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“Vrienden van Jacob Kritzraedt” 

NIEUWSBRIEF  7 

 

Sittard, mei 2021, 

Beste mensen, 

 

De lente komt maar moeizaam op gang. Als ik dit opschrijf lijkt het eerder herfst dan lente en ook de 

temperatuur blijft ver achter bij wat we normaal mogen verwachten. Volgende week wordt beter 

weer voorspeld door de weerman op de radio. Hoop doet leven. 

Ook Covid 19, het ellendige coronavirus, wil het maar niet wijken. De hele winter in lock down, geen 

familiebezoek, niet naar het buitenland, niet genieten van onze, normaal zo gezellige binnenstad. 

Kerst en Nieuwjaar waren feestdagen met een wat somber randje. De hoop was gevestigd op het 

(mooie) voorjaar. Dan zou het virus vast wel vertrekken. Maar dit was ijdele hoop. Erger nog, de 

besmettingen nemen alleen maar toe. Toch geldt ook hier: Hoop doet leven.  

Het aantal mensen dat is gevaccineerd groeit snel en met het mooie weer, dat ongetwijfeld gaat 

komen, kunnen we ons verheugen op een mooie zomer, een zomer waarin we elkaar weer kunnen 

ontmoeten, een zomer waarin we misschien wat verder kunnen reizen dan naar Maastricht of Venlo, 

omdat we dan weer de grens over mogen. De Euregio is veel dichterbij dan de rest van Nederland, 

maar voor ons op dit moment moeilijk bereikbaar. Als we met z’n allen de basisregels van de corona-

bestrijding in acht nemen, komt het ongetwijfeld goed. De geplande Vriendendag is een mooie 

gelegenheid om met elkaar terug te kijken op het bijzondere afgelopen jaar en vol hoop vooruit te 

kijken.  

Het bestuur heeft de afgelopen tijd niet stilgezeten. We hebben voor het eerst in het bestaan van de 

Jacob Kritzraedt Stichting vergaderd via Zoom. Dat ging met vallen en opstaan. Het ene bestuurslid 

kreeg geen verbinding ondanks dat hij voor z’n werk bijna dagelijks moet zoomen, een ander 

bestuurslid kon geen beeld krijgen, maar wel geluid en de voorzitter moest nog leren hoe een en 

ander te coördineren. Uiteindelijk lukte het. Maar we zijn blij dat we weer gewoon, ouderwets 

kunnen gaan vergaderen, uiteraard met in achtneming van alle regels. 

In de Nieuwsbrief kunt u lezen hoe het werk vordert rondom onze Ophovenermolen, dit alles onder 

toeziend oog van Jo Dukers. Onze penningmeester kijkt hierbij kritisch toe of alles wel binnen onze 

begroting is. We mogen ons gelukkig prijzen dat binnen ons bestuur veel deskundigheid aanwezig. 

We kunnen daardoor ook constructief kritisch blijven kijken naar de ontwikkelingen in onze stad en 
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omgeving. We schromen niet om naar de rechter te stappen om ervoor te zorgen dat ons kostbare 

erfgoed ook voor de komende generaties behouden blijft. We zijn echter niet blind voor nieuwe 

ontwikkelingen. Het is dan ook zaak om in gesprek te blijven met de gemeente en particulieren, 

zodat iedereen ook in de toekomst kan genieten van onze mooie stad. Ook hier geldt: Hoop doet 

leven. 

Ik wens u allen een mooie lente en een nog mooiere zomer.  

Theo Hanssen, voorzitter 

 

Stand van zaken werkzaamheden Corio Glana 

De werkzaamheden voor het verbeteren van de waterafvoer van de Geleenbeek vorderen gestaag. 

Degenen die afgelopen weken langs de Ophovenermolen zijn gewandeld of gereden hebben kunnen 

zien dat de roeivijver en de beek rond de Ophovenermolen intensief zijn aangepakt. 

Het achterterras van de Ophovenermolen is veranderd en aan de oostzijde is langs het terras een 

vijver ontstaan, in technische termen “woelkom”. De Geleenbeek komt hierop uit, evenals een 

nieuwe bypass van de beek en een vistrap. Het terras is aan de beekzijde afgewerkt met een wand 

van rotsblokken, evenals de vistrappen die zowel aan de oostzijde als aan de noordzijde van het 

terrein van de Ophovenermolen zijn gesitueerd. 

