet moest zelfs de
gezondheid en het leven van de beklaagde
beschermd worden.
Ook nog een mooi voorschrift was, dat de
foltering niet mocht dienen om de verdachte
te straffen.
De rechtbanken in die tijd werden gevormd
door schout en schepenen. Deze lokale bestuurders hadden in het algemeen geen juridische opleiding gehad. Bt1 de schepenen
kwam je in het algemeen niet verder dan
kunnen lezen en schrijven.
En dat was voor die tijd al heelwat. Dit betekende dus dat zij het ook niet zo nauw
'7

met de regels namen. ln de tijd van de zogenaamde bokkerijdersprocessen zijn hier
ook nogal wat procedures over gevolgd tot
en met Brusseltoe.
Een voorvader van Jo die ze in Kerkrade
wat te hardhandig op de pijnbank hadden
ondervraagd voerde in Brussel een hele
rechtzaak. De abt van Rolduc en de schout
van Kerkrade werden er bijna gek van. ln
een brief van de Abt staat dat hij maar vies
in de maag zit met dit probleem.
Godefridus Schiffelaers was in elk geval
geen bokkerijder, daar was zijn proces te
vroeg voor.

10.
11

12.

13.
14.
15.

16

door de beul en zijn knechten. De beulwas
natuurlijk geen geliefde persoon bij de bevolking. Het beul zijn was in die tijd een officieelberoep.
ln onze streken was de beul Nicolaas DiF
lenburg uit Aken. Hij was dat van 1734 tot
1776. Hi heeft dus de meeste mensen die
veroordeeld zijn als bokkerijder aan de foltering onderworpen.
Voordat de beul aan zijn werk begon, gebruikte hij eerst een goede maaltijd. Met
een lege maag kun je niet weken niet
waar?

15 reichstaler.
Den Kerl die Hand abzuhauen 5
reichstaler.
Den Kerl die Zunge auszureisen
5 reichstaler.
Den Kerl ein Mal in den Rucken
zu brennen 5 reichstaler.
Den Kerl einen Finger zu verbrennen 5 reichstaler.
Den Kerl ein Auge auszustecken 5 reichstaler.
Den Kerl verbrennen 5 reichstaler.
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De folteringen werden in die tijd gedaan

Soll derselbe gewurgt werden

Soll einer ausgepeitscht werden
10 reichstaler.

Ook al staat er'Kerl" dit soort dingen werd
net zo goed toegepast op een vrouw.

De beul wekte volgens een vooraf vastgesteld tarief. Het moet in elk geval een goed
inkomen zijn geweest met al die processen.
Wijwillen jullie het tarievenlijste van de beul
Dillenburg niet onthouden.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Den Kerl auf die ïorture zu bringen 5 reichstaler.
Den Kerl fisitieren ob er ein
Brandmal hat 2 reichstaler.
Den Kerlzu fedem 5 reichstaler.
Den Kerl brandmeken 5 reichstaler.
Den Kerl stranguliere 10 reichstaler.
Den Kerl enthaupten 15 reichstaler.
Den Leichnam auf ein Rad zu
legen 5 reichstaler.
Den Kerl radbraken '15 reichsta-

De familie overde tong!

De dochter in dienstbetrekking
Aan het begin van deze eeuw moesten veel
meisjes aan de slag als dienstmeid. Vaak
gingen ze aljong uit huis en moesten hard
werken.

ln het boek voor Moeder en dochter staan
de voordelen van een dienstbodenbestand
opgesomd. Even 100 jaar terug in de tryd.

ler.
9.

Den Kerl mit dem Beil

ent-

haupten 20 reichstaler.
B

r

Ér ztln wel heerschappen, die zich weinig laten gelegen liggen aan het wel en wee
hunner dienstboden, doch er zijn er ook
zeer velen, die haar behandelen als waren
zij kinderen des huizes.
Zodoende oefenen zij een weldadigen invloed uit op het levensgeluk hunner dienst
boden, vooral als dezen geroepen worden
zelf een eigen huisgezin te bestieren.

Hub Vankan met Baftie oP schoot.
ln een goeden dienst - en gelukkig, die zijn
er nog vele in ieders onmiddellijke omgeving - geniet de dienstbode niet slechts de
aantrekkelijkheden van het familieleven,
maar vindt er tevens de gelegenheid om
zich te belarvamen in de noodzakelijke kundigheden voor hare toekomstige roeping.

Wanneer zij het geluk heeft eene goede,
knappe meesteres te vinden, is zij waarlijk
gelukkig te prijzen. Van haar leert zij zindelijkheid, nauwgezetheid en fatsoen. Zi
wordt gewend aan orde, tucht en huiselijkheid.

ln dienst bij deftige families leert zij vele dingen op hun wezenlijke waarde schatten. Zij
Ieert daar inzien, dat ook de meergegoeden
niet vrij zijn van kommer en zorgen. Zrl ondervindt daar dat geld en goed den mensch
nog niet gelukkig maken.
Daarbij is zij beschut tegen verlerlei gevaren

naar ziel en lichaam en heeft een schone
gelegenheid om de deugden van ootmoedigheid, gehoozaamheid, geduld en naastenliefde te beoefenen.
Zij geniet in de meeste gevallen niet slechts

beter voedsel en huisvesting dan bij haar
ouders, doch ook met betrekking tot het
loon staat zij zo slecht niet, als men welzou
denken.

lmmers wijl zij kost, inwoning en was vrij
heeft, wijlzij dikwijls enig kledingstuk of geld

ten geschenke of als fooi onfuangt, kan zij
gemakkelijk een groot gedeelte van haar
loon sparen.

Een zeer oude prentbiefkaaft

Hoe staat het met de stamboom?

De afgelopen keren hebben we nieuwe
dingen over de stamboom gepubliceerd.
Natuurlijk doen we nog steeds ondezoek
en vinden we telkens opnieuw namen van
Ieden van deze familie.

We willen ons eigenlijk wat meer gaan verdiepen in het doen en laten van de mensen.
Een probleem daarbij is dat we de gichtregisters van de schepenbank Simpelveld en
Eijs moeten zien te vinden.
Hoewel we al lang niet meer in het rijksarchief in Maastricht zijn geweest, hebben we
daar eerder niet veel succes gehad.
Wanneer we de gichten vinden, vinden we
ook gegevens over grond aan- en verkopen, pacht van grond, testamenten etc.
Wij geven de moed echter niet op. We
hebben in elk geval al een stel oude notarisakten gevonden.
Heeft zich overigens al iemand ooit gerealiseerd, dat wanneer de vader van onze
stamvader in Schaesberg bekend zou zr1n,
we naar een heel andere naam zouden
zoeken!
9

Omdat we nu echter de naam van de moeder volgen, zitten we natuurlijk wel op de
meest zuivere weg. De moeder is immers
altijd bekend, of je moet te vondeling zijn
gelegd.

Bij een aantal andere families die betrek-

Minartz
Horsch

Augenbroe
Brassé
Vankan (2 takken)

king hebben op onze familierelaties en in de
kwartieren vookomen, vinden we heel wat
aanvullende gegevens.

Eerste globale lijnen hebben we getrokken
van:
Vroomen en Boltong. Bij Stormen hangen
we vast in Breda.

ln een volgend Kanneke zullen we aan de
hand van een deelakte van een andere fa-

De gegevens die we hebben over de familie
Quaedvlieg in alle schrijfvarianten zijn af-

milie eens bekijken hoe vroeger huizen vererfden. Dan pas begrijp je hoe eigenaardig
vroeger eigendommen in elkaar konden zit-

komstig van May Quaedvlieg. May heeft
hier een mooi boekje over geschreven.

ten.

Wanneer iemand nog interesse heeft in andere namen moet hry of zij die maar aan ons
doorgeven.
Ook wanneer je iets wilt weten over bepaalde aspecten van het leven vroeger willen
we daarwelextra op ingaan.
Laat het ons wel even weten.

Tot slot

De kapel waar in het stuk over Bourmans
spnke van is.
We zullen in elk geval ook vooöereidingen
gaan treffen om de hele stamboom in een
aparte publicatie op te gaan nemen. Zo kan
iedereen dan in elk geval eens over een
compleet ovezicht beschikken. Omdat het
toch een redelijk omvangrijk boekwerk
wordt, moeten we daar wel eXra geld voor
vragen. Nadat we de drukproef klaar hebben horen jullie hier meer over.
Andere stambomen

De meest omvangrijke stambomen die we

We zijn er voor deze keer weer doorheen.
Wanneer iemand een bijdrage heeft, wordt
hij of zij vriendelijk vezocht om die op tijd in
te leveren. Dat kan in elk geval tot eind juli.
Joep gaat binnenkort op stap om zijn eerste
interview voor ons af te nemen. Misschien
kunnen we de volgende keer een eerste artikel van deze verslaggever opnemen.

