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3de ]aarqanq

We beginnen met eon nieuwe jaarqang.
Neen, neen het is uni enn nieuwe jaarqanq maar qeen
nieuw geluid. We proberen elk Bulletin mot enn nicuw
geluid te beginnen. Dit is prettiger, hoewel un natuurlijk unì enns nen geluid monten herhalen. linar dit
<ont omdat wtj menseri weleens wat verqeten, en dat
kom. omdat we teveel willen onthouden. Dat monten e
niet denn, we monten niet proheren orn alles te onthni.jden. Vooral niet die kininigheden, die monten. we
qeiloon direkt. doerv dan zijn we

er van nf'.

Daar heb je b.i. dat ideetje uit het, vorige nummer,
over het adopteren van
n statie jan onze kruisweg.
Unni leden hehben die zorg van het onthouden van dat
i.deetje al ni et meer. Die hebben reeds een hi jdraqe

qneven. Gelukkiqe mensen zijn dit, zij kunnen uit
dat rijtje "0m te onthouden" ints schrappen.
We vroeqen toen ann elk lid ruim en tientje In een
envelop te stoppen, op de envelop te schrijven
"Kruisweg" en afzender en dit dan nf te qeven ann de
penningrnnester of ann en mn de bestuursleden.
¿ate rdaq 1/i maart brachten i.e een hezoek ann het kasteel te Limtricht en het Salviuskerkjn. In het volgende fluUet.n komt hierover nen kortierslag. Er waren ca. 35 p rsonnn en op weg naar hul s hoorden we:
"Jammer nat ce zar,k gesioten werd, we waren nog grang
nen uurtjeqeiieien". Het viel dus in de smank.
Elders in dit nummer weer pen excursie. Nu naar BrunsSUffi.

L)íchthij en interessant.

i 3O

Sektie dialekt

Wij zijn zeer tevreden over de animo, waarii,ee onze
bijeenkomsten bezocht worden Er i (le laalste tjjd

menige letter op papier gezet; en dat is ledere keer
ecu stapje verder imar ens :ideaa.l: een eensliiidende
makkelijl< leesbare schrijfwijze van he!; dialekt!
j ontvfngen van u nl liedjes, versjes, uitdrukklngeii
u daarvoor en houden on.s
enz. in dialek t. wij danken
U ziili t.z.t. altes
voor verdere hjjdragen aanhevolen!
omen.
wat bru lkhaar is in ons bulle tin tegenk
hj oiis
In dien er nog geTnteresseerden zijiì, die zichvan
onze
willen aanslui ten, kunne.n zij vrijbliivend een
bjjeenkorns len 1,ezoeken.

Sektie \rcheo1oqie en Cultuur.

De afgelopen (?) wintormaanden

is onze sektje btj zoo-

der aktief geweest..

Op de bijeenkomst in januari hebben we het onderwerp
"\Jrije tijd vroeger" belicht. Dit in het, kader van
de eerdere werkopdracht over de mens, die hier in het
begin van deze ceuw leefde.
In februari hadden we vervoloens een lezinq met de
titel: "ntiek rond de jaren zeventig" wolke oed
werd bezocht.
Op de 1 aatst gehouden hijeenkomst k regen enkele persoonlijke hobby's de nandacht, zoals het verzameen
benavan liedjes, spelletjes, versjes en kadastrale
mi nqen.

flok de geschiedenis rond de hokker.ijders waarvan do
echtheid steeds meer in twijfel getrokken wordt,
werd besproken.
Plannen voor de toekomst zijn o.a. het. vormen van
een .werkgroep archeologie.
vorEveneens een aanzet te qeven tot de mogelijke
ming van een sektie Stamhoomkuride of Genealogie.

Door de hoeveeiheid \Jenr$orado of Bouwmaarbomen
ziet men Stri.jthagen niet meer.
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Rijeenkomst ín cTh F1eemkuiidevereniqinc

secL1E í\rcheoloqie en Cultuur.

[le ze wet rJ qehouden op Donderd3q 7--1- '87

iri ht qebou.' vn 3..].C.

LrìJidjnq inst Is titel: VRIJ E TIJD V R 0E GER
I1eerrn].en orrjt d rnPninq verkouidiqd, dt vroeger
flFL 7ov1 vn je Ujd ioor dr mens ws
1s teqenwoordig. Pis voorbeeld orn dit Le howijzen wordi-. dan aanqrnhaald hot grote mantal zoo- on Ieestdagen (plusminus 100 ). Uok wordt qoschermd met de lange, donkere
wintormaanden wanneer tijd was voor handenarbeid:
woven, breirin, onz.
Dit mag dan voor eon kleine qroep hevoorrochten gegolden hebben, voor alle anderen was hot pine toren van
de ItOE ge morgen tot do late avond orn in hirn lovonsonderhnud to ioorzinn.
Tot in de lOde eeuu golden iioor de kinderen dezelide
regels als voor de voluassenen, want 6 7 jarigen
werden is volwassen beschouwd. Mls hot eon jongen
ias, dsrr inoest hij in hot hodriji van zijn iader meewerken. Daar werd goon rekeninq gehouden met bet leit,
dat hij nog men kind was. Niet alleen werd vin hem dezelfde prostat.ie verlangcl, hij verkeerde bovEndien de
hole dag met ouderen, die hem totaal niet ontzagen in
hun innve r s at i es.
Na enkele jareri moest de jongeri bi j eon vreemde handwerksrnoester gean werken. Hier word hij dan in hot goziri opqenomen en word niet zeldon mi sbruik van horn gemaakt, dniordat hij 13 uur per dag moest werken, zonder
loon en niet karig eton.
Het meieje van 6 7 mar werd ingeschakeld in de huis
houding. Hot, gezi.n hostond toen niet uit gerniddeld 3
personen, maar ie1e moosen meer. Niet zelcion bioven
drie )eneraties samenwonen, sons aenqevuld met ongehuwde oijderen, kriochten on meiden.
lieen ai voor hot ierzorgon van maaltijden was hot
meisjo 5 6 uur bozig per deg. Daar kwamon dan bu:

de kachel stoken, hout hakken, water halen hij de
pomp, wassen bij do rivier, hot kleinvee vorzorgen,
verstellen onz.
Door hot grote percentage sterigevallen, (onqevoer
50% vari de kinderen stierf voor hot Sde levenslaar)
word qeznrgd, dat hot kind zo spoedig riuqelijk weerbaar werd gernaakt.
Het kind werd ook goconironteord met de harde werkelijkhid van hot leven. Dood, geweirl, sexualitmit,
juridische vorinissen t'an kinderon, daar kreeg het op
jonío leeftijd mee te maken, omniat kinderen als voliji55pflpn werden beschouwd.
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Het duurt. tot in de i Ade eeuu, ioor men gmat begrijpen, dat een kind moet opqroeien en rijpen, samen met

leeftljdqenootjes, die zich in aen zelfde ontwikke1 ingsfase bevinden.

Het kind moest hevrijd worden van lysteke en mentale
lasten van het voluassen lleven, waar het ioordien
deel aen had. Fien voert het. kind in "jeugdland". Dit
gold echter alleen voor welgestelden (adel).
Het zou ioor handwerkers- en proletarirskinderen
meer dan 150 jaar duren voor ook zij mari 'jeugdland"
mee konden doen.
Dat het lijkt miser meer kinderen van deze verworven-

heid prof'iteerden, dan in werkelijkheid, heelt onkele
oorzaken. Er is meer geschreven over de kinderen vari
de geletterde klassen vor 1900.

De studies werden verricht door pedaqoqen met. vroegere ideen. De geschiedenis van het, arme kind kwarn

hier niet in voor.

Pas later werd man de vreselijke toestanden rond het
bekendheid qeqe/en. Weeshui zen, von"volwassen
delingenhuizen, armenhui zen, kinderprostitutie, han-

del in kinderen, bedelnrij onz.
Na 1900 lijken ook de pro1etarirskinderen mee to kunnen profiteren. Echter door de invoering van de leerplicht, werd het leven van hehoeftige kinderen in de
eerste tijd nog zwaardnr. Lij morsteri voor en na
schooltijd nog alle werk eveti goed doen.

Na deze inleiding werd breedvoerig over dit onderwerp
en randverschijnseien verdor gepraat.
Wiel F3eckers.

E XCU RSI E
Donderdaqavond 9 april worden wi j ierwacht in de
Brikkeoave in Arunssum.
Wij vertrekkon dan orn 19.30 vnmf hot 31iN-pl.ein te
Nieuwenhaqen.
allen met eigen vervoer.Hehhen we dit niet dan kruipen

we tech qezellig bij jemand anders in de auto.
Het. zal beslist zeer interessant .iorden voora] nu we

de laatste tijd verschillende ovens in

Niouwerihaqen

ontdekt hebben.
Dellen we even naar de hekende adressen:
Fleur. Ringens, t.el.311296
. Kuy.i , tet
u
kosten man verhonden
Chr. Verhunt, tel. 317929
[
I

rr zijn

DE OPLOSSING
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Naast hot nodige speelgeed was veer kleine Jan de
Kerstman tovens zo qui orn hem cog mot. oen zeer grete
peperkoeken kerstrnan (Ucher print) to verblijden.
Voi trots werd de "print" mee heen en veer qesjouwd
en aan oeniedor qetoond die hem maar zion wilde.

Rileen hij het gezarnelijke spel met
leeft.ijdgenoten werd hot wat. moeilijk,
want

ri hand was steeds nodiq orn de
poperkoek-pop tegen zich man te drukken. Dm doze handicap bij het verstop-

pertje spelen eniqzins te verhelpen,

doch zeer zeker orn zich gornakkelijker
te verpimatsen werd naar eon middel gezecht orn d'r"printeman", zender do han-

don te gebruikon, voor zich uit to
dragon. De winding was vrij simpel 'oor
Jantje, de pop werd veer de helft in,
en veer do andere hellt uit de voorkant

van z'n brook gedragen. lodereen kon nu
zijn kerstman ring zion eri Jan had genn
heporkingen moor hìj hot heen on veer
rennen Lijdens hot spel.
De Irotse elgenmar van de grete "printoman" word door nints meer qnhinderd
on spoelde met overgave mee zonder to
merken dat zijn licharneli.jke need tot
bet ijiterste was qestoqen. Toen hij
merkte dat or lets st.ond te qebeuren
was hot reeds te laat on word, oridanks
de ren, moedors W.C. niet. meer tijdig
borefkt, met allo qevoiqen van dion.
lint tranen in do egon moest. hij tovens bemerken dat

naast zijn brook ook do "print" veer do helft. van hot
1 ichaamsvocht was voorzien en good doorwookt.
(Inder hat nodi qe qohrom van innt.jes moedor werd de

ongolukkige varì droog good voorzien, doch de print
was en bloof nat. en slap.
De peperkoek-pop werd wel op papier te drogen goiogd
doch veer Jantjo was do loi oral. Zeker nu moedor met.
dit natte qeval oek neg qeen raad el deuqdoiijko nplessing ,jist. Oritmoediqri ging Jan veer naar huiten

spelori, maar in gedachten hinof hij toch hij zijn

peparker?k-pop die eiqenitjk door zijn eigen schuld
alio pracht en prami verloren had.
Plots schoot hem iets to binnen, rende huiswmart.s orn
rnuiodpr lildkeels zijn oplossing te vorkondiqen. De
moerier die haar zoon;jo tot kaimte trachtte to bedaren
was toch voi niouwsqierig omar do npiossi.nq en vroeg

C /4

den cok wet er gedean diende te werder, orn tot een re-

delijk resultaat te kernen. steeds met zijn veronqeJantje die in gedachte nog verkondigde dan cok heel
lktrn kerstrnen bezig was,wet vur mit de print rinnt;
spontaan: 11am, ich omet
vier qeve ze an de time, din mot toch oçj ummer de
hotterhem in der kafft seppe".

GE NE AL 0G lE

De Tezing van de heer J.M.H. Hoen over"geschiederiis
"der Sjeet"
het qemnenschapshuis1B6
en qenealogie" in vrijdag
was bijzon28
november
te Schaesherg op
38.
mensnn
cnnweziq.
der qoed hezt. Er waren
De heer Hoon is veorzitter ven de sectieqeneeloqie
hoog ge-van het t.G.t].G. en de verwachtnqen waren
spannen.
ng en verwentGeneelogie is de leer (families),
van de ontwU<keli
in
concrete
7m gant
schep van gesiachten
het orn de stamboom.
familierelaties hestean Lussen
Het vaststellen welke
ken
een boeienrle bezigheid zijn
groepen van mensen
ken verenderen.
de geschiedenisschrijven
die zehs de visie opbeqori
wet men
men
op
te
Dij rie geschiedonis
ter
zelfdertijd
deed en wet er qebeurde en begon men
als het ware met de genealoqie.
nog voiqens de vrouBij de Grieken was de opvoiqinq
de
Franken
was er eec leowehijke Hjn. Ten tijrie van
io qebinven.
dale alstamming en dat is in ens land
met
de genealoge
vertelde
dat
er
nogal
De heer Hoeri
te
als
de
ware
efstammelincien
qezwendeld ts orn zich
,orstenhoven
uit
onze
kunnen uoorrioen. \Jan allerlei
van de
geschiedenis noemde hij de misbruiken die er
genenloqie qemackt waren.
hoofdzakelijk hierHet was jammer dat hij zijn lezing
over de
tom bepaalde, zodat de meer aiqernene vraqen
bod
twamen.
qenealogie weinig can
O. S.Kuyl
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pou enbakkerso ven.

Op donderdag 12 lehr. 1987 word op ceri terrei.n in hot.
middongebled naast hot hestuurscentrurn eon pottenhokkersoven on'crlekt.
De oven kuam vrij hij hot uitschachterì t.. b. i. rie bouw
de Komp"
sian /49 woninqen in hot gebied
De oven is van hot type "liggondo oven" eri moot qeda-

teerd worden rond de jareo 1175 Lot 12(30. We hebben do
oven niet vorder onderzocht, ud zijn eon narital seherven gevonden.
Hot ugt in de bedoelinq dat er in de Loekomst lets

goat geheuren met hot geqeven cat doze oven hier li qL.
\Jooral met het. ong op hot ïnrichteri en aontrekkolijk
maken van dit gohied.
De gnmoent.o is verzocht rio oven tot beschermd, inoritiment
te verkl.aren.
De oven is met plastic nfgedekt on door overlieen is
"stol" gestort. Hot is zoer ud oan Le nomon dot inEdit gehied noq meer ovens gevondon zullen worden
zien de sarnenstelling van de bodern. [r hovinden zich
op enkele meters diepte verschillende prima kleilagert.
In iode r qoval kan hij de gevonden oven zoer zoker
eon afualhoop aanqotroffen worden zoal.s de7e bij an-

dere ovens ook aangetroffen zijn.

W - F3

'T HOBBEL PEED
'T HUBB[LPLD in d'r shtaal,
Hat zieng ouw glans verlore.
11g al zint voel plokke kaaJ,
Beij miq blies ile oehtverkore.

Uedink ins iur de kukekas,

[n rnieng 11am zong da o liedje.

Lagend krir,de ing va shpas,

Preuf noq die lobi e hietje.
En al is ut hoot wied shlet,
In vur inge arigore nieks mi

weed,

Doeh blies vur miq 'T I1OBB[LPLD.
llari.et ileossen
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Ili.er volgen de lri.atste drñ e acrostichons van (Je
cycius LJM}3U1?(

UI' 1Ì!SJTE

UT IESJTE Icinke, ut isjte flesjke
.Trarnpelzak en ut iisjl;e jeske

It hi-j de orna ut iisjte keukske
Eri kriet ut iësjte preiiteheukske
Sjrieft de isjte kier in u sjrif
Joa, geet de iësjte kier iriLt (le 11f
Toere mit de bus, of mit d'r ai.ito visjte
Elleke daag is get. UT IESJTE
flIGTIGE SJJ'AS

JUGTIGE SJPAS gi.t ut 1eve

in inne verein te zië
Gikker proof arìs dig ge!ve
Tesarne beriehks te
rniÇ
I gen drp i_s get tev1viere
Gee miens j
of' inc deet ini t;

En mit trt5te, zeenge iere
Sjport of sjpehl ,
me i zit
Joare lank his te woa
verweve
I'robeer, wens te tielìd never has
An inne verein dig te geëve

Same kries te HIGTIGE SJPAS
GANS (JON(E A
UAÌS OO1GE A m6ts

te beginne

AiIes dttJs te in (llene kop
Noij. j6ng, (loch rnóts vei
kinne

Sjt'avpt dig d'r tegen

61)

hl:tes te nit haange
OP (lie 1.edder sjtiegs te geer
Î\oa joare v bane vervaange
Oon.e

.

