
Buren van Imstenrade: de familie Boormans en de Medische Missiezusters

Imstenrade is een plek met een rijke geschiedenis.1 Het element ‘rade’ in de naam wijst op een
ontginning in de Volle Middeleeuwen. Overal in Zuid-Limburg werden tussen pakweg 1000 en 1300
vanuit de beekdalen de bossen op de plateaus (i.c. het Plateau van Ubachsberg) gerooid (vandaar
‘rade’) en in cultuur gebracht. Het element ‘imsten’ is wel geïnterpreteerd als een verbastering van
‘um stein’, wat zou duiden op een ontginning rond een stenen gebouw, maar deze verklaring is
twijfelachtig, temeer daar de ‘t’ pas in de zestiende in de naam is geslopen. Voorheen was het altijd
Emsenrode (of varianten op die naam). De oudste vermelding betreft die van ‘Steven Driessche
Johan’s son van Emsenroide uit 1386.

Hoe interessant ook, we laten de oudste geschiedenis van Imstenrade verder buiten beschouwing en
concentreren ons op de twintigste eeuw en in het bijzonder op de betrokkenheid van de familie
Boormans bij Imstenrade.2

Koop

Op 31 juli 1935 verschenen voor notaris Piereij in Wittem de heer Antoine François Schepens
enerzijds en de gebroeders en gezusters Boormans anderzijds om de verkoop vast te leggen van de
bezittingen op Imstenrade van eerstgenoemde partij aan de tweede partij.3
Antoine François Schepens, ‘handelsbediende, wonende te Ranst, Antwerpsche Straatweg nummer
15’ trad op in eigen naam en als gevolmachtigde van zijn broers en zusters en de kinderen van een
overleden broer. Zij waren de erfgenamen van hun zonder testament op 3 juni 1935 te Elsene (bij
Brussel) gestorven broer en oom Jean François Schepens, weduwnaar van Sophie Gertrud Hubertine
Ross. Het echtpaar Schepens-Ross had geen kinderen.

De tweede partij bestond uit: 

‘1. Mejuffrouw Catharina Josephina Boormans, landbouwster, ongehuwd, wonende te Imstenrade,
gemeente Heerlen;
2. De heer Johannes Michaël Boormans, landbouwer, gehuwd met mejuffrouw Carolina Raeven,
wonende te Keverberg - Voerendaal;
3. De heer Johannes Godefridus Joseph Boormans, landbouwer, gehuwd met mejuffrouw Maria
Eijgelshoven;
4. De heer Johannes Hubertus Leonardus Boormans, landbouwer, ongehuwd;
5. De heer Tossanus Lambertus Boormans, landbouwer, ongehuwd;
 De drie laatstgenoemden allen wonende te Imstenrade, gemeente Heerlen
6. De heer Nicolaas Joseph Jongen, landbouwer, wonende te Molsberg, gemeente Simpelveld, gehuwd
met mejuffrouw Elisabeth Maria Angelina Boormans.’

De verkoop betrof ‘het Kasteel Imstenrade, met de daarbij behoorende pachthoeve en bosschen,
kadastraal bekend als: huizen met schuur, erven, boomgaarden, weilanden, bouwlanden, bosch,
dennenbosch, hakhout, opgaande boomen en schaapsweide, gemeente Heerlen, Sectie F nummers

1 C. Damen, ‘Imstenraadse bijdragen I. Het landgoed Imstenrade’, Land van Herle 9 (1959), 93-100; idem,
‘Imstenraadse bijdragen II. De familie Van Imstenraedt algemeen’, Land van Herle 9 (1959), 115-122; idem,
‘Imstenraadse bijdragen III. Genealogie der familie Van Imstenraedt’, Land van Herle 10 (1960), 8-19;
Imstenrade: Kasteel, hoeve, villa (1359-2014) [Verslag uitgevoerd in opdracht van de heer Joep Klinkers].
2 Het (beperkte) onderzoek is gebaseerd op aantekeningen en foto’s van archiefdocumenten die gemaakt zijn
tijdens een bezoek aan Rijckheyt (6 december 2017) en Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (25 februari
2018) en op basis van een gesprek met Micjel Boormans op 4 april 2018.
3 Regionaal Historisch Centrum Limburg [RHCL], Notarissen in het arrondissement Maastricht, 1926-1935
inv.nr. 773, volgnr. 105.



[volgen de nummers], samen groot negen veertig hectare twee en vijftig aren en vijf en vijftig
centiaren’ en delen van nog enkele andere percelen.
Om de koop van ‘het kasteel met bijbehoorend park (waarbij de grootte van het bijbehoorend park
gesteld wordt op vijf hectaren)’ te kunnen bekostigen hadden de broers en zusters Boormans en hun
moeder ‘mejuffrouw Maria Angelina Willems, landbouwster, weduwe van den heer Godfried Joseph
Hubert Boormans, wonende te Imstenrade, gemeente Heerlen’ bij de Stichting Beambtenfonds van de
Staatsmijnen in Limburg een lening afgesloten van 106.000 gulden (afb. 1). Als onderpand werden de
bezittingen in Imstenrade ingebracht, alsmede de boerderij ‘Rukkerthof’, gemeente Heerlen en
bouwlanden in Elkenrade, gemeente Wijlre.4

Afb. 1 Handtekeningen van de gebroeders en zusters Boormans, hun moeder, getuigen en notaris
Piereij onder de notariële akte van 31 juli 1935 betreffende de lening die de Boormansen hadden
gesloten voor de koop van Kasteel Imstenrade en de bijbehorende bezittingen, waaronder de
pachthoeve. [Handmatige foto; goede scan ‘kan worden gemaakt]

De verkoopakte vermeldt niet wanneer Jean François Schepens eigenaar is geworden van de grond
waarop hij Kasteel Imstenrade en de pachthoeve heeft laten (ver)bouwen.

In het tijdschrift Land van Herle heeft C. Damen in 1959 en 1960 een aantal artikelen over Imstenrade
geschreven.5 Over Frans Schepens, de villa en de hoeve van de familie Boormans schrijft hij het
volgende:

‘Thans bestaat het complex uit twee grote boerderijen en het moderne landhuis met daarnaast het pas
gebouwde klooster der Medische Missiezusters. Van de bouwperioden der hoeven is mij niets bekend.
Oorspronkelijk vormde het bezit één geheel. In de zestiende eeuw echter werd het bezit gedeeld en van die
tijd zal ook wel de splitsing in twee hoeven dateren.
In de loop der tijden is het geheel uitgegroeid tot een enorm complex waaraan de watertoren (van jonge
datum) een stoer uiterlijk geeft. Volgens de Zuid-Limburgse traditie is het houtwerk geschilderd in de
hoofdkleuren van het wapen van Imstenrade, rood en wit.
Na de Franse Tijd [1794-1814] door de familie De Loë verkocht. Sindsdien zijn de beide hoeven
meermalen van eigenaar verwisseld. De noordelijke hoorde tot in onze tijd aan de familie Widdershoven.
Op de zuidelijke woonde op het einde der vorige eeuw de familie Brouwers. Dit laatste deel van Imstenrade
werd in het begin dezer eeuw gekocht door de Belg Frans Schepens, die zijn deel van de hoeve liet

