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NIEUWSBRIEF nummer 45 
 8e JAARGANG 

Uitgave nr. 1 van 2020 
Opmaak: Februari 2020 

 
www.heemkunde-margraten.nl 

 
Verenigingslokaal:  

Rijksweg 68 Margraten 
(Naast het Kroontje en WOK)  

 
Er is een nieuw jaar aangebroken. Een blanco blad waarop geschiedenis geschreven wordt. 
Het is spannend wat 2020 gaat brengen maar een ding is zeker: de Heemkunde Verenging Margraten gaat 
ook deze geschiedenis verzamelen en optekenen zodat generaties die komen gaan deze geschiedenis met 
ons mee kunnen beleven.   
 
En ook in 2020 gaan we u op de hoogte houden van de activiteiten van Heemkunde Vereniging Margraten 
en de voortgang van onze werkgroepen. Ook zullen wij regelmatig uw hulp vragen. Dat kan voor informatie 
zijn of om personen op foto’s te benoemen. Voor informatie over de Heemkunde Vereniging Margraten 
kunt u terecht op de website: www.heemkunde-margraten.nl  
 

Bestuur 
 
In deze nieuwsbrief stellen wij u voor aan een bestuurslid die niet 
alleen al vele jaren het bestuur versterkt maar ook medeoprichter 
van Heemkunde Vereniging Margraten is. Hoewel Frans Meijers 
zichzelf geen “Meregraotense jong” vindt, woont hij al zoveel jaren 
in Margraten dat het als thuis voelt.  
Frans werd op 9 december 1953 geboren in Berg en Terblijt als 
jongste van zes kinderen; vier meisjes en twee jongens. Vader en 
moeder hebben hun hele leven in Vilt en Berg en Terblijt gewoond. 
Nadat Frans in 1980 trouwde met Jeannet van Oppen, ging hij in 
Margraten wonen en sindsdien voelt hij zich  
“eine van Meregraote”.  
 
Zijn interesse in een Heemkundevereniging werd gewekt op het 
moment dat er een oproep van Jo Purnot in de Riestepot 
verscheen, waarin geïnteresseerden werden gevraagd voor het 
oprichten van een Heemkunde Vereniging in Margraten. Frans had 
Jo Purnot al een aantal keren ontmoet in het gemeentehuis tijdens 
tentoonstellingen over de bevrijding. Hij hoefde niet lang na te 
denken en ging vol goede moed in op het verzoek.  
 

Frans was al jaren geïnteresseerd in geschiedenis en het verleden van de streek. Hij las hier veel over en 
was op dat moment bezig met een stamboomonderzoek van zijn eigen familie en die van zijn vrouw 
Jeannet. Frans bleek de enige geïnteresseerde te zijn en op verzoek van Jo Purnot hield hij zich wel 
aanbevolen, mochten er in de toekomst nog mensen zijn die geïnteresseerd waren in het oprichten van 
een Heemkunde Vereniging in Margraten.  

http://www.heemkunde-margraten.nl/
http://www.heemkunde-margraten.nl/
http://www.heemkunde-margraten.nl/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Heemkunde Vereniging Margraten www.heemkunde-margraten.nl 

 

Niet lang daarna meldde Suzanne Schyns-Fleuren zich bij Jo Purnot en ging het balletje rollen.  Op 15 maart 
2007 hebben zij samen een bijeenkomst georganiseerd in ’t Flaterke in de Sprinkstraat.  
Na deze drukbezochte bijeenkomst was Heemkunde Vereniging Margraten een feit. Het eerste bestuur 
werd gekozen en ondanks de bedenkingen die hij had, werd Frans gekozen als voorzitter. Hij was van 
mening dat iemand van Margraten voorzitter moest zijn, maar die werd op dat moment niet gevonden. 
Frans is tot 2014 voorzitter geweest. Hij is tot op heden nog steeds met heel veel plezier bestuurslid.   
 
