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Rechtspraak en Sunici

FUSIEGEMEENTE

De gemeenten Schin-
nen en Onderbanken
gaan fuseren. Wat
hebben de twee fusie-
partners met elkaar
gemeen en wat zou
een goede naam
zijn voor de nieuwe
fusiegemeente?
Een zoektocht.

door Job Tiems

SS chinnen heeft Alfa bier
en Canisius stroop. On-
derbanken heeft een
zweefvliegveld en met
Nonke Buusjke een fraai

openluchtmuseum. Schinnen heeft
de Geleenbeek en Onderbanken de
Rode Beek. Twee landelijke ge-
meenten met veel groen en hun ei-
gen charmes. Dit gegeven onder-
streept Bert Kannegieter, voorzitter
van de 4Sjprunk Heemkunde On-
derbanken. Hij noemt de natuur
dan ook een belangrijke verbinden-
de factor tussen de twee gemeen-
ten. „Maar historisch gezien heb-
ben we ook een gemeenschappelij-
ke traditie in termen van recht-
spraak”, zegt Kannegieter, die zelf
in Bingelrade woont. „In Oirsbeek
en Brunssum waren vroeger onder-
afdelingen, zogenaamde schepen-
banken, die ressorteerden onder de
hoofdbank Heerlen. Binnen de on-
derbanken zijn twee takken herken-
baar. Dit zijn enerzijds Jabeek,
Schinveld en Brunssum en ander-
zijds Oirsbeek, Amstenrade, Merkel-
beek en Bingelrade.” Dus ook
Brunssum? De historicus is van me-

ning dat het, historisch gezien, ver-
antwoord is als Brunssum ook par-
ticipeert. Als geschikte naam voor
de nieuwe gemeente draagt Kanne-
gieter ‘De Onderbanken’ aan, dit
als verwijzing naar de rechtspraak
uit het verleden. „Daarover gespro-
ken. Er is nog een verbindende fac-
tor: Jan de Limpens”, zegt de voor-
zitter van de heemkundevereni-
ging van Onderbanken. Jan de Lim-
pens, in 1793 geboren op kasteel
Doenrade, was kantonrechter en la-
ter burgemeester van Oirsbeek.
Zijn zoon Ernest de Limpens heeft
vlak voor zijn overlijden in 1886, in
een geheim testament, de Weldadi-
ge Stichting Jan de Limpens opge-
richt. Het nalatenschap van de fami-
lie omvat een groot geldbedrag en
meerdere pachthoeven. „In dit tes-
tament zijn Amstenrade, Bingelra-
de, Doenrade, Brunssum, Sittard
en Jabeek opgenomen als verdeelge-
bieden. Hier had de familie eigen-
dommen. Inwoners van deze plaat-
sen kunnen in geval van nood nog
steeds een beroep doen op deze
stichting. Wellicht kunnen we daar
iets mee in de naamgeving”, zegt
Kannegieter.
Frits Schoonbrood, voorzitter van

Sjtichting Genealogiek Sjènne (Sj-
tiGS), vindt dat een ‘minder fris
idee’. „Het is lovenswaardig hoe
hun vermogen wordt ingezet, maar
de wijze waarop ze dit hebben ver-
gaard vind ik discutabel”, zegt
Schoonbrood. Ook de naam ‘On-
derbanken’ is volgens hem niet ge-
heel juist. „Ja, je had verschillende
banken. In Oirsbeek en Schinveld
was sprake van een onderbank,

maar Schinnen had dat weer niet.”
Feit is volgens Schoonbrood wel
dat beide gemeenten historisch ge-
zien heel veel op elkaar lijken. „Er
heeft hier in de Romeinse tijd een
Germaanse stam gewoond, de Suni-
ci genaamd. Zowel Schinveld,
Schinnen als Schin op Geul danken
hun naam aan deze stam. Toen
was het één geheel”, zegt de Schin-
nenaar. „Dit is eigenlijk het altijd

wel gebleven. De dorpen lijken im-
mers heel veel op elkaar. Dat zie je
nu nog. Het zijn twee landelijke ge-
meenten die erg veel op elkaar lij-
ken. Ze passen ook goed bij el-
kaar”, vindt Schoonbrood. Een
naam heeft de voorzitter van StiGS
niet direct voor handen. Vooral
niet omdat de kans bestaat dat
Nuth ook nog aansluit bij de fusie.
„Maar dat is een ander kaliber ge-
meente. Nuth is verstedelijkt ge-
bied.”
Oud-wethouder van Schinnen Jeu
Smeets vindt dat Nuth wel degelijk
moet aanschuiven. „Als ze verstan-
dig zijn doen ze dat”, adviseert
Smeets. Veel verschillen tussen
Schinnen en Onderbanken zijn er
niet volgens Smeets. „Twee landelij-
ke gemeenten met veel groen. Al-
leen zingen ze in Schinnen beter”,
lacht de oud-voorzitter van het ge-
mengd koor van Schinnen, die
vrienden heeft bij Zangevereniging
Oranje in Schinveld. De Schinne-
naar zou het ook niet erg vinden
als de fusiegemeente ‘Onderban-
ken’ gaat heten. „Als het maar geen
naam wordt met een streepje zoals
Sittard - streepje - Geleen. Dat is
pure armoede.”

Groeten uit Onderschiinnenbankenbeekrade
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Met de klok mee: Kasteel Amstenrade, een Schotse hooglander in de Rode Beek in Schinveld, de brouwerij van
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Alfa Bier en openluchtmuseum Nonke Buusjke.  foto’s Bas Quaedvlieg