4 RHCL, Notarissen in het arrondissement Maastricht, 1926-1935 inv.nr. 773, volgnr. 106.
5 Zie noot 1.



moderniseren (in die tijd zal de watertoren gebouwd zijn) en tevens het ‘kasteel’ liet bouwen.6 Hoe hij
daartoe kwam? Deze energieke ondernemer was geboren in 1862 te Essen (B). In zijn jeugd had hij vele
reizen gemaakt en nadien was hij te Antwerpen een cargadoorsbureau [scheepsrederij] begonnen. Het
succes heeft hem zo ongeveer zijn hele leven begunstigd. Hij is een der medeoprichters der ‘Levantlijnen’
[de Levant is het aan de oostkust van Middellandse Zee grenzend deel van het Midden-Oosten] en hij deed
zaken over heel de wereld. Koning Leopold II die zoveel voor de economische ontwikkeling van België
gedaan heeft, achtte hem zeer hoog en heeft hem meermalen onderscheiden. Behalve het hoofdkantoor te
Antwerpen had hij nog kantoren in Parijs, Londen en Berlijn. Door zijn huwelijk kwam hij in contact met
Heerlen. In Luik leerde hij namelijk Sophie Ross kennen, die weliswaar in Luik geboren was (1870) maar
uit Heerlense ouders stamde en verwant was aan de bekende familie Hennen. Zij studeerde muziek in Luik
en gaf later concerten. Hierdoor kreeg zij relatie met Frans Schepens met wie zij op 16 mei 1893 in het
huwelijk trad. Sindsdien woonden zij in Brussel. Toen Frans en Sophie hun koperen bruiloft vierden, gaf
hij haar het landgoed Imstenrade cadeau. Daarvoor had hij de zuidelijke hoeve gekocht alsmede de
Benzenraderhof en heel het bijbehorende bos. Het bos werd veredeld, en op het hoogste punt werd een
nieuw landhuis gebouwd. Om het effect der ligging nog te verhogen werd de glooiing aan de noordzijde
zodanig uitgegraven dat zij tussen de beboste hellingen door een schitterend uitzicht geeft op Heerlen en
een groot stuk van het noordelijk deel van Zuid-Limburg tot aan de mijn Maurits [Geleen]. Ook naar het
zuiden is er een grandioos uitzicht tot aan de bossen van Vaals en Aken. In 1908 was het werk voltooid.
Sindsdien gebruikte het echtpaar Imstenrade als buitenverblijf. Sophie Ross overleed te Brussel op 22
maart 1932, haar man op 3 juni 1935. Daar zij geen kinderen hadden stond Imstenrade te koop. Heel het
bezit, villa, bos en boerderijen, is tenslotte overgegaan aan de gebroeders Boormans die thans de beide
hoeven nog bezitten.”7

Frans Schepens gaf in 1908 opdracht aan architect Henri van Massenhove (1860-1934) uit Brussel om
de villa te bouwen.8 Het is een ontwerp in eclectische stijl, die rond de vorige eeuwwisseling geliefd
was. Vermoedelijk is destijds ook een park aangelegd met vijvers en andere waterpartijen. Voor de
watervoorziening werden waterputten tot een diepte van vijftig meter geslagen en een watertoren
gebouwd. Wie het park heeft ontworpen is onbekend. Een ontwerp in (Engelse) landschapsstijl uit
1928, dat wordt toegeschreven aan de architect J.B. Teuwen uit Meerssen, betreft wellicht een
aanpassing van het bestaande park.9

De bouw van de villa en de aanleg van de tuin zouden zijn uitgevoerd door Frans Spreksel uit Den
Haag.10 Tijdens de bouw leerde hij Agnes Schepers uit Heerlen kennen, die op een boerderij in de
buurt woonde. Enkele jaren later trouwden ze. Een kleindochter kocht Villa Imstenrade in 1987 als
woonhuis en kantoorpand.11

Naar verluidt ontvingen Frans Schepens en Sophie Ross op hun buitengoed Imstenrade vele hoge
gasten, waaronder Franse en Russische aristocraten.

6 Vgl. noot 12.
7 C. Damen, ‘Imstenraadse bijdragen I. Het landgoed Imstenrade’, Land van Herle 9 (1959), 93-100, aldaar 94,
99-100 [ik heb de spelling en soms de zinsbouw aangepast en tussen haken enige informatie toegevoegd]. Zie
ook het verslag als vermeld in noot 1; www.imstenrade.nl en Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven [ENK],
Archief Medische Missiezusters [MM] inv.nr. 517.
8 De heer Joep Klinkers hoopt in de vermelding van de afzonderlijke erven Schepens in de hierboven genoemde
verkoopakte een spoor te kunnen vinden dat leidt naar architect Massenhove.
9 Deze Teuwen is volslagen onbekend. In mijn onderzoek naar de geschiedenis van de gemeente Meerssen ben
ik hem nooit tegengekomen. Ik zal Fon Habets, kenner van de Zuid-Limburgse tuinarchitectuur, ernaar vragen.
10 Frans Spreksel ontwierp voor G.J.H. [Godfried Joseph Hubert] Boormans [1857-1926; getrouwd met Maria
Anna Angeline Willems (1862-1938)], wonende te Imstenrade, een boerderij aan de Hoonsrückerweg. De
vergunning voor de bouw werd verleend op 26 maart 1926 en is in tweevoud bewaard in het archief van de
gemeente Heerlen [Rijckheyt, Bouwdossiers gemeente Heerlen, 1919-1981 inv.nr. 1926055A]. In één versie is
naderhand ‘Hoonsrückerweg’ doorgestreept en vervangen door ‘Imstenrade 6’. In 1966 koopt de Gemeente
Heerlen Imstenrade 6 voor de realisatie van industrieterrein De Beitel [Rijckheyt, Archief gemeente Heerlen,
1919-1969 inv.nr. 5592; zie conceptversie van 19 maart 1918].
11 www.imstenrade.nl. 

http://www.imstenrade.nl
http://www.imstenrade.nl


Vroegste kadastrale gegevens

In 1822 werd de gemeente Heerlen kadastraal opgemeten. Van de verschillende secties werden
kaarten (minuutplannen) gemaakt met daarop de verschillende, genummerde percelen (afb. 3). Van
deze minuutplannen werd een verzamelkaart gemaakt (afb. 2). In een zogenaamde Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafel (OAT) werden de relevante gegevens van die percelen, zoals eigenaar, soort
gebruik en oppervlakte, geregistreerd (afb. 4). Als gevolg van de Belgische Opstand (1830-1839) werd
in Limburg de OAT pas in 1842 opgemaakt. In dat jaar was Imstenraderhof (op het minuutplan
aangeduid als Eumstera hoof) in bezit van Anna Catharina Beckers, weduwe van Arnold
Widdershoven. Waarschijnlijk is dit bezit in 1905 in zijn geheel in handen gekomen van Frans
Schepens. Verder kadastraal onderzoek kan hierover zekerheid verschaffen.12

Afb. 2 Uitsneden van de kadastrale verzamelkaart van de gemeente Heerlen (1822), op het oosten
gericht (en hier naar het noorden gedraaid).

