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Stamboom Vrouenraets 

Vrouenraets Jan Hendrik  (*1838 † 1894), smid en radmaker, wonende te Schinnen, huwde met 

Hubertina Moonen op 04-02-1867. Uit dit huwelijk  zijn 11 kinderen geboren. Hier onder staan alle 

zonen en dochters. 

1-Vrouenraets  Martinus  herbergier 

  Schinnen *11-11-1867   Spaubeek †02-05-1941 

  gehuwd met Anna Maria Rademakers 

2-Vrouenraets Thomas Joseph Pieter koetsier 

  Schinnen *28-11-1869   Heerlen †14-05-1917 

  gehuwd met Maria Katharina Nelissen op 24-10-1901 

3- Vrouenraets Jan Joseph van beroep rijtuigverhuurder en begrafenisondernemer. 

 Schinnen  *19-08-1871   Heerlen †21-01-1939 

  gehuwd met Maria Hubertina Helena Wijnen op  13-09-1906 te Heerlen. 

4-Vrouenraets Hendrik Joseph 

  Schinnen *10-06-1873  Heerlen †14-04-1950 

 gehuwd met Bernardina Dunsche Krummel 

5-Vrouenraets Mechtild 

  Schinnen  *08-03-1875  Schinnen †01-02-1958 

  gehuwd met Pieter Swelsen op 11-10-1901 te Heerlen 

6-Vrouenraets  Jan Pieter   

  Schinnen   *27-08-1876  Puth       +10-06-1940 

              gehuwd met  Hubertina Kusters 

7-Vrouenraets   Jan Willem           koetsier 

  Schinnen   *29-05-1879    Heerlen  †07-11-1965 

8-Vrouenraets Maria Theresia  (Zuster Alphonsa) 

  Schinnen    *11-12-1880    Sittard   †03-11-1945 

9-Vrouenraets  Hendrik Jan  koetsier 

  Schinnen *14-11-1882   Heerlen †31-10-1959 

  gehuwd met Maria Helena Jozefina Nelissen op 03-10-1912 te Heerlen 

10-Vrouenraets Anna Maria koetsier 

  Schinnen *29-11-1884  Heerlen †01-12-1929 

  gehuwd met  Johannes Hendrikus Hubertus Schwanen op  24-02-1911 

11-Vrouenraets  Michiel Jan koetsier  

  Schinnen *07-01-1891          Heerlen  †05-12-1933 

  gehuwd met Anna Maria Hubertina Greven op 21-10-1915 te Heerlen 

  Heerlen *30-03-1893 
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Vrouenraets,  Michiel Jan   

  Schinnen *07-01-1891  

  Heerlen †05-12-1933 

  van beroep; koetsier, rijtuigverhuurder   

en later ook begrafenisondernemer. 

gewoond; Geleenstraat 67, Geerstraat  63 

  gehuwd met ; 

Greven, Anna Maria Hubertina   

  Heerlen  *30-03-1893 

  uit dit huwelijk zijn geboren; 

1-Vrouenraets Jan Josef Hubert 

  Heerlen *23-08-1916 

2-Vrouenraets Willem Michiel Martinus 

  Heerlen *23-08-1916  

  Heerlen †27-09-1923 

3-Vrouenraets Maria Josefina Theresia 

  Heerlen *24-01-1919 

4-Vrouenraets Hubert Thomas 

  Heerlen *03-08-1922 

5-Vrouenraets Willem Michiel Martinus  

  Heerlen *04-09-1925 

6-Vrouenraets Anna Jozefina Antonia 

  Heerlen *15-02-1932 

 

 

Vrou Vrouenraets,  Jan Joseph  

  van beroep rijtuigverhuurder en  

  begrafenisondernemer.    

 gewoond;  Willemstraat 51                     

 Schinnen *10-08-1871 

gehuwd op 13-09-1906 te Heerlen met ; 

Wijnen, Maria Hubertina 

 Heerlen * 26-08-1880  

  Heerlen † 13-02-1949 

 uit dit huwelijk zijn geboren; 