Grnjs te oeht tot tiogere hcr
Evvel de werkeloosheed
Ailing sjtees te GANS

:i,nt (Jig dra

OONE A

't LeCpnle feJske

WIM PEIZER EXPOSEERDEinUO.W.
de stc1kademie vn
Jjm Peizer, a1qestudnrdsinds
aan 1971
verhorìden als tknn/

Nstricht. in 1965, is
schjlderdocpnt.

n rie vrije

kidwni.e Z.O.11.

steeds wer in het 1níichap
Hij vjndf zijn ìnspirtie
qemnte
UhRch
over Worms, zijn qe\J3n de uoormu1ige
de
ntuur
in het WormdRi,
boortep1ts. Het is ioor1 veldkruisen,
die hij nphezaaid met kapelletjes en
in afgolezonkt. Samen met drinkijakken en nude bornon rust.punlen.
zij
steeds
weer
voor
gen weilanden zorqen
Het, is dan onk deze rust van het Liver Wormsn land-

schap,dat hem steeds weer htreit on uitdnaqt in zijn
schilder en tekenwerk.
"krLz en kwer" door void en weq
flat hij steeds weerplekjes
te vinden, is pen qevoig
mont gaan orn doze

in
van de aanst.ormende behouwing en verstedeiijkinq

dit gehied.

St.
luis commandant en oud koriinq van de schutteri.j
aanloidinq orn

inner
1oseph uit Waubach, hoe it hij nog dit
iandschap.
op te treden voor
Heereveld,
ijaar
de ouderen rust
Hot hejaardencentrum
dan ook do aanqevinden,
word
vonr
hem
en heschuttinq
mte.
wozen e xpositierui
UiL de openinqstoespraak jehouden door weth.[ybels.

dit nagenoeg jeder die hier
I k ben er bijna zeker van, aanweziq
is, Wim Pe1.zer on
vanavond in hot Heereveid
beter kent.
dan
1k,
en
vooral
zi.jn werk langer kent
rem
gezien,
tonar de
van
Natuuriijk hob 1k div.werken
sinds
kort.
kunstenaar zell ken ik pas
als grailcus, doais
Wim Peizer heqon, na zijn opleiding
hij
overging
naar
etaleur eri zeefdrukker, waarna
ais docent
\Jrtje ¡ukademie. finar leerde 1k hem kennen
voeide
en medebestuursiid, die zich verantwoordei.i.jk
s.
voor hot. kreativite i tsonderwijgevailen:
Kreativiteil.
Hiermede is hot sieuteiwoord
uitstek.
Doze
kreatief'
mens
hij
Wim Peizer is een
levensuizie.

in zijn hein
kreativitett is merkhanr
expositle is "Krrjz en
Hot thema van doze

Kwnrrr door

gezicht iijkt dit. eon
Void en Weg". Op hot eerste die
van kindsheon nf',
duidelijk thema, eon grootvader,
artiest
zijn indrukkeri

opomheen,
en
er
dont in hot Wormdnl on de hellinçjen
te geven met aile hem ten

soms nan de hand van

die de indrukken woct. wer
dienste staanrip middelen.

't. woord kruz en 't
Toch kunnen die twee woorden:
I
mmc
rs hot krijis, en dan
woord kwer meer oproepen.

'1 tC)

niet zozecn het kruis in de religieuze zio, is huitenqewnon hep lend voor Ulm's landschappen. He wegk rul s,
het kapelletje,
is misschien wel
het. voornaarnste
van de beeidte-

kens waaruit hij
zijn iandschapen opboiiwt . Neast
de hnmen, rie heilingen, de enkeln
huiznn, de tinilanden en de akkers. Het kruis
staat hij Ulm
Pelzer in de tra-

'

ditie, hot, heeft
de symbool waarde
van wat vroeger

Was, en nu niet

meer i_s.

En dan: het noord

kan in zijn landseheppen

ceo andere ladipq krijgen; Ulm Peizer is in mijn ogen
een kunst.enaar die wel degelijk "ki,er i igt, die
dwars ugt. 1k hedoel daarrnee; hetgeen hlj sthildert
en hetqeen hij weglaat, de manier waarop hlj zijn
wegkruisnn, ziju huizen en ook zichzell en zijn
vrouw Ilerqriet tegen zijn achtergrond pIaatst is buitenqewoon ieel zeggend.
In 7ijn landschappen komen geen mensen voor, want de

zijri dorpsgenoten, stean aan deze kant van
de 1.ijst. orn met hem mee te kijken naar zijn iandschap.
HIj toont ons wet verloren qeqaan i. s en wet nog verloren dreigt t.e qean. Hi j wil ons waarschuwon voor de
moderne toekornst. die alleen maar wearrie hecht aan voorrnensen,

uitgançj In de zio van meer winst.

Pe toekomsliqe verbinding van middenqebied met Einsteinstraat knmt door het Eikenhos en kan de neam

krijqen van: [ikenhos

weg.

Flierdoor minder horneo MRIR twee [ikenbossen.

L

MEERJ/\flLN-PROGRAMM6 11(IJNUP1ENT[N.

jati.'86 is de nieuwe Rijkssuhsidiereqeling restauratie monumenten van kracht. geworden.
In het kader van deze regeling kan men gemeente bij de
minister men meerjarenprogramma indienen over men periode van 5 jaar van de monummnten,die men w11 rstaijreren. Jeder jaar vor 1 sept.. kan de gemeente men aan
vullinq indienen welke aansluit op het. rreerjarenproq.
wijzi'n Jeranderinq ten qoede is,dat er tussentijds
aanqebracht.
gingen in het programma <unnen worden
Teneinde de procedure Fol tussent ijds wij ziqinq van
heI meerj arenprogramma te kurrnen ve ('eerrvoud igen haalt
en W
de raad er mee inqestemd dat het college vari
bijzondere
gevaflen
t.e
de bevoeqdheid verkrijqt orn in
kunnen wijzigen c.q. aanpassen.Mncht heI college van
de hevoegdheid gebruik hebben qemaakt, dan zal de
raad van deze hesluiten in kennis gesteld worden.

(let, ingang van

i

El

Sjpiirikterkes ooht ec aod diiëske
J3IECHTE

gen sjoe1 woare, g6irge vir ins in
(Pr mond mit (le ganse kias biechte. Vier lopete sjun
de
twie an twieC nan ut hendje en i gern kirk woetdee].
gedild: ee deel twa kaploan, me
ri-j in cirijje
tioa d' r rek ter en ee deel nca pas toeCr. viCr nuij
Went ze 6s d'r zin houwe geloate, niure
te
ht-j kaploan gegaange; mar vier houwe joa niek5;
iii-j ci'r rekter gónge v'r 6ch nit 70e ger,
rnei(le
mar went de juffrouw 6s hi- j pastoeCr non de blechhenìksjkes i jaget, da hotiwe viCr (loch grellig (l'r
h61 U Dat góng da 7.oe: Pastoer sjteliet zich
tritt zieng ganse lengde en bri-jde vuër de benksjkes
Wie vir- nog i

wir da koam ut: "lint i.nne van uch doeCdzung gedoa?

1)eC ka kórrm,e biechte, de anp:ere kanne non ireem gom"
gedoa en
Wat mnroets te da? l)oedzrnng houwe vir nit
non heern goa d6sjte v'r nit. .l)us t;r6kkp vf(lr mit e

hots t;e ut
sjwoar hat noa d'r biechsjtool i. En da
lewer: "lia s te doeëdznng gedoa?" En viC r mit e raze
sjlumke:"Y'ee, herr Pastoeir". ' "l)a been dich mar e
Woes gegroetje en da gems te mar non heem". He
w6rp mit zienng groeCt;e hank zoeget wie e krflt;s-téke
rivver dIch hin en da koeCts te aafdampe. . . genieklig
woar ut waal, mar v'r houwe noeets ut geveul, dat
viCr e "reen zieitje" houwe, wat vier non ing blech
behuerete te haa. T gidder p,evai han lch se ieCve
daap, ging sjpas encre an hiechte gehad.
E. J. -C.

lAi

KIN D E RSPELEN UIT VROEGER T1i D
BOK5FRT NIJE TAEGE DE MOER.

Na hot 'netpotte" moest do hellt s/an hot cantai deelnemers (ongeveer 3 tot 5) op non nj achter elkoar
hokstaan. De eerste met de handon tegen de muur, de
anderen er achter, waarbij nr.2 de eerst.e iasthield,
nr. 3 çe tweede, onz.

De eerste jongen sian de andere qroep rnaekte een canmop en spron zo vor mogelijk dear boyen op. 11j

ging zoveol rnogeiijk plot liggen en hield zich sLevig
vast want de volgonde die kwam sprong ook zo ver moqeiijk en soms wel op z'n voornenqer went de hole

groep moest springen. De laetste springer (dit moest
de best.e zijn) had hot wel moellljk want die mnest
hot hooqst spninqen. Zet de laatste springer dan moest
die drie meal In do handen klappen. Lukte dit dan had

groep twee (de springers) gewonnen en ging groep non
weer bokstean.
Viel ijdens het springen eon van rie springers al of'
kon de J.aatste, die zich zeer good moest vastklampen,
al voordat hij drie meal gek lapt had dan werden de
rollen omqewisseld en moosten de springers hokstaan
on worden de hokken de springers.
Loals reeds qezegd, de laatste was de beste springer
on do "krukken" sprongen hot eorste. Doze krukken hadden hot zwaar. Zij rnoosten zich good plat drukken en
zich stevig vastklarnpen want do volgende moost ook zo
ver mogelijk komen en leg meestel gehoel of' qedeelte-

lijk op z'n voorganqer. De "krukken" kreqen dus de

00e ste klappen.
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Als de laatste drie maal qekiapt had viel het, hele
zaakje rneestal als een kaartenhuis in eikaar.
Zakte een van de bokken in elkaar dan hadden zij verloren en mue sten dus weer opnieuw qaan staari.
BOKSPRINGE

/ANflflF INNE STflEAP (scHnoii)

Na het "oetpotte" moest cen van het groepje
staan, de overige waren de springers en deze moesten
dan springen vanaf een hepaalde lijn. Deze iijn
(schrom) was duidelijk aanqegeven.
De jungen die hij de afzet over of op de lijo stapte
was af en werd qedegradenrd to[ bok en de bok mocht
dan meespringen. Zu cok de jungen die de sprong niet
haalde of niet mankon.
Waren allen over de hok heen zunder ongelukken, dan
ging de "hok" na zorgvuldig "aafpnsse" men voetlenqte
verder staan.
Zu kon het natuurlijk cok qebeuren dat de springer de
bok omver duwrle en beiden teqen de qrond tuimolden.
Dok dan kuam er men nieuwe hok.
fltr WINK\JOEGEL OP [DATE.

Zi j die qeen vlieger kinden
maken 0F' geen monje konden

maken, kochien er eco aan de
"loemelekar" your ceo zak
"vodden". De meeste tijd werd

hij tech zeif gemaakt van 2
latjes, men sttkje touw en
"winkvoegei-papier". Dit papier was gekimurd, glimmend

en tamelijk sEijf.

j

Het frame van rie "winkvoogel"
bestaat ui.t t;wme giadgescliuurde latjes A en O met op de
einden soms ,,ei men gaatjm

hetweik er met cori qioei ende
spijker werd Inqebrand.
Het. iatje A was lanqer dan n. n kwam met het middenpunt te li.ggcn op A onqe'eer op ceri derde 'jan boyen

en werd dan met een klein spijkertje vastgcmaakt en
noest temet een Lotwtje krul slings vastgehonden.
yens in eícnwicht liggen op A. Het ]atje mochL onder
genio voorwaarde aan men kant zwaarder zijn. Dit was
nodig omdat anders de vlieqer later in de lucht. nimt.
stil kon staan.
flan dc achterzijde werd iatje R nun bentje gespannen
via ceo touwtje dat in de tuco gaat.jes werd vastgeF3

rna akt.

1(33

Rile vier de uiteinden werden van inkepingen voorzi!en
zodat do latjes dan met eon touwtje verboriden kondi

worden on men nu kon zion wan dc kiwargekomon grondvorm wolke vileqer hef. worden moast.
(Jan word hot papier enkele centimniors qroter dan de
groodvorm geknipt en rond hot. touw omqesi agen en vast-

qepiakt me L eon soort stijfsei-pap, soms gcmaakt van
racel en een hontje water nf' mot eco qekookt.e wardappel.
Ran do voorkant werd nu een touwtje vwstgemaakt. awn do

uitoinlen van hot latje R.(hoven cri ondor). Dit toiiwtje moest zo lang zijn dat hot de uiteinden tian het

latjc B raakte (links on rechts). Hiormode kan men

dan tevens testen or de viioger qned in ovenwicht lag.
Tenslotte moest flog de staart qomaakt worden met eon
tiik touw uwarwan enkele strikken van papier or gras
qobonderi werden.
Eir,delijk kon men dan do viieger oplaten, dit gebeurde
moestal op een stoppelveid.(een weld waar pas het koron was gemawid en nog niet omqep]oegd or "gestreupt)
Stood de vi leger in de I ucht, na do nodige pogingen
met wanlopen, woer noerlaten, de staart verzwaren or
vorlichten, dan stuurde men z.g. telegrammen naar rie
hemd. Len iierkant stukje steviq papier werd ingesneden tot op de helf't er, eon ronrije er uit geknipt. Dit
deed men dan rond het touw waaraan de viieqer in de
lucht stond. Op dit papiertje schreof men soma: "Os
led Heere, gef estebleer get ,nin
wink".
Door de wind namenlij< scoof dit pwpiertje omhnog
naar de vlieqer.
De beste viieqer was die, die voiknmen stil wan do hemel stood.
(<CHRI [T SCHrETE.

Moest er met oudejaarsavonrl or
nieuwj war lawawi gemwakt worden,
dan werd door de jeugd met "ker-

blet" (carbid) geschoten.
In eon lege blikken bus met eon
qoed sluitonde deksel (veelal
oen oud verfbi.lk) werd in de
bodom eon gaatje qeprikt. In de
bus word dan eon hrokjo carbid

gedwan, te koop bij elke lietahandelaar. Doze verkocht carbid
omilat de fietslantaarns hierop
werkten.

Voor de verqassing wan het carbid had men een heetje water
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norlig. Dit was wat. lastig en daarorn spuwden we maar
eon paar keer op bet brokjo r.arbid. Direct, na hot
spuwen moost de doksei op rie bus qeduwri worden en
thin even wachten orn hot henodiqde gas tot ontwi.kkehog te laten komen. De bus werd op do grond geìeqd
en vastgehouden onder de kiomp of schoerì. Mon stak
eon lucifer ean en hield hot viammet.je bij hot gaat.je
achter in de bus.
Door de explosie van bet gas in do bus werd dan do
deksei met oen goweidige knal wegqeschoten.
Wanneer enkele bussen tegel ijk of viak na e lkaar
expiodeerdon was dit eon hehoorl.ijk lawami waar alles
uiteinrlolfjk dan ook orn begonnen was.

EXCURSIE

ROLDUC

Op zaterdag 29 november 1986 hield de heemkundever-

eniging eon excursie naar Roldiic.
Orn 11.30 uur werden wij door de heer 5tassen opgewacht ionr cien rorìrileiduriq.
hot atelier, waar
Eerst werd eon hezoek gebracht. aan
onze kruiswegstaties van Aad dc Hans qerestaureerd
worden.

alsof or niets amo de
Op bet eerste gezicht leek hetechter,
dat alle schil-stat.ies gedman was. Hot bleek
fers die omhoog standen, soepel qemmaki waren en iorn voor en vastgepiakt..
voiqens

Hot doet je echt jets ais je ziet hoe moni alles weer
wo rd t

Hierna ioigdo eon koffiopauze met chocola en koekjes,
waar ik maar niet vanaf kan biljven. inleiding over
Directeur Stasson hield intussen een
de geschiedenis van Rolduc.
Omarna volqde eon bezoek man de kloosterknrk, die
prachtig go.reStaureerd is,
het binnenplein werden de heolden bewonderd, niet
O
alleen hei'. stmndheeld van de zuster maar ook de zui-

lnnpartij. Op ¿n zuil zat eon krami (de priesterr)
"kuusj" (de filosofen) dici steeds do

en onde ramo een

schuld iqen waren. De zuiienpartJ. j was uit.e raard eon
geschenk van de leerhirigon.
oedann
Onder dit plein zijn archenlogische vorcdsten
dat in 1123 is afqevan hot eerste hauten qebouw,dnor
bedingen, die
brand en dat aangestoken was
hot niet eens waren met de gang van zaken.
Onverqetelijk is hot hezoek man de bibiinthoek in
Renaissance stijl en zijn pracht.iqo ocjde hnoken.
Eon muurkast zt helemmal vol met. Lirnburqensia.
We zullen dus nog cens terug moeten gaan.
hei F3eckcirs.