12 Volgens Damen [zie het hierboven gegeven citaat] kocht Frans Schepens in 1905 alleen de ‘zuidelijke hoeve’
die tot aan het einde van de negentiende eeuw bewoond (en gepacht?) werd door de familie Brouwers. Het is
onduidelijk wat Damen met de zuidelijke en de noordelijke hoeve bedoelt (vgl. afb. 3). Hij zegt ook dat ‘thans’
(1959) beide hoeven in bezit zijn van de gebroeders Boormans.



Afb. 3 Uitsneden van het kadastrale minuutplan van de Sectie F van de gemeente Heerlen (1822), op
het noorden gericht.



Afb. 4 Uitsneden van de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel van Sectie F van de gemeente Heerlen
(1842).

Naast het hoofdgebouw (‘huis’, perceelnr. 962) zijn er twee bijgebouwen (959 en 964). Interessant is
het tegen het huis gelegen perceel 961, dat omschreven wordt als ‘poel als boomgaard’. Om hierin een
restant te zien van een omgrachting gaat erg ver.13 Omgrachte kastelen of kasteelhoeves op een
plateau zijn mij niet bekend.

Interessant is de plattegrond van het hoofdgebouw (en de twee bijgebouwen) in relatie tot de huidige
boerderij Imstenrade 2. In hoeverre komen die met elkaar overeen, en zijn wellicht delen (in het
bijzonder fundamenten, kelders, opgaand muurwerk) in de nieuwbouw opgenomen? Dit vraagt nader
bouwhistorisch onderzoek.

13 Vgl. verslag zoals vermeld in noot 1.



Verzoeken aan de Gemeente Heerlen

In 1938 hadden de gebroeders Boormans een verschil van mening met de Gemeente Heerlen over het
openbaar gebruik van een weg waarvan zij het eigendom claimden.
In augustus 1938 richtte advocaat J. Camps zich als volgt tot het college van burgemeester en
wethouders:

‘De heeren gebr. Boormans uit Imstenrade, die door aankoop eigenaar zijn geworden van het kasteel
Imstenrade met bijbehoorende terreinen, beweren eigenaars te zijn van een weg loopende langs de
Oostzijde van het Imstenraderbosch en uitkomende op den weg Imstenrade-Heerlerbaan. Het gedeelte
waarop zij eigendom pretendeeren werd onlangs door hen afgesloten, doch de afrastering werd vanwege
Uwe Gemeente verwijderd. …’

Volgens de gemeente was die weg in 1926 door de vorige eigenaar aangelegd ‘ten behoeve van het
transport van kiezel en ander materiaal uit de in de nabijheid gelegen groeve over zijn eigendom …’.
Het is onduidelijk wie (door de rechter) in het gelijk is gesteld.14

Vier jaar later diende advocaat Camps bij de burgemeester van Heerlen een verzoek in om afsluiting
van een deel van ‘een voetpad door het Benzenraderbos dat door een wei van de heer Boormans van
Imstenrade loopt’ in verband met beschadiging van bomen en diefstal van fruit, dan wel toestemming
voor een afrastering. De gemeente gaat met het tweede verzoek akkoord, maar verwijdert later de
door Boormans aangebrachte afsluiting, zodat ‘het voetpand thans weer voor het publiek toegankelijk
is’. (afb. 5). 15

14 Rijckheyt, Archief gemeente Heerlen, 1919-1969 inv.nr. 527.
15 Rijckheyt, Archief gemeente Heerlen, 1919-1969 inv.nr. 2613. [# Evt. nog controleren: inv.nr. 706-N: Ruiling
van grond met de familie Boormans, gelegen nabij de Wienweg in het gebied Imstenraderbosch (F 4609 ged.)
tegen grond, eveneens gelegen nabij de Wienweg (F 4607 ged.), 1944; inv.nr. 10569 Imstenraderbosch: Ruiling
van grond met de familie Boormans gelegen in Imstenraderbosch ter grootte van 1242 m² tegen grond ter
grootte van 2932 m², 1943 - 1944 ; inv.nr. 1297 Imstenraderbosch. Onteigening van grond gelegen in het
Imstenraderbosch ten behoeve van het behoud van natuurschoon. Onteigening van grond van de familie
Boormans gelegen in het Imstenraderbosch , 1940-1941].

http://www.rijckheyt.nl/archief/resultaat?mivast=62&mizig=210&miadt=62&miaet=1&micode=016&minr=2133905&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.rijckheyt.nl/archief/resultaat?mivast=62&mizig=210&miadt=62&miaet=1&micode=016&minr=2133905&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.rijckheyt.nl/archief/resultaat?mivast=62&mizig=210&miadt=62&miaet=1&micode=016&minr=2133905&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.rijckheyt.nl/archief/resultaat?mivast=62&mizig=210&miadt=62&miaet=1&micode=016&minr=2133905&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.rijckheyt.nl/archief/resultaat?mivast=62&mizig=210&miadt=62&miaet=1&micode=016&minr=2513995&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.rijckheyt.nl/archief/resultaat?mivast=62&mizig=210&miadt=62&miaet=1&micode=016&minr=2134323&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.rijckheyt.nl/archief/resultaat?mivast=62&mizig=210&miadt=62&miaet=1&micode=016&minr=2134323&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.rijckheyt.nl/archief/resultaat?mivast=62&mizig=210&miadt=62&miaet=1&micode=016&minr=2134323&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.rijckheyt.nl/archief/resultaat?mivast=62&mizig=210&miadt=62&miaet=1&micode=016&minr=2134323&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.rijckheyt.nl/archief/resultaat?mivast=62&mizig=210&miadt=62&miaet=1&micode=016&minr=2513995&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.rijckheyt.nl/archief/resultaat?mivast=62&mizig=210&miadt=62&miaet=1&micode=016&minr=2513995&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.rijckheyt.nl/archief/resultaat?mivast=62&mizig=210&miadt=62&miaet=1&micode=016&minr=2513995&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.rijckheyt.nl/archief/resultaat?mivast=62&mizig=210&miadt=62&miaet=1&micode=016&minr=2513995&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.rijckheyt.nl/archief/resultaat?mivast=62&mizig=210&miadt=62&miaet=1&micode=016&minr=2513995&miview=inv3&milang=nl&mialg=


Afb. 5 Uitsnede van een kaart waarop het voetpad staat ingetekend op de grens tussen de weide van
Boormans en het Benzenraderbos [rode lijn]. Volgens Boormans kon de weg opgeheven worden
omdat er ook een weg door het bos liep [blauwe lijn].Boormans mocht de weg niet afsluiten maar wel
een afrastering aanbrengen. [Handmatige foto; goede scan ‘kan worden gemaakt]

Overigens was reeds in 1911 door Frans Schepens een verzoek ingediend om het voetpad op te heffen,
maar enkele gebruikers hadden hiertegen met succes bezwaren aangetekend. Ook toen bleef de
erfdienstbaarheid gehandhaafd.