We noemen geen naam, maar ruim twee
jaar geleden heeft ons nog iemand een artikel toegezegd. We zijn benieuwd wanneer
we dat krijgen.

Prettige vakantie en

tot de volgende

keer.

nu met veel gegevens hebben zijn die van:
Schiffelers
Dautzenberg
Boermans
Vreuls
Hanssen
10
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maar de familieleden.

Beste allemaal,

Zo het is 1 augustus geweest en

dat
betekent dus dat we weer snel aan de slag
moeten om nummer 19 van ons familieblad
op de rit te zetten.
Ergens in de komende 10 pagina's zullen
jullie de twee beloofde foto's tegenkomen
van de vakantie van Jo en Marianne in
Afrika.

Ook zullen we deze keer weer eens kijken
naar families waar we bloed van hebben
gekregen. Wij bedoelen dan families uit de
kwartierstaat. Ook kijken we nog eens naar
een stuk dorpsgeschiedenis en natuurlijk
hebben we welweerwat roddels.
Het interview moeten jullie toch nog maar te
goed houden want Joep heeft volgens ons
nog geen tryd gehad om richting Aarle-Rixtel
te gaan.

t

-

Wij wensen jullie in elk geval weer

veel

leesplezier.

Jullie vragen je nu natuurlijk af wie er op
een bedrijfsuitstapje zijn geweest.
Na dat is nog eens snel uitgelegd" De werkgeefster is Maria Vankan-Boermans en de
werknemers waren de dochters Gré, Tiny
en Gerda. Det had helaas andere bezighe-

Verder hebben we geen sterke verhalen
onfuangen. Van Bartje hebben we wel een
reisverslag. Dat betekent dus dat de redactie zelf aan de slag zal moeten. We zullen
deze keer wat oude foto's gebruiken van
het IAO bedrijf. Niet zo direct de bussen,

den.

Het gezelschap had ook nog twee chauffeurs geregeld in de vorm van Maien Huub.
Op zaterdagmorgen was het om 10.00 uur
vezamelen voor een reis naar de andere
kant van Landgraaf, naar Mondo Verde. Ze
1

gingen dus eens kijken wat er te zien valt in
het gebied dat voor de meeste mensen beter bekend is als Strijthagen. Wij hebben
begrepen, datze dit soort personeelsreizen
over een lengte van jaren zullen blijven
doen. Maria gaat er voor om de oudste
vrouw van Nederland te worden zodat ze
toch zeker nog 25 jaar vooruit kunnen. Voor
degenen, die nog niet in het nieuwe park
zijn geweest hebben we enkele beelden.

Barcelona. Bartie op reis
Zoals sommigen van jullie waarschijnlijk al
weten, heb ik van april 2,5 maand gewoond
en gewerkt in Barcelona. Nadat ik in Amsterdam al voor Cirque du Soleil had gewerkt, kreeg ik de kans om mee te gaan
naar Barcelona, een kans die je natuurlijk
niet laat lopen.

natuurlijk.

Huisvesting was gelukkig niet zo'n groot
probleem. Na zo'n 10 dagen in twee verschillende hostels, werd het tijd voor het
eerste flatje. Aangezien de jongen die het
had gevonden de kosten wilde drukken,
werden er veel mensen in dat ene flatje gestopt ... mij iets te druk en de buurt was
nogaldubieus.
Dan maar weer verhuizen, gelukkig had Celine, een half Frans, half Nederlands meisje
dat net als ik voor Circque du Soleilwerkte,
een leuk appartementje in het centrum gevonden. Hier woonde ik met ongeveer 8
andere mensen, maar daar was het groot
genoeg voor en het is altijd erg gezellig geweest.

MUn eerste dagen verliepen een beetje
vreemd. Zo liep ik nietsvermoedend over
Placa Catalunya met een pet van de Amsterdam Admirals op Op die zelfde dag
hadden de Barcelona Dragons, een ander
American Footbal{eam, een promotiedag.
Zodra de mascotte van de Dragons me had
gezien ging hij frontaal in de aanval. Je trekt
heel wat bekijks als je midden op straat
staat te worstelen met een opblaasbare
groene draak, trust me!
Het weer wilde in de eerste weken helaas
niet altijd meewerken. We hebben zelfs 10
dagen achtereen met regen gehad. Dat
leidde er al snel toe dat de meegenomen
leesvoorraad op was. Uiteindelijk is dit ruimschoots gecompenseerd door een week
met 35 graden en warmer.

Om van mijn vrienden in Amsterdam op een
waardige manier afscheid te nemen moest
er natuurlijk eerst nog een feestje worden
gegeven. Gelukkig was dit om 07.00 uur afgelopen, want om 08.30 moest ik op Schiphol zijn. Gelukkig werkte het weer mee aan
een vrolijk afscheid van Nederland; het was
koud en nat.
Zo kwam ik samen met twee vrienden rond
het middaguur aan in Barcelona met een
slaaptekort dat typerend was voor de rest
van het verblijf hier. Het eerste wat we
moesten doen was een plaats zoeken om
te ovemachten, maar ... eerst een terrasje

Helaas werd mijn vakantiegenot een beetje
belemmerd door werk. Itíaar gelukkig kun je
in Barcelona bijna elke avond tot diep in de
nacht op een terrasje genieten van je cervezza of andere drankjes. Wat dan natuurlijk ook regelmatig gebeurde.
Tijdens mijn verblijf in Barcelona heb ik niet
alleen de stad, maar ook een aantal inwoners goed leren kennen. Een ervaring en
een lijst aan emailadressen rijker ben ik inmiddels weer terug in Nederland. Mijn volgende vakantie staat al gepland. ln september 10 dagen naar Barcelona.
2

Bart bedankt voor ie verhaal. Geniet in september van een lekkere vakantie.

Maria Catharina Philomena Dautzenberg
Hoe zo zijn we niet close?
Hoewel de familielijnen daarwat verderweg

Familierelaties
Stamboomondezoek kan soms vreemde
resultaten te zien geven. Laten we het deze
keer maar eens houden bij de eindredactie
van ons Kanneke.
Lange tijd hebben we gedacht, dat Schiffelers en Van kan niets met elkaar gemeen
hebben. Gerda en Jo trouwden gewoon op
het gemeentehuis in Nieuwenhagen, en
van huwelijksbeletselen was volgens de
ambtenaar van de burgerlijke stand geen
sprake. De Van kannen kende Sjef Gulpers
als gemeentesecretaris heel goed, hij was
immers een neef van Pé en dus onder andere ook van Ger, tante Bemadet, Huub,
Leo en tante Tien. Schiffelers was van
Schaesberg en dat was een heel andere
plaats. Het is maar goed dat we geen neef
en nicht van elkaar zijn, maar we hebben
wel dichtbij gezamenlijk bloed zitten. Zullen
we eens een paar lijntje opzetten?
1.

2.
3.

4.

liggen zien we hetzelfde gebeuren Vanuit
Boermans naar Hanssen en de relaties tussen Hanssen en Dautzenberg.
Wanneer we nu nog eens opnieuw moesten beginnen met het opzetten van een
stamboom, zouden we er hoogstwaarschijnlijk niet meer voor kiezen om twee gescheiden genealogieën te maken. Veel dingen moeten nu dubbel worden ingebracht,
maar van de andere kant is het ook zo dat
we nu echt niet meer gaan proberen om
aan de ene kant bijna 15 000 namen en
aan de andere kant bijna 14000 namen bij
elkaar te vegen.

Onze kwartieren zijn op een gegeven moment gewoon identiek.

*&
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tr:

J.

Jo Schiffelers
Leo Schiffelers

Theresia Dautzenberg, de moeder van Leo en oma van Jo.
Pieter Joseph Dautzenberg

I u'
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Een dochter van Pieter Joseph, Maria Catharina Philomena Dautzenberg, een zus

il

dus van de oma van Jo was getrouwd met
Willem Vreuls.

1.

2.
3.
4-

)

lí

Gerda Van kan
PéVan kan
Geertruid Vreuls
Peter Joseph Hubertus Vreuls

De zoon Willem Vreuls van Peter Joseph
was getrouwd met [ríaria Catharina Philomena Dautzenberg.
Pé Van kan en Leo Schiffelers moesten dus

Gelukkig blijft de stamlijn Schiffelers van Jo
heel lang in Kerkrade hangen voordat die
naar Simpelveld terugslaat. Tussen de tak
Schiffelers en Vankan die wil in Simpelveld
blijven zitten ook weer bloed en aanverwantschappen.

beiden oom zeggen tegen Willem Vreuls x
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We hebben nog een aardige. ln

1832
trouwt Andreas van Kan in Bochol2 met
Johanna Wierts. Andreas komt in 1836 alte
overlijden in Nyswiller. Ze hebben dan één
dochter. De weduwe is natuurlijk te jong (26
jaar) om alleen te blijven zitten en ze heeft
ook nog de zorg voor een dochter. Ztl hertrouwt op 3 augustus 1837 met Hendrik Joseph Schiffelers. Even het lijntje:

heeft Gerda zrln wij het eerste lid dat een
geheel nieuwe tak toevoegde en wel de
Hamersen uit Eygelshoven. Hamers heeft
ook weer relaties met Oberje. Wanneer we
het goed hebben heeft ook Jo van Marianne de Hamersen in zijn familie zitten. Dat is
dan vermoedelryk weer de tak Ubachsberg.
Omdat na te gaan hebben we echter wat

1. Hendrik Joseph Schiffelers
2. Leonardus Josephus Schiffelers
3. Hubertus Winandus Schiffelers
4- Leo Schiffelers
5. Jo Schiffelers.

Jullie zien wel dat je door zo met namen te
spelen een genealogisch ondezoek best
heel leuk kunt houden.

,É
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We maken het nog wat spannender. Winand Ploemen, een oom van Helmy en dus
broer van tante Liesbeth, heeft in zijn ondezoeken aangegeven ook weer verbonden te zijn met Johanna Wierts en haar
voorouders, die dan dus ook weer de voorouders van Jo zijn.
lets anders.

We kennen allemaal wel iemand die van
Wersch heet, of we weten in elk geval dat
die naam veel voorkomt in onze contreien.
Tot tweemaal toe is een vrouw uit de familie
Schiffelers de stammoeder van een tak van
Wersch. Ook later komen dan nog huwelijken uit deze twee families voor.
Nog zo'n bekende familie: Hamers.
Van de familie Hamers geeft het een groot
aantal takken. Ze zrln niet allemaal samen
te brengen. Van alle kanten komen we die
mensen tegen. Aan de Simpelveldse kant
heeft Jo nogalwat bloedvermening van deze familie. Als lid van de Hamersvereniging

meer gegevens nodig.

Wanneer je als aangetrouwde wilt weten
hoe je zelf ook verder in dit soort verhalen
past, willen wrj dat best ondezoeken. Om
een lijn goed te kunnen oppakken is het
voor ons wel van belang, dat je zelf even
via een paar trouwboekjes teruggaat naar
een trouwdatum die voor 1922 ligt" Vanaf
dat moment kunnen wijthuis of in Waubach
vrij makkelijk binnen Limburg een stamlijn
oppakken. We hebben dat al eens gedeeltelijk gedaan voor tante Bertha, Huub weet
hoe het met de familie Minartz en Boltong
zit, van Piet hebben we stamboom Augenbroe bijna geheel compleet tot in de vroegste jaren in Kerkrade. De familie Daemen
van tante Jes is al uitgevlooid door haar
nicht Riet.

Van de familieu Baur uit Onderst Nieuwenhagen verschijnt in december van dit jaar
een publicatie van de hand van May Quaedflieg. De presentatie van dit boek is op
zondag 1 december in het gemeentehuis.
Als voozitter van het OCGL zal Jo dan ook
een exemplaar van dit boek overhandigd
krijgen. May, die eerder al heeft bewezen
een goede pen te hebben en ook uitstekend ondezoek te doen, is lid van het
OCGL en de Werkgroep Waubach.
Voor mensen uit Nieuwenhagen is dit boek
beslist een aanrader. Het boek kost 19,95
Euro en je moet vooraf intekenen en betalen bijMay, Brunsummenrueg 53.

En nu we dan toch de naam Quaedvlieg
hebben laten vallen, of hoe je hem ook wilt
schrijven, nog maar een aardigheidje.
Jo van Helmy noemen we eigenlijk niet zo
snel in de stamboomverhalen. May heeft
4

die familie helemaal uitgedokterd en in een
prachtig boek beschreven. En nu komt het:
of wij nu een kwartierstaat van Gerda maken of van Jo Schiffelers, we komen samen
ook weer de hele familie Quaedvlieg tegen.
Bij een van de oudste Quadvliegen in
Leenhof gaat zelfs een directe voorvader
van Jo S. mee ten doop. Op de een of andere manier moeten de families toen een
relatie met elkaar hebben gehad alwas het
maar dat ze beiden op belangrijke pachthoeven zaten Leenhof en Crombach en
ook niet echt arm geweest kunnen zijn.
En dan tot slot.

rijksarchief prijkte onder Brunssum in een
keer wel een huwelijk Otermans-Plum. Het
huwelijk was voltrokken in Brunssum op 24
november 1 808.
De ouders van Berbke waren Joannes Josephus Plum en tt/aria Sibilla Quaedvlieg.
Berb was gedoopt op 6 augustus 1784 in
Marienberg. Haar ouders waren op 15 november 1778 in Heerlen in de Pancratiuskerk getrouwd. Eerst waren zij natuurlijk in
ondertrouw gegaan bij de dominee.
Nu zijn we nog niet op zoek gegaan naar de
ouders van Maria Sibilla Quaedvlieg. Het
sterke vermoeden is natuurlijk dat zij in
Heerlen gedoopt is.

Zodra we wat tijd hebben, misschien in de
vakantie, zullen we weer eens een paar
keer naar het rijksarchief in Maastricht trekken. Daar is de Schepenbank van Simpelveld beschikbaar en we hebben begrepen,
dat het in die stukken barst van de vermeldingen Schiffelers en Vankan. We hopen
dus binnenkort heel wat aanvullende familiegegevens te hebben.

Een lange zoektocht

ié

Wanneer deze door de porseleinkast gaat
is het echt mis!

Al bijna zeven jaar ztln we op zoek geweest
naar de voorouders en met name de
grootmoeder van "de moadde/'. We wisten
dat haar moeder met de meisjes naam
Otermans of Notermans heette. Opa Oter-

mans was gehuwd met Anna Barbara
Plum. Pastoor Moonen noemt haar in zijn
boek "Brunssum door de eeuwen heen",
Beöke PIum.
De naam Plum is nu niet de meest zeldzame naam in onze contreien. Alle doopregisters werden afgezocht, maar een beslissing
durfden we toch niet te nemen. ln het rijksarchief zochten we in de huwelijksklapper
naar aanknopingspunten. Helaas, pindakaas dus.

We hebben ons er niet meer zo direct op
vastgebeten en hoopten op een toevalstreffer. En ja, toen we de beschikking kregen
over de digitale huwelijksgegevens van het

Aan de hand van de gezinsklapper van Marienberg kwamen we er al snel achter, dat 't
Berb nog een zus en twee broers had.

Vader Joannes Josephus was ook in Marienberg gedoopt en wel op 22 maart 1753.
Zijn vader was Gerardus Plum en zijn
moeder Gertrudis Beck. Gerardus was gedoopt in Marienberg op I februari 1719 als
zoon van Joannes Plum en Margaretha
Maubach. Ook van deze gezinnen hebben
we de kinderen gevonden.
Joannes moet omstreeks 1695 gedoopt
zt1n, maar zoek maar eens op die voornaam
wanneer je verder niet veel gegevens hebt"
We zijn al blij dat we deze kwartierlijn drie
generaties terug hebben kunnen zetten.
Bij het OCGL hebben gelukkig de schepenbank van Ubach waar Marienberg en
Scherpenseel toe behoorden. Daar kunnen
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we misschien nieuwe aanknopingspunten
vinden.

Het vinden van deze h1n wtjst wel uit, dat er
door de aderen van onze Vankannen wel
nogalwat Duits bloed vloeit.

Zondag í5 september open dag bij het
OCGL, Kloosterstraat í9, Waubach.

I

Wanneer jullie eens willen kijken naar de
collectie van het OCGL moet je oP 15
september tussen 13.00 en 't7.00 uur naar
Waubach komen. Het is dan Monumentendag en het OCGL presenteert dan de
zadelmakerij Robbertz, en in het kader
van handel en vervoer de lAO, familie
Jurgens, de kramers uit de Groenstraat en
de rest van de collectie.
De toegang is gratis. Koffie, fris en een
biefije zijn tegen ledenprijs te koop. Ook
zijn dan de jaarboeken te koop.

Toen dit nieuwtje in Ubachsberg doordreunde wisten ze daar niet wat ze hoorden. Zo jong nog en nu al een luie auto. Of
gaat het voor het gemak van de chauffeur
die met enige regelmaat grote afstanden
moet afleggen?
We hopen wel dat het een auto is met cruise control, koeling, verwarmde zijspiegels,
ruitewissers op de koplampen, centrale
deurvergrendeling, automatische ramen,
vakjes voor een dran(e, genoeg speelruimte voor de kinderen etc. etc.
Zo ja dan moeten de ritten Lelystad - Nieuwenhagen toch een genot zijn.
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Nieuvrrtjes uit de familie
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Eens even kijken wat we aan de weet zijn
gekomen.
Een gouden bruidspaar

Op 8 oktober a.s" is het vijftig jaar geleden
dat op 8 oktober 1952 in Schaesberg het
wettelijk en kerkelijk huwelijk werd gesloten
en ingezegend van:
GerVankan en Bertha Vroomen.

Bovendien verkeren René en Ria wel in
goed gezelschap want ook Joep en Ria
hebben een volautomatische Saab. Nu is

Wij wensen onze gouden bruidspaar

het alleen nog even de vraag welk merk er
in Lelystad rondtuft.

En kom ze ztln nog jong, laten we zeggen
datze nog voor 50 jaar gaan.

Nog twintig jaar en je hebt ook goud

en
hun kinderen in elk geval een hele fijne dag.

Een automaat

Met een automaat bedoelen we hier een
auto met automatische schakeling. Een luie
auto dus.

Op 2 september a.s. is het in elk geval 30
jaar geleden dat Huub en Tiny trouwden. Of
ze de vijftig jaar halen weten we nog niet,
want Huub en Gerda maken constant afspraakjes.
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Wij wensen ook hen een hele fijne dag. 30
rozen moet kunnen.
Een ander lustrum

Geen huwelijk, maar wanneer onze informatie goed is, leven Det en Piet op 3 september a.s. 25 jaar samen. Ze denken er
misschien niet aan, maar dan toch even
deze tip.
70

jaar

September is een verrekte drukke maand.
Op 8 september wordt Gré 70 jaar. Een
respectabele leeftijd die je Gré niet aanziet,
Wijwensen Gré een hele fijne verjaardag.

van die hagelbuien zijn geweest zoals in
Limburg, dan moeten we er toch voor vrezen dat ook de fruitoogst in Lelystad naar
de knoppen is. Wanneer dat zo is, kunnen
we alleen maar adviseren om volgend jaar
een nieuwe bestelling te doen.

Zich rijk rekenen
Lezen jullie ook het Limburgs Dagblad?
Hebben jullie ook dat schilderijtje zien staan

van een zekere Boermans uit Wijnandsrade. Apetrots, duur betaald en wat zegt een
expert: "niets waard".

Boermans van de Hei
Het zit Maria niet altijd mee. Op zaterdag is

ze tegenwoordig bij goed weer in

haar
duunvagen over heel Nieuwenhagen en d'r
Kamp te zien. Ook op andere tijdstippen is
ze al in de winkels gesignaleerd met een
andere duwer. Deze duwer Gré, kreeg ze
zelfs op een zondag zo gek om haar in een
temperatuur van 34 graden op en neer te
duwen naar het kerkhof in Nieuwenhagen.

Als fietser heeft iedereen vroeger wel eens
een hond achter zich aan gehad. De kleinste hond die we in de familie hebben, heeft
blijkbaar iets tegen mensen in een rolstoel.
De kleine maar pittige Bobbie (zie een oude
editie) ging richting haar arm, niet met de
tanden, maar gewoon met de pootjes. En
het Maria had dus een "schnaaf' op haar
arm en het bloed vloeide rijkelijk.
Maar nu we het toch over Maria hebben.
Luisteren naar verstandige mensen doet ze
voor geen cent. Laatst kwamen Gerda en
Jo op een zaterdagmorgen wat vroeger
binnen en wat zagen zl1. "Maria had een
stofdoek in de hand". En het was er toch
een potje smerigl Geen stofje te zien, helemaalniets.
De Peren

Nou van de peren hebben we niets meer
gehoord. Maar wanneer er in Lelytown ook

Kopie

G

roeiende collectie bid prentjes

De bidprentjescollectie blijft goed groeien.
Op dit moment zitten er bijna 10.000 in de
computer en ze heeft nog niet alles verwerkt.

Maar voor het OCGL is ze ook begonnen
met een collectie geboortekaaÉjes, rouwbrieven, huwelijksaankondigingen, priesterfeesten.
Ook haar collectie met noveenprentjes
groeit gestaag.

Dus: niets weggooien maar richting Heeze laten komen!
K3

Nee geen poetsmiddel of zo iets, maar een
1

meidengroep uit België. Nooit van gehoord!
Nou dan moet je beslist binnenkort eens
aan Gerda en Manon vragen. De halve wereld moest via het internet afgezocht worden om te kijken of deze meiden in de buurt
een concert gaven. Dus de beide dames
gaan met Esmee naar Den Bosch. Niet
voor Zoete Lieve Gerritje maar voor de dames van K3.
En Jo die moest het spul opzoeken tot en
met de muziekjes en foto's toe.

Zelfs een dichter als P.C. Hooft schreef dat
de kinderen uit een boom geplukt werden.
Op andere plaatsen kwamen de kinderen
uit de kool, het riet, een gracht of zelfs een
put.

Meer roddels en nieuwtjes hebben we niet
uit het circuit.
Heb je nieuws, geef het ons dan wel even
door.

Geboorte
Van alle taboes die zich in de loop van de
geschiedenis hebben voorgedaan, is dat op
de geboorte het hardnekkigste geweest.
Wanneer dat taboe zich heeft aangediend
is niet bekend. Vermoedelijk is het in de
vroege middeleeuwen geweest, tijdens de
kerstening. ln de ogen van de kerkvaders
was de vrouw namelijk de incarnatie van
het kwaad. In de twaalfde eeuw schreef
zelfs paus Innocentius lll nog. "De vrouw
ontvangt met onreinheid en stank, zrj baart
met droefheid en smart, zij zoogt met benauwenis en zwoegen, zij vezorgt met
angst en vrees."
Het zalje als vrouw maar gezegd worden.
Mannen mochten vroeger niet bijeen bevalling aanwezig zr1n. Waar zij bleven is niet
duidelijk. Misschien in de herberg, op het
veld, of ergens anders.
Wat er in de kraamkamer gebeurde was
een vrouwenaangelegenheid en geheim.
Daarom zien we op oude afbeeldingen van
een geboorte zelden mannen voor en zie je
ook niets van de eigenlijke geboorte. De
vroedvrouw tast onder de rokken of zln al
lang en breed gebakerd.
Het taboe is in feite ook de oorsprong over
de fabeltjes van de herkomst van kinderen.
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Voor zo'n pronkstuk heeft mijn vader zich
toch moe moeten maken (Jo)
De ooievaar is in Nederland als kinderbren-

ger pas laat actief geworden. We namen
dat aan het einde van de achttiende eeuw
over uit Duitsland. En de ooievaar werd natuurlijk een daverend succes.

Dat arme beest was het overigens wel
schuld, dat de moeder in bed moest blijven
want hij had haar per ongeluk met zijn snavel in de buik of been gestoken. Ja je moest
je andere kinderen toch iets vertellen!

En dan de zogenaamde

bakerpraatjes.
Sterke verhalen? Dat is maar de vraag. Pas
in 1875 ontdekten de biologen Oscar en Richard Henrvig hoe de bevruchting plaatsvindt.
Een vrouw die niet in verwachting raakte,
B

vuistjes werd gierig, een dubbele kruin wees
op koppigheid of knapheid (heeft Jo toch effe geluk gehad!), wanneer de moeder niet
de eerste nageltjes afbeet, werd het kind

had volgens haar omgeving te veel omgang

met mannen gehad, of te weinig met haar
eigen man. Het lag in elk geval aan haar!
Ter opwekking van de zwangerschap dienden kleverige en stoppende middeltjes als
stroop en koek. Dat hielp echter niet wanneer ze nog aan een ander kind borsfuoe-

een dief. Werd het kind op vrijdag geboren
dan stierf het spoedig. Woensdag, zondags
en kerstkinderen waren gelukskinderen.

ding gaf.

Vanuit de onreinheid moest de vrouw minstens negen dagen (heilig getal) in bed blijven. Ztl mocht niet in de stallen komen, de
was doen, kleren in de kast leggen, in de
buurt van eten komen etc. Pas wanneer de
vrouw zes weken na de bevalling haar eerste kerkgang had gemaakt, was haar periode van onreinheid officieel beeindigd.

Tijdens de zwangerschap mocht de vrouw
niet met de benen over elkaar zitten want
dan groeiden die van het kind aan elkaar.
Zij mocht haar armen niet boven haar hoofd
steken omdat dan de navelstreng zich om
de nek van het kind verstrengelde. Sloeg zij
bij het schrikken voor een haas haar hand
voor de mond, dan kreeg haar kind onherroepelijk een hazenlip. Ze kon het beste
naar mooie dingen kijken, dan kreeg ze ook
een mooikind.

Nadat de kraamkamer na de bevalling op
orde was gebracht, kon de vader binnenkomen. Hij kreeg het kind aangereikt en het
op de knieën te nemen, bevestigde hij zijn
vaderschap.

Wanneer de geboorte op handen was,
werden laden, kasten en deuren wijd open
gezet om de baarmoedermond een voorbeeld te geven.

De buitenwereld werd van de gebeurtenis in
kennis gesteld.
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Een kind dat geboren werd met gesloten
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boterhammen (vervangen door muisjes) en
9

volwassenen kregen warme kandeel, rijnwijn met kaneel en kruidnagelen. Er werd
zelfs zwaar feest gevierd ondanks de ellende van de kraamvrouw.
Bij deze openheid hoorde ook het publiekeIijk zogen van het kind. Had de moeder te
weinig melk dan sprong een buurvrouw in.
Een paar dagen na de geboorte, kwam de
buurt en familie opnieuw op bezoek. Nu
brachten ze cadeautjes mee als kleertjes,
eieren, baksel en voor vader een hartversterkertje.

ln het katholieke geloof was er ook nog
haast met de doop. De peten hadden een
hoofdrol. Z\ moesten bij een eventueel
overlijden van de ouders de zorg voor het
kind op zich nemen. Dat is heel wat anders
dan het nu zijn van suikeroom of tante.

kader gezet met een kleurtje. Ook bijzondere aankondigingen zetten we voortaan in
een tekstkader met kleur.
In ons volgende Kanneke zullen we proberen om nog iets meer te gaan spelen met
de opmaak waardoor we wat minder recht
zullen werken en sommige foto's groter in
de tekst kunnen zetten.

Omdat in oktober alweer het laatste nummer van dit jaar verschijnt, kan ook iedereen
alvast na beginnen te denken over een verlenging van het abonnement.
Wij gaan nu even aan onze eigen vakantie
beginnen en wie weet waar we weer nieuwe ideeën op doen.

Voor deze keer genoeg over deze openbaring. De volgende keer gaan we wat verder
in op het beroep van vroedvrouw, instrumenten etc.
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Pins Jo vonden we toevallig ook nog tus-

Tot slot

sen een aantal kaartjes.

Blijf allemaal gezond, denk niet te veel na
Ons volgende Kanneke, het laatste van deze jaargang, verschijnt eind oktober. Bijdragen kunnen worden ingestuurd tot í0 oktober a.s.
We zijn deze keer begonnen met wat veranderingen aan te brengen in ons Kanneke.
Zo hebben we de koppen nu in een tekst-

over de ooievaar en tot de volgende keer.
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Beste allemaal,

sen en anekdotes uit de familie?

Wie heeft achtergrond informatie over de huiVoor jullie ligt het laatste nummer van de 3' jaargang van ons Kanneke. ln december beginnen we
aan de 4" jaargang. Voor de vezamelaars begint
het zo al een aardig boekwerk te worden.

Een nieuwe jaargang betekent ook dat we jullie
weer moeten vragen om het abonnementsgeld
ter dekking van onze kosten over te maken.

We hebben besloten om het abonnement ook
voor het jaar 2003 vast te stellen op 12,50 euro.
ledereen wordt verzocht om dit bedrag vóór Í5
december 2OO2 over te maken op bankrekeningnr.4.87.03.904 ten name van J. Schif-

zen waarin gewoond is?

Wij komen graag langs om eens een avondje
daaroverte praten.

En we willen nu ook graag recente(re) foto's
hebben van de gezinnen in onze familie. Na het
scannen komen de foto's natuurlijk weer retour.
Wie wilons meehelpen?

Wij wensen jullie in dit Kanneke in elk geval weer
veel leesplezier.

felers cs.
Wanneer we aan het voonrvoord beginnen, is het
niet altijd even makkeltlk om te zeggen waar we
het over gaan hebben. Een ondenruerp wordt in elk
geval de gebruiken rond de geboorte. Daama weten we dan ook meteen waar de kinderen vandaan

Vrijje goa

komen.

Het komend jaar zullen we in elk geval gaan proberen om een eerste uitgave te maken van onze
stamboom. Hoe we dat gaan doen moeten we nog
even bekijken. Het zal in elk geval naast de genealogische gegevens gaan om foto's en verhalen.
Het genealogisch verhaal is een eind op weg en
zal ook wel nooit af zr1n. De verhalen uit de familie
kennen we lang niet allemaal. Daarom een oproep:

Wie kan ons helpen aan verhalen, gebeuÉenis-

Regelmatig worden we op de hoogte gehouden
van de gang van zaken in Nieuwenhagen door
Sjef en Yvonne Erens. Laatst kregen we van Sjef
een mailtje met een gedicht in het dialect. Wijweten zeker, dat Sjef er geen bezwaar tegen heeft

wanneerwij het gedicht hier opnemen.
Vrijje goa.
lch zoot mit't meëdje óp de bank
Hank in hank.

I

D'r pap van hem koam eri
En vroog of ich tappesere kank.
lch han mich dem ins goot bekieëke
En wieërwoar ich doa al oeëtgesjieëte.
Vrijje goa
lch zoot mit't meëdje óp de bank
Hank in hank
Och dem ziene pap koam eri
En ich zaag dem dat ich nlt tappesere kank.
Heë zeët dat wool ich dich óch nit vroage.
Doa zoog ich mich alsjtoa
Heë houw't leefste der gaat um gedoa.
lch houw noch noeëts inne sjuppesjteel gebroake
Die loot ich rujjig in d'r staal mar sjtoa

Doew houw ich doa de ming gerieëte en kank ich
goa.

lch kank nit grave of tappesere
Wat ich waal kank mit die meëdjes op de bank
Vertel ich uch ing aanger kieër.
Aangesjweëd 't liedje veuëls te lank.

Sjef Erens, Nujjenhage 17-08-02

Sommigen van jullie vragen zich wellicht af wanneer horen en zien we weer wat van ons verleden.
Het is inderdaad het afgelopen jaar stil geworden.
Aan het rijksarchief in Maastricht hebben we geen
bezoek meer gebracht. Maar dat zullen we weer
eens veranderen. ln Maastricht liggen nog veel
gegevens op ons te wachten van de schepenbank
Simpelveld. Niet altijd het meest dankbare karwei
omdat de handgeschreven teksten nu eenmaal
niet altr.ld evengoed te lezen zijn. Gerda noemt dat
meestalTuks.
Maar we hebben toch her en der weer nieuwe namen gekoppeld en gegevens aangevuld. Dat komt
omdat we op dit moment de beschikking hebben
over alle huwelijken van Limburg van 1795 tot
1923. Yan een aantal plaatsen hebben we ook de
overlijdens en geboorten. Verder hebben we in het
grosse Vaterland nieuwe gegevens gevonden van
familieleden die vanuit Simpelveld en Bocholtz
naar Laurensberg, Kohlscheid, Pannesheide, Horbach enz. zijn getrokken.
Dagelryks struinen we intemet af op zoek naar
nieuwe gegevens.
Vandaar dus ook onze voomemens om in het komend jaar voor onze abonnees een apart boekwerk uit te geven.

We houden jullie van onze vorderingen op

de

hoogte.

We zouden deze keer verder gaan met het verloskundig deelen het kraambed.
Onze Jo geeft hierwethouder Clermonts-Aretz een

rondleiding bij de heemkundevereniging en vnagt
aandacht voor het behoud van de zadelmakeij
Robertz.

ls het jullie nooit opgevallen? Een vroedvrouw is altijd nagenoeg altijd een vrouw. De gynacologen
bestaan in meerderheid uit mannen.

ïot in de zeventiende

eeuw was een bevalling in

elk geval een exclusieve aangelegenheid voor
wouwen. Toch gaan zich mondjesmaat ook mannen met het vak bemoeien. Het begint er mee, dat
mannen de kennis van de vroedvrouwen opschrijven.

Erverschenen al boeken in 1516 en 1591.
2

Het waren klinkende titels. Den roseghaert van den
bevruchten wouw en 't Boeck van de vroetwijfs.

Rond 1500 werd door een man zelfs een eerste
keizersnee gedaan. Tot het einde van de negentiende eeuw stond de ingreep vrijwel gelijk met het
doodvonnis omdat men de baarmoeder niet meer
waterdicht kon hechten. Keizersneden werden
zelfs al in de oudheid gedaan, maar daarwerd dan
mee gewacht totdat de vrouw dood was.

kwam omdat Lodewryk de Veertiende bij de bevalling van zijn minnares Louise de la Vallière een
mannelijke hofarts liet roepen.
Het voordeel van de vroedmeester was weer dat
hij instrumenten mocht gebruiken en medicijnen
mocht voorschrijven. Aan de vrouwelijke collega's
was dat verboden. Nu nog zie je dat in het buitenland.

Het kon natuurlijk niet an-
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of er werd ook

gestart met speciale wou-

wenklinieken.

Nederland
heeft eigenlijk als enige land
de thuisbevallingen hooggehouden. Vanaf 1865
wordt
beroep van
vroedvrouw beschermd,
moeten zr1 een opleiding
hebben gehad. Pas rond de
zeventiger jaren van de vorige eeuw neemt het aantal
thuisbevallingen af en zie
we wouwen meer richting
ziekenhuis gaan. Ook krijgt
de vroedvrouw concunentie
van de huisarts.
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Door mannen werden ook de eerste verloskundige
instrumenten gemaakt. Omstreeks 1600 werd de
verlostang ontworpen. Door het taboe op de geboorte kon men de tang vier generaties lang geheim houden. Alleen tegen hoge betaling werd ze
toegepast. Datzelfde gebeurde aan het eind van
de zeventiende eeuw met een soort hefboom met
twee lichte krommingen waarmee een aloverleden
kind kon worden weggehaald. Verloskundigen
moesten dit geheim kopen om het te mogen gebruiken. Pas rond 1720 komt de eerste verlostang
algemeen beschikbaar.
Vreemd, maar mannen begonnen ook les te geven
aan woedwouwen. Het aanzien van de vroedvrouw was laag. Vroed betekende weliswaar'\Mtjs",
maar die wijsheid werd niet door iedereen hoog
aangeslagen. Soms werd de vroedwouw zelfs
"kwaadwijf'genoemd.
Omstreeks 1614 werd in Groningen de eerste
woedwouwenschool gestart. Zo rond 1660 krijg je
dan de examens.

lneens deed de woedmeester z$n intrede.

Dit

De komst van de eerste
mannen aan het kraambed
betekende niet dat er een
taboe was doorlcroken.
Nee de wouw werd geblinddoekt of haar heupen
werden met kleden bedekt en al tastend werd het
werk gedaan. Een vrouw was opeens ook niet
meer a,vanger, maar in blijde verwachting, ze
baarde niet meer maar beviel. Rond het kraambed
werden kamerschermen gezet en werd de slaapkamer van de ouders ingericht als kraamkamer.
Geboortes werden maar aan een beperkt aantal
mensen aangezegd, het kraamkloppertje verdween en geboortekaartjes en advertenties kwamen er voor in de plaats.
Ook het in het openbaar de borst geven van een
kind verdween voor bijna tweehonderd jaar.
Ook de aankleding van de kinderkamer werd heel
anders. En na minstens duizend jaar afwezig te
zijn geweest, kwam vanaf de jaren Mjftig van de
vorige eeuw, ook de man in het hoofdstuk voor en
was hijaanwezig bijde bevalling.

En na al dat geheime gedoe, hebben we tegen3

En na al dat

geheime gedoe, hebben we
tegenwoordig de televisie brj de bevalling, maken
we zelf foto's en films, gaat de man mee naar de
arvangerschapsgymnastiek, puft hij mee en mag hij
de navelstreng doorknippen. We kennen ook nog

allerlei houdingen om het kind te krijgen en het
kind gaat meteen na de geboorte op de blote buik
van moeder en wordt niet meer eerst gewassen.
Veelculturen zien dat nog steeds als onreinheid.
Wij hopen met deze twee artikelen de revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van de geboorte
te hebben laten zien.

Leonard werd geboren in 1845 en stierf in
1916. Helaas ontbreekt nog de naam van
zijn moeder, maar die vinden we nog wel
in een publicatie.
Zijn moeder leefde van bedelen of werk
dat ze als dagloonster kreeg. Leonard
was voor zijn leeftijd blijkbaar erg lang.
Moeder nam hem overal mee naar toe
waar zi) was. De geestelijk zwakke
vrouw vezorgde haar kind zo goed mogelijk. Meestal zatze in de buurt van de
dom te bedelen.

I

Volgens onze informatie moet
op deze schoolfoto uit 1952 in
Waubach, Geny de oudste
dochter van oom Sjef en tante
Liesbeth staan. Helmy moet
maareens goed kijken.

I

Leonard "Lennet" van Kann.
De lieveling van de Akense
Studenten!

Wanneer je over internet surft kom je soms toch
wel aardige zaken tegen. Naar de schrijfwijze van
de naam moet je dan niet altijd kijken.

We vonden een artikel waarin van deze Leonard
gezegd wordt, dat hr1 de mooiste man van Aken
was: "va Oche d'r schönnste Mann".

Lennet was nog een jonge toen zijn moeder stierf

Hij werd verder opgevoed en vezorgd door de
nonnen. Later woonde hr1 in een kamertje in een
achterhuis.

Op een dag viel Leonard blijkbaar op bij de Akense
studenten. Met sigaren en mooie kleren, die de
studenten meebrachten van een mannelijk overleden familielid, wonnen zij het hart van Leonard. Hij
werd de mascotte van de studentenvereniging.
Langzaam aan begon Leonard ook eisen te stellen
aan z|n begunstigers Hij wilde door een afuaardiging worden afgehaald en marcheerde dan aan de
kop van de studenten. Dat ging ook zo bij optochten.
Bij bijna elke actiMteit kreeg Lennet eerst een dikke
4
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Mensen kiezen dus heel bewust voor de bestel
Leonard hield van goed eten en sigaren. Het eten
krijg hij meestal gratis en het meeste geld gaf hij
zelf uit aan inderdaad sigaren. Htj maakte ook
graag boswandelingen in zijn opvallende, goede
en gekregen kleding.

ln 1909 werd over hem een lied geschreven, dat
nu nog op feesten in Aken gezongen wordt.

We kennen geen melodie of verdere tekst, maar
wel het refrein:
Dat es d'r Lennet,
Das es d'r Lennet Kann,
Dat es d'r Lennet
Va Oche d'r schönnste Mann

Een van die mensen die de eerste keer geslaagd
is, is Maarten zoon van Jos en Wilma. Maarten van
harte proficiat met het halen van je rijbewijs.
Grootse plannen in Eindhoven. Joep heeft vele jaren met het Octrooibureau onderdak gevonden in
het World Trade Centrum. Op 1 december wordt
dit pand verlaten en betrekt Joep met zijn mensen
een heel nieuw pand bij de Technische Universiteit. Hij zit er niet alleen. ln Eindhoven heeft dit
nieuwe complex de naam Kennispoort gekregen.
Wij wensen Joep veel succes en goede zaken in
het nieuwe pand.

ïante ïrees heeft zus Maria nagedaan en zij heeft
nu een wandelstok die haar de nodige steun moet
geven bij het lopen. Daarom heet zo'n ding een

kindheidsoptocht 1928
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Wanneer je tegenwoordig op het net surft en je
klikt de pagina van het Centraal Bureau Rijvaardigheid aan, ziet dat onze Piet met de rijschool een
topscorer is. De hoogste score in het aantal de
eerste keer geslaagden. Een score die gelijk staat
met honderd procent!!!
Het nadeel is dan welweer, dat Piet nu een wachtlijst heeft door de vele nieuwe aanmeldingen.

wandelstok.
We hadden al bijzonderheden gehoord: een stok
die niet omviel. Wat zou dat voor iets zijn? Een
vemuftig dingetje zorgt ervoor dat je de stok inderdaad ergens aan kunt hangen.
Maar met die stok is nog iets heel bijzonders aan
de hand. Die stok is al één keer buiten geweest!
Ze zal toch niet bang zijn dat hij nat wordt. Op een
door Gerda gestelde waag kwam laatst het verlossende antwoord: "dea stek is heem. Kink ich goa
toch mit d'r auto".
Maar effe alle gekheid op een stokje. Tante Trees
is blij met haar hulp nu ze niet meer zo goed vooruit kan.
Ome Ger en tante Bertha gaan begin januari 2003
met de kinderen een paar dagen lekker samen
weg. Daar staan zij stil bij hun gouden feest. Ome
Ger beloofde daama een stuk voor ons Kanneke
te schrijven. Hij mag het ons ook vertellen dan nemen wij het op en wie weet wat we dan nog te horen krijgen.
Op dit moment werkt Ted, zoon van Tiny en Huub,
aan een digitale versie van het Kanneke. Dat betekent dat we dus met ons blad intemet op zullen
gaan. Wij zijn erg blij dat Ted ons hiermee wil helpen.
Ted is overigens met zijn Joyce gaan samenwonen in het mooi Eygelshoven. Wij wensen het
jonge stelveelgeluk.
Maria de mazzel heeft gehad, datzij een paar keer
mee op stap mocht naar Margraten en Kerkrade.

ln Margraten bezocht zij het oorlogskerkhof en
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Ted is overigens met zijn Joyce gaan samenwonen in het mooi Eygelshoven. Wij wensen het
jonge stelveelgeluk.
Maria de mazzel heeft gehad, dat zij een paar keer
mee op stap mocht naar Margraten en Kerkrade.

ln Margraten bezocht zij het oorlogskerkhof en in
Kerkrade het lndustrion. Beide keren werd er natuurlijk gegeten in de Gerardushoeve en de Overste Hof.
Maria zal de volgende keer een kinderpannekoek
bestellen want ze kreeg niet de hele joekel op.
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ris, handgeschakeld, 5 versnellingen, luxe uitvoering, op benzine, 5 deuren, en noem maar op. De
wagen werd op een speciale locatie vanuit Heeze
geshowd voor de reclame. Zie foto elders.

ln november is de Creadoe. Een beurs voor de
dames in de familie. Goed voor de ene beurs en
slecht voor de andere. Na de beurs zal het wel
wedstrijd worden: '\rvie heeft de mooiste kaart voor
kersf'. En [\Iaria? Die wil gewoon alle kaarten hebben die geshowd worden.

+
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ls hijniet mooi!

Trees en Arie hebben besloten om in Swolgen
geen kerstboom meer op te zetten. Dit jaar komt
de boom in het nieuwe huis in Ayen te staan. Ayen
ligt aan de Maas. Je gaat de Maas over, linksaf de
rijksweg op en even later weer linksaf. Direct achter de dijk of liever gezegd er boven staat een
knots van een nieuw huis. Vanaf tenas, keuken en
kamer een mooi uitzicht op de Maas. Het nieuwe
adres volgt nog. Wij wensen hun veel plezier en
geluk met de nieuwe woning.
ln Swolgen staat overigens nog een huis te koop.

Nieuwenhaags
Verleden
We willen jullie maar een klein stukje mee terug
nemen in de tijd. Nog niet zo gek lang geledenzag
de Hoogstraat er heel anders uit.

Bij het boodschappen doen krijg je als moeder
soms ook wel eigenaardige zaken van je dochter
te horen. Manon maakte een opmeking richting
Esmée toen ze in Eindhoven aan het shoppen waren met Gerda. Esmée zag natuurlijk van alles en
wilde ook graag alles hebben. Esmée had meteen
haar antwoord klaar: "hoe kun je nu zeggen dat ik
niet meer moet zeuren. Dat krijg ik later toch ook
wanneer ik zelf kinderen heb en mamma ben".

Na alle gesodemieter over auto's met automaat,
airco en noem maar op, hebben ze in Heeze ook
maar een nieuwe auto aangeschaft. Het is een Ya-

En dan met name dit warenhuis Cortisse. De
mooie hoek is verdwenen en heeft plaats moeten
maken voor nieuwbouw.
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Cortissen in Nieuwenhagen niet verder doorgetrokken, maar zeker is dat Anna Christina uit dezelfde familie komt. De opa van Gerardus was overigens een broer van de opa van onze stamvader
Leonardus.

Van de familie Cortisse hebben we wel het spoor
een stuk terug vervolgd. ln oorsprong zijn het Belgen uit de streek rond Luik. Zij komen uit Chameux
in het Land van Dalem.

naar een stukje andere volkscultuur te kijken: "de
heksen".

Heksen hebben en bestaan nog bij zowat alle volkeren op de wereld. ledere volk schildert ze anders
af en ze hebben ook vaak nog een andere functie.
Bij ons was een heks slecht. Onder de invloed van
de keken kennen we dan ook inquisitie en heksenvervolging. Heksen moesten dood.
Zoals wel bij meer aspecten van volkscultuur, had

ln het begin van de 18" eeuw zien we wj

veel

de hekserij die door de kerk werd bestreden, te

mensen uit het Land van Dalem zich vestigen in
onze streken. Enezijds lsvam dat omdat er in die
streek gezocht was naar nieuwe pachters voor
pachthoeven, andezijds werd toen ook handel
gedreven en werden door mensen grote afstanden
afgelegd. Ook was men wel op zoek naar betere
streken en bleef men hangen na militaire dienst.

maken met dingen die overgenomen waren van de
Germaanse voorouders.
De Germanen beleden een ontwikkelde godsdienst en kenden een uitvoerige mythologie. Zij
hadden geen machtige priesterklasse zoals bijvooöeeld de Kelten.
ln de huislijke kring voldeed het hoofd van de familie aan wij eenvoudige godsdienstige verplichtingen. Hr.; bracht otfers, net als bij de Romeinse
huisvaders. Bij gemeenschappelijke plechtigheden
trad een vooraanstaand stamlid op voorganger.
Veel verder ging zijn rol dan niet.
De volwassen, strijdbare mannen waren verenigd
in een mannenbond en de plaatselijke mannenbond fungeerde als volksvergadering, rechtbank
en strijdmacht. Ook werd door hen gelet op de regels en ongeschreven wetten van de gemeenschap.
De bonden hadden ook een sterk godsdienstig en
magisch karakter. Door de inwijding in de geheimen van hun bond maakten de mannen deel uit
van het leger van Wodan, de goddelijke heerser
over leven en dood. Een Germaan die in de mannenbond was opgenomen was dus op een magische wijze verbonden met de goden en ook met
de doden, zijn voorvaders. De bond organiseerde
ook de belangrijke periodieke feesten, die een
sterk godsdienstig karakter hadden.

De oudste Cortisse die we kennen is overleden in
Heerlen in 1772. De zoon sterft in Schaesberg en
was gepensioneerd militair en wekman. Daar weer
een zoon van was koperslager en een andere
zoon landbouwer en herbergier. Ook zij kwamen
toen in Palemig terecht. Daar waar twee takken
Vankan ook vanuit Simpelveld in Palemig terecht
kwamen, is het niet zo gek, dat in Palemig een relatie ontstond tussen een Vankan en een meisje
Cortisse.

in de toekomst DNA-ondezoek nog
makkelijk kan en goedkoper, kunnen we ook op
die manier stamboomondezoek doen. Wie weet
waar we dan nog terecht zullen komen en wie allemaalfamilie van ons is.
Wanneer

Heksen
Nu de tijd van de lange donkere avonden weer is
aangebroken denken wijterug aan woegere tijden.
ln de leefkeuken stond een groot fornuis. Dat
stond ver genoeg van de schouw om er lekker
achter te gaan zitten. Dat was lekker warm en
meestal kregen we dan ook nog wel wat lekkers.
Opa Horsch vertelde ons dan vaak verhalen over
woeger. Van heksen en bokkerijders. We hoorden
angstaanjagende sagen en legenden, en toch was
het spannend.
Die verhalen zijn eigenlijk de aanleiding om eens

Het viel de Romeinen indertijd op, dat de Germaanse vrouwen erg geëmancipeerd waren. Ze
hadden zekere rechten, werkten hard en volgden
hun mannen en zonen tot op het slagveld.
Ook in veel godsdienstige ceremoniën speelden
de wouwen een belangrijke rol. De Germanen waren zelfs overtuigd van de geheimzinnige en magische eigenschappen die hun wouwen bezaten.
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ren zelfs overtuigd van de geheimzinnige en magische eigenschappen die hun vrouwen bezaten.

Al deze woorden zou je in
onze modeme tfd kunnen
vertalen als "heks".

Toch schijnt het ook in de tijden voor de Christelijke jaartelling soms te zijn voorgekomen, dat heksen werden ver-

Met allerheiligen voor de deur maken we nog even een zijsprong.
ln de nacht van 1 november, nadat de oogst binnen gehaald was en het
nodige vee voor de winter geslacht, wees men door het stoken van vuren de zielen van de doden de weg, zodat dezen hun deel konden op-

eisen. We noemen dit de Sint Walburgisnacht. Dit feest werd omgebouwd tot Allezielen. Bij de heksenvervolgingen spelen de Sint Walburgisnacht en de nacht van Allezielen een belangrijke rol.

brand. Aangenomen mag
worden, dat deze wouwen
dan het slachtoffer zijn geworden van de argwaan die
het hebben van magische
kennis met zich bracht.

ln het algemeen werden de
Germaanse heksen echter
met eerbied behandeld. Zi
waren het tenslotte die ziekten uitdreven, slechts weer
konden bezweren en die de
toekomst konden voorspellen.
ln feite moet hun hekserij bestaan hebben uit een mengeling van raadselachtige magie
en primitieve wetenschap. Zij
hadden zeker een bepaalde
medische kennis. Veelal waren het heksen, die vroedwouw optraden. En daarmee
kunnen we meteen ons oude
woord "vroed" verklaren, dat
niets anders dan '\rvijs" betekent.

Ook de Engelse

woorden
witch en wizard en ons eigen
woord wichelaar zijn afgeleid
van wicca. En dat betekent
simpelweg "wijze, wetende".

Volgens ons sÍaaÍ tante Bertha op deze foto. We de anderc dames zijn
weten we niet.

Waar komt het vliegen van heksen vandaan?
Eigenlijk is het antwoord heel simpel. De Romeinen en voor hen de Babyloniers geloofden al dat heksen konden vliegen en tijdens het Germaanse Joelfeest werd men geacht met Wodans leger door de lucht te
Miegen.

moeten ook vertrouwd zin

De vervolgingen waren dus in feite gewoon nep. Men wilde het volk in
de macht houden.
Koud of niet koud, heksen Mogen naakt en konden alleen vliegen wanneer ze ingesmeerd waren met "heksenzalf'. De oude Germanen kenden dit in elk geval niet. Misschien waren op de Germaanse Joelfeesten, een groot bras- en vekleedfeest (camaval?) wel naakte vrouwen
omdat het immers het feest van de vruchtbaarheid was. Het is ook niet
uit te sluiten dat in de koude wintermaanden het insmeren met schapenvet gebruikt werd om zich te wapenen tegen de kou. Onze huidige
lange afstandzwemmers doen dat ook, maar zijn geen heksen.

geweest met sommige gifstoffen en roesmiddelen.
Veel van het hiervoor staande
zal ons bekend vookomen.

Zoals we eerder al eens hebben verteld, gaan veel feesten over naar
het Christendom. Germaanse godheden kregen een andere naam en
werden zelfs heiligen. Onze eigen Sinteklaas is een regelrechte nazaat

De Germaanse heksen beoe-

fenden ook een primitieve
vorm van geneeskunde met
behulp van medicijnen.
medicinale
kenden
werking van veel planten en

Zi

de

B

paartegen in Meerssen.

Veel vrouwen gingen in het
geheim toch door. ln de klei-

ne

boerengemeenschappen
bestond daar ook grote behoefte aan. De gevolgen laten zich in een groot aantal
gevallen raden. Gevangen
neming, folteren, nep proces-

.,

ll

sen en verbranding.
De volgende keer meer.

(Bron: Heksen, ketters en inquisiteurs. Geloofsvervolging
en heksenprocessen door de
eeuwen van A. Zwarl en K.
Braun).
I

huwelijk tante Trees en ome Huub met de families Vankan en Boermans.

We hebben het er eerder

al

eens overgehad. ln Zuid Limburg komen twee families
Vankan voor: de onze en die,
die we gemakshalve aanduiden als de tak Meerssen,

We

beginnen

in

Meerssen

met een huwelijk

VankanVollers. Aan dit huwelijk hebben we een zoon gekoppeld
die Andreas heet. Andreas
moet tussen 1640 en 1650
geboren zijn want op '12 juni
1673 trouwt hij in Kerkrade
met Catharina Paumen (Palmen).
De ouders hebben we hypothetisch aangenomen op
grond van de namen die bij
het dopen van kinderen voorkomen.
Duidelijk is, dat de nazaten
van Andreas de tak Meerssen
vormen. Het eerste kind uit
zin huwelijk met Catharina
wordt in Kerkrade gedoopt.
Dit kind sterft ook in Kerkrade.
Daarna komen we het echt

Bij onze vroege Vankannen komen we bij de doopgetuigen twee keer
de naam tegen. Een keer Odilia Palmen en een keerAnna Palmen.
Ook het feit, dat we Andreas en zijn vrouw (Anna) Catharina voor het
eerst in Kerkrade tegenkomen zet vraagtekens. Cathadna was van de
Niersprink.

Alles wijst er dus hypothetisch op, dat de Vankannen van Meerssen,
Schinnen en omgeving toch hun oorsprong hebben in Wijlre of Simpelveld.

We hebben deze familie steeds in het ondezoek betrokken. Nazaten
van deze familie wonen in Schaesberg en we moesten beide takken
dus wel uitzoeken.

ln de doopboeken van Nuth komen we in 1600 ook twee keer de naam
Vankan tegen. We hebben echter geen enkel aanknopingspunt.

Hebben we nog meer Vankannen in de omgeving? Ja in de Duitse
grensstreek en dan doelen we niet op Laurensberg of Aken, maar het
gebied rond Geilenkirchen, komen we ook nog het een en ander tegen.
Een link ichting Nederland hebben we niet. Toch mogen we deze Duitse tak niet uit het oog verliezen. De afstand tot Wijlre, Kerkrade, Simpelveld en zelÍs Meerssen is daarvoor te kort.
Misschien geven de gichten en andere stukken in de schepenbank van
Simpelveld ooit aanwijzingen. ln Kerkrade en Hezogenrath hebben we
in elk geval geen aanknopingspunten in die stukken gevonden.
Zoals jullie weten hebben we dan ook nog de club uit Heeze die we later
terugvinden in Delft en België.
ln de publicatie die we eerder al genoemd hebben zullen we een aantal
van deze takken behandelen.
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We gaan beginnen met onze
eigen tak. Omdat we daar
beginnen met de zoon van
een ongehuwde moeder, zullen we die als aparte tak be-
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handelen.

Daarna volgt de rest van
Simpelveld en omgeving. Dan

Meerssen

en

+ JK
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vervolgens

Duitsland en Delft.

We willen het boekwerk losbladig uitbrengen in een ringband. Geïnteresseerden kunnen het werk tegen kostprijs
krijgen.

Wat de paginaprijs wordt, weten we nog niet. Dat is afhankelijk van soort papier, aantal
foto's en kleurgebruik. We willen in elk geval geen gewoon
papier gebruiken om een zo
hoog mogelijke kwaliteit te bereiken. Vermoedelijk doen we
het hele printwerk zelf.

Voor de stamboom doen we
dus nogmaals een oproep
om ook recentere foto's beschikbaar te stellen.

*.
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jang kloosterfeest tante Bemadette.

Denkt iedereen aan het tijdig overmaken van het
abonnementsgeld. 12,50 euro op bankrekeningnr.
M.87.03.904 t.n.v. J. Schiffelers cs.

slot
Het eerste nummer van de
vierde jaargang zal verschijnen ongeveer een week voor
Kerstmis. Bijdragen moeten
uiterlijk 1 december in ons
bezit zijn.

Wij hopen dat jullie het weer
leuk en interessant vonden.
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