H.A.J. Dortnts
Eygelshovenerweg 25

6374 KB LANDGRAAF NL
Tel. (45-3i5315

llLL.ETIN

Oudheidkundig

risch
Juni 1987.

CultuurhistoGenootschap Landgraaf
3de Jaargang

Neon, hot is dat het moet maar 1k hob mijn dag
niet vandaag. Reeds meerdere dagen hob ik het
uitqesteld maar nu moet het stukje toch klaar
gemaakt worden. Het zal wel aan het weer liggen.
We zitten in een herf'stachtige lente en hopen
elke dag dat heL de laatste nag van dit akeliqe
extra-tussen-gevoegde-sei zoen zal zijn.
Mugo dit Bulletin U hereiken tijdens eon strabode lente.
Wij "Pakken de I<oo bi j de horens" en "Vooruit
met do geit".
Kunt U zich noq herinneren (het was in dec.'86
en mrt '87) dat wij schreven over hot adoptereri
n static van de kruisweg
(door de leden) van
van Rd de Heas?
In het begin leek het erop dat het zou lukken
en nu lijkt hot stil te staan.Het is eon beroerd
moment voor zo ietg. Zo vlak voor de vacantie.
Wat denkt. U? Zou hot lukken? Nu maken 3 of 4 weken ook niets. flisschien hebt U hij terugkornst
flog een tientje of zo over en dat nemen we nok
dan nog heel qraag man.
In dit Bulletin zitten twee mooi gekleurde papiertjes. Hot ene betreft onze excursie naar Brugge
en het andere ons Jaarbock 1987. Zo'n Jaarboek
is voor onze vereniging een flinke investerinq
en het is niet prettig orn met een overschot te
bbijven zitten. Rls we nu van tevoren weten hoeveel exemplaren we nodig hebben, dan komen we er
uit en hebben geen strop.
Het Jaarhoek konit uit in october en zal weer 15W
biz. tekst hevatten. De prijs zal voor loden
f.20,-- bedragen.
Als we nu vr eind augustus Uw inschrijvinq behhen krijgt U uns derde Jaarhoek in october thuis
bezorgd en ti botaalt hij ontvangst.
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Sectin Genealogie

die ontDe in aprii opqerictìtte sectie Genealng.ie,
staan is n.a.v. eon lezing van dhr. J»rott, heeft.
inrniddels haar eerste bijoenkornsten gehad. Op deze
bijeerìkornsten hebben wtj ons hoofdzakelijk beperkt

tot het forrnuinreri sian de doeletelling van onze
groep, met andere noorden, wat is hot waarnaar oli
als groep streven. 'Joorlopig hebben wij ons eerì
tweetal taken gesteid. Ten eerste hot maken van eon
gemeenschappoiijk werkstuk, dat zal worden gepubl.iceerd in hot jaarhoek. Het onderwerp hebben wij
al glohaal kunnen bepalen, maar 1k zou te ver op de
zaken vooruitlopnn ais 1k hier nu over zou uitwijden. Ten tweode, maar zeker niet minder belangrjk,
hebben wij ons tot taak gesteld orn ons onderling
onte helpon hij hot verrichten van genealogisch
aistamming
afzonderzoek met hetrekking tot leders
ook het op weg helderlijk. Hieronder vorstaan wij
pen en vorder begeleiden van mensen die lid zijn
van onze groep (of dat willen worden) die nog nooit

gedaan. Zo zulints arm (amateur)genealngie hebbende
groep op neri
len wij prohereri orn alle loden van
brengen
oat
hetref't gerjelijk niveau vari kennis te
nealogisch oriderzoek. Of deze gestelde duelen zul-

len worden bereikt hangt natuurlijk af van de inzet
de groep, maar ik ben
van leder afzonderlijk binnen
er van overtuigd dat we met de groep waarmee we
qestart zijn eon heel eind in de goede ricbting
zuiJen komen.

in 31Juli hebbon wij onze laatste hijeenkomst voor do
zomervicantle. Op deze hi jeenkomst zal een start
worden geinaakt mot bet gerneenschappelijk project.
is met zijn
\/oorts zal iodoreon din al langer hezig
eon
kwartiereigen stamboorn d.m.v. bet maken van
staat, eon stamrmeks enz. zijn tot nu toe verzamolde archiefstukken, qemaakte staten onz. meeneervaringen uitwismen. Men kan wnllicht onderling
selon en degeneri die nog "niouweling" op bet, terrein van de genealogie zijri kunnen zich wellicht
ceri eerste heeld vormen amateur-genealoog
vari rie verschillende moorn
qelijkheden die je als afstamminq.vast tehebt
ieggen.
je geaeveris omtrent je
gemaakt met hot verzamelen
\ier'der is er cnn start
rouwhrieven.
Wij zijn vari plan
van hidprontjes en
doze mamen te voeqen in eon alfabetisch geranqkan voor een (amaschikt bestand. Zo'n collectie
teur )rjerFalooq van qrnot belang ziiri omdat op bidpientjes eri rouwbrieven naast overli jdenspaats
en datum
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ank nag vaak een stuk levensqeschiednnis van de
overledene vermeld staat. Hieruit kan vaak geboorteplaats, gehoortedatum, naarn van de ouders enz.
worden gehaald. Wij vragen dearorn iedereeri die
rouwbrieven, bidprentjes of oak nag eventueel buwelijksaankondigingen heef't, die hij dubbel heeft
of die hij kan nissen cf te geven op nan van de
volgende adressen:
F.Ladeur, Hereweg 78h, Landgraaf.
K.Kastrop, Lichtenbergstreat 29, Landgraaf.
1.Henssen, Hereueg 20, Landgraaf.
19

Ile 1jan

Sectie Ircheoloie en Cultuur.
Binnen onze sectie was de interesse voor qenealoqie zeer sterk aenwezig.
Ne een prima lezing door dhr. J.Crott werd dan
eneloglei
ook besloten orn een aparte sectie
op te richten.
Dit is intussen qebeurd.
Ohr. 1iath. Heyen werd met algemene stemmen tot
sectie-leider gekozen. Wij wensen hem veal succes
toe.

Rinnen de sectie is oak neri canzet gamackt tot de
vorming van een "Werkgroep" archeologia, die zich
met de archeologische opgravingen en alles wet
dearmee samenhanqt geat hezighouden.
We kunnen nog enkele dames en heren gebruiken,
maar die moeten zich dan wel snel melden.
In juni zal dhr. J.Spierts een dia-lezinq verzorgen van vakwerkbouw.
Dok zal dhr.Spierts in juni of' juli een buitenaktiviteit in Rimhurq acri ans presentaren.
W. Backers.
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Sektie dialekt
Zoals wij u eerder berichtten, zijn wij bezig met het
saitienstellen vari een lijst van spreekwoorden en zegswijzeli in bet dialekt, eveiials eeiì lijst van specifieke dialektwoorderi, (al of niet scheldwoo.rden )
Wij laten hier van beide enige voorbeelden volgeri.
fleipt u ons, (leze ljst zo volledig rnogelijk te maken?
Gape, tee inne bak-oave.
Ì\it in d'r Iìaam wille goa.
i)e heng verkieëd i baa hange.
D'r haos vol haa va get.
Zich d'r gules volsjt6ppe.
Zieh d'r mieëles volsjtóppe.
hni-jvel doeë vuër inne.

Inne an d'r kariiel goa.
E sjtuk in d'r krag ha.
D'r lieëwerik lotte fleute.

Wirke, wie inne moehl-eëzel.
Wirke, wie e inuëlepeëd.
De ¡noei ópriehte.
!)'r sjlauwe a gen naas haa.
De naas vol haa va get.
l)e oeëre s,jpitse.

Inne d' r sj tub oeht de oere bloaze.
D'r pin dr6p zette.
1)'r pin un houwe.
Sjwoar va poeëte en oeëre zieë.
I3aakaof,

I)u ppe s J u rger

J'oenes
1'reiikei e
F'leutekieës
fiabe s
Griehniehzer
G riehi cher
i16ddelskriemer,
Hoeries

eri zoeë wieër

Kuunikoe sj
.Kwaatsj

Kuj -ki

voelle krainmes
Klauwbók

Kiute-drek
Kioemel

Kroehkesj t6p
K oe h t e n e il e s

Klotskop

We
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kank ut nog?

Vieër zint Ing bevuërrechte, iehverige jeugd.
Gezónk en (Pr wil vur ut werk
ut wet;e en ut werk is Os vreugd
en makt Os rujjig en sjterk.
Ut weed in Os ri-je ginne voele geduld,
ós blood is va iehzer vervuld,
vuër zint vuër Os alle uiiimer paraat.
Vieer wille d'r pap ziene vertreëiier zieë,
zieh liant ut Os lotte ziee.
Vieer hant geerfd va dees heide va de koel,
d'r gez6nge werkmansgees.
Vieer zint al inne sjteun vtiCr ut geziri
en kome vieër heem mit Os ieerlig gewin,
wie sjtols zint vieCr da Op 6s werk.

Ós liehf is va iehzer, d'r wil va sjtoal,

Os hát doateege va good,
lug plaatsj in de weld is toch zieker woar,
doa weed sjtee vur sjtee aa gebOwd.
Jiewus, dat inne "Berginaan", wie hoeeg heC Och klumt,
zieh werk ummer vuër zieng bótterham huit,
vieer zirLi vuiër Os alle umfner paraat.
H.R.

Vu e r j oar

I datum is ut vuërjoar doa,
wor ut mar wirklich woar.
Da wor de sjlechte tied verhi--j
en koeet ut viee wer In de wi-j.
Demieprnoppe koeëte fladdere i ut rOnk
i hun kluëre, wit of hOnk.
De piante (loge da hur bes,
d'r Ilérgod mit de zOu da (le res.
H.F.
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EXCURSIE naar AKEN.

Op zaterdaqmorqen Y mei organiseerde het Genootchp
en Locht nar /ken, Uit het çjr'ote aantal deelnemers

blijkt dat de leden derqelijke uitstapjes,die

11een

ceri morgen beslaan, hogelijk op prijs stellen. Bijzander was dat deze reis onder leiding stand van onze eigen voorzitter, de heer Derks. Hij bleek cen

vonrtreffelijke girls te zijn,die alles van

Rken weet.

De auto's vertrokken orn 10 uur en parkeerden bij d'r
Bend, de hekende kermis van lken.

Panttor, ugt viak bij het startpunt,en

dearmee wa-

ren we eangekomen hij een historisch belangrijk punt
van ?\ken. Ponttor is een van de twee poorten die nag
resten van de muur,die in 1336 random Aken werd ge-tfl
bouwd. Venal bet rechthoekige hooldqebouw, dat flU
onderkomeri is van het jongerenwerk, loopt een brug
over nen gracht near de twee ronde torens van de

voorburcht. [en groots houwwerk, dat imat zien hoe
machtig Aken in de Iiiddeleeuwen was. Even later stean
we in de ourle Pontstresse voor dc rest van een oude
muur. de Rarherossamuur. Frederik I, bijgenaamd Barbarossa (rode baard) gal 1\ken in 1166 stadsprivileges, maar ciste toen dat Aken ter hescherming van
zijn heilirjdornrnen een muur orn de stad zou houwen.

helangrijkste stoden
ñken was in die tijd cen van deontuikkelinç
van de
in de toen hekende wereld. 0e
van rie
stad was al begonnen tijdens de heerschappij
flomeiuien, die in de buurt van de tegenwoordige Dom
en op de pleats wear nu het warenhuis Horten staat

gingen baden in de hete bronnen. Nog grater werd hot
aanzien van 1\ken toen Keizer Karel de Grate omstreeks
BOO 1\ken tot zijn helanqrijkste Pfalz maakte.
Barbarossa zorgde ervoor dat Karol heilig verklaard
bedeveartwerd en dan wordt Aken eep van de grote
pleatsen, vergelijkbaar met Rome en Santiago di Cornpastella. Tienduizenderi pelgrims bevolkten de stad,
wear rjrn de zeven jeer de grate heiligdommen van de

hrug haven op de Dom getoond werden.
eeuwenoude Pontstrasse,
Als we 't laagste punt in de
wear nag can 't begin van deze eeuu de open Johanniskamen we bij hot Grosse
bach hep, gepasseerd zijn,
Zeitungsmuseurn,
wear zieh van
Haus, tegenwoordig bet

bijna alle kranten en tijdschriften eerste exempla-

ren hevinden.
En even later kornen we tussen de twee middeleeuwseuit.
huizen, Lwenstein en KerlsApotheke op de merkt
We lapon lanqs het gotische Stadhuis, daL qebouwd is
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over de resten vn de Ru1 Regia vn Karel de Grote.
Dat is de feestzaal, waar de Duitse Koriingen na hun
kroni.ng in de Dom liet feestbnket enrichtten.
Immers vanaf Kre1 de Grote zijn de Duitse Koningen
tot 1531 in Ptken gekroond en woonden zij de mis hij

gezeten op de manieren troon van Karel de Grote.
Langs de Postwaqen komen we op het oergezelUge
plein (Hof) waar we proeven van het befaamde Rkense

water. Niet ledereen vond het lekker.
Net popperimonument in de Kramerstrasse trok natuurlijk alle aandacht, maar de trots van Aken moest nog
komen: het Munster, de kerk die in 800 door Karel de
Grote is gebouwd. Het is een centraalbouw, een achthoekige kerk, een octagoon. Wij zijn meer vertrouwd
met de basiliekvorm van een kerk,te weten een recht
hoekig gebouw.De octagoon van Karel de Grote is een
van de grootste cultuurschatten die we kennen. IJe

moeten niet vergeten dat na de donkere tijden van de
Volksverhuizing weer een nieuue beschaving ontstond
met 1\ken als middelpunt.
In de Dom hewonderen we o.m. de Barbarossakroonluch-

ter, de gouden kansel en de Karlsschrein. Daarna in
de Schatzkammer o.a. de Karlsbrste en natuurlijk ook
de Marjaschrein waarin de heiiigdommen,een kleed van
Maria,de windels en de lendedoek van Jesus Christus

en de onthoofdingsdoek van Johannes de Doper bewoard

worden.

Terugwandelend wees onze gids ons nog op de eigen-

aardige vorm van de Akense pleinen: deze zijn in
Aken vaak driehoekig, b.v. Markt en Hof.

Na een hertelijk applaus voor de voortreffelijke gids,
keerde jeder voldaan naar huis.

Oude ambachten.

W.R.

fUs arnateur-genoaloog vmd je vaak in t-Je archiefstukken van vont- 1800
(schepenbanken en notarissen) hot beroep van je voorouder vermeld. Je

probeert je dan eon beeld te yermen van zo'n mens. Oat was hot voor
Pen beroep vat hij uitoafende, welke kieding droeg hij daarbij, over
Wolke gereedschappen en hulprniddelen had hij de beschikking enz.
I-let boekje tHet rnenselijk I3edrijf"van Johannes en Caspaares Luiken,
'loor hat eerst uitgebracht in 1694,kan hier uitkomst bieden.In dit
boekje hebben beide Cmsterdammers(vader err zoon)honderd verschUlende ambachten uit de 17e eeuu afgebeeld en voorzien
van stichtelijke
Verzen.IJp zo'n afbeelding ziet raen pen mens uit de 17e
eeuw,afgebeeld in zijn omgeving,bezig met zijn beroep.
Uij(sectje Genealogie)denken dat hot niet alleen voor eon genealoog
interessant is orn ambachten uit de 7p eeuu afgebeeld te zien,rnaar
Vont- ieriereen (lie interesse heef't in geschiedenis,cultuur en heemkunde.Uij willen dasrom van daze afbeeJrflngen een vaste rubriek maken in
on
bulletin,uaarvan in deze uitgave de eerste allevering op de volgende twee bladzijden.

M. Ile ijen.

DE METSELAAR.
De kwaá gebuur Vereict eon muur.

De mens bemuurt zyn tydlyk leven,
0m voor 't govaar te '¿ya omgeeven,
En 't eeuwig deel ugt veeltyds bloot,
Gelyk een grensstad zonder walien,
Ten roof van 's vyands overvallen,
En prykel 1) van een eeuw'ge dood.

DE TIMMERMAN.

Hei minder word betracht, Hot meerder niet bedacht.