De exploitant van “De Vief Heringe” heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om het gehele terras 

te vernieuwen. De bestrating en het terrasmeubilair zijn vernieuwd. Langs het terras is een leuning 

aangebracht en er zijn “Belgische” lantaarnpalen geplaatst. Het terras heeft daarmee een uitstraling 

gekregen die past bij het historische pand. 
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gevel na het (tijdelijk) verwijderen van het waterrad 

De oostgevel van de molen en het daartegenover gelegen landhoofd zijn gerestaureerd. De voegen 

tussen de bakstenen van de gevels zijn uitgekapt en slechte muurgedeeltes zijn vervangen door 

bijpassende veldbrand stenen. Aangetaste mergelblokken zijn gerepareerd en bijgewerkt. Daarna is 

de gevel opnieuw gevoegd. Momenteel staan de gevels nog in de steigers, maar medio mei zullen 

deze worden verwijderd. 

 

restauratie van het metsel- en voegwerk 

Halverwege de maand juni zal het waterrad weer worden teruggeplaatst. Dat is momenteel in de 

werkplaats om te worden gestraald en gecoat. Daarna zal de moleninstallatie opnieuw worden 

geïnstalleerd en de opwekking van de elektrische energie in gebruik worden gesteld. Dat kan pas 

gebeuren wanneer het Waterschap gereed is met de bypass en de stuw die daar momenteel nieuw 
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wordt gebouwd. De verwachting is dat deze werkzaamheden in de maanden september/oktober 

gereed zullen zijn, zodat onze stichting dan weer kan beschikken over een volledig vernieuwde 

moleninstallatie met de bijbehorende energieopwekking. Al met al een project dat dan ongeveer een 

volledig jaar heeft geduurd. 

 

begane grond 

 

verdieping 

In samenspraak met de exploitant van “De Vief Heringe, Arthur Rooden, zal het molengedeelte bij 

het restaurant worden gevoegd. De molen zal worden afgeschermd van het restaurant middels een 

glazen wand in een stalen frame zoals te zien is op bovenstaande tekening. 

Jo Dukers 

 

het uithijsen van het molenrad 
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Correspondentie van Jacob Kritzraedt. 

 

Onze in 1952 opgerichte Stichting is genoemd naar de jezuïet-historicus Jacob 

Kritzraedt, die leefde van 1602 tot 1672 en van 1636 tot 1646 tien jaar in Sittard heeft 

verbleven in het thans naar hem genoemde Kritzraedthuis. Daarna was hij werkzaam in 

het jezuïetenklooster in Keulen. 

 

Van Kritzraedt zijn enkele belangrijke historische werken bekend, maar minder bekend 

is zijn correspondentie. Rond 1995 vonden we in Keulen circa 70 aan hem gerichte 

brieven terug. Het historisch stadsarchief aldaar verdween later in de bodem door een 

fout bij de aanleg van de metro. Gelukkig zijn de brieven redelijk ongeschonden uit het 

puin tevoorschijn gekomen. Kritzraedt correspondeerde in het Latijn met Joannes 

Bollandus, die ooit in Roermond zijn leraar was geweest, maar later in Antwerpen zeer 

actief was in het historisch bronnenonderzoek. Hij stichtte een werkgroep van de 

jezuïeten die zich tot op de dag van vandaag wetenschappelijk met het onderzoek van 

heiligenlevens bezighoudt, de Bollandisten. De brieven handelen over tal van destijds 

actuele onderwerpen, het was een nieuwsuitwisseling tussen Antwerpen en Keulen. 

Onze wens was om ook nog eens brieven van Kritzraedt aan Bollandus terug te kunnen 

vinden en deze wens ging in januari in vervulling. Ongeveer 25 brieven zijn aangetroffen 

in  de Koninklijke Bibliotheek in Brussel: Epistels van Kritzraedt aan Bollandus en diens 

opvolger Daniël Papebrochius. Er zit zelfs een brief bij, die Kritzraedt in 1642 vanuit 

Sittard geschreven heeft (zie afbeelding). 
 

 
 

Momenteel wordt gewerkt aan een transcriptie van de Latijnse tekst en vertalingen in 

het Nederlands en Duits. Het voornemen is om het resultaat eind 2022 in boekvorm uit 

te geven. In dat jaar bestaat onze stichting 70 jaar en herdenken we het 420ste 

geboortejaar en 350ste sterfjaar van onze naamgever. 

 

Guus Janssen 
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Historische stuw gevonden bij de Ophovenermolen 

 

In de buurt van de Ophovenermolen is een historische stuw gevonden. Dat gebeurde tijdens 

werkzaamheden in verband met de herinrichting van de Geleenbeek (Corio Glana). Een houten vloer 

die bij de stuw hoort, is uitgegraven. 