In 2008 was Frans een van de initiatiefnemers van het jaarboek. Zijn doel was om de Heemkunde Verenging 
Margraten bekendheid te geven bij het grote publiek. Zijn eerste idee was een fotoboek maar uiteindelijk 
werd gekozen voor een jaarboek. Hij gaf het jaarboek de naam “Op de Heugte”. Later werd deze naam op 
aanraden van de lezers veranderd in Op de Huugte. Frans is actief in de boekredactie en we hebben ook al 
kunnen genieten van verhalen van zijn hand. Het schrijven van verhalen doet hij met veel plezier.  
 
Niet alleen het jaarboek heeft zijn interesse. Hij heeft al aan meerdere projecten meegewerkt. Zo werkt hij 
mee aan het Aezel project. Het doel van het Aezel project is om de kadastrale gegevens in een digitaal 
overzicht te verzamelen. Er zitten heel wat uurtjes in dit project en hij is er trots op dat ze dit voor elkaar 
hebben gekregen.  
 
Op dit moment is Frans druk bezig met het digitaliseren van de Riestepot en heeft hij al menig nieuwsbrief 
samengesteld.  
  
Het was ook Frans die de stoute schoenen aantrok en bij de directeur van de veiling heeft geïnformeerd of 
zij huisvesting in de auw veiling ter beschikking wilden stellen voor de Heemkunde Vereniging Margraten. 
Maanden heeft hij aangehouden en uiteindelijk ging de directeur overstag en kon de Heemkunde 
Vereniging Margaten hun verenigingslokaal opknappen en inrichten. Later werd ook de oude kantine bij 
het verenigingslokaal betrokken en kon het museum worden gerealiseerd. Frans vindt het op dit moment 
zorgelijk dat de Heemkunde Vereniging Margraten het verenigingslokaal moet verlaten. Zijn wens voor de 
Heemkunde Vereniging Margraten is dan ook een nieuwe huisvesting waar ze hun werk kunnen 
voortzetten.  
 
Frans hoopt dat hij nog jaren kan meewerken aan het succes van de Heemkunde Vereniging en gezien hij 
binnenkort met pensioen gaat zal dat ook zeker gaan gebeuren. We zijn in ieder geval heel blij met iemand 
als Frans. 
 

Agenda 
Wat kunt u de komende drie maanden van ons verwachten: 
 
Maart 
Zaterdag 7 maart  Inloop archief en museum  geopend van 10 tot 12 uur 
Zondag 22 maart  Open dag – verenigingslokaal “de auw veiling” 
Dinsdag 24 maart Bestuursvergadering 
 
April 
Zaterdag 4 april Inloop archief en museum geopend van 10 tot 12 uur 
Donderdag 9 april  Ledenverzameling 
Dinsdag 28 april  Bestuursvergadering 
 
Mei 
Zaterdag 2 mei Inloop archief en museum  geopend van 10 tot 12 uur 
Donderdag 14 mei Lezing in samenwerking met het LGOG door professor van Hofstraeten. 
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Activiteiten 
 
Project bakhuizen 

 

“In de eerste helft van de negentiende eeuw zijn de meeste mensen op het platteland grotendeels 

zelfverzorgend, behalve een huis hebben zij enkele kippen, een koe of een varken, een moestuin en een 

boomgaard voor groente, fruit, vlees, melk, kaas, eieren en hout. Water wordt geput uit de 

(gemeenschappelijke) waterput of bron, graan koopt of laat men malen bij de (water)molen en het brood 

wordt uiteraard zelf gebakken. Beroepsbakkers zijn er nog maar mondjesmaat en alleen in de grotere 

plaatsen”. Deze tekst vormt de inleiding van het uitgebreide artikel ’t Bakkes in Zuid-Limburg dat door  

Els Diederen is geschreven en onderdeel uitmaakt van het jaarboek 2018 – Historische en Heemkundige 

studies in en rond het Geuldal. 