De Medische Missiezusters als buren

Wat de broers en zusters Boormans heeft doen besluiten om Imstenrade te kopen, is onduidelijk. De
overweging om als pachter het eigendom over de boerderij te verwerven valt te begrijpen, maar wat
aan te vangen met de villa? Er zelf gaan wonen, wat had dat voor zin? Dat kostte alleen maar geld en
niets wijst erop dat de familie Boormans zich die luxe kon veroorloven. Waarschijnlijk was bij de
aankoop al duidelijk dat er voor de villa een externe gebruiker gevonden moest worden: een huurder
of koper.

Of het de Goddelijke Voorzienigheid is geweest, laten we wijselijk in het midden, maar feit is dat de
villa op 27 maart 1942 (onderhands) verkocht werd aan de Medische Missiezusters.16 Hier komen we
nog op terug.

16 De citaten komen uit de diverse kronieken (en samenstellingen van kronieken) die in het archief van de
Medische Missiezusters bewaard zijn: ENK, MM Inv.nrs.. 482, 665, 1129 [# inv.nrs. 1243] etc. #.



De congregatie Medische Missiezusters (the Society of Catholic Medical Missionaries) werd in 1925
in de VS opgericht door de uit Tirol afkomstige Anna Dengel. In 1930 meldden zich twee kandidaten
uit Nederland: Eleonore Lippits (uit Hoorn) en Leonie Tummers (vermoedelijk uit Sittard). De
katholieke kerk in Nederland toonde belangstelling voor het werk van de Medische Missiezusters. In
1937 brachten Eleonore Lippits en Leonie Tummers een verkennend bezoek aan Nederland. Bisschop
Lemmens maakte hen warm om zich in zijn diocees Roermond te vestigen. Twee jaar later waren
Eleonore Lippits, Leonie Tummers en zuster Agatha Ypma in Nederland om er een postulaatshuis te
stichten. Bij een bezoek op 27 [#] augustus 1939 aan Heerlen, zo tekende Eleonore Lipptis in 1989 op,
werden ze al geattendeerd op een ‘kasteelke’ aan de buitenkant van de stad, ‘maar Dr. Poels [de
bekende hoofdaalmoezenier Henri Poels (1868-1948), die als rector op Imstenrade werd aangesteld en
er zijn laatste jaren doorbracht] meende dat dit toch wel te groot zou zijn voor ’n begin …!’. Na het
middageten bij de deken van Heerlen, bracht die …

‘ons naar Imstenrade. Jozef Boormans – de broer van onze [latere] buurman – kwam net langs met de
oogstwagen. Hij liet ons binnen. Wij voelden ons meteen thuis, in de tuin, in de hal (voor ’n
Mariabeeld!) en bewonderden het uitzicht. Maar voorlopig was het daarmee af!’

In 1985[#] formuleerde Eleonore Lippits haar herinnering als volgt:

‘Soon after the meeting in Nijmegen we did visit Heerlen and Deken Nicolay brought us to the
‘kasteelke’ , Imstenrade. The farmer who was one of the owners of the estate [= ‘het kasteelke’] met us
on the road. While the dean talked with him, Sister Leonie and I walked into the garden through the
small gate. Sr. Leonie said “I feel so much at home here. I’m sure that some time we will be living
here”! We were shown through the house, still fully furnished and [we] already planned where we
would have the Chapel and how we would change the hall and get a statue of Our Lady in the corner.’

De zusters waren blijkbaar gecharmeerd van Imstenrade, maar dit lijkt de keuze voor Heerlen niet te
hebben bepaald. De nabijheid van de Vroedvrouwenschool heeft, naar verluidt, de doorslag gegeven
om naar Heerlen te komen. Hoe dan ook, in de herfst van 1939 huurden de zusters het huis
Caumerbeeklaan 54. Op 24 november zegende bisschop Lemmens de woning in. Maar het huis werd,
met het oog op nieuwe postulanten, al snel te klein geacht. Mgr. Lemmens adviseerde uit te kijken
naar een groter onderkomen. En blijkbaar had de kennismaking met Imstenrade op 20 augustus zoveel
indruk gemaakt, dat het oog op de villa viel. De kroniek vermeldt dat op 31 augustus 1940 in een
kamer op de eerste verdieping door deken Nicolaye de eerste mis op Imstenrade werd gehouden. Hij
werd hierbij geassisteerd door aalmoezenier Henri Poels, die tot rector op Imstenrade was benoemd.
Na de H. Mis volgde de inzegening van het huis en het Te Deum. In de kroniek is een gedichtje
opgenomen:

De Heer en Zijn Heiligen worden bedankt
We krijgen al wat we hebben verlangd:
Een prachtig huis te midden van het groen,
De novicen zullen de paden doen.

Hemelsche en aardsche vrienden werken eendrachtig samen om ons met ‘Imstenrade’ een geschikt huis
te verschaffen in een ideale omgeving, waar de rust en de stilte het mogelijk maken werkelijke
levenswaarden in zich op te nemen en te verwerken [Uit: Aan oude en nieuwe vrienden van de
Medische Missie (1945)]

Op 24 september 1940 vond de inkledingplechtigheid plaats van de eerste zes postulanten. Over het
jaar 1941 vermeldt de kroniek onder andere dat met het Feest van het H. Hart [20 juni] de eerste
processie ‘in onze tuin’ wordt gehouden, waarvoor vanuit Simpelveld en Molsberg veel belangstelling
is (afb. 6).



Afb.6 Foto en bijschrift uit het boekje ‘Aan oude en nieuwe vrienden van de Medische Missie’ [1945].
[Handmatige foto; goede scan kan worden gemaakt]

Aanvankelijk huurden de zusters Imstenrade. Waarschijnlijk wilden ze het domein al snel kopen. In
1940 verkocht de familie Boormans reeds grond ter waarde van 12.000 gulden, waarvan in 1958 nog
5000 gulden moest worden afbetaald, een schuld die vier jaar later was voldaan.17

Met de verkoop aan de Medische Missiezusters op 27 maart 1942 (hierover verderop meer) kreeg
Imstenrade als het ware een heilige bestemming. Dit zal de familie Boormans plezier hebben gedaan.
Uit alles blijkt dat zij, vanuit een diepe katholieke overtuiging, de zusters een warm hart toedroeg.

