
Chris Bongers (1928 – 2019) 

 
Hans Richter 

 
Chris Bongers overleed op 26 juli 2019 op 91 jarige leeftijd kort nadat met hem het 

interview had plaatsgevonden voor het boek: “75 jaar bevrijding – verhalen rond de 

oorlog op het Eiland in de Maas”. Tijdens de crematiedienst werd het levensverhaal van 

Chris door zijn zonen Jos en Hub in woord en beeld verteld. De beelden en anekdotes 

riepen bij veel aanwezigen herinneringen op. Deze herinneringen hebben uiteindelijk in 

samenspraak met zoon Jos ertoe geleid om in dit jaarboek het verhaal van Chris te 

vertellen. 

 
Chris werd geboren op 5 maart 

1928 op de Brandt in 

Stevensweert als oudste zoon 

van Baer en Johanna Bongers. 

Er zullen nog 4 broers en maar 

liefst 9 zussen volgen. Hij was 

er trots op stamhouder te zijn.  

 

 v.l.n.r: Chris, Jan, Frans, Jac en 

Martin 

 

 

 

 

                      
         Chris, herinnering aan                                                           Chris en Agnes 

         mijn schooljaren 1935 

 



 
                   Chris in de schoolbanken:  rechtergroep - linkerrij – de derde in de rij 

 

Chris heeft altijd intens genoten van zijn grote familie. Als zijn kinderen steevast ’s zondags 

naar opa en oma gingen, was je nooit alleen; het was daar altijd een dolle boel. Er werd 

gekaart, gespeeld, gevoetbald, verhalen verteld die met de jaren hilarischer en sterker werden. 

Plezier maken stond boven aan de lijst.  

 

 



Chris was iemand zonder veel poespas en luxe was aan hem niet besteed. Hard werken 

kenmerkte hem; goed, netjes en precies.  

 

Zijn gezin kwam op de eerste plaats. Hij was dankbaar voor alles wat dit hem bracht. Zijn 

echtgenote Paula was zijn trots, zij zou 59 jaar lief en leed met hem delen. Tros was hij ook 

op zijn kinderen, hij wist ze te stimuleren om het beste eruit te halen. Nog trotser was hij op 

zijn kleinkinderen en  hun partners. Tot op de laatste dag volgde hij hun doen en laten op de 

voet.  

 

Op de tweede plaats kwam zijn werk als melkboer, dat hij altijd, dag in dag uit, in weer en 

wind, met veel passie heeft gedaan. Werkdagen van 16 uur waren eerder regel dan 

uitzondering. Vakantie nam hij nooit, behalve kermismaandag. Tijdens zijn werkzame leven 

kwam ziekvieren niet in zijn vocabulaire voor maagpijn werd opgelost met doosjes rennies en 

flessen warme melk, eksterogen werden verholpen met eigen van kranten gemaakte 

inlegzooltjes. Slechts één keer is hij buiten gevecht gesteld: hij werd door ischias letterlijk en 

figuurlijk gevloerd. 

 

Als oudste van 14 kinderen heeft hij helaas 

nooit de kans gekregen om te gaan studeren en 

zijn ambities na te jagen. De landbouwschool 

was zijn passie. Maar in die tijd werd hij, na zijn 

schoolplicht, als vanzelfsprekend ingeschakeld 

op de boerderij om te helpen in de eerste 

levensbehoeften voor het grote gezin te 

voorzien. 

 
Chris aan de teugel en boven op het hooi o.a. 

zijn vader Baer 

 

Toen hij in 1960 met Paula van Herten trouwde, 

stond hij voor de keuze: of de boerderij of de 

melk route van zijn vader Baer over te nemen. 

Hij koos voor het laatste en zo is hij bij de 

meeste Stevensweertenaren bekend 

geworden als “Chris de melkboer”. 

Eerst nog met paard en wagen. De 

meesten zullen zich dit nu niet meer 

kunnen voorstellen. Met paard en 

wagen ging hij voor dag en dauw naar 

de Fuu in Pey om melk op te halen en 

vervolgens terug via Berkelaar waar op 

Lombok(1) (of Geenzie) zijn route van 

start ging.      

Van Lombok ging hij dan naar de 

Brandt en daar dronk hij om 7:00 uur 

zijn eerste kopje koffie bij “vaader” en 

“mooder”.           

