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Beste allemaal,

contact met ons of Ted op

Bedankt voor het vertrouwen,
dat jullie in ons stellen. Het
Kanneke gaat z'n vierde jaar-

Wij zijn overigens niet de enigen die op het web te vinden zijn. Wanneer je gaat zoeken onder Joep Vankan, dan kom je op de site van
het octrooibureau en daar staat onze Joep met foto en al.

gang in.

Wijwensen jullie in elk gevalweerveel leesplezier!

tt/et ingang van deze vierde
jaargang gaat de volgende
verandering van start. Het
Kanneke is op intemet te Mnden. Dat hebben we niet zelf
uitgevogeld. Nee, Ted Stormen heeft de homepage opgesteld en doet ook het technisch onderhoud. Wij vezor-

En o ja, laat eens iets van je horen!

Overlijden neef en nicht

gen de inhoud en leveren Ted

daarvoor de nodige gegevens
aan. Natuurlijk is de pagina in
opbouw. Wanneer je alvast
een kijkje wilt nemen kun je
dat doen onder:
http:l/members home nllkann
etje

Wij willen Ted hier alvast hartelijk bedanken voor zijn technische ondersteuning en volgens ons al heel wat uurtjes
die hij in de pagina heeft zitten.

Heb je nog leuke ideeën voor

Bij het venryerken van de rouwadvertenties viel ons oog op het overlijden van Barbara Vreuls in [\Iaastrichl. ZU was de weduwe van Jan
Eugenius tt/eijs. Omdat we in Nieuwenhagen met twee soorten Vreuls
te maken hebben en gelet op de plaats van overlijden hadden we twijfels over het thuis kunnen brengen.
ln de advertentie stond gelukkig een geboortedatum. I februari 1910.
De geboorte was inderdaad in Nieuwenhagen. Het zoekprogramma
liet ons in de stamboom als vlug iets zien. Barlcara is inderdaad een
volle nicht van onze ouders. Haar vader en onze oma en moeder
Vreuls waren broer en zus.
Ons oog viel ook nog op de rouwadvertentie van Huub Hanssen. Die
zou beslist in de stamboom Hanssen passen. Dat deed hij natuurlijk,
maar wat bleek. Zijn moeder was een zus van opa tMathijs Vankan.
Wanneer de zus een tante van onze ouders is, is haar zoon Huub dus
een volle neef.

onze site neem dan even
1

Toen hij 18 jaar was ging hij als militair naar het voormalig Nederlands lndië. Hij werkte 33 jaar op de mijn Julia in Eygelshoven
waar hij ondergrond machinist was. Na sluiting van de mijn werkte
hij nog 11 jaar bij het Centraal Bureau voor Statistiek in Heerlen
voordat hij met pensioen ging. Zoon van Mathijs Hubert Joseph

Je moet het maar in de gaten
hebben.

Vankan, arbeider, fabriekarbeider ('1911) mijnwerker, en Geertruid Vreuls.
Uit dit huwelijk:

1.

Enkele Kannetjes geleden
hebben we jullie een stukje
stamboom laten zien van de
familie van tante Bertha. We
hadden het er toen best
moeilijk mee, want we sprongen telkens naar een andere

2.

We zijn toch opnieuw op zoek
gegaan om te proberen over
Na

enige zoekwek is ons dat ge-

3.

lukt en zie we komen terecht
in Schinnen en Oirsbeek.

Onze jongste gegevens zijn
uiteraard niet compleet en
wellicht kan tante Bertha ons

Gertruda Maria (Truus), rijksambtenaar, geboren op

feerder, en Maria Johanna (Mia) Notten.
Leonardus Maria Hubertus (Leon), ambtenaar, geboren
op 30-01-1956 te Heerlen (gezindte: rk).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-06-1977 te Schaesberg, gehuwd voor de kerk op 27-01-1978 te Schaesberg
(Petrus en Paulus) met Helena Franciska M.A. (Helen)

Klimczak,

19 jaar oud,

ambtenaar, geboren

op

01-06-1958 te Heerlen, dochter van Adam Jozef (Adam)
Klimczak en Gertruda (Gertruda) Gawlik.

wat aanvullingen aanreiken.
Sfamreeks

Nieuwenhagen (gezindte: rk).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-10-1976 te Asten, gehuwd voor de kerk op 23-10-1976 te Asten met Rosina
Maria Josepha Cornelia Alphonsa (Rose-Marie) Hoefnagels, 22 jaar oud, verpleegkundig operatie-assistente,
geboren op 't9-05-1954 te Asten (gezindte: rk), dochter
van Franciscus Joseph Maria (Frans) Hoefnagels, garagehouder, en Elisabeth Francisca Maria van Hoek.
30-01-1956 te Heerlen (gezindte: rk).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10-04-'t987 te Landgraaf,
gehuwd voor de kerk op 10-04-1987 te Nieuwenhagen
met Johannes Marie (Jos) Dear, meubelstoffeerder,
zoon van Johannes Jacobus (Jean) Dear, meubelstof-

gemeente.

de 1800 lijn te komen.

Mathijs Joseph Hubert (Math), verpleegkundige, verpleegkundig afdelingshoofd, geboren op 22-05-1953 te

wrn Ferfha Maria

Vroomen

Generatie
1

I

Bertha Maria Vroomen, huisvrouw, geboren op 16-12-1920

te
Berg en Terblijt.
Gehuwd op 31-jarige
leeftijd op 08-10-1952
te Schaesberg, gehuwd
kerk op
08-10-1952 te Schaes-

i'!

voor de

berg met Gerard Joseph Vankan, 27 laar
oud, mijnwerker, medewerker CBS, geboren op 20-02-1925 te
Nieuwenhagen. Drager
Ereteken voor Orde en

Oma Jongkind, Joep, Gré en Marijke bij
nie van Roy,

de eerste

commu-

Vrede.
2

Generatie ll

2

te Berg en Terblijt met lda Adrianisius euaden, 24 jaar oud, geboren op 25-03-1894 te Berg en Terblijt.

Pieter Leonardus Vro-

men,

spoorwegarbeider,

geboren op 29-10-1888 te

Schin op Geul, overleden
op 11-11-1974 te Schaesberg op 86-jarige leeftijd,
begraven op 14-11-1974
te Schaesberg.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-10-1913 te celeen met de 28-jarige

3 Elisabeth

Ronckaerts,

geboren op 02-08-1885 te

Lutterade-Geleen, overle30-01-1973 te
Heerlen op 87-jarige leeftijd, dochter van Jan Ronkaerts, landbouwer, en

den op

t'

Gertrudis Swilden. landbouwster.
Uit dit huwelijk:

í.

Bertha Maria Vroo-

men, geboren op
16-12-1920
Terblijt

Generatie lV

te Berg en

I

Jan Leonard Vromen (Vroemen), witter, geboren op 17-02-1815
te Oirsbeek.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 25-A4-1851 te Vatkenburg met de

I

Joanna Maria Brouwers, dienstmeid, geboren op 07-09-1822 te
Schin op Geul, dochter van Peter Joseph Brouwers en Joanna
Maria Kaelen.
Uit dit huwelijk:
1. Mathijs Joseph, dienstknecht, geboren op 19-02-1852 te

Generatie lll

4 Jan Mathijs

Vromen

(Vroemen), dienstknecht,
spoorweg-arbeider, spoor-

wegwachter, geboren op
15-12-1856 te Schin op
Geul.

5

28-jarige

Houthem.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-10-1886 te Valkenburg met de 22-jarige

Hubertina Mouchaert(s),
dienstmeid, spoorwegarbeidster, spoorwegwacht-

2.

ster, geboren op 05-07-1864

te Beek, dochter van Pieter
Leonard Mouchaert(s), wever, en Maria Catharina
Hoenen.
Uit dit huwelijk:

1.

Pieter Leonardus Vro-

3.

men, geboren op
29-10-1888 te Schin op
Geul (zie 2 op blz.3).

leeftijd op 03-10-1918

Joannes, arbeider, geboren op 02-01-1854 te Houthem.
Gehuwd (1) voor 1901 met Anna Maria Gertrudis Duijzings, geboren op 12-01-1856 te Nuth, overleden voor
1901, dochter van Jan Mathijs Duijzings, landbouwer,
en Anna Catharina van der Hagen.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 23-08-1901 te
Houthem met Maria Elisabeth Cobbenhagen, geboren
te Valkenburg, dochter van Hubert Cobbenhagen en
Hubertina Rouwet.
Jan Mathijs, geboren op 15-12-1856 te Schin op Geul
(zie 4 op blz. 3).

Generatie V

2. Mathias

Hubertus
Vromen, jachtopziener,
geboren op 20-01-1893
te Schin op Geul.
Gehuwd op 25-jarige

Gehuwd op 27 )arige leeftijd op 22-01-1880 te Berg en Terbtijt
met Gertruid Steffani, 30 jaar oud, geboren op 13-01-1850 te
Schimmert, dochter van Pieter Steffani en Marla Dirix.

16

Martinus Vroemen, kleermaker, gedoopt (rk) op 20-12-1769 te
Sehinnen (getuige(n): Wilhelmus Demacker en lda Schutgens),
overleden 00-05-1839 te Oirsbeek.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-10-1796 te Schinnen met de
3

25-jarige
17

Maria Mechtildis Mertens (Meertens), ge-

6.

op
Oirs-

7.

(rk)
28-12-1770 te

doopt

beek, overleden voor
1839, dochter van An-

Generatie Vl

thonius

Mertens
(Meertens) en Catharina Dassen.
Uit dit huwelijk:

32

1. Jan

Antoon,
kleermaker, geboren op '18-08-1797
te Oirsbeek, over-

33

leden

00-08-1847
te Oirsbeek.

Gehuwd op 38 ja-

rige leeftijd op
29-04-1836 te
Schinnen met Ger-

trudis

Elisabeth

Goossens, gebo-

ren

2.

te

Schinnen,

dochter van Peter
Arnold Goossens
en Catharina Elisabeth Hansen.
Jan Mathias,
dienstbode, geboren op 28-03-1801

te Oirsbeek, 7

5.

13-11-1842 te Bin-

6.
7.

gelrade met Sophia Helena Boes-

geboren

oud,
op

8.

23-06-1812 te Bingelrade, dochter

van Jan Arnold

Boesten,

Generatie Vll
64

circa

1809, overleden
00-05-1812 te
Oirsbeek.

4. Pierre Nicolas,
geboren op
14-12-1811

te

Oirsbeek, overleden 00-01-1814 te

5.

Oirsbeek.

Jan

Daniel MeUerg.

Martinus, gedoopt (rk) op 20-12-1769 te Schinnen (zie 16
op blz. 3).
Anna Maria, gedoopt (rk) op 23-05-1773 te Schinnen (getuige(n): Nicolaus Houtbeckers en Anna Maria Meulenbergh), begraven op 03-03-1783 te Schinnen.
Petrus Thomas, gedoopt (rk) op 10-04-1776l.e Schinnen
(getuige(n): Thomas Wijndorps en Gertrude tt/eije§, begraven op 12-04-1776 te Schinnen.

land-

bouwer, en Maria
Anna Sistermans.
Marie Gertrude,

geboren

pens).

Joannes Mathias, gedoopt (rk) op 25-01-1767 te Schinnen (getuige(n): Wilhelmus Demacker, Maria Limpens en

rige leeftijd op

3.

Joannes Vroemen, gedoopt (rk) op 22-03-1731 te Schinnen (getuige(n): Wilhelmus Demacker en Helena Schurkens en Theodorus Pijls), begraven op 17-09-1779he Schinnen.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 19-02-1756 te
Schinnen (getuige(n): Maria Catharina Limpens en Petrus Nicolaus Limpens en Joannes Diederen) met
Anna Elisabeth Limpens.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Elisabeth, gedoopt (rk) op 07-03-1757 te
Schinnen (getuige(n): Catharina [Vleulenberghs en Bartholomeus Paulsen), overleden 00-01-1847 te Oirsbeek.
Gehuwd (1) met Mathijs Mertens.
Gehuwd (2) met Joseph Mesick.
2- Maria Cornelia, gedoopt (rk) op 18-03-1759 te Schinnen
(getuige(n): Cornelia Vroemen en Petrus Limpens), overleden op 24-09-1827 te Schinnen op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd met Adam Boesten.
3. Petrus Henricus, gedoopt (rk) op 23-11-1761 te Schinnen (getuige(n): Catharina Meulenbergh, Maria Catharina
Limpens en Lambertus Meijers), begraven op 27-09-1779
te Schinnen.
4" Maria Catharina, gedoopt (rk) op 14-03-1764 te Schinnen
(getuige(n): Maria Schutgens en Petrus Nicolaus Lim-

germinalan lX.
Gehuwd op 41 ja-

ten, 30 jaar

Vromen (Vroemen), geboren op 17-02-1815 te Oirsbeek
(zie I op blz. 3).
Pierre Laurent, geboren te Oirsbeek, 27 fructidor an Xl,
overleden te Oirsbeek. Maand Germinal jaar 11 .
Maria Mechtildis, geboren te Oirsbeek, 3 frimaire an Vll.

Leonard

65

Jacobus Vroemen, gedoopt (rk) op 04-07-1705 te Schinnen (getuige(n):Anna Hamers en Joannes Roome§.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 29-06-1728 te Amstenrade (getuige(n): Catharina en Joannes Pijls) met de 2S-jarige
Maria Pijls, gedoopt (rk) op 29-06-1703 te Amstenrade (getuige(n): Christoffel Berlo, Joannes Boors en Catharina Cleute§,
dochter van Theodorus Pijls en Elisabeth Cleuter.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes, gedoopt (rk) op 22-03-1731 te Schinnen (zie 32
op blz. 4).
2. Jacobus, gedoopt (rD op 15-02-1733 te Schinnen (getui-ge(n):
Theodorus Pijls en Joannes Pijls).
4

3. Maria, gedoopt

op

(rk)

21-07-1736 te

Schinnen

(getui-

ge(n): Matthias Demacker en Petrus
Becke§.

4. Jasparus, gedoopt
(rk) op 16-12-1737

te

Schinnen (getui-

ge(n): Sophia Die-

deren,

Wilhelmus

Demacker

en

Cat-

harina Pijls).

5.

Anna Maria,

doopt (rk)

04-02-1742

geop

Schinnen

q

te

,.le

(getuiMattheus
Demacker, Anna

ge(n):

Maria Hennen

,-\

en

Henricus Campo).
Generatie Vlll
128

Gerda in haar jonge tijd b'tj de Hobbyclub
cies Íussen twee oude vlammen van Jo.

in Schaesberg. Zijloopt prc-

Theodorus Vroemen.
Gehuwd met

129

,ffi

Helena Schurkens.

Zo maar wat nieuvrrtjes uit de familie

Uit dit huwelijk:

1.

Jacobus, gedoopt
(rk) op 04-07-1705
te Schinnen

Wanneer iemand geïnteresseerd is in een andere
stamboom horen we dat
graag.

We kunnen de stamboom
Boermans nemen. We
doen dan in elk geval twee
zussen een plezier.

Het is de laatste tijd rustig. We horen weinig nieuws. ls iedereen al
begonnen aan de winterslaap?
De familie Baur kan trots zijn op de geschreven geschiedenis van deze familie. May Quaedflieg heeft een schitterend stukje werk geleverd.
Wij zijn blij, dat we hem ook van dienst hebben kunnen zijn.

Op het moment dat we dit Kanneke schrijven ligt Tiny in bed met rugklachten. Wij wensen haar beterschap.
Rijschool Piet Augenbroe draait nog steeds mee aan de top in de regio Heerlen.
Gel-eend op de website

Laat maar iets van je horen.

ï
J

van het het octrooibureau. De directeur
himsel-f !

F

{

5

Joep heeft een drukke

tijd
achter de rug met het verhuizen van zijn kantoor. We
hebben overigens gelezen
dat je voor octrooien bij Joep
Van kan moet wezen. ln het
universiteitsblad stond zelfs:
"Van Kan, kan er wat van".

Huub en Gerda zijn voor de

uitzet aan het zorgen. Het
peper en zoutstel dat Huub
had gevonden werd door

deze feesttijd werd de ovenryinning van het licht op de duisternis gevierd. Dat deden de Egyptenaren, de Germanen, de Joden en Kelten
en de Romeinen.
Pas in de vierde eeuw na Christus is men begonnen Kerstmis op 25
december te situeren. Tot die tijd was de belangrijkste feestdag de 6'
januari, de dag van de doop van Jezus in de Jordaan, de dag van de
eigenlijke geboorte van Christus op aarde.
Vroeger stond de kerstgroep alleen in de kerken opgesteld. Tegenwoordig heeft de groep een belangrijke plaats daar waar met kinderen
Kerstm is wordt gevierd.

Gerda afgekeurd.

Maria Boermans, maakt het
tegenwoordig toch wel grof.
Wanneer Jo thuis is, legt ze
- de telefoon zo maar op. Ze is
bang, dat ze anders weer te
vaak in het Kanneke komt te
staan. Hoe zo?

Het is gelukkig 5 december
geweest. Jo wil er voor volgend jaar toch op wijzen, dat
niemand er op moet rekenen,
dat hij Sinterklaas gaat spelen. Speeches voor de vuist
dat kun je hem laten doen.
Helmie en Jo worden binnenkort weer oma en opa. Wij

wensen hen alvast een spannende tijd toe.

Daniël van Jos en Wilma
volgt zijn broer Maarten in de
kerk op. Hij leest al teksten
voor. Prima Danië|.

Zandsculptuur in Thom 2002

ln de figuren van de kerstgroep wordt niet alleen een beeld gegeven
van het historische gebeuren, maar de figuren worden ook tot een
"oerlceeld" voor het huidige Kerstmis.
ÍMaria. een oerbeeld voor de menselijke ziel, die bereid is te worden

Jozef: vaak ook de beschermende, zorgzame "voedsteryaded' genoemd, kan de lichamelijkheid van de mens representeren, de aardsfysieke grondslag voor het bestaan op aarde.

Kerstmis

De tryd van de wintezonnewende, die in het christendom
het feest van de kerstdagen
werd, bezal in vele voorchristelijke godsdiensten al
een belangrijke betekenis. ln

De herder: houden de wacht over wat hun is toevertrouwd, over wat
bescherming nodig heeft. Ze staan open voor de woorden van de engel. Ze worden tot representanten van de innerlijke waakzaamheid,
van het openstaan voor het goddelijke, van de hartekrachten van eerbied en godsvrucht. Uit echte deemoed kunnen zij het kind aanbidden.
Os en ezel: vinden we niet in het kerstevangelie volgens Lucas. Hun
plaats bij de kribbe hebben ze echter al lang. Men kan hier onder an6

dere aan het citaat van de
profeet Jesaja denken: "Een
os kent zijn heer en een ezel
de kribbe van zijn heer; maar
lsraël kent het niet, en mijn
volk vemeemt het niet'. Zo
kunnen voor ons os en ezel
tot een vermaning worden,
niet voorlcij te gaan aan het
kerstgebeuren, maar bewust
te willen leren kennen en er
de toegang naar te zoeken.