De historische stuw werd toevallig gevonden op de plek waar een nieuwe stuw is gepland. Onder de 

vloer vonden de onderzoekers een oude greppel die aan de andere kant van de molen heeft gelegen. 

Vermoedelijk is dat een ‘afslagtak’ van de Geleenbeek om overtollig water af te voeren. 

Onder de vloer is een oude greppel gevonden. Daardoor is het volgens de onderzoekers vrijwel zeker 

dat het gaat om een oude stuw. Die stuw lag in een ‘afslagtak’ van de beek die vermoedelijk aan de 

andere kant van de molen liep dan de ‘molentak’ waar het rad in hangt. Beide aftakkingen komen 

ten noorden van de molen weer bij elkaar in de molenvijver om vandaaruit weer de beek in te 

stromen. De afslagtak werd gebruikt om overtollig water af te voeren. 

De huidige aftakking van de beek, waarin het molenrad draait, is voor het eerst te zien op kaarten uit 

1811, toen de molen van eigenaar en functie wisselde. De stuw die is gevonden, staat niet op kaarten 

aangeduid. Wanneer de stuw is aangelegd, wordt onderzocht. Naar schatting is dat ergens tussen 

1500 en 1700 gebeurd.  

De vloer heeft enkele honderden jaren goed verpakt in een natte bodem gelegen. Eenmaal uit de 

bodem droogt de vloer uit en is hij erg kwetsbaar. Daarom wordt de vloer tijdens het onderzoek op 

een ‘veilige’ plek natgehouden.   (“Nieuwsbrief Sittard-Geleen” van 5 mei 2021) 
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Vriendendag 2021 

Op zaterdagmiddag 24 augustus 2019 hielden wij onze vorige Vriendendag. Wie had kunnen 

vermoeden, dat het zo lang zou gaan duren voordat wij onze volgende Vriendendag kunnen gaan 

organiseren. Ondanks het feit, dat het er op dit moment maar uitziet, dat we weer langzaam naar 

“normaal” kunnen gaan, blijft het bekende voorbehoud helaas nog steeds van kracht. 

Omdat onze Ophovenermolen er in het najaar weer prachtig bijstaat, willen wij op zaterdag 16 

oktober onze Vriendendag 2021 aldaar vieren. Voor de zomer zullen wij u hierover nog nader 

berichten.  

Het is de bedoeling, dat de restauratie van de Ophovenermolen en de werkzaamheden met 

betrekking tot de Geleenbeek en het Stadspark uitvoerig aan de orde komen, evenals de hiervoor 

genoemde in boekvorm uit te geven correspondentie van Jacob Kritzraedt. 

In een vervolgmail informeren wij u nog nader over het definitieve programma en de starttijd van de 

Vriendendag. 

Wij vragen u om de datum van zaterdagmiddag 16 oktober 2021 alvast in uw agenda te noteren. 

Indien u al weet dat u aanwezig zult zijn, dan kunt u dit melden via de mail: jga.ruigt@gmail.com.  

Wij hopen van harte dat wij u 16 oktober aanstaande wederom in groten getale welkom mogen 

heten. 

Jan Ruigt 

 

 

Jaarbijdrage 2021 

Dan nog even een vriendelijk verzoek aan de “Vrienden van Jacob Krizraedt” die daar nog niet aan 

toegekomen zijn, hun jaarbijdrage ad € 10,00 per persoon voor dit jaar over te maken op rekening 

NL18 RABO 0187 6666 01 van onze stichting, graag onder vermelding van “Vriend 2021” en uw 

naam/namen. 

 

 

Nieuwe “Vrienden van Jacob Kritzraedt” 

Mochten er in uw familie-, kennissen- en/of vriendenkring mensen zijn die ook graag “Vriend van 

Jacob Kritzraedt” willen worden, dan kunnen zij dit per mail laten weten aan onze secretaris 

(secretariaat@stichtingjacobkritzraedt.nl) met vermelding van naam/namen, adres, post- en 

mailadres en telefoonnummer. 

Na overmaking van de jaarbijdrage ad € 10,00 per persoon op rekening NL18 RABO 0187 6666 01 van 

onze stichting, ontvangen zij het jubileumboekje dat wij uitgegeven hebben bij het 65-jarig bestaan 

van onze stichting in 2017, onze digitale periodieke “Nieuwsbrief” en (te zijner tijd) een uitnodiging 

voor onze jaarlijkse Vriendenactiviteit 

mailto:secretariaat@stichtingjacobkritzraedt.nl
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Postbus 691 – 6130 AR SITTARD 

secretariaat@stichtingjacobkritzraedt.nl 

Onze stichting is erkend als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

 