Waarschijnlijk was Johannes Hubertus Leonardus [Lei] Boormans (1899-1987), in 1936 getrouwd met
Antoinetta Henriette Hubertina Maria Pergens (1915-2008), inmiddels de enige bewoner van de
boerderij Imstenrade 2.
In 1942 leende Lei Boormans de missiezusters 10.000 gulden (tegen 2% rente) (afb. 7). 18 We weten
niet of deze lening afgesloten is vóór of ná een verzoek van Lei Boormans op 15 februari van dat jaar
om een ‘hartelijk gebed’ voor zijn gestorven ouders (afb.8) 19:

‘Geachte Moeder Overste

Hier hebt U nog wat brood. Wij zullen eens overleggen, wat wij doen kunnen, dat doen wij voor U en
Uwe medezusters, en nog meer om de Liefde van Jesus Christus.
Wel vraag ik van U als het kan of als het mag een hartelijk gebed voor mijn Moeder en Vader zaliger,
gedenk hun dikwijls.
Moge de goede God dat beetje wat wij kunnen doen voor U en Uwe medezusters mijn Moeder en Vader
zaliger [Moeder en Vader zij waren toch zoo goed] hun aanrekenen, hun aanrekenen als zij het nog
noodig hebben, en anders voor die zieken die het meest verlaten zijn in het vagevuur.’

17 ENK, MM inv.nr. 132.
18 ENK, MM inv.nr. 132.
19 ENK, MM inv.nr. 132.



Afb.7 Op 22 september 1954 verklaart overste Eleonore Lippits in 1942 10.000 gulden van L.
Boormans te hebben geleend. [Handmatige foto; goede scan kan worden gemaakt]



Afb.8 Verzoek van L. Boormans aan overste Eleonore Lippits om een gebed voor zijn gestorven ouders
(15 februari 1942). [Handmatige foto; goede scan kan worden gemaakt]

Ook als Lei Boormans overste Lippits attendeert op een achterstallige betaling doet hij dat op een
uiterst vriendelijke manier. (afb. 9). Het betreft de pacht van twee huizen (‘het eerste huis eigenlijk
twee woningen f 30,- per maand, het tweede f 18, -; alle twee met water en garage’). 20

20 ENK, MM inv.nr. 132. [# NB: Rijckheyt, Archief gemeente Heerlen, 1919-1969 inv.nr. 7711 (‘overdracht om
niet aan de Stichting Medische Missiezusters ‘Imstenrade’ gelegen aan de Wienweg. Evt. nog controleren; vgl.
ENK, MM inv.nr. 117).



Afb. 9 Verzoek van L. Boormans aan overste Eleonore Lippits om de pacht van twee huizen te betalen
(10 januari 1954). [Handmatige foto; goede scan kan worden gemaakt]

Oorlogsjaren

De kroniek sprak hierboven over 20 juni 1941 van ‘onze tuin’, maar strikt genomen was dit onjuist,
want de zusters waren destijds nog geen eigenaar van de villa en het park. Dat was pas per 27 [#]
maart 1942 het geval, ofschoon dat voor de buitenwereld niet duidelijk was. Deze schimmigheid had
alles met de Duitse bezetting te maken.
Op 27 maart 1942 sloot aalmoezenier Henri Poels als lasthebber van bisschop Lemmens en secretaris
Moonen van het bisdom Roermond een koopovereenkomst met de familie Boormans. Het bisdom
verwierf voor 40.000 gulden in volle eigendom ‘het kasteel Imstenrade met park … Sectie F nummer
4450’ .. ongeveer 2,74 ha groot, dat aan de verkopers op 31 juli 1935 ‘in volle eigendom opgekomen
is’.
Op 15 augustus 1946 verklaarden Henri Poels (op last van Mgr. Lemmens en secretaris Odijk van het
bisdom), overste Eleonore Lippits en ‘de oorspronkelijke eigenaars, verkopers aan het bisdom’ dat ‘de
met het bisdom gesloten acte van koop en verkoop 27-3-1942 in werkelijkheid werd aangegaan met de



Medische Missiezusters, en dat het Bisdom daarbij slechts optrad om de ware toedracht tegenover den
Duitsen bezetter te maskeren, dat zij deze fictieve transactie wensten te ratificeren. Dat aan de
Medische Missiezusters dus wordt overgedragen: het huis ‘Imstenrade’ met park, gelegen in de
gemeente Heerlen.’
Deze constructie moest ongetwijfeld worden toegepast omdat de Medische Missiezusters een
Amerikaanse congregatie was.

In een korte notitie van 25 februari 1942 had secretaris Leo Moonen (afb. 10) Eleonore Lippits
geadviseerd de verkoop onderhands te laten plaatsvinden.21

Afb. 10 Op 25 februari 1942 adviseerde secretaris Leo Moonen Eleonore Lippits (‘waarde Dr.’) de
koop van villa Imstenrade onderhands te regelen [Handmatige foto; goede scan kan worden gemaakt]

In augustus 1942 kwam de oorlog weer wat dichterbij. De kroniek vermeldt:

16 augustus 1942: Inkwartiering van Duitse soldaten. … In de logeerkamer lag een geïmproviseerde
zieke, zodat alle kamers bezet waren. Doch, twee kamers moesten we afstaan voor de Wehrmacht en
acht soldaten krijgen wij. … Na 7 uur evacuatie van levensmiddelen, dingen van waarde, onder hoog
toezicht van aalmoezenier [Martin Poels, neef van Henri Poels; Michel Boormans was nog misdienaar
bij hem].

18 augustus 1942: Na het ontbijt kondigde Dr. [Lippits] algemene evacuatie aan, en kreeg ieder zijn
taak. We kregen hulp van twee verkenners, jeep, en Boormans met de grote wagen. … om twee uur
arriveert er een vrachtwagen met strozakken, onze toekomstige bedden.

26 augustus 1942: Vier zusters gaan naar Boormans slapen. Vandaag grote volksverhuizing. De kamer
op de boerderij is klaar en nu kunnen er vier zusters slapen. Nu hebben we er voortaan een Patmos
[‘ballingsoord’] bij.

21 ENK, MM inv.nr. 149.



NB: Michel Boormans herinnert zich dat de zusters circa anderhalf jaar gebleven zijn. Het meest zijn
hem de Christmas Carols bijgebleven die zij met Kerstmis zongen.

21 september 1942: Zr. Madeleine Sophie [du Vally] wordt geïnterneerd. 20 september om 3 uur
stonden onverwachts twee heren voor de deur; ze waren van de politie. Ze kwamen voor Zr. Madeleine
Sophie, en een half uurtje later wist heel Imstenrade, dat ze morgen vroeg geïnterneerd werd.
Waarschijnlijk was zuster Madeleine Sophie Amerikaans staatsburger.22

De nabijheid van Duitse kolenmijnen en fabrieken bracht het gevaar met zich mee dat bij een aanval
van geallieerde bommenwerpers Heerlen en omgeving per vergissing gebombardeerd konden worden.