Op de binnenplaats - Chris met aan de hand zoon  

Huub en op de voorgrond neefje Pedro van Ool.                                                             

 



In het midden van de jaren 60 van de vorige 

eeuw kreeg hij zijn eerste gemotoriseerde 

melkwagen, beter gezegd een bestelbusje, dat 

’s winters nog aangezwengeld moest worden. 

 
Met het verstrijken der jaren kwam er 

geregeld een nieuwe en grotere wagen en 

uiteindelijk een heuse SRV wagen. 

 
 

Melk was toen nog maar een bijproduct. Zijn laatste SRV wagen was volledig elektrisch, CO 

neutraal. We kunnen dan ook wel stellen dat Chris zijn tijd ver vooruit was. Aan huis werd 

een grotere garage gebouwd, die tevens dienst deed als magazijn, zodat hij niet meer elke dag 

naar Pey op en neer hoefde. 

 
Door zijn tomeloze ambitie stond hij jaar in 

jaar uit in de top van de Campina 

verkoopstatistieken. Ooit was er als eerste 

prijs te verdienen, een geheel verzorgde 

vliegvakantie naar Mallorca. Hij heeft toen 

alle moeite gedaan om die prijs niet te winnen. 

Hij had liever de derde prijs: een tuinset. 
 
Vakanties waren aan Chris en zijn gezin niet 

besteed. De vakanties bestonden uit dagtripjes 

“rund um Hause” vooral naar de Ardennen en 

Eifel, vaak in gezelschap van zijn broer Jan. Op zijn hoedenplank stond altijd zo’n knikkend 

hondje van de kermis.  

 
Op een bepaald moment werd 

het venten door Campina /SRV 

afgestoten. Chris is op latere 

leeftijd nog een zelfstandige 

moeten worden. Tegenwoordig 

zou men zo iemand een ZZP-er 

noemen. Hiervoor heeft hij nog 

2 jaar moeten studeren voor het 

middenstandsdiploma, dat hij 

met grote onderscheiding heeft 

behaald.  

Vanaf het moment dat ook de 

kinderen met enige zekerheid 

flessen konden dragen moesten 

zij meehelpen.  

                           

                      Chris met zoon Huub 

 



Gelukkig waren ze met vieren en konden ze het werk prima verdelen. Elke zaterdag en in alle 

schoolvakanties waren ze de klos. Chris stond er op dat ze altijd klantvriendelijk waren. Zijn 

motto was: “Gedraag uch, want ze kènne uch allemaol in ’t dörp”.  

Als Jos en Hub verhinderd waren om mee te helpen vanwege hun sportactiviteiten, vonden zij 

het fantastisch dat hun vader even op de Molenstraat Noord (waar het voetbalveld lag) bleef 

staan met zijn wagen om naar het voetballen te kijken of in de sportzaal naar het volleyen.  

 

Voetballen was een van zijn hobby’s, totdat zijn knie kapot was en hij zich hieraan niet wilde 

laten helpen. 

 
Links van de spelersgroep zittend: Jan Boers 

Achterste rij v.l.n.r. Piet van Riet, Mathieu Vinken, Jo Dekkers, Chris Bongers, Rein 

Thomassen, Frans Bongers, Wiel Engels, Twan Stokbroekx, Piet Massy, Thei Cretskens, Jan 

van Helden, Herman Coenen, Frans van Ool 

Voorste rij hurkend v.l.n.r.: Sef Stokbroekx, Bert Derks, Pierre Seegers, Piet Tubée, Piet 

Michels, Thei Smeets, Jan van Ool 

 
Op een gegeven moment waren er windbuks toernooien in het Aod Kloaster, waar hij aan mee 

ging doen. Diverse jaren achter elkaar nam hij prijzen mee naar huis; kampioen van ….zijn 

dorp, Stevensweert. 

Maar er stond ook een biljart. Zonder dat dit op 

hun Sinterklaaslijstje stond, kregen Jos en Hub 

zowaar een tafel-biljard. De garage werd met 

hulp van Chris’ broer Frans tot biljartzaal 

omgetoverd. Broer Martin maakte een heus 

telbord en er werd een naam bedacht voor de 

nieuwe woensdagavondvereniging: “de 

Sakkerjoeders”. De volwassenen speelden op het 

scherpst van de snede terwijl Jos en Hub slechts 

naar hun biljarttafel mochten kijken als ze zich 

maar stil hielden.  