 

 

 

 

 

 

 

Mechelen-Bommerigerweg  

 

Net als in de rest van Limburg hebben er in Margraten en omstreken ook (vele) bakhuizen gestaan. Voor de 

Heemkunde Vereniging Margraten (HVM) was dit aanleiding om enkele jaren geleden te beginnen met het 

inventariseren van alle bakhuizen binnen de 5 doelkernen. Ook de monumentenwacht Limburg is binnen 

de gehele provincie aan het inventariseren welke bakhuizen tegenwoordig nog als zodanig vindbaar zijn. 

Het behouden van dit stukje cultuurhistorie wordt door vele partijen, inclusief de HVM, dan ook van (groot) 

belang geacht. 

 

De focus bij dit ‘bakhuis’ project lag voor de HVM in eerste instantie bij het achterhalen van plekken waar, 

binnen onze 5 doelkernen, een bakhuis heeft gestaan of mogelijk nog staat. De kadastrale gegevens uit 

1840, in de vorm van de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT’s), vormden hierin de belangrijkste bron 

en is inmiddels afgerond. Nu wordt het zaak om al deze locaties te bekijken/ te bezoeken / te onderzoeken 

op de aanwezigheid van een bakhuis, of de restanten daarvan. En verder het documenteren van de huidige 

toestand en achterhalen van historische afbeeldingen. Het restaureren van een resterend bakhuis zou tot 

slot een ultieme kroon op dit project betekenen. 
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Mocht u nieuwsgierig zijn naar de inhoud van dit project, kom dan zeker naar onze open dag waar Els 

Diederen een korte lezing zal houden over dit onderwerp. Heb u relevante informatie hieromtrent, neem 

dan AUB contact met ons op via het uw bekende mailadres:  info@heemkunde-margraten.nl  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open dag 
 
Op zondag 22 maart 2020 is er in het verenigingslokaal “de auw veiling” een open dag van Heemkunde 
Vereniging Margraten. Een gelegenheid bij uitstek om te komen bekijken wat een heemkunde vereniging 
inhoudt. U kunt op uw gemak neuzen in het foto- en boekenarchief en een kijkje nemen achter de 
schermen. U kunt onze uitgebreide collectie bidprentjes bekijken en mocht u een specifieke vraag hebben, 
dan kunt u die altijd stellen aan de aanwezige bestuursleden. De deuren zijn geopend tussen 13 en 17 uur. 
De entree is gratis dus reserveer deze datum alvast in uw agenda. 
  
Het museum is deze dag ook geopend, en hoe leuk is het om met uw kinderen of kleinkinderen te bekijken 
hoe opa en oma vroeger leefden en hoe hun school er uitzag. Welke kleren ze droegen, welke spelletjes zij 
deden en waar zij sliepen. De kinderen kunnen actief ervaren hoe het leven er vroeger uitzag. 
Dit alles kunt u met andere bezoekers bespreken tijdens een lekker kopje koffie. 
  
Tijdens de open dag zal er ook een lezing zijn.  
Als thema zal dit jaar het zojuist besproken “Bakhuis project” centraal staan. En in het kader hiervan 
hebben we Els Diederen bereid gevonden om (3x) een korte lezing hierover te verzorgen. 
Deze lezing zal om 13.30u, 14.30 en 15.30u plaatsvinden, maar wees er op tijd bij, de plaatsen zijn namelijk 
beperkt. 
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De deuren van de Auw Veiling zijn op zondag 22 maart a.s. geopend tussen 13 en 17 uur. De entree is 
gratis dus reserveer deze datum alvast in uw agenda.  
 
Fototentoonstelling 
 
Op zondag 14 juni 2020 zal er een fototentoonstelling zijn met dit jaar het thema Groot- en Klein Welsden.  
Er zullen foto’s te zien zijn van een ver verleden of van een recente gebeurtenis. “Een foto zegt meer dan 
woorden”. Dit is maar al te waar. Bij elke tentoonstelling worden hele verhalen bij een foto verteld en 
brengen de foto’s mensen dichter bij elkaar. Daarom zijn wij altijd op zoek naar nieuwe foto’s. 
 
Ook voor deze tentoonstelling is Heemkunde Vereniging Margraten op zoek naar foto’s. Hoe meer foto’s, 
hoe meer verhalen. Hebt u foto’s waarvan u denkt dat deze in de tentoonstelling passen of vindt u het fijn 
als uw foto’s bewaard blijven voor toekomstige generaties? Laat het ons dan weten. Wij zullen met heel 
veel zorg uw foto’s scannen en bewaren voor toekomstige generaties. U kunt hiervoor contact opnemen 
met Frans Meijers of Hub Huijnen. Zij komen uw foto’s ophalen en zorgen er ook voor dat ze weer bij u 
worden terug gebracht.  
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Frans kunt u bereiken per mail: f.meijers@heemkunde-margraten.nl of per telefoon: 0434582286 en Hub 
bereikt u via het mailadres: h.huijnen@heemkunde-margraten.nl of per telefoon: 0434582588.  
 
Natuurlijk hopen wij u dan veel mooie verhalen te kunnen vertellen tijdens de fototentoonstelling op 
zondag 14 juni a.s.  
 

Werkgroepen 
 
Boekredactie 
 

Op 9 en 10 november 2019 presenteerden wij u de twaalfde 
uitgave van Op de Huugte. Ook deze uitgave bevat weer verhalen 
over vroeger en nu. Het boek is een ontdekkingsreis door de tijd 
en wij hopen dat u ons ook dit jaar weer wil vergezellen op deze 
reis.  
 
Op de Huugte kost in de losse verkoop € 14,50.  Ook Op de 
Huugte 2018 (€ 14,50) en voorgaande jaargangen zijn nog steeds 
verkrijgbaar. U kunt deze afhalen bij Yolanda Loo, Hoenderstraat 
22, Margraten, telefoon 0622414919 of bij Willy Willems, Sterre 
der Zeestraat 11, Margraten, telefoon 043-4581718.   
 
De boekredactie is elk jaar weer op zoek naar enthousiaste 
schrijvers en denkt u dat u daar wel bij kunt helpen, aarzel dan 
niet om contact op te nemen. Ook als u een idee of informatie 
hebt voor een verhaal. Laat het de redactie weten. U kunt dat 
doen door een mail te sturen naar: redactie@heemkunde-
margraten.nl  
 

  
Aezelproject 
 
Na bijna 8 jaar is er een eind gekomen aan het invoeren van kadastergegevens van 1842 tot 1980 en 
kunnen wij beginnen met de controle. Alle ingevoerde bestanden moeten gecontroleerd worden alvorens 
wij ze openbaar kunnen maken. Hiervoor hebben wij nog hulp nodig. Het controleren kan van huis uit en 
alle beetjes helpen. Inmiddels zijn er 4 boeken gecontroleerd en zijn er 5 in behandeling. Er liggen nog 5 
boeken te wachten op controle. U ziet het dus, alle hulp is welkom om deze gegevens zo snel mogelijk 
openbaar te maken en voor iedereen toegankelijk.  
 
Hebt u nog een beetje tijd over, kom dan helpen. Informatie kan worden gevraagd bij Frans Meijers: 
f.meijers@heemkunde-margraten.nl  
 
Ook kan het Aezelproject hulp gebruiken bij het tekenen van kadasterkaarten. Hierbij is wel enige kennis 
nodig van het werken met een tekenprogramma.  
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Update 

 
In onze vorige nieuwsbrief vroegen wij uw hulp bij het zoeken naar namen bij een foto. Wij zochten de 
namen van een aantal nonnen die op de foto stonden. Deze foto was gemaakt tijdens het Oud Limburgs 
Schuttersfeest dat in 1953 in Margraten werd gehouden. En hoewel we nog niet weten wie op de foto 
staan, kregen wij van Maria de Graaf een overzicht van de nonnen die in 1954 in het klooster aan de 
Rijksweg woonden. Grote kans dat het ook deze nonnen waren die op deze foto staan.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dit overzicht stond in het jaarboek van het klooster uit 1954. In dit jaarboek stond ook het volgende 
opgetekend over het OLS: 
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Wie helpt. 
 
Wij vragen in deze nieuwsbrief maar liefst drie keer om hulp.  
 

 
Ons eerste verzoek. 
 
Als iemand vanwege ziekte of ouderdom niet meer thuis kan wonen, kunnen ze ervoor kiezen om tijdelijk of blijvend 
te verhuizen naar een woonzorgcentrum. In Maastricht en het Heuvelland zijn er in totaal vijftien van deze 
woonzorgcentra. De Lommer aan het Burgemeester Ronckersplein in Margraten is er een van. Het woonzorgcentrum 
behoort bij de Appelgaard. Op deze locatie wonen 23 mensen met een lichamelijke beperking en hebben dagelijks 
intensieve zorg nodig. Iedere bewoner heeft een ruim appartement en op de begane grond bevindt zich het 
restaurant en een gemeenschappelijke huiskamer. Hier worden regelmatig activiteiten gedaan. Er is ook een beschut 
buitenterras.  
 
Genoeg te doen, zult u denken. De bewoners zullen de dag wel om krijgen zo. Helaas is dat niet het geval.  
Het personeel heeft heel weinig tijd om eens een ommetje te maken of een gesprek aan te knopen. En dat is wat het 
leven voor deze bewoners nog mooi maakt. Het personeel van de Lommer heeft de Heemkunde Vereniging 
Margraten dan ook benaderd om een oproep te doen aan haar leden. Wie heeft er tijd om zo af en toe eens langs te 
gaan in de Lommer om samen met de bewoners een kopje koffie te drinken en te vertellen over vroeger.  
Misschien samen foto’s kijken en herinneringen ophalen. En als het lekker weer is, er met een paar man op uit te 
gaan om Margraten opnieuw te ontdekken. 
 
 Er is heel veel veranderd in Margraten dat de bewoners van de Lommer niet meer hebben meegekregen. Het brengt 
niet alleen de bewoners vreugde maar het geeft ook uw eigen dag een gouden randje.  
 
Hebt u interesse maar wil u graag meer weten, dan kunt u uw vraag stellen bij Hub Huijnen: h.huijnen@heemkunde-
margraten.nl of u kunt hem bellen: 043-4582588.  
 
Ons tweede verzoek 
 
Het is bijna carnaval en in ons archief vonden wij de tekst van een Carnavalsschlager uit Margraten van 1946. 
Het liedje werd gezongen op de melodie van het Jamboree-lied en hoewel het lied over riestevlaai gaat, is het bij ons 
niet bekend of ook dit lied, net als het alom bekende “dê vlaai is rieste” door meister Sluijsmans geschreven is.  
Wij zijn toch wel erg nieuwsgierig waar dit lied vandaan komt, wie het geschreven heeft en wie nog weet hoe het 
precies gezongen wordt.  
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Op dizze sjoene oavend 
Al in de vastenoavend 
Is awt en joonk noe hie bie-èen. 
Gèet gèene van os loope 
En ziejker gèene sjloape 
Veur dizze nahd en oor of ein 
Ver gunt noe same drinke 
En op oos durpke klinke 
Vergiejte alle tiegesjlaag en lèed  
En zinge dan dèe sjoene zaank 
Tot huure en ziejn vergeit 
 
Refrein: 
Riestevla, riestevla, r i e s t e v l a  
Riestevla, riestevla 
In os durpke sjteis dich boewvena 
 