Zo 't aardsche huis tot nut kan strekken,
0m ons voor ongeval te dekken,
Gelyk het zeer beminlyk doct:
Wat hoort men dan met vlyt. te bouwen,
Daar 't leven eeuwig huis '¿al houwen,
Wanneer 't van hier verhuizen moetl
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SIGARENFAB RIEK "SUMATRA"
lie jaren Lussen 1910 en 1930 stondon hier in het teken
van de snelle opkomst en uithreiding van de mijnindustrie en daarnaast de invloed van do eerste wereldoorlog. Van doze vooral in onze streek zo turbulente periode, is bij de meesten ven ons nu al weinig meer bekend. Zoals bijvoorbeeld bet fraqmentje uit de toenmalige samenleving, dat in Nieuwenhegen een heus sigareníabriekje rloreerde.
De levensloop van dit fabriekjo heb 1k uit de mond van
mijn oudere farnilieleden als volgt opgetekend.
Dintrent de eeuwwisseling vestigden zieh in hot zuiden
van Nederland - vooral in Brabant - talrijke sigarenfahriekjes. Doze hadden veelal ongeveer 10 man in vaste dienst en maakten verdor intensief gebruik van
thuiswerkers. Ook de hekende merken -zoals bijvoorbeeld "Holnar" die in 1940 ruim 1500 man in vaste
dienst had- zijn in die tijd zo kleinschalig begonnen.

Kort voor de eerste wereldoorlog was mijn vader, Sjef
Jurqens, als sol dact ingekwartierd ten hui ze van eon
siqarenmaker in Geulle. Doze sigarenmaker was een
thuiswerker. Hij ontving van eon fabriek de ruwe tabak, vervaardigde sigaren hiervan, en leverde doze
can dezelfde fabriek weer Lerug.
Sjef Jurgens, die van beroep koperslager was, had hier
dus eon unieke kans orn zich ook nog hot sigarenmakersyak te loren. [en kans die hij ten volle benutte,temoor omdat hij als alle gemobiliseerde soldaten toen,
over een zee van vrije tijd beschikte.
In 1915 ging Sjef Jurgens met groot verlof.
Thuisgekornen won hij zijn oudere broer Pierre voor het
Idee orn samen een eigen sigarenfabriek op te richten.
Mldus gebeurde. De fabriek kreeg de naam "SU11TR" en
werd ondergebracht in hun voormalig familiehuis aan
do Putstraat (thans Hereweg) het latere z.g. Poppinghuis. Dit huis staat nu - geheel gerenoveerd - nog
can de Hercueg 50.
Sjef Jurgens zorqde voor de inkoop van do ruwe tabak
en voor de productie en zijn broer Pierre zorgde voor
de verkoop.
De tabak word inqekocht op de Tabnksbeurs in Pmsterdem.
Op doze tabeksbeurs werd tabak uit alle tabaksproductielanden verhandeld. In de bloeitijd van defabriek
werkten er 28 sigarenmakers. alle sigaren werden met
de hand in houten tiormen gemackt. De productie per
300 stuks, de totale productie heman por dag was
droeg ruim 7.500 sigaren per dag.
-
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Het assortiment bestonri uit de toendertijd meest qevraagde modellen; Corona's,
en Tuitknakken.
jflgV
De merknaam van de sigaren was
De sigaren werden rechtstreeks geleverd aan cafe's en
winkel je rs.

Er werd ook gexporteerd naar Duitsiand, maar daar
werden ze alleen aan groothandelaars verkocht. Die leveringen gingen per wagonladingen via HaanradeHerzogen rath.

Later in de oorlog toen het reguliere grenswerkeer
stop kwam te liggen smokkelde men de sigaren de grens
over. Dat gebeurde met grote partijen tegelijk waarvoor dan een grote colonne dragers werden ingezet.
De Duitsers zagen de zo binnengesmokkelde sigaren wel
graag hinnenkomen, want ze hadden zo langzamerhand
aan alles een enorm gebrek gekregen. Daardoor werden
zij ook steeds minder kieskeurig.
In deze t?export?gjqaren werden teqen het einde van de
oorloq zeifs tot. tabak verwerkte kersebladeren veruerkt. Deze werden per paardekar in Gronsveld gehaald
Na de oorlog ontstond in Duitsland een enorme infiatie.
De Duitse Mark kelderde steeds
\
sneller naar een duiziliqwekkende diepte.

Ê
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\]oor ledere aqeleverde partij ontvinq men vele miljoeneri Parken. (imdat die de voigende dog misschien
al weer iee1 minder waard waren, kocht men voor de
opbrenqst von de sigoren meteen dezeilde dog nog
willekeurige goederen op in
1)uitsland. Dot was een hont
allerlei. Hijvoorbeeld cen partij naaimachines evengoed als
een enorme partii corsetten.
V
Dezegoederen werden in Nederioni dan weer verkocht,
Een en ander was natuurlijk
geen eenvoudige zoak, er moest
heel wat handeisgeest aan te
pas komen.
De labriek heeft hestoan tot
1929.

Sjel Jurgens was toen ai enkele
jaren eerder uitgestapt en was
zellstandig een loodgieters/
dakdekkersbedrijl begonnen, dat inmiddels zeer goed
f lo ree rujo

Pierre Jurgens is na 1929 de verzekeringsbranche inge s t ap t

Elly JanssenJurgens.
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ZUrMERE in ut shtppe1eveld.
Ut kore woar aal gedoa.
En de zoogs vl kinger goo,
Mar d'r grutste zumer uoed d'r held.
En met kratse p de bee, en blu4,
Roop 1g mit ing hank vol shtru,
Eqelik is nieks aa LIJrMERE.

Manet Henssen.

Wat e wer

Wat is ut e wer, mieiisj,
wat e weër.
Ut water vilt sjtendig
mit eimnere neer.
Ut reënt, wen ich ópsjton,
ut reflnt uvverdaag,
da rent ut des oaves,

en óch in de naach.
Ich kan, ich bin ierlig
gee water mie zieë;
ich broehk I gen kirk
nog gee wiehwater miefl.
Ich han alle krane
in hoehs t6wgeplek.
ich wesj mich tiog nit miefl..

ich bin toch nit gek.
Want went me de niaas oeht
ut duërgesjpan sjtik,
da is me joa doch bis
6p ut hemme gewik
1)e sjong, die rotte dich
a gen veut.
d'r handel in reën-jes

en sjtievele blujt.

En zUs te lune miensj
mit perreplilj kómme,
da doek dich, de vingt
regeirecli aa te gr6mme..
Lache kuët waal
verboane zieë.
E vrundiich gezich, dat
zUs te nit miefl!

Doa vingt ut al aa..:
Wat is dat e wer,
mieng ester-oge, die
zitte mich kwer,

Inleng heng zint wer sjtiehf
van de runimetiek,
ich hoos mich kapot,
ich krle wer de griep
Dat wer geet mich langsam

an d'r kaniel,

dat makt mich ka.pot,

Va llehf ozi va ziei.
En went ut dit joar
110g ins zoeëmer wefld. .
daag pak ich vri-j,

L
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dat is ut mich weed;
da lekg ich mich
6ngezjeneerd in de z6n,
bis dat ich va
brank-bloare-pieng vergord
E. M. - C..

D lerentaal.
P a a r ci e n.

rompt men: Ji

Urn men paaid te doen gaan
"

"

"

"

"

stilstaan

u

t

Huu

Hot

rechtsgaan

Ham r
linksqaan
Ploegpamrden ontleenden hun naam veelal man hun
kleur h.v. : Broene - Arum - Vos - Schimmel -

\Ioes - 91es - enz.
Kocien rompt men met: De korn - llitsch de korn.

Oak koeien gaf' men soms de naam naar de kleur.

b,i. : de zwarte - 81es - Voes - Honte - Vaal.

Kusch - kusch.
:
en men jaagt ze weg met: Hoei - Hoei.
fiek - flek of' Net - Net.
Gelten 1okt men met :
Fletteke-fiet.
ook wel :
Schapen en lammeren roept men met: Lem-lem.
\Jarkens rompt men met

:(naam)

De hand rompt men

Korn.

Soek - soek.
Laat hem liggeri hij de uitroep: Bf. eri Zit,bij zitten
lien zet hem op spoor met

:

Laat hem rustig zijn met
Jamyt hem weg met
Plaagt of' hitst hem op met

:
:

Last hem manvallen met
Katten rompt. men met

:

en strelend zegt men

:

en wegjmgend rompt men

:

:
:

Couch.

Gees-te.

Kis-kls

Pak.
Niem-iniem.
Poeske.

Kets.

Jiep-jiep.
Kippen 1okt men met:
een kloekhen 1okt men met: Kloek-kloek

en kujkens met: Tiet-tiet of' Tieteke-tjet
Een tarn koriijn is een

:

Hoens of Hoenske.

GOED gereedschap ¡s
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De archeologische vondsten door onze vereniging
zijn de laatste tijd hens niet siecht te noemen.
Hot afgraven voor de nodiqe te realiseren nieuwhouw in het veel besproken of becritiseerde middenqebied heeft materialen prijsgegeven wolke
aangeven de werken of' beroepen die hier in verviogen jaren werden uitgevoerd.
Waarschijnlijk good spul werd tijdens de werkzaamheden met grote happen grond door de graafmachine in een klap weggevreten en per vrachtauto naar elders afgevoerd. Twee restanten van
pottenbakkers-overis gayen te kennen,uit de gevonden potscherven, dat een of meordere personen in +1150 hier doende zijn geweest orn huishoudkruiken of dergelijke te vervaardiqen.
Tijdens oen siecht-weer periode kregen wij van
de uitvoerder de gelegenheid een oven in zïjn
geheel en qrondig te onderzoeken en op te tekenen.

Under de heschutting van een zell ter bescherming tegen sneeuw en regen, staande tot aan de
enkels in de modder begon men hot karwij te klaren. De grondkleur-verschillen tekende diideiijk
af in de rond de oven gegraven qreppel waardoor
een als het ware schervenhoop zich uitnodigend
tot verder zoeken aanbood.
Beetje voor heetje werd begonnen het oven binnenste te ontleden, de af'valgrond te verwijderen en
scherf voor scherf met troffel en voegspijker uit
de grond te pulken.
Plots, na schooltijd, verscheen een knaap aan de
omheining die ulterst correct vroeg nf hij mee
mocht helpen. Up de hoop afgegraven grond naast
het houwterrein had hij ook reeds scherven qevonden. Bij hot echte werk wilde hij graag meedoen
en daarhij zou het fantsties ziin indien we ook
flogeen born of zoiets zouden vinden.
(U ploeterend in het modderveld begon de knaap,
uitqerust met oen lope1 als gereedschep, aan zijn
toegewezen hoekje te graven. Elk schepje werd
voorzichtig, doende als eon volsiagen archeoloog,
aan eon nauwkeuriq onderzoek onderworpen en van
de aanweziqe modder ontdaan.
Gezellig kletsend werkte de knaap door in zijn
hoekje en vertelde dat hij op de tweede kias zat
en graag lid wilde worden van onze Heemkunde-club.
Z ljn belangstelling ging voornamenlijk uit near
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hoe de menseri vroeqer geloofd hadden eri hot zou

geweldlq zijn als hij eon kop en sr,hotel van de
Rorneinen, misschien ud

van de Hatavieren, zou

y i n d e n.

Zo verliep de oerste dag en de knaap beloof'de
de andere dag wederorn van de partij te zijn.
Daarhij gaf 1k hem de raad orn dan in plaats van
eon iepei lots anders mee te brengen.
De volgendo dag, ook nu na schooltijd, verschijnt
ons toekomstiq lid tot leders verhazinq van top
tot teen viekkelons in ons modderveld. Doze keer
echter niet met zijn lepel maar met moeders, misschien ud beste, taartschep.
Zonder blikken of hiozen meteen en in volle overgave aarr hot werk.
Op rnljn vraag of zijn moeder wel wist dat hij de
Laartschop voor dit Heemkundewerk gohruikte moest
hij ontkennenrl antwoorrlen. Maar op de vraag wet
er wel zou qebeuren indien zijn moeder de taartschep miste of merkte dat hij er mee in de grond
zat te wroeten kroeq ik toch ud hot meest overtuiqend teqen bericht dat zijn moeder in het geheel niet zou merken en ook de taartschep niet
"wij hobben iandaaq goon
zou nissen want
dus konden we rustig werder werken.

taart"

Daarbij vnegde hij de dead bij het woord.

Bij hot afscheid die avond kuarn de kricap met do
verontschuldirjing dat hij rie andere dag niet kon
komon. Hij moosi. met zijn moeder mee orn stof te
qean kopen. Want, "meneer je moot weten ik doe in
nei do Communie en de broer van mijn moeder eri
die zijn vrouw rnaakt voor mij eon nieuw pak".
" dag meneer, met een goed schopje gact
hot toch veel beter dan met een lepel en mocht
1k nog scherven vinden op de 1.eemhoop hierneast
dan leg 1k ze bij elkear of heweor ze voor onze
c 1 ob".

<ijk dat zijn toekomstige Jeden met PIT.
Df zijn moeder er ook zo over denkt is mij niet
he ko rid

ha er.

H.A.J. Dortants
Eygelshovenerweg 25

6374 KB LANDGRAAF NL
Tel. 045-315315

Cultuurhisto-

risch Genootschap landgraaf
LOudheidkundig
September 1987.

3de Jaarqang

iiij hot samensteilen van dit nummer kregen we de

iijst van inschrijvingerì voor hot Jaarbock 1987 in
h an de n

FIeL viel ons op dat nog niet nile leden hot Jaarhonk besteld hadden.
Ja, de vele regen in de vakantie kan veci uitwisseri, zeif's uit ons qeheuqen. Hot heroerde is echter
dat het later hijdrukken van dit Jaarboek duur ant
worden en dus nief kan zonder prijsvnrhoqiriq.
[r is nu hes.loten hot jaarhoEk eon maand iater,dws
ca. 15 november te laten verschijnen.
knot dus nu nog 2 .ueknn inschrijven.
In het nieuwe jaarhock zal n.m. eon artikel ver[J

schi jnen van IJiei 1irìqens unarm

hij de spannende

ringen van 16 februari tot 24 februari 1981 (9e

rIng

dat hekend werd dat L andgraaL gevormd zou worden)
heschrj j [L.

Dok over hot [ikenhos (ten oosten varì hot station)
zal eon artikel verschijnen.
flit. i.v.m. hot traco Dormansliery.
De [xcursie naar F3ruqqn kan niet doorqaan. [r was

te weinig helangsteiling.

Hot hezoek ann Iken was eon succes.
H.ij de samensteiling van ons programma 2al rekening
gehouninn worden mot korte exr.ursies, die zoor ¡ n do
smank vallen.
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O VE R VA L
(2 flou.),
ionri in í11rziein
in 1742, !At op dr
te
3chesbErg
do
pistorie
werd r op d 'jnorcleur vn
gborisd.

tijd door een bende hoI<De omgeving werd al qeruiimeLij
hdden de iaatste wekerijders onveiliq qrniak.

inhrken
ken in de dorpen rond Heerlen verschillende
burgers
un
Uok de qoede
en overvallen qepleeqd.angst
dn7e
dieen
boyen
voor
Schesherg leelden in
snchts
opereerden.
ven en moordenaars die 1 Lijd qnvi1en of ze grendelschemering
Niet zodr w;s de harricadeerrien
de ramon.
den de riouren en
boorderijen
hij toerheurt
Up de moor afqeìeqon aanbrak. Erwerd
hoorn of
lag
eon
gewaakt tot. de morgen
huren te kunnen
gereed
orn
de
naaste
eon geladen buks
waarschuwen zodra er onraad drciqrle.
men zich welliger voelde ornIn dc dorpen zell, waar
woonde,
beperkte men do \oorzordat men dicht opeon
afsluiton van
gen meestal tot hot zo stevig rnogelijk
woningen.
alle toegangen tot de
of "Den
iri DatLmen ank in de pastorie van Schaesbnrg,
die
dagen
in
con
akte
uit
Scheijt»' zoals bet dorp
wordt. genoemd,

odaan.

uroeg de "koeckmoijdt"
Toen er op de dour gebonsd werd
nedat
zij bewend door de
(keukerimeid) van de pastoor,
\Jie
do late bezoeker
gang naar do voordeur was qeqaan,
dringend orn open
mannenstern
verzocht
was. Een viciondo
vortelde
huiten
op
de
stoop
te doen. De vroerndolinq
doodmoe was en een
uit
.4ken
kwam,
dat hil holernaal
zich had, die eon dringenbriol voor de pastonr hij
"Waer
vandaon sijt gij?"dewilde
de hoodschap hovatte. Horhach"
stem
verduidelijkte
de meid reterr. "Van
eikenhouten
dour.
iari
dc
solide
aan de huitenkant
die in jn studeerkamer
Inmiddels was oak dc pastoor,
qehoord
had, in de gang verschohorri
de stemmen eri
wantrouwen kennis van
nen. Hij nam met qerechtvaardigd
daar
buiten
eon
man stand die met
de rnededelinq, dat wilde knrncn. "Desto
vriond", rep
alle qeweld hiririen
niet
aan do dour
er
hij, "ik ken jo niet en ik denk
¡Us je eon
open
te
doen.
za irnat ioor eon w.ildvrenmde
de
dour
door."
dan maar ander
brief hebt stoek horn antwoord.
oak geer'
en
er
verscheon
Er kwarn echter goon
deur.
Wel
hoartussen drompel eri
brief in do spleet de
qedempt on opgewonmeid
huiton
den de pa.stonr on
en zj pleeg(len praten. Er waren duo nag meer marinen
den blijkhaar oworleg. al wat dit ovorleg zou ortevo
De pastoor wnchttci niet
opendo eon dakuenster
ron. Hi j rende naar r1e zolder, roepen.
en begon uidkeels orn hulp te
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De geolarmeerde huurtL;ewoners qrepen hun qereedstaande wapens en kuamen toesrie lien.

