
05 zomer
wellermagazine
�

bare gronden zijn koeien weiden en 

graan verbouwen. Anderzijds was  

de ligging bij het heidegebied weer 

ideaal voor de schaapskudden, waar

van Schinveld er in het midden van de 

18de eeuw wel twintig had. De zware 

vruchtbare grond rond de Rode Beek 

werd al vroeg ontgonnen. Er zijn vele 

voorwerpen uit de Romeinse tijd opge

graven, zoals enkele Romeinse brand

graven, munten en aardewerk. Ook 

liep de Romeinse weg tussen Heerlen 

en Tudderen met een aftakking naar 

Gangelt door het dorp. Frankische of 

Germaanse graven en de oude struc

tuur van de dorpskern wijzen op een 

vroege en doorlopende bewoning 

vanaf de vroege Middeleeuwen. Maar 

voor de landbouwers was het blijkbaar 

ploeteren in de zware klei, als we 

afgaan op een van de naamsaflei

dingen van Schinveld. De bewoners 

‘schinden zich’, beulden zich af op 

het veld. Een iets waarschijnlijkere 

naamsverklaring heeft te maken met 

de genoemde bodemgesteldheid, 

waarbij ‘schin’ een waternaam is dat 

schijnen of schitteren betekent.  Naast 

het harde boerenbestaan waren de 

Schinveldenaren eeuwenlang, tot ver 

in de twintigste eeuw, in de slag met 

met de Duitse buurgemeente Gangelt 

over de juiste loop van de grens. Al in 

1492 is de zaak volop bezig. Keer op 

keer wordt het land opgemeten, maar 

men kon niet tot een akkoord komen 

over de aanspraken op de ‘gemene 

heidegronden’, waar de herders de 

schapen weidden. Zelfs in 1952 was 

het nog niet duidelijk wie moest 

ingrijpen bij de illegale bouw van een 

noodwoning, de politie van Schinveld 

of die van Gangelt. Uiteindelijk heb

ben ze maar samen ingegrepen.

Boerderijen en 
adellijke huizen
Van de middeleeuwse huizen en 

boerderijen zijn er nog maar een 

paar behouden. Niet verwonder

lijk als je bedenkt dat op 12 april 

1801 bij een grote brand 31 huizen 

in het dorpscentrum tot de grond 

toe afbrandden waarbij één dode 

te betreuren was. Schinveld telde 

toen in totaal 125 gezinnen en 700 

inwoners. Meer als een kwart van de 

huizen moest dus opnieuw worden 

opgebouwd. Dat was een hele klus. 

Maar van heinde en verre, Venlo, 

Maaseik, Nederweert en Roermond, 

werd financiële hulp geboden en de 

Maastrichtse architect Ducros bood 

gratis zijn diensten aan bij de weder

opbouw. Twee adellijke huizen, waar 

Schinveld trots op is, het ‘Sjilvender 

Huuske’ en het huis ‘Ter Hallen’, 

staan nu op de monumentenlijst. 

Het eerste is al meer dan 600 jaar 

oud. Dit kasteel komen we in de 

archieven vooral tegen onder de 

naam ‘Heijenhoven’, naar één van de 

door Roelof Braad

Roelof Braad is stads

historicus van Heerlen 

en bereikbaar bij het 

Heerlense Stadsarchief.

Foto’s: collectie 

Heemkundevereniging  

De Veersjprunk, 

Onderbanken.

Schinveld
“Schinveld is thans een zeer wel

varend dorp met mooie straten en 

heeft bijna onbeperkte mogelijk

heden tot uitbreiding. Zijn ranke 

sierlijke kerktoren rijst op uit de 

vlakte der Rode Beek achter de 

laatste Limburgse heuvelrij. Die 

ruime en mooie kerk is gebouwd 

in 1889 en vormde lang een groot 

contrast met de dorpskerkjes der 

omgeving. Daarom werd ze wel 

eens aangeduid als ‘de kathedraal 

van Onderbanken’.” Met deze lyri

sche bewoordingen besloot W.J. 

Vromen ooit een artikel over de 

geschiedenis van een dorp met een 

rijke geschiedenis. Sindsdien is het 

grensdorp Schinveld inderdaad uit

gebreid met de vele woningen en 

nieuwe straten. Maar voor de komst 

van de mijnindustrie in de regio, 

die ook in Schinveld voor welvaart 

zorgde, was dat wel anders. In het mid

den van de 19de eeuw was de helft van 

de Schinveldse woningen in de zomer 

dichtgetimmerd, omdat de helft van de 

inwoners vertrok naar Pruisen om de 

kost te verdienen in de steenbakkerijen. 

