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Onze 50ste nieuwsbrief. Een klein feest met een gouden randje.
De 50ste editie van de nieuwsbrief! Dus ook in 2021 een jubileum.
Een felicitatie waard zou ik zeggen.

Allereerst natuurlijk richting de redactie die er toch steeds weer opnieuw in slaagt om lezenswaardigheden te
verzamelen, deze van een mooie opmaak te voorzien en onder de aandacht van de leden te brengen. Voor onze
vereniging, zeker in deze barre tijden, is zo’n nieuwsbrief een lijntje om verbinding te houden.
In afwachting uiteraard van betere tijden, zoals bijvoorbeeld het vooruitzicht op een prachtig festijn als de viering
van ons 15-jarig bestaan. De eerste voorbereidingen, in de vorm van het ontwikkelen van ideeën over de wijze
waarop dat vorm en inhoud kan krijgen, zijn al in gang gezet.
Evenals de onzekerheid of de viering van het bestaansfeest doorgang kan vinden, is er nog een andere onzekerheid
opgedoken. Het is nog vers van de pers, maar toch wil er ik hier al melding van maken dat we op zoek moeten gaan
naar andere huisvesting. Dat er iets dergelijks aan zat te komen, wisten we al enig jaren. Binnen het bestuur gloorde
in die tijd echter het beeld van een ingrijpende innovatie van het oude veilinggebouw tot een multifunctioneel
onderkomen. Een onderkomen waarin winkeliers, horeca, ondernemers en verenigingen als de onze, gehuisvest
zouden kunnen worden. Contacten met de verantwoordelijke wethouder en de directie van de fruitveiling, hielden
die hoop in leven.
Ineens kwamen de dingen echter in een stroomversnelling en is gebleken dat de telers er de voorkeur aan geven het
terrein en de gebouwen over te doen aan de BV. Opreij. Jullie zullen begrijpen dat dit gegeven de volle aandacht van
het bestuur vereist. Zodra wij meer weten komen, stellen we jullie daar uiteraard van in kennis.
Blijf intussen gezond!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Theo Brassé, Voorzitter