Zij troffen voor rie postorirn niemand

aan.

[loar toen men in ges] oten colonne Lezamon net de pasLoor op onderzoek uit ging, iom1 men een i adder die
Legen een loge uithouu sian de pasLori.e was epiaoLst.
Oaorrnee lloren de mannen op bet dak gekiommen. Zij hadden reeds enige pannen verwijderd orn cen gat te maken
woardoor zij naar binnen konderi klimmen, toen zij de
vìucht. moesten nemen.

ROMEINS GEBOUW
Reeds eerder werden veroridersteilingen genpperd, dat
bij kasteei Schaesherq een flornei.ns gehouw gestoan
muet hebben. [inn ziet hnrhaaidelijk hewaarheid dot bij

kostp.len reeds perder op dezeifrie ploats of in de
huurt cen gebouw van vrongere datum gelegen beef t.
In de muur ion het Jatere kasteel Schoeshrrg bevindt
zich cen groLe steenbiok van Kunrader steen, die ALkomstig muet zijil vun cen Romeiris qebouw.
[lii enkete recente onnfhanknJ.1jk oncierzonkingen zijrì

00g meer restanten van cen Romeins gehouw gevonden.
Zoals gedeelten von dakpannen en stenen.
Dok in cen afualput bij het ie eeuws gebouw dot op

de ploats van kosteci Schansherg lag, kwam een aeuleelte von een Rorneins hypocustum (verwermingssysteem)
te voorschi.jn.

PAN N EKE UK
De pannekeuk van rnien

ruarn.

ut resep van die n6nnev6Wie ich d'r vurrige 1ier
koame mich de pannekeuk van
io van d r Wiel loos ,

aa panne.inieng main in (10 gedanke Wal; die ze beve 1..ankgraaf
te d ' r ganse
keuk gehakke hat . doa 1.zenks
mit t6wdekke,. 1oe1i viJigs te I gikker loak waal e
pannekoke-Ii1ske en doa kans te appel-en sjpekpannete ut ¿ch ehad
kook eflte ; mar ich gleuf' , da has
inne
grOeë te aad mi L
Nea , (la mi eng rnant. . ViJ5r houwe

wat graad riehp woar
alle soate freuL en noa venant,
mam inaket ginn.e diurne
woet pannekook gebakke . Mieiig
milk eri
Í'1ienterkesdee, rn1t flot, flot get rneëi,
veëdig, ju , noa

eli da :
bakpoeier óiigeree gerniezjeld
inne ieër1ie, rasde pan i. I'ea, Inietig main niaket
in inne ':roete k6inp, langs

-

echte gsj-deep;: utgesjiruijd,
nieëi
e külke in ut midde,
d'r cank get
zaot
r:e4rnit
get
laiiw
milk
en ge t soekker aa(ba-i de
"gon ,da langsaam van nl;
gornengd, lo itenute lotte durchreure,
nog e paar eier
midde oeht de miii< good
inne
sjuit
oalig, tege
d'rbi-j en 6p ut lets flog kingersjpieël,
doa rnoet
ut aahrenne. flat wear gee
deeg
haa:
zoene
kóînp
dikke
s te al moeskele .vur
L
inne
vuch
tige
liandook
.
Dan
woe
fosj durchsjioa
deeg rnoet (la hoitoa ing
uvver d' r k6mp gelag eu (Ie
p1etsjke;
in d'r zoehner
p
e
wenn
sjt6tìd "'oa",
wiiukter
k61;
hi-j
de ferneus.
in (-le z6n, in dt r treut vijërverz6rp,l:
sjt;etskes
deproelime
Óiigertussje woar iiI;
of
aaf,
de
s.j
teen
oeht
de
van de krocdhìjeie aaf,erietsjt, groeël freut durchkiesje, de ittiemele
. I)Llt woare dus de keuk va
gesjnijje, enzowier. . witte
niiemele, roei nuieriiele,
inieuig mani: kroesjele,
dr6p gezat),kiesje,
(ging sjwatte, dea woeët sjnaps
ringeloate, bieëre
zoeëre en zeute, bakproehtue,
worhelekook, mar doavuër
En ut aideriekkesjt;e wear busj
i: worbele plukke
mocete v'r ieësj noa d'r gebroek,
zoere en zen te,
Alle soate eppel woee
Le
sjtuksjkes,
i
sjielive,
mit of oaiìe
roeë en greulue, i
6ch
broadwoe5sj
en sjpck.
roziehne en krin te - . Mar
al
kook
gehakke.
bi-j ós woeet noch eemoal va
mieC woar, da koame de erpelEu went da gaar gee freut
sjniebhelskook.
. Vur d' r
au (Je ri-j: riehikook en
ekstra
muCle:
wie
nue ruoen
riehfkook houwe viCr ing da in ut groeCt;
mit inne
ut amnuidelmuCleke hat, titar de erpel aa te du.jje
en
bote kiots boave dr6p, vuir
(flat
gng
durchgedricend
woeete.
de untie, die óch
titar da hots te de
óch allenuij tuft (le hank-riehf,
eraaf hange en mit die
lappe vi langs (le vingere
blood-heng nioeCts te 6ppasse, dats te ginne poetteskook kreogs i plaatsj va riehí'kook.)

die sjriiebbeiskeuk. . . ich j1etif, dort houw mfen'
rnfl,n patent dr6p, (lie han ich noeits mfe urges eziei: vari de gesje1de,fewesje erpel woete dun
sjiehve gesjnhjje, die woete wer in laiig, sjmaai
sjt;riepkes gesj1lfjje (sjweëe1kes), da Icoam doa
rneël hi-j , (dat woar 6ch d5ks bookesuiefl ) , zaot,
eier, mit get water oÍ' milk lime dikke bri-j gereurd
dan 6p e heet vuur in cl ' r hete oalfg good aabakke,
clan langsaarn mit d'r cJekei dr6p gaar lotte weide,
nog ins umdrieiie en van de anger zíej bakke . . en
cia hots te inne pannekook mit good-geëi sjwege1kes
hoave dr6p. . doa sjmierete vir zeern dr6p en da houwe vir kIrrnes
En went vier reste erpelpuree houwe, da woeCte (loa
Eu

Och keuksjkes va gev6rmd, (':ehakke en zeem drOp gesjniiCrd. .
Mar. ieCre wem leCre tówknrnp: ailing Op Ing ouwer-

we tsje koaie-ferneiis ka me richtig parinekook bakke.
E)oa ka ging iektrisje, ging gaasferneus en ginne
magne tron dra t i eppe.
Ailing ing g6i hoehsvrouw katik ing ferneus richtig
sjtoake, dat woar Ing kuns Op zich
itch weul vur cee geld inietig gansferneus ini- mit 'Ing
koaie-ferneus Loehsje, mar ich mOt t6wgeCve, dat 1)15
inch nog nicks is oeht;gev6nge , wa t, wie die verwuiis,jde krn1.e-ferneus alle soate wermdes Op ing plaat liouw
1)rek boaver d'r vuurpof. wear (le gr6tste hits,cloa
sjt;Ojig datginnlge drOp, wat flot aan ut koake of
bakice inocet kOmme en da woeCt ut Op 'n zl.ej gesjoave,
woee ut koake bloof' of werm bloof, doa kOs me waal
zes keëteie Op kwiet..
Mar wen ich nog dra dink: ut 'srnrges Ing sjt6tid leeder ópsj loa, ut essje-sjoat och thoale, (noadat; nie
gans vurzichtig d' r vuurpot oehtgeroacheld houw,
angesj bog d'i' sjtuh doehnie-dik durch de ganse
kuCke). . da proppe papier, druCg vunkeihoot, aasjteCke
Op d'r richtige tied de koale drOp, en went ut nit
zoee hect hovet: inne knoa sjlani drOp. kn went ste
Ins roeëd-gluj je gesj tok ho is, das te bang woars, dat
dich de sjouw n.a brank gOng, w6rps te inne ernmer erPeisjaln Op ut vuur, cfesnoeCds die van de noabere d'r
I)i_j, went die ze nog nit; nan de knieng gevoord houWe. . . Mar d' r sj tOls vaii Ing gOw hoehsvrouw wear:
Ing zilvergesjoeërde ferneus Noa ut e te loo L nie ze
aafkeuie en da konmn ut kiske ini t de lappe, ut sjoeerPapier en d' r hartedief Op de proppe. Went me ze endlich blietse-blank. horns, sjt6iig ¡ne zeliever i vuur en
Viani! in d 'r zoeCiiier woar me da Och nog kliedcrnaat

1esjwi.t. Ing ferneus sincere is beater, wie dri-j
SjlOnd trii'ime

!

l.Ìd. -c.
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Urne nveld g evo nd en.
veertig werd op cm 1W]
Ifl het begin van de jarer
rbarakapei te Pa] emig een

meter afstand van do
graf'veld ontdokt.
De pl mat s werd in ceri hoek, gewonnen op kasteel
Schaesberg heschreven.
Aecknrs, die
Deze gegovens stammen van dhr.Lo'iis Joop Hooperbroer
Ehristlaan
en
semen met zijn
museum te Ehrenstein,
mans, oud conservator van hot,
doze urnen opqegraven hebben.
werden zij gadegeslaqen
Tijdens doze werkzaamhederi
t1.P,,
die de zaak niet verdoor de Djjtse soldaat heeft hij
gedacht met vertrouwde. \Jermoedelijk
te
ecken
tE' hebben.
zetstrijders nl dergeliike
revolver
soldact
met
getrokken
Plotselinq stond do
ioor hen en miste opheldering.
en in het algemeen overleHet opgraven t'an urnon
voorouders
word door de Duitsers
denen "Innen" of'
heschouwd.
als graf'schennis
met oen smoesje over bet zootien heeft zich toen
kunnen redken near zand en grind wit de sit.uatin
de n.
aantal urnen qe',onden en
lion had echter reeds
een zat
schrik
er echter daniq in
deze verstopt. De
vorder te qraven. in een kinen zij durf'dnn niet hnbben
zij de urnen
Enkeln dagen later maritailen
naar huis gebracht..
derwaqen in kleine
mental
van doze urnen
(1k kn mij herinneren een
t.e hebben.)
hij mij thuis gezien 213
urnen qevonden. Zij lagen
Er werden in totaci

met de opening sinn
zoals h.ierorinler aangegeven en
nosten, (de morgenzon) teqen ceri

de urn naar bet
eanpiant. van dennenhon.

A'

A

A

/\anplmnt cennenbomen.

A AA

AA

AAAAA AAAA

J
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Man

n zijde was qeroerde gronri door de aanpinnt

van dennentiomen en werden qeen urnen aangetroífen.

Daar L.B. goon tienen wilde hebben, uit angst. voor
de Duitsers, hebben de andere heren de ornen gelijkelijk verdeeld en meegenomen.
Waar deze urnen gebleven zijn is niet met zekerheid te zeggen. Mangonomen mag worden, daL zij

zieh hij de Familie van de beide, reeris overleden,

personen bevinden.

Wiel tieckers

Sekti e

G en ea log i

e

Onze sertie heeft gedurenrie de vakantiemaanden haar

aktiviteiten tot eon minimum heperkt. In Juni hehhen we tijdens onze laatste hijeenkomst. eon start

gemaakt met hot qemennschappelijk project. Dit zal
in de komende maaririen verdor worden uitqewerkt. In
juli hebben we nog een studiebijeenkomst qehad,
waar onderling ervarinqen werden uitgewisseld m.h.t.
cenealoqisch onr!erzoek. Op dondordag 17 sept. is onze volgendo bijnenkomst. Er zal dan iemand een inleiding korneri houdnn over nude handschri Iten (paleo-

graNe). Verrier staat er ioor de komende rnaandnn een

ç}ezamelijk archicfhezoek qepland.
lip do middnnpagi.na v md U doze kenr weer iier nude
omhaciaten door J.Luikerì.

M. H e i je n.

Sektie Dialekt

De zomervakantie (of vat daarvoor monat rloorgaan) is
veer ierleden t ijd. De avnnden worden langer en er is

veer t.ijd voor onze hobby's. Laten we er dit jaar
Oen
Flink teqen aan gaan. Er is weik genoeg aan do
winkel; er moeten meer letters op papier. Laten we
daar dit wititersoizoeri eens met. z'n allen de schouders onder zetten.
Heeft iedereen zijn uakantie-verhaal op papier tjezet?
Goed zo.
ii propos. . . Onze oproep in het vorige bulletin, orn
diaiektwoorden-spreekwoorden-en zeqswijzen te verzamelon is en blijft nog steeds van kracht.
We
eemoal zie hat verloor aan 't plat,
de
blet. zieh rin 'Jas, dee lieet nit mie ins
bis datte gaar ginne kamau mi

hat.
E

il. - E.

icbt eu Jucht.

Is 't choon gebruik van glaze

ruiten,
bouwt
men dicht,
Maar 't huis des horten
Door ideiheid en beuzelingen,
Met bout en steen der aardse dingen.
En stopt hot toe voor 't Hernels licht.

0m 't licht niet buiten 't huis te sluiten,

H leven zicht, Na

DE GLAZEMAAKER.

Van Gods gonade, liecde, en regen,
Niet vioejen buiten 't hertenvat.

't Is wyslyk, bet hy maar den regen

De mens, orn 't heniels nat te vangen,
Maakt aan zyn wooning watergangen,
0m dat hy gaaren nooddruft had:

Leid bet traed In 't gemoed.

DE LOOTGIETER.

De zinn'iykheid neemt VUII en stof

as 'cesluit in zieh den schat
nbaar en voorspcedig leven;
Maar waare wysheid heeft gavat,
flat ay, en wy, eflcaar begeeven,
En maakt aen schatkist van het hert,
Daar eeuwiv good beslooten werd.

Van 't

Daar zo veel zondenstof op viel,
Bespat, bekiad, en vuil bezoeten.

Van t nette kleed en huisraad of;
,faar 't best van ai word veel vergeeten.
Het eeuwig deel, de waarde ziel,

Ben idar zoekt De onrejne hoek.

Best gekist, Miost gemist.

De

DE SCHUJERMÂKER.

DE SCHRYNWERKER.
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FAMILIE KRON IEK
LEOPOLD IURGEN5:

Geboren op 19 mci 1889.

Overleden op 23-jarigo lee[tijd 20 juli 1912.
Leopold Jurgens was do oudste zoon van Peter Jozef
Jurgens en Gertruda Jurgens geh. Smeet.s.
Hij woonde bij zijn ouders man de Putstraat ( De
huidige Hereweg).
staat er
Hun huis, hot latero z.g. P3ppinghuis
grondig
verzij
het
ud
Hereweq 5(1,

noq altijd op

bouwd en gerenoveord.
Toen was hot ceo cenvoudige lernen 'iakwerkboerdcrij
huwelijk voor
die zijn ouders in hot begin van hunhadden
ze ong
hadden.
\ioordien
1000 Mark gekocht.
wooing
enkele maanden inqowoond in do ouderlijkc

Jurgens in de [mrnastraat.