De ‘brikkebekkesj’ moesten lange dagen 

maken om zo ook voor de winterperiode 

nog wat te eten te hebben. Het werken 

over de grens was voor velen de enige 

mogelijkheid om het armoedige boe

renbestaan te ontlopen.

Grenzen
Schinveld ligt precies op de rand van 

een overgang van klei (löss) naar 

zandgrond. Een eerste grens die 

de Schinveldenaren in het verleden 

heel wat hoofdbrekens heeft gekost. 

Iedereen wilde immers op de vrucht

Vroeger
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boven: 

Het Wilhelminaplein, ca. 1919.

beneden links: 

Soldaten bewaken in 1939 de grens 

bij Schinveld.

beneden rechts:

Luchtfoto van het ‘Sjilvender Huuske’ in 

1950.

Het begin van de Kan. Van Nuiojsstraat met 

een blik op de oude woningen uit 1802 op het 

Wilhelminaplein. In de jaren dertig werd er nog 

ijverig hout gesprokkeld.

Huis ter Hallen aan de Beekstraat in de 

jaren dertig

De Begoniastraat is een van de uitbreidingen 

van Schinveld in de jaren 1950
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eerste families die er woonden. Het 

‘kasteel van Schinveld’, zoals het ook 

wel werd genoemd, is in de 18de 

eeuw door de familie Duijkers vrijwel 

geheel vernieuwd en in de periode 

19761985 en recent in de jaren 

negentig gerestaureerd. Daarbij zijn 

ook de verdedigingsgrachten weer in 

de oude vorm hersteld. 

Het huis Ter Hallen aan de Eindstraat 

stamt in zijn huidige verschijning 

volgens de gevelsteen uit 1768. 

Maar al eerder stond hier een huis 

dat al rond 1650 in bezit was van 

Jonkheer De Mulstroe en korte tijd 

later van de adellijke familie Van 

Bronsfelt. Deze familie was in 1669 

ook in het bezit van Heijenhoven 

gekomen en toen de enige protes

tantse familie in het dorp. Een derde 

kasteel is in het grijze verleden al 

verdwenen, de Leiffartshof of de 

Lammendam. Het moet in het derde 

kwart van de 17de eeuw geheel zijn 

verwoest door Frans krijgsvolk.

Volksverhalen en gebruiken
In de weinige vrije tijd die men had, 

zoch men voornamelijk ontspanning in 

de herberg, vertelde men elkaar verha

len, die ook nu nog in sommige sagen 

en legenden in Schinveld nog voort

leven. De meeste indruk moeten de 

verhalen over de weerwolven heb

ben gemaakt. De verhalen over de 

weerwolven, platsjhonden en andere 

weerzinwekkende dieren gaan terug 

naar aloude tijden, toen de mens

heid in haar strijd om het bestaan 

het nog met primitieve middelen 

moest opnemen tegen een boze 

dierenwereld. In deze strijd, speciaal 

tegen de wolven, lieten jaarlijks veel 

mensen het leven. 

Schinveld heeft de eer dat er in 1847 

de laatste (echte) Limburgse wolf 

werd geschoten. Bij het verdwe

nen kasteel verschijnt nog steeds 

de Schinveldse ‘Witte Joffer van 

Lammendam’. Ze speelt nog herhaal

delijk een belangrijke rol in de carna

valsoptochten. Ook het verhaal over 

de heks van Lammendam, Kariba, 

dat ooit tot een openluchtspel voor 

de plaatselijke toneelvereniging 

werd omgewerkt, en de verhalen 

over de bokkerijders zorgden voor 

de prikkel om volksgebruiken, als de 

plaatsing van de meiboom door de 

jonkheid van Schinveld in ere te hou

den. Bij alle andere tradities van kerk 

en schutterij, andere verenigingen en 

de kerk, kon er zelfs in de jaren 1960 

een nieuw gebruik onstaan om jaar

lijks op carnavalsdinsdag de ‘geet 

met ee gesjrikt udder’ met ballonnen 

op te laten.

Het moderne Schinveld van nu 

ademt dus nog steeds het nostal

gische verleden. In het Nonke 

Buusjke is ook nu nog te zien hoe 

de Schinveldenaren in vroeger tijd 

leefden.

Het Middeleeuwse ‘Kasteel van Schinveld’, 

Heijenhoven, na de laatste restauratie.

Een ploeg met Schinveldenaren aan de ‘brikke’, ca. 1900.