Het kind: dat met Kerstmis
geboren werd en in ons
steeds weer geboren zalworden.

Tot slot iets over de

van God de Zoon begint op Kerstmis, en zo versieren we de boom
met tekens en symbolen die kenmerkend zijn voor dit nieuwe begin.
Als kerstboom kiezen we graag voor een spar of den. De groene takken getuigen ook in de winter van een altijd voortgaand leven.
Tegenwoordig heeft de boom een uitbundige versiering. De eerste
versiering van de boom bestond uit appels, rozen van papier en hosties. De appels herinneren aan de paradijsboom. De rozen die uit het
groen groeien, zijn een symbool van de ovenarinning van het eeuwige
op het tijdelryke.
Lichten zijn pas later aan de boom toegevoegd. De lichten in de boom
staan voor de goddelijke liefde. Licht is liefde.
De eerste kerstbomen droegen kleine ronde, op hosties lijkende broden. De broden waren een venruijzing naar het nieuwe leven. Tegenwoordig wordt ook wel speciaal gebakken brood (of broodjes) in de
boom gehangen.

kerst-

boom.

*

1.

24 december is ook wel de

......"

f

Adam en Evadag. Op die dag
voerde men vroeger op veel
plaatsen Paradijsspelen op.
ln die spelen werd de schepping van de mens en de zondeval in krachtige beelden
voor de toeschouwers geplaatst.
Bij dergelijke paradijsspelen
werd een paradijsboom, een
den of spar met appels aan
de takken, als de verboden
boom der kennis aan de
mensen getoond. ln dit gebruik en in de nog oudere
gewoonte, bloeiende takken
neer te zetten in de huizen,
kunnen we een eerste aanzet
voor de kerstboom zoeken.
ln schriftelijke stukken vinden
we de kerstboom voor het
eerst in 1605.
De paradijsboom is de boom

-{

I

{
,i

q

van de eerste Adam. Ht1

't

wordt ook wel Adamsboom
genoemd. De apostel Paulus

beschrijft Christus als de
nieuwe Adam. De boom van
de nieuwe Adam is het kruis
op Golgotha.
De kerstboom staat tussen
beide in. De verlossingsweg

Maia Boermans met dochter Treeske.
1

Al in

voor-christelijke tijden
wist men dat de dagen tussen
24 december en 6 januari van
een bijzondere kwaliteit doordrongen waren. Ze vormen
de tryd tussen het naar het
ritme van de maan gerekende
jaar (354 dagen) en het zonnejaar.
Het verschil tussen het zonne- en het maanjaar bedraagt
elf, in schrikkeldagen twaalf
dagen.
Als het op 6 januari nieuwe
maan is, dan is op 25 december een maanjaar met
twaalf lunaties voltooid.
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Fijne
Feestdagen
Wenst de
Redactie.
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Veel gebruiken zijn nu nog
een anrakke afspiegeling van

heilige nachten. ln de
nieuwjaarsnacht herinnert het
lawaai aan de verdrijving van
de demonen.
Ons begin van het jaar valt
precies in het midden van deze tijd van de heilige nachten.
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Of je kerstmis nu vanuit de
voor-christelijke trld bekijkt, of
vanuit de christelijke, je zult
ook zelf snel tot de conclusie
komen dat het een bijzondere
tijd is.
Vanaf 6 januari zijn in feite de
lange winteravonden weer
voorlcij. De dagen beginnen
te lengen en zonder dat we
het direct zien begint de natuur heel langzaam te leven
om in maart weer echt tot leven te komen.

Wij namen de teksten uit het
boek "Jaarfeesten vieren met
kinderen" van Brigitte Baz.
Wt.; wensen iedereen fijne
feestdagen, een zalig kerst
feest en fijne jaarwisseling en

een gelukkig en
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Omdat Gerda voor de heemkundevereniging Landgraaf een grote
collectie met prentjes efc. van piester- en zusterprentjes geordend
heeft, heeft tante Irees ons gevraagd om eens wat af te drukken
van de piestenrijding van heeroom Leo Boermans.
Uiteraard willen wij aan dat verzoek voldoen. We kunnen niet alles in
een keer opnemen, want dan is het Kanneke helemaal vol.

gezond

nieuwjaar.
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Leo Boermans.
Tijden veranderen natuuflijk. Maar
vroegerwas het heelgewoon wanneer uit een groter gezin iemand in
het geestelijk leven ging.

Bijwerken gegevens eigen stamboom

De vorige keer hebben we al aangegeven, dat we de stamboom graag naar de huidige tijd bijwerken.
Ook zouden we graag de kans krijgen om nieuwere foto's te scannen. Ook negatieven kunnen we scannen.

[t/et name van de jongere generatie is bij ons minder bekend.

We willen daarom aan ieder gezin vragen om ons een zo uitvoerig mogelijk verhaal te sturen. Wat willen
we eigenlUk nog weten?
Denk maar aan geboorte en eventueel overlijdensdatum van de ouders van aangetrouwden en huwelijksdatum" Liefst kerk en wet en natuurlijk de plaats. Welke opleidingen zijn er gevolgd, hobby's, beroepen, adressen. Verkeringen, samenwonen, eigenlijk zo'n beetje de hele doopceel.
Wij zijn eigenlijk reuze benieuwd wie als eerste aan ons vezoek zal voldoen.
Kom je mensen tegen uit de familie die geen abonnement hebben, waag dan ook hen om gegevens in te

sturen.

ledereen alvast bedankt.
9

De volgende keer

in het Kanneke

We vonden het geen onderwerp voor Kerstmis, maar de
volgende keer willen we een
verhaal schrijven over steryen
en begraven door de eeuwen
heen. We willen dan met
name kijken naar de gebruiken rond steryen en begraven. Dat was 75 jaar geleden
heel anders dan nu.
Geen triest of luguber verhaal
maar een stu§e geschiedenis
van volkscultuur.

Je kunt het je bijna niet meer vootstellen, maar dit was in 1950 een
stukje Hereweg. Links staat het huis Spierfs.

Wie van de ouderen kan ons
iets vertellen over de oude
gebruiken in Nieuwenhagen?

Andere lay-out van
het Kanneke

We weten niet waar het aan
ligt, maar het in kolommen
weken in Word is niet alles.
Bekend is dat Word de neiging heeft om zich op te hangen. ln de kolommen zit je
constant met afkortingen en
het op en neer flippen van
tekst. We gaan daarom over
naar het gebruik van de volle

mm
Nog zo'n prentje. Kunnen jullie

je

voorstellen dat

je hier in de Dorp-

stnat bent?

pagina.

Met deze twee oude beelden van Nieuwenhagen sluiten we dit
Om een en ander toch leuk
en leesbaar te houden, gaan

Kanneke af.

we meer met

dingen blijven doen.

Kijk tijdens de kerstdagen nog eens in dat foto album of in de
schoenendoos met spullen. Wie weet wat je nog vindt om te bewaren en via het Kanneke vast te leggen.

De volgende keer ziet het er

Z

tekstblokken

weken. Ook dan kun je leuke

dus iets anders uit.
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Hoi allemaal,

Zo net voor de carnaval nog

een
Kanneke. Zoals jullie zien hebben we
weer wat aangepast aan de layout.
Maar ja eerlijk is eerlijk, Word is niet
het beste programma om dit soort
dingen te maken. Drukkerijen maken
gebruik van een heel ander programma en misschien kunnen we
dat eens een keer op de kop tikken.
We zien wel.

Omdat het toch de tijd van de kolder
is, hebben we een stuk gemaakt
over het ontstaan van carnaval en de
ontwikkelingen in de loop van de
eeuwen. Van tante Bertha en ome
Ger hebben we een verslag met foto's gekregen van hun gouden huwelijk. Jo en Helmy zijn de eerste keer
opa en oma geworden en ook daar
komen we op terug. Uiteraard hebben we wel wat roddels uit de familie
en misschien krijgen we gaandeweg
richting de carnaval zelf de kolder in
kop en komen er misschien nog wat
andere zaken bij.

gen in de ontwikkeling. Ted gaat er echter weer tegenaan. Wanneer je overigens nieuwtjes voor ons
hebt die snel het web opmoeten kunnen we die ons
nieuws melden. Je moet dan zelf wel regelmatig
even de site bekijken.

Wij wensen jullie in elk geval weer veel leesplezier
en wanneer je er iets aan doet, heel veel plezier met
carnaval en voor de Sjweegelsöpper natuurlijk een
goed seizoen.
Een etentje
met Kerstmis.
De foto is
gemaakt tijdens het
kerstetentje
van Maria en
haar kroos.
Voor het
eten werd
naar de Ophovense Molen in Sittard
getogen.
Maria zit hier
in de "Koningsstoel".

Door problemen met de comPuter
van Ted en drukte op zijn werk, heeft
de website helaas een tijdje stilgele1

Wanneer je van al die oude feesten een gemeenschappelijke noemer probeert te vinden ga je al snel

Alaaf

noemen:

-

Over een paar weken is het carnaval. Niets bijzonders zullen jullie
zeggen. Wij hebben ons zitten afuragen waar carnaval nu vandaan komt.
Ja we weten, dat het de dolle dagen
zijn voor de vasten. We zijn toch
maar eens iets gaan lezen over dit
stukje volkscultuur en dan kom je
toch tot een stukje ander inzicht. tMe-

-

sopotanië wordt zo'n beetje beschouwd als de bakermat van onze
beschaving. Uit bewaard gebleven
kleitabletten kan worden geconclu-

-

deerd, dat om 2.600 jaar voor Christus het nieuwjaarsfeest veel weg had
van onze carnaval. Er mocht niet
gewerkt worden, de slavin was gelijk
aan haar meesteres en de slaaf
mocht naast zijn meester lopen. Ook
in andere landen komen dergelijke
feesten dan al voor.
De gevonden beschrijvingen van
feesten uit de oudheid doen vermoeden, dat carnaval in feite een nieuw-

jaarsfeest

is. Ook ln

een vruchtbaarheidsritueel waarbij leven
en sterven elkaar in een natuurlijk ritme
volgen
geboorte, sterven, wedergeboorte
een rituele ontmoeting tussen de geesten
van de voorvaderen en de feestvierders
herstellen van de orde na een korte periode van wanorde
een huwelijksgebeuren, 21 maarl is de dag
waarop jaarlijks het huwelijk wordt hernieuwd tussen vader zon en moeder aarde
(lente evening)
een scheepswagen waarop en waaromheen dit alles zich voltrekt (blauwe schuit)
een feest waarbij tijdelijk rangen en standen uitgewist lijken en er in feite een omgekeerde wereld is.

Egypte,

Griekenland, Romeinse Rijk en bij
Germanen en Kelten zien we dergelijke feesten.
ln het verleden is er nogal eens geschoven met de nieuwjaarsdatum.
Julius Caesar deed dat en in 1582
ook paus Gregorius Xlll. Een stuk
verwarring is ook ontstaan door het
verchristelijken van een aantal oude
Germaanse feesten. Tussen 21 december en 21 maart kende men
vroeger een aantal feesten.
ln oorsprong was september de zevende maand, december de tiende,
januari de elfde en februari de
twaalfde maand van het jaar.
Ook de feestcyclus van carnaval laat
iets zien. 11 november is precies 40
dagen voor kerstmis. Carnaval kan
hoewel zeldzaam op zijn vroegst op
1 februari vallen. Dat is dus precies
40 dagen na kerstmis. De laatste datum is 7 maart.

Op dit schilderij zie je het gevechÍ Íussen carnaval en
de vasten Rechfs de vasten en links het r$ke weldadige leven.

ttlet het toenemen van het Christendom in Europa,
zien we ook dat dit steeds weer probeert om restanten van oude feesten te onderdrukken,
Een duidelijke wending krijgen we in 1091 wanneer
de kerk definitief het begin van de vasten vaststelt op
de dag die we sindsdien Aswoensdag noemen. De
duur van de vasten was eerder al op 40 dagen gesteld. Voor de geestelijkheid begon de vasten al enkele dagen eerder. Een tijdlang ging een Herrenfastnacht of Papenvastenavond vooraf aan de carnaval
van de gewone sterveling.
Opmerkelijk is ook dat na de inbedding van feesten
liturgie in 1091 gesproken wordt van kerstmis,
carnelevare en pasen.

in

)

Slechts eenmaal eerder in 965 zijn
gelijke teksten aangetroffen in verband met het betalen van Pacht.

Carnelevare betekent eigenIijk "vlees
opheffen". ln Nederland is het woord
carnaval voor het eerst in 1673 gesignaleerd in de Hollandse [\Iercurius. ln Keulen duikt het bijvoorbeeld
pas in 1780 voor het eerst in stadsakten op.
Het woord Vastelavent (vastenavond) kom voor het eerst in 1290
voor en wijst enerzijds dus op de
avond voor de vasten (cleene vastelavent) en anderzijds wordt het opgerekt tot drie dagen en dan is het de
"groote" vastelavent. Zo ontstonden
narren- en ezelsfeesten. De kar van
deze feesten werd getrokken door
geestelijken die de lagere wijdingen
hadden gehad. Er werden schetsmissen gedaan. En uit oude stukken
die door bisschoppen geschreven
zijn kan geconcludeerd worden dat
het ver ging. Tijdens de mis droegen
priesters maskers, ze dansten in het
koor verkleed als vrouwen, koppelaars of speellieden, zongen schandelijke liederen en deden zich te
goed aan zwarte pudding en vette
worsten. Bij het Concilie van Basel in
1435 werd dit verboden. Pas na dit
verbod ontstaan narrengezelschappen die de feesten voortzetten. ln de
middeleeuwen kwamen de narrenfeesten ook in Nederland en Vlaanderen op zeer brede schaal voor.
Met het intreden van de Reformatie
zien we ook het verdwijnen van de
vasten en daarmee ook de vastenavondviering in de gebieden waar
deze de overhand kreeg. Calvijn was
nog negatiever over dit gebeuren.
Al snel kun je grenzen gaan trekken.
ln Nederland blijft de carnaval onder
de grond bestaan en wordt later (na
1800) zelfs naar een hoger niveau
getild, in de gebieden onder de grote
rivieren. Brabant en Limburg dus. ln
Duitsland zie je het terug in de gebieden langs de Rijn. Dit is wellicht
ook de reden geweest waarom men

carnaval steeds meer al een katholieke levensstijl is
gaan beschouwen.
Het woord vastenavond wordt op een gegeven moment weer ingeleverd en vervangen door het woord
carnaval. ln Keulen is men na de Franse revolutie
weer carnaval gaan vieren. Officieel wordt dat in
1822 weer de eerste keer gedan. Koblenz volgt in
1827, MUnster in 1833 en in Aken 1829. De Mainzer
Carnavals Verein is in 1888 opgericht.
Op dit moment stellen we ons vaker de vraag of carnaval op zijn retour is. Wellicht wordt dit dan weer ingegeven door de ontkerkelijking. Er is iedere dag wel
een feest te bedenken terwijl dit tot voor pakweg 25
jaar anders lag. Toen kenden we nog de vasten en
het halfuastenbal. Door het wegvallen hiervan voor
veel mensen, vervalt ook de reden om je drie dagen
volkomen te laten gaan.
Het is een verhaal in vogelvlucht geworden maar wij
hopen jullie toch een stukje inzicht te hebben gegeven in dit stukje cultuur. Voor degene, die zich hier
verder in wil verdiepen venrijzen we naar internet en
de bibliotheek. Wij hebben gebruik gemaakt van het
boek Carnaval in Nederland en België van Theo
Franssen en Gerrit Gommans.
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tante Bertha en oom Ger
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Dat was allemaal het eerste gedeelte van ons feest

Deze heugelijke dag hebben wij gevierd met onze kinderen en kleinkinderen. Dit feestelijk gebeuren heeft
eigenlijk uit twee delen bestaan.
Het eerste gedeelte begon 's morgens. Wij werden verrast en kregen
te horen dat we ons heel warm
moesten aankleden. Vanuit Nieuwenhagen reden we richting Schin
op Geul. Aangekomen op het station
van Schin op Geul, stond daar een
heel grote huifkar klaar met paard en
konden allemaal
koetsier.
plaatsnemen in de huifkar. Gelukkig
was het zeet goed weer. Vanuit
Schin op Geul hadden we een leuke
tocht door het mooie Limburgse
landschap, richting Valkenburg waar
we naar de Kluis zijn gegaan. Dit
was voor Bertha een hele leuke verrassing omdat dit haar geboortestreek was. Daar aangekomen stond
de gids al klaar die ons de hele geschiedenis van de Kluis heeft uitgelegd. Na dit gebeuren reden we weer
met paard en huifkar richting Valkenburg waar onze volgende verrassing te wachten stond. ln een heel
Ieuk restaurant werden we verrast op
koffie en gebak. Dit had het organisatiecomité van te voren allemaal
moeten reserveren.
Na een paar uur, waarbij cadeaus
werden aangeboden, gingen we met
paard en wagen terug naar het beginpunt bij het station in Schin op
Geul. Hier stonden de auto's geparkeerd die ons weer naar Nieuwenhagen brachten. lnmiddels was het
zo tegen 5 uur in de middag geworden. ln Nieuwenhagen hadden ze
een h. mis besteld die werd opgedragen in de kapel van de grote kerk.
Aan het eind van mis zong Roos van
Math het Avé Maria, hetgeen met
haar mooie stem heel goed gelukt

We

WAS.

Ter afsluiting van deze dag volgde
een diner bij lntermetze Rico Haan
aan de Hereweg. Dit was zeer fees-

Het tweede gedeelte het eigenlijk plaatsgevonden in
Almelo. Dit was eigenlijk gepland geweest voor de
trouwdag zelf. Maar door de enorme drukte daar
moest je al minstens een jaar van te voren reserveren. Daarom werd het dus een paar weken later,
maar dat kon de pret niet drukken.
Dus op vrijdagmorgen drie januari met de hele club
al heel vroeg op stap richting Asten waar we bij tvlath
en Roos werden getrakteerd op koffie en gebak. Na
dat dit allemaal genuttigd was, werd gestart richting
Almelo. Daar kwamen we aan bij een heel groot hotel met de naam Preston Palace. lets heel aparts
waar we ons geen minuut hoefden te vervelen.