Bestuurszaken
Ondanks de heersende pandemie hebben wij begin dit jaar de magische grens van 100 leden mogen
bereiken. Om dit een klein beetje te vieren en te laten weten dat de HVM nog steeds actief is én jullie in
deze vreemde tijd een hart onder de riem te steken hebben jullie inmiddels allemaal een klein presentje
ontvangen. De pen met schrijfblok kan gelijk nuttig gebruikt gaan worden, wij als bestuur hebben namelijk
een verzoek.
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Op 15 maart 2022 zal de Heemkunde Vereniging Margraten namelijk exact 15 jaar bestaan. En omdat we
het afgelopen jaar vrijwel alle activiteiten hebben moeten afgelasten willen we dit jubileum niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Maar over hoe we dit als vereniging zouden kunnen aanpakken willen we graag jullie
ideeën horen. Daarom dan ook de vraag en oproep aan jullie om ons te bestoken met suggesties en ideeën
om hier een onvergetelijke dag van te maken. Laat jullie fantasie de vrije loop en verras ons met jullie
inspiratie.
Daarnaast hebben wij de vraag of er mensen interesse hebben om plaats te nemen in een jubileum
werkgroep. Deze werkgroep wordt verantwoordelijk om een keuze te maken uit alle ideeën, een geschikt
moment te plannen en alle benodigde voorbereidingen in gang te zetten en uit te werken.
Zowel ideeën en/of aanmelding voor de werkgroep kunnen doorgegeven aan Stefan Loo. U kunt hem
mailen: info@heemkunde-margraten.nl Wacht niet meer te lang. Hoe meer tijd we hebben om voor te
bereiden, hoe beter het feest gaat worden. Alvast bedankt, blijf gezond en hopelijk tot snel.
Namens het volledige bestuur (Theo, Corry, Jef, Frans, Hub en Stefan)
Wie helpt
Update:
In de nieuwsbrief van februari 2021 vroeg Jef Brouwers uit Ubachsberg hulp bij zijn zoektocht voor een
kennis. Deze kennis was op zoek was naar de familie Heusschen uit Margraten.
Jef had zelf al heel veel ontdekt. Maar nog lang niet alles. Dat bleek wel uit de vele reacties die wij kregen
op zijn oproep. We hebben Jef in contact gebracht met al deze mensen die hebben gereageerd op zijn
oproep.
Ook onze oproep over de firma Maaskabel kon rekenen op veel bijval. Er wordt op dit moment bekeken of
in deze informatie genoeg zit voor een verhaal voor Op de Huugte 2021.
Hebt u zelf ook een vraag voor ons, of bent u op zoek naar informatie over familie, laat het ons dan weten.
We kunnen u zeker helpen met uw zoektocht. U kunt uw vraag stellen via de mail: redactie@heemkundemargraten.nl
Verzoek 1
Zo kregen wij een tijdje geleden een mailtje van Marianne Kremer. Marianne
woont zelf in Bergen op Zoom maar heeft door haar moeder wortels in
Margraten. Marianne is van de generatie die geboren is in 1954 en dus is ze
“volgens de wet ook niet meer zo piep” zoals ze zelf zegt. Ze is sinds kort
gepensioneerd en daardoor heeft Marianne eindelijk meer tijd om in de
geschiedenis van de familie van haar moeder te duiken. Ze heeft veel
herinneringen liggen in Margraten. Haar middelbareschooltijd heeft ze in
Vaals doorgebracht. Ze had een aantal medeleerlingen uit Margraten. Ze kan
zich de winkel van de familie Heusschen aan de kerk nog heel goed
herinneren. Ze heeft zelfs nog boodschappen gedaan in de winkel van Sjeng
Sluijsmans in Termaar.
Marianne Kremer
Waar ze vooral nieuwsgierig naar is, is haar oudoom Clemens Aloysius Johannes Broers.
Clemens was organist/dirigent en gemeentesecretaris in de gemeente Margraten. Hij was een zoon van
burgemeester C.H.J. Broers, die burgemeester in Margraten was van 1883 tot 1910.
Ze wil heel graag weten of deze Clemens een archief heeft achtergelaten.
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Zij weet dat hij zijn familiegeschiedenis belangrijk vond en dat hem dat waarschijnlijk gemotiveerd heeft
om informatie over zijn familie te bewaren. Marianne weet dat zijn vrouw, Maria Broers-Schevers haar
informatie, en dan met name foto’s heeft overgedragen aan de Heemkunde Vereniging Margraten.
Burgemeester Clemens Broers is begonnen als landbouwer maar staat ook genoemd als winkelier voordat
hij burgemeester werd. Marianne heeft inmiddels begrepen dat beroepen en functies in die eeuw niet
altijd gescheiden waren. Marianne heeft ontdekt dat burgemeester Broers en zijn vrouw, Maria Catharina
Philippens zestien kinderen kregen waarvan er slechts zes volwassen werden. Marianne heeft ontdekt dat
van deze zestien kinderen er in ieder geval negen zijn overleden. Van het tiende kind zijn er geen gegevens
te achterhalen maar in de verhalen die verteld worden is ook dit kindje overleden. Maria Catharina
overleed op 20 juli 1908. Clemens werd waarschijnlijk geboren in het huis waar nu café Chriske gevestigd is
aan de Pastoor Brouwersstraat 7.
Oudoom Clemens en zijn jongere broer Hendrik Hubert Theophilus waren de twee jongste kinderen. Ze zijn
allebei in de burgemeestersperiode van hun vader geboren. Hendrik Hubert Theophilus is de opa van
Marianne. Hoewel hij officieel Hendrik heet, werd hij door iedereen Theophile genoemd. Hendrik werd op
22 juli 1885 geboren in Margraten en trouwde op 23 januari 1913 met Maria Catharina Jamenon. De naam
van Maria Catharina komt in verschillende spellingen voor: Jamenon en vaker Jaminon.