Het niveau van Chris, Frans en Martin bereikte 



een zodanig niveau dat elke zondagmorgen naar het Aod Kloaster getrokken werd.  

Eerst als hobby en later sloten zij zich aan bij de biljartvereniging aldaar. Er werd vele jaren 

aan de Limburgse competitie meegedaan. 

 

Regelmatig werd het kampioenschap van Stevensweert 

georganiseerd tussen de drie rivaliserende verenigingen: 

De Veldpoort, Ritho en ’t Aod Kloaster. Er werd dan 

gestreden om de Hub Nissen bokaal. 

 

 

Na zijn pensioen als melkboer heeft 

hij zich volledig op zijn hobby 

tuinieren gestort.                                        Chris op de foto met Huub en kleindochter Sanne 

 
Vol overgave en passie heeft hij op het Eiland een stukje land 

bewerkt als moestuin, zijn häöfke. Ook familieleden en buren 

konden ook hiervan mee genieten. Toen zijn zicht achteruit 

ging, heeft hij helaas het häöfke op het Eiland moeten opgeven. 

Naast zijn woonhuis aan de Muncadostraat werd een stukje 

moestuin gecreëerd.  

 

Door internet, social media en de smartphones is de wereld 

tegenwoordig een dorp geworden. Chris heeft aan deze 

moderne middelen niet deelgenomen. Hij vond zich te oud om 

ook maar iets met een computer te doen. Hij vroeg zich af wat 

je eraan had en wat hij ermee kon doen. Om toch maar contact 

te houden met zijn kinderen en kleinkinderen heeft hij leren 

“swipen”. In het begin vroeg hij zich af hoe dit in hemelsnaam te werk ging, doch hij heeft er 

zich gauw bij neergelegd; het antwoord zou hij toch niet krijgen.  

Een aantal jaren geleden heeft Chris toch ook een “computer” gekregen, in de vorm van een 

modern vergrootglas zodat hij toch vanwege zijn slechte ogen, zijn krantje kon lezen en zijn 

geliefde kruiswoordraadsels kon blijven oplossen 

 

Hij had een enorm doorzettingsvermogen en plichtsbesef. Zijn gezondheid ging de laatste 

jaren achteruit. De dokter raadde hem aan om in beweging te blijven. Dagelijks maakte hij 

met zijn elektrische fiets zijn rondje door Stevensweert en Ohé en Laak. Gedeeltes van dit 

rondje deed hij dan te voet met de fiets in de hand. Als het regende of te hard waaide ging hij 

thuis op de home trainer en liep hij zijn rondjes in de grote garage.  



De aanschaf van een rolstoel werd nu noodzakelijk. 

Dit bracht hem op plaatsen waar hij al jaren niet 

geweest was. Toen hij naar en over de Brandt 

gereden werd, hield hij halt bij zijn ouderlijk huis.  

 
Zittend in de rolstoel en om zich heenkijkend, zag 

hij hoe mooi alles was in zijn dörp. Met een zucht 

zei hij: “Wat is Stevensweert toch een mooi dorp”.  

Voor Chris was het dörp, zijn geliefde 

Stevensweert, de wereld! 

 
De crematiedienst op 31 juli 2019 werd besloten 

met een mooie tekst van iemand uit Stevensweert: 

 

 

“Wij willen jullie graag heel veel sterkte  

wensen met het verlies van jullie dierbare Chris! 

Jullie Chris, maar ook een beetje onze Chris…. 

onze melkman van Stevensweert. 

 

Hij zal in onze herinnering blijven als een ontzettend lieve, 

bescheiden, integere, vriendelijke man”. 

 

 

Mijn dank gaat uit naar Jos Bongers, zonder wiens hulp dit 

verhaal niet geschreven had kunnen worden. 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chris met Paula en de kleinkinderen Ruud en Janou         

 

Voetnoot: 

(1) Lombok of Geenzie is een groep huizen aan de oostkant van het Julianakanaal aan  de 

weg van Maasbracht naar Echt, gelegen tussen Maasbracht en Berkelaar 