4
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De kamers waren heel mooi met douche en bad en
tv op iedere kamer. 's lVlorgens een heel uitgebreid
ontbijt, waar men alles wat je maar wilt, kunt eten.
De hele dag kun je zoveel eten en drinken als je wilt.
Ook waren er vermakelijkheden zoals bowlen, biljarten, kegelen, fitness en niet te vergeten een tropisch
zwembad als een werkelijk paradijs.
Alles bij elkaar genomen zijn het voor ons een paar
onvergetelijke dagen geweest, die Leon op film heeft
vastgelegd.
Alleen bij het afscheid op zondag was het in Almelo
op de parkeerplaats heel glad geworden door de
sneeuw die viel. Bij het instappen gleed Jos van
Truus uit waarbij hij op zijn schouder viel en een
scheur in het sleutelbeen opliep. Dus een paar weken rusten geblazen. Ondanks dit kleine voorval
hebben wij, dankzij de kinderen, een onvergetelijk,
gezellig en goed feest gehad en daar zijn wij hen
heeÍ dankbaar voor.

telijk georganiseerd.
Bertha en Ger
4

Helmy en Jo worden
oma en opa

Colin is het eerste kleinkind van Jo en Helmy. We
willen namens de hele familie niet alleen opa en oma
feliciteren, maar natuurlijk ook de trotse ouders
Frank en Renate Bremen-Willems.
Op het geboortekaartje stond de volgende tekst

Op zaterdag 11 januari 2003

om
Din21.30 uur werd in het Brabantse
teloord een nieuwe wereldburger geboren. Zijn naam is Colin en hijwoog
2720 gram en was op dat moment
49 cm lang. Achter zijn roepnaam
komen nog de doopnamen Jaron Joseph Walter.

ln mama's buikje was het warm en zacht
lk lag te sjotten dag en nacht
Jvlaar nu ik eindelijk ben geboren,
Kan ik papa's dromen storen.

Colin werd drie weken te vroeg geboren. Hij wilde
papa's dromen dus maar alvast wat eerder verstoren.

ltíoeder en kind maken het volgens de informatie die
we van opa en oma kregen, prima.

We hebben de foto's die we via een print kregen na
het scannen zo goed mogelijk bewerkt. Het is misschien niet helemaal super, maar jullie weten toch
hoe Colin er uit ziet,

Familienieuws

Een nieuw bedrijf in de familie

Wij zien op jullie gezichten al heel wat vraagtekens
een nieuw bedrijf in de familie? Ja en wat voor een?
Het wordt gerund door twee vrouwen. Moeder en
dochter!
Willen jullie nu nog weten wat voor soort bedrijf? Nou
laten we jullie meteen uit de droom helpen. een
loodgietersbedrijf! En nu nog weten wat.
Aan elke wasbak of dat nu op de slaapkamer, badkamer, of keuken is zit een afuoer. Je kunt die dingen opschroeven. Nou daar is Maria Boermans, "tant
us [\íie" een kei in. Ze lost alles op. De eerste poging
werd gedaan op de badkamer. Dat ging goed. Maria
schroefde en poetste en liet water lopen en toen was
de badkamer en met name het kastje er onder zeiknat!
[\íaar [\íaria laat zich met haar bijna 87 niet zo maar
uit het veld slaan. ln het aanrecht zat ook zo'n ding.
Ze had eens geprobeerd door de gaatjes te kijken en
dat lukte. Hé dat was zwart, dat was smerig.
Schroeven dus! Nu geen lekkages deze keer, ze
poetste en poetste en het resultaat mocht er wezen.
5

Hartstikke wit was die pijp aan de
binnenkant weer. En trots dat ze
was.

Via de tamtam kwamen deze berichten in Heeze door. Wat [\íaria kan,
kan Gerda ook. Dat is nog een groter
poetswonder dus: aan de slag. Ja, ja
het werd wit en wit en het ging perfect. Waarom was die vinger eigenlijk
nat. Ze gebruikte toch geen water.
Het wit werd rood en rood en verdorie dacht ze: "ik lek". Ja een fijne
snee in een vinger. Daar hebben ze
pleisters voor en toen wat was dat
weer lek? Ja volgende pleister.

Dagblad komen. We weten wel, dat de gemeente
Asten een perfect personeelsbeleid heeft en met
name door het groot aantal goede secundaire arbeidsvoomraarden.

Maar ook Gerda liet zich niet zo
maar van de wijs brengen. Dat overstortje boven in de bak moest ze ook
nog schoon krijgen. Welk wondermiddel bestaat daarvoor? Juist ja
chloorl
Nou jullie eindredacteur ging zo wat
van zijn geloof toen hij binnen kwam.
Wat een stank. En dan zijn ze nog
trots ook.
Nou jullie weten het. Ít/oeder en
dochter willen graag de helpende
hand bieden. Ze geven geen garanties voor lekkages en ander ongemak, maar die sifon wordt schoon
dat beloof ik jullie.

Al zwervend over het internet

op
zoek naar de naam Vankan kwamen
we ook een paar bekend figuren tegen. De een zelfs met foto.
Dat Math van ome Ger actief in de
politiek is, was bij ons bekend, maar
dat hij voorzitter van Leefbaar Asten
is, wisten we niet. Helaas hebben we
de foto niet binnen kunnen halen
want dan hadden we bijna een hele
partij moeten afdrukken. [t/aar Math
is niet alleen voorzitter, hij is ook als
niet raadslid, lid van een van de
commissies die de raad moeten ad-

viseren. Gaat hij over een paar jaar
naar een verkiesbare plaats in Asten
om echt in de gemeenteraad te komen? Over Asten lezen we in het
Eindhovens Dagblad niet al te veel.
Het kan zijn dat het er erg rustig is of
dat alle roddels in het Helmonds

Eerste kerstdag in Nieuwenhagen

De andere naam die we tegenkwamen was een P.
Vankan uit Veenendaal. Dat kan alleen maar Perry
van May en Gré zijn. Wat waren dat voor uitslagen?
We moeten nu even gokken, maar volgens ons
stond er toch echt triatlon. Dat is toch die zware sport
van fietsen, rennen en zwemmen of is het zwemmen, fietsen en rennen. ln eÍk geval een stevige
prestatiesport die wij hem niet na zullen doen.
De naam van Marijke Van kan kwamen we ook nog
tegen op het net. Het leek even op de inleiding van
een afstudeenryerk. Zodoende konden we de clou
niet helemaal ontdekken. We weten wel dat het over
"merken" en de registratie of octrooien daarvan ging.
Wanneer we het goed hebben is ttíarijke in ieder geval ook als zelfstandige aan de slag gegaan. En ook
Marnix, haar partner, heeft zich zelfstandig gemaakt.
Vraag ons even niet wat het allemaal is, maar misschien kan Joep dat de volgende keer even uit de
doeken doen.

Jo van Helmy zal blij zijn wanneer het aswoensdag
is. Dan kan hij als voorzitter van de Sjweegelsöpper
weer een tandje terugschakelen en hoeft men zich
niet meer af te vragen hoe het nu kan dat die van
Schaesberg, terwijl ze geen stadsprins en niks leveren, iedere keer groot in de Landgraaf Koerier en Aktueel staan en de andere carnavalsverenigingen niet.
t)

Als "sjeeter jong" zwijg ik natuurlijk
even, maar het is mij ook opgevallen.
Via email klachten naar de redactie
van de bladen, dat is het enige dat
helpt.

We krijgen nog een bedrijfsactiviteit
van Maria binnen. Tiny had of een
knoop van een leren jas af, of de
knoop hing los. Toen ze oP vrijdagmorgen naar [\íaria ging, had ze de
jas, de knoop en een leernaald bij
zich. Bezigheidstherapie voor [\íaria!
Nou dat zal. tvlet een engelengeduld
werden alle knopen opnieuw aangezet en niet met een leernaald, maar

met een fijne perfecte naald. Maar ja
wat wil je, je moet dit soort werk wel
uitbesteden wanneer je niet weet wat
je met een vingerhoed moet.

Den Bosch. lt/aanden geleden gereserveerd en op
internet stond dat het in de Brabanthallen zou gebeuren. Een logische plaats die te vinden was. Bij de
hallen aangekomen was het daar maar akelig rustig.
De oudste en verstandigste kreeg argwaan. Hier
klopt iets niet! Manon weet je zeker dat het vandaag
te doen is? Ja natuurlijk kijk maar op de kaarten. En
of jullie het geloven of niet, maar zonder bril zag
Gerda staan: de lríaaspoort! Dat was hier niet, dat
was ergens anders, aan de andere kant van de stad.
Oeps, paniek in de tent of liever gezegd op straat.
Maar er waren nog meer slachtoffers. Allemaal, ongeveer 8 man in een taxi geduwd, en vol gas langzaam in de file naar de andere kant van de stad. Ze
hebben alleen het eerste liedje gemist. [\íaar de extra
taxiritten heen en terug, zorgden wel voor een stevige aantasting van de post onvoorzien.

Gré, Tiny en Huub hebben de jaarlijkse voettocht naar Wittem weer
volbracht. Tenrvijl zij liepen had May
een heel andere zwate verantwoordelijke taak. Hij moest zorgen voor
de erMensoep.

Zoals iedereen weet, was ome Ger
vroeger een zeer verdienstelijk voetballer van SVN. Hij vertelde, dat hij
zijn eerste voetbalschoenen van
broer Pé kreeg. Pe had de schoenen
gekocht bij de "Peek vot" (Hanssen)
in Kerkstraat. ln die tijd moeten die
schoenen al erg duur zijn geweest.
Ome Ger is broer Pé nog altijd dankbaar voor die schoenen.

We hebben nog een actieve sPorter
in de familie. Een kampioen zelfs.
Huub is de kegelkampioen van de
straat geworden. Proficiat. Nu begrijpen we ook waarom dat bowlen een
aantal jaren geleden ln d'r Pool in
Kerkrade zo goed ging.
Kennen jullie die drie Belgische meiden die geliefd zijn bij het kinderspul? K 3 noemen ze zich. Blijkbaar
hebben de dames een voornaam die
met een K begint. Esmeé, Manon en

Gerda gingen naar het concert

Nog even en dan gaan we naar K3!

Arie en Trees hebben de wereldstad Swolgen de rug
toegekeerd. Zij zijn vertrokken naar een noordelijker
gelegen oord. Ayen heet het. Net achter de dijk staat
een kast van een huis met fitnessruimte, sauna, tuin
op de [\íaas en noem maar op. Hun nieuwe adres is:
Aijenseweg 20C, 5854 PT Aiien, tel. 0485-340303,
fax 0485-340347. Een e-mail adres is er nog niet.
Wanneer je er naar toe wilt, is het wel verstandig om
even te vragen hoe de waterstanden van de Maas
zij, anders kom je er niet. Bovendien is dit het enige
dorp dat we kennen waar geen kroeg is.

in
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Aijen ligt overigens in de gemeente

lies hebben doen we nog maar eens een oproep
heb je iets te melden, geef het ons dan door.

Bergen.

Wanneer je een rolstoel hebt, heb je
ook een fietspomp nodig. Dat is voor
de meeste van ons logisch. Degene
die je duwt moet dus ook kunnen
pompen. Ja daar is [\íaria achter gekomen en Gerda al helemaal toen ze
achter dat ding stond te duwen en de
rolstoel niet meer zo soepeltjes liep.
Over de bril van ltíaria zullen we verder maar niet hebben en ook niet
over de telefoon die ze na een gesprek niet uitzet en al helemaal niet
over de vraag waar het nieuwe gemeentehuis van Waubach staat.

Jo van Gerda stopt per 1 maart a.s.

als regiovoorzitter van scouting
Zuidoost-Brabant. Hij heeft altijd gezegd, dat hij ging stoppen. Per I
maart is hij voor Scouting Nederland
actief als accommodatieconsulent.
Wat een woord hè of niet. Hij gaat
groepen adviseren wanneer ze gebouwen willen bouwen en dat soort
dingen. Dat heet gratis adviseren op
het gebied van ruimtelijke ordening,
woningwet, milieu en arbeidsomstandigheden en meestal via e-mail
en telefoon. Ad hoc werk noemen ze
dat. Zijn werkgebied zal Oost Brabant en vermoedelijk ook Limburg
worden.
Tot slot zljn er nog enkele leden in
de familie die een wedstrijd hebben
in het maken van kaarten. Gré, Gerda en Det. Stalenboeken van duur
behang is het nieuwste materiaal dat
ze gebruiken en dat komt allemaal
uit het grosse Deutsche Vaterland.
De hobbyshop in Landgraaf kan zijn
hoofd alleen al boven water houden
van de bezoeken van de dames
Gerda en Det.

Zo dal is het nieuws wat we de afgelopen tijd weer hebben kunnen vergaren. Om nu te voorkomen dat we
te veel nieuws over één of twee fami-

We hebben jullie in een van de vorige bladen het
verhaald verteld van Lennert Vankan. We hebben
geen reacties gehad en moeten er dus vanuit gaan,
dat dit voor jullie ook nieuws was.
Ons is inmiddels duidelijk dat Lennert in carnavalesk
Aken in elk geval meer dan bekend is. We hebben
zelf een kopie kunnen bemachtigen van een paar
cd's met Akense carnavalsmuziek. Ja en Lennert
siert de cover van deze cd's. Er wordt zelfs over hem
gezongen.
Of we er uit echt achter zullen komen wie hij was en
waar hij in te passen is, blijft natuurlijk wel een vraag.

ln

1955 bestond de Katholieke Mijnwerkersbond Afdeling Nieuwenhagen 50 jaar. Links het oude vaandel en rechts het nieuwe. Op de tweede rij staat in
het midden ome Ger die toen ín het bestuur van de
bond zat.
Ter gelegenheid van dit lustrum werd ook het Barbarabeeld in Nieuwenhagen onthuld door Frans Dohmen, algemeen voorzitter van de overkoepelende
bond. De nieuwe vlag werd ingezegend door de bisschop. Het oude vaandel wordt bij bewaard b'$ de
heemkundevereniging.

B

De totale waarde van het bezit van Gerard was í. 756,52.

Op zoek naar gegevens
voor de stamboom

Voor 1820 was dat natuurlijk toch nog een heel aardig bedrag.

Soms ben je op zoek naar gegevens
omdat je iemand niet kunt thuisbrengen. Je hebt een overlijden, maar
weet niet wanneer iemand geboren
is omdat in een familie meer mensen
dezelfde voornaam hebben.
Goede raad is dan duur. Soms heb
je het geluk om in een secundaire
bron gegevens te vinden.
Wij hadden het overlijden van een
Gerardus Vankan, maar ja welke
was het?

Door nu na te gaan wie die neven en nichten waren
konden we Gerard plaatsen. Bovendien wisten we zo
ook weer meer van de neven en nichten, hun partners en woonplaatsen.

ln het rijksarchief in Maastricht vonden we gelukkig de aangifte van de
Successiebelasting. [Vlaar ja als Gerardus niets te verteren had, zou dat
ook geen soulaas bieden. Hij was
ook niet getrouwd. Dat is lastig.
Hoe belangrijk dan zo'n akte wordt
laten we hier na zien.
We vonden namelijk het volgende:
Hij stierf

ongehmud. Aangfte van succesie vond plaats door de volgende neven en nichten:
Lambert Van Kan gehuwd met Christina
Engels
Marie Sibille van Kan gehtnvd met
Chretien Simons wonende te Richterich
Gerard van Kan gehwvd met Marie Catharine Keevers wonende te Ponnesheide

Deze kleine jongeman zorgt er nu voor dat ons Kanneke op internet te vinden is. De kleine ts dus led.
Dan tante Gerda en mamma in het geel.

Een andere plek om gegevens te vinden zijn de registers van de schepenbanken. We vinden er niet alleen de straf- en civiele processtukken, maar vaak
ook de eigendomsoverdrachten.

Lambert van Kan gehuwd met Cathari-

Lees maar mee

na Peeters

Catharina van Kan gehuwd met Jean
Castermans wonende te Canne

Martin van Kon gehuwd met Mechtilde
Schnoeclrs wonende te Bemelen
Laurent van Kan gehuwd met Marie
sabeth Sluismans

Eli-

Marie Elisabeth van Kan wonendq

te

Margraten
Pierre Klinkenberg weduwnaar vqn Marie Catherina Van Kan en nu gehuwd
met Marie Catharina Bicherout.

Op 30-11-1705 droeg Hendrik lï/auben gehu,td met Geertruid Prickners mede als gevolmachtigde van ziin a,4)ager
Jan van Kan over aan Mathijs Prickaerts, gehuwd met
Catharina Rutzervelt, hun kindsgedeele gelegen onder de
bank Heerlen genaamd "die Lufft" bestaande uit huis, hof,
weide en akkerland. Ztj bleven ook borg voor het aandeel
lr{ichael Prickaerts, die zich voor enkele
van hun
^/vager
.jaren in de oorlog'had begeven en voor het geval dat deze
zou terugkeren. (Gichnegister Heerlen 1701-1710 RAL).

I

Dit kort stukje laat dus meteen zien
dat we moeten kijken naar de namen: Wauben, Rutzervelt of Ritzerveld in alle schrijfwijzen en natuurlijk
Prickaerts.
Nog een stukje van een aangifte van
overlijden en successie bij het overlijden van Jan Nicolaus van Kan.
De aangifte van overlijden werd gedaan

door Vankann, Gerardus Josephus,
landbouwer, 25 jaar, kleinzoon en
Smeets, Jan, schoolonderwii zer.

Bij zijn overlijden wordt de aangifte van
successie gedaan door ziin dan nog levende kinderen Qf/illem Joseph, land'
bonwer, Simpelveld; Leonard, dienstknecht in Schaesberg; Maria Theresia
gehuwd met Lambertus Wintgens, Banneheide re Wittem; Mechtildis gehuwd
met Gerard Joseph Stevens te Kerlrrade;
Maria Anna gehuwd met Hubert Aussens
te Simpelveld en Anna Elisabeth gehuwd
met Anton Hartmans te Simpelveld).
Uit de aangifte blijH dat hii hen nqlaat:
a. tuin, sectie A, groot 2 roeden en 95 ellen op de Huls;
b. Huls gehucht, sectie A, nr. 5, huis en
gebotnu, groot 2 roeden;
c. Huls gehucht, sectie A, nr. 6, boom'
gaard, groot 26 roeden;
d. in de Bosch, sectie D, nr. 29, hakhout,
groot l5 roeden en 30 ellen;
e. in de Schanternel, sectie D, nr. l9l,
groot 9 roeden, 55 ellen;
f. Bonmerich?, sectie D, nr. 261, groot 5
roeden en 6 ellen.
(Bron RAL aangiften successie).