Opa en oma Broers-Jaminon
Marianne heeft, voor zover haar bekend, geen directe familie meer in Margraten. Haar familie hing samen
met de namen Broers en Jaminon. Dat waren haar grootouders. Via de vrouwelijke lijn komt de naam Blom,
Philippens en Breuls vaak voor. Ze heeft ook ooit de namen Bisscheroux, Rouwette en Huijnen horen
noemen. Allemaal namen die in Margraten nu nog voorkomen.
De interesse voor Margraten is ontstaan door haar moeder en met name door de bezoekjes aan haar
grootouders. Marianne heeft zelf nooit in Margraten gewoond. Afgelopen september overleed haar
moeder maar daardoor werd haar interesse in het verleden alleen maar groter. Haar zoektocht naar het
verleden helpt haar ook een beetje om het gemis van haar moeder te verlichten.
De enige telg van de familie die haar nog kan vertellen over het verleden is haar tante Jeannette.
Jeannette Goossens-Jaminon is 95 en woont in Beek.
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De moeder van Marianne en haar acht zussen en broers zijn geboren in Termaar. Haar geboortehuis heeft
nu het adres Termaar 56 en is nu in het bezit van de familie Wijnen. De familie Wijnen exploiteren de
Engelse tuin.
Marianne heeft nog heel veel vragen en is op zoek naar mensen die haar familie hebben gekend. Misschien
hebt u nog oude foto’s of mooie verhalen die u haar kunt vertellen. Als u haar kunt helpen, stuur dan een
mailtje naar redactie@heemkunde-margraten.nl of bel met Yolanda Loo (06-22414919). Zij zal u dan in
contact brengen met Marianne. Als haar zoektocht succesvol is kunt u haar verhaal – of haar wandeltocht
zoals ze het zelf noemt - lezen in onze editie van Op de Huugte 2021. We hopen natuurlijk dat haar dat gaat
lukken.
Verzoek 2
In januari 2020 kregen wij van journalist René Willems van De Limburger het verzoek om mee te werken
aan een nieuwe bijlage bij de krant. Deze nieuwe bijlage zou het weekblad VIA gaan vervangen. De bijlage
zit iedere week op woensdag bij De Limburger en valt bij de abonnees op de mat maar is ook gratis af te
halen in een groot aantal winkels in Zuid-Limburg. Een vast onderdeel van de nieuwe Via is een rubriek met
een bijdrage van heemkundeverengingen in Maastricht en het Heuvelland, van Nul tot Nu. De rubriek geeft
de schrijver de ruimte om alle periodes uit de lokale geschiedenis te belichten en ook regionale verhalen en
verhalen van “euver de päöl” zijn mogelijk.
Inmiddels heeft Heemkunde Vereniging Margraten regelmatig een bijdrage geleverd. U zult ze vast wel
hebben zien langskomen.
Tot nu toe hebben wij bewerkte, ingekorte verhalen uit Op de Huugte gebruikt maar het zou leuk zijn als
wij ook nieuwe verhalen konden insturen. Hier vragen wij uw hulp. Hebt u ideeën voor ons, of zou u zelf
een verhaal willen schrijven. Neem dan gerust contact op met de boekredactie en wie weet staat uw
verhaal binnenkort in de krant.

Verzoek 3: Vrijwilligers gezocht voor het RKD.
Het RKD, het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
beheert, behoudt, onderzoekt, presenteert en

publiceert kunsthistorische kennis en informatie voor
musea, wetenschap en publiek. Het RKD wil het publiek actief betrekken bij ontwikkelingen en ambities op
het gebied van (digitale) dienstverlening, publieksbereik en digitale duurzaamheid.
In 1932 opende het RKD zijn deuren in Den Haag. Van eind 1936 tot 1982 was het RKD gehuisvest in het
monumentale pand op de hoek van de van de Korte Vijverberg en het Toernooiveld. De verschillende
afdelingen die in de loop der jaren verspreid raakten, worden herenigd en vanaf 1982 ondergebracht in het
KB-complex aan het Prins Willem-Alexanderhof 5 in Den Haag.
Begin 2021 lanceerde het RKD een crowdsourcingsplatform om de archiefaantekeningen van
kunsthistoricus Abraham Bredius toegankelijk te maken. Abraham Bredius (1855-1946) verrichtte als een
van de eersten in Nederlandse archieven diepgaand onderzoek naar kunstenaars die tussen de late
zestiende en het begin van de achttiende eeuw werkzaam waren in steden zoals Amsterdam, Den Haag en
Leiden. Dit resulteerde in tienduizenden excerpten: op kleine strookjes papier genoteerde samenvattingen
van evenzovele archiefstukken.
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Het doel van het crowdsourcingsplatform van het RKD is om met hulp van vrijwilligers de excerpten van
Bredius digitaal toegankelijk te maken. Een uitdagende klus waarbij enige voorkennis van
(kunst)geschiedenis en/of notariële akten een pre is. Van de deelnemers wordt gevraagd de gegevens in de
Brediusaantekeningen – zoals plaatsnamen, data, persoonsnamen en beroepen – te registreren en het type
notariële akte vast te stellen. Het RKD is op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om hun tanden in een
inhoudelijk project te zetten, gewoon vanuit huis. Ga voor meer informatie en om een account aan te
maken naar www.rkd.nl.