Noa vief jaore drop wachte 
In verdrukking dernoa sjmachte 
koam eindelik daan dèe gooje tied 
Ver koste weer vrie sjprièke 
Hofte os niet mie te versjtèke 
veurbie woar noe obins ’t geleije lèed en sjpiet 
Doarum wil ver noe veere 
En gèene zal ’t riskeere 
Um os dis daag te sjteure in os sjpas 
Want doa toch trek vir os niks van aan 
Dat sjtet es enne poal zoe vas 
 
Refrein 
 
Diz sjoen dri-j daag van fieste 
Die vruije os ’t mieste 
Want noe d``eet gaans os durpke mit 
Noe gunt ver saame zinge 
Lang fuive daanse sjpringe 
Tot de noa-lol nog ene daag of vi-jf in ooze bulles zit 
Me gooj Merregroateneire 
Die dunt zoe get toch geire 
Want in de lol doa zint ver ein 
En zinge doarum dezelfde wiejs 
Die begint met’t awt refrain 

 
Refrein. 
 

Hebt u enig idee, laat het dan zeker horen. U kunt alles doorgeven via het bekende mailadres: 
info@heemkunde-margraten.nl en mocht u nog weten hoe het lied klinkt willen wij u heel graag bellen 
zodat u het voor ons kunt zingen.  
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Een van de eerste prinsen van de Moeklemaekersj uit Scheulder met zijn raad, dansmarieke en 

geestelijk adviseur en medeoprichter pater van de Beuken 
 
 
Het derde verzoek 
 
Het jaarboek “Op de huugte 2019” is nog maar een paar maanden geleden afgerond, of er wordt alweer 

vooruitgekeken naar en gewerkt aan de uitgave van dit jaar. Ikzelf wil hier graag 2 artikelen voor gaan 

schrijven en heb inmiddels al enig voorwerk en archiefonderzoek uitgevoerd. Beide artikelen zijn 

verschillend van elkaar maar hebben ook overeenkomsten. In het eerste artikel wil ik graag ingaan op de 

vele scholen die in Margraten hebben gestaan. Hoe begon dit in de negentiende eeuw, en evolueerde dit 

daarna via Rijksweg en Hoenderstraat, naar President Kennedystraat en Clermontstraat, en tot slot naar 

het huidige complex aan de Irenelaan.  

 

Het andere artikel heeft betrekking op architect Boosten, die in Margraten vooral bekend is vanwege zijn 

ontwerp voor het vergroten van de kerk tot zijn huidige opzet en uitstraling. Maar dit blijkt niet de enige 

invloed binnen Margraten te zijn geweest. Door hier nader onderzoek naar te doen ben ik namelijk nog 3 

gebouwen tegengekomen alwaar architect Boosten voor het ontwerp verantwoordelijk was. En de 

overeenkomst tussen beide artikelen wordt gevormd door het feit dat 2 van deze ontwerpen 

schoolgebouwen betrof. 

 

Om beide artikelen voor elkaar te krijgen heb ik echter hulp nodig, en met name van mensen die als kind op 

een van de schoolgebouwen aan de Hoenderstraat hebben gezeten. Op zoek ben ik vooral naar foto’s waar 

(ook) de gebouwen opstaan én anekdotes over hoe het er hier aan toe ging etc.  
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Mijn vraag dan ook of u mij kunt helpen. De foto’s  zullen allereerst gebruikt worden om informatie t.a.v. 

de gebouwen te achterhalen, en als u er mee instemt kunnen deze ook gebruikt worden ter ondersteuning 

van het verhaal in het jaarboek. Beschikt u over foto’s en/of relevante informatie en/of tips, neem dan AUB 

contact met mij op via info@heemkunde-margraten.nl .  

 

Groet, Stefan Loo (secretaris HVM) 

 
 

Het fietsplaatje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het fietsplaatje is een attribuut dat men tegenwoordig niet meer kent. Als gevolg van de fietsbelasting die 
tussen 1924 en 1941 geheven werd, moest elke fietser in het bezit zijn van een bewijs dat hij belasting voor 
de fiets had betaald; het fietsplaatje. In de volksmond de “kopen kwitantie” genoemd. De minister van 
financiën destijds, Hendrikus Colijn, bedacht in 1921 de wet op het betalen van belasting voor de fiets. Dat 
alles om de staatskas te spekken.  
 
Het eerste fietsplaatje kwam uit in 1924 en kostte fl. 3,00 en was drie maanden geldig. Deze plaatjes kon je 
op alle post- en belastingkantoren tegen betaling van die fl. 3,00 afhalen. Na 1929 werden de kosten van 
het plaatje teruggebracht naar fl. 2,50 voor één jaar. Voor de staatskas een mooie “melkkoe” want in het 
jaar 1924 bracht dit de schatkist vijf miljoen driehonderd duizend gulden op en in 1940-1941 was dit bijna 
negen miljoen. 
 
Om een en ander goed te kunnen controleren moest het plaatje goed zichtbaar op de fiets zijn 
aangebracht. Om ervoor te zorgen dat de boel niet belazerd werd, kwam er ieder jaar een nieuw plaatje uit 
zodat de politieagent meteen kon zien of de belasting voor het betreffend jaar was voldaan. De plaatjes 
hadden daarom ook ieder jaar een andere vorm of een andere kleur.   
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De handhaving was zeer streng en de boete voor het niet hebben van het juiste plaatje was tussen fl. 5,00 
tot fl. 25,00. Iedere agent was volgens artikel 7 van de wet bevoegd om iemand die niet aan de wet 
voldeed, met geweld te laten stoppen en was zelfs bevoegd om de fiets in beslag te nemen. Mensen die 
het niet breed hadden en bijstand hadden, konden een gratis fietsplaatje krijgen. In dit plaatje zat een gat 
en hierdoor kon de agent zien dat de bestuurder was uitgezonderd van de wet. Hierdoor kon ook iedereen 
zien dat het hier om een zogenaamde steuntrekker ging. Dit was niet altijd even leuk en natuurlijk 
schaamde men zich hiervoor. Een nadeel van een gratis plaatje was dat deze fiets niet op zondag gebruikt 
mocht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderfietsen waren vrijgesteld van de belasting mits de wielen voorzien waren van massief rubberen 
banden. 
 
Omdat het plaatje duidelijk aan de fiets bevestigd moest zijn, kwam er zelfs een aparte houder die het 
mogelijk maakte het plaatje aan het stuur te bevestigen. Ondanks deze stevige houder kwam het aantal 
diefstallen van plaatjes steeds vaker voor en liet de overheid toe dat het plaatje ook in een leren etui aan 
de revers van een kledingstuk bevestigd werd.  
 
In verhouding was deze belasting zeer hoog. Als je prijs van een fiets afzette tegen de belasting en dit 
omrekent naar de huidige tijd, dan zou de belasting nu zeker tachtig tot negentig euro bedragen.  
Hierbij moet ook nog worden vermeld dat de jaren twintig en dertig zeker geen tijd van grote welvaart was. 
De mensen hadden het al moeilijk genoeg om de eindjes aan elkaar te knopen. Uiteindelijk verschenen er 
in zeventien jaar zeventien verschillende fietsplaatjes. Het achttiende plaatje van 1941-1942 werd wel nog 
geslagen maar niet meer uitgebracht. De rijwielbelasting met het verplichte fietsplaatje werd door de 
Duitse bezetter afgeschaft. 
 
Bron: De Geulrand. Kwartaal blad Valkenburg 1982-1992 
 

 

Beste lezer, tot zover onze eerste nieuwsbrief van 2020. Hopelijk hebt u het weer interessant gevonden 
om door ons weer een beetje “op de Huugte” te zijn gebracht.  
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In het kader hiervan werd door het bestuur van de Heemkunde Vereniging Margraten een privacyverklaring opgesteld, en vastgesteld in zijn 
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