Herhaaldelijk nachtelijk luchtalarm
Al is je bed nog zo warm
De bel gaat en je moet er uit
Vlug naar de kelder, het slapen is uit
Je loopt op sloffen, vergeet je bril
Als ’t veilig nu maar gauw komen wil
Er wordt gebeden en dan wat gepraat
Je schrikt als ergens een bom inslaat.
Dan bid je weer wat tot het is gedaan
En je weer rustig naar boven kunt gaan

 Op 13 juli 1943 vielen bij het bombardement op Aken een paar brandbommen op de villa.

Imstenrade’ werd voor een derde deel verwoest. Waterschade maakte het huis, op het souterrain na,
onbewoonbaar. Onze vrienden kwamen ons van alle kanten te hulp. De parochie Molenberg verleende
ons een heel jaar gastvrijheid in het patronaat. Een kleine groep zusters bleef op Imstenrade om een oog
op het huis en de herstelwerkzaamheden te houden. 

Pater Damen zegt er het volgende over:

In juli 1943, bij het bombardement van Aken, kreeg het huis enige brandbommen. Als een laaiende
fakkel stond het brandende spitsje toen in de heldere maannacht. Na enkele uren viel het om en
vergrootte nog de ravage op de bovenste verdieping. Na een provisorisch herstel bleef Imstenrade
zonder dak. Eerst in 1954 werd het dak hersteld, zij het in gewijzigde vorm. De muren werden
opgehoogd, zodat er een etage bijkwam en het gecompliceerde dakwerk van vroeger werd vervangen
door een eenvoudiger. Het ranke torentje werd niet hersteld, het nieuwe was veel simpeler van
uitvoering. Door de veranderingen van de proporties en door het al te kloosterlijk dak heeft het gebouw
veel van zijn voormalige gratie verloren. Vroeger was de torenspits als een teken aan de hemel dat reeds
van zeer verre te zien was. Tegenwoordig valt hij nauwelijks meer op.23

Al eerder dat jaar was het windmolentje van Imstenrade verdwenen [waar stond het molentje precies?
#]. Op 12 april 1943 werd genoteerd:

De storm heeft weer eens onze molen te pakken gehad. De brandweer probeert nog eens hem vast te
maken, maar hij begint jammer genoeg gevaarlijk te worden. Er is sprake van omhalen.

En op 14 april:

22 Eventueel nog controleren ENK, MM inv.nr. 314 (‘ Brieven van zuster Madeleine Sophie Du Vally aan zuster
Eleonore Lippits en sister Petrus, vanuit de Interneringskampen Amersfoort en Liebenau (Duitsland), 1942-
1945’).
23 C. Damen, ‘Imstenraadse bijdragen I. Het landgoed Imstenrade’, Land van Herle 9 (1959), 93-100, aldaar 94-
96.



Het lot van onze windmolen is geveld. Wegens het grote gevaar moet hij verdwijnen. Aalmoezenier
[Poels] slaat met grote aandacht de werkzaamheden gade. Om 2.15 komt [sloper] Vocht waarschuwen:
de gebeurtenis is aanstaande en even later is Imstenrade zonder molen.

Wat vermeldt de kroniek verder nog?

18 juli 1943:

Vanmorgen hadden wij hier de eerste mis op Molenberg. Nu zijn we weer werkelijk thuis, en het is
alsof er een leegte gevuld is, nu O.L. Heer in ons midden is. De zusters die op Imstenrade verblijven,
waren voor deze plechtigheid ook overgekomen.

Op Imstenrade werd ondertussen gebouwd
Er werd een lading afval versjouwd
De enkele zusters die hier zijn gebleven
Hadden dit jaar geen makkelijk leven
Geen kamer, geen refter, geen dak, geen kapel,
Stenen en stof dat hadden ze wel.

Na een jaar ‘Molenberg’ werd ‘Imstenrade’ weer in gebruik genomen. Om de inmiddels weer gegroeide
familie voldoende slaapgelegenheid te bieden, was in de tuin een huisje ‘St. Joseph’ bijgebouwd, terwijl
de directiekeet van de bouwonderneming nog een paar jaar op het terrein bleef staan als studie- en
leslokaal.’

20 maart 1944

Eerste mis weer op Imstenrade. Fijn, dat O.L. Heer daar nu weer woont. Aalmoezenier Poels heeft de
mis opgedragen. Dr. Zr. Agatha, enkele geprofeste zusters en de nieuwe postulanten waren aanwezig en
ook de familie Boormans en Kerkhoffs en bakker Meertens. Voortaan zal er een pater van Simpelveld
iedere morgen mis komen lezen, aalmoezenier doet het op Molenberg.

11 juli 1944

Laatste dag op Molenberg. De geprofesten zijn al over sinds gisteren. Alleen het noviciaat blijft tot het
laatste uur. … Om 20.10 staan we op straat, nog gepakt en gezakt met allerlei zonderlinge dingen en
frisse pas gaat het nu naar Imstenrade. Na een korte, hartelijke verwelkoming in de hal door dr.
aalmoezenier en de geprofesten wordt onder het zingen van het meerstemmig Benedictus O.L. Heer
[monstrans met de H. Hostie] naar de nieuw ingerichte kapel gedragen.

Ons Imstenrade heeft weer haar poorten open
Al ’t groen is uit; de voog’len jub’len luid
Er is weer plaats om vrij in ’t rond te lopen,
Een diep verlangen dreef ons Heerlen uit.
Wij allen hebben ‘Lebensraum’ van node,
En zingen met de voog’len blij ons lied.
We zullen meer nog al het moois waarderen
Dat Imstenra zo overvloedig biedt

Op 27 juli 1944 verricht mgr. Lemmens de herinzegening van Imstenrade.

We wonen dan weer op Imstenrade
Het huis is hersteld, maar nog zonder dak

In plechtige processie gaan wij Mgr. vooraf, die zegenend het huis doortrekt en de nieuwe paviljoens,
en wij bidden met hem, dat ons huis een DOMUS DEI mag worden.

10 september 1944



Toestand rondom de bevrijding. Zaterdagmorgen: onze hoogmis wordt druk bezocht. 16 leken, boeren
uit de omtrek, en verder onderduikers van de laatste dagen. Het is een zeer gevarieerd gezelschap:
boeren, novicen, onderduikers en last but not least onze Feldwebel (op zijn gymnastiek schoentjes i.p.v.
zijn kistjes of laarzen) en een Duitse soldaat. Het moet voor die twee Duitsers vreemd aandoen als er
onder de mis heftig geschoten wordt en Heerlen weer luchtalarm geeft, zodat wij moeten gaan kijken of
boven de nodige maatregelen getroffen zijn, als ramen open etc., en vooral als we na de H. Mis met dit
gemengd gezelschap gemeenschappelijk een extra gebed bidden voor onze vrienden en vijanden.