Leopold was vat men noemt eon "geboren" handelmar
en zakenman.

reisde hij met
Al kort na zijn lagere schoolt.ijd
stoffen voor cos-

met
eon hondekar, iol beladen
de hoe rendorpen mf on
tuurns, jurken en onde rqoed, dc
man. Omdat in nie
bracht zijo waren ílmar amo
waren,
moesten .de mondorpen goon stoffonwinkels
van reizende
hun
te
xtielbenodigdheden
sen rimar ud
kooplieden hetrekken.
voor dc wind dat hij zijn
let gino hen al gauw zo door
pamrd en wagen. Hij
hondekar knn vorvangen

ceo veel wijbreidde zijn handel nu flink uit tot
Belgische
grenzen
de
Duitse
en
dore omgeving, over
heen.

cen overeenkornst orn van
(let eon kicermakor had hij
ook maatkieren te makeni
zijn stoffen riesgewenst
boerinnen,
knechten en meiden.
voor de hoeren,
overeenknmst
met kleermaker Mon[erst had hij eon
later ging
dc
Putstramt
muller die ook man kleermakerwoonde,
Eygels[rings
uit
hij samenwerken met
h oven.
extie1handel
Leopotr( verdiendo goed geld met zijn
dccl
van
het inkovoor
cen
qroot
en zorqde ai qauw
men van hot gezin Jurgens.
¿jeweest in hot gezin
Hij is ook de winkelpand
grete animator
Put" (hook Hoof"a
gonne
orn hot grote
huis
velderweg) te houwcmn. [en foto van dit grote
Jerleden on
hot
hook
"Nicuwenhaqen
op blz.272 van
T o ok o m

gebouwd met
Het nieuwe huis werd in eigen heheer
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behuip iari vrienden van zijn varier.

loon de bnuw noq maar net begonnen was werd Leopold

ernstiq ziek. Hij stierl op 21] juli 1912 op pas 2:3jariqe 1eeltijd ann tyfus. Deze ziekte heerste toen
in Nieuwerihagnn. Heel tragisch voor het gezn Jurgens was, dat zes weken daarvoor, op 12 juni 1912
al ann deze ziekte was gestorven.
Jammer genoeg heeft Leopold dus hot nieuwe huis,
waar hij Zn hard voor gewerkt en hot meeste qeld
voor verschalt had, noolt meer kinar gebouwd

hot 9 jaar oudo dochtertje Sybilla Latherinn ook

kunnen zion.

Zijn toen 21-jariqe broer Pierre narn zijn tank over

en heeft qezorgd voor de verdere afbouw van hot
huis.
Tegenspoed bleef de famille tijdens de houw van dit
huis echt niet qespaard. Zn werri ong vdSrdat hot
huis klaar was, ten gevolge van eon ontzèttend hevige storm, het gehele dak vernield.

De famflle Jurqens uit lJss heeft hun toen nog li-

nanciele bijstand qegeven orn deze onverwachte
teqenslag hei. hoold te kunnen hieden.
Elly Janssen-Juroens..

BELONINGEN
In hot zakboekje vari eon soldant die op
mcl 18813
was Ingodeeld als luteling van de llchtlng 1881):
"pari alle vrijwlliig dienende rnllit.nlren beneden de
rang vari officier H1 rie korpsen vani het leger worden, wegens volhreriqon sinn lnnqdurige trouwe dienst
ne hot 18e levensjnnr de navolgenile oiirierscheidingstekenen en belonlngen toeqekenid i.e we ten:
Na zes dienstjaren, eon chevron bonevens een soldijverhoging voor korporanis en minderen van
cent per dag.
Na twaalf dieristjnren,oen bronzen medaille ori mpniouw eon soldijverhoging van 2 cent per dag.
Na nchttinn dienstjaren eon tweede chevron.
Na vierentwintig dienstjaren eon zilvoren medaille.
Na dortig dienstjnrnn eon dordo chevron.
1

Na zesendertig dienstjnron eon gouden medaille met.

vijitig gulden gratificatie.
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KINDERSPELEN EN VACANTIE
voor cireunri3 nu,qerioori
De vacBnLie-tíjd ws vroeger
mRt,
nerd
n
de
tijcl
jugd, vrij vin school Kortoin mn had dn tijd voor
spelen en sei1etles.
oicjfn doen en iton.
vergzeid vari do
r;E)t mn toqnwoordici
, i1 dnofnieL
in don 11 ande
buiten1nd
elders
ouders, niìr heL
Voorheon deed mon dit in eigen
de verpozing zooken.

de huurkindoren.
de
regio us siochts voor
Eon vacnie huitenterwijieigen
eon bezoek aan cen zwembad

omqevin

spelenci met

enkelen wegqeiegd

voor velen Lot eon groot onhekend iots gerekend
moest worden.
dat men eon
voor
Deed 7ich echter de qelegenheid
slechts
ioor eon
dan
was
di
t
zwernhad kon hezookeri,
wised
ing
van beuur was er eon
nur toegestaan. Elk
nur
heron.
en hot volcionrie
zoek ni. en uur dames
rnocht
men niet in ons kathol joke
íemengd zweritmon
z u ideo.
voorheen, dan zion
Hs we hiijven verqelijkon met.
ls hot
radicaal is ingekrompen.
we dat. de badmode
toxtiel
qebrek.
gowassen
of
wagens
ware te hoot weiniqe bezitters van eon echt hadpak
De vroegere
soortement ìauì hai El-inge onwaren inqekir:md i n eonhnvenstuk,
torwiji men nu hij
derhroek waaraarì ren most zoeken
on sian bovenstuk
jobo hot bartpak sons
maar niet te spreken.de jrurjd naar bet zwemhad gaat
De huidige gang van
met. eon radio-recorder soms ter

bij velen qepaarr
st dio eon oorierdovend
gro to van eon qcìroedschapsk.i
muzieMen
denkt
nel
eons dat de
iawaai verwekkon.
ioor
salaris ontvanqen wolkehot
kanten van vandang ceridecibel,
orn hot even
aantal geproducoerde
voorthrenrjt.
kianken men
teqenwoordiqo nudeGoluid produceren was, indien dein rie Rode book,
haden
re qereratio ging pootje
i.n qroeps-vorMen tong rnecstai
echter niet vreernd.
word
er niet geIlrunsuarnorheide en
band richtingging
gepaerd met bet gerie
wandelpas
zongen, dan
kieppers.
luid vari zeif qmaakto
ook
vervaardiqeri van kieppers was
Kiepperen en hei
voigt:
deed
dit
als
hezigheid
en
men
oen vacantie
jari ca. 12 cm langen
Klepper s waren bouton pìankjes
de O,
varierend
tuseen
en 4 cm breed, de dikte de piankjes
ht
beste
knn
l naar gelang men
b.v.
cm.
harde
houtoort
hanteren. Hot beste was een qoede (harde) geluid.
vanweqe hot
of qeeikenhout. Ditwerden
lotwat rond afgeonenion
1

De uiteinden

iY3

vijid en liefst noq even in bet vuiir gebouden, zo-

dat ze nog harder werden en bet vi teinde ook noq
de coratief' werkte.
Um een klepper-ge.lu.irl te produceren werden de kiepper piankjes vastqenomeri tussen vii svinqer en middenvinger en tiissen nìiddenvinger en rinqvingcr. Ri j
geoefenden kuam er nog een derde bij ni. t,ussen
rinyvinger en ptnk.
lila arm en poisheweginqen werden dan allerlei

"k leppe r-rnar sje" ge spec id.
Sommigen tiaren 70 hand ig da L ze met bei de banden

Legelijk konden klepperen.\ioor velen was dit bet. heiui steren waard.
Ret kiepperspel was eigenlijk een jöngens aangelegenheid. [)at enkele rneisjes onk kiepperden was
echter niet vreemd.
Ret gros van de meisjes sas echter brizig met andere

spelletjes h.u.
Hinkelen. [eri spel dat in vele variaties gespeeld
werd doch meestal het zelide grond-principe had.

I n een lernen orìderqrond werd met. ceri scherp ioor-

werp hok jes getekend. Ileestal tien in een veelvoud
van fi guur comhinatle' s waarbij bet vakje 10 in de
rneeste gevalien de naarn "hemel" kreeg.
Tot onqenrieqen van enkele huismoeder's werden met.

krljt de stoepon sorns van hinkel-figuren voorzien.
Elk decinernend melsje had een moole qiaride steen of
vaak 00k ud een stukje marmer als hinkel-atrihisut
steeds bij de hand.
Hei. meisje dat aan de beurt
was gooide haar steen in bet
111
vakje 1.
Springend op e'e'ri been, want

dat is hinkelen moest dit yak
worden overgeslagen orn in yak
2 te helzsnden. Dan, sorns een

7

8

9

n

6
halve of kwart slag draalend,
moest men in spreidstand naar
7
3
de vakjes 3 en 4 sprIngen.
l]ervolqens veer naar 5 hinkelen, near 6 en 7 spreiden, enz., orn zu vakje 10 te
hereiken orn dan van de hemd naar het uitganqspunt
terug te keren.
liervol.qens werd de steen dan in vnkje 2 gegoold
1

het.weik nu moest worden overgeslagen orn hetzelide

Spel. te herhalon. Net zo lang tot men op een lijn
trapte was een en bet zelfde meisje aan de heurt.
[en iari.atie was dat. men nl hinkelend de s Leen met
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te stotori
vmkje trachtte
de voet rimar bet vogende
geraakte of eon
de
bui
toni
ijn
zonder dat doze over
yak oversloeg.
rie
was dat men
Nog eon andere vorm vAfl behondigheidschoen iegde orn
de
nous
van
de
steen of schorf, op

alle tien de iakken te heveriolqens al schuivelend
steen
van do schoen viel.
reiken zondor dat de
.i s misschi en
Doze korte omschrijving van speiletjes
lezeressen orn do hun
do
lezors
of
eon uitdaging man spelletjes voor bet volgendo
hekeride liedjes of
\/nrimtie's op hinkeispelen
bulletin te noteron.
zijn everieens welkom, orn zodoonde een verzamelinq
van jeugrispelen te verkrijrjen.

ha e r.

EXCURSI E

haar Maas eik

vari de proDoor do Dienst vari he L Kunstpat.rimonium
sturli.e-excursie
uitwas
eon
oincie Aolqich-L imburg

qoschreven te limase 1k op 26 augustus 19M?.

gekregen
Hot O.C.G.L. bari doarvoor con uitnodiq.ing
Dijck, Rade
tie
heron
Broiwer,
van
en per auto zi.jn
te makeri.
en Kuyl omar 1mseik gotogen orn dat mite
stedbouukunrie
hoer
Lrrnenrt,
Hot b cok dat. ,behalvo
vari
en de hoor Custers
digo vari rie gemdrn'te Roermond
O. C .[.L
lloriumentenzorg Limburg en de 4 leden vari hot(36),Belde ovoryrrite meerderheid sian de deelnemers
g.ische architecten waren. de architect Martens volgNa eon korte inle.ïdingMarkt
imn vari limase 1k.
de ceo hezoek man de
ont.moetingsplmnts, eon
Een plein is eon rustpunt, eon
binnoste
van eon stad.
gezicht, eon ruimte in hot
is eon histoplein
van
liamseik
Hot eon hectare grete
lindebnmnn
De
dubheie
nj
rische plek hij uitstek.
limaslaridvormt sinds 11362 eon qrnone wand. Eon reeks
apotheek,
s
oudste
so buisqevels, waaronder Aelgi
plaats umar cens hot "Hee
omringt de gekassnide open
blikuanqer
was. Nu prijk t er
renhuys" of stadhuis de
met
van [yck, samen
hot standheeld van de gebroeders
als
hot
perron
beschermd
de blauwsteneri pompon en iandschap qeniet hot marktmonument sinds 19136. íis
plein hescherming minds 194M.
De manpak en renovatie van hot Maaseikse stadshmrt
De markt vari
vormt do amnleiding Lot. deze excursie.
heschermd
landschmp van
Mamseik is ud eon wettelijk

1q5

onqever Ffl hEctarn mear ook een kruispunt van wrgn mt, vari aile kntpri i nv1swegAn en en grote
prking op het p1Ein.
Nen wil nu d verkeerssitutie uijzigen door a11
straton al' te smi terì en drdoor de auto ' s te weren
eri op de ze wij ze de mArkt ceritr.iaJ te maken ioor de
mensen en niet meer voor de mito's. Het za.l duideiijk zijn dat men rioq veci weersLanderi rnnet overwinnew vont d renovaLie van het Miseikse stidshart

zal zijn voltooid.

Na eon grondiqo verkenriing van de markt te 1'laaseik
vertrok hot gezelsohap per autobus naar Roerrnorid
waar de stedeboriukundige, de hoer Ermens een miei-

ding hield op hot Ilunstorpbeiri.
De Cistercinser Munsterabriij werd in hot begin van
de l3de eeuu gesticht door [raa1 gerard ian (eire.
[en gra[monumnrit van hem bevindt zich in de kork.
bdij was oorspronkeìijk bui ten de stati gel egon
De
en kwam waarschijnlijk aan hot ebd van dc l3e
eeuu binnen de omwalling te liggen. In 1797 werd de
ehdi.j door de Fransen opqehcven, waarria hot nierendcci der gebouwon tot kazerne werd ingoricht. Toen

de knizernef'unctie werd opgeheven zijn de laatste.
resterende qebouwen van de voormalige andij gesloopt.
[r hi ijit over de Munsterkerk uit dc 13e eeuu, gorestaureerri en gewijzigd tussen 106/i en 1891 door
dr. Cuypers, waarvan eon stannlbnel.d op hot. plein is

opqericht. in 1930. Toge]ijkertijci met de restauratie van de kerk werd begonnen mot do eanleg van eon
piaritsoen. In bet midden van dit piantsoen word in
10813 de muzinkkiosk, maar ontwerp van dr.Euypers
opqericht.
In 1975 heeft men eon pian opqestelnl hot Munsterplein te renovererl en van hot piantsoon eon pleini
te maken, hetgeen nimarna is iiitgevoord.

Men is ui t.gegaan van DE VOLCENDE UITG1NG3PUNTEN:

Herstel en stimulering iian hot. flunstorplein als
rust- en ontmoetingspunt.
Werinq 'jan bet gemotoriseerd verkeer.
Herstel van de dubbele bomenrij rond bet plein.
/4 liandhavinq van do muzipkkiosk in rie gegevon sit lia L i a

Tusaen de dubbole bomoriri.jnn en op markante punten

un ruien een amo t al "Nun s to rpl o i nbankeri" qepi mat. s t

die hot plein als rust- on verpozingspunt aanLrkkoiijk maken.

We hobhoi-i bof. plein bsieknri en o. a. rie prachtiqe
COOt dan 101) jaar nude Sequoia boom bewanderd, zijn
In dra Munstn'rkrrk qoweest mot hot grafmonumuint en
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vervolgens weer per bus omar Vlamseik gererien.
Bij teruqkeer werd oris door de schepen van hot

5T/D5F3E5TUUR nag eco Qias champagne maneboden.

Wat men zich ud

mfiraag

hi j deze

tudje-rcrje

hewoners
i_s hoe wij de "ontmoeting met pleinen" alsrni.ddneIjimd
nu in bet
van t andgramf nine ten ver staan.
bet ninuwcì bestuurscniìt rum ierrijst waar mrrjeris in
bet ni drino van dit ceiitrurn ook ong men klein pie in-

tje kont.

in ioder qeval hoe It de excursie naar Maaseik nos
wel aangetoond dat men bezoek midmar met onze lerlen
in de nahije toekornst zeer zeker de noeite waard zal
zijns

t) .5 . Kuy I

Wist U (Ial
er men prachti.q jubilnutnhoekje is
imrschenmri hi j hot, 75jarig be stano
van de voetbmlvereniqinq; P.K.0.N.5.?
in dit hoekje twee bel nngrijke vrouwen
imrgeten zijn?
Trees Ci-eniers meer dan 50 jear suppor-

ter vari W.N.S. is qeweest?
zij iedcire zondaq langs de lijo manwezig was?

zij daardoor Eie1id van 0.N.S. gewor-

den is?
moor. Acoden jaren lang, in de pause
en
van elke wedstrijd, thee mansleepte
in eail1e mokken inschonk voor de
sp e i ers?

zij dit volgehouden heeft tot octQher
1q34

wij heel blij zijn met elk nieuw lid
maar dat wij zitteri te springen orn
werkende leden?

er zo vreselijk veel werk te doen is?
i j ail.e leden din iets kunnen verteiof eilt
len of opschrijien over oroeqer
zelfde kunnen cinco over hun wijk of

sirmat, ook als werkende leden beschotJw en?