Bredius
Werkgroepen
Boekredactie Op de Huugte 2020
Inmiddels is ons jaarboek Op de Huugte 2020 gepresenteerd. Het ging wel iets anders dan normaal maar het
was daarom niet minder spannend. De daadwerkelijke fysieke verkoop in ons eigen verenigingslokaal kon niet
doorgaan. Tijdens de fysieke verkoop is het altijd heel fijn om de eerste reacties op het boek en de kalender te
zien. Er ontstaan leuke gesprekken en uit deze gesprekken ontstaan leuke ideeën voor verhalen voor de
nieuwe uitgave van Op de Huugte. We hebben dat dit jaar dan ook heel erg gemist. Dat wil niet zeggen dat we
niet heel erg nieuwsgierig zijn nar uw mening en uw ervaring met Op de Huugte 2020. Wij willen uw reactie
heel graag horen. Dat kunt u doen door te mailen naar de redactie.
U kunt ook nog steeds aangeven of u Op de Huugte wilt ontvangen. Dit kunt u doorgeven op het mailadres:
info@heemkunde-margraten.nl. Na ontvangst van uw bestelling zult u een bevestiging per mail ontvangen. In
deze bevestiging zal het te betalen bedrag vermeld staan en zal u gevraagd worden om dit bedrag zo snel
mogelijk over te maken. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen zal het boek bij u bezorgd worden. De prijs
van het boek is € 14,50 voor niet abonnees en € 12,50 voor abonnees. Meer informatie vindt u op de site van
de Heemkunde Vereniging Margraten: www.heemkunde-margraten.nl
U kunt het boek ook verkrijgen bij:
Benfico, Sprinkstraat 4
Plus Kleijnen, Amerikaplein 2
Kapsalon Saskia, Margrietstraat 1
Willy Willems, Sterre der Zeestraat 11
Mocht u nog vragen hebben over deze mail, kunt u altijd contact opnemen met de boekredactie via de mail:
redactie@heemkunde-margraten.nl of per telefoon bij Yolanda Loo: 06-22414919
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Margraten en Memorial Day.
Memorial Day is een Amerikaanse feest- en gedenkdag die wordt gehouden op de laatste maandag van
mei. Dit jaar is dat maandag 31 mei. Op deze dag worden alle overleden Amerikaanse militairen herdacht.
Het ontstaan van deze gedenkdag gaat terug naar de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865). De
gedenkdag werd in het leven geroepen voor alle soldaten die stierven tijdens deze burgeroorlog. Het is niet
helemaal duidelijk wanneer de eerste viering plaatsvond maar in 1868 was er Decoration Day. Op deze dag
werden de graven van gevallen soldaten versierd met bloemen. Aangenomen wordt dat Memorial Day
ontstaan is uit deze Decoration Day. New York was in 1873 de eerste staat waar Memorial Day een officieel
karakter kreeg. Door de jaren heen kreeg de herdenking een uitgebreider karakter en werden alle gevallen
Amerikaanse soldaten herdacht. Traditioneel vindt de nationale herdenking plaats op Arlington National
Cemetery in Washington D.C. maar de herdenkingen vinden over de hele wereld plaats. Ook in Nederland
op de Amerikaanse Militaire Begraafplaats in Margraten is er elk jaar een herdenking rondom deze datum.
Traditiegetrouw is dat de zondag voor Memorial Day. Dit jaar is dat zondag 30 mei.

Tijdens de viering van Memorial Day worden de graven van de soldaten versierd met Amerikaanse en
Nederlandse vlaggetjes door scholieren uit de buurt. In de dagen voorafgaand aan de herdenking leggen de
adoptanten bloemen bij het graf van hun soldaat. Het onderhoud van de Amerikaanse Militaire
begraafplaats krijgt extra aandacht en de gevallen soldaten kunnen vaak rekenen op hoog bezoek.
Alle graven op het kerkhof zijn op dit moment geadopteerd dus het is een ware bloemenzee op Memorial
Day. 8.301 graven zijn voorzien van vlaggetjes en bloemen en bij de Walls of the Missing staan er bloemen
voor nog eens 1722 Amerikaanse Soldaten.
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Gelukkig zijn er dit jaar net voor Memorial Day versoepelingen van de coronamaatregelen. De Amerikaanse
Militaire begraafplaats mag weer open en er mogen weer bloemen gelegd worden. Het is fijn om op deze
manier “onze jongens” te kunnen eren. Het is dit jaar wel een sobere viering. Er staan dit jaar geen
vlaggetjes bij de graven en ook de rijen stoelen ontbreken.

Dit jaar wel bloemen maar geen vlaggetjes bij de graven
De eerste Memorial Day in Margraten werd op 30 mei 1945 gehouden. Commandant William Hood
Simpson sprak zijn dank uit voor al het werk dat er verricht was op de Amerikaanse Militaire begraafplaats.
Alle graven waren voorzien van bloemen en er was grote belangstelling van de inwoners van Margraten.
De band met de Amerikaanse Militaire begraafplaats en de inwoners van Margraten is altijd zeer hecht
geweest.
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In 2020 was het de eerste keer in de geschiedenis van de Amerikaanse Militaire begraafplaats in Margraten
dat de begraafplaats gesloten was tijdens Memorial Day. Het was dubbel zuur omdat er in 2019/2020 veel
festiviteiten en herdenkingen georganiseerd werden in verband met de viering van de 75-jarige bevrijding.
De uitgelezen kans om extra aandacht te geven aan de gevallen soldaten. Koning Willem Alexander heeft
tijdens de ingetogen herdenkingsbijeenkomst een krans gelegd. Ook dit jaar zal de Amerikaanse Militaire
begraafplaats gesloten zijn op Memorial Day zelf. Er kunnen gelukkig wel in de dagen voorafgaand aan de
herdenking bloemen bij de graven gelegd worden.

Kranslegging

Een eresaluut voor de gevallen soldaten
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The Last Post wordt geblazen vanaf de toren
Ook dit jaar zal er als afsluiting van de herdenking door de Koninklijke Luchtmacht traditiegetrouw een flyby worden uitgevoerd. Een eresaluut met F-16 vliegtuigen die de zogeheten Missing man formatie vliegen.
Bij de Missing man formatie vliegen de staaljagers in een V-vorm waarbij de leider van de groep aan de
punt vliegt. De formatie die over Margraten vliegt bestaat uit vier vliegtuigen. Wanneer de formatie recht
boven de herdenkingsplaats is aangekomen, trekt de tweede man abrupt op en vliegt steil naar boven en
verdwijnt uit het zicht. De rest van de formatie behoudt koers met één plek die duidelijk en opvallend leeg
blijft. De lege plek representeert de man die gemist wordt. De groep blijft doorvliegen in deze formatie
totdat ze uit zicht zijn. Het is altijd een indrukwekkend schouwspel dat tot in de wijde omtrek bekeken
wordt.

In de eerste jaren was het een indrukwekkend schouwspel met een flinke groep straaljagers
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De afgelopen week werd er op tv een documentaire uitgezonden over de Stichting Adoptie Graven
Amerikaanse Begraafplaats Margraten. Een documentaire die u zeer zeker een keer moet kijken. Dat kan
via de onderstaande link: Limburg Doc: Adoptie graven Margraten - L1 In deze documentaire wordt het verhaal
verteld over het ontstaan van deze Stichting en hoort u verhalen van adoptanten.
Door alles wat ik dit jaar zelf heb gezien en beleefd, bewijst maar weer dat Margraten en de Amerikaanse Militaire
begraafplaats onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Beste lezer, tot zover onze vijftigste nieuwsbrief. Ik hoop dat u weer van deze nieuwsbrief genoten hebt en
dat wij u ook nu weer een beetje “op de Huugte” te zijn gebracht.
De Heemkunde Vereniging Margraten verstuurd deze nieuwsbrief alleen digitaal en we kregen een tijdje
geleden de vraag of wij deze nieuwsbrief ook op papier ter beschikking wilden stellen. Dat is niet onze
eerste opzet maar hebt u geen mailadres en wilt u deze nieuwsbrief toch heel graag ontvangen, laat het
ons dan weten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Heemkunde Vereniging Margraten hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het kader
hiervan werd door het bestuur van de Heemkunde Vereniging Margraten een privacyverklaring opgesteld, en vastgesteld in zijn
vergadering van 26 juni 2018. Dit document is na te lezen op onze website, zie: https://heemkunde-margraten.nl/aboutus/privacy-policy/ Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons
op!
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