16 september 1944

Een groepje Duitse artilleristen zoekt bedding in onze tuin. Dit is voor ons het sein om de ‘cleaning’
[schoonmaak] op staande voet in de steek te laten en weer in de kelder te verdwijnen, na het hele huis
verduisterd te hebben als bescherming tegen granaat- of bomscherven. Om 12 uur komt Boormans
opgewonden aangehold: “De kelder in, de Duitsers houden het niet, ze moeten vluchten en verwachten
hevige beschieting. De staf [van de Wehrmacht; MB] zit bij mij in de kelder.” Dat kan nog een lange
geschiedenis worden. We zullen O.L. Heer ook maar naar beneden halen; dat stelt aalmoezenier direct
voor. Enkele dagen geleden al hadden wij uit voorzorg een eenvoudig troontje klaar gemaakt, in een van
de nissen van de wijnkelder. Veiliger dan wij nu zitten kan het niet, in de kelder die dikke muren heeft,
en O.L. Heer bij ons. We beginnen met doorlopende aanbidding in de wijnkelder. Intussen hebben wij
dinner in drie groepen in de broodkeuken en aalmoezenier in de keuken. Aan het bijtafeltje, gezicht naar
de muur, de typische keukenplaats voor server en reader.
Als om zes uur de wekker afloopt antwoorden wij op het Benediacamus Domino met een van harte
gemeend Deo Gratias, dat we ondanks het hevige vuren rondom ons weer behouden zijn. Het is een
leuke processie, die gaat vanuit de kelder naar Nazareth en de barak, gewapend met kussens en dekens.
‘In exitu Israel de Egypte’ schiet ons te binnen. Om half elf is het werkelijkheid: we planten de
Hollandse driekleur op het dak. Hij wappert dat het een lust is. Veilig is het nog niet in onze buurt. Het
bos is gezuiverd, maar Heerlen is slechte gedeeltelijk bevrijd: op Molenberg wordt nog hevig geschoten.

Langzaam nadert de bevrijding
’t Was juist retraite van Pater Rood
Die d’ingetogen schare daag’lijks
De laatste oorlogsnieuwtjes bood
De kelder wordt voorlopig ons thuis
Alles is mogelijk, hier in dit huis

Michel Boormans herinnert zich nog goed hoe de kinderen de laatste oorlogsdagen in de kelder
sliepen, en hoe er op 16 september in de hoogstamboomgaarden in de richting van Huls tien
Amerikaanse tanks stonden opgesteld. De Duisters waren op de vlucht geslagen. Tot apri 1945
stonden die tanks her en der geparkeerd. Er is toen veel schade aan het landbouwareaal toegebracht.
Toen minister Lieftinck na de oorlog de boeren een extra belasting oplegde, werd vader Boormans (die
als oud-militair overigens alle begrip had voor de aangebrachte vernielingen) daarvan vrijgesteld.
Michel zelf heeft destijds door het spelen met een vuurtje en een blik nog een verwonding opgelopen.
Een van de zusters heeft hem toen naar het ziekenhuis gebracht.

Dan houdt het in de komende dagen (na de bevrijding) aan met schieten, naar de kelder lopen,
gevaarlijke en minder gevaarlijke ondernemingen, brand in de boerderij van Boormans, H. Mis waarin
ook Amerikanen komen enz.



Afb.11 Notities 10-25 september 1944 [Handmatige foto; goede scan kan worden gemaakt]

De kroniek maakt ook melding van de evacués die op 25 september in de buurt van Imsterade
beschoten zijn. Op last van de Duitsers werden de 30.000 inwoners van (het nog niet bevrijde)
oostelijk deel van Kerkrade gedwongen om te vertrekken. Ze werden in de richting van de
Amerikaanse stellingen gejaagd, waarmee ze feitelijk de frontlinie in werden gestuurd! Bij Imstenrade
sloeg een granaat midden in de rij vluchtelingen in. Er kwamen veertien mensen om het leven. Velen
raakten gewond.

25 september 1944

Kerkrade moet evacueren, op last van de Duitsers, de gevaarlijke zone in. Ineens een granaat bij de
poort. 7 doden en veel gewonden. We maken drinken voor 500 mensen. 3 oude mensen bijven hier, ze
kunnen niet mee.

5 februari 1945: Naar Echt en andere plaatsen in het zwaar getroffen Midden- en Noord-Limburg.



Een spoor van bloed werd dwars door Limburg getrokken en van Echt uit volgden de Medische
Missiezusters met dr. Eleonore Lippits aan het hoofd dit spoor. Ze moesten helpen en ze zouden helpen
en wisten dat al, toen op een goede dag pater Bleys, de grote priesterlijke verzetstrijder plotseling met
zijn wagen in Imstenrade verscheen. “Stap maar in mijn wagen” zei pater Bleys – en daar ging Moeder
Lippits met een uitgelezen schare zusters. (De Nieuwe Limburger 8 september 1956)

5 mei 1945: Capitulatie van de Duitsers in het overige deel van Nederland.

De Meimand van 45
bracht eindelijk de vrede van heel ons land
De sirenes loeiden door het avondlijk duister
naaiwerk en kousen gingen aan de kant;
Vlug naar het terras om het maar duidelijk te horen,
– nooit had een sirene zo’n prachtig geluid –
en in een dankbaar, spontaan Wilhelmus
hebben wij toen onze blijdschap geuit.

Na de oorlog

Na de bevrijding was het tamelijk moeilijk om personeel voor de boerderij te krijgen. In 1948 werkten
er een Tsjech en een Slowaak, die na de communistische machtsovername in hun land [de Praagse
Coup]waren ontvlucht.
Het was een gemengd boerenbedrijf. Het vee bestond uit zo’n veertig koeien en een aantal varkens.
Ook was er een stal voor een dekhengst en vijf merries, die ingezet werden voor het trekken van
landbouwwerktuigen. Voor het verzorgen van de paarden was de knecht Houbert verantwoordelijk. In
1948 kon Lei Boormans dankzij de Marshallhulp een tractor aanschaffen.

Reeds vóór het overlijden van Lei Boormans in 1987 was er een eind gekomen aan het
landbouwbedrijf. Zoon Joseph was niet in staat om de boerderij over te nemen en Michel had zich als
huisarts in Tilburg gevestigd.
Moeder Antoinette [#] stierf op 29 december 2008 op tragische wijze tijdens het wafelbakken door
koolmonoxidevergiftiging. De boerderij was op die dag bijna afgebrand.

Uit de kronieken van de Medische Missiezusters (en andere bronnen) valt verder nog het volgende op
te maken:

Van 1 tot 10 augustus 1949 werd het internationale Pax Romana Congres op Imstenrade gehouden. De
kroniek meldt dat er plaats moest worden gemaakt. De werkelijke volksverhuizing is als volgt: Tweedejaars
novicen gaan naar Boormans. Eerstejaars naar de paters van Simpelveld (met have en goed in de bus van
Janssen); Zr. Michael en Zr. Xaveria naar de paters.

Het Limburgs Dagblad van 18 september 1953: Amerikaan John P. Princi [#] maakt film over Medische
Missiezusters. Ook opname te Imstenrade.]

31 mei 1954 : om 7 uur p.m. werd het kapelletje op de hoek van de weg naar de Vroedvrouwenschool
ingezegend. Het is door enige van onze buren gebouwd en toegewijd aan Maria Middelares aller
genade. Familie Boormans en Kerkhofs gingen ook mee. Ondanks de regen was het een korte mooie
plechtigheid, waarbij de Rector een korte toespraak hield. Agent Jongen, die er bij stond, wist een
oplossing voor de regen en hield een bus aan, waardoor het hele gezelschap droog thuis kwam!

Najaar 1954: rechts van de Lindenlaan werd het kerkhof aangelegd.

16 maart 1957: The laying of the foundation Stone [van de nieuwbouw van het klooster]. The site was
adorned with flags from all over the world. …There were many visitors: friends, neighbours … … Our
neighbour’s son Joseph recorded the ceremony on his tape recorder.



NB: Michel herinnert zich dat Joseph een bandrecorder had. Voor zover hij weet, zijn er geen banden
bewaard gebleven.

10 juni 1957: Pentecost Monday: The Boormans family had their annual Highmas in our chapel,
followed by coffee in the atrium. The whole family was complete and the atmosphere was excellent.

NB: Michel Boormans herinnert zich dat jaarlijks de familie Boormans bijeen kwam om gezamenlijk ‘de
velden te inspecteren’. Daarna was er een herdenkingsmis in de kapel van Imstenrade.

Juni 1960: Op een dringende uitnodiging van de Heer Boormans te Berg en Terblijt gaan alle zusters
per fiets en trein er heen om “wat kersen te eten”. Bij aankomst blijkt er een volledige Limburgse
koffietafel klaar te staan en ook het kersenfeest is zó uitbundig als niemand had durven denken.

2 februari 1961: ’s Middags op het feest van Maria Lichtmis komt Jozef Boormans met zijn ouders op
visite bij de voltallige communiteit. Hij tracteert op het slagen van de operatie, die hij onlangs in Tilburg
heeft ondergaan.

NB: Michel Boormans deelt mede dat Jozef op jonge leeftijd – hij bezocht de Landbouwschool – een zwaar
ongeluk heeft gekregen, waar hij een halfzijdige verlamming aan overhield. Hersenchirurg De Groot van
het St.-Urulaziekenhuis in Wassenaar heeft hem nog gratis behandeld.

1961: On the feast of Corpus Christi [31 mei] there is a procession in the beautifully decorated garden.
After Benediction the decorations have to be taken away in a hurry on account of the rain.

22 augustus 1964: In the evening we were shown the Sound-picture of Imstenrade’s history.

In 1964 werd grond (‘bouw-weiland en een deel van perceel F 4848, boerderij, schuren, huis, weide en
boomgaard’) van Lei Boormans gelegen aan de Wieënweg en de Zandweg onteigend ten behoeve van
de aanleg van een begraafplaats te Imstenrade en Industrieterrein de Beitel. Hierover is tot 1968 een
juridische strijd gevoerd. Raadsman voor Boormans was M. Moszkowicz.24

Dit conflict kan misschien worden beschouwd als de prelude op een confrontatie van een aantal jaren
later.

De verhouding tussen Lei Boormans en de Medische Missiezusters is, ondanks de ook zakelijke
belangen, goed geweest. Op een gegeven moment is het niettemin tot een conflict gekomen tussen
Boormans, de zusters en de Gemeente. Boormans eiste een schade vergoeding voor de aanleg van een
riolering en een zinkput op zijn landerijen ten behoeve van de zusters.25

Die riolering was omstreeks 196526 aangelegd. De Gemeente was van mening dat ze niet aansprakelijk
kon worden gesteld voor de geleden (emotionele) schade. De Medische Missiezusters achtten zich
(uiteindelijk) wel verantwoordelijk. Ze boden excuses aan en zochten naar een oplossing. Interessant
is een brief van 18 augustus 1971 van districtsoverste Hoefsmit aan zoon Michel in Tilburg om te
bemiddelen (afb. 12). Daarin stelt zij onder meer:

‘Wij zijn – zolang wij hier op Imstenrade zitten – Uw Vader erg veel verschuldigd: hij is altijd zeer
edelmoedig geweest ten opzichte van ons. Wij zouden hem dan ook zeer dankbaar zijn, als hij de fouten
en onachtzaamheden, in het verleden door ons tegenover hem gemaakt, zou willen vergeten.’

24 Rijckheyt, Archief gemeente Heerlen, 1919-1969 Inv.nr. 9013.
25 Rijckheyt, Archief gemeente Heerlen, 1919-1969 Inv.nr. 877.
26 Of al sinds 1957/58? Op 29 augustus 1959 had Lei Boormans 1000 gulden ontvangen ‘inzake
schadevergoeding afwatering’ [ENK, MM inv.nr. 132].



Afb.12 Brief van districtsoverste Hoefsmit van de Medische Missiezusters aan Michel Boormans met
het verzoek om te bemiddelen in het conflict zijn vader . [Handmatige foto; goede scan ‘kan worden
gemaakt]



De innige relatie tussen de familie Boormans en de Medische Missiezusters kwam ook tot uitdrukking
in de verzorging van Regine Boormans, een zuster van Lei Boormans die op jonge leeftijd als gevolg
van een ziekte [#] gehandicapt was geraakt.

Op 1 november 1957 beloofde overste Lippits dat, zoals bedoeld door en overeengekomen met
stichtster Regine Boormans, de komende vijftig jaar drie maal per jaar het H. Misoffer zal worden
opgedragen, en wel:

1. tot lafenis van de Gelovige Zielen (in november)
2. ter ere van het H. Hart in de tijd van het feest van het H. Hart [Hoogfeest op de derde vrijdag na
Pinksteren]
3. ter ere van de Moeder Gods op een Mariafeest

Op 20 augustus 1966 ontvingen de Medische Missiezusters 200 gulden van Regine Boormans voor het
lezen van 25 Heilige Missen, één per halfjaar.

Inmiddels (of niet veel later) wordt Regine verzorgd door de zusters (afb. 13)

Afb.13 Op 6 december 1968 schrijven de Medische Missiezusters aan N.J. Jongen dat het dagtarief
voor de verzorging van Regine Boormans verhoogd wordt naar 12,50 gulden en dat bij een
verslechtering van haar toestand gezorgd moet worden voor een adequate verzorging elders, daar het



ons niet mogelijk en medisch niet verantwoord is’. [Handmatige foto; goede scan kan worden
gemaakt]

Ideeën voor vervolgonderzoek

De geschiedenis van de familie Boormans op Imstenrade (en haar relatie tot de Medische
Missiezusters) biedt ruimte voor verder onderzoek. Hier enkele facetten en bronnen die voor verdere
studie in aanmerking komen.

- Voorgeschiedenis van Imstenrade (literatuur- en archiefonderzoek)
- Bouw van Villa Imstenrade (literatuur- en archiefonderzoek)
- Memories van Successie
- Kranten
- Oral history
- Raadplegen van de periodieken Mededelingen en Imstenrade meldt (aanwezig in het archief van de
  Medische Missiezusters)

Frank Hovens, 27 mei 2018