1-Vrouenraets Helena Maria Hubertina 

  Heerlen *01-07-1907 

2-Vrouenraets Martinus Jozef 

  Heerlen *15-03-1909 

3-Vrouenraets Thomas Maria 

  Heerlen *23-07-1910 

4-Vrouenraets Maria Mechtildis 

  Heerlen *20-08-1911 

5-Vrouenraets Maria Josephina 

  Heerlen  *29-03-1913 

6-Vrouenraets Maria Christina 

  Heerlen  *27-07-1914 

7-Vrouenraets Henri 

  Heerlen *24-12-1915 

8-Vrouenraets Maria Wilhelmina 

  Heerlen *19-02-1918 

9-Vrouenraets Gertrudis 

  Heerlen *04-06-1920 

10-Vrouenraets   Jan Hubert Maria 

  Heerlen *31-10-1922 
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Vrouenraets Thomas Joseph Pieter  

  van beroep koetsier 

gewoond; Meezenbroekerweg 11 

  Schinnen *28-11-1869  

 Heerlen †14-05-1917 

  gehuwd op 24-10 1901 met 

Nelissen Maria Katharina 

  Heerlen *29-09-1875 

Vrouenraets Nikolaas Pieter Jozef 

  Heerlen *17-08-1902 

Vrouenraets Martin Hubert 

  Heerlen *09-02-1904 

Vrouenraets  Jozefina  Helena 

  Heerlen *15-08-1905 

Vrouenraets Mathildis Jozefina 

  Heerlen *14-01-1908 

Vrouenraets Alfonsa Maria Theresia 

  Heerlen *27-06-1910 

Vrouenraets Therasia 

  Heerlen *03-06-1916 

 

 

Vrouenraets  Hendrik Jan  

  van beroep koetsier 

 gewoond; Geerstr. 40, Geleenstr, 32,          

 Oude kerkstr. 7 

  Schinnen *14-11-1882  

 Heerlen †31-10-1959 

  gehuwd op 03-10-1912 te Heerlen met 

Nelissen Maria Helena Jozefina  

  Heerlen *08-03-1889 

Vrouenraets Martinus 

  Heerlen *28-07-1913 

Vrouenraets Maria Mechtildis 

  Heerlen *31-08-1914 

Vrouenraets Henrica Helena 

  Heerlen *11-09-1917 

Vrouenraets Theresia 

  Heerlen *03-01-1916 

Vrouenraets Josephina Maria 

 Schaesberg *25-12-1919 

Vrouenraets Wilhelmina Hubertina 

  Schaesberg  *01-07-1921 

Vrouenraets Maria Jozefina 

  Heerlen *28-03-1923 

Vrouenraets Anna Maria 

  Heerlen *16-01-1925 

Vrouenraets Christina Maria Hubertina 

  Heerlen *24-07-1916 

Vrouenraets Martha Maria 

 Heerlen *04-03-1928 

Geerstaat 63 

 

 

 

 

 

 

 

Vrouenraets, Hendrik Joseph. Gewoond  op 

Musschenbroek 12,  Grasbroekerweg 32. 

Schinnen  *10-06-1873  Heerlen  †14-04-1950 

Gehuwd met Dunsche Krummel, Bernhardina 

Vrouenraets Hendrik Joseph 

Düsseldorf *10-02-1905 

Vrouenraets  Martin Johan 

 Düsseldorf *12-01-1912 

Vrouenraets Katharina Antonia 

 Düsseldorf *30-12-1914 

Vrouenraets      Mechtilde 

 Heerlen *10-08-1917 
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Vrouenraets Hendrik Joseph, zoon van Hendrik Josepf (*10-06-1873) van beroep stukadoor. Toen hij 

jong was, hielp altijd mee met onder andere het verzorgen van overledenen en met de uitvaart zelf 

bij de begrafenisonderneming. 

   

Düsseldorf *10-02-1905 

  gehuwd met   

Maria Hubertina Kisters 

  Heerlen *22-04-1909 

  uit dit huwelijk zijn geboren; 

Vrouenraets Henricus Gertudis Josephinus 

  Heerlen *23-01-1934 

Vrouenraets Bernardina Leonarda Jozefina 

  Heerlen *24-04-1935 

Vrouenraets Peter Karel Catharina 

  Heerlen *17-11-1936 

Vrouenraets Melanie Johanna Maria 

 Heerlen *10-07-1938 

Vrouenraets Wilhelmus Josephus Gerardus 

  Heerlen *13-02-1940 

 

De zes volgende kinderen staan niet het  

openbare volksregister, daar zij zijn geboren 

na 1940. 
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Vrouenraets Rijtuigenverhuur Begrafenisonderneming 
Historie 

 
Rond de eeuwwisseling van 1899-1900 zijn er een aantal van de 11 kinderen van Jan Hendrik 

Vrouenraets (1838-1894) vanuit hun woonplaats, het boerendorp Schinnen waar de familie al een 

paar eeuwen woonde, verhuisd naar het toen al meer ‘stadse’ Heerlen.  