H.A.J. Dortants
Eygelshovenerweg 25

6374 KB LANDGRAAF NL
Tel. 045-315315

L6ULLE
Oudheidkundig

risch
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In nr.
van 1985 hebben wij indertijd een plan bekend gemaakt betreffende hetgeen we zouden doen met
de verschenen nummers van het Bulletin. We stelden
toen voor orn na 5 jaren de dan verschenen Bulletins
in te binden. Wij willen nu echter, orn de boekjes
niet te dik te maken, al reeds bij ruim 200 blz0 de
Bulletins inbinden en dan gaan we als volgt te werk,
Hij of zij die alle nummers heeft bewaard en deze
uil laten inbinden, maakt hiervan een pakje, zet er
zijn naam op met adres natuurlijk en geeft dit af op
het adres: Kernpkensweg 2. Hij of zij zal dan wel f.
3,-- moeten bijvoegen want er moet een inhoudsopgave
en een nieuwe omslag gemaakt worden. Dit bezorgen aan
genoemd adres zal dan uiterlijk 15 jan. 1988 moeten
geschieden, daarna kunnen wij er niets meer aan doen.
3 weken na 15 jan. kan dan het boekje afgehaald worden. De verzarnelde Bulletins zullen er dan ongeveer
uitzjen zoals het Jaarboek. Hiermee bedoelen we natuurlijk de buitenkant.
Dit is alweer het laatste Bulletin van dit jaar.
U ziet dit aan de bijlage van deze uitgave. U kunt
Uw contributie weer eens kwijt en het is nog steeds
f.20,-- per lid.
Dit is niet veel want f,20,-- per jaar is f.1,67 per
flaand of f.0,38 per week of nog geen f.0,06 per dag.
U zult wel begrijpen dat dit zo niet vol te houden
is in deze tijd. Het bestuur bezint zich op allerlei
2tje's orn wat meer geld binnen te krijgen. U zult
er in 1988 wel enkele tegenkomen en die f.0,06 per
dag zal waarschijnlijk wel verhoogd moeten worden.
IVliSschien wel tot f.0,08 of f.0,09 per dag. Het beStuur zal echter alles in in het werk stellen orn
°flder een dubbelltje te blijven. U kunt er zelfs aan
i

lye

meehelpen, door b.u. een lid te werven.(of twee) en
dan verder gaarne Ow medewerking aan de actie's die
straks komen.
[een prettig bericht he zo viak voor kerstmis.

SECTIE GENEALOIE.
Onze sectie is na de "zomerstop" weer op volle toeren
in
gaan draaien. Naar aanleiding van onze bijeenkomst
Paleograuie
(kennis
september die als hoof'dthema de
van oude schriftsoorten) had, zijn wij op acht october met bet merendeel van onze sectie van start gegaan met een cursus Paleografie. De lessen worden gegeven door Dhr.F1.Pfeif'er van de Stichting Geschiedkunde "de Maaskentj" uit Stein. De cursus is ontuikkeld door voornoemde Stichting en heeft tot doel het
ontwikkelen van enige vaardigheid in het lezen van
oude nederlandse handschriften. inmiddels hebben we
zes van de twaalf sessies gehad. De vorderingen zijn
naar mijn mening uitstekend en ik denk dan ook dat
iedereen in de groep deze cursus tot een goed einde
zal brengen.
Op onze bijeenkomst (vergadering) in oktober werden
afspraken gemaakt voor een gezameniijk bezoek aan het
Fijksarchief te Maastricht. Dit bezoek heeft inmiddeis (30 oktober) plaatsgevonden en het bleek een
succes te zijn, vooral voor de beginnende genealogen
in onze sectie. Zij hebben die dag gebruik kunnen
maken van de kennis van diegenen in onze groep, die
al iets meer ervaring hebben met betrekking tot genealogisch onderzoek in bet Rijksarchief te Maastricht. Door zo'n qezamenlijk archiefbezoek en de
daaruit voortvloeiende onderlinge huip beantwoorden
te
we aan een van onze doeistellingen: "door elkaar
helpen, iedereen binnen de sectie op een min of meer
geiijk niveau van kennis van de genealogie te brengen".
1k denk dat daarom gezamenlijke archiefbezoeken steeds
in ons toekomstig programma terug zullen keren.
Onze bijeenkomst in november bestonci uit een avondvullende lezing van Ohr. J. Spierts met als onderwerp:
"de staatkundige en sociale toestand in onze streek,
voor, tijdens en na de franse overheersing". Ohr.
Spierts begon zijn verhaal met de slag bij Uiringen
(128e) en eindigde met het moment dat onze provincie
bij Nederland werd gevoegd (13Y). Hij beiichtte de
voornoemde aspecten uit de periode 1200-1850 in chronologische volgorde. Cet was voor iedereen een zeer
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interessante en leerzame avond en het bleek aenstemeer dat voor oen genealoog kennis van de streekgeschierJenis onontbeerlijk is.
1k ben dan oak zeer verheugd over de bereidheid van
Dhr.Splerts orn in de toekomst een of meer lezingen
te verzorgen voor onze sectie. Underwerp(en) en data
zullen t.z.t. bekend worden gemaakt.
Uns programma voor de komende maanden is gedeeltelijk vastgesteld. In december is een gewone vergadering gepland, waarvan de agenda bij het schrijven
van dit stuk nag niet exact bekend is. In grate lijnen zel het een evaluatie van de afgelopen periode
(1987) worden en het beleid voor de toekomst (1988)
zal worden besproken.
In januari zal Uhr. J.Crott onze gast zijn. Het
uordt een avond met eon informeel karakter, wear
men onderling van gedachte kan wisselen over genealogie en aanverwante zaken. Daarnaast zal de cursus
paleografie uiteraard worden voortgezet en misschien
zal in het begin van het volgend jeer een gezarnenlijk archiefbezoek wederom op bet programma stean.
Tot slot verwijs ik nag near de middenpagina(s) van
dit bulletin, waar U ook deze keer weer een aantal
oude ambachten ziet afgebeeld. (door: J. en C.Lùiken,
ímsterdarn 1694),
M He ¡j en.

SEdIE 1\RCHEOLUGIE EN CULTUUR.

Unze sectie heeft een druk half jaar achter de rug.
In de zomermeanden werden enkele buitenaktiviteiten
gehouden zoals; een rondleiding in Rimburg door Dhr.
J.Spierts. Verder een wandeling in de Brunssummerheide o.l.v. W,Beckers.
Op rie hijeenkomsten werd bijzondere aandacht besteed
aan de mineralogie. Hoogtepunt was een bezoek ten
huize van de farn. Nievelstein. Uns lid, Dhr.Nievelstein had thuis een tentoonstelling ingericht. Hierbij liet hij ons een deel van zijn gevonden voorwerpen; mineralen, fossielen enz. (alles afkomstig uit
deze streek), zien.
Daarnast uerden we nag eens extra verwend door mevr.
fie ans van een natje en droogje voorzag.
Verder zijn we gestart met een cursus archeologie,
waaraan door 11 personen, resp. 2 dames en 9 heren
Uordt deelgenomen.
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De lessen worden apart voor de werkyroep en soms samen met de hele sectie gehouden, naargelang de anderwerpen die behandeld worden.
De bedoeling is orn een werkgroep te vormen, die in
staat is bij archeologische vondsten behulpzaam te
kunnen zijn.
U.B.

SECTIE NMTUURIIONUIIENTEN EN KARTOGRAFIE.

Het is meestal erg moeilijk orn een versiag te rnaken
van een bijeenkomst van onze sectie. Niet dat tijdens
een bijeenkomst de aanwezigen hun mond niet opendoen
en elkaar nietszeggend zitten aan te staren. Juist
het tegendeel is waar, de monden staan niet stil en
wij spreken over zoveel zaken en dingen dat we allen
tegelijk moeten praten orn alles te kunnen behandelen
en dan is het moeilijk orn al de onderwerpen uit
elkaar te houden.
En dan gebeurt het dat we na ruim twee uur tot de ontdekking kornen dat er heel veel onderwerpen besproken
zijn waaronder ook die, die enkelen zelfs niet gehoord
he bben.

Orn mear enkele onderuerpen te noernen: uegkruisen,oude
kadastrele benamingen, straatnarnen, het oude archief

van de P en P parochie, wandelingen door onze gemeente, het samenstellen van beschrijvingen hiervan,plaats
gehad hebbende excursies, versiag van een gesprek met
een oude inuoner van Landgraaf die zoveel van alles
wist, de verzamelde bidprentjes waarvoor nieuwe opbergruirnte gernaakt moet worden want de verzarneling
groeit de bakken uit, welke bomen groeien er in het
Eikenbos, restauratie kruisweg van Ad de Haas, de aanstaande jaarvergadering, enz.
Het zijn zoveel onderuerpen dat we de tel kwijtraken

en vergeten dat tussendoor een verslag gegeven is
over datgene waar onze leden mee bezig zijn en dat
verschillende van onze leden jets speciaals onder handen hebben en uezijn dus on-te-vreden over onze groep.
11oe van het praten gaan we dan toch nog tevreden naar
huis en nernen ons voorde volçjende keer eens spijkers
met koppen te slaan en dan hebben we de volgende keer
zoveel spijkers dat we weer allen tegelijk moeten
praten orn alles te kunnen behandelen.

Onze 'Ne den andse
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taal

De "game can go on". Zo zal het klinken door de reporterstem als de return-game Ned.-Cyprus gespeeld
gaat worden.
Zo ook zal hij spreken over goal, hatrick of' powerplay, van de zoveelste corner of' misschien wel pe-

nalty.

íekluisterd zullen we dan zitten voor ons van al
dan niet voorziene Flatsquare-teletekst-televisie
met ESQ beeldbujs verbeterd door Contourbooster en
B pagina geheugen one-chipdecoder geschikt voor
PL, SECMII en NTSC. De LED digitale indicatie geef't
de juiste taalkeuze, expanded stereo, stand by en
balans aan door middel van de EID, zodat we met een
special Hyperband en een digitale audio-processor
in B stappen een dynamiek bereik van 92 dB gef'acineerd genoten van een play of'.
Nu de UeF/ echter anders besliste en velen toch nog
zullen proberen straks bij thuiskomst nog jets te
zien op hun van tapeband voorziene Quickstart-video
kan zich ergerlijk vergissen. De met leespen geprogrammeerde JHS digitale recorder met Screen-display
had ongeacht zijn VPS en SCART de automatische S.
Tuner of' automatische fijnaf'stemming met ingebòuwde
beeldgenerator niets van de bar-codes overgenomen.
Ondanks het zeer eenvoudige Index zoeksysteem bleek
de Hij techniek niet bij machte ook maar een bruikbare frequentie electronisch te hebben genoteerd
terwijl de digitale bandteller met zoekfunctie een
verstreken tijd aangaf voor opname indicatie.
De DD-cylindermotor met oliefilter aangedreven automatische scene-herhaling of' "Lo-to" funktie voor
stilstaand beeld gaf' een picture-Search waarop geen
bal techniek met rookbom effect waarneembaar was.
Nu geen beeld van de wedstrijd zichtbaar te maken
viel, zou men in vroeger tijd zijn toevlucht gezocht
hebben in het beluisteren van het Han Hollander verSlag op radio of' geluid ontvang-toestel.
Ook doze methode werd geprobeerd op moderne wijze
door de vingertip ON schakeling te bedienen der Midi
Stack 3ystem toren, vooreerst de Quartz Direct PLL
Synthesizer tuner. Deze met de laatste voorzieningen
Uitgeruste sleeptimer met digitale uitlezing van
Puto-scan en Pre-set-scan ingebouwde timer zou het
qeheugen pleqen der 20 voorkeur zenders en volgens
display oproepen volgens manual scanning DLRC of
hoogste signaalruisverhouding.
Eenmaal op het goede kanaal wordt de verbinding gemaakt op Input der gerntegreerde Clas AN versterker

202

uit de komponenten serie met over bemeten Trafo en
hoogbelastbare eindtransistoren. Ongeacht deze versterker met ruimte effect van Dolby-Naturel en Simulated-Surround is uit de aangesten box met dometweeter van B (ihm Impedantie geen sound waarneembaar
welke met voetbal van doen heeft.
wachten op later bericht.
Dus
Ongeinteresseerd wat voetballen betreft komt de
dochter van het college thuis met haar Walkman,
neemt een Milky-Way orn hiermee genoeg power te verzamelen orn de Home-studje te verwerken.
letuat qeiriteerd over het uitblijven der sport-berichten wordt met een half oor geluisterd naar de
Berste Nederlandse leesoefening van de jongste telg.
Deze verdiept zich met volle overgave in het bestuderen van de speelgoed folders uit de volgepropte
brievenbus of mailbox orn zodoende zijn vele wensen
onder de aandacht te brengen.
Leuk voor hem of haar zou bv.zijn; een Dumptruck,
batebord, Rollerscates, Dart bord,Ministeck,Speedsters, Buggy met Radio-control, Freightliner, Spaceship, Mastermind, Walky-Talky of Jet-Fighter en
Ranger. Ontzettend leuk zou zijn: een Mountain monster samen met Insect-Warner, Fightboat,Saladin
Scale, /stro-Fighter met Robot-Gun.
Zeker weet hij te verteilen dat zijn vrienje een
uestron of magische pen zou krijgen orn spelend te
leren lezen en schri,ven.
De vele meisjes in de kias wisten hun verkozen
speelgoed aan te duiden met: Megan, Sundance, Snowfun, Mhing, Lady Evening en Betty Teen in de BabyWalker.
De tijd van Toon Hermans' oorkleppen als Sinter-

klaas verrassing is verleden tijd evenals een voor
iedereen begrijpelijk Nederlands.
Het heerlijke roomijs van voorheen is nu een haastig opgespoten Softcream. Het omschrijven of berekenen doet men in Soft-Ware terwijl men luistert naar
Hard-rock als men muziek bedoelt.
Il deze Algemeen Beschaafd Nederlandse bewoordingen
werden genomen uit de vele reklame folders die voor
Sinterklaas of Kerst-tijd in onze bnievenbussen
worden gedeponeerd.
Is het niet eenvoudìger als men schnijft of leest
zoals "de stomm Belsche" zoals men hier wel eens
zegt.

Daar luistert men nog naar de radio of geluidsontvanger en spelen de kinderen met pop en auto terwijl
ze op school hun moeders-taal leren schrijven en in
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hot zwembad leren drijven terwiji men hier daarhij
moet Bubbelen.
ha. er.

Préhistorische vondsten
De iaatste tijd zijn weer een aantai vondsten,
uit de steentijd, in Landgraaf gedaan.
Het handelt zich orn stenen gebruiksvoorwerpen.
De juiste omstandigheden zijn nog niet genoeg bestudeerd, maar we zullen U in de toekomst op de
hoogte houden.
w.8.

Gr aiheuvels
In de Brunsummerheide zijn en waren in het verleden
vele grafheuveis.
Hiervan wordt in de iiteratuur siechts oppervlakkig
melding gemaakt.
In de thans nog manuezige grafheuvels bevinden zich
geen archeologische vondsten meer.
Het is mogeiijk, dat er meneen zijn, die wit eigen
ervaring of van derden iets meer over deze grafheuveis weten.
Er zijn o.a. urnen van hot Germaanse en Hallstatt
type gevonden.
Lianneer U oms hierover inlichtingen kunt geven, zouden wij daar zeer blij mee zijn.
Inlichtingen: U.E3eckers, tel. 315406.
U. B.
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H uisslachtingen
zie ook : 1)e lìocssj1ac1itiiigen vari Lertitnerling

Iiiieiliiìg:

Ituisdier bekeiid.
Ite t varkeii is reeds vele eeìiwen als Mi(Ide
Ieeu'en beijWc I Len en regeliiìgen tut. de vroe('
Zell (lit.
in
i)7 1)leek lì t i ri Limburg bijiia én nul «j oen va rk('1)s
felIou(leII werdeii en iii l984 tas di t aantal hijria i , 13 nul
joeIJ . Iteeds in de vorige eeuw werdeii gro tere aantalleiu
varkeiis op boerderijen gehoucleii . Hen had zeifs "verkesjorigells" i1I (lierist. Zij moesten de stailen school1houden
zij buiten veren toez i cht Iiondeiì op deze bees ten alsnicest
(le Scha(le
bieveit. Ats zU op de weiden verbleveii
(too I' wrue ten beperk t bi jveii
bu k t ro k k CII varI etisli o ed ei's reed s i euw e ii gel e lei i tue t

kuddeiì varkeiìs iii hei itajaar iiaar verla ten akkers op
zoel< Haar res ten voer. (Jok trokken zij langs wegen eu
boseui waar riten- en heukebonioiì ston(len. flet vices
van niet veci eikels en ('roen voer gevoede dieren was
kleur.
vaster voti nard, stnakeiijker eu heter vari
Vooral de varketis in de Ardennen waren hierotti behend.
Ard('nnerham, the op ceri speciale manier gerook t werd,
was aloin hekend.
liet houden van varkens
boerderijeui.
bet ve totes ten gebeurde niet alleen optwee
varketis.
o]
Uok ile ewone arbeider Iìiei(l 6ui
fices toi werd di t varkeuu : "inne bag" op eon mark t in (ledie
tiuturt. gek och t, bij cetu beer of van varkensverkopers ,

htiorutee mugs (le (leur kwaiiueii. Van haiti nit ltoeiisbroek
was een vaii heu
thU de hoop Vati ceri varkeiitje was bet oplettetu, ilat toen t
hlet aantal soorten was iuie
geeui achterbl ijvertje kocht.
vati belang. Er waren ook lange varkens vauì lichouttutsbouw , (lie J)eeuise i.aitdvarhens werden genoeund.
IJe gewoiie mau kocht soutis twee varkens , orn, als ze ve t
wo ron er eeuu van te verhopeuu , waardoor riten de onkos teiu
víauu aauìhoop en voer terug verdieuide.
Ile t vetinesten duurde gauw zes tot acht manrudetu bet voer
hies tond titees tal tilt wat tuten iii eeuu varkenske tel gaar
eon lang
nueestal nit:verdor
kuokt:r. l)e ketelvuiling bestond
aardappelschillcn,
toit
ouiderinaa tse anrdappelen,

keuhenaf'hici'op nog : bieten , wortelen, st.oppeiknolleii,
val en iii de zoutier werden hoveuuop tiog hrandnetels gednali.
aanbakkeuì te
(inder in de ketel lag soms ceni rooster orn
voorkomen. be he tel werd op oen s toof of driepoo 1-kacheli» ezel. i tu eeuu stai of' hot. Zo'n ko tel toit sotos entele

tiren Junk stlithen. Later nareut er ook vaste kelels,
waa condor eeui ka chel zat