Ook hier vinden we dus belangrijke
gegevens terug. van de akten van
successie hebben wij een klein deel
onderzocht, De schepenbank van
Simpelveld en Eys moet nog. Eigenlijk hebben we helemaal geen tijd
meer om te werken.
Het was niet zo Veel, maar we

hopen

#' ,

i

"'ft

'*-"
Nee het is geen carnaval hier, al heeft het er wel wat
van weg. Pé Van kan werd op deze dag 65 iaar en
dat moest gevierd worden.

Het zit er weer op voor deze keer. We doen nog
maar eens een oproep.

Wie heeft foto's van zfin gezin beschikbaar om te

kunnen scannen, wie heeft leuke verhalen of

anekdotes van vroeger.
Wij zijn wild op alles wat maar enigszins met de
familie te maken heeft!
De volgende keer pakken we een wat luguber ondenrrrerp. Het verschil tussen sterven en begraven
vroeger en nu.
Wil je iets insturen? Dat kan doe het dan wel voor de
Pasen.

Tot de volgende keer

jullie toch weer een klein stukje van
ons speurwerk zichtbaar te hebben
gemaakt.
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Hoi allemaal

We hadden dit Kanneke eigenlijk
voor de Pasen bij iedereen in de bus
willen hebben, maar dat is helaas
niet gelukt. Nu worden de Paasdagen gebruikt om het Kanneke te maken.
Helaas moeten we toch weer constateren, dat op een klein ontvangen

oproepje na, geen bijdragen van julIie kant zijn ontvangen. Dat betekent
voor ons in elk geval weer, dat wij
onze hersenen moeten pijnigen om
een zinvol Kanneke te schrijven.
Familienieuws komt zo wel in het
gedrang. Wanneer we niets ontvangen moeten we het hebben van hetgeen we horen en dat betekent dat
we niet van elke familie iets weten.

Ons volgende Kanneke zal voor de
zomervakanties verschijnen. Wij hopen dan in elk geval weer wat reacties van jullie kant te hebben.
Voor nu weer veel leesplezier

Een bed vol slopen van kussens, groot en klein en
die zitten allemaal om kussens bij tant us Mie. Let
dus even op wanneer je gaat zitten!

Hoe zit het in elkaar?
Toen we wat akten uit de schepenbank Schaesberg
zaten door te worstelen kwamen we opeens de
naam Bourmans tegen in een akte van 31 januari
1763 die betrekking had op de familie WetzelsDortants. De familie Wetzels woonde indertijd op de
Rouwen hof als pachters.
I

Het gaat daarbij om

Johannes
gehuwd
met Christina van
Bourmans
der Heijden. ln eerste instantie ging
nog niets dagen. JtIaar opeens viel
het kwartje of moeten we tegenwoordig zeggen de euro? Hebben
we ons niet ooit rot gezocht naar een
Christina van der Heijden omdat in
de burgerlijke stand een heel andere
geslachtsnaam werd gebruikt? Dus
eerst maar eens even in de stam-

boom Boermans kijken. Ja, kloPt,
Johannes en Christina ziin rechtstreekse voorouders van beide zus-

de allerarmsten van Nieuwenhagen behoorden. Het
geslacht Dortants is ook niet het eerste de beste. De
Rouwenhof lag in die tijd binnen Nieuwenhagen,
dicht tegen de goederen van Strijthagen. De familie
Boermans had in de afstammingstijd van Kerkrade
gronden in de Hopel liggen die grensden aan Strijthagen en de Rouwenhof. Wanneer jullie nu naar de
Rouwenhof gaan zoeken, dan ligt die ongeveer onder de rotonde bij tMondo Verde onder de weg. De
hoeve moest indertijd wijken voor een uitbreiding van
de steenberg van de Laura. Men is in die tijd alleen
te snel geweest.

sen Maria en Trees Vankan-

Boermans. Johannes was inwoner
van Nieuwenhagen. De akte zelf is
bar slecht te lezen. Duidelijk is dat
een Gerardus Wetzels een woonhuis, schuur, stallen en mesthoop
verkoopt dat gelegen is op de Lichtenberg grenzende aan grond van
Johannes Keijbets en Peter Rademakers. Wat verder lezen we ook
nog dat het perceel in de buurt lag
van Henricus Dautzenberg. Nu kunnen we in elk geval alvast de locatie
redelijk bepalen. Dautzenberg woonde indertijd op de hoek van de huidige Lichtenbergerstraat en Paweg.
Later was de grote boerderij bekend
als Van Engelen. Nu staan er huizen
en een gymzaal. Het huis kwam uit
een erfdeling. Vader van der Heijden
was getrouwd met een zus van Gerardus Wetzels en Christina had dus
een deel van haar moeders eigendom via erfenis gekregen. De erfdeling heeft in 1752 plaatsgevonden en
werd ingemeten door de landmeter
Nicolaas Vaessen. De meeste inmetingen werden in die tijd gedaan door
leden van deze landmeters familie uit
Waubach. De akte is te slecht leesbaar om helemaal uit te spitten. De
verkoop gebeurde in elk geval voor
762 pattacon en dat was in die tijd
een stevig bedrag. We hebben niet
kunnen achterhalen hoeveel Johannes van deze opbrengst kreeg.

Vier geslachten!

Er is wel geschoven met de steenberg, maar direct
daarna gingen de mijnen dicht en daarmee verdween weer een stuk cultuurhistorisch erfgoed. De
laatste pachter was de familie Souren die vervolgens
naar de hoek Hoogstraat-Voortstraat trok. Als kind
kwam ik regelmatig op de Rouwenhof. Als kind
mocht je nooit bij het zaken doen van de ouderen
zijn. Ik kreeg dan een grote boerenboterham met hagelslag en ging met de kinderen van de familie Souren spelen. Tegenover de boerderij lag een wei met
tussen de wilgen een drinkpoel. Daarachter lag een
grote weide met fruitbomen die eigendom was van
de familie Horsch en daarachter weer een groot stuk
land van Sjeng Vrösch. Toen ik in Nieuwenhagen
ging vrijen was het dus niet zo gek dat mevr. Souren
mij meteen terug herkende.
Tot zover dit stukje familie en plaatselijke geschiedenis.

We hebben al eerder

aangetoond,
dat de Boermansen in die tijd niet tot
2

Van de ouderen in de familie horen
we toch wel met regelmaat opmerkingen over vroeger. Ja, die goede
oude tijd. Maar was het toen zoveel
anders dan nu? Natuurlijk door de
media als krant, televisie, radio, internet, plaatselijke weekbladen en
noem maar op hoor en zie je meer
dan vroeg er. Zo verschil was er vaak
niet. Je hoorde het niet en zag het
niet en dus wist je het niet. Het gezin
beschermde vroeger beter dan nu en
daardoor lijkt het nu anders.

respect te geven. Hij heeft zijn moeder, giertruydt
Meyers, onheus bejegend, toen zij hem in het veld te
Strijthagen kwam zeggen om naar te komen en
aanwezig te zijn bij de landmeter, die het land van
Peter Kuyffen kwam uitzetten. Hij heeft toen zijn
moeder uitgescholden en haar zelfs geslagen met
"den sichthaeck, waermede hij was korn howende, in
den kopp offte lijff'. Een voorbijganger, Thunis Vromen, heeft haar kunnen ontzetten. Als Jan voor het
gerecht dient te verschijnen, blijkt hij uit het land gevlucht te zijn.

Aan de hand van de GerichtbUcher
Ubach willen we jullie toch wel wat
gebeurtenissen uit onze omgeving
Iaten zien.
26 juni 1931 .

De vrouw van Thonis Kruckels en
Catharina Schiepers hebben ïrina
Roemckens geslagen en voor hoere
uitgemaakt.

28 april 1632

De zoon van Jan Dautzenberg

x

Margaretha Dautzenberg heeft bíj
Merten Latten een paard ter waarde

Oud Nieuwenhagen

van 15 rixdaler gestolen.

22 maart.1708
ln de Groenstraat is ten huyse van Jan Hanssen "ter
werelt gecoemen van eene koye een onfasoenlijck
geschepsel hetwelck doch, gelijck meer onderricht
wordt, die gedaente soude gehadt hebben van een
meselijck gesichte". Jan Hanssen heeft nagelaten
hiervan kond te doen aan de overheid en "ter contrarie heeffi hij hetselve geschepsel vergraeven offte
verdonckelt tot grooten achterdeel van het gemeyne
beste ende argenisse."

28 september 1650
Paulus Luppen x Vighen Arrets heeft
de vrouw van Claes Moers, Kaetchen, bont en blauw geslagen, haar
het hoofd verpletterd en de neus ingeslagen, met grote gaten in het
hoofd en haar gezicht is blijvend geschonden. Claes Moers eist daarvoor bestraffing en eist bovendien
een smartegeld van 100 daler.

Op 9 maart 1687 heeft Tevis Wijnantz Claes erens bij zijn huis van
achteren onverhoeds aangevallen en
hem met een mus in de rug gestoken.
22 juli 1688

Jan Meskens (Vaessen) wordt ervan
beticht zijn ouders geen voldoende

En zo kunnen we er nog wel een aantal noemen.
Vroeger werd stevig gescholden en geslagen. Vrouwen deden daarbij niet onder voor mannen. Veel bezoeken aan de herbergen eindigden ín ruzie, steekpartijen, slaan en noem maar op. De bezoekers van
de herberg zorgden voor overlast en vernielingen.
Meisjes werden zoals men dat netjes noemt "gedefloreert en bevrucht". Een reden om te trouwen was
dat nog lang niet. Het zwangere meisje moest dan
proberen via de schepenbank in elk geval een financiële tegemoetkoming te krijgen om voor haar kind te
3

kunnen zorgen. En eerlijk is eerlijk,
de meeste kinderen werden binnen 9
maanden na huwelijk geboren.

Op dit moment zijn we zo bezig om

de transcripties van akten door te
worstelen en die in met name de
kwartierstaat te venrverken. We krij-

Deze Vierdaagse loop ik ook voor de stichting ASAP,
de Asociation for Small African Projects (wwlv.,aSAp
foundation.coml.
Zoals de naam al zegt houdt deze, particuliere, stichting zich bezig met het opzetten van kleinschalige
projecten in Afrika, met name voor schoolgaande
kinderen Ín Burkina Faso.

gen via de schepenbank ook zícht op
aan- en verkopen, verdelingen, eigendommen, testamenten en noem
maar op. Zoals we eerder al hebben
aangegeven moeten we voor de familie Vankan nog even wachten op
het onderzoek van de schepenbanken Simpelveld en Eys. We krijgen
wel veel gegevens over de familie
Hanssen, Vreuls en andere bloedlijnen.

Meipaar op de Markt Nieuwenhagen.
Bart van Det gaat ook dit jaar een

poging doen om de vierdaagse van
Nijmegen uit te lopen. Dat worden
dus weer vier zware dagen. We weten niet of Bart van te voren nog gaat
trainen, maar wij wensen hem in elk
geval al veel succes met de voorbereidingen.

De drijfueer achter het lopen is natuurlijk, dat Bart de vierdaagse vaker
wil lopen dan Piet. Wil Piet dus niet
geëvenaard worden, dan wordt het
tijd dat ook hij aan het oefenen slaat!
Van Bart ontvingen we het volgende
artikeltje. Lees het goed en laat Bart
niet in de kou staan.
ln juli zal ik weer meedoen aan de
wandelvierdaagse van Nijmegen. Uiteraard hoop ik daar ook dit jaar
weer genoeg uithoudingsvermogen
min
om
tonen
medaille te kunnen ontvangen. Dit
jaar hoop ik echter op meer.

Eén van deze projecten is Burkin'art. ln enkele dorpen in Burkina Faso leven kunstenaars die voor de
ASAP bronzen beeldjes maken. Deze worden in de
kunstwinkel Ín Naarden verkocht, met de opbrengst
worden dan allerlei voorzieningen in Burkina Faso
betaald. Uiteraard is er altijd geld nodig om
deze p§ecten voort te kunnen en zieten, of liever
nog uit te breiden.
Daarom deze oproep om mij te sponsoren. Mensen
die dit willen kunnen dan voor elke kilometer die ik
a/s tegenprestatie bíj
afleg (max. 200)
voltooien van de Vierdaagse een zelf te bepalen bedrag storten op de rekening van ASAP. ledereen die

of

rnÍersse heeft kan zich aanmelden via min
email $a*iepWotmait.com) of telefoon (0642101687). Dit geld r.s dus NIET voor mezelf bedoeld, maar gaat in zijn geheel naar een goed doel.
Alvast bedankt, ook namens ASAP.
Bart

Bart heeft ons laten weten, dat hij de eerste sponsor
binnen heeft. Wie volgt?

4

De vorige keer hebben we aangegeven weer wat in de oude gebruiken
te willen doen en het te hebben over
begrafenis en dood.
Zo lang als er leven op onze aardbol
bestaat is er ook sprake van het
sterven van mensen. Vaak hoor je
dat er vroeger meer mensen stierven
dan nu. ls dat zo? Je kunt maar een
keer sterven en vroeger leefden er
minder mensen op deze aardkloot
dan nu. Uiteraard was toen de kindersterfte veel hoger en werden
mensen ook niet zo oud. De dood
was eigenlijk een veel vaker terugkerend verschijnsel. Ook kreeg je vroeger heel andere gezinsverhoudingen
door de dood, althans meer dan nu
denk maar eens aan wezen, jonge
weduwen en weduwnaars, stiefuaders, stiefmoeder, stiefbroers en
stiefzussen.

ln de elfde en twaalfde eeuw veranderde bij de intellectuele en sociale bovenlaag van de maatschappij,
de omgang met de dood. "l\íagere Hein" deed toen in
schilderingen zijn intrede. ln de twaalfde eeuw werd
door de aartsbisschop van Canterbury zelfs een etiquetteboek voor de dood. ln Nederland kreeg het
boek de naam: "De Conste om wel te sterven".
Tegelijkertijd werden de begrafenissen van de elite
steeds omvangrijker en omgeven met steeds meer
praal. Graven kregen een persoonlijk karakter met
opschriften en afbeeldingen. Ook de houten rouwborden kwamen in. De identiteit van de overledene
bleef zo tot in lengte van dagen behouden. De missen ter nagedachtenis moesten zijn verblijf in het vagevuur bekorten.
Dit is zo'n beetje doorgegaan tot in de achttiende
eeuw.

Vroeger nam een veel berusterende
houding aan ten opzichte van de
dood als nu. Vroeger wist men vrij

precies wanneer men dood ging.
Bedrog, doen alsof het einde niet
naderde, kwam eigenlijk niet voor.
lemand ging liggen, liet familie, buren en zo mogelijk een priester komen en nam officieel afscheid. Het
sterven was dus openbaar, ook kinderen waren erbij aanwezig en de
persoon in kwestie leidde zelf de gebeurtenis.
Na de absolutie wachtte iedereen
zonder groot vertoon van emoties op
de laatste adem van het slachtoffer.
De doodsstrijd was in de tijd dat de
geneeskunde nog maar weinig ontwikkeld was, wreed en pijnlijk, maar
meestal ook kortstondig.
Voor de nabestaanden begon nu de
rouw. Dat kon afhankelijk van de tijd
best wel heftig zijn. Mensen krabden
zich het gezicht open, trokken haren
uit hun hoofd of scheurden zelfs de
kleren aan flarden. Maar hoe heftig
de reactie ook was, het duurde nooit
erg lang. De dood was aanvaard,
was getemd.

'ii

--

Jo oefent al om de paus Popie jopie op te kunnen
volgen.

De Calvinisten hadden weer een andere kijk op de
dood. Rouwkleding was niet toegestaan, het luiden
van de kerkklok moest volgens hun verboden wor5

den, lijkredes dienden geen lof voor
de overledene te bevatten.
Langzaam zien we een en ander
veranderen. Vooral voor de middenburgers die op grond van kameraadschap en liefde trouwden en de zorg
voor kinderen als hoogste ideaal

hadden, werd de dood heftig. Zti

werden gedreven door de angst om
degenen van wie ze emotioneel zo
afhankelijk waren, te verliezen. De
stervende hield weliswaar nog de
leiding, maar familie en vrienden
hielden zich niet meer in totdat het
slachtoffer was overleden. Het
zwaartepunt kwam daarbij in feite bij
familie en vrienden te liggen en niet
meer bij de overledene. Er ontstonden lange rouwperioden.

de kerk begraven. Dat ging al bijna duizend jaar zo
zonder dat iemand zich beklaagde over de zwate
geur (of stank) die er gehangen moet hebben omdat
de grafstenen niet goed afsloten en de graven wegens plaatsgebrek snelwerden geruimd. Pas in 1865
vond in Nederland de laatste reguliere bijzetting in
een kerk plaats. Beenderen die geruimd werden
kwam in een knekelhuis terecht buiten de kerk. De
lucht daar zullen we maar niet beschrijven. Overigens ontstond in die tijd ook het gezegde: "rijke stinkerds". Bekend is dat leden van de familie Dautzenberg en Schiffelers in de kerken van Kerkrade en
Heerlen begraven werden.

't

Vooral in de achttiende en negentiende eeuw waren er mensen die
levenslang bleven klagen over het
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verlies van een geliefde. Sterfkamers
bleven compleet intact, er werden
haarwerkjes gemaakt van het haar
van een overledene, er gipsafdrukken van handen en gezicht etc.
Men wilde dus ook het contact met
de overledene blijven behouden.

Bij de katholieken gebeurde dat in
feite, zoals hiervoor al aangehaald,
door "voorbidding" om het verblijf van
de ziel in het vagevuur zo kort mogelijk te houden. En dat was ook nodig
ook, want in 1862 werd in "De feestvierende Katholieke Kerk in Nederland" het vagevuur beschreven als
vele malen erger dan het kokend
pek, de gloeiende roosters, de snijdende raderen, de nijpende tagen en
de rekkende pijnbank waaraan kerkelijke martelaren waren blootgesteld. Vanaf ongeveer 1730 zien we
de eerste bidprentjes verschijnen in
de katholieke streken,
Grote veranderingen deden zich voor
op het gebied van begraven. De
meeste mensen werden op een
kerkhof bijgezet en degenen die het
zich konden permitteren lieten zich in

íi4,.
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Er moesten nu dus buitenbegraafplaatsen worden
aangelegd. Dat mocht ook lang niet meer overal binnen de bebouwde kom. Openbare begraafplaatsen
bestaand sedert circa 1829. ln het begin ging het eigenlijk meer om landschapsparken waar het op zondagen zwarl kon zien van de mensen. Er mocht zelfs
toegangsgeld worden gevraagd! Op oude begraaf6

plaatsen zoals aan de Tongerseweg
in Maastricht is die parkachtige aanleg nog aanwezig.
Langzaam aan zien we de begraafplaatsen en zerken steeds zakelijker
en rechtlijniger worden. Lang bleven
er wel nadrukkelijk verschillen bestaan tussen protestanten en katholieken. Wanneer een echtpaar in die
tijd overigens tot twee verschillende
kerken behoorden, konden ze ook
niet bij elkaar begraven worden. Op
het kerkhof bij de Kapel in 't Zand in
Roermond is daar een schitterend
voorbeeld van te zien. De protestante kolonel J. van Gorkum werd begraven in ongewijde grond tegen de
scheidingsmuur van het kerkhof. Zij
grafsteen kwam boven de muur uit.
Toen zijn katholieke vrouw acht jaar
werd begraven werd zrjaan de andere kant van de muur bijgezet. Ook
haar grafsteen kwam boven de muur
uit. De beide graven werden over de
muur heen met elkaar verbonden in
de vorm van twee ingrijpende han-

overlijden ging aangeven. Er werden dodenwaken
gehouden.
Eeuwenlang

is het een gebruik geweest dat alleen
mannen bij de begrafenis betrokken waren. Na de

begrafenis volgde het rouwmaal in het sterfhuis. Dit
was nodig om weer met het gewone leven te beginnen. Daarom werd er veel gedronken, gegeten en
gelachen. Voor de nabestaande brak een lange tijd
van rouw aan. Een jaar en zes weken voor man en
vrouw, ouders en kinderen, een half jaar voor broers
en zussen, drie maanden voor ooms en tantes en
zes weken voor neven en nichten. En dan kende
men ook nog de halfrouw en lichte rouw.
.:
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Op bezoek in de Sfeeg

Boerenbevolking bereidde zich al geruime tijd op de dood voor, Het gewaad dat in de eerste huwelijksnacht
werd gedragen, werd daarna vaak
opgeborgen om later weer als
doodskleed te dienen. Ook nu werd
de hele gemeenschap daarbij betrokken en al zeker bij de toediening
van de laatste sacramenten.
Nadat iemand gestorven was, werden in Zuid Limburg ramen en deuren open gezet zodat de ziel van de
overledene naar buiten kon fladderen. Spiegels werden afgedekt. Klokken werden stilgezet etc.
Bij de voorbereidingen op de begrafenis moesten de directe familieleden
zich op de achtergrond houden. Bij
het huis werd een merkteken geplaatst dat van streek tot streek verschilt. De buren legden het lijk af, het
doodskleed werd omgedaan en om
de ledematen heen genaaid. Dan
was er overleg om te kijken wie het

ln de negentiende eeuw werden de eerste onderlinge begrafenisfondsen opgericht, die uiteindelijk weer
grotendeels verdrongen zijn door coöperatieve verenigingen en verzekeringsmaatschappijen. Het verschil in begraven tussen rijk en arm vervaagde zo.

De beleving van de dood veranderde ook. Sterven
werd steeds afzichtelijker omwille van de stervende,
maar zeer zeker ook en misschien nog wel sterker
voor zichzelf. Voor het woord sterven kwam het
woord overlijden in of woorden als heengaan, ontslapen, het tijdelijke met het eeuwige veruvisselen,
wegvallen of de geest geven.
Artsen werkten daar hard aan mee. De patiënt hoorde niet wat hem mankeerde, in een ziekenhuis was
het uitsluitend een technisch moment. Nabestaanden
komen er nauwelijks nog aan te pas.
Verstedelijking en desintegratie van oude gemeenschappen en de ontkerkelijking hebben er hun steen
aan bijgedragen om de dood verder uit de openbaarheid te drukken. Deze verharding was nog het
7

beste te merken in jaren zestig en
zeventig van de vorige eeuw.

verschillende mailtjes moeten beantwoorden. Wie
weetwat daar nog van kan komen.

Daarna zien we een en ander weer
veranderen. Een en ander werd weer
emotioneler. We zien nu ook bloemen op plekken om uiting te geven
tegen zinloos geweld of op de plaats
waar een ongeluk gebeurde.
Er ontstaan weer nieuwe rituelen als
gevoelige toespraken door familieleden en vrienden, kinderen of kleinkinderen die iets voorlezen in de kerk
of op het kerkhof. Ook op de begraafplaatsen zien we weer veranderingen optreden in zerken en dingen
bij de zerk.
En wat te denken van open dagen in
rouwcentra, beurzen waar je kisten
en andere dingen kunt uitzoeken,
crematie etc. Nergens is overigens
het aantal kerkelijke begrafenissen
zo hard gedaald als in Nederland.

Nieke van Marianne en Jo is al een hele poos ziek.
Wij wensen haar namens ons allen een spoedig herstel toe. Dat geldt overigens ook voor eventuele andere zieken in de familie.

Zo lang als er mensen bestaan zal er
sprake blijven van veranderende gebruiken rond aspecten van het leven.

Andere nieuwtjes hebben ons helaas niet bereikt

Weten jullie eígenlijk wel hoe lang het geleden is, dat
de laatste reUnie gehouden is? Dat wordt deze zomer 5 jaar. Hoe we dat weten. Nou bij de laatste reunie werd het eerste nummer van Het Kanneke ten
doop gehouden. Van de eerste generatie zijn er niet
meer zoveel mensen over en de tweede generatie
wordt ook steeds ouder. Tijd om weer eens iets te
organiseren? Wie wil er mee doen? Heb je interesse
neem dan even contact met ons op.

Het heeft heel lang geduurd, maar eindelijk heeft Det
fietstassen. Daar kan ze nu alle boodschappen in
doen in plaats van in een tas aan het stuur. Levensgevaarlijk! Of heeft ze die tassen aangeschaft om
meer spulletjes in de hobbywinkel te kunnen kopen?

Foto's
We hebben dit verhaal geschreven
aan de hand van het boek "Rituelen"
van Jefde Jager.

Familienieuws

We beginnen ondertussen een heel aardige collectie
familiefoto's te krijgen. Tot nu toe is zich voornamelijk toegelegd op foto's van onze ouders en hun ouders.

2003 is het jaar van de vijftigers. Math is eerst aan de beurt en daarna
Gerda. Wij wensen hen alvast een
hele fijne verjaardag.

Trees en Arie worden weer opa en
oma. Wij wensen de aanstaande ouders Peggy en Roy een fijne voorbereidingstijd toe. De nieuwe wereldburger moet ergens in november geboren worden. De aanstaande ouders wensen wij alvast van harte proficiat.

De tweede generatie begint nu toch ook aardig op
leeftijd te komen en betekent dat voor velen de oudste foto's ook al 50 jaar of ouder zijn.

Jullie begrijpen het al. Wij zijn dus op zoek naar
nieuwe foto's. Van wie mogen we het foto album
scannen? Wanneer je ze afgeeft bij tant us Mie gaan
ze op zaterdag mee naar Heeze en komen ze de
week daarna weer terug, Alle foto's gaan naar een
CD op om ze zo ook voor het nageslacht te bewaren.
Wanneer je in het verleden ook foto's hebt gemaakt
van andere dingen binnen Landgraaf houden wij ons
van harte aanbevolen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking

De website begint mensen te trekken

in

geïnteresseerd zijn
onze
stamboom. Jo en Gerda hebben al

die

Wat deden we vroeger
in onze vrije tijd?
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Wanneer koren, tanrve en haver van
de velden verdwenen was de tijd
aangebroken om "d'r winkvoagel oP
te loate". De vlieger moest je wel zelf
eerst maken. Bij de dorpstimmerman
"d'r schriener" ging je kijken voor wat
dunne latjes afualhout. Thuis zaagden we er dan een lange en een korte lat van die met kleine spijkertjes
op elkaar bevestigd werden. We gebruikten ook wel naaigaren om ze te
sjorren. Van te voren werd aan de
einden van de latjes een zaagsnede
gemaakt. Nu werd dit kruis met vliegertouw omspannen, waarbij het
touw in de gleuven gelegd werd. Het
was wel belangrijk dat het kruis
haaks bleef. Daarna probeerden we
bij moeder of opa of oma wat geld te
krijgen om vliegerpapier te gaan kopen. Wanneer dat lukte moesten we
een krant gebruiken.
Het papier werd op maat gesneden
en om het gespannen touw geplakt
met plaksel van aardappelmeel.
Daarna werd het vliegertouw in het
midden van de vlieger aan de langste lat bevestigd. Het was belangrik
dat de vlieger precies in evenwicht
bleef als je dit touw vastpakte. Aan
het einde van de langste lat werd
ook nog een touw gedaan. Hieraan
werden op regelmatige afstanden
plukken gras gebonden om een

staart te maken. En klaar was de
vlieger. Wanneer je zo een hele dag
bezig was geweest moest de vlieger
nog getest worden. Het was altijd
nog maar de vraag of hij ook vliegen
wou.

Om de vlieger op te laten moest je
altijd met z'n tweeën zijn. Je rolde
zelf het vliegertouw een stuk af en de
ander moest hem omhoog houden.
Bij het commando "los" werd dan
met de vlieger aan het touw tegen de
wind in gerend. En dan maar hopen
dat hij in de lucht bleef.

Afhankelijk van de bewegingen moest de staart verzwaard of lichter gemaakt worden. Maar ja het kon
ook gebeuren dat de vlieger bij de eerste de beste
poging als een pijl naar beneden kwam en te pletter
sloeg. Alle werk voor niets. Latjes waren vaak nog
niet zo'n probleem, maar wanneer je papier scheurde moest je opnieuw beginnen en moest je ook nog
maar zien om aan nieuw papier te komen.

Een familiefeestje

Toch was dat mooi op die stoppelvelden. Op een
gegeven moment leerde je om je vlieger bewegingen
te laten maken of om papier langs het touw omhoog
te sturen. Zo hadden we uren plezier.
Haasje over of bokspringen

Een geliefde sport. De eerste stond gebukt met de
handen op de knieën. De volgende sprong er wijdbeens overheen en ging op een afstandje ook gebukt
staan en zo gingen we maar door. De weg naar
school werd zo afgelegd zonder dat je er erg in had.
Op het schoolplein deden we nog een variant tegen
de muur. Het begon met twee. Degene, die er afuiel
sloot aan en ging gebukt staan. Degene, die er op
zat moest blijven zítten. De rij werd steeds langer en
het werd natuurlijk steeds moeilijker om ver genoeg
door te springen. Wanneer de vracht op de ruggen te
zwaaÍ werd, viel alles om,
Zo kwamen we ons speelkwartier ook goed door.
Maar ja het kwam ook menige keer voor dat we in
een kring op het schoolplein stonden en dat midden
in die kring twee man stonden te vechten. En dat
ging goed totdat de meester ingreep.
Pieleboag sjeete en katapultschieten
,)

I

Ja we hoefden vroeger niet zo snel
naar de winkel. Pijl en boog werden
zelf gemaakt. Wilgenhout wat het
beste. l\Iet een touw werd de boog
gespannen. Wanneer je helemaal
geluk had, had je een stuk gedroogde darm.
Dat gold ook voor de "flietsj". Er werd
een goed vork gezocht. Het rechte
stuk werd op maat gebracht om als

handvat te dienen. Je kon vervolgens met vliegertouw en een oude
binnenband van een fiets werken of
met een stuk leer en inwekringen. ln
het stukje leer werd een steen gelegd. Het hele zaakje werd strak ge-

ry'+

trokken en losgelaten. De steen
vloog met een stevige kracht weg.
Met de flietsj werd allerlei kattenkwaad uitgehaald tot straatgevech-

ten toe. De jongens van de tMarkt en
Hoofdstraat in Schaesberg hadden
hele gevechten met de tríUhlewieken
(de gasten van de Molenberg). Ook
in Leenhof, Kakert en Voort moest je
met dit soort gevechten rekening
houden. Ruiten sneuvelden en wanneer je een steen tegen je koppie
kreeg was het mis.
En of jullie het nu geloven of niet,
maar Jo heeft een prachtige flietsj op
de gang hangen en dat ding doet het

Huub Vankan met Marianne en Jos

Bijdragen voor het volgende Kanneke moeten
voor í5 juni 2003 worden ingeleverd.

echt.

Zo dat was even stukje

nostalgie

,:'.§i

r':

naar onze jeugdjaren.

Tot slot
Op pagina 10 moeten we altijd komen tot een afrond van ons Kanneke.

Vaak proberen we dan alweer vooruit te kijken naar onze volgende editie. Maar daar hebben we deze keer
nog geen idee van.
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Hallo beste mensen,
Ja we hadden beloofd, dat we nog net voor
de vakanties een nieuw Kanneke zouden
uitbrengen. De internetters onder ons wijzen
wij even op de gewijzigde homepage. We
hebben nu een echte www dankzij Ted. De
regelmatige bezoeker van de webpagina,
heeft natuurlijk al gezien dat Ted weer een
aantal wijzigingen heeft aangebracht. Het
wordt steeds beter en fraaier. Ook kun je inmiddels heel wat foto's op de site bekijken.
Ted in elk geval weer bedankt voor je werk.

Het heeft heel lang geduurd, maar we hebben het eerste interview in het Kanneke
staan. Joep heeft zijn best gedaan bij tante
Bernadet. Nu kan Math natuurlijk niet meer
achterblijvenl
We vonden ook nog een verhaal in een oud
huwelijksboekje wat ons wel de moeite
waard leek om op te nemen, om ze de verschillen te laten zien met toen en het leven
nu. Wat het beste was? Dat laten we aan jullie over.

Van Bart hebben we nog een vierdaagsebericht gehad. Verder hebben we genoeg dingen om onze tien pagina's weer goed te vullen.

Wij wensen jullie veel leesplezier en natuurlijk een prettige vakantíe.

Een interview met tante
Bernadette
Een poosje geleden vertelden wijjullie al, dat
Joep aangeboden had een ronde interviews
te maken. Hij zou daarvoor bij ons oudste
nog levende familielid beginnen. Het heeft
een hele tijd geduurd voordat Joep, Gerda
en Jo een bezoek brachten aan het op een
steenworp gelegen Aarle-Rixtel. Joep hoefde
het navigatiesysteem niet aan te zetten (we
weten ook niet of dat in de Saab zat), maar
op aanwijzing van Jo reed hij feilloos heen
en terug.
We moeten hier wel nog even mededelen,
dat het voor Joep toch een hele opoffering
was om op Hemelvaartsdag mee te gaan.
Als trouwe supporter van PSV was hij graag
de stad in getogen om daar op een terras,
genietend van een drankje, naar een van de
grote beeldschermen te kijken. Maar helaas,
afspraak is afspraak!

Toen we terug in Eindhoven waren, werd afgesproken dat Joep het interview zou uitwerken op de dictafoon zodat Jo het kon uittikken. Hieronder staat dus de letterlijke tekst
zoals die door Joep is ingesproken.
I

(Tante Bernadette wordt in december 88 jaar
en woont momenteel in Aarle-Rixtel).

moeten behouden. Ook de Paus komt soms
weinig soepel over, doch ik denk dat dat ook
samenhangt met zijn leeftijd.

Gelooft u in de hemel?
Ja, ik geloof in een hiernamaals, waar mensen die hier op aarde goed hebben geleefd
worden beloond. Verder denk ik ook wel dat
ik zelf in de hemel kom, maar dat mijn moeder daarin een betere beloning heeft gekregen dan ik zal krijgen. Zij heeft namelijk haar
hele leven hard moeten werken.

a

Komen alle mensen die hard werken volgens u dan in de hemel?
Dat is niet doorslaggevend maar daarnaast
moeten wij zoals in de catechismus is vermeld God dienen om daardoor hier en in het
hiernamaals gelukkig te zijn.

aHoe voelt u zich momenteel?

lk ben voor mijn leeftijd redelijk gezond en
voel mij prima. Het was in het begin in AarleRixtel wennen op deze kamer, nadat ik in De

Steeg meer veranhroordelijkheden

had,
maar ik ben inmiddels hier goed gewend.

Van welke mensen hebt

u in uw

leven

veel geleerd?
Daarbij moet ik denken aan artsen en specialisten van het ziekenhuis in Weert waar ik
met name het vak van verpleegkundige en
verantwoordelijke voor de afdeling van die
mensen heb geleerd. Met enkelen van hen
heb ik nog een goed contact en als die mensen in de buurt zijn lopen ze ook nog even
binnen. Verder heb ik veel respect voor colIega's/zusters die gedurende hun hele leven
veel verantwoordelijkheden hebben gedragen en nu een teruggetrokken bestaan Ieven.

Ziin er ook mensen met een redelijke verantwoordelijkheid waaraan u zich wel
eens ergert?
Dan denk ik met name aan kerkelijke autoriteiten die autoritair optreden in plaats van
rekening houden met wat de gelovigen,
waaraan ze leiding moeten geven, voelen.
Met name de laatste benoeming van de bisschop in Den Bosch had beter gekund.
Voor de kloosterorden is het goed dat leken
worden benoemd om leiding te geven in
plaats van dat zusters op leeftijd die leiding

Wanneer hebt u in uw leven gehuild?
Het ergste vond ik het overlijden van mijn
moeder waarbij ik niet aanwezig mocht zijn.
ttlet de toenmalige Jtíoeder Overste mocht ik
naar huis om er bij te zijn toen mijn moeder

de laatste sacramenten kreeg, doch

's
avonds moest ik terug naar het klooster.
Toen mijn moeder korte tijd later stierf mocht
ik de begrafenis niet bijwonen. Dat vond ik
verschrikkelijk en ik heb zelfs op het punt
gestaan het klooster toen de rug toe te keren. De maatregelen ín het klooster waren
echter toen zodanig gesteld omdat enkele
anderen misbruik maakten van dergelijke
gebeurtenissen. Het feit dat ik kort te voren
geprofest was heeft er voor gezorgd dat ik
toch in het klooster ben gebleven.

Waar hebt u zich het gelukkigst gevoeld?
Dat is ongetwijfeld mijn periode in De Steeg
geweest. Daar had ik de mogelijkheid, in een
mooie omgeving, om leiding te geven en het
gevoel te hebben dat andere mensen dat
ook konden waarderen. Professioneel heb ik
fijn gewerkt in Weert en dat was een hele
vooruitgang ten opzichte van Tilburg waar ik
op een lager niveau werkte als verpleegkundige dan in Weert.
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Wat is voor u belangriiker de familie of de
Orde?
lk zie daarin geen tegenstelling. Het hele
jaar ben ik binnen de Orde actief en ik ben
heel blij dat ik af en toe op de familie kan terugvallen. Tegenwoordig ga ik enkel nog op
reis als ik familieleden kan bezoeken. Zo ga
ik dit jaar een week naar ome Ger en tante
Bertha en hoop van daaruit ook nog enkele
andere familieleden te kunnen bezoeken" lk
ben ook altijd heel blij om het familieblad
"Het Kanneke" te ontvangen en dat lees ik
zeer intensief.

{

Moet het resultaat van dit interview eerst
worden voorgelegd aan de Moeder Overste voordat de antwoorden mogen worden gepubliceerd?
Nee dat is tegenwoordig niet meer nodig. lk
kan mij voorstellen dat dit vroeger wel nodig
was maar nu hebben we ook in dit kader
meer vrijheden.

Wilt u tot slot nog iets zeggen over een
ondenverp dat niet ter sprake is gekomen?
Nee ik denk dat alle onderwerpen aan bod
zijn gekomen maar ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om alle familieleden
en met name degenen, die "het Kanneke"
lezen veel groeten te doen. lk hoop ze weer
eens allemaal te kunnen zien.

Wanneer wij het nu goed hebben, moeten
tante Trees, ome Ger, ome Leo of tant us
Mie, nu toch gaan opletten want voor ze het
weten staat onze vliegende verslaggever bij
hun op de stoep.

Overigens kan nu Joep zijn belofte is nagekomen, de volgende zijn eerdere toezeggingen nakomen. Wij nodigen Math van harte
uit om voor ons volgende "Kanneke" een bijdrage te leveren.

Bart en de vierdaagse van
Nijmegen
Bijna is het dan zover. De Vierdaagse van
Nijmegen begint bijna. ledereen die heeft
toegezegd mij de sponsoren (en de mensen
die wellicht zullen besluiten dat alsnog te
doen) alvast hartstikke bedankt. Bij ASAP
zullen ze blij zijn met elke euro die wordt opgehaald. Dus ook namens hen bedankt,
Zadra bekend is hoe mijn Vierdaagseavontuur is verlopen kan iedereen zijn bijdrage storten op girorekening 6200396 op
naam van Bart Peeters te Amsterdam. lk zal
er dan voor zorgen dat het gehele bedrag in
een keer op de rekening van ASAP zal worden overgemaakt (deze rekening wordt verder nergens anders voor gebruikt dus er
worden geen bedragen vergeten). ln het
eerstvolgende Kanneke na de Vierdaagse
kan iedereen lezen hoeveel kilometers er
uiteindelijk zijn afgelegd. Nu maar hopen op
mooi wandelweer en nul blaren.
Bart wijwensen je in elk geval heelveel succes met het lopen en natuurlijk je sponsoractiel

Verkering honderd jaar geleden

ïot

zover het interview. Wij danken tante
Bernadette en Joep hartelijk voor hun me-

Bij het OCGL vonden we een boekje over
het huwelijk. Hoewel het titelblad niet meer
compleet is zal de titel wel zijn geweest:
"Leer der Katholieke Kerk over het Huwelijk".

dewerking aan dit artikel.
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Helaas ontbreekt ook een jaaraanduiding,
maar de schatting is dat het geschreven
moet zijn aan het einde van de 19'eeuw of
het begin van de 20't" eeuw. De denkwijze
van toen laat een enorm verschil zien met de
denkwijze van nu.
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Wij hebben een hoofdstuk gescand dat gaat
over de keuze van de persoon met wie je
gaat trouwen. We hebben niet het hele
hoofdstuk genomen, maar de wenken die
opgenomen zijn. Het gaat ons er daarbij niet
om, om iets in het belachelijke te trekken,
maar juist om de verschillen aan te tonen.
Een aantal van onze huidige senÍoren en
aankomende senioren zullen zeker nog een
aantal zaken van vroeger herkennen.
ln de spelling hebben wij geen veranderingen aangebracht. Het kan zijn dat her en der
de scanner een letter verkeerd heeft overgenomen.

Eenige wenken betreffende de keuze

Omdat de keuze van den persoon van het
grootste gewigt is voor het huwelijksgeluk,
moet men niet alleen opvolgen de algemeene regels, die boven zijn aangegeven, maar
ook letten op kleinere eiEenschappen van
ondergeschikt belang, doch die later van
groot gewigt kunnen worden, en waarover
hier nog eenige waarschuwingen volgen.
Jongeling! het meije, voor wie gij genegenheid gevoelt, is niet zindelijk en in een wanordelijk huisgezin groot gebragt; zij kan misschien eenig vermogen hebben en andere

goede eigenschappen, maar kies haar niet
voor uwe gemalin; zij zal als huisvrouw nog
meer onzindelijk worden; zii zal in slordige
kleeding voor u verschijnen, zoodat gij eenen afkeer van haar krijgen moet; zij zal uw
huisgezin en uwe kinderen venvaarloozen,
en u in groote ongelegenheid brengen. Let
er niet op hoe zij zich op straat of in het
openbaar vertoont, maar beschouw haar in
het dagelijksche en huiselijk leven, en zie of
zlj daar die schoone deugd van reinheid bemint. Tracht, zoo gij kunt, door te dringen in
de kinderkamer van het huisgezin, dat door
eene onzindelijke vrouw bestuurd wordt, en
gij zult zien welke waarde de reinheid en
netheid heeft.
Jongeling! het meisje, dat uw hart begeert, is
schoon en heeft eenig vermogen, zij is gezond, enz., maar zij is twistziek en grillig van
humeur; denk dan aan dat woord van de H.
Schrift . "t is beter eenzaam te wonen in een
hoek van het huis, dan bij eene toornige
vrouw". Wat zal u hare schoonheid baten,
daar zij door het vuur der gramschap haar
gelaat ontsiert? En wat het geld betreft - wilt
gij dan voor wat geld uw leven in twist en
tweedracht doorbrengen? Haar onverdraagzaam karakter zal u telkens tot last zjn, zal u
het aangenaam verkeer met vrienden en bekenden onmogelijk maken. lnderdaad aan
de zijde van zulk eene vrouw wordt het huwelijk eene hel op aarde.
Jongeling! laat in geen geval uwe keuze zich
bepalen alleen door uiterlijke schoonheid.
Niets is zoo vergankelijk als dat; eene ziekte,
een val of eenig ongeluk is voldoende, om
van de schoone vrouw, die gij getrouwd
hebt, eene misvormde te maken; maar ook
al blijft zij schoon, die schoonheid is altijd
zeer betrekkelijk, en door hem, die ze dagelijks ziet, wordt ze spoedig niet meer opgemerkt. Wat is er schooner dan het licht der
zon, dan de sterrenhemel bij een helderen
avond; en beschouwen wij beiden niet met
onverschilligheid, omdat wij er aan gewoon
zijn? Bovendien, 't is een Christen onwaardig, wanneer hij zich alleen door lichamelijke
schoonheid in zijne keuze zou laten leiden;
hij is geen heiden, die het stof aanbidt : hij
moet verder zien, en letten in de eerste
plaats op de hoedanigheden der ziel van
haar, met wie hij een huwelijk sluiten wil.
4
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Evenwel, zijn alle andere hoedanigheden in
twee personen gelijk, dan kan hij de eene
boven de andere kiezen om hare schoonheid . zoo deed Jacob, die Rachel koos boven Lia, en die, zoo als de Kathechismus

van Trente aanmerkt, daarom in de

H.

Schrift niet gelaakt wordt,
Jongeling! laat uwe keuze zich evenmin bepalen door het geld, dat een meisje bezit of
te wachten heeft. Zoek u eene vrouw, eene
gezellin voor uw leven, en niet wat geld of
goed, daardoor verlaagt gij het heilig Sacrament des huwelijks tot een onedel handelsartikel. Haar geld kan u zeker in vele opzigten van groot nut zijn, maar misschien ook
van groot verdriet : vroeg of laat zal zij zich
helder bewust worden, dat gij haar gekozen
hebt om haar vermogen, en dan zal ook bij
haar de liefde vergaan, en plaats maken
voor afkeer en verwijtingen. Of wel zlj zal
zich op haar geld veel laten voorstaan, daardoor ijdel worden en hoovaardig, zich alle
uitgaven veroorlooven en u en uw huisgezin
arm maken.
Jongeling! wilt gij gelukkig zijn in het huwelijk, zie dan of liet meisje uwer keuze geleerd
heeft de gewigtige zaak der huishouding
goed te besturen; let dan op de moeder, die
haar heeft gevormd, onderzoek of in dat
huisgezin orde en regel hèerscht, want zoo
als de moeder handelt, zoo zal in den regel
de dochter doen. Het belang van die eigenschap in de vrouw is zoo duidelijk dat het
geen betoog behoeft. Behoort gij tot de, burgerklasse, dan zal eene vrouw, die hare zaken niet met wijsheid en overleg bestuurt, u
arm maken, ja in schulden steken. Meen niet
dat gii, als hoofd van het huisgezin, deze
ramp zult keeren : de huishouding behoort
toch aan de vrouw en beweegt zich in tallooze kleinigheden, waarop de man niet letten,
en waarmede bij zich noch minder moeijen
kan -. al de spaarzaamheid van den man zal
niet opwegen tegen de schade, die eene
onordelijke vrouw in liet huisgezin aanrigt.
Zijl gij vermogend, en behoort gij tot de
hoogere klasse der zamenleving, ook dan
nog is het van groot belang, dat uwe vrouw,
de huishouding nagaat en bestuurt; anders
moet gij alles aan vreemde dienstboden
overlaten, die niet zelden in korten tijd ook
een aanzienlijk vermogen kunnen schaden.
Bovendien wanneer de vrouw geene zorg

draagt voor hare huishouding, dan heeft zij
niets te doen - door ledígheid ontstaat bij

haar eene groote verveling, dan zoekt zij
verzet in lectuur, in gezelschappen en bezoeken, waardoor zij al meer en meer van
haren man en haar huisgezin vervreemdt,
waardoor een ongelukkige toestand geboren
wordt, die helaas! in de groote wereld dikwijls wordt aangetroffen, een huwelijk namelijk , waarin twee huisgezinnen gevonden
worden, dat van den man en dat der vrouw.
Daarom, jongeling, let bij de keuze van het
meisje vooral op deze hoedanigheid, en geef
de voorkeur aan haar, die huishoudelijk is,
die van jongs af aan door eene wakkere
moeder in die groote kunst grondig onderwezen werd.

r

&rd

De familie Boermans en Den Teuling op de
Hoogstraat.

Tot hlertoe was er bijna uítsluitend spraak
over den jongeling, en werd er aangetoond
hoe hij het moet aanleggen om goed te slagen in de keuze van het meisje; er werd alléén van hem gesproken omdat hij het is, die
kiest, terwijl het meisje gekozen of gevraagd
wordt. Evenwel ook het meisje blijft geheel
en al vrij in het geven of weigeren van hare
toestemming. Het huwelijk, en dus ook de
verkeering, is een verbond, dat door beide
partijen geheel vrijwillig wordt aangegaan, en
waarop niemand eenig geweld of dwang
mag uitoefenen. Het meisje, zoowel als de
jongeling, blijft vrij int hare keuze, althans in
dien zin, dat zij hare hand slechts geeft aan
wien zij wil. [/aar dan is het ook de pligt van
het meisje om naauwkeurig te onderzoeken
naar den jongeling, die haar vraagt.
5
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Ook zij moet God bidden en de genegenheid
van haar hart raadplegen; ook zij moet de
neiging van haar gemoed toetsen aan de regels van het verstand, gelijk zij boven zijn
aangegeven; ook zij moet raad vragen aan
hare ouders en overheden en eerst na rijp
beraad, na goed te hebben overwogen of zij
met dien jongeling in het huwelijk gelukkig
zal kunnen zijn, mag zij een besluit nemen.
Het is hier de plaats om te waarschuwen tegen de groote ligtzinnigheid, waarmede zovele jonge dochters verkeering aanknoopen.
Vooral in den ambachtsstand en in de burgerklasse ziet men hoe de meeste meisjes
aanstonds, hare toestemming geven aan
den eersten jongeling, die haar ter verkeering vraagt. Hetzij hij bekend is aan haar of
niet, hetzij hij een bestaan kan aanwijzen, of
slechts van hoop in de toekomst spreken
mag, het is genoeg dat hij zich behoorlijk
weet voor te doen, dat hij hare hand vraagt
om in den regel zeker te zijn, dat hij hare
toestemming verkrijgt. De oorzaak van die
ligtzinnigheid ligt deels in de ouders zelven
er zijn dwaze moeders, die hare dochters
aanhoudend over trouwen en verkeeren
spreken, en daardoor in die jeugdige harten
eene ongeregelde zucht naar het huwelijk
opwekken; anderen gaan nog verder, zij behandelen hare dochters zoo als kramers
hunne koopwaren. zij sieren haar op voor
het oog der jongelingschap, zij stellen ze te
pronk op allerhande partijen en bijeenkomsten, en wat wonder dat het meisje alle gevoel van eigenwaarde verliest, en zich weggeeft aan den eersten, die haar vraagt?
Vooral zal dit geschieden, wanneer het meisje bovendien behebt is met eene kleingeestige vrees van geen ander aanbod te zullen
krijgen, en daardoor gedreven, zich liever
waagt aan een ongelukkig huwelijk, dan geduldig de toekomst af te wachten.
Wat het gevolg is van zulk een Iigtzinnig gedrag ligt voor de hand, namelijk zij stelt zich
bloot aan een rampzalig huwelijk, waardoor
zij zich geheel haar leven ongelukkig maakt;
of wel, zlj zal zich spoedig bedrogen zien in
hare keuze, zljzal gedwongen zijn om goede
redenen de aangegane verkeering weder af
te breken, en daardoor minder worden dan
zij vroeger was.

Hanssen

-

Soms kom je in een collectie die bewerkt
moet worden foto's tegen die we zelf wel
aardig binnen de familie kunnen gebruiken.
Deze keer een foto van het echtpaar Hanssen - Vankan met kinderen. Het echtpaar
had aan de Hereweg 1 een winkel. Hoewel
dat op de afdruk wellicht niet helemaal te lezen is, is de foto gemaakt eind november
begin december 1915. ln de etalage valt
namelijk te lezen, dat er iets in ligt dat te maken met St. Nicolaas.

Anna lVlaria Vankan, die geboren werd op 23
apríl 1888 in Nieuwenhagen was een tante
van onze ouders en was dus een dochter uit
het huwelijk Vankan - Oberjé. Haar man
Johan Joseph Hubert Hanssen werd op 17
maart 1889 in Níeuwenhagen geboren. Zij
trouwen in juli 191 1 . Op de 14e werd het wettelijk huwelijk gesloten en de kerkelijke inzegening vond plaats op 15 juli. Het echtpaar
kreeg 10 kinderen.

Vankan
6

Nu weer toch weer de naam Oberje laten
vallen, is ons wat opgevallen. Zoalsjullie weten hebben wij deze naam nog niet erg ver
terug kunnen volgen. We hebben wel eens
het vermoeden gehad, dat we niet te maken
hebben met een Nederlandse naam. Zeker
wanneer we naar de eerste bekend schrijfwijze kijken, kunnen we niet anders concluderen dan dat de naam van de andere kant
van de Noordzee komt. De oudste schrijfwijze is immers Obrien. Daar kun je dus al
makkelijk O'brien van maken. Waren dat
geen leren? Obrien komt ook vroeg voor in
de regio Rotterdam. Daar zullen we dus
eens kijken of we daar aanknopingspunten
vinden en anders moeten we een speld in de
hooiberg gaan zoeken in de databank van
de Níormonen. Ook in Zeeland komt de
naam nog in een andere schrijfwijze voor en
dan hebben we het over Obreen. Nu weten
we dat in Veere een Schotse kolonie was.
De Schotse aan de haven in dit stadje herinneren ons daar nog aan. De oudste stammoeder die we in het geslacht in Heerlen
kennen, had als bijnaam "Het Welsch Wijfken". Dat slaat vermoedelijk terug op Waals
of het moeten zijn dat ze het over "Wales"
hadden. De enige zoon(onze stamlijn dus)
werd gearresteerd en in Valkenburg gevangen gezet als lid van de Bokkenrijders, Hoe
hij de martelingen vol heeft kunnen houden,
is ons niet bekend, maar feit is wel dat hij
weer vrij werd gelaten omdat hij alles bleef
ontkennen. Eigenlijk dus nog wel een interessante klus om hier iets meer van te vinden.

De Vankannen van de Hoogstraat togen op
een zondagmiddag met z'n allen naar Eindhoven. Zij gingen het nieuwe kantoor van
Joep in de Kennispoort bezichtigen. Het zag
er geweldig uit. Vooral die bar was een uitvinding. Terug in de Sagittalaan had Ria gezorgd voor een lekkere hap zodat iedereen
na een drankje weer naar het zuiden kon afzakken.

De beiden nieuwe vijftigers, ltlath en Gerda,
het bereiken van deze mijlpaal ieder op z"n
eigen manier gevierd heeft. Wij heten ze in
elk geval welkom in de club der wijzen.
Tante Trees is na lange tijd weer op een wereldreis geweest. Ze is een hele week naar
Lelystad geweest. Volgens Tante Trees zijn
die peren overigens gewoon ouderwetse
stoofperen. Hoe zo iets bijzonders? We
moeten die boom dit jaar toch eens aan een
nader onderzoek onderwerpen.

We moeten nog een paar jaar
Nieuws uit de familie
Onze Piet, liet ons even schrikken. Hij ging
even langs de dokter om vervolgens de opdracht te krijgen met enige haastige spoed
richting ziekenhuis Heerlen te gaan. Pietjes
rikketik deed niet meer wat Piet wilde. Gelukkig kwam alles snel op de pootjes terecht
en mocht Piet na een paar dagen weer het
ziekenhuis verlaten. En dan? Ja dan mag je
eerst een tijd niet werken en vervolgens ga
je in Hoensbroek nog een stuk revalidatie
doen. Piet is inmiddels weer aan de slag en
het gaat weer goed. Alleen Piet: ho is ho.
Niet meer te veel hooi op de vork.

wachten
voordat tante Bernadette weer een feest op
kosten van de kloosterorde kan geven. Het

wordt dus tijd dat we zelf weer eens iets
gaan organiseren. De laatste reUnie was vier
jaar geleden. De 85 ste verjaardag van tante
Bernadette is ook al weer bijna drie jaar geleden. Hoogste tijd dus!!!
Wie wil er met ons mee organiseren? Neem
even contact op met de redactie.

Tante Bernadette gaat ook een week logeren in haar geboorteplaats. Zij legt aan bij
ome Ger en tante Bertha. Haar wensen we
alvast een prettig verblijf in Nieuwenhagen.
7

ln de Voort een nieuw zwembad wordt gevestigd. Tiny heeft op haar verjaardag een
joekel van een zwembad gekregen. Degenen, die zwemmen willen moeten wel zelf
het water meebrengen. l\íet 1000 liter kun je
een baantje trekken.

We weten niet wanneer, maar René viert
binnenkort zijn vijfentwintig jarig dienstjubileum bij de bank die ook de sponsor is van
Ajax

De directeur met een níeuwe medewerker
achter de balie.

Zoals we jullie wel eens verteld hebben, maken wij voor ons genealogisch onderzoek
vaak gebruik van doop-, trouw- of sterfregisters van de kerken.
De grote vraag is echter altijd: hoe betrouwbaar zljn die registers?

Op de eerste plaats moeten we er ons van
bewust zijn, dat de kerk niet begonnen is
met de aanleg van de registers om genealogen een plezier te doen.
De parochies moesten de registers gaan bijhouden na het Concillie van Trente. Omstreeks 1560 zie je de eerste registers ontstaan. Sterven was toen nog niet van belang. Het ging om de huwelijken op de eerste plaats. Een maatregel van de kerk om
invloed te krijgen op het leven van de parochianen. Dat gold ook voor het dopen. Het
was wel van belang of je legitiem was of illegitiem. ln het laatste geval had je dus te maken met een ongehuwde moeder. Dit kwam
in het verleden minstens zo vaak voor als
tegenwoordig.

Gerda en Jo zijn in de Efteling gesignaleerd
met Manon en de kids. Jo moest met Youri
in de traptreintjes omdat de meisjes te moe
waren. Dat was dus met de kont op het randje zitten en met de hakken trappen omdat
die dingen nu eenmaal voor kinderen gemaakt zijn en kinderen onder de zes jaar alleen in die dingen mogen onder begeleiding
van een van de oudersl Hoe zo Jo dan?
Volgend jaar moet maar iemand anders
trappen.
Met tant us Mie, kun je in haar rolstoel ook
nergens komen. Je kunt geen meter lopen of
ze komt weer iemand tegen. Afgesproken is
dat ze de volgende keer een zak over haar
hoofd krijgt. Maar wat wanneer die zak elke
zaterdag vergeten wordt? Bovendien helpt
het niets want ze zwaait op iedereen of ze
de mensen nu kent of niet.

Een ander probleem was, dat de inschrijving
lang niet altijd meteen gedaan werd. Dat was
dus onthouden of op een kladje schrijven
etc. Ook was het handschrift van lang niet
iedere pastoor even geweldig. En wanneer
het inschrijven aan de kosten werd overgelaten, was er ook een probleem.
Het komt dus regelmatig voor, dat iemand
niet in de doopregisters wordt aangetroffen.
Nu denk je dat was toen, lang geleden. Was
dat maar zo.

We hebben een paar simpele scans uit de
registers van de kerk van Nieuwenhagerheide gemaakt van de familie om aan te tonen,
hoe moeilijk het is om secuur te werken.
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Hierboven staat de inschrijving van het dopen van Joep op 20 mei 1941 . Peter en meter zijn
goed ingevuld. Nu wordt bij elke doopinschrijving ook het trouwen aangegeven. En kijk en
wat zien we nu? Juist ja, Joep is getrouwd met Gerda Meens.
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De volgende. De inschrijving van het huwelijk van Tiny en Hub. Tja nu hebben we toch altijd
gedacht dat Jo Schiffelers getrouwd is met Gerda Van kan. [/aar helaas, hij is getrouwd met
Boermans, G. Vermoedelijk dacht heeroom of te veel aan zijn eigen naam, of telde het kaarten tot in de kleine uurtjes toch nog mee want voor hetzelfde geld was Tiny ook nog op 12
september 1 949 geboren.

Je zult maar een beetje lui zijn en niet alle registers controleren. Dan krijg je de meest fraaie
stambomen. Nu was in de eerste 50 jaar burgerlijke stand ook niet altijd te vertrouwen, maar
daarna is daar gelukkig verandering in gekomen. Ook bevolkingsregisters mag je nooit helemaal vertrouwen en al zeker niet tot omstreeks 1940. Pas vanaf 1940 worden de bevolkingsregisters afgestemd met burgerlijke stand,

I

Wij hopen jullie zo weer iets te hebben laten
zien van de speurtocht naar de voorouders.
Eigenlijk zou je een stamboom in de vrouwelijke lijn moeten opzetten, want de enige die
altijd zeker is, is de moeder.

ln Tilburg, lang geleden.

Wij rolstoelen wat af op een zaterdag!
I

.i'"

[,
Ja, julie zien het goed. Het is ome Ger.

Een feestje van tante Bernadette

Tot slot
We zijn weer op pagina 10 aangekomen en
dat betekent dus, dat we er een eind aan
moeten zuigen.

De volgende keer venrachten we dus een
verslag van Bart van de Vierdaagse en misschien dat Math nu zijn verhaal kan schrijven.

We sluiten af met nog wat foto's uit de oude
doos.

We sluiten af met tante Jes
10
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Hoi allemaal,
Ons volgende Kanneke is klaar. De volgende
keer sluiten we met nummer 26 de vierde
jaargang af en dan beginnen we in december
met het eerste lustrumnummer. We kunnen
het ons bijna niet voorstellen, maar we hebben bijna vier jaar lang een familieblad kunnen maken.

Ook deze keer, hebben we dankzij verschillende bijdragen weer een aflrvisselend blad
kunnen maken. De redactie heeft in september vakantie en misschien heeft ze dan even
tijd om weer eens in het rijksarchief in Maastricht te gaan snuffelen om te kijken of de
schepenbank Simpelveld ons nog wat extra
informatie kan verstrekken.

Met de intrede van het digitale tijdperk kan
ons Kanneke, zonder foto's, wereldwijd gelezen worden. Hierna kunnen jullie lezen wat
dat tot resultaat heeft. Maar digitaal of niet,
het lezen van een geprint exemplaar met foto's is natuurlijk toch altijd veel leuker.

Wij wensen jullie voor deze keer weer veel
leesplezier.

Een bericht uit
Zwitserland
ln juli kregen wij via Ted een mailtje binnen
uit Zwitserland. lemand had op het net vermoedelijk naar de naam Vankan gezocht en
kwam daarbij uit op onze website. Het mailtje
willen we hier toch even laten zien.
"Beste redacteuren van de "internet pagina" t
Kanneke. Mijn naam is Pierre Vankan. lk
woon srnds 10 jaar in Zwitserland. lk ben afkomstig uít Landgraaf (Groenstraat). De laatste jaren heb ik vaak overwogen om onderzoek naar de famíliestamboom te doen. Omdat ik echter te ver van huis ben, heb ik dat
1
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plan jammer genoeg moeten laten varen. lk
was dan ook zeer verrast en verheugd afgelopen week een internet pagina te vinden
waar die stamboom vanaf mijn grootvaders
generatie kant en klaar te vinden was. Mijn
grootvader was Jan Pieter Hubert Vankan en
is in de stamboom in Generatie lll te vinden.
Hij was een broer van Mathijs Hubert Joseph
Vankan.

U heeft waarschijnlijk zeer vele uren gei'nvesteerd in het onderzoek naar de stamboom. lk wilde U met deze e-mail bedanken
dat U het resultaat van dat werk toegankelijk
gemaakt heeft via het internet. lk heb het document met veel rnÍeresse en plezier bestudeerd. lk vond het bijzonder interessanÍ Íe
lezen dat u de stamboom van de familie
Vankan tot omstreeks het jaar 1600 terug
heeft kunnen vinden en dat er toen wellicht
een verandering van de familienaam van
Swennen naar Vankan heeft plaatsgevonden. Heeft U in Uw onderzoek ooit een Vankan gevonden die aantoonbaar uit Kan

Deze iemand is dus Pierre Vankan. Hijwoont
al 10 jaar in Zwitserland en heeft voorheen in
Landgraaf gewoond in de Groenstraat. Zijn
grootvader Jan Pieter Hubert Vankan is een
broer van Mathijs Hubert Joseph Vankan.
Even schakelen dus. De vader van Pierre,
Sjef Vankan in de Groenstraat, is dus een
volle neef van onze ouders. Zij moesten immers oom zeggen tegen de opa van Pierre.
Pierre is dan dus weer een achterneef van
onze ouders en van ons een achter achterneef.
Uit het huwelijk van Jan Pieter Hubert met
Catharina Jorissen (of Jörissen) hebben wij
maar twee kinderen. Joseph Gerardus (Sjefl
die getrouwd is met Anna J.M. Peeters en
Peter Gerardus Johannes (Piet) die in Den
Bosch gehuwd is met een voor ons nog onbekende vrouw en nu in Vlijmen woont.

(Kanne) kwam?

Wat ik ook bijzonder interessanÍ vond r.s de
verschuiving van de familienaam Obrien naar
Oberjé. Min Vader vertelde mij vroeger
sÍeeds dat zijn Grootmoeder Oberjé heette.
Wat hij niet wist dat die naam oorspronkelijk
Obrien was. ln Uw stamboom wordt deze
naam in verband gebracht met "welsch" (het
welsche wtjfken). Betekent het woord
"welsch" hier "buitenlands" of "Frans" (dat

zou het hier in Zwitserland betekenen) of
was er inderdaad sprake van een persoon uit
*Welsh"
(of

Pierre woont in Basel is getrouwd met de
Zweedse lngrid Elmroth. Zij hebben twee
noemde en die in werkelijkheid O'Brien heet- kinderen Björn (bijna 4 jaar) en Elin (2%
te. O'Brien is een naam die zeer algemeen in jaar). Hij heeft in Utrecht biologie gestudeerd
lerland tWales r.s en de apostrophe in deze en is dus in feite vanaf 1977 weg in Landnaam zou in een Nederlands / Duits-talig ge- graaf. Een van zijn hobby's is geschiedenis
bied in die tijd vast en zeker verloren geraakt en hij is als bioloog geïnteresseerd in de evozin. De overeenkomsÍ Íussen het lerse / lutiebiologie. Ook is hij geïnteresseerd in linWelsche O'Brien en de naam Marten Obrien guistiek en met de name de overlap daarvan
(generatie Vll) vind ik zeer opvallend.
met archeologie en de geschiedenis en ontwikkeling van de lndo Europese talen. WanNogmaals bedankt voor alles. lk zal regelma- neer er tijd voor is, zijn bergbeklimmen, bergtig op de ínternetpagina kíjken of U nog meer touren, gletsjer-touren en skiën aardige actispannende ontdekkingen aan de fami- viteiten om je bezig te houden.
liestam boom heeft kunnen toevoegen.
Pierre heeft nog een broer Jo die ook in BraMet vriendelijke groeten.Pierre Vankan"
bant woont en een zus Karin die nog in het

Wales

lerland) die zichzelf
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Landgraafse woont. Zodra we weer meer
nieuws hebben komen we uiteraard op een
en ander terug. tvlisschien kunnen tante
Bernadette of ome Ger ons hier nog het een
en ander over vertellen.

Een fotostamboom

hebben. Die lijst laten we dan nu even volgen per gezin:
Tante Bernadet; ome Ger en tante Bertha,
Math, Truus; tante Trees, Marianne, Jos,Ria;
tante Mie, Joep, May, Det, Tiny; Helmy van
ome Sjef; Angelique van N/ay, Franck en
Bart van Det en tot slot Manon van Trees en
uiteraard de redactie.

Zoals jullie weten heeft Gerda een grote
hobby in het maken van kaarten etc. Nu wil
ze weer wat anders gaan maken. Ze wil een
stamboom gaan maken van onze tak met
daarbij een pasfoto van alle stamhouders.
Zodra dit werkstuk dan klaar is zullen wij, afhankelijk van de grootte kijken of we hem
kunnen scannen (bij de Heemkunde kan tegenwoordig A3) of dat er een grotere kopie
van gemaakt moet worden.

De vraag is dus om van alle stamhouders
een pasfoto naar Gerda te sturen zodat ze
aan de slag kan. Alvast bedankt voor jullie
medewerking.

Een nieuwe rubriek:
"lk geef de pen door aaJl"
Naar aanleiding van ons vorige Kanneke
hebben van Math van ome Ger het voorstel
gekregen om een rubriek te openen waarbij
iedereen op toerbeurt een stukje schrijft voor
het Kanneke. Het gaat er daarbij om, om iets
over jezelf en je gezin te vertellen. Het mag
van alles zijn.
Als redactie lijkt ons dat wel een leuk idee.
We hebben het eerder gedaan in verenigingsbladen die we maakten voor scouting.
De grote vraag is natuurlijk wie we de spits
Iaten afbijten. Wij denken daarbij aan Truus
van ome Ger. Truus zou je een stukje over
jezelf en je gezin willen schrijven en dat in de
tweede week van oktober naar ons willen
sturen. De aardigheid is wel, dat jij de volgende schrijver mag aanwijzen.

Je moet dan natuurlijk wel weten wie er allemaal een abonnement op het Kanneke

Helaas krijgt niet iedereen van de familíe het
Kanneke. Wij verdienen er geen cent aan,
maar het zou leuk zijn wanneer we toch wat
meer mensen in de familie zouden kunnen
bereiken. Wij weten dat op een aantal plaatsen het Kanneke ook door bijvoorbeeld kinderen wordt gelezen.

Bart en de vierdaagse
van Nijmegen

Zoals in het vorige Kanneke was beloofd een
verslag van mijn wandelavonturen in het
Nijmeegse.
Dag 1- Zoals jullie allen wellicht die dag ook
niet was ontgaan, was het deze dag zeer
heet. In Nijmegen zijn die dag zelfs temperaturen tot 36 graden gemeten, wat het meteen
de warmste plek van Nederland maakte.Vol
goede moed vertrokken ik samen met twee
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vrienden, Henry en Vincent, voor de eerste
vijftig kilometer. De eerste uren konden we
een mooi tempo volhouden. ln Elden was het
zoals elk jaar tijd om even de benen te strekken en te genieten van een lekker soepje. De
zon liet zich inmiddels al gelden en de temperatuur liep snel op. In een verlaagd tempo
wisten we Nijmegen toch te bereiken. Daar
reden de ambulances inmiddels af en aan.
Dat de hitte die dag slachtoffers zou eisen
was wel duidelijk. Maar wij waren er in elk
geval, moe en met lichte twijfel of wel verder
moesten gaan, want de het weerbericht
voorspelde weer een zeer hete dag.

ter verderop in Arnhem zou het nog wel hebben gespookt, maar in Nijmegen waren
slecht een paar druppels gevallen. Genietend van een dik wolkendek en spatje regen
en een fris windje waren alweer vroeg op
weg naar lt/Iook. Nog steeds geen blaren, de
spieren nog soepel genietend van een wandeling langs de Maas zou ik bijna vergeten
dat eerdere edities van de Vierdaagse in een
mislukking waren geëindigd. Meteen na het

passeren van de grens met Limburg uiteraard even stoppen voor een kop huisgemaakte groentesoep. Na een stuk'tussen de
koeien' lopen, was het dan tijd voor het
hoogtepunt van de dag; de Zevenheuvelenweg. Meteen na Groesbeek loop je door een
haag van mensen over 5(?!) kleine heuvels
die helemaal vol staan met toeschouwers.
Sommigen staan er al uren te wachten om
de wandelaars voorbij te zien komen. Hele
gezinnen die zich met camper en al geposteerd geven je het gevoel dat je op de Alp
D'Huez zit. Na drie dagen konden we ons
met z'n drieen opmaken voor de finale.

Dag 2 Sinds 1972 was het niet meer gebeurd, maar de organisatie had toch maar
besloten om de routes van de 50 en 40 kilometer met 10 ín te korten en dat bleek geen
overbodige luxe. De ochtenduren waren nog
warmer dan een dag eerder. Smeltend teer
bleef aan de schoenen plakken en het flesje
met lekker koel drinkwater kon ook al snel
als warme douche worden gebruikt. Maar
goed dat de familie dan af en toe belt om je
wat moed in te praten. Veertig kilometer betekende dat we het wat rustiger aan konden
doen en we hadden ook al begrepen dat het
de volgende dag een stuk koeler zou worden... Alleen jammer dat dit koeler weer naderhand aangevuld werd met stortbuien en
zware rukwinden in de ochtend. Terug op de
camping alle scheerlijnen nog maar eens extra aangespannen en de tentharingen nog
wat dieper de grond in.
Dag 3- Gelukkig was het voorspelde noodweer aan ons voorbij getrokken. Zes kilome-

Dag 4- Nog 'maar' vijftig kilometer en het zit
er weer op. De voeten beginnen wat branderig aan te voelen de spieren beginnen nu
langzaam toch een beetje moe te worden.
De eerste horde die we nemen is het opstaan. Om 03.00 gaat de wekker, maar
niemand schijnt er al echt aan toe te zijn om
uit de slaapzak te kruipen. Na wat gewoel en
geklaag staat uiteindelijk iedereen op tijd op
en zitten we om half vier, alweer, een dubbeIe uitsmijter naar binnen te werken, aangevuld met een zeer zoete koffie. Meteen maar

begonnen met een lange wandeling, om
daarna in Grave even de benen te strekken
(en 16,20 mogen betalen voor drie porties
soep uit blik en een veel te kleine ice-tea,
Brabantse gastvrijheid?). We zijn al bijna op
de helft, maar het saaiste en dus zwaarste
deel van de dag ligt nu voor de boeg. Via
lange rechte wegen bereiken we dan Cuijk.

Altijd heel druk en gezellig en

een

goede oppepper voor de laatste kilometers
voor de intocht. Als we dan eindelijk vlak
voor Malden rechtsaf gaan kan de intocht
beginnen, "Aan het eind van deze weg
rechtsaf en dan zijn we er," zeggen Henry en
ik bemoedigend tegen de debutant die met
ons meeloopt. Even later voegen we daar
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dan pas aan toe dat deze weg dan wel ongeveer 10 kilometer lang is. Uiteraard vormt
de intocht geen enkel probleem meer. Enkele honderdduizenden mensen langs de kant
helpen je wel om Nijmegen te bereiken. Na
ruim veertig uur lopen bereiken we dan eindelijk voor de laatste keer de finish en halen
we allemaal onze beloning op. Moe zijn we
zeker, maar iedereen weet al zeker er volgend jaar weer bij te zullen zijn en vreemd
genoeg kan ik daar nu al bijna niet meer op
wachten. Op naar Nijmegen 2044 en beloning 5, het zilveren kruis.
ledereen die me per email of telefoon heeft
ondersteund in Nijmegen, heel erg bedankt.
En uiteraard ook veel dank aan iedereen die
mrjn sponsoractie heeft ondersteund.Zoals
jullie al hebben kunnen lezen heb ik de Vierdaagse dit jaar uitgelopen. Mensen die me
per kilometer wilden steunen moeten weten
dat de route dit jaar met tien kilometer is ingekort en in totaal op 191 kilometer uítkwam.
De bijdrage kan worden overgemaakt op
Postbanktekening 6200396, tnv Bart Peeters, Amsterdam. Onder vermelding van
Vierdaagse. Mede namens ASAP alvast be-

spekjes en
preí.
Bereidins
We smelten de boter. We voegen de bloem
toe en gaan dat met een houten lepel roeren.
We verwarmen de bouillon en gaan roux
maken. Je moet dus de bouillon bij de boter
en bloem roeren.
Dit laten we nu 10 minuten zachtjes koken.
Ondertussen kunnen we de spekjes bakken.
We voegen nu de mosterd toe en vervolgens
de gebakken spekjes en de prei.
Voor het uitserveren van deze lekkere soep
voegen we de room toe. Je hebt gelukt: de
room mag niet geklopt worden!

De proefkonijnen die de soep inmiddels geproefd hebben zijn razend enthousiast. En
wanneer Maria Boermans zegt dat het overheerlijk was, kun je daar rustig vanuit gaan.
Smakelijk eten

dankt.
Bart

Bart, bedankt voor je leuk verslag van deze
zware tocht. Succes met de actie en ja je
weet, volgend jaar verwachten we dus weer
een verslag van de vijfde tocht der tochten.

Mosterdsoep voor 4
personen

uit de

Van Det hebben we het recept gekregen
voor een overheerlijke mosterdsoep. Wat je
niet al kunt leren tijdens een vakantie in Nederland en een bezoek aan een mosterdfabriekje.

lnsrediënten
50 gram boter
60 gram bloem
1/8 liter room
1 liter bouillon
2 eetlepels grove Groningse mosterd

Op 24 augustus 2003 was Jo v.d. Berg 40
jaar bij het ABP werkzaam. Voor de ambtenaren en ondenuijzers in de familie heeft Jo
dus al heel wat jaren op het pensioen gelet.
We kennen de CAO van het ABP niet, maar
wanneer we het even omzetten naar rijksbeleid, dan mag hij volgens ons nog niet stoppen met werken. Alle Vankannen met aanhang wensen Jo, Marianne en de kinderen in
elk geval van harte proficiat met dit dienstjubileum.
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als vier geslachten. Of is het toch een verEen gouden tip. We worden met z'n allen
een beetje ouder. Een rijbewijs kan tot je zeventigste niet meer verlopen, maar moet wel
om de tien jaar geactualiseerd worden. Een
paar dagen voordat ze deze zomer op vakantie gingen, keek ook Gré haar papieren
na. En "shit", ja dat woord mogen we gebruiken het rijbewijs was verlopen. Gré die nogal
wat ritjes met hun auto maakt was dus
meteen onthand. ltíisschien kon je er op het
gemeentehuis op wachten! Nee, mevrouw u
moet eerst gekeurd worden. Stad en land
werd afgebeld om nog net voor de vakantie
bij een arts een keuring te kunnen doen.
Volgens Gré geldklopperij want het stelde
niets voor. Terug naar het gemeentehuis.
Wanneer heb ik nu weer een rijbewijs? Tja
mevrouw, dat is moeilijk te zeggen, maar u
moet rekening houden met een maand of
drie. May is al die tijd al nat. Een ritje naar
Maria, een ritje naar Op de Kamp, een ritje
naar .. ja noem maar op.
We hebben met z'n allen lang zitten puffen in
dat warme weer. Maar Tant Us Mie heeft wel
erg lang nodig gehad voordat ze het warm
begon te vinden. Dat kreeg ze pas toen de
mussen al lang van het dak vielen en wij het
allemaal al lang niet meer leuk vonden. Dat
was dus in feite alleen maar in de tijd van de
echte hittegolf.
Op 22 augustus is Anika 18 jaar geworden.
Voor Anika het bereiken van een mijlpaal in
het leven en voor Piet een nieuwe klant. Op
haar verjaardag heeft Anika de eerste autorijles gehad.

Het feest van tante Bernadette (toen zij 85
jaar werd) een staartje krijgt. Tiny en Gerda
hebben zich opgeworpen om de volgende
familieactiviteit te organiseren. We houden
jullie op de hoogte.
Sommige mensen in de familie durven niets
meer te zeggen wanneer Jo in de buurt is.
Ze zijn bang dat dan weer alles in het Kanneke te lezen valt. Ja, een goede journalist
heeft oren en ogen altijd open. Maar het is
wel erg dat Jo meteen verdacht is wanneer
er in de Landgraaf Aktueel een foto verschijnt van Maria, Treeske, Manon en Esmée

haal van gewoon connecties hebben?

De perencommissie gaat op
controle-

{;,:!:i!:;i!i
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Ja, jullie lezen het goed, wij hebben in de
familie een echte "Perencommissie". Leden
van de commissie zijn May, Gré, Tiny, Huub,
Gerda en Jo. Twee leden van de commissie
Det en Piet konden zich helaas in verband
met werkverplichtingen niet vrij maken. Vorig
jaar hebben zij gebruik gemaakt van de mogelijkheid om peren te bestellen die gedragen zouden worden door een zeer bijzondere boom in Lelystad. Dat zouden en moesten
zij met eigen ogen zien. Daarom werd met
de familie Fröhlings die in Lelystad woont
een afspraak gemaakt. Deze familie nodigde
de commissie meteen voor een weekend uit
omdat de lange reis veel te vermoeiend zou
zijn voor het zware keurwerk. De leden van
de commissie kregen zelfs volpension aangeboden.
Op zaterdag 9 augustus vertrokken in Limburg en Brabant vroeg in de ochtend drie auto's richting Lelystad. Het werd een complete
overval. De ene club reed de binnenroute en
sloop over Harderwijk richting doel. De andere club jakkerde over de snelwegen om snel
en onverwacht te kunnen toeslaan.
Nadat alles zich in Lelystad had samengevoegd tot één perencommissie en koffie gedronken was, kregen de fruitkwekers een
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Limburg pakket aangeboden tot en met
stinkkaas voor assistent to. Ondertussen
hadden de leden van de commissie al eens
voorzichtig naar de boom gekeken. De
blaadjes aangeraakt om ze kijken of ze nu
echt of nep waren en naar de bevestiging
van de peren aan de boom. Het zag er verrassend echt uit. Wat ook echt heel echt uitzag was een courgette uit het Limburg pakket, eigen teelt van Voorter bodem. Een gigantisch ding waarvan de vrouw des huizes,
de president directeur, niet wist wat het was,
laat staan dat ze wist hoe dat ding eetbaar
gemaakt kon worden.
De eerste echte daad van de commissie was
het laten hijsen van de Limburgse vlag. Dat
was de eerste verovering op vreemde bodem. Heeleven werd de tegenaanval ingezet
en kwamen vliegende objecten over die hun
behoefte op de leden van de commissie probeerden te doen. En dat lukte ook nog. Gré,
Huub en Jo werden geraakt. De vliegende
objecten werden ook wel meeuwen genoemd. Het zal duidelijk zijn, dat onze fruittelers daar maar vies mee in hun maag zaten
en het oordeelvan de commissie vreesden.
Nadat een paar schalen broodjes de commissie gepasseerd waren werd vers van het
vat een glas bier geschonken. Lege glazen
bestonden niet. Om de beurt werd er toch
eens goed naar de boom en het fruit gekeken. Duidelijk was dat de peren niet meer
draad of nietjes vastzaten. Een diepgaand
onderzoek bracht aan het licht dat ze echt
aan de boom zaten en dat ook het blad echt
was. May deed nog een ultieme poging met
de aansteker. Nee alles was echt.
Eigenlijk wilde de commissie de smaak van
de peren gaan testen. Alsof het doorgestoken kaart was kwam een Amsterdammer aan
de deur, die de slager bleek te zijn. Schalen
met lekkere hapjes werden binnen en naar
de commissie buiten gebracht. Nou ja een
peer eten kon later nog altijd. Het was warm
en dat Heineken was toch wel erg lekker.
Zelfs May en Jo genoten als niet bierdrinkers
van het kostelijk vocht. Als die peren nou net
zo zouden smaken?
Eerlijk is eerlijk, de commissie nam er na een
tijdje toch genoegen mee dat medegedeeld
werd, dat die peer die ze zagen hangen of
eigenlijk waren het er toch wel veel, een bij-

zondere stoofpeer was. Tja en stoofperen
zijn begin augustus echt niet rijp.
De commissie besloot ondanks de warmte
toch wat te gaan bewegen en eens ze gaan
kijken naar de schulpjes in het gebied dat ze
in beslag hadden genomen. Het waren wel
aardige optrekjes.

lp

Na die wandeling moest er vocht worden bijgezet enne het was weer tijd om wat te eten.
De barbecue werd door assistent to aangemaakt en hij moest ook nog het braadwerk
doen. De leden van de commissie smulden
en smulden. Verdorie dat kregen ze niet allemaal op. Met al dat lekkers kan het niet
anders of de peren moeten ook van uitzonderlijke kwaliteit zijn. Die Amsterdammer was
als slager daar kind aan huis en we moesten
concluderen, dat de fruittelers toch minimaal
Bourgondiërs moeten zijn. Zowel de president directeur als assistent to.
Als tussen drankje werd gekozen voor lrish
coffee. Voor de een was dat een glas en
voor de andere iets meer.
We zouden bijna vergeten dat we ook nog
een rondleiding hebben gehad door het paIeisje van de fruittelers. De commissie was
onder de indruk. May en Gré reserveerden
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meteen de kamer met bioscoap. Zii zouden
een dvd marathon gaan houden.
Tussentijds vertelden de fruittelers trots dat
ze aan de teelt van nieuwe producten waren
begonnen: kersen en druiven. De kersenboom droeg geen fruit zodat alleen maar de
boom gecontroleerd kon worden. Hij was
echt. De druivenrank droeg voor het eerst
druiven. De commissie was ook hier te vroeg
voor, maar duidelijk is dat het er goed uitzag
en we dus een nieuwe controle zullen moeten doen. Dat zal voortaan wel een controle
in het voor- en najaar moeten worden.
May en Gré trokken zich als eerste terug na
een vermoeiende dag richting de bioscoop
met airco. Zo rond 1 uur in de ochtend vond
ook de rest het tijd worden om een paar uur
te gaan liggen. Veel eerder kon ook niet want
Jo moest twee luchtbedden met lucht zien te
vullen. De pomp die daarvoor werd gebruikt
was kleiner dan de peren en we hebben voeten en handen zien gebruiken.
Op zondagmorgen was het voor iedereen
vroeg opstaan. De fruittelers kregen niet de
kans om uit te slapen. Zo rond de klok van
negen werd de Limburgse vlag gestreken, de
auto's gestart en de commissie vertrok weer
in de verschillende windrichtingen met het
doel om thuis te zijn voordat dat grote ronde
ding aan de hemel weer begon te branden.
De commissie, die absoluut integer te werk is
gegaan en zich van een zware taak heeft
gekweten, is tot het unaniem oordeel gekomen dat de boom echt was, de bladeren echt
waren en dat de peren op een enkele uiEondering na, van een uitstekende omvang waren. Als bewijs werd een zorgvuldig uitgekozen peer van de boom geknipt, op stro gelegd en voorzichtig naar Nieuwenhagen getransporteerd. Daar ligt ze nu als bewijsstuk
te pronken bijTant us Mie.

De perencommissie wil de fruittelers:

Ria

president directeur, René assistent to en de
zonen Roel en Rob nogmaals heel hartelijk
danken voor de perfecte ontvangst, de uitstekende verzorging van de inwendige mens
en het geweldig verblijf in den vreemde.

De perencommissie heeft besloten om zich
na deze missie niet op te heffen, maar door
te gaan als fruitcommissie en het volgend

jaar terug te komen om de kersen en de
druiven te testen. De commissie hoopt dan
wel compleet te kunnen uitrukken. We weten
nu de weg!

Beste familie
Belofte maakt schuld. Al geruime tijd geleden
heeft Jo mij gevraagd iets voor het Kanneke
te schrijven, maar zoals het zo vaak gaat
wordt dit maar uitgesteld en uiteindelijk blijft
het dan maar liggen.
lk zit op dit moment nog te genieten van mijn
laatste week vakantie en dit is dus een goed
moment om mijn belofte in te lossen.
Roos en ik en zijn voor de eerste keer met
z'n tweetjes op vakantie geweest zonder de
kinderen en dat is uitermate goed bevallen
(overigens zegt dit niets over onze kinderen).
We hebben met de caravan een flinke rondreis door ltalië gemaakt en hebben er 4200
km op zitten. Nu is ltalië voor ons geen onbekend terrein, we komen er al 10 jaar en
hebben al heel veel gezien. Maar toch... de
indrukken van deze reis zijn zeer bijzonder.
Begonnen in het noorden bij La Specia,
Chinque terra. Een prachtige kust met hele
pitoreske dorpjes en daarnaast de marmergroeven van Carare.
Dit is een echte aanrader om eens een keertje te bezoeken. Aangezien we een paar
hobby-beeldhouwers in onze familie hebben
zitten, hebben we deze voor een prikje kunnen voorzien van een stuk carare-marmer.
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Deze marmer is heel bekend, immers Michel
Angelo werkte daar heel graag mee.
Een brok van 30 kilo kost daar € 2,- en hiervoor betaal je bij ons € 60,- , dus zeker de
moeite waard.
Daarna naar Rome. Hadden we al een paar
keer gezien, dus tijd voor hele andere dingen. Blijft indrukwekkend.
Het grootste gedeelte van onze vakantie
hebben we echter doorgebracht op het
schiereiland onder Napels, de Amalfiekust.
Zelden zoiets moois gezien.
continu straattoneel, je weet echt
Napels
niet wat je ziet.
Pompei ; zéér indrukwekkend , men was hun
tijd ver vooruit.
Vesuvius ; heel apart om er boven op te
staan en in die krater te kijken, 200 m diep
en 600 m doorsnede.
En als laatste de Amalfiekust.

;

Een vakantie overwegend met ltalianen en
bijna geen Nederlanders. Een goede gelegenheid om in contact te komen met ltalianen en dit is aardig gelukt, ook dank zij het
feit dat we ons (met name Roos) aardig in
hun taal kunnen redden.
Daarna via Florence terug naar Asten. Kom
je ooit in ltalië, moet je dit echt een keertje
bezoeken.

Bregje , onze dochter van net 18 is gisteren
terug gekomen van 10 dagen Spanje en ook
dit is haar goed bevallen.
Zij studeert toerisme en start volgende week
met haar 2" jaar.
Mark is 21 en is dit jaar afgestudeerd in Boxtel, multimedia en gaat deze studie nu voortzetten aan de Hogeschool in Rotterdam. Hij

woonde reeds 3 jaar op kamers in Tilburg en
we hebben hem voor de vakantie nog overgehuisd naar Rotjeknor en ik moet zeggen
toch een aanzienlijk verschil met Tilburg. Hij
heeft er zin in en dat is het belangr'tjkste.
Kortom, we maken het goed. Roos is nog
steeds werkzaam als OK-assistent in het Catharinaziekenhuis te Eindhoven en doet dit
met veel fanatisme en plezier.
Ik zelf ben vanaf 1 april dit jaar gestart in een
nieuwe functie binnen onze nieuw opgezette
organisatie.
Naast de fusie tussen twee ziekenhuizen
waaruit het Maxima Medisch Centrum is ontstaan in Eindhoven / Veldhoven kenden we
ook nog eens een interne reorganisatie.
Waar niet momenteel, maar dat was wel
dubbel op.
Mijn huidige functie die toen nog niet bestond
is een managementfunctie over de twee locaties in Eindhoven en Veldhoven en ben ik
als zodanig eindverantwoordelijk voor alles
wat met lnterne geneeskunde en Dialyse te
maken heeft.
Een grote zorggroep, waarbinnen 240 personen werkzaam zijn die ik (in)direct aanstuur.
Dus ik ben even van de straat voorlopig,
maar heb er vreselijk veel zin in.
Belangrijk is dat werk en privé in een goed
evenwicht verkeren en dat lukt heel aardig
met name ook door de vele hobby's.
Roos en ik zijn aardig actief in het Astense
verenigingsleven, diverse bestuursfuncties
en daarnaast maak ik deel uit van de Astense gemeenteraad en ben ik ook voorzitter
van een politieke partrj.
Met sport ben ik in Nieuwenhagen opgegroeid en gelukkig zijn we alle 4 erg sportminded en dat is een heerlijke uitlaatklep.
De kinderen hockeyen heel fanatiek. Bregje
in Dames 1 en Mark tot voor kort ook in Heren 1, maar gaat nu een trapje lager i.v.m.
zijn studie.
Roos en ik tennissen met veel plezier.
We zijn momenteel helemaal uitverbouwd
aan ons huis en moeten dus echt iets anders
gaan verzinnen om ons niet te gaan vervelen.

Alle gekheid op een stokje... dat laatste zal
wel meevallen.
Ik hoop dat er op niet al te lange tijd weer
een moment komt dat we elkaar weer een
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keertje zien in de vorm van een reUnie en dat
we weer kunnen bijpraten.
Kom je in Asten, dan ben je uiteraard altijd
welkom.
Groeten van ons allen vanuit Brabant en hou
doe.
Math
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De directeur van een groot fruitbedriif in ionge jaren.

Afsluiting
Voor deze keer zit het er weer op. Over een
paar weken moeten we het laatste nummer
van de vierde jaargang klaar hebben. En of
jullie het geloven of niet, we zijn daar al aan
begonnen. Dat moet ook wel want anders
halen we het nooit om in december het eerste nummer van het lustrum jaar te laten verschijnen. Vijf jaar Het Kanneke.

Herhaalde oproep
Wij raken een beetje door de oude foto's heen. Van onze eigen generatie moeten
toch nog meer jeugdfoto's zijn! Wie wil ons foto's beschikbaar stellen om te scannen
Wilje de album niet van Nieuwenhagen af laten gaan. Geef ze dan even af bij tant
Us Mie en ze worden op zaterdag gescand en kunnen daarna retour.
Bedankt voor jullie medewerking.
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