De kinderen die naar Heerlen kwamen van Jan Hendrik waren de zonen; 

Jan Joseph (*10-08-1871), Jan Willem (*29-05-1879), Hendrik Jan (*14-11-1882), Michiel Jan (*07-01-

1891) en de dochter Anna Maria (*29-11-1884). Ze werden allemaal (ook Anna Maria!) ingeschreven 

als koetsier. Later vestigde ook zoon Henrik Joseph zich in Heerlen. Hij had zich eerder al in 

Düsseldorf gevestigd als restaurateur van kunstwerken in voornamelijk kerken. 

Door de op gang komende mijnindustrie in deze streken aan het begin van de twintigste eeuw nam 

de bevolking hier flink toe. In eerste instantie gingen de broers en zus wonen op Hoeve De Baak (nu 

Meezenbroekerweg 11, vlakbij Palemig) en werd er rondom de hoeve maar ook op andere locaties in 

Heerlen land aangekocht. Ondernemen zat hen in het bloed en het duurde dan ook niet lang voordat 

de eerste bedrijven gevestigd  

werden.  

Jan Joseph trouwde in 1906 in  

Heerlen met Helena Wijnen. Op dat  

moment was hij al rijtuigverhuurder in  

Heerlen. Zijn paarden kocht hij altijd in  

Friesland en hij haalde ze daar ook  

persoonlijk op. Hij zorgde er zelf voor  

dat ze ‘onder het zadel’ gereden  

werden. Tevens bezat hij een aantal  

stukken land rond het centrum van  

Heerlen (o.a. Schaesbergerweg en  

Voskuilenweg). Hier stonden meestal  

een aantal van zijn nieuwe paarden. De andere paarden hield hij op het stuk land direct achter de 

boerderij De woning links naast de boerderij aan de Willemstraat heeft hij samen met zijn broers zelf 

gebouwd.  

De broers startte samen een  

stalhouderij en rijtuigenverhuurbedrijf.  

Vanaf 1915 werd ook de  

begrafenisonderneming opgericht  

onder de naam; “ Eerste Heerlensche  

Begrafenis Onderneming Gebroeders  

Vrouenraets”. Het bedrijf was gevestigd  

aan Willemstraat nummer 18.  

Later werd dat door ‘her-nummering ‘ 

in de Willemstraat, nummer 51. 

Lijkkoetsen werden in verschillende  

klassen aangeboden, overledenen  

werden verzorgd en opgebaard en  

er werd ‘aangezegd ‘.  

De boerderij en woning met bovenwoning 

 

hoeve De Baak 
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De wei achter de zaak waar de paarden graasden liep tot aan het spoor. Waar nu de spoorsingel is 

liepen de paarden toen. Er werden niet alleen koetsen gebruikt voor de eigen begrafenis 

onderneming maar er werd zeker ook verhuurd aan andere ondernemers en bijvoorbeeld 

handelsreizigers. Ook werd koetsier met rijtuig verhuurd aan particulieren, bijvoorbeeld voor 

huwelijken, doorplechtigheden en voor familiebezoek in de regio (bijv. naar Sittard of Schinnen). 

Daarnaast werden ook ‘automobielen’  

verhuurd, en dat al in 1915 maar  

waarschijnlijk zelfs vanaf 1906! 

Rond 1918 startte een van de broers,  

Michiel Jan Vrouenraets (*07-01-1891), 

zelf een eigen rijtuigverhuurbedrijf . Eerst 

op het adres Geleenstraat 67 (in 1922) en  

later op Geleenstraat 32 waar hij na een  

aantal jaar weer verhuisde naar een groter  

pand aan Geerstraat 63. Hij is gehuwd met  

Greven, Anna Maria (*30-03-1893). Zij 

krijgen 4 zoons en 2 dochters. 

Zijn locatie was waar nu het plein van  

Theater Heerlen (schouwburg) ligt.  

Uiteindelijk heeft hij in februari 1926  

samen met dhr. Wolkenfelt ook een  

begrafenisonderneming opgericht.  

Op 5 december 1933 overlijdt Michiel Jan 

echter al op 42-jarige leeftijd. De zonen 

hebben andere interesses en daardoor    

wordt een paar jaar later de onderneming 

helaas overgenomen door anderen.   

 

 

 

 

 

 

 

De aanvraag van de bouwvergunning van Michiel. 
Datering:  07-04-1933  
Bouwwerk: Bouw van een woonhuis 

Naam:   dhr. M.  Vrouenraets   

Adres:   Geerstraat  

Van zijn bouwvergunning heeft hij helaas door zijn vroege overlijden zeer weinig plezier gehad. 
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In het jaar 1933 zijn de andere broers Vrouenraets ieder hun eigen weg gegaan.  

 

Hendrik Jan Vrouenraets (*14-11-1882) huwt met Maria Helena Josefina Nelissen (*08-03-1889). 

Hendrik Jan Vrouenraets was van beroep koetsier en later chauffeur en zij hebben achtereenvolgens 

gewoond in: Saroleastraat 40, Geleenstraat 32 en in de Oude Kerkstraat 7. 

 Uit dit huwelijk worden 1 zoon en 9 dochters geboren. 

Het echtpaar heeft van 1917 tot 1922 in Palemig gewoond. De vierde en vijfde dochter werden dus in 

Palemig (toen Schaesberg) geboren. De overige kinderen zijn allemaal in Heerlen geboren. 

In het graf nr. Rk. / 056 liggen de volgende personen. 

Vrouenraets H.J.   *14-11-1882 †31-10-1959 vader 

Nelissen M.H.J.  *08-03-1889 †23-11-1956 moeder 

Vrouenraets M.J.  *28-03-1923 †22-03-1947 dochter  

Vrouenraets A.M. *16-01-1925 †27-05-1946 dochter 

Nelissen T. W.  *06-01-1854 †27-10-1906 schoonvader 

Stessen M. H.  *01-03-1854 †20-04-1896 schoonmoeder 

 

 Jan Willem Vrouenraets , Willem genoemd 

(*29-05-1879) geboren in Schinnen. 

Van beroep koetsier gaat wonen en werken bij  

zijn broers. 

Eerst bij Jan Joseph Vrouenraets  aan de  

Willemstraat. Daarna staat hij ingeschreven bij  

Hendrik Jan Vrouenraets. Deze was gehuwd met 

 M.H.J. Nelissen.  Jan Willem huwt niet en sterft  

op 7 november 1965 te Heerlen. 

 

Jan Joseph heeft met zijn echtgenote, kinderen en  medewerkers de onderneming voorgezet.  De 

familie Vrouenraets heeft door de jaren heen vaak samengewerkt met de familie Crombach.         

In 1914 woonde zelfs ene heer Crombach Gerard Jozef geboren 08-02-1897 bij de Fam. Vrouenraets-

Wijnen op de Willemstraat in. 

Onder andere de lijkkoetsen werden nog lang 

aan hen (maar ook aan andere  

begrafenisondernemers in heel Zuid-Limburg)  

verhuurd.  

Daar is begrafenisonderneming Crombach  

uiteindelijk uit voortgekomen, wat ook weer  

later werd overgenomen.  

Zoals u ziet staat de familie Vrouenraets        

‘door de eeuw heen ‘ ook aan de voet van 

een aantal andere begrafenisondernemingen  

in Heerlen. De familie Vrouenraets is sinds  

haar start in 1906 en 1915 nog steeds  

werkzaam in de begrafenis-verzorging,  

tot op heden toe. 
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De familienaam Kisters komt door de eeuwen heen, een aantal maal voor in de stamboom van fam. 

Vrouenraets. Bijna tegelijkertijd met de rijtuigverhuur en begrafenisonderneming van de familie 

Vrouenraets start de familie Kisters, ook op de Willemstraat, onder andere een zadelmakerij. Later 

wordt er ook paardentuig en lederwaren verkocht. Hier heeft heel lang een groot, opgezet paard 

prominent in de etalage gestaan! Gezien de paarden-overeenkomsten en familiebanden werd er dus 

jarenlang veel samengewerkt tussen de twee families. Manège de Rousch in Welten is zelfs jarenlang 

geleid door Sjef Vrouenraets, een van de zoons van Michiel Jan Vrouenraets.  

Stamboom Kisters Erkens    Stamboom Kisters de Bie 

 

Kisters Hubert  van beroep hoefsmid  

gewoond op Willemstraat 73 

 Heerlen *14-10-1851 

 gehuwd met; 

Erkens Maria Agnes 

    Schinnen *26-03-1855   Heerlen †27-01-1934 

Kisters Hendrik Hubert 

   Heerlen *18-01-1887 

Kisters Maria Hubertina 

    Heerlen *05-06-1889 

Kisters Leonard Hubert 

    Heerlen *20-10-1890 

Kisters Theodor Hubert 

    Heerlen *21-03-1894 

Kisters Arnold Hubert Josef 

    Heerlen *21-07-1897 

Kisters Peter Hubert 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Kisters Hubert  van beroep hoefsmid  

gewoond op Willemstraat 73 

 Heerlen *14-10-1851 Heerlen  †30-12-1938 

 gehuwd met; 

Erkens Maria Agnes 

 Schinnen *26-03-1856   Heerlen †27-01-1934 

Kisters  Maria Johanna Hubertina  

  Heerlen  *08-07-1884 

Kisters Jan Hubert 

  Heerlen  *05-08-1885 

Kisters Hendrik Hubert 

 Heerlen *18-01-1887 

Kisters Maria Hubertina 

  Heerlen *10-04-1888 

Kisters Maria Hubertina Geertruid 

Heerlen *05-06-1889 

Kisters Leonard Hubert 

Heerlen *20-10-1890 

Kisters Peter Hubert 

  Schaesberg*25-11-1901 

Kisters Hubert Jozef 

 Heerlen *07-07-1892 

Kisters Theodor Hubert 

  Schaesberg *21-03-1894  

Kisters Arnold Hubert Josef 

  Schaesberg *21-07-1897 

 

Kisters Theodoor Hubert van beroep zadelmaker 

 gewoond Willemstraat 75 

   Schaesberg *21-05-1894 

gehuwd op 17-06-1926 met; 

de Bie  Antonia Hubertina 

  Margraten *17-06-1899 

Kisters Elisabeth Hubertina 

  Heerlen *15-03-1927 

Kisters Herman Jozef Hubert 

  Heerlen` *04-04-1928 

Kisters Maria Hubertina Josefina 

  Heerlen *11-04-1929 

Kisters Johanna Maria 

  Heerlen *05-04-1930 

Kisters Hubertina Maria 

  Heerlen *15-06-1931 

Kisters Margaritha Leonie 

  Heerlen *26-09-1932 

Kisters  Jozef Hubert 

  Heerlen *01-02-1934 

Kisters Theresia Petronella 

  Heerlen *06-03-1935 

Kisters Peter Jozef Hubert 

  Heerlen *12-04-1936 

Kisters Hubert Jozef 

  Heerlen *05-01-1938 

Kisters Theodoor Jozef Hubert 

  Heerlen *20-03-1940 

een foto uit 1933 van het gouden huwelijk 

Kisters-Erkens. Op de bok van een van zijn 

“Queen Victoria” zit Jan Joseph 

Vrouenraets in de Willemstraat 
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Mijn naam is Rainier Vrouenraets, geboren in Prinsenbeek van Heerlense ouders en met een 

lange lijn van Limburgse voorouders (ieder geval al vanaf 1575). 

Graag wil ik u nu even meenemen in de geschiedenis; en dan  

specifiek: De recente begrafenishistorie zoals we die hier de  

afgelopen eeuw in Nederland hebben beleefd. 

 

Het woord ‘’uitvaart’’ is overigens een vertaling van het  

Latijnse ‘Exequiën’ wat zoveel betekent als ‘De optocht van      

het lijk en hen die het lijk volgen’. 

Het vak begrafenisondernemer is een relatief jong beroep.  

Vroeger werden de meeste zaken van een begrafenis namelijk  

geregeld door een timmerman voor de kist, een rijtuigverhuurder voor de lijkkoets en een 

grafdelver voor het graf. 

Oude burenplicht 

De buren van een overledene hadden echter vreemd genoeg de zwaarste taak. Zij hadden 

zogenaamde ‘burenplicht’ en er werd van hen verwacht dat zij in het sterfhuis de gordijnen 

sloten, de klok stil zetten en de spiegel bedekten (anders zou er snel nog een overlijden 

kunnen plaatsvinden) en zij gingen langs de deuren als zogenaamde aansprekers want in 

plaats van kaarten te versturen werd dit dus heel persoonlijk aan de deur verteld. 

De aanzegger had tot taak om in de buurt, huis aan huis aan te bellen, Mede te delen wie was 

overleden, wanneer de  begrafenis was en hoe laat de dienst in de kerk was. Als hij aanbelde bleef 

men statig luisteren, alleen luisteren want verstaan deed je het niet . Hij raffelde de tekst zo snel af 

dat het onverstaanbaar was.  

De aanzegger (tegenwoordig de begrafenisondernemer) liep vóór de stoet uit met de aanzeghoed op 

het hoofd en bad voor op weg naar de kerk en daarna naar de begraafplaats.  

Ook waren het vaak de buren die als er geen geld was voor een lijkkoets de kist moesten 

dragen. Er gingen dan vaak twee stoelen mee zodat men even kon uitrusten en de kist op de 

twee stoelen kon zetten. Het was gebruikelijk dat zij voor deze dienst beloond werden met 

een flink glas alcohol. Ook tijdens het aanzeggen vloeide de alcohol vaak rijkelijk omdat men 

vaak werd uitgenodigd om binnen te komen nadat men het nieuws had gebracht en er dus 

de glazen op tafel kwamen. U begrijpt dat het voor de buren dus nog helemaal niet zo’n 

slechte ervaring moet zijn geweest als de buurman stierf! De opbaring van de overledenen 

vond plaats in de beste kamer van het sterfhuis (het huis waar de overledene zich bevindt) 

want mortuaria bestonden toen nog niet. Wassen en  

kleden (afleggen) van het lijk werd gewoonlijk gedaan  

door de vrouwen. Voor vroedvrouwen was dit zelfs een 

van de belangrijkste taken. Zo zorgden zij dus voor het  

geboren worden in deze wereld maar ook voor het  

vertrek uit deze wereld. Een overledene moest, nog  

niet eens zo lang geleden volgens de wet binnen drie  

dagen na overlijden begraven worden dus de termijn  

  

 De nieuwe generatie 
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die wij nu sinds een paar jaar in Nederland hebben  

(zes werkdagen, en de weekenden tellen niet eens mee..) 

vindt ik zeer royaal. Voor de twintigste eeuw werd er vaak 

zelfs de dag na het overlijden al begraven. 

Rond het einde van de negentiende eeuw zien we de 

eerste begrafenisondernemingen of ook wel ‘aannemers 

der begrafenissen’ ontstaan in Nederland. In Engeland is 

reeds in 1675 de eerste officiële Lijkbezorger actief. Op 

zijn kaartje stond: ‘We leveren alle soorten en maten 

kisten en lijkwades op maat gemaakt, en alle andere 

voorzieningen die bij begrafenissen horen’.  

Er ontstaat dan dus één aanspreekpunt waar alle diensten  

worden ondergebracht. Vaak was dit van origine 

bijvoorbeeld de koster van de kerk die sowieso al eerder 

aanwezig moest zijn voor hand en spandiensten in de 

kerk of de rijtuigverhuurder die vaak de ruimte ervoor had en natuurlijk de koetsen en 

paarden. 

Als voorbeeld van een eenvoudige begrafenis is het begraven Mozart. 

Mozart overlijdt om iets voor één uur op 5 december. Na een korte uitvaartmis in de 

Stephansdom wordt Mozart begraven op de begraafplaats St. Marx te Wenen.  

Hij wordt echter niet via een klap kist in een massagraf gedeponeerd zoals het in de film 

wordt vertoond. Hij werd wel begraven in een algemeen graf. 

Constanze, de weduwe van Mozart had gekozen voor een goedkope begrafenis in de derde klasse 

voor 8 gulden en 56 halve stuivers. Het graf bleef zonder enig grafteken en toen men zich later ging 

interesseren voor het graf van de grote componist, kon men de precieze plaats niet meer 

terugvinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mijnramp 

op de mjn 

Henderik te 

Brunssum. Op 

vrijdag 13 juli 

1928 kwamen 

13 minwerkers 

om het leven 
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Wij kenden vroeger zogenaamde “klassen” begrafenissen. Voornamelijk eerste, tweede derde, vierde 

en vijfde klasse begrafenissen. Om een voorbeeld te geven;  

Rond 1900 had men in de eerste klasse vaak het duurste model lijkkoets met een vierspan 

ervoor, een Berline volgkoets, twaalf aparte dragers, een voorloper, meerdere aansprekers 

en de zogenaamde ‘huilers/huilebalken’ (mannen) en ‘weenvrouwen’, mensen die voor wat 

geld professioneel (dus zonder de overledene ook maar gekend te hebben) al huilend 

meeliepen in de rouwstoet. Dat zag natuurlijk prachtig uit voor de kijkers langs de kant, al 

die huilende mensen..(tegenwoordig kijkt men graag op TV naar het verdriet van anderen, 

dus zoveel is er niet veranderd). Dit alles kostte de lieve som van veertig gulden.  

Dit gebruik is nog altijd te zien in de zuidelijke landen. Groepen vrouwen, allemaal in het zwart 

gekleed en zitten luid te wenende voor het sterfhuis. Ze worden vaak ingehuurd. Om het huilen op te 

wekken hadden ze een ui in een zakdoek. 

Een vijfde klasse begrafenis bestond uit; Een eenvoudige lijkkoets met één paard, vier 

dragers en één aanspreker. Dit alles kostte bij elkaar 8 

gulden. Ik heb me laten vertellen dat dat voor die tijden 

toch aanzienlijke bedragen waren. Dat is ook de reden 

geweest dat er veel begrafenisverenigingen gesticht 

werden om zo samen te sparen voor de begrafenis. Deze 

verenigingen waren er vaak per wijk. Deze kennen we 

heden ten dage nog steeds. 

Een van de grootste ontwikkelingen in dit vak is dat er 

uiteindelijk zo rond de jaren zestig mortuaria in 

ziekenhuizen ontstaan en in de jaren daarna de 

mortuaria bij begrafenisondernemingen zelf  

Thuisopbaringen vonden steeds minder plaats. Op deze 

manier werd de dood steeds een klein beetje meer bij de 

families weggehaald en doet heden ten dage de familie 

(laat staan de buren) bijna niets meer zelf als er een 

naaste overlijdt. De dood werd ‘verzakelijkt’ en  

letterlijk buiten de deur gehouden, en hoe gewoon eigenlijk de dood vroeger was, hoe meer 

het een bijna eng en luguber randje kreeg. Terwijl het uiteindelijk toch een van de meest 

gewone zaken op aarde is. 

Via een kennis kreeg ik in 2009 de kans om in London bij een van de oudste 

begrafenisondernemingen ter wereld te gaan werken. Dit heb ik met beide handen 

aangepakt en sinds die tijd maak ik een paar keer per jaar de oversteek naar Albin’s funeral  

directors met zeven locaties in centraal London. Dit bedrijf staat zeer hoog aangeschreven 

en mag bijvoorbeeld als enige de repatriëringen van gevallen soldaten in bijvoorbeeld 

Afghanistan en Irak uitvoeren voor de Britse staat. Het staatsievervoer is bij hen (en in ieder 

geval in Groot-Brittannië en vroeger in Nederland ook) altijd van groot belang geweest. Zij 

maken buiten het moderne vervoer met Daimler en Jaguars weer steeds meer gebruik van 

de oude tradities. De koetsen komen daar dus regelmatig van stal en zij hebben inmiddels  
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ook weer eigen Friese paarden die vaak 

ingezet worden, maar er zijn ook 

steeds vaker weer thuisopbaringen. 

Met de huidige technieken geeft dat 

ook eigenlijk nooit meer problemen. 

Zoals u begrijpt, ik maak zelf ook graag 

gebruik van oude tradities omdat daar 

naar mijn mening vaak veel respect en 

waardigheid uit spreekt en je een 

overleden persoon werkelijk ‘de laatste 

eer’ kunt betonen. 

 

 

Vaak heb ik me afgevraagd waar die interesse voor dit toch wel enigszins ‘exotische’ vak 

vandaan komt. Een jaar of drie geleden sprak ik een tante van mij die ik al een hele tijd niet 

gesproken had en zij zei tegen mij, Goh Rainier toch wel leuk dat je hetzelfde vak uitoefent 

als je voorouders. Ik stond perplex en vroeg waar zij het over had. Nou daar ben ik inmiddels 

achter. Sinds 1906, maar waarschijnlijk zelfs al eerder hadden mijn voorouders (broers van 

mijn overgrootvader) een stalhouderij en rijtuigverhuurbedrijf aan de Willemstraat in 

Heerlen. Voor zover was het me bekend.  

Echter bleek dus dat zij rond 1915 ook een begrafenisonderneming hebben opgericht.  

Dit ben ik bij de Kamer van Koophandel nagegaan en heb de oude papieren inschrijvingen 

opgevraagd. De Eerste Heerlensche Begrafenis Onderneming van de Gebroeders 

Vrouenraets, of de E.H.B.O. Zoals u hebt kunnen lezen waren zij jarenlang een van dé 

begrafenisondernemingen van Heerlen. Helaas was er nadat alle broers waren gestorven 

geen opvolging. Mijn opa was inmiddels aannemer geworden terwijl hij vroeger in de 

begrafenisonderneming meehielp. Inmiddels heb ik zoals u ziet in het voorgaande redelijk 

wat oude advertenties kunnen vinden via het archief en ben er reuzetrots op dat het bloed 

van dit mooie vak toch ook door mijn aderen blijkt te stromen..en eindelijk ben ik erachter 

waarom ik al mijn hele leven zoveel waardering en respect heb voor dit metier(beroep). 

De begrafenisondernemer R. Vrouenraets loopt voor de 

begrafenisstoet van een lid van de schutterij. 

  

Het is ook mogelijk anno 2013 

om begraven te worden met 

een rouwkoe (Leentje). 

Opname dateert begin 2013. 

Op de achtergrond de 

begraafplaats Akerstraat te 

Heerlen 
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Bijna vergeten oude gebruiken bij overlijden. 

Enkele zijn hiervoor al beschreven. Maar ieder geloof heeft zijn eigen gebruiken. 

Hier onder staan nog enkele overlijdengebruiken welke in deze streek  gebruikelijk waren. 

De Lijkplank 

Een typisch Limburgs gebruik was de dodenplank. Zolang iemand nog niet begraven was en dus nog 

opgebaard lag, stond plaatselijk de plank van zonsopgang tot zonsondergang naast de deur aan de 

straatkant. Men ging dan met "eerbied" aan het huis voorbij. Zolang de plank stond werd de deur 

niet gesloten en was men vrij om naar binnen te gaan om een laatste groet te brengen. De 

dodenplank was meestal in bezit van de plaatselijke timmerman (kistenmaker). Op de begraafplaats 

Akerstraat waren er twee. Door baldadigheid zijn ze verbrand en verloren gegaan. Ze waren van 

Kasteel Terworm en bevonden zich in de kerkhofkapel van de Barones de Loë. 

De plank is vervangen door een kruisbeeld op een zwarte stok met eraan een zwarte faal. Deze werd 

ook ’s morgens aan de gevel gezet en ’s avonds binnen gezet.. 

Kerkklokken  

Deze werden geluid om een overlijden aan te kondigen. Het was ook zo dat bij overlijden de pastoor 

altijd al was langs geweest om de laatste sacramenten toe te dienen. Van zodra dat de persoon  

 

 

 

 

 

 

Rouwkleding 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Koningin Emma met Wilhelmina, de puntdoekje op het  

voorhoofd was gebruikelijk 
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effectief overleden was werden de 

kerkklokken als melding gebruikt en begonnen 

deze te luiden. Zo wist hele het dorp meteen 

dat iemand overleden was. 

Aan de toon van de luidklok kon men horen of 

het een man , een vrouw of het een kind was 

die overleden was.  

Dit laatste werd nog in de jaren zestig gedaan 

in vele dorpen en steden..  

Pas in de negentiende eeuw werd zwart definitief 

de dominante rouwkleur. 

Zwart wordt vaak gezien als de traditionele kleur 

van rouwkleding, maar dat is pas de gangbare kleur 

sinds de katholieke kerk dit in de middeleeuwen is 

gaan aanmoedigen als teken van goed christendom. 

De oorspronkelijke bedoeling van rouwkleding had 

dat de nabestaanden zich verborgen voor de geest 

van de overledene zodat deze je niet zou kunnen 

belagen. Om je te vermommen moest je kleding 

dragen die de minste leek op de kleding die je 

normaal zou dragen. 

 

http://www.uitvaartvlaanderen.be/vergeten_gewoonten_bij_overlijden.php
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In Nederland kwamen regels voor gepaste materialen en kleuren en voor de soorten kledingstukken. 
Weduwes droegen een zwarte rouwjurk en in plaats van een rouwmantel een zwarte doek die dwaal, 
regenkleed of voile werd genoemd. Voor de zware rouw was het gewoon dat een vrouw haar kleding 
gedurende een jaar en zes weken aanpaste. Voor kinderen was het gepast om een zwart ruitje op de 
kleding genaaid te krijgen of om een zwarte band te dragen. 
In Nederland kwamen regels voor gepaste materialen en kleuren en voor de soorten kledingstukken. 
Naast rouwjurken en accessoires, zoals de sluier en de rouwband, zijn er ook andere accessoires die 
traditioneel werden gebruikt om rouw uit te drukken. In sommige streken in Nederland komen 
rouwsieraden voor; zoals donkere granaat en onyx. De statusverschillen komen terug in het 
gebruikte materiaal. Voor de zware rouw worden doffe en zwarte sierraden gebruikt, terwijl in halve 
en de lichte rouw kleur kan worden gebruikt. De sieraden glanzen dan ook 
Tot slot  
De overkoepelende verandering is dat de rouw minder herkenbaar is geworden, onder andere omdat 
de uitdrukking van rouw, ook in de kleding, persoonlijker is geworden. Hoewel al is aangegeven dat 
veel rouwkleding uit het straatbeeld is verdwenen na de Tweede Wereldoorlog, ontstaan er ook 
nieuwe min of meer gestandaardiseerde vormen van hedendaagse rouw, zoals de rouwband bij 
voetballers. In Nederland is er een tendens naar het gebruik van kleine tekens van rouw. Doordat 
rouw persoonlijker is geworden en de uitvaart steeds unieker kan zijn, zijn ook de regels voor kleding 
veranderd en ontstaat er in Nederland een nieuwe traditie: die van de persoonlijke kleding en 
persoonlijke tekens van rouw. 
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