Il' t veer werd tices tal itt ere hou ten hiuip bewaard
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Jiit voer werd met een houten stamper itjngestainpt. Later (ebeurde dit ook met een "hrietsjelmasjientje.
fegen etenstijd werd een gedeelte uit de houten ton vari
lie t varJensvoer i_fl ecu
emrner gedaaii. !)aaraan werd daii
water, ook e1 afwaswater
toeevoegd. llieraaìì voegde
men ook i.e1 inelk toe. 00h een
handvol meel (Lellia bigeiinieei) werd goed gekiieed tusseit
Jiet voer.
iJet varken was intusseii gaan schreeuweri,
het aan
de geluiden herkende, dat er voer op komstomdat
was.
Ook
lerlei ander afval uit de keuken en groen f t de tuinalwerd aan hei varken gegeven.
laatste maand voor bet
siachten werd het varken extralieflink
gevoerd. I3ekend is
ook bet voeren van bier nan de varkens,
hoewel te veel
hier niet goed heetto te zijil.
Het varkensverblijf
De varheiss tal lag rueestal viak bij huis in een "schop"
of stai. Neestal waren enkele muurtjes opgenietseld.
()ok was er ecu houten of jzeren deur,
ineiì naar
binnen koì. Tie trog bestond (iikwijis uf twaarlangs
een
halve
gresbuis en moos t van
teziaf een opening liebben, waariangs
bet voer in de trogbui
gedepoiìeerd kon
lii de s tal
werd s tro gedaamm, waarop liet varhetì worden.
liggen kon.
hot was er een afwatering naar eeri gierput.
Was de stai nat en bevimild, dan moest de mest met een
haak mmi tge trokken worden eri naar de mes
thoop vervoerd
Worden. hei varkeri werd voor deze gelegenheid
meestal
lOSgelateii. Veelal leidde dit tot excessen, waarbij
soins
frote coiisteriiatie ontstond, doordat hot varken er van
Uoor gina. 11cl was echter zaak, het varken zo veel mogeI ¡Jk in bet liok te laten siapeii,
zodat het 'erder vet WaS
0111 geslach t te worden.
jachton vaim bet varken
Iloewel er ook op andere tijden in het jaar varkens gesiacht
Werden, was he t rond november Loch de tijd, da t de mees te
Varkejis
zeep gehoipen werden.
holid he t riaamfees t vari St Ca t1iariima (;5
november) hect t0 liet iii vroeger jaremi. Iiaarvandaaiì het gezegde:"nmit
Siit ha triemi , mI6n t ze de verkes pieng.
Vele slagers kregen nu extra werk, ook zij, die dii werk
let ais hun beroep ultoefendeli.
Waren op 1\icuwenhageiì ook mannen, die dit werk (jeden,
Zoals Boyimian.s Pic t en Braun a gunime
put.
1ai bet SlflChtefl be treft waren
er
vroeger
geeim voorschrifLeu
Later kwamn er eeiì keurmeester aan te pas en moest
ii011 op bet gemeentehuis
een vergunning aanvrageml voor
hUisslachitirigejì.
Volge15 Lemmerlimig bedroeg hei gemiddeid
siachtlooii be19U0 voor een varkeim "eine fraiig of ing
LiU of
cent Iii de twin tiger jaren bedroegen demark",
slachtkos ten

'Uklusief de verdeiing van bet vlees, een daalder.

208

Up ineerciere plaatseit ging de loonslager elke dag in het
llamar varicens slachten. November heet dan ook de siachtmaaiid . Up gro tere boerderijeii werdeii dikwijls ineerdere varkeiis teelik s1acht.
Vroe(rer werdeii (le varheìs zunder verdovirig iiie t ('eiì ines
de !it.lss1g.ider (loor(-esne(ien . La ter werd (1± t bij ile we t.

Voor het efen1ijke werk beou, had nien allerlei attributeri riodig, zoal5: een zeel, orn het vrkeiì orn
verbodeti

vari (le achter's te po ten te (bell . Uok he t slach tla(l(lerije , w(araaI( he t varken oI)(':ehallgen kon wordei
Verder bosseii rO('geS tro oui de liaren af te branden.
ro te hOU Leu kiio ts orn lie t varken op de kop te
(31)k ccii
cs token cii werd
slaan en te verdoveii. Iiaariìa werd het die
telkeiis als hij
liet bloed in ccii lage koni opevarigeii ,
vol was iii eon grotere teil werd geledigd. Net de voorste
poo L werd eeii [)olnpeli(le beweging gemaakt, Ont zoveel inOgeli,jk bloed te verlrijgeti. bit bloed moest good met (le handemi 'ekiìeed worden orn s tolsels te voorkomen
Aan de gordel had de slager een mes setikoker haiigeri, woariii versclìillende soorten messen en liet "sj t:oal" stakeii.
Meestal had men enkele stevige marinen ter heschi1king orn
(-

01)

Net varken te "killen". l)at varken had dikwijls al lets
in de ga ten en was op zijn s terfdag niet uit zijn stal te
kríjgeit , zo(la f; 'n paar helpers nie t overbodig waren
Ile t was dan ook rimees tal 'n hoop "trarninalan t" voor he t
varken op eco hepanide plaats was gebracht en (le hiap
me t (le Namer kon gebeureit. Me t stro werd he L varken de
liaren af'ebratnl.
Linarna ping men tue t lice t water en krabhers de hare,, of
11111(1 aIkrabben Loi; (leze schooti wasp Later zag men, dat
torli tile t ove rai zo Precies il1 es verwtj(ler(l was
Ì\u Itimig ((teli lie t dier aaii een speciale ladder, lie spor ten

n I ondeo verder iii t elkaar , dart bij oea gewone ladder.
lie hovens te sport stak door do zijhomen naar bui Leu
Ann deze ni. ts tekenEe delen hing men hot varken op.
f-u werd liet varken opetigestieneit eri de ingewall(len werdeit
erui t ',ehaald. Nees tal had titen Net varken n (lai, voor
bet siachten laten vas Leu,, orn zo(loende tie darmeïi al lets

beg I.e hebbet,.
13ijzoii'er voorzi chtig w's tuca met de galblaas , die aan de
i eve vas tzj t, orn te VOO rkornen, da t de itihond op lie t
viocs l.ererhi kern t; en dit een bi ttere sniaak krijgt;
, voor n.a. eon l\lei
lit :e oorlog werd ileze gai gebruikidoce,
waar'r;iee de niet
tie hoeveelheid in het waswater I.e

vet en bloed levitilde kI.erei; iiasserl wer(le,

wanr(ioor

deze titeo! wit; werden. Uok w erd de gal gebruik r. iii lie I gtwaLei, w,uij'iiiee storl; vronL.m'eittipde Stoejen cii v_Eoc,'eíi
Zi(iVoI'(l wertlee

. rder werd

de ial ,elroo d en als trekzail' :'ebruikt cii

a J o ve rvai ulei cl iuiidtle i VO Or S t renio el VO O r h au s lore Id ing
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(Jok de darniert \rer(Iefl bewiard .
De faeca1in werden erUi t; '.edutcI OU HI t;
flee t wa ter , waarin wat zou
t ler(1 ;edaan , .er eu zij coed

schooneniaakt.
lie var'kensblaas "Verkesbloas"
Àangetrokken
(loor hot geschreeuw van het
(le jeu',cI oJ11ertI1sse1)
was
komen vraen voor devarken,
blaas . Zij
was een ewi1d voorwcrp
cii diende voor allerlei doelei..(1(I1 . Voorcers L moe
s t ze bij de kacliel (;oed
(',edrood wor(lCL ,
tadat er cers t
tvas tie biaas droog, W1 t lucht iii goblazeu was.
dan werd ze afgepompL en werd als
slagwa[)en aaii

koord gebruikc, of als voetbal.
Vooral inc t va seen
teiiavond zag nien vel e balloiineii,
waarmee ¡non eikaar ai slaaiI(Ie piaaede.
Cok werd van het vel ceri foekepot

trunient diende. Uok ierd het vliesgemaakt, dal als inals Cias in ecu
ramo verwerkt. Üok diende de blaas voor
vet of olie
Le bewareii en als geld- en
tabaksbuidel. Dirarvoor noes t
bet viles soepel emaakt worden.
Iioeveelheid l.arwe-zemeien (klijje)Dnartoe deed wezi een
in de blaas. Nu
wreef men het vlies in de zernelen zolang
tot tiet soej)el was - . Daariìa sïieed men
s
e t Vlies, vouwde de rand orncirkelvormige
uf t
en deed er ecutukkeii
koordje
Wuarmee de buldel (lidi tge trokkeii
Icon worden. Oudere. in
dieron leverden nieestal ccii vlies,

dat beter gescliikt
as en van betere kwaliteit.
.J tukkere
Na otigeveer ccii etmaal (:l
was he t vices van he t
Varketi bes torven en kwain deuur)
slager
U

terug orn te "sj tuk-

(in s tukken

verdeien )
tliermee was liij ougeveer
2 uur

bezig. heu gedeelte was
OSternd orn ingepekeld to worden.
De hoeveellicid pekel¿TOut bedroeg plus minus
n
tiende
van het in te eke1
'Ou viens. Ilet zout dieiude orn he t over
tollig vocht

tint vices te trekken. Sorns
uit
gebruikte mcii oeIl klein
bee Lje salpeter, orn te
zorgen, (fat het vices ccii aanlrei.keij1Içe kleur bled houdeiu.
pekelbak of kuip beyond zich meestal in de heider.
Hierin iegde men de "sjlnke", hanirnen en spek, flink
1flgebed met zout.
Hierin bleef het vices zo'n
ten, Waarna ze eroi t gehiaid tien

tot veertien dageri lfg-

wer co. 1Jan werden ze
en afgedroogd en aan het plafond
ai o! schoouigewassen
uulet in een kussensloop opgehangen orn te drogen.
rest van het viees
werd apart gelegd b4 de stapel,
aartoe het verwerkt moest
worden.
Oed

dat voor hoofdkaas,(lieutkieës, fl5bbes) diende,
eers
gekook t, ni t1';ebeend en door cte vleesmachine
ecJra( tDaariia
werd het gernaieui vices weer opitieuw
t0kooht
Toegevoegd woi'dt ecu papje van mcci, uielke,
zout, azijui
cuz
5erd

rij011
i.s

orn de goede. smaak ei!
VOOl' de zul t.

juis te dikte te

luci zank :uiet te veci gelei in de zul i te krjgen.

I
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1)aarna wordt de zult in potten gedaan orn af te koeleit.
'e1e leickere S tukje- van het varkeit worden di rkt vero rberci. Zu 'ijn veel trienseii gek op de he r' ieneii ( Iiieëre )
die ebakken werden.
Na , ol' reeds tjdens het "sj tuhkere" werd de borreliles
de slager Ilink ver'end.
te voorscliijn gehaald eu werd('ezeilige
boel cii er her¡let werd daiì ook rneestai ecu
borreis
nuttigeti,
steeds sterdeiì mel het groter aantal
siaren
kere verbalen verteid . Meestal werden er ook
rondgedeeid. Ilet blued was iiitussen reeds lang verwerkt tot poetes, bloodwoeësj of' pannas. In de bloedworst. werden voor (le liefhebbers stukjes spek verwerki
Paietas verkreeg tIiPfl (loor een hoeveellicid boekweitiiiuel
i n lie t bleed te verwerken.
De poetes en paimas werd ook in heulse Po t ten en kornmcii ge(Iaan.

lii hut varken zit ook een dikke laag vet (bet verevet of (le reuzel) rond (le
nieren. Dit vere-vet liet
drogen. Daarita werd he t iii ceri

wen cors t bes terveii en
potijzeren ketel verhit; en gesmol teii. Ile t ve t werd iii geten gedaai' eri werd al s "s jrnal S" ot s jrnoo t , s jniou t ,
briiikt bij het hakken. Haar ook werd het op zwartbrood
ge(laall ¡ne t wat zou t erop.
he Lrapj)e, hrepkes of kaan tjes bleven over ei; werden
diki ij is iii groen ten opged i end
iii de ooriog heeft men van lie t reuze ive t (loor toevoc-

ging van tau-of' nat;ronloog nog surrogaat zoep goinuak t , hi gobrek aan he tere zeep.
Van de niet te vette stukken vlees werd vervolgens
brnadwors t gemaak t.. Hiertoe werden deze s tukkei; viens
giii 1<1 ei ne moten gesne(len en door de vleesmoien
zat
eeii
Aaïi
bet
uiteirìde
vaii
de
vleesmoleii
draaid
rooster niet ga teii en vervolgeiis cen trech ter. tip deze
t re'h te r werd de darin (;eschoveii cii k on me t he t riiakeii
vari de braadwors t begonnen worden.
iì man het vices door (le molen draaide, zorgI'er'wijl
de ieniaiid anders er voor, dat de darin gelijkniatig niet

genialen vices gevuid werd. ¿o ontstoiid een soins nie terslange braadworst
¿oais reeds gezegd, niocht de braadwors t niet te vet
iorilnii, daii kreeg ze eeiì oiismakelijke witte kleur.
Soms werd er ook droogworst e:ernaakt.
suiker,
l)eze bestond uit mager vlees, stiikjes spek,
lie t vlees
salpeter, zoul en diverse lcruideii;werd
tadai
bet goed gekneed
weer (loor de niolen gedraaid was,
saineti nie t de iiip:rediëii Leu. l)aarria werd lie t wee r (loor
de nvolen, nu u;et; trechter ini de darmen gedraaid. met
Het. diehtdra;iieu van (le wors tori gebeurde vroeger
woesjpiuine. Dit waren dorens ter lengte van 3 tot 5
run. aI'komstig van de sleedoorn (sjiie) Hee(ls langtd;ian
voor de iacht werde;i deze dorons verzaineid en ou
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van de bast. be worsten werden aan de zoldering te drogen gehangen.

Dit opharigen van vices gebeurde met vieeshaken en met
bhulp van eeia dunne knuppel, die weer aan haken of
ringen in hot plafond hingen.
Up grotere boerderijen had men flog een vieeskamertje
of een liouten kast niet gaas ervoor, waar het viees
Iìangend bewaard werd.

Lì vroeger jaren werd weLìig of niets van de slarht
weggegooid.

Zeifs voor sommige beerideren had men een bestemming.
Zo werden de schouderbladen van het varken gebruikt,
orn gaten iii de wanden van vakwerkhuizen met leem dicht
te sniereri. Uok potteiibakkers gebruikten het schouderblad oni klei op te scheppen.
I)e werkzaamhederi rond de slacht van eeiì varken waren

zeer arbeidsintensief. Paar stond tegenover, dat de
arniere bevolking zich te goed deed aarì de overvloed
V(fl viees.
eestal werden de dorpsgeestelijkeì ook wel met een
korn "Jìeutkies" of iets anders bedacht.
Uok de bureri en degeneìi, die het hele jaar aardappeiSciillieri of ander alval voor het varken gegeven hadden

konden op een korn viee.s rekenen.
Verarnierde levenswijzeii en de strengere voorschrifteii
eu
(le contrôle vaii keurmeesters hebben het aantal
huissiachtingen tot een minimumteruggebracht.
Wiel Beckers.
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De verinaarde kunstenaar

AaddeHaas,

vervaardigde deze bijzonder
sterke kerstplaat.
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Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar

