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le Kwartaal 1996

V0ORWOORD VAN DE V0ORZITTER
Dit Bulletin verschijnt te laat, maar het verschijnt
toch, dankzij de bereidwillige medewerking van ons
ereljd de heer Verbunt.
Wat is er gebeurd ? Onverwacht heef t onze redacteur May
Quaedflieg zijn werkzaarnheden voor het genootschap
moeten staken. Zijn gewone burgerlijke baan, onderwijzar, vroeg steeds meer van hem en bovendien werd hij
onafgebroken van alle kanten voor van alles gevraagd
(zo gaat dat bij meneen die heel veel kunnen) zodat hij
prioriteiten moest stellen. Hat gevoig is genoemd. May
la absoluut niet mear in de gelegenheid werk voor ons
te doen.

Hat beatuur werd door dit bericht zeer onverwacht voor
grote problemen gesteld. Een oplossing op korte termijn
leek onvindbaar. In f eite was ai besloten de leden via
een brief te verteilen dat voorlopig geen Bulletin zou
Verachìjnen,toen iemand het idee opperde orn een beroep
te doen op de hear Verbunt. Met schroom hebben we dit
gedan.
Hot rasultaat ligt hier voor U. De heer Verbunt bleak
bereid voor een of twee nurnmers nog eens de redactie
Van hat Bulletin op zich te nemen.De omvang per nunmer
zal jets beperkter zijn, maar hij doet zijn best orn de
inhoud de moeite waard te makan. En wie zou eraan
tWljfelan dat dit hem zal lukken ?
Tot en met de zomer is hierinee de continuïteit gegarandeerd.

Voor hat bestuur is het een bijzondere ervaring aan den
liJve te mogen ondervinden hoe verdienstelijk een
ERELID kan zijn. Chapeau voor de heer Verbunt.
A. Verreck

Voorzitter
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VOOR MAY QUAEDFLIEG

Het huilen stond je nader dan het lachen, toen je in
f ebruari rnoest verteilen dat je noodgedwongen je activiteiten voor het OCGL rnoest staken. Je overviel ons
met je bericht op een ogenblik dat de plannen voor het
nieuwe jaar in uitvoering kwamen, zodat de verleiding
groot was tegen je voornernen in te gaan en te proberen
je orn te praten. We hebben dit toch niet gedaan. We
wisten immers met hoeveel lief de en gedrevenheid je met
name als redacteur van Bulletin en Jaarboek je werk
deed en gedaan had; er moest dus wel een grondige reden
zijn orn nu opeens met alles te stoppen. Mèt jou vonden
we alles zeer verdrietig.
We zijn ons zeer bewust van het verlies dat we gelederi
hebben door je vertrek. Je bent een alleskunner, jemand
van het soort waar elk bestuur smachtend en met verlan
gen naar uitziet. Schrijven, onderzoeken, uitwerken,
plannen, redigeren, lay out bedenken en realiseren,
drukklaar maken, tekenen, de verzendimg regelen: noem
jets op wat bij de redactie hoort en ik weet zeker dat
je het niet alleen kunt maar oak doet, als je eenmaal
de zaak op je hebt genomen. Bulletin en Jaarboek waren
jouw zaak, jouw prestatie; de huip die je hier en daar
geboden werd was vergeleken bij wat jezeif deed, krui
meiwerk. Je was precies de werkgek die we nodig hadderl
en hierom weten we deste beter hoezeer we je miesen en
zullen missen.
We hopen spoedig een goede opvolger te vinden.Al zal
dit niet eenvoudig zijn.
Intussen koesteren we het werk dat je als bestuurslid
en redacteur voor het OCGL hebt geleverd, met respect
en dankbaarheid.
A. Verreck
OCGL

NIEUW ADRES VOOR REDACTIE EN SECRETARIAAT VAN HET
Vanaf nu is het adres van redactie en secretariaat
gevestigd op Groenstraat West 3 6374 JK Landgraaf
tel 045-553 15803
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loo JAAR STATION SCHAESBERG.
Juist dit jaar van het "Industrieel Monirent" is de spoorlijn SittardHerzogenrath loo jaar oud. Op 1 rnei 1896 werd deze lijn off icleel in
gebruik genonen. De aanleg van deze spoorbaan heef t heel wat hoofdbrekens
gekost. De Ned. Overheid was er helemaal niet in geinteresseerd. De
Maastrichtenaar H.Sarolea kreeg op 24 mel 1889 als "vofleerd spoorweqbou-

wer", toesteming tot aanleg van een spoorbaan van Sittard naar de Costelijke Mijnstreek. Aangezien van Staatsweqe een f inanciéle bijdrae was
afgewezen werd tot verwezenlijking de "Zuider Spoorweq Maatschappij" opgericht. Saien met de Akense industrieèlen en gebroeders Honignann wist

Sarolea te bereiken dat door particulieren de spooneq Sittard-Herzogenrath
kon worden aangelegd. Deze saitienwerking gaf vervolgens de stoot tot
oprichting van de O.N.Mijnen. ìi echter tot een qoede en kosten besparende
spoorbaan te konen, was bet noodzakelijk een zo viak mogelijk traject te
kiezen.

Het Limburgse landschap is echter niet bepaald ideaal voor dit

ontwerp. De te volgen route moest zoveel mogelijk door gleuven of ophogingen en het landschap ontzien. Maar voor de heuvelrug Schaesberg naar het
dal Eygelshoven bleek dit niet nogelijk. De gleuf en dijk deelde de
geneente Schaesberg in twee en viel bij de gemeenteraad en Graaf Willen

Heinrich van Schaesberg niet in goede aarde. De graaf liet het zelf s tot
een proces, met onteigening in het vooruitzicht, konen alvorens over te
gaan tot verkoop van de benodigde gronden en bosqebied. De qeneenten welke
Werden aangedaan kregen bet verzoek tot f inanciêle bijdragen en de moqelljkheid een station te bouwen. De Schaesbergse Raad stond echter afwijzend

ten opzichte van dit plan. Alleen de burgemeester was voor en zag het nut
ervan in. Dit had tot gevoig dat de burgervader (Baron de Rosen) besloot
uit eigen rniddel.en bet staion te laten bouwen. Dit station staat als enige,
nog in de oorspronkelijke vorm, aan deze spoorlijn. In bet jaar 18% was
bet proj ect klaar en men besloot op 30 april met een feestelij k versierde
trein, met genodigden, een reis langs alle stations te maken. Deze opeflthgsdag, donderdag 30 april, werd zeer waarschijnlijk qekozen onidat men
anders voiqens de toenmaliqe vastenwet van de vleesgerechten op vrijdag bij
bet feestbanket moest afzien.
Bi3 alle stations werd qestopt en de gasten begroet.
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dit door de harmonie en de schoolkinderen met
vlaggetjes. Cdat men hier het hoogste punt van de spoorbaan had bereikt
In Schaesberg gebeurde

werden 108 krachtig donderende vreugdeschoten gelost. Deze moesten ver
schallen over Limburg en het Duitse buurland.
geregelde dienst op deze lijn en werd gebruikt
Na i mei 1896 was er een
in de nieuwe
voor personenvervoer vanuit midden Limburg voor arbeiders
spoorverbinding
spottende
aanqeduid
industrie. l spoedig werd dan ook deze
met "bet Piere Tsuqske".
Mu na 100 jaar heel t Landgraaf nog het oorspronkelijke oude stationsgebouw
Het
aan deze spoorbaan welke verbinding heef t met de Duitse spoorwegen.

industrieel verleden van deze streek geef t duidelijk aan dat men hier te
doen beef t met een industrieel erfgoed met rijke culturele waarde. C deze
reden is deze spoorlijn dan ook opqenonen in de Mijn-moniinenten Inventarisatie Projectlijst (M.I.P.) onder reqistratienr.2005270. De spoorbrug
Kerkveldstraat onder nr. 2005735 en aan de Dr. Caisstraat onder nr.

2005743. Maar het station Landgraaf (voorheen Schaesberg) aan de spoorlijn
Sittard-Heerlen-Herzogenrath staat vermeld onder nr. 2005742 als zijnde een
MONUMENT. Hoe handelen we nu met een

dergelijk oud industrieel erfgoed of

nominent?

De eind-beslissing gaat steeds uit naar twee gedachten.
- Eenerzijds wil men sparen wat eerder is gemaakt.
- Anderzijds is de vraag, wat zijn de f inanciéle bedragen daaraan verbonden.

Bij een goed moniinentenbeleid verondersteld men hier aangepaste duidelijkheid en een daarin geinteresseerde bevolking.

- Wil men sparen wat eerder is gemaakt, dan spreken wij hier over een
moniient van bedrij f en techniek hetgeen saniengaat met de vroeqere periode

van industriealisatie. Zeker voor een geneente als Landqraaf die in de

geschiedenis sterk is bepaald door een sprecifieke vorm van Mijn Industrie.
Hier mag men dus spreken over een karakteristiek gebouw van culturele
waarde.

-

De

vraag wat zijn de kosten tot behoud??. GEEN!!!

Meen bet station op in de lijst der niontinenten. Laat het bestaan zoals
bet nu is, het voldoet als station en heeft de juiste ligging. Hier is geen
nieuw gebouw nodig. Alleen een open loket zodat het voor de reiziQerS

voldoet. Geen autonaat want die is niet voor internationaal verkeer (indien
men naar Herzogenrath of Aken wil). De bevolking is hierin zeker geintereS
seerd. Ileef t hierin de Gneente bet laatste woord??? Of heef t onze Burgervader de zelfde gedachten als zijn voorganger, Baron de Rosen die in 1896
burgeneester was??
H.Rade O.C.G.L. Sectie Monunenten & Cultuur.
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HEEMKUNDEVERENI GING

O.C.G.L.

Jaarversiag verenigingsjaar 1995

Op 31 december 1995 kende hat algameen
OCGL de volgende samenstelling:

bestuur van het

- A.J.Verreck, voorzitter
- M.M.J.H. Quaedflieg, le secretaris en eindredacteur

Bulletin /Jaarboek
- H.W.M.Robroek, 2e secretaiis
- J.J.Beckers, penningmeester
- M.Nederpel, namens sectie Film, Fotografie en Monument en
- W.Ploemen, namens sectie Genealogie en Streekgeschiedenia
- A.J.H.Heinen, namens de sectie Dialect
- J.J.H.Rietveld, als vertegenwoordiger OCGL in de Culturele

Raad

Vergaderingen

Hat voltallige AB vergaderde 6 keer; het DB kwam hierbovenop nog 6 maal bijeen. Vier keer was er overleg van
hat DB met de wethouder en een ambtenaar van Cultuur.
Tweemaal nain een vertegenwoordiger van hat DB deal aan
ovarleg met wijkvertegenwoordigers.
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 7 maart
1995. Er namen 25 laden deel. Er werd afscheid genomen
Vari Wiel Backers, die in de loop van hat jaar 1994 zijri
bestuurslidmaatschap had opgazegd.
Frana Vreuls stelde zich niet herverkiesbaar als penfllngmeester en bestuuralid maar verklaarde zich wel
bereid de functie te blijven waarnemen tot een nieuwe
Penningmeester gevonden zou zijn. Vanaf 1 augustus nain
J.J.Beckers als nieuwe penningrneester zitting in het
bestuur.
Ledenbestand

In 1995 groeide de vereniging verder. Per 31 december
Waren er, inclusief de gezirislidxnaatschappen, 276 lePubi icat ias
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De 4 Bulletins en het Jaarboek 1994/1995 verschenen
regelmatig en op tijd. Het Jaarboek werd opnieuw goed
verkocht, maar was niet zo succeavol als de speciale
uitgave van 1993/1994.
De Sectie Film, Fotografie en Monumenten publiceerde in
juni een nieuw nummer in de reeks Ken Landg-raaf, met 16
wandelingen in de gemeente.
De Secties en Werkgroepen
De sectie Genealogie en Streekgeschiedenis groeide verder naar meer dan 60 leden. De secties Dialect en Filin,
Fotografie en Monumenten bleven gelijk van ornvarig. Enkale leden van de sectie Archeologie zeidan hun lidmaatschap op uit onvrede met hat verenigingsbeleid, met
als gevolg dat de sectie nog slechts moeizaarn functioneert.

Tengevolge van de explosieve groe! van de Werkplaats en
de voortdurende uitbreiding van het Document atiecentrum
namen de werkzaamheden van de wg Archief aanzienlijk
toe. De warkgroep beheert hat A.rchief en verzorgt de
openstelling van de werkplaats op woensdag- en zaterdagmiddag. Een ernstig verlies leed de werkgroep door
hat vertrek van Mat Heyen
Er is voor hem nog geen
vervanger gevonden. De functie van de werkgroep is zo
wezenlijk geworden voor het functioneren van een vitaal
deal van de vereniging, dat overwogen moet worden of
hij niet moat vertegenwoordigd zijn in hot hoof dbe.

stuur.

De werkgroep Onderhoud en Beheer heef t in de loop van
hat verenigingsjaar belangrijk werk gedaan. Een overzicht van zijn werkzaarnheden is bij de stukken gevoegd.

Activiteiten
1.

De Werkplaats
De werkplaats op woensdag- en zaterdagmiddag biedt
ruimte voor alle laden van de vereniging orn in hat
gebouw te werken, onderzoek te doen etc. Za wordt
beheerd en verzorgd door eigen leden, die samenwerken in de wg Archief. De werkplaats is een zeer
groot succes en trakt met name veel mensen aan die
bezig zijn met onderzoek op genealogisch gabled.
Er komen per keer tussen de 15 en 35 mensen. De
toeloop is zo groot dat er soins plaatsgebrek ont-
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staat. Doordat er ook veel niet-leden komen ontstond een discussie over de vraag of we volledig
openbaar moesten worden of dat we aan het verenigingskarakter moesten vasthouden. Binnen het
bestuur is besloten aan het verenigingskarakter
vast te houden, wat betekent dat alleen leden of
aspirant-leden aan de werkplaats mogen deelnemen.
Er wordt gediskussieerd over de vraag of er niet
een verenigingspas most konten en of er niet ook
door de leden een extra-bijdrage moet worden
betaald ont aan de werkplaats te mogen deelnemen.
Deze discussie loopt flog.
En probleem apart is het vinderi van voldoende
deskundigheid orn het archief op alle studieterreinen van het Genootachap voldoende in te richten.
verenigingsaotiviteiten

Het in het jaarplan voorgestelde programma is
volledig uitgevoerd. De deelname was goed. De
lezing vari de heer Niederer over Sporen van de
Romeinen trok 45 mensen; aan de excursie naar de
kerk van Nieuwenhagen en het Sjpaans Kentje ander
leiding van kapelaan L'Ortije namen 28 mensen
deel; de excursie naar Strijthagen onder leiding
van de heer Radentakers en de eropvolgende barbecue
trok 41 mensen; aan de de bustocht langa landgraaf se monumenten op 7 september namen 32 mensen
deel; bij de aanbieding van het Jaarboek die werd
opgeluisterd door een prachtige voordracht van
W.Packbiers waren 20 menaen aanwezig; evenveel
aanwezigen waren er op de dialectavond over Schutterijen en Processies; deze avond werd extra-goed
door de prachtige vloeistofdia's van de heer

Wiermans uit Ainstenrade.
Sectieactiviteiten

Alle aecties hebben de in het jaarprograinma aangekondigde activiteiten en plannen gerealiseerd.
Sectie Gertealogie organiseerde in oktober sen
lezing door de heer Hantera en een excursie naar

het provinciaal archief in Maastricht.
Museum

Een kleine projectgroep Archeologie is gestart met
de inrichting de van vitrines in de vergaderzaal
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met geologische en prehiatorische vondsten. Er is
bovendien gestart met het plannen van een expositie van katholieke devotionalia in een aantal
vitrines in de grote zaal; een deel hiervan is in
de afgelopen zomer tentoongesteld in de grote hai
van het gemeentehuis.
Er ontstaat een verzameling machines en materialen
uit de schoenmakerswerkplaats via bruikienen..
Huisvesting
De explosieve groei van de werkplaats en hat archief
leidt tot problemen met de beschikbare ruimte. Er is in
de loop van het jaar overlegd hoe we deze problemen
zullen oplossen. Gedacht is aan aanvullende voorzieningen op de speeiplaats achter hat gebouw. Er is bij de
gemeente hierover een eerste balletje opgeworpen.
Samenvattend
Hat gaat op veal terreinen goed met de voreniging. Hat
ledenaantal groeit, er zijn talrijke vrijwilligers die
zich op veel manieren voor de vereniging inzetten, we
hebben een schitterend archief, er groeien goede ideeön
voor het museum, er is een grote deelname voor al onze
activiteiten.
Er zijn ook enkele belangrijke problemen, zoals het
verjongen van de leiding en hat vinden van goede bestuursleden, hat scheppen van ruimte voor al onze
werkzaamheden en hat levendig houdan van de belangstelling voor archeologia en monumenten binnen de vereniging. Problemen die maar moeilijk op te lossen zijn.
Al met al kunnen we terugzien op een goed verenigirigsjaar.

Maart, 1996
Albert Verreck
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JAARPLAN 1996
Ret jaarpian aluit nauw aan bij dat van 1995. De
secties zetten hun vaste werkzaamheden voort. Onderhoud
en beheer van het gebouw zullen plaatevinden conforra de
vastgestelde prioriteitenlijst. Er is eon uitgebreid
algeiueen activiteitenprogramma, dat is gepubliceerd in
het Bulletin van december.
Buiten doze opgesomde activiteiten worden er in 1996
goon nieuwe dingen opgenomen.

BELEID IN 1996
Ret beleid zal zich vooral richten op de volgende
zaken:

Hot verdor bouwen aan de werkplaats en het documentatiecentrum.
Nu er met zoveel succes gestart is, zal het zaak
zijn hat bereikte met zorg te consolideren zodat
een goode groei mogelijk blijft. Hot beheer van de
werkplaats zal bijzondere zorg blijven vragen, met
name vanwege de ruitute voor de vrijwilligers orn
hun werk goed te kunnen doen. Vorder vraagt de
regulering van de deelname aandacht: ook als we
kiezen voor een toegankelijkheid voor alleen
verenigingsleden of aspiranten, zal eon zekere
mate van regulering onvermijdelijk zijri. Te denken
valt aan een pasjessysteem en eon mogelijkheid van
eon extra-bijdrage naar rato van de omvang van de
deelname.
Hot bestuur vraagt en krijgt toestemming van de
vergadering orn in de loop van het jaar in overleg
met hot bestuur van de oectie Oenealogie en wg
Arohief eon goede regeling te ontwikkelen.
Zorg wordt ook gevraagd voor de ruimtelijke problematiek. Er moot voldoende plaats blijven voor
archief, deelnemers en museale functie. Hierover
wordt overlegd met de gemeente.
De wg Archief.
Er moot eon nieuwe coördinator gezocht worden als
opvolger van Math.Heyen. Doze opvolger zal lid
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worden van het hoofdbestuur, omdat het goede
beheer van archief en docurnentatiecentrum een
kernfunctie is geworden van het genootschap.
Het bestuur verzoekt de vergadering hiermee akkoord te gaan en verkrijgt dit akkoord.

Noodzakelijk is ook een uitbreiding van de deskun-

digheid, ten dele in de richting van de automatisering en ten dele in de richting van een bredere
inhoudelijke bekwaarnheid ten aanzien van aanschaffing en uitbreiding van het archief- en documenta-

tiebezit.

Bulletin en Jaarboek

Het wegvallen van May Quaedflieg is een ramp. Het
een nieuwe redacteur moeten kamen, of liever nag
een nieuwe redactie. We moeten voorkomen dat we
opnieuw totaal afhankelijk worden van een per-

hele redactionele beleid berustte bij May. Er zal

soon. De risico' s voor het genootschap en de druk
op die persoon worden dan veel te groot.
Het bestuur zal hieraan in de komende maanden met
prioriteit werken. Suggesties en voorstellen zijn
welkom. Het bestuur zal echter zeif actie ondernemen.

Versterking van het bestuur

Het bestuur is ernstig ingekrompen; bovendien is
de gemiddelde leeftijd te hoog. We moeten in dit
jaar hoe dan oak bestuurlijke verater1ing krijgen,
zowel wat het hoofdbestuur betref t als wat betreft
de leiding van de secties en wg Onderhoud en
Beheer. Er rust te veel verantwoordelijkheid bij
te weinig mensen.

Graag voorstellen. Echter het bestuur zal zeif met
meneen gaan praten; dus alles via het bestuur.

Cok is er wat extra-mankracht nodig voor het
activiteitenprogrartirna.
Uitbouw van het museum

In 1996 zal het geologisch-archeologisch deel
worden afgerond. Het krijgt zijn plaats in de
vergaderruimte. Cok in 1996 wordt het deel Katholieke Devotionalia ingericht in de grote zaal.
geprobeerd za]. worden een aanzet te doen in de
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richting van een schoenniakerswerkplaats. Er zijn
mensen nodig die meehelpen bij de inrichting zeif.
Voor de Devotionalia kunnen we nog spullen gebruiken.

Medewerkers zijn welkoii
6.

Publicaties
Hat Landgraaf s Straatnamenboek zou

eigenhijk door
ons genootachap in dit jaar gepubliceerdmoeten
worden. 00k zouden we jets moeten doen aan Moderne
industriele monumenten.
Wie wil hieraan meedoen ?

maart 1996
A.Verreck, voorzitter

AFSCHEID VAN FRANS VREULS ALS PENNINGMEESTER

Tijdens de jaarvergadering heef t de voorzitter off icjeel afscheid genomen van Frans Vreula, die tot auguStus 1995 het penningineesterschap heef t waargenomen.
Frans Vreula heeft dna jaar als penningmeester voor
ons gewerkt en zeer goads kwaliteit geleverd. Zijn
bijdrage terzake boekhouding, begroting en beheer is
voortreffelijk geweest en zal de komende jaren hat werk
van nieuwe penningineesters aanzienhijk verlichten. Door
Zijn grote deskundigheid heef t hij ook een groot stempel gedrukt op hat bestuursbeleid als geheel. Janmer
dat hij nu al zijn functie inoest neerleggen. Heel
Jammer.

Het OCGL is hem heel wat verschuidigd en nodigt hem en
Zijn vrouw

ten afscheid uit op de barbecue van 29 juni in Strijthagen.
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EXCURSIE EN BARBECUE STRIJTHAGERJ4OLEN
Het is nog mogelíjk in te schrij ven voor deze excursie/barbecue.
Informatie over programma wordt tijdig aan de inschrijvers toegezonden. Voor betaling van de kosten ontvangt
U een betaalcheque.

MONUMENTENDAG 14 SEPTEMBER
De monumentendag valt niet op 7 maar op 14 september.
Per ongeluk is in het vorige Bulletin een verkeerde
datum vermeld.
We sluiten ons aari bij het landelijk thema, dat luìdt:
INDUSTRILE MONUMENTEN.
Per bus zullen we op die dag tussen 13.30 en 17.00 uur
belangrijke punten uit het industriöle verleden van
Landgraaf bezoeken. Voor leden is de deelname gratis.
Nadere informatie voigt in augustus.
Inschrijving is nog mogelijk bij het secretariaats-

adres.
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Oet 't dagbook van twieè milkboere oet de gów
ouw tied.
Milkboere zoeä wieste die vreuger houws, zoeng vieötig
bis vieftig joar geleje, die vingste nit mieä umdat die
geweun nit mieä beajtónt. Noa 't ieöze van 't dagbook
van twieö van die milkboere, han ich mich aafgevroagd,
of 't doe wal zoeng gów tied woar vuör de lüj, wieste
wal ins huösj verteile.
Mar doa uöver wil ich 't nit ha. Mieng bedoeiing is
ailing mar um nog ins in herinnering te bringe wie dat
vreuger vuär d'r kreeg góng, wen inne mit de milk langs
de dure varet en wet zoene miikboer da aiienuj mitmaket.

Va de twieö miikboere woe ich 't uöver wii ha, is inne
nog in ieöve. D'r angere woar ee gans sjtuk ouwer en is
ee paar joar geleje gesjtórve. Mae zieng herinneringe
zint beweard geblieöve en in 't gedenkbook va Egeize
sjeet nog ing sjun foto van 'ru mit ais óngersjrif: "D'r
letste milkboer van Egeize mit peöd en kaar".
Gebore i Heijtse, get boave Remunj, koam ozze Egeizer
milkboer i 1926 noa Egeize. Woar noeäts urges geweö en
woos va de ganse welt nieks aaf. Woar i Heijtse gebore
en gedupt, góng doa nba de sjoeöi en noa de kirk en
koam es ópgesjoate jóng sóndigs noa de mis wal ins in
de wieödsjaf teögenuöver de kirk um zich ee gleöske
beer te drinks.
Twieö kier in 't joar, mit kirmus en vasteioavend, dat
Woeöd zich wal ins ee paar gieëskes mieè gedrónke. Mar
dat woar 't dan óch.
En noe sjtong heö i Egeize. Houw noets ve Egeize
gehoeöd, koeöt ginne duivel, kailet óch gens angesj wie
die va Egeize en versjtóng dön döks mar heof.
't Ergste woear evvel, heö houw nit veuöi op de nöd en
gee werk en houw ai viot in de sjmieze, daste óch i
Egeize nieks vuör nieks kreegs en vuör alles moeëts
beta le.

Noa ing kótte tied beij de Mijnstreek i Heöle gewirkt
te ha, is heö noa de " Nieuwe Kerkraadse Melk InrichtLng, N.K.M.I." gegaange, umdat die innen zeukete deö i
Ierkroa, Egelze en nog get va die dörper mit de milk
langs de duör wool vare.
}1eë maket innen gówe i-druk en woeöd eagenoame.
Zoeö vong 't ea, evvel ginne gedenke dat heë vieöetig
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joar later ziene letste toer zów make.
Vieëtig joar, mie wie ee haof miensjeleëve, daag i
daag oet, zoeëmer en winkter, wenn of kaod, reöge of
sjneej, Poasje, Pinkstere of Krismes, d'r milkboer
varet ziene toer, de lüj wole gidder daag frissje milk
ha.

Dee angere milkboer woa ich 't uöver wil ha, woar inne
richtige Waobicher jóng oet ee hoeshouwe mit zieöve
jónges en ee meëdje. Wat 't werk aageet en óch wat ze
zoee cngerweegs mitmakete, doa zoat bouw gee versjil
dri. 't Insigste versjil woar egentlicht, dat deö va
Egeize srnörges i Kirkroa en deö va Waobich i Heöle
begós te vare.
De ieësjte twieö daag noadat ze aagenoame woare, woare
um i te wirke, woaste alles koeets vinge, get te wenne
an 't peöd, wie de kaar gelane moeöt weöde, wieste de
waar moeöts behandele, uöver d'r toer deëste moeöts
vare en wieste mit de kiante moeëts umgoa.
D'r dreijde daag woar proofvare en d'r veerde dag al
drek ailing: va Kirkroa nba Sjevemet uöver de Kloeësterbusjsjtroat noa de Vink en de Bosse, da bouw alle
sjtroate i Egelze en 't letste noa de Grunsjtroat en
Brókkelse bis graad vuër de grens.
Va Heële oet góng d'r toer uöver Leenhof, de Dokter
Calssjtroat op noa de ouw Hoeöpel, Egeize, de
Grunsjtroat en 't letst noa 't Lauradörp.
Gidderdaag woar 't 'tzelfde wirkpatroeën dat begós mit
roskarnme, busjtele en de hove sjwat wiekse van 't peöd,
't peöd d'r haam mit 't anger gesjieër en de lieng
uiuhaange en i-sjpanne in de kaar en doabej d'r mónkbül
mit 't vreöte nit vergeöte.
In d'r winkter, aavangs november, moet 't peöd rónkum
besjiage weöde mît winkteriezere. Die winkteriezere
houwe an de óngerzie veer löäker mit gewin woa sjtolle
dri geddrieänd moeöte weede went 't glad woeöd óp d'r
weg.

Zoeö lang die sjtolle nag nit drónger zoate, koeöt zich
allergande zouwerij in die löäker vastzette en da
moeëtste went de sjtolle drónger moeëte 't gewin apnuijts óptappe.
Dat woar sjwoar werk en óch 't dri-drieöne van die
sjtolle, vuöral beij de hingesjte poeöte en wens de
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pech houws, vótset 't peöd dich Och nog ins ing kieör
in 't gezich.
Wen 't peäd verzörgd woar, koam de kaar.
Doa darvet nieks aa makere. Gidderdaag de beum, 't
gatsüg en de rezume kontrolere. De rezume moeöte piekobello in oader zieö. Bergaaf moeät uinmer beijgeremd
weöde, angeaj kroog 't peöd de kaar nit gehaode. Op de
zie woarnit gerernd woeäd, woeöd Op d'r rernblok ee sjtuk
van innen ouwe autobank gehouwe. Dat woar vuör 't
verejiiete en 't rezumet Och beöter.
't Bedene va de rezume gOng mit innen sjwungel of innen
hebel. Da houwste an ing zia va de kaar Och nog ing
kette um 't rad vas te zette. Bau gidder kiant moeetste doamit 't rad vaszette dat 't peäd dich nit mit
de kaar d'r tusajenoet kniepet.
Alles moöt noagekieäke weöde en in d'r winkter woarste
óch noch verplich orn vure twie en links hing ing
petrolsiamp Op de kaar te ha, angesj kreegste ee gemoaid.

Wenste doamit vedig woars, koeätste beginnen mit 't
lane va de kaar. Eier, bOtter, bOttermilk, beksjkes mit
f leutekieös en ach of tieön taute mit vieötig liter
milk.

In d'r zoeömer woeöte nog wal ins nate zek gebroek um
ailes get keul te haode. Zoer milk koetste nit verkope
en weke f leutekisös woeätate Och nit kwiet.
In d'r winkter woar 't probleem dat dich d'r kroam gOng
bevreze.wen 't flink vroor, woar döks mie wie de
haofsjeed va de milk bevrore. Die koeötste da ailing
nog mar broeke vur 't vieä. Een anger probleem in d'r
winkter woare de eier. Och al houwste ze dik i-gepak in
ing dekke, d'r knappete ulumer inne hoop kapot. D'r
f leutekieös vroor dich vas in de beksjkes en de bótter
woeöd sjteehel, doa koeötate inne ee loak mit in d'r
kop houwe.

Woar de kaar gelane, da kosät 't sjpil beginnen. Iesj
de f ike wessje, en da heesjet 't aafvare noa de kiante.
Graad wie uöveraal, houw Och innen milkboer gowwe en
SJlechte kiante, kiante dieste vertrouwe koeöts mar Och
klantedie proberete inne um 'n oar te houwe, klante die
Ulnmer direk betalete en wer angere die poef ate va de
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I

ing weäk i de anger vuör dat ze wer ins get van d'r
poef aafbetalete.
E da die kiante die ummer get te zevere houwe, beìj dön
houw d'r milkboer 't uxmner gedoa.
Woar get nit noa d'r zin, da woar d'r milkboer 't
sjoot. Woar de milk zoer gewoeöde da heesjet 't bouw
uxnmer: "Woar zieöker ouw milk ?", mar dat zie d'r
keötel nit reen houwe, doa magetste nieks va zage.
Diezelfde sjtónge dich och uimner Op de vingere te
kieke, datste d'r liter Och waalgood vol makets.
Houwe ze nieks te rouwele uöver de milk, da koeötste
d'r sjtaat Op make, dat ze wal get angesj houwe; da
houwe ze vas en zieöker ging frissje eier of pölle-eier
gehad.

En woar ins ee gesjtempeld ei tussje de frissje eier
gekoame, dat moeötste dich wal ins get aahuööie. Wenste
Ing hOn d'rtussje houws mit ing kling drukkerij in de
vót, da kanste zoeöget doch wal ins kriege.
Mar wen betaald moet weede, sjikkete ze ee kink mit ee
paar gölle a g'n duör en doge graad es went ze nit heem
woare D'r res va d'r poef bleef da mar wir sjtoa.
De gówe nit tenoa gesjproake, mar vuër ee paar gölle
dich de kaat wille leöze urn ee sjtuksjke va d'r poef te
beta le, woar ging zeldzaamheed.
D'r poef in natura aaf wille betale, doa zalle vier mar
nit uëver kalle.
Mar d'r woar Och Op veuöl plaatsje richtige ermood. Doa
houwste evvel bouw noeöts probleme en wen gaar nieks
mieö in de busj woar, dat woeöd geweun ee biets oetgehólpe durch ee literke vuör nieks te geëve.
Heij en doa woed da ee bietje oetgesjpaard, ee klee
bietje winniger in d'r liter, dat rnerket doch ginne en
dee ernte duivel woar gehólpe.

Mar 't goof Och nog veuäl sjunne anger dinger.

Smondigs woar uëveraal wesjdaag en óp minnige plaatsj
ef fe mithelpe d'r wesjkeötel Op de f orneus zette, woar
gans normaal.
Smiddigs, wen de wesj druög woar, ef fe mithelpe de
lakes rechtrekke, doa kiekeste nit mieö va Op.
Dich zelver innen keètel in de aanrech pakke omdat de
mam graad ee kink an de brós houw; woarurn Och nit.
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Of dat de main Op d'r dusj ee kink an 't vieösje woar en
ande vuörduör gOng de bel. Dat pasaetste geweun ef fe óp

dat dee klinge nit van d'r dusj rouet.
Beij de apetieeke koeöte ze dich Och bouw uöveraal
wenste wer mit se brifke koams va d'r inne of angers
kiant.

Wat Och geweun van dich verwach woeäd, óch umdat ze
wooste datste gód sjwiege koeöts, daste zoeë bietje es
sociaal wirker mithelpets um de probleme óp te losse
die zich heij en doa wal ins vuärdoge.
En da die sjun geboende trappe dieste heij en doa teöge
koams. Wenste evvel ing kieär mit ing vol teut milk
zoeng trap eraaf geroetsjd bis en dieng bóks sjeet bis
boave de kneje sjtief va de milk, da vingste an dat
soat trappe nieks mieö aa.

Um de lüj va d'r innen nba d'r angers kank uöver te
vare wen i Egeize de baak wer ins uövergelope woar, dat
woar óch wer zoeä baantje. Dat doogete geweun.
Egeize woar doch ee bietje apaat dörp.
Ari d'r koelsjtup koeötste zieö daste i Egeize woars.
Of dat óch durch d't koelstup gekoame woar, weet ich
nit, mar 't woar Op inne pinkstermondig. Wie ich beij
innen kiant eroet koam, bag 't peöd Op g'n sjtroat. Of
dat 't bedwelmt woar van d'r koelsjtup of geweun umgevalle woar, ich west 't nit. Mar wat 't ergste woar,
dat alletwieë de beum van de kaar uävergebroake woare.
God zij dank vingate da nog innen sjriener deö dich die
beum mit es paar latte proviaoriesj makt, angesj sjtóngets doch mar ajun te kieke en dat Op pinkstermondig.

Gidderdaag vareste d'rzelfde toeär, ailing teöge d'r
ieêsjte va d'r mond xnoeötste zörge daste vreug i Egeize
Woars. Da houwe de beamte Op de koel geld gekrieöge.
Wenete da nit vreug d'rbeij woars, da woar d'r bekker
of d'r sjlechter dich ai vuör geweö.
Duke koam innen van die twieö dich al teöge en goof
dich es teks dat nieks mieö doa woar.
Een bietje dreige, daste da doch mar ins mit d'r sjtieger moeäts goa kaue, doog mirakele. D'rzelfde daag
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houwste 't geld heem.
Zoeö woar urnmer wal get.

't Woare döks lang en sjwoar daag en doch woar 't sjun
werk.

Wenste d'r letste kiant i Brókkelze of in 't Lauradörp
bedeend houws en d'r houw zich ging óngelukker vuörgeeoa, da vool 't allenuj nog mit.
Mit gówe zin gong 't da wer óp irkroa of Heäle aa vuör
't letste sjtuk en dat woar 't peed verzörge en de
milksteute reen make vuör d'r angere daag.
Da óp d'r f jets noa heem, da houwste twellef en in d'r
winkter óch wal ins zestieän sjtónd drópzitte.
Mar dat houw óch wir zie vuärdeel.
Sjloape doogste wie innen bók.

Wil Packbiers
november 1995

Hebt u een artikeltje voor in het volgende

"Bulletin?
Dan kunt u ons daar heel veel plezier
mee doen.
Maar dan moet u het ons toezenden
vÓór 15 mei
Want het volgende Bulletin moet vÓÓr 15 juni
verschij nen.
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Wat kostte vroeger een soldaat?
Overgenonen uit "DE GWBE". Een geillustreerd weekblad van 3juni1907.

Betrekkelijk veel meer dan nu. De Grieksche soldenier - Ruiters waren
natuurlijk veel duurder - veroorzaakte vóór 2300 j aren, naar onzen geldstandaard gerekend f.11 à f.30 kosten per rnaand.
Ten tijde van Scipio kostte de Poneinsche soldaat f.4,50 in Caesars tijden

f.9,60 tot f.10,60. De pretoriaan kreeg een kleine f.30 als soldij.

De

middeleeuwen kenden geen staande legers. Eerst de soldeniers-leqers der
landsknechten vormen den overgang naar onze tijden.
De landsknecht ontving een maandelijksche soldij van ongeveer 18 gulden,
de
officieren natuurlijk meer, een kapitein bijvoorbeeld 1800 gulden, waarvan
hij evenwel zijn persoonlijke bedienden, schrijvers en
beambten moest
betalen. Bij de Zwitsersche soldeniers in het laatst der l6de eeuw ontving
de niusketier, die niet een vuurwapen wist ciii te gaan, ongeveer f.12 , de
hooqschutter ruini f.10 . In den dertigjarigen oorlog steeg de

soldij ten

gevolge van de concurrentie tot f.60 per maand. Als men bedenkt dat de
qeldwaarde van f.60 in de l7de eeuw ongeveer gelijk staat met f.300 in
onzen tijd, is het te begrijpen, dat in dien tijd ieder gaarne soldaat
wilde worden. Ook het Fransche leger voor honderd jaar werd zeer ruim
beloond. De infanterist ontving ongeveer f.50 , de lichte ruiter f.54 , de
zware ruiter ruini f.60 . In de l9de eeuw (1815-1850) kostte de soldaat f.26
teqen ruin f.10 ten tijde van Frederik den Grooten. Daar echter voor 50
jaar met f.26 ongeveer drienaal zoo veel was te beginnen als nu, zou
volgens onzen tegenwoordigen geldstandaard minstens 80
gulden

betaald
moeten worden, wat echter, zooals men weet, niet bet geval is, daar een
soldaat tegenwoordig riixii f.40 kost.
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PE JEUGD VROEGERP

Ja, die jeuqd van nu is toch jets anders dan die van vroeger. Over die van
nu zullen wij het niet hebben maar wel over die van vroeqer. Dat waren
echte kwajongens. Ondeugende jongens dus. 2e deden alles wat niet deugde.
Nu is dit niet direct "HEEMKUNDE" maar net zo qoed als wij het touwtje
springen van de meisjes aanhalen bij spelletjes van vroeger mogen wij ook
wel eens jets verteilen van wat de jonqens vroeger deden.

Ja, nu ik de leeftijd van Over Grootvader heb bereikt, durf ik dat wel te
verteilen.
Wij waren echte kwajongens hoor. Onze ouders hebben heel wat rneeqemaakt met
ons. 1k herinner me het volgende gezegde: "Waar moet dat met jullie naar

toe? Juilie groeien op voor gaig en rad".
Gelukkig is het niet zo ver gekonen. Maar ik wil wel jets verteilen wat die

jeuqd vroeger zoai uithaalde in de tijd toen wij tussen de 12 en 16 jaar
waren. 1k ben geen Limburger. Op elfjarige ieeftijd ben ik hier komen
wonen. Wij kwamen terecht in een buurt waar zeker 75% geen Limburger was.
Die mensen kwamen uit alle streken van Nederland. Dus wat wij uithaalden
was niet geleerd van Liniburgers. Die gaan dus vrij-uit. 1k neen maar aan

dat de rechte Liniburger niet zo ondeugend was als wij "Hollanders". Daar
had je bij voorbeeld "Belletje trekken". ledereen weet wat dit is. Maar wij
deden dit op "grote schaal". Ret kwani ook wel eens voor ons "kwajongens"
verkeerd uit. Even een voorbeeld: Een nj aaneengesloten huizen (zo'n 7 of
8) aan een kant van de straat. Tegenover deze huizen lag een weide. Wij
waren met een man of vijf en spraken af dat wij alle vijf tegelijk aan een

huis of als het kon aan twee huizen, zouden bellen en dan de straat
oversteken en in het hoge gras zouden gaan liggen on oms te verbergen. Ret
was donker zodat ze oms niet konden zien als wij maar stil bleven liggen.
Alle vijf stonden we klaar en beiden teqelijk aan, renden maar de weide en

lagen stil naar de overkant te gluren. Bij alle huizen hadden wij succes,
er stonden na een korte tijd zeven huiiioeders aan de deur. Allen keken
vreeinct op. 2e zagen niemand en begrepen dat ze voor de gek gehouden waren.

Wij loi en lachten stil on ons succes en bleven wachten tot ze naar binnen
zouden gaan. Maar daarin hadden wij oms vergist. Enkele buurvrouwen raakten

met elkaar in gesprek en bleven rustig een ruirn half uur buurten. Voor de
vrouwen een gezeliig half uurtje, voor ons een eeuwigheid vervelen. Want zo
lang als de vrouwen aan het praten waren konden wij niet weg. Dit hadden we
geleerd: zoiets konden wij niet meer doen. We moesten jets anders bedenken.
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I
WOORD VAN DE VOORZITTER
Met dit tweede bulletin in korte tijd halen we de
schade in die de eerste maanden van dit jaar is opgelopen. Dankzij de onvolprezen bereidwiligheid van de heer
Verbunt, de veelhoofdige medewerking bij het verzendklaar maken en bezorgen van de boekjes en de productiviteit van de achrijvere, kunnen we het tweede kwartaal
van dit jaar volgens belofte afsluiten met een rijk
gevarieerd nummer van one bulletin.
1k wena jullie veel leesgenot.
Ook op andere terreinen is het genootschap volop actief: de werkgroep Onderhoud en beheer heef t de grote
zaal en de documentatieruimte opgeknapt en geschilderd,
ze is bezig met de natte ruimte en heef t gezorgd voor
wasbakjes in de WC's. De werkgroep archeologie heeft de
Inuseumkasten in de vergaderruimte nu bijna compleet
ìngericht. De aectie monumenten is bezig met een grote
Verzameling foto' s van Landgraaf se gebouwen
te ondertitelen. En wekelijks wordt onze werkplaats
door meer meneen bezocht.

Mn de excursie naar Tongeren namen 29 meneen deel. Het
bezoek aan het Gallo-Romeins museum was heel boeiend.
Voor de excurgie met barbecue naar de Strijthagermolen
hebben zich 30 mensen aangemeld. Er kunnen nog meneen
bij. Voor wie het vergeten mocht zijn: ze wordt gehouden op 29 juni vanaf 18.00 uur en kost fl.27,50. Onze
gide is Ir Meessen uit Gronsveld.

00k voor de monumententocht op 14 september kunnen nog
meneen zich aaninelden. Deelname hieraan is gratis.
We richten one die dag op induatriäle monumenten.
Voor aanmeldingen kun je terecht bij het secretariaatsadres Groenatraat West 3, tel. 045-5315803

Je ziet, de vitaliteit straalt ervan af. Zorg mee dat
het goed blijft gaan.
Albert Verreck
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HOEVE ENGWEIDE TE SCHAESBERG
De oudste benaming van deze hof was Hoef der Scheidt,
later heette ze Janus-Scheidt en Pricken- of Dortantaleen, naar de leenheren. De naam Pissers-hoof (hof f)
is ook gebruikt.
Van nog latere datum is de naarn Eng-Wije of Enghweij,
die zich ontwikkelt tot Engweide. Dit is een vernederlandsing van "Ingwie" of "Aa gen Ingwie", zoals de
boerderij in het Scheter dialect heette, dat zou afgeleid zijn van de "eene wilgenboom", mogelijk de laatste
van een ru wilgen die langa de Wieänweg stonden, nu
Hoofdstraat geheten.
De boerderijen van de leen- en laatgoederen waartoe ook
deze hof behoorde, waren de eerste nederzettingen, de
kernen, waaruit het dorp zich ontwikkeld heeft. Er
ontstonden in de nabijheid van de hoeve woningen. In de
huizengroep "in de Winkel" woonden de arbeiders van de
hoeve.

Aan de ingang van het straatje naar de Winkel lag de
voor iedere hoeve onmisbare poel, Piesche pool genaarnd,
naar de familie Pissers. De poel is in 1932 gedempt.
Verder lag naast deze poel het bakkes. Het bakkes moest
los van de hoeve staan in verband met brandgevaar.
Of de Hoef der Scheydt een leen- of laatgoed is geweest
blijft voor de historici een twistpunt. J.J.Jongen
noemt in het gedenkboek van de kerk de hoeve een laatgoed.

De oudste geschiedenis is de volgende:
De hoeve, groot 49 bunders, was een Wickraedsleen dat
te Valkenburg geheven werd.
In 1381 of daaromtrent door Colyn van Amatel, is man
van den hof f in gheen Scheet.
In 1386 door Jan Knoeden, den soen in gheen Scheit
In 1537 door Pieter Prick
In 1543 door Hendrik en Peter Prick, 2 zonen van Pieter
Prick.

In 1544 door Cornelis Dortant.
In 1570 door Pieter Dortant
In 1617 den 17 October door Jons Dortant, en daarna
door Peter Dortants.
In 1636 den 7 december door Dorus Dortant, na de dood
van zijn vader.
In 1648 den 13 april door Servaes Arens
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Staats leenhof.
In 1669 den 30 december door Dirk Dortants
In 1718 den 30 Mei door teodoor Franciscus Dortants.
In 1756 den 4 mei door Theodoor f rederik Dortants,
schout te Schaesbergh.
Door de Franse bezetting is aan het systeem van de
leen- en laatgoederen een einde gekomen.
Omstreeks 1770 was de familie Meichers eigenaar van de
Ingwie, zij vernieuwde de gebouwen; het waren aanvankelijk vakwerkgebouwen en werden nu stenen gebouwen. Op
de sluitateen boyen de poort van de schuur aan de
straatkant stond: 1773 I.M. I.M.D.; dit is een afkorting van Jacob Meichers gehuwd met Johanna Marìa Dortant. Het ander deel van de boerderij, onder andere het
woonhuis, werd later verbouwd; op een Steen boyen de
voordeur stond het jaartal 1835.
Tot 1885 bleef de hoeve eigendom van de f amilie Melchers. In dat jaar werd ze door vererving eigendom van
de f ainiije Marres uit Maastricht, die haar verpachtte.
Van 1885 tot 1900 was de f amilie Kerckhoffs pachter en
van 1900 tot 1929 de familie Crutzen.
Op 10 maart 1928 is op verzoek van de kinderen Marres
Uit Maastricht door notaris W.Dolmans uit Heerlen in
hotel Victoria te Heerlen openbaar verkocht de in de
gemeente Schaesberg gelegen pachtboerderij hoeve "Engweide" met woning, schuur stallen en bakhuis, en met
boorngaarden, bouw- en weiland, vrij van pacht te aanvaarden op 15 maart 1929.
De hoeve werd gekocht door de f amilie Crombach-Crombach
uit Schaesberg, die er vanaf voornoemde datum ging

Wone.

Door de steeds uitbrejdende woningbouw van de gemeente
is de Engweide verdwenen. De gemeente heef t haar gekocht en in 1960 laten afbreken.
De hoeve Engweide was van het type met een gesloten
binnenplaats. Ze lag aan de Hoofdstraat 161 te Schaesberg. Met haar 70 meter lange voorfront en de dominante
gevel van het woonhuis, bepaalde ze het beeld van de
Boven_Scheidt,

Anny Waelen-Crombach
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DE VERERING VAN DE H. ODILJA IN NIEUWENHAGEN
opgedragen san Pet Willems

Momenteel Is er weinig (meer) te merken van een bijzondere verering van de
heilige Odilia in Nieuwenhagen. Vroeger was dat echter anders. Zeker tot aan de
tweede wereldoorlog mocht de heilige Odilia zich in Nieuwenhagen verheugen in
vele bedevaartgangers, die, weliswaar niet in groepsverband maar individueel, naar
Nieuwenhagen kwamen orn haar daar te vereren en aan te roepen tegen allerlei

oogziekten. TìJdens hot octaaf van het patroonsfeest van de Nieuwenhaagse
parochie (24 mel: O.L. Vrouw Hulp der Christenen) kreeg het beeld van de heilige

Odilla een aparte plaats in de kerk en werd het met bioomen versierd. Verdor
bestond er gelegenheld orn een relikwie van de heilige Odilia te vereren en werd er
te harer ere water gezegend, opdat de mensen dat mee naar huis konden nemen.
1-$oe kwam men In Nieuwenhagen ertoe de heilige Odilia te vereren?

Sinds 1832 werd hot feest van 0.L. Vrouw Huip der Christenen (patrones van kerk
en parochie) in Nieuwenhagen gevierd 'op den 24 mel van elk jaar, met expositie
en aanblddlng van het Allerhelligste Sacrament des Altaars geclurende dien dag
en verkregen sedert 1844 diegenon die gedurende het octaaf van dit feest "godvruchtelljk blechtten en communlceerden" een volle aflaat'. 0m dit patroonsfeest

echter nog meer ulster bu t. zetten verzocht men de bisachop In 1840 orn
relikwieän van Sint Odilia, opdat men die tlJdons hot octaaf van hot patroonsfeest
kon vereren, aangezlen "ook In deze omstreken vele menschen met oogenzlekte
besmet zlJn en derhaive naar andere iandstreeken bedevaarten doen tot vereering
der reliquien van de heilige Od/I/a" 2
De gevraagde relikwie van Sint Odilia kwam via hot bisdom Straatsburg ("dioecesis
Argentensls") omstreeks 1843 in hot bezit van de parochie. Hoewel deze relikwie
biJ de brutale inbraak in de nacht van 19 op 20 Juli 1983 ontvreomd werd, bezit de
parochie wel nog de relikwiehouder en hot "bewijs van echtheid" van doze relikwie.
Doze oorkonde, gedateerd 24 februari 1842, vertolt ons dat Bruno Ignatius Oberlé,
doctor in hot kerkoiijk rocht, orokanunnik van de kathedrale kerk van Straatsburg
en rector van do parochiekerk to Obernai (Oborehnheim) krachtens bisschoppeliJke

toestemming uit 1836 eon partikeltJe uit do rolikwie van do rechterarm van de
heilige Maagd OdIlla had gonomen mot hot opschrift "S.tae Odiliae Virglnis" (van
do heilige Maagd Odilia) en dit in eon speciaal voor dat doel vervaardlgd ovaal
zilvoren doosjo met eon vonstortJe aan de voorziJdo had gelegd. Deze rolikwie was

voorzien van een lakstempol met het zogel van do parochie Oberehnheim.
Toestemming tot publioko verering van deze relikwie word voor hot bisdom
Straatsburg verleend op 2 maart 1842, en voor hot Vicarlaat Umburg, hot latere

vgl. Joe. L'Orlye: Hei patrocinlum van de parochle Nietrwenhagen n Jaatboek OCGL 7(1991)4356

2 afschrtft van de brief van de tabrlekscaad van de parochle Nieuwenhagen san de bisachop van
Lulk dd. 26 oktober 1840, In Paiochlewchlef Nieuwenhagen, Invent.nr.286.
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Biedom Roermond, op 4 mel 1843e.

Het betreft dus de heilige Odllia, patrones van de Elzas (13 december), die
omstreeks het jaar 680 werd geboren als dochter van hertog Attich in de Elzas. Ze
stichtte met haar vader het klooster Hohenburg, waarvan ze de eerste abdis werd.

Later stichtte ze 00k flog hot klooster Nledermünster aan de voet van de berg.
Odlila stlerf In Hohenburg omstreeks 720, waar ze ook werd bijgezet. Haar graf op

'Mont St. Odile', zoals men later Hohenburg noemde, werd een druk bezochte
bedevaartsplaats4.

Ook staat er in de Nieuwenhaagse parochiekerk nog een negentiende eeuws
gepolychromeerd beeld van de heilige Odllla. Het vreemde is echter dat dit beeid
niet de heilige Maagd Odilia van de Elzas voorstelt, maar de heilige Maagd en
Martelares Odilia van Keulen, patrones van de Kruisherent Het Is niet onwaarschljnlijk dat hot beeid, dat thans (vanwoge de monstrans als attribuut) doorgaat
voor een beeld van de heilige Clara, oorspronkelijk een beeld van de heilige Odilia
is geweest. Dit beeld dateert uit het einde van de achttiende eeuw. Het werd in
1918 op eon stoffige zolder aangetroffen en vervolgens gerestaureerd door
kerkelljk kunstateller Jos. Thissen uit Roermônd. Waarschljnlijk heeft men bIj die
restauratle de (verloren gegane?) kalk als typisch attribuut van de heilige Odilia van
de Elzas verwisseld voor eon monstrans'. Als beeld van de heilige Odilia staat dit
achtteinde eeuwse bouton beeld immers te book in de oude inventarissen van de
Nleuwenhaagse parochiekerk en zeifs nog In de 'voorloopige lust der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst uit 1926f.
Overeenkomstig de legende was de heilige Maagd en Martelares Odilia van Keulen

(18 juli) eon van de elf(dulzend?) gezelllnnen van de heilige Ursula, die allen te
Keulen door toedoeri van Athia, aanvoerder van de Hunnen, omstreeks hot midden
van de vljfde eeuw de marteidood stlerven. Eeuwen later werd haar gebeente
opgegraven en vergezeld van grote wonderen overgebracht naar Hoei (B), waar zij
patrones van de Kruisheren werd, die haar verering overal verspreiden waar zij
kloosters hadden. Door de vele wonderen, op haar voorspraak geschied, onder
andere de genezing van eon blind melsje te Luik, wordt zij nog steeds aangeroepen als bljzonder. patrones tegen oogzlekten. Za wordt traditioneel afgebeeld als

vgl. bewils van echth.id van de relikwle van St. Odilia uit 1842 in Parochieatchiel Nieuwenhagen,
iflvent.nr.294

vgl. L Bieler 0d111 In LThK Bd. Vil, koi.1096; vgl. tevens J. Torsy: Der g(t*SS8 Nam.flstSgSkalender (Freiburg 1980) biz. 350-351 en H.L Keller: Recla.ms Lexikon der Heiligen und der biblischen

Gestalten. Legend. und Oarst.&ung In der bildend. Kunst (Stuttgart 1984) blz. 453-455

vgl. Joe. L'O.lye: Gids

de ParoçMlke,k O.L Vrorw Huip der Christenen te NIewenhagen

(Nieuweithagen 1987), uitgegeven In het kader van 150 Jaar pwochie Nieuwenhagen, blz.19

Parothisarchief Nieuwenhagen. Inventnr.255

'Rllkscomrnlufe voor de Monumentenzog: Voovloopige Ujst dei' Nederlendsche Monumenten van
eden4s ei' Kunót deal Vili: de provincie Umburg ('s Gravenhage 1926), blz.342
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maagd met een paimtak en eon book aie attrlbuten.

De relieken van deze heilige Odllia van Keulen werden in 1292 neergelegd in een
prachtig schrijn. Tot aan de Franse Revolutie bleef het in het moederklooster van
de Orde der Kruisheren in Hoel. Kruisheer Hayweghen nam het in 1797, biJ de
ultdrljving der kloosterlingen mee. Later in 1828 schonk hij hat aan de parochiekerk
Odilia levendig
van Kombi bu Borgloon (B), omdat daar de verering van de heilige
de
thans
zeer
gehavende
kist tonen ons
bleef voortbestaan. De schilderungen op
aan de ene zijde, de marteling der elf duizend maagden en aan de andere, de
vindlng en overbrenging van het heilig gebeente. Dit rellekschrijn is een eikenhouten kist, met doek overtrokken, waarop geschuiderd werd. Hot Is het werk van een
onbekende Lulkse meester en het oudste document der Luikse schilderkunsta.

Ook In Raeren (B) mag daze heilige Odilia zich nog verheugen in een grote
belangstelling, of botar: verering. De parochie aldaar Is in hat bezit van een beeld
van de H. Odilla, dat gedurende hat octaaf een ereplaats krtjgt op het zijaltaar.
Vele gelovigen uit de streek komen dan ter bedevaart orn de speciale oogzegen
met de relikwbeèn van de H. Odilia te ontvangen. Daze relikwieön zijn afkomstig uit
het in de buurt gelegen klooster Brandenburg, dat in 1784 door keizer Jozef Il werd
opgeheven'°.

Tagen hat einde van de negentiende eeuw heeft men dus In Nleuwenhaagse
parochiekerk een beeld van de heilige Odilia van Keulen geplaatst, en heeft het

oude beeld van de heilige Odilia van de Elzas het voId moeten ruimen. Hoe kwam
het dan dat in de loop van de negentiende eeuw de verering van de heilige Maagd

Odilia van de Elzas in Nieuwenhagen plaats maakte voor de verering van de
heilige Maagd en Martelares Odilia van Keulen? Dat zal wel altijd eon raadsel
blijven. Hot is echter wel merkwaardig dat elders oak zon verwisseling plaats vond.
In het bekende St. Odilienberg bij Roermond bijvoorbeeld, waar van 1467 tot 1639
de H. Odilla van de Elzas vereerd werd, verwierf men in 1689 relikwleön van de

heilige Odilia van Keulen, zodat dear sedertdien doze laatste heilige vereerd
werd".

Eon omgekeerde ontwikkeling vond plaats In Sweykhuizen. 'De vroegste verme!ding van de verering van de heilige Odi/a van Keulen aldaar dateert van 1851. Op
13 maart van dat jaar werd door H. van den W!jmelenberg, aigemeen overste van
de ci-de van het heilig Kruis te Uden, oen verklaring afgegeven, dat de aan de kerk
van Sweykhulzen verscha (te relikwie 'ex ossibus' (uit hat gebeente) van genoemde
heilige aufhentiek was. Dit werd ook door de vicaris-generaal van hef bisdom Lu/k
$ vgl. Torey: Namens agskalend« oc. blz. 205; vgl. tevons H. van Rochen OSC: Sinte Od//la:
legend. o( histoile? (DIest 1948)
Van Roolien: SAnte Od/I/i o.c. blz. 175

'° vgl. GIde voor de Nlkolauskkche zu Raeren

Verering van twee HH.
' vgl. De Maasgouw (1965) blz. 162; vgl. tevens A. Schrtjnemakers:
de berg. Gedenkboek uitgegeven b/f heI 250-jarlg bestaan van de
Od1lias In: Sweykhu/zen, doip
k* te Sw.ykhulzen 1739-1989 (Sweykhulzen 1989) btz.166

Wordt vq,ryolgd.
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EEN VEELZEGGEND JAARVERSLAG
Na het lezen van het jaarverslag in ons Bulletin nr i
1996 is het verwonderlijk dat ik (en misschien vele met
mij) zo weinig weet van de 0.C.G.L.-activiteiten. 1k bewonder het hoofd bestaiur indien deze op de hoogte is
van ieders bezigheid in de vereniging.
Indien ik de sectie's kort samenvat in hun doen en laten kan ik vermelden dat de sectie Dialect goed bezig is
en dat van hen nog veel te verwachten is.
Sectie Fotografie doet samen met sectie Monumenten dat,
wat van hen gevraagd en verwacht wordt. (Deze sectie's
kunnen best uitbreiding verdragen . Fototoestelbezitters
zijn welkom).Andere sectie's kunnen van hun vaardigheid
gebruik maken en alles blijft in eigen gelederen.
Bij sectie Monumenten zijn bouwkundigen van harte welkom,
zo niet nodig. Dit orn gebouwen en kunst te beschrijven
in de gebruikelijke vaktaal en zo vast te leggen wat gisteren was.

Sectie Genealogie, zo staat vermeld, groeide verder naar
60 leden. Dit Is verheugend indien naast het uitzoeken
van een eigen "roots", waar alleen "1K" iets aan heeft,
de streekgeschiedenis de hoofdrol speelt. Dan kan men
spreken van vereniging. Voor het uitzoeken van een eigen
stamboom is geen vereniging nodig want dit is zuiver een
persoonlijk zoekplaatje.
Het is correct dat alleen leden toegang hebben tot verenigings bestanden. Deze zijn en moeten voor ieder lid
toegankei.ijk. zljfl. Financieel moet de verenigingskas
door iniddel van contributie en subsidie rond komen.Een
extra bijdrage voor bepaalde leden is uit de boze. Gaat
een bestuur met een eigen bijdrage accoord dan creeerd
men een vereniging in een vereniging.
Tijdens een gesprek met de voorzitter bleek dat het in
verenigingsbelang wenselijk zou zijn (zeer zeker voor de
60 leden welke persoonlijk aan streekgeschiedenis doen)
aan het bestuur kenbaar te maken met welk onderwerp men
bezig is. Zeer waarschijnlijk zijn meerderen bezig met
een zelfde onderwerp. 0f anderen zijn geinteresseerd in
een bepaald jets waar iemand mee bezig is. Jfiermede kan
men bereiken dat zich meerdere groepjes kunnen vormen
orn op een aangename wljze samen iets uit te zoeken op
allerlei heemkundig gebied,
Is het niet mogelijk in Bulletin nr.3 (1996) een overZicht op te nemen van ieders bezigheid of activiteit?
Dit tot uitgroei van ons 0.C.G.L.
Dat leden van de sectie Archeologie hun lidmaatschap op-
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zegden (kan) moet van persoonlijke aard zijn, maar het
motief moet het bestuur interesseren.
Onvrede over het bestuursbeleid kan niet, want het bestuur kan dat uitvoeren wat de meerderheid van de leden
wenst. Dit met de bloei van de vereniging in het uitzicht.
Behoor ik niet tot dezemeerderheid dan zal ik mij moeten
besluit. Het bestuur zeif mag geen beschikken in het
sluit nemen dat niet strookt met het meerderheidsbelang.
Als resume;

Laat het Bulletin nr 3 (1996) aangeven dat we samen in
groepsverband de Landgraafse geschiedenis iniCultiur,
Volkskundig, Traditie of Monumentaal bestuderen en in
schrift en fotoplaat weten vast te leggen. Dan kan elke
Sectie (groep) aan hun trekken komen en het achterhaalde ten toon gesteld worden zodat de werkgroep Inrichting
museum hun werk kan tonen.
Misschien heb ik het Jaarversiag niet goed begrepen of
fout gelezen. Mocht dit het geval zijn, dan hoop ik dat
dit in bet volgend versiag duidelijk gemaakt wordt.
ha. er.

Zal ik oe 'ns iets vertellen?
van Jan Pieternellen?

Jan, die sloeg de katten kapot
en Nel verkocht de vellen!

Een volksrijmpje
uit de Langstraat.
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Hereweg? Waar komt die
naam eigenlijk vandaan?
of: wat heeft de 'Hereweg' in feite te maken
met de vroegere Romeinse heirbaan?
Het was de meester op school die het ons vertelde: de Hereweg in Nieuwenhagen - vanal de grens met Schaesberg tot ann het Sjpaans Kentje - heeft
zijn naam te danken aan de Romeinse heirbaan, die bijna tweeduizend jaar
geleden voor Romeinse troepen en allerlei reizigers de verbincling vormde
tussen Coriovallum en Keulen.
Woorden van meesters plegen geen twijfel te dulden. De meester had het
gezegd, dus was het zo!
Generaties Nieuwenhagers nemen derhalve deze stelling voetstoots ann als
een waarheid waaraan niet te tornen valt. Zou men dat echter toch willen
doen, flou, dan begeeft men zich ongetwijfeld op glad ijs.
Ongeacht het feit dat ik de kunst van het schaatsen nauwelijks machüg ben
- elke zeldzame poging daartoe ontaardt steevast in velerlei levensbedreigende capriolen - wil ik het er toch op wagen. Niet orn al schrijvend soortgelijk stunts uit te halen, maar vooral vanwege het feit dat pas jaren later
allerlei gegevens uit oude archiefstukken mii een breder zicht op 'deze zaak'
verschaften en daardoor mijn rotsvaste geloof in de woorden van de meester
danig tot wankelen brachten.

Van Schaesberg naar 't Sjpaans Kentje
Het is namelijk nog maar een halve eeuw geleden dat alléén de luttele meters tussen de zijstraten Achter de Hoven en Delleweg als de 'Hereweg'
aangeduid werden! Verderop in oostelijke richting was de weg naainloos en
vanaf de Gatestraat tot ann de hock met de Heigank, waar de Oude Kerkstraat begon, heette het 'Purstraat', overeenkomstig de dorpsput op het
pleintje tegenover de tocnmalige bocrderij Pelzer, thans huis Heijnen. En
zo was bet al eeuwenlang geweest..!
Plotseling, ergens in de jaren dertig van onze eeuw, werd deze situatie veranderd door het totale traject vanaf de gemeentegrens met Schaesberg tot
aan de hock met de Heigank Hereweg te gaan noemen. Slechts de oudsten
onder ons weten zich deze wijziging nog te herinneren.
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Des Herren Strat...
De benaming Hereweg korn ik voor het eerst tegen in een stuk uit 1623,
waarin sprake is van 'des Herren Strat'', m.a.w 'de straat van de Heer'.
Soortgelijke benamingen zijn ook terug te vinden in latere stukken uit die
lang verviogen jaren: die Heere straet loepende van Her/en naer Ubach 2
de Heerewech van Herle op Rimborch loepende op den Heeren wegh
de Herrwegh de Herrenweg 6 en de Heereweg enzovoort. Daarnaast
schreef 'men' ook wel cens 'den gemeene wegh lopende naer Neuenhaegen'
8 of 'aen de landtstraet loopende van Heerle tot Rimborgh op den Heerwegh' met welke laatste toevoeging ('op den Heerwegh 9 het 'bovenste
dccl' van deze verbindingsweg nader gepreciseerd werd!

De Heer van de Vaechshof..?
Aangezien deze 'straat van de Heer' eeuwenlang niet verder reikte dan de
kruising met de tegenwoordige straten Delleweg en Vaechshof, dringt zich
uiteraard de vraag op naar wèlke 'heer' deze straat of weg ooit cens geleid
zou kunnen hebben.
Mogelijk zou dat bewoner van de oude 'Vaechshof kunnen zijn. De
schrijfwijze van deze naam versluiert emgszins zijn ware betekenis. Het
woord vaecht is een oude, thans nog moeilijk herkenbare, laat-middeleeuwse - uit 1381 daterend&° - spellingsvorm van het huidige voogd;
Vaechshofbetekent dus Voogdshof of hoeve van de voogd.
Welnu, deze voogd van het oude Land van Valkenburg, die zijn in allerlei
benamingen voorkomende bezit - o.a.in 1751 S'Heere Voogt Hoff en
S'Heer Voogts Leen genoemdH - diende te verheffen voor het Leenhof van
Valkenburg'2, zou inderdaad wel cens die 'heer' kunnen zijn waar de
Hereweg zijn oorspronkelijke naam aan te danken heeft.
Het Hoefveld (of het Hoefvelt in 't Voogtsleen 13) besloeg het grootste dccl
van het totale grondgebied van deze Voo,htshoff'4, die (veelzeggend!) ook

wel 'des Heeren hoeve'(!) genoemd werd
In 1678 verklaarde de Nieuwenhagenaar Jan Latten, dat zijn grootvader tot
ca. 1658 'halffwin' (pachter) geweest was op den Vooghtshoff'6, en mogelijk
tegelijkertijd ook schatheffer'7. In 1686 en 1706 waren het in elk geval
respectievelijk Theunis Haen'8 en Thomas Arets die deze functie vervulden
inzake de landenjen van de Vooghs Hoff of den Voogt Leenhoff'9.
De betreffende hoeve moet ergens gelegen hebben in het midden van de
huidige straat met de naam Vaechshof ter hoogte van de Hovenweideweg.
Het toenmalige paadje vanuit de Gatestraat werd in ecn stuk uit 1718 'den
Hoofganck' genoemd20.
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Restanten van de Voogdshof
Al deze feiten wijzen crop dat er op die plaats dus ooit
cens een grote versterkte hoeve gestaan moet hebben, omgeven door een aanzienlijke
oppervlakte aan landerijen, zich uitstrekkend vanaf de Schanserweg,
de Koelweg
en de Delleweg tot 'op de Driesch' op de hock van de Gatestraat
en de

Hoogstraat.
Zoals reeds eerder gezegd duidt de benaming Voogdshof op het feit dat
deze hoeve in de Middeleeuwen ooit in bezit was of zehs bewoond
werd
door een der hoogste ambtenaren (of 'heren) van het Land
van Valkenburg; misschien wel de Voogd (de hóógste ambtenaar) zell!
Buiten de grcnspalen van deze landenjen vestigde zich het
'werkvolk'.
Hierin vindt waarschijnlijk de bebouwing van de Dorpstraat en de
'bovenste' Hcreweg zijn oorsprong.
Rond 1600 was deze woonstede mogelijk al vervallen en de landerijen al
verreweg verspieten en 'verpacht' aan vele dorpsbewoners, de 'mitgelders',
die allen een bepaalde belasting verschuldigd waren. De boekhouding
hiervan werd gevoerd door een schatheffer of collecteur, die als aangesteld
tussen-persoon voor alle 'mitgelders' van de Voogdshofgronden de financile zaken met 'Valkenburg' regelde. In de Franse tijd werd deze
feodale
situatie opgeheven.

In onze tijd bestaan de restanten van de Voogdshof nog slechts
uit straatnamen en kadastrale benamingen als Vaechshof (de oudst bekende benaming), Hoefveld, Hovenweide, Hovenweideweg (vroeger ook Hoofstraat
geheten21) en Achter de Hoven (gezien vanaf de oorspronkelijke
hoeve
áchter de huizen c.q. hoven in de Dorpstraat gelegen);
en waarschijnhijk
ook de Hereweg! Deze leidde imniers vanuit het
centrum van de bank
Heerlen naar de woonstede van 'de heer'. Nogmaals, het het
was slechts het
'bovenste' dccl van de huidige Hereweg dat ecuwenlang als zodanig
aangeduid werd!

De weg van Heerlen naar Rimburg
Vanaf de Delleweg in de richling van het Sjpaans Kentje had de weg zich
door de eeuwen heen nooit een vaste naam kunnen verwerven. Hij werd
voortdurend slechts omschrcven. De kadasterkaart van 183822 - die ook
slechts de huizengroepen nissen Achter de Hoven en de Delleweg
aangeefì
als op den Heeren Weg en aan den Heer Weg - maakt voor het totale
traject
slechts melding van de weg van Keerlen naar Rimburg.
Anderhalve eeuw eerder, in 1680, treffen we in de archieven ook al een
soortgehijke benaming aan: die straet gaende van J-ferle naer Ubach23;
in
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1749 den weegh loepende langs Newenhaeghen24, en drie jaar later zeifs
die Newenhagher straet25.
Ook in 1794 heette het nog altijd die gemeene straet ofie den wegh over
Neuwenhaegen oploepende2t.
Op de latere Oude Kerkstraat had deze benaming eveneens betrekking:
ook dit stuk weg werd aangeduid met den wegh langs Neuwenhaegen
oploepende27.

Romeinse weg..?
Is het nu mijn bedoeling orn hiermee aan te tonen dat de huidige Hereweg
álles te maken heeft met de 'heer' van de voormalige Voogdshof en totaal
níets met de vroegere Romeinse weg van Heerlen naar Keulen?
Verre van dat! Met name de vondst van een Romeins brandgraf van een
weigestelde Romeinse dame (1964) op de plaats waar zich thans de basisschool 't Valder bevindt, geeft voldoende voeding aan de hypothese dat
deze 'heirbaan' ooit via de huidige Hereweg, zo niet in de onmiddelijke
nabijheid daarvan gelopen moet hebben.
Micen bij de koppeling van de náám Hereweg aan deze heirbaan std 1k
ann de hand van het bovenstaande bepaalde vraagtekens. Maar overigens
ook niet meer dan dat.
Weilicht zou een voigende schrijver aan de hand van de vermelde archiefgegevens verdere conciusies kunnen trekken.
May Quaedflieg.
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SAH, Civiele Stukken no. 1602 (retro-akte)
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SAH, Schepenbank, gichtregister dee! 2, folio 400, d.d. 16-9-1692
SAH, Schepenbank, gichtregister dee! 10, folio 409, d.d. 20-11-1745
SAH, Schepenbank, gichtregister dee! 12, folio 428, d.d. 1.4-1754
SAH, Schepenbank. gichtregister dee! 12, folio 526, d.d. 11-2-1755
SAH, Schepenbank, gichtregister deel 15, folio 29, d.d. 20-4.1760
SAH, Schepenbank, gichtregister deel 2, folio 208, d.d. 7.9.1680
SAH, Civiele Stukken no. 2854
RAL, Archieven van het LeenhofValkenburg
SAH, Notarieel Archief, fiche 64, folio 31 d.d. 26-7.175 1 resp. fiche 65, folio 57, d.d.
11-10-1751
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Gedurende dejareii dat willen Carl Specker lid was van de Genealogische
werkgroep ríauhac/, heeft hij diverse werkstukken gemaakt.
J-Jet navolgende artikel over her hestuur van de voonnalige heerlilkheud
Ubach /s ¿en van de:e we,'kstukken.
Het grongebied van de:e heerlijk/ieid oiiivatte tot aaii de koinst van de
Fransen in / 79-1 de woonkernen Waubach, Groenstraat, Broekhui:en en
liet Duitse Ubach.

Het bestuur van de heerlijkheid Ubach.
De tekst van het oudste leenregister van Ubach wordt voorafgegaan door
een pagina. waarop de voornaamste rechten van de Schepenen. de Voogd en
vooral die van de Abdis van Thorn. worden omschreven.
Deze zogenaamde Bankrechten vormden samen met de Vroegen. vaarover
later. de richtlijnen die bij het bestuur van de heerlijkheid Uhach in acht
moesten worden genomen. Als Grond\Touw van Ubach mdc in haar naam
een Ambtman of ziln stathouder hij alle overdrachten van leen- ot allodiale
goederen een hepaalde som geld. Van de door het Schepenrecht opgelegde
boeten ontving zij de hem. De andere helft was voor de Voogd of ziln
plaatsvervanger hesternd. Als kerkelijk hoofd van de Ahdij en het Vorstendom Thorn mocht de Abdis geen eigen leger in stand houden of zware
straffen, zoals de doodstraf. aan haar onderdanen laten voltrekken.
0m de inwoners van de heerlijkheid te beschermen tegen invallen van
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vreemde legers stelde de Abdis een Voogd aan. Deze Voogd voltrok ook de
door de schepenen van Uhach in zware crirninele gevallen opgelegde doodstraf Dit rnoest huiten bet rechtsgehied van de Abdis geschieden. Aan deze
iaatste regel is. voor zover hekend. maar twee keer niet de hand gehouden.
De Voogd decide dus de lage en middelbare jurisdictie met de Abdis. De
huge urisdictie werd door de Voogd alleen uitgeoefend. In Uhach had de
Voogd ook nog in 1 231 de verpiichting op zich genornen. orn hi nalatigheid
van de invoners. de aan de Abdis toekomende einsen op te vorderen. Zi
stelde daar een aarliks te betalen extra belonmg in natura tegenover. Deze
regeling vormt cen uitzondering op datgene. vat elders tussen kerkelike
eigenaars van een rechtsgehied en de door hen aangestelde voogden gebruikelik was. Deze overeenkomst is niet in de Bankrechten opgenomen. Benadrukt vordt daarentegen wel. dat de voogd in de heerlikheid Ubach geen
versterkt huis. doch slechts een "bloit hoet'stat" mocht hezitten. In de Bankrechten zin enige regelingen opgenomen die op andere plaatsen met gebruikelijk waren. Opmerkelik is de onderbrenging van gevangenen en de verdcling van de boeten op 'bier en brood'.
Van de laatste kregen de Abdis en de Voogd ieder een kwart tersviil de
andere helft ten goede kwam aan de inwoners van het gehele Lerspel. Daartegenover worden somrmge. in Bankrechten van andere Schepenhanken wel
opgenomen bepalingen. hier niet genoemd. Hieronder vallen rechtsregels
als de benoeming van de hankbestuurders. het brouw- en maalrecht. de
controle op de hanksgrenzen en op de breedte en bet onderhoud van de. in
de heerlikheid gelegen wegen.
De Bankrechten werden. evenals de Vroegen. .iaarli.iks op de drie Voogdgedingen voorgelezen. Hoewel de tekst geleidehik enige wijzigingen onderging. hieven de rechtsregels in de loop van verschillende eeuwen opmerkeluk stahiel. Ze werden pas in 1 794 door de Franse wet vervangen.

Dit n sukhe Rechten als WV Sceffenen van Ubach (hoeden intl halden) van den Herlichheit van Ubach. *)

D In den ersten halden wir dat onse genedige Vrouwe van Thoren evn
eri Lgrontvrouwe is der Herlicheit Ubach.
2) md dat evn Fiere zo 1-lerzogenrode vre voight dair is.
3 Item dat alle brocken groiss md clevne dair vallende hvnnen der Her-

licheit. gehoeren vn bevden zo. maich half md dairvor is onse Voight
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gehalden onse genedige Vrouwe md vre Herlicheit md Guede van Ubach zo
beschirmen md dat gencht te halden van venvesen luden.
Item evn Voight en hait zo Ubach gevne erifrent off guet dan allevn evn
huvs md hoefstat gelegen beneven Joncker Jans hoff van Lveck in Her Scelarts Vrouwen gassen. dat nu evn bloit hoefstat is md gilt evnen Voight tween
hoenre.
Item onse genedige Vrouwe sai halden evnen Stock zo Ubach. dair men
misdediger die dat ivif verboert haven, in setten sai. md en Voight sai die
vangen md antasten md onser Vrouwen Amptmanne leyeren md onser
Vrouwen Amptmanne md Bode sullen den verwaren. md of in den Voight
gebreck were, so sai onser Vrouwen Amptmanne mogen vangen.
Ind suiche gevangen van den ivve sai men puren bvnnen drven dagen na
den antast. md des derden daigs sai men den voirt gericht breingen in so
verre die verwvst wart, sai onser Vrouwen Amptmanne den verwvsden mit
der clocken md mit den ondersessen van Ubach vuren an Conenhegge md
aldair leyeren enen Voight of svnen Amptmanne van Rode. md dair sai dan
mvnre Vrouwen Amptmanne mit den onderseten van Ubach b1mven sonder
vorder mit den verwvsden zo gaen.
md der Voight off svnen Amptmanne sai den vervvsden dair an Conenhegge wairden md ontfangen mit svnen luden van Rode md van dan vol-t
vuren an dat gericht van Rode md den van stont richten na voniss onser
Sceffenen van Ubach. md suichen
geieverden gewvsden en sai der Voight of sync Amptmanne niet laissen
gaen verhaiden of geponert in eincher mameren.
Item sai onse genedige Vrouwe evn Vesser halden dair men in setten sal
die misdoin of beclaigtweren md dat Ivffverhoert enhaven. md dairzo liggen
IX hoef zo Ubach. dair men die op halden md setten sai gevessert. op vgeliche hoefstat drve dage md so sai duren van ene hoefstat zo der andere bis
he die broick gebessert sai haven md so lang des noit vere.
Die evn hoefstat is gelegen an Wvnken Koddes gassen md zobehoirt Wilken
Bovm( ans). Die ander is genant Pvpeslegers hoefstat die Lenssen van Beke
zobehoirden. Die derde Hillen Svmons huys md hoff. Die vierde Lamhrecht
Voets hoefstat bij Dressers huys gelegen. Die vvte Wvnan ts) hoefstat van
Brevien by den Kirckhoff gelegen. Die seste der Mvnrehroder Guet op der
Gracht. Die sevende Herman Schepers hoefstat gelegen in den Coelmamr.
Die achte Draecks Guet was md nu is Hilbrans kinderen gelegen by Muter
in die Coel.mair. Die nuvnste md leste hoefstat Jans hoefstat van Beke gele-

gen op die Queecke pacht.
Item sullen onser Vrouwen Amptmanne md die Voight die clock zo

267

I.Jbach ementlichen ol hvsonder haven md tzeen in alle sachen die gehoirlichen svn md anders (niet).
LO Item sal onse genedige Vrouwe oick halden evnen seren haishant an
den Stock staende. md oick tzween Stevn. dair men mit comgeren sai die
mannen md vvft die van scheldewoirden gevangen (svn). md alle na Wvsdonime onser Sceftnen van Ubach.
Il) Item sai t)nse genedige Vrouwe of vre Stathelder van vren Mansgoeden
allevn dingen. huvten orioftofhv\vesen evns Voight of sevns Amptmannes.
i 2) md oich re md des Goidshuvs van Thoren Laitgoede allevn helenen.
13 Item onse Vrouwe md re Ampi) manne) sullen kommeren op vre Guede.

1 4) lud \veert sake dat evn \vechverdlch manne misdede bvnnen der (Her-

lichein io IJhach op der straissen. dar mach der Voight gelvch onser Vrouwen kommeren ot vre bevder Amptsludt.
i 5 Item men sal den vvn ZO tJhach opdoin mit tzween Leenmannen onser
Vrouwen md ren Am( ptmanne).
Ind die brocken van hier md broit sullen onse genedige Vrouwe md
i
onse Voight haIti haven md ) die) ander helifi sal men leyeren op die Mevkouic in oirher des gemevnen Kirspels.
Rode gevne
1 7 Item die gemevnte ) van) Uhach en sal mit den Lande van
of
in
omriog
(of)
veden
die
dat
Land van
schet7lnge gelden ot wakinge dom
Rode bed. uvtrecken ot volgen. dan as des flou is. mit der sonne uvt md ) in).

Dese vomrscreven Rechten hebhen die Mannen md Scetiènen zo Uhach.
md die Mannen md Sceffenen bivven noch daihv dat recht
voirt

* RALM Inventaris d'Hoop. Thorn no 19052.
***************
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Vervoig van blz.226
Uithet

Arzenij Büchlein
dccl 2

Für brustkrankheit.
Nimm ein handvoll lungenkraut (Pu/,nonaria officina/is) . 3 loth lakritz.
zweij feidmobren oder gelbe rüben. diese klein geschnitten. das lungenkraut gereinigt oder gewaschen. Diese theilen zusammen kochen lassen, bis
es steif wie ein dunner svrop wird. dan durch ein tuch geseijet und davon
morgens nüchtern eine stunde vor dem mittagsessen und abends beim
schlafengehen eine tasse genommen.

Aliud(idem)
Geschelte gerste. wie gober desto besser, in einer kanne unges hier, in
einem blechern geschirr. welches sich wohl zuschliessen lasst . so das kein
wasser hinein kan. gekochet. Davon morgens eine portion genommen. mit
einen frischen eierdotter vermenget.

Vor husten
Eine pint milch. ein pötgen flierenbium darin gethan. bis zur helfie kochen
lassen. dan weissen zucker dazu gethan und morgens und abends getruncken.

N.B. Man nimmt auch stat des tiiers ein weissen zwiebelchen.

Aliud
Einen eslöffel 1cm- oder tlachssaam mit brustzucker in wasser bis zur
hi1fte verkochen lassen.
Dessen einige mal des tages getruncken. soll sehr gut sein.

Vor pleuris oder seitenstechen
Hitzige fieber mit seitenstich. Nimm ungelöschten kaick. auf werch gestrichen und aufgelegt.
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Aliud
salz. warm in einem heute! auf den seitenstich und andere, welche sollen
von wind hemihren. aufgelegt. zertheilet alles.

Vor heftige rückschmerzen.
Von weiirauch eine ptlaster gemacht und aufgelegt.

Aliud
(rinstersaam ist gut für ruckschmerzen. abends mit hier eingenommen.
oder mit wein. Giivc'l IeIaIiqlle)

Koliek
Beii starcke koliek nehme man kuhdreck. presse selbigen aus und nehme
das nasse mit ein ghischen genever ein.

Wasser machen
Wer sein wasser nicht machen kann. der nehme asche. mache selbige mit
essig nasz und heisz. Mache eine pappe davon und lege es heisz zwischen
tücher auf dem unterleib. Fahre eine zeitlang fort.

Vor das kalte lieber
Einen frischen eiierdotter in eine theeschaale. giesse heffenbrantwein darauf. Zünde denselben an und wenn er ausgebrant ist. so nimm gleich ein.
ehe es kalt geworden.
N.B. Man soll es aher nicht nehmen wenn es ankommt, auch soll man es
zuvor 5 ad 6 mal gehabt haben.

Vor die wasserzucht
Nimm silberbiad. das kraut starck gekocht in milch. durch ein tuch geprest.
davon etruncken ein zeitlang.
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Aliud
Nimm pimpernellensaam I loth
kaaschsaam
i loth
wacholderkorn
i gute handvol.
in drei kannen wasser gekocht. Bis auf die hälfie verkochen lassen. durch
em tuch geseilet. davon alle stunden ein glassvoll genommen.
Blätter vom ptirsichbaum zu thee getruncken. dient den Stein auf zu lössen
und zu vertreiben.

Bewehrtes mittel vor die Rote Ruhr oder disenterie
thpocacuan 50 gram
Dis ist vor zu Vomieren( overgeven) Wird morgens eingenommen.
Electuari cliascorduin une drachme.
Ist vor zu schwitzen. Wird nachmittags oder abends oder etliche stunden
nach dem vomieren. eingenommen. Wenn man nach dem schwitzen was
nehmen oder trmcken will, so musz man 4 loth reisz nehmen und selbige
mit wasser kochen und von dem wasser tncken.
Probatissimum ded notandum: Pro foemena 25 vel 30. pro infante 15 vel
20 graIns. Man braucht nur zur apotheke zu schicken wie folgt:
I. Hvpocacuan ... grains
2. Electuari diascorcluin une drachme.
n.b. Man mus kein bier noch wein trincken. sondern nur gestahtes wasser.

Vor die rosz:
Thue kampfer in brantwem. lasz es über den feuer warm verden. Lege ein
tuch darein. bestreich den ort damit und lege es auf
(Wordt vervolgd)
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Het is nog niet zo lang geleden dat onze voorzitter in
het"Bulletin" vermelde dat ons ledental stijgende was.
Enkele dagen daarna las 1k een artikeltje hetwelk over
aantallen handelde.Overgetallen dus. Een getal is me
toen opgevallen. Ik heb dat artikeltje nog eens opgezocht. Hier volgt het:

EEN BILJOEN
Men heeft al vaak geacht het begrip biljoen te verklaren. Onlangs heeft sir Henry Bessemer, de beroemde staalfabrikant, het zeer aanschouwelijk voorgesteld, hij gaf
bet volgende ten beste:
Wat is dat?
Een blljoen
De rekenkundige voorstelling Is zeer eenvoudig en elst
maar weinig ruimte;
1.000.000.000.000 nl. mlljoen maal miljoen.
Werpen wij een oppervlakkige blik op het biijoen als
maatstaf voor tijd, ruirnte en hoogte. Wat de tijd betreft zou 1k de seconde als eenheid willen nemen en in gedachten alle eeuwen door tot de eerste dag van het jaar i
gaan; 1k neem dan aan dat elk jaar 365 dagen gehad heeft
en elke dag 86.400 seconden telt. Keer 1k dan in gedachten terug tot bet jaar 1907, dan is de eerste gedachte, dat er al wel een biljoen seconden verlopen zullen
zijn. Mis! Er moeten 31685 jaar, 17 dagen, 22 uur, 45 minuten en 5 seconden verlopen, voor de eeuwigheid een biljoen verzwolgen heeft.
Stel Uverder eens voor, dat er voor U ligt een biljoen
goudstukken. Hiervan stapelen wij er zoveel op, dat de
stapel 20 voet hoog wordt; op dezelfde manier plaatsen
wij dicht naast elkaar gelijke stapels en bouwen zo een
20 voet hoge muur. Twee zulke muren, die parallel lopen,
worden opgestapeld en we bouwen zo op die manier een
lange straat. Eerst wanneer we een straat krijgen ter
lengte van plus minus 3650 km is de gehele voorraad opgebruikt.
Ook kunnen wij de goudstukken plat op de grond leggen.
dicht naast elkaar, zodat ze als een lange gouden ketting een onafgebroken geheel vormen. Eerst wanneer deze
ketting 763 maal orn de gehele aardbol, over bergen en
dalen, meren, woestijnen, steppen, enz. gelegd is, is
bet biljoen goudstukken opgebrulkt.
0m de voorraad te vervoeren, zijn niet minder dan 2325
schepen nodig, elk met een draagvermogen van 3 mlljoen
kilo; het restje dat nog overschiet, zou nog 447.000 kilo wegen.
!
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12e Jaarg.nr.3.
3e Kwart. 1996.

WOORD VAN DE VOORZITTER
Hoewel in de afgelopen weken aan de Curacaostraat niet
veel van vacantie te merken was (de werkplaats heeft
gewoon gedraaid en er zijn heel wat kleine werkzaamheden
at gerond), begint nu in de tweede helft van augustus de
heemkundevereniging pas weer echt op gang te komen.
Viak voor de vacantie zijn enkele grote verbeteringen aan
het gebouw tot stand gebracht, dank zu een extra-bijdrage
van de gemeente. We hebben nu een luifel boyen de
toegangsdeur en de grote glazen deuren onder de luifel zijn
geblindeerd. In de komende maanden zal door de werkgroep onderhoud en beheer de binnenkant van die deuren
worden afgetimmerd en een goede afzuiginstallatie worden
aangebracht.
Albert Janssen en ondergetekende zullen een aanvang
maken met de inrichting van de museumkasten in de grote
studieruimte: er komt een permanente expositie van de
wijwaterbakjes uit het "bruikleen Annie Janssen' en van
andere religieuse gebruiksvoorwerpen die te vinden waren
bij katholieke families in onze streek.
Een kleine werkgroep (o.a. H.Rade, Mevr. Nederpel,
H.Dortants, A.Verreck) start in september met het publiceerbaar maken van het Landgraafs straatnamenboek dat
door H.Rade is samengestetd.
Op 14 september is monumentendag met in de namiddag
(vertrek 13.15 vanaf het VVV-kantoor n Op de Kamp) een
busexcursie langs de industriöle monumenten van Landgraaf. We bezoeken in elk geval de mijnwerkerskolonìeën
van Leenhof en Lauradorp. Deelname is gratis voor de
leden. Niet-leden betalen f I. 10,00. We organiseren deze
tocht samen met de VVV.
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De sectie dialect start in september met de voorbereiding
van de vertellersavond van december.
Met een
Verder wordt er gewerkt san het nieuwe jaarboek.
beetje geluk komt de pubticatie, ondanks de redactionele
problemen, nog voor halt november tot stand. U zult hierover nog een apart bericht ontvangen.
En terwiji dit alles loopt bereidt het bestuur hei nieuwe
verenigingsjaar voor. Uitersard houdt het zich aanbevolen
voor uw suggesties en ideeën.
De excursie met barbecue naar de Strijthagermolen vond op
29 juni plaats in kou en regen. We hadden echter een
enthousiaste groep deelnemers, een voortreffelijke gids en
een uitstekende kok, zodat het alles bij elkaar een heel
geslaagde bijeenkomst was.
Op 23 juni heef t hei OCOL met een stand op hei dorpsfeest
van Rimburg gestaan. Een tiental leden van de sectie
genealogie en streekgeschiedenis onder leiding van Winand
Ploemen zorgde voor de voorhereiding en de uitvoering. De
belangstelling was groot.
Ean klein groepje uit de werkgroep archeologie ging op 21
juli onder leiding van H.Nievelstein op fossielenjacht in de
ENCI-groeve. Er werd heel wat gevonden. Daze excursie is
zeker voor herhaling vatbaar.

Hat is duidelijk: hei genootschap bestaat niet alleen maar
leeft ook en werkt.

A. Verreck
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BRI[E]F aan de (GRAA]F op 2..2-i8tZ
Onderstaande brief; gericht aan dc Graaf van Schaesberg,
werd Inij ter hand gesteld als ziÏnde geschreven door een lid
van de Jàmijie Dortants.Helaas lieb ¡k niet kurmen ontdekken wie de eventuele schrij ver geweest kan zija.
Duideiijk blkt uit de brief dai de vethoudingen tussen Liirgers en overheid ook vroegcr veci te wensen overliet. Voor
de genealogen onder ons zou het interessant zijn orn dc familieverhoudingen tussen de genoernde families Jongen.Haes, Stassen en Milchers in kaart te breiigen.

HorIBn dn 2 føbruio 1022
Mijn Heere
Man kan nicht nach laessen euch zu melden wij es zu geht in
der grneînte SØhßberg raekende eure haibwinner, )
und haes,

[rsten, die haibwinner laessen ihre schaffen das ganse jaer
durch in die welder gehen woo durch das jonge gewas von
holz verdorben wiert,
2tens, haben zij einen wolf mit zwei bein in der wald sage
fasbinder Hendrij Jongen broder von der perceptur Jongen,
und rechte fetter von Stassen und Hendrij Milchers und goeden fi-unci von die andere haibwinner und haes. Der kerel
kapt bij daeg en nacht seines nothwendigen holz aus der wald
man kan es nicht laseren, der haes und die haibwinner schon,
ihm nicht, Kurtz orn es ist einen Idoup wan sie sich bei dese
leute halten soo sein sii bedrogen und werden mehr bedrogen, orn sontz sein die leute soo reich nicht woorden

3ens, war an gehet die Lauber in der wald wann der haes
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und seine kinderen die haussen volgedragen haben dan verblet ei es your die aime leute zu hallen.
4 lens, der der haes einen snaps oder etwas anderes gibt der
hadt die gerechtijgkeit met sein koebeesteïì durchì die ganse
wald, und die arme leute moegen die weegen des waldes
nach nicht betreuen mit hunnen fichi,

bteus, laest man ihnen wissen das das gemeintens hots was
auf der geineiutens grQnt gestanden habt schier at verkouft is
woorden und voor dec Kekert liegen 3 schunne eschen
buhuien.
Liegen jetz nog voor das faideren von der Kaekert. N.N.
einen man aus der gemeinte sagte, wìj koone das, das die
buhnien auch nicht zum nutzen der gemeinte gebraugt weiden, war habt zich daer uber meister gemacht, daer auf habben die drij quanten schout und scheffens geantwoort, das
habt ouzer grab gedaen der habt zich daer uber meister gemacht, es ist nicht recht das wissen wii auch wut, aber was
doen wir daer an, N. N. das huis ist zum nutzen dec gemeinte verkauft woorden un zur reparation der kircken.
N.N. wann dieses wahr ist, soo habt der heere grab 2 tittelen
bekoomen, der einen gemeinten dieb, der anderen kir ckendieb
Aisoo in erwartung das der heere Grab zich sai und moeten
verteitigen,

Verb, euren Dienaer

N.N.

fluer" is een boer die ceri laiulX) lien "halbwi
de hehL van de

bouwbedri.jf "huurde" voor
opbrengst die hij aaii de ei genaar ("verhuurder") rnoesL afsLaaii.

red.
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Uit het:

T1ER-ARZENIJ BüCHLE1N.

Guter kühitrank für die pferd.

Nimm ein Handvoll hauslaub. klein gesclmitten. 3 löffel
baumöhl, '/2 pint frisch gemolken milch, 2 euer unter die
milch

ganz klein und dünn geklopfet, 3 mahl nach einander eingeschüttet auf den anderen tag. Acht tag hienach ein pint rothen
wein mit 3 löffel zerflossenen honig. wovon eingeschüttet.
Dis letztere ist vor dem streegel volle verhitzigkeit. Wenn
diesses eingegossen, musz man das pferd eine halbe stunde
bereiten, hernach 3 stund ohne futter stehen lassen.
Gemeinlich im herbst. wenn die arbeid aufhört. zu appliciren.

Aliud (idem)

Thue ein halbe masz essig in ein geschir, lege 2 euer dann,
setze es alsdan 24 stunden in pferdemist. Aisdan werden die
eijer darin verzehrt seim. Schütte dan dasselbe dem pferd ein.
Man kann auch ein wenig haferen mit einsetzen.

Preeervatîf.

Für verhitzung der pferde in der heiszen zommertagen.
Nimm weizen kleien und nachdem sie mit wasser wohl
durchein-ander gemenget wie ein brei, gibt dem pferd zur
mittagszeit,sobalt es warm von die arbeid kommt, vor dem
andere futter in der krippe.

Ver hinkung der pferde.

Wie man sagt, wenn nemlich ein bein fast ganz oder zum
theil geschollen ist. Nimm alten leimen und essig untereinander ge-

mischet, doch so dünn, dasz man das bein damit wasschen
kann, und dies geschied lauwarm abends. Auch jan dieser wie
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ein teich lauwarm in einem tuch aufgelegt werden, wenn es
nicht zu weitschichtig ist.

Millen in die mähnen.

Wan ein pferd millen in dei mahnen hat, nimm nüszblätter
und wasser, siede es wohl, das es eine lauge werdet. Kämm
morgens und durch den tag ¡ à 2 mal die mahnen und den
schweif damit.
Es macht die haar wachsen und vertreibt die millen.

Ein welsz rosz schwarz zu maohen.

Siede einen maulwurf in gezaizene butter, beschmiere das
rosz damit, so fallen ihm die weisse haaren aus und wachsen
schwarze.

Den kühen die lâus zu vertreiben.

Mische urin und rusz untereinander, lasz sebes ein zeitlang
stehen und schmiere danach damit.

Die kälber vom durchgang zu oirlren.

Nimm 2 löffel essig und ein messerspitz von rothen ziegelstein, ganz fein gerieben, selber kochen lassen, wohl untereinander gemischet und dan laukalt den kälberen 2 tag nacheinander, einmal im tag, eingeschüttet.

Wenn schweine sioh geblasen und verwundet haben.

So nimm einen ganz glühender öhl und schütte es in die wunde.

Wenn man ein fremdes schwein bei die seinige setzen will, so
wasche man die seinige und das fremde mit bier und brot, so
sollen sie sich nichts thun.
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Für wunde an sohaale und ander vieh.

So dick als ein hühnereij ungesalzen butter schmelzen, mit
einer halben pint reiner thaar untereinander gemenget und
damit geschmieret.
N.B.: Diese salbe bewahret sich jahrenlank.

Wider dl. hundskrankhelt.

Balsam suiphuris anisati, wovon grosze hunden 18 bis 20
tropfen mit milch eingeben. 2 mahl am tag wenn die krankheit schon heftig ist, kleine hunden aber nur 10 bis 15 tropfen, und man gibt den hunden vieh fett zu fressen. So bait die
krankheit unter den hunden herscht soll man den gesunden
diese tropfen eingeben in milch, so werden sie die krankheit
nicht bekommen, wenn sie bei kranken hunden sind.

Infallibile remedlum vor einen hund so
der wurm an einen ohr hat.

Nimm ifir einen stüber rothen praecipitat, alte butter so dick
als 2 baumnusz, lasz dieselbe in einen tiegel zergehen, schütte
sie dan ab auf kalten wasser, dasz das salz im tiegel bleibe,
schütte dan den praecipitat unter die butter, mache eine
salbe daraus, und schmiere dem hund das ohr fleiszig damit.
Curirt unfehlbar.
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DE VERERING VAN DE H. ODIUA IN NIEUWENHAGEN

Vervoig van biz 258

opgedragen aan Pet WiUems

bevestigd. Op 16juli 1851 gaf Mgr. Paredis, bisschop van Roermond, ver/of orn die
re//kw/e te Sweykhuizen oftciee! te vereren. Sindsdien werd dat feest elk jaar met
eon octaaf gevierd. Door rector Nuchelmans werd in 1890 eon nicuw beeld van de
H. Odi/la in de kerk van Sweykhuizen geplaatst. Dit moot hot thans nog aanwezige
beeld zijn, dat de H. Odi/la van de E/zas voorstelt. Derhalve I,jkt de verwarring van
bleef te Sweykhuizen de
de twee HH. Odilia's uit die tijd te dateren. Desondanks
voortduren ' 12
traditionele verering van de H. Odi/la van Keulen
"De relikwie, die in 1851 naar Sweykhuizen was gekomen, was metterti)d vergaan.
Dit werd nog des te meer betreurd, omciat sedert 1929 een jaarliikse processie van
blinden naar Sweykhuizen kwarn. Daarom werd in 1932 door rector Steinhart een
nieuwe relikwie aangevraagd. Maar hi] wendde zich toen niet tot de kruisheren orn andermaal eon relikwie van de H. Odi/la van Keulen te ontvangon - doch tot de
bisschop van Straatsburg. Op 27 juli 1932 werd hem door doze eon relikwie 'ex

ossibus' van de H. Odi/la van de Elzas geschonken; daarbij was (evens eon
van Roerdeclaratie van authentic/felt gevoegd' terwiji Mgr. Lemmens, bisschop
193213.
toestond
op
30
oktober
mond de openbare verering van deze reiikwie

'Toen pastoor Thissen in 1941 naar Sweykhuizen kwam, zou hij zich al viug van
die verwisse/ing bewust worden. Afgezien van de archiefstukken die in eon andere
richting wezen, werd hi] er oak door oudere parochianen op atfent gemaakt, dat
vroeger in Sweykhuizen over eon andere H. Odi/ia werd gepreeki. Ofschoon hj van

mening was, dat men in 1932 aan de verering van de H. Odi/la van Keulen had
moeten vasthouden, kon hi] moeilijk eon situatie, die al geruime tijd had bestaan,
radicaal gaan omkeren. Daarom achtte hi] hot raadzamer orn hot voetspoor van
zijn onmiddellijke voorgangers Steinhart en Vervoort te yo/gen. Derhalve bes/oot hij
de verering van doze hei//go te handhaven. En hi] voegde daaraan toe: Wat de
blijft hot anders precies hetze/Ide. Beide Odi/la's

reden van verering aangaat,
worden vereerd door de blinden; door mensen, die eon oogziekte hebben. In dat
opzicht is deze vergissing of verwisse/ing niet zo erg

geweest" 14

"Hot heeft pastoor Thissen blijkbaar lang dwars gezeten, dat de eenmaal te

Sweykhuizen begonnen verering van de H. Od/ha van Koulen was onderbroken.
Niet alleen tekende hi] dit ais eon in 1932 door eon voorganger begane vergissing

aan, maar ook kwam hi] er meermalen op terug. Hij schijnt zich in zekere zin

schuldig te hebben gevoe/d, omdat hi] die vergissing had gehandhaafd. Zich min of
moor togenover het na ges/acht verontschuldigend, schreef hlÏ, dat wIÏ ongewild eri

zander opzet, afgestapt zijn van Sin Odi/la van Keulen naar Sint Odilia van de
Elzas' Maar daarbij lier hi] het niet. In 1956 wondde hi] zich tot de Kruisheron met
hot verzoek orn andermaa/ eon re/ikwie van de H. Odilia van Keulen aan de kerk
de
van Sweykhuizen te schenken. Op 13 mei 1958 word hem door W. van Hoes,
rehikw,e
'ex
ossibus'
van
de
H.
Odi/la,
algemoen overste van de Kruisheren, eon
Maagd en Marte/ares en Patrones van de Kruishorenorde, in eon Ian gwerpig
12

13
14

Schtijnemakers: VererAng van twee HH. Orjilla's a.c. blz. 164-165

vgL Schnjnemaker: Vereang van twee HH. Odilia's a.c. blz. 165
Schnjnemake(B: Verenng van twee HH. Odilia's ac. blz. 166
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verziiverd doosje geschonken"

15

In de zomer van 1996 kwam de (toenemende) verering van de heilige Odilia in
Baarlo in het nieuws. TÌjdens het plaatselijk 'OdUia-octaaf' in juli wordt de heilige
Odilia door steeds meer bedevaartgangers aangeroepen orn hen te bescherrnen
tegen allerlei oogziekten. Het Odilia-octaaf in Baarlo begint tegenwoordig op de
zalerdag vóór de derde zonaag van juil met het zegenen van het Odiliawater met
de relikwieèn van het heilig Kruis en van de heilige Odilia. TijdeflS het octaaf oogzegefliflg ter ere
bestaat er na de diverse vieringen de mogelijkheid de speciase
een
van de t-l. Odilia te ontvangen, tijdens wolke de priester de OdilsavereerCiers

kruls voor houdt en de volgendo zegenformuie uitspreekt: 'Door de kracht van
ChrIstus' kruis en op voorspraak van de H. Odilia zogen ¡k Uw ogen: n de Naarn
sinds
van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen'. Dat gaat daar ai zo
moeSten
sluiten
en
1800) toen de Venlose Kruisheren van Napoleon hun deuren
frappante
beide
relikwieèn
mee.
t-let
een van hen ultweek naar Baaiïo. Hij narn de
is dat er blijkhaar ook in Baarlo verwarnng heerst over de vraag of de Baarlose
verering nu de heilige Odilia van Keulen of de heilige Odilia van Elzas geldt.
Momenteel heeft ae heilige Odilia van Keulen in de Baariose St. Petruskerk een
prachtig versierde kapel met drie ramen van de beroemde giazenier Joep Nicolas,
terwljl een eenvoudig beeld van ae heilige Odilia van de Elzas eon plaats)e op eon
kast In de sacristie heeft gekregen16.

Mag de heilige Odilia, of hot nu Odilia van de Eizas betrefi of die van Keulen, in
Sweykhuizen, St. Odiliènberg en Baaiio nog steeds eon grote verering genleten, in
Nieuwenhagen is daar ondertussen weinig meer van te merken. In 1957 werd riet
feest van de heilige Odilia nog op plechtige wijze gevierd, biijkens het programma
van die dag:
"24 mel: feast van de heilige Odilia
Patrones van onze kerk (sic!) en bescherrnster legen oogziekten
Daze dag is voor onze parochie de dag van de altijddurende aanbiddlflg
uftstelllng van hat Allerheihgsre
6 uur
leesmis
7uur
8 u&.jr
hoogmis
pdechtlge hoogmis
10 uur
3 uur
vespers
completen, '7e Deum" en installing van heI AllerhelligSte
6 uur
Na ledere H. Mis is er gelegenheid de reliquie van de H. Odilia te Vereren"

17

Daama is het langzaam maar zeker bergafwaarts gegaan met de belangstelling
16

Schrljnemakers:

Vereng van twee HH. Odiias ac. blz. 170
De

artikei van Jas BaUten, getiteid: 'Op beaevaarl naar de heilige Odiiia n ßßa!o' in Dagblad
Odiha, patrones van cte
Limburger, vridag 26 )uii 1996. In Baario gaat hei orn reiikw,eèn van cte H.
van de ft Odilia van
i1rtMsheren en oak riet Odiha-.octaat wordt nmstreeks 18 jul gehouden, teestctag
Keulen, zoctat riet in Baarki toch minstens n eerste instantie orn deze heilige gaat.
16

Blijkbaar riai cte heilige Odtha de
Kerkklok 1957, in Parochiearchief Nieuwenhagen, inveninr.8.
Huip
der
Chnstenn) overvleugeid.
ßtgenhilke patrones van de Nieuwenhaagse parochie (QL Vrouw
17
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ook met de
voor en de verering van de heilige Odilia in Nieuwenhagen. Maar
belangstelUng voor en de verering van O.L. Vrouw Huip der Christenen, de
patrones van de Nleuwenhaagse parochiegemeenschap.

Daar Is echter sinds kort verandering in gekomen. Sinds 1991 wordt het feest van
O.L Vrouw Huip der Christenen in de Nieuwenhaagse parochie weer feestelijk ge-

vierd". Tot nu toe is de heilige Odilia daarbij op de achtergrond gebleven. inde heilige Odilia zijn in Nieugrediënten voor een (hernieuwde) verering van
wenhagen ondanks de inbraak van 1983 echter nog altijd aanwezig: een fraai

gepolychrorneerd beeld van de heilige Odilia van Keulen en waarschijnlijk dus ook
Maar het zal
nog een oud (Momgebouwd) beeld van de heilige Odilia van de Elzas.
Odilia in
belangstelling
voor
en
de
verering
van
de
heilige
van ons afhangen of de

Nieuwenhagen weer zai toenemen. In eder geval hopen we dat dit artikeltje
daartoe mag bijdragen en dat de heilige Odilia, of het nu die van Keulen of die van
de Elzas betreft, ons mag helpen orn te zien waar het nu werkelijk op aan komt in
ons leven, opdat ook wij eens met haar mogen zien wat TMgeen oog heeft gezien,
bereid
geen oor heeft gehoord, geen mens zich kan voorstellen, namelijk wat God
heeft voor die Hem Iiefhebben' (1 Kor.2,9).
A.M.D.G.
Bleijerheide, juli 1996,
Jos. L'Ortye, pastoor

4. L'Ortye: Patrocinium a.c.

Kinderlied jes
Twee emmertjes water halen,
Twee emmertjes porn pen,
De rneisjes op de kiom pen,
De rneisjes op dr houten been:
Zo gaan ze door de straten heen.
Van je ras, ras, ras,
Rijdt de koning door de pias;
Van je voort, voort, voort,
Rijdt de koning door de poort;
Van je sterk, sterk, sterk,
Rijdt de koning door de kerk;
Van je een, twee, drie.

Kent U ze nog? de liedjes van vroeger? U kunt OflS
een plezier doen als U ze opschrijft, liefst in
dialect. Wij komen ze graagbij U ophalen als U
even belt. (tel.5317929).
Hartelijk dank.
Red.
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De L.L.T.B. 100 jaar
Spraken we in Bulletin nr.1 van 1996 over een 100 jarige in onze streek nl. de spoorlijn Sittard - Herzogenrath als een project dat toen samenging met de steenkoolindustrie, dan mogen we nu in 1996 ook nog de Boerenorganisatie als 100 jarige ñoemen.
Aan deze organisatie genaarnd L.L.T.B. (Limburgse Land
en Tuinbouwbond) met als oprichtingsdatum 10 nov. 1896
is een voorgeschiedenis verbonden. Voorheen bestond n.l.
reeds de Limburgse Maatschappij van Landbouw en Bloemkweking. Deze bestond in hoofdzaak uit leden van grootgrondbezitters van wie verschillendeneigen exploitantwaren. De afstand van deze z. g. hereboer maatschappij was
echter te groot voor de doorsnee boeren bevolking. Hierin is dan ook de reden gelegen dat de maatschappij nooit
de brede lagen van de agrarische bevolking heeft kunnen
(of willen) bereiken. In 1896 kwam wel een reorganisatie
tot stand maar bereikte niet het verwachtte resultaat.
De hieraÇhjeke afstand bleef en daar week men niet van af.
De toenmalige landbouwcrisis in Europa had tot grondsiag
dat men een onderlinge samenwerking in de agrarische sector nodig achtte, en niet alleen in Nederland. Duitsiand
kende reeds zijn Bauern-vereine en Raiffeisenbank. Terwijl
in het Bisdom Luik op aansporing van de Bisschop plaatselijke boeren organisatie's ontstonden met vanzelfsprekend
een aanbevolen godsdienstig en maatschappelijk karakter.
Hieruit is de Belgische Boerenbond ontstaan. Dit had tot
gevoig dat de pers. waarbij de Limburgse niet achter
bleef, in brede laag propaganda maakte tot oprichting van
boeren-bonden.

Als resultaat; op 4 juli 1896 vond te Utrecht de oprichting plaats van de Nederlandse Boerenbond. Van zeer grote
betekenis was art.2 van de statuten welke bepaalden "Het
Christendom als de grondsiag van de maatschappij erkennend zich ten doe]. stelde de belangen van de boerenstand
te behartigen. Daarbij de Staatsbemoeienis op economisch
gebied ook ten goede te laten kornen aan de boerenstand.
Met dit voor ogen propageerde men een aaneensluiting van
alle zeifstandige boeren verenigingen.
Voorts bepaalde art.9 dat voor het lidmaatschap van een
afd. vereist werd, dat men "God, Huisgezin en Eigendom"
zou erkennen als de noodzakelijke grondslagen der samenleving.

Bovendien werd de benarning Christelijk gekozen orn de niet
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Katholieken,maar wel met een Christelijke belijdenis
boeren en tuinders niet uit te sluiten.
Met deze voorgeschiedenis werd op 10 november 1896 in
Roermond de Limburgse Christelijken Boerenbond opgericht, in hoofdzaak bedoeld voor de grote groep kleine
boeren in Limburg. Niet doelend op de hereboeren of
welke daarvoor doorgingen. Deze nieuwe Christelijke
Boerenbond)met de Christelijke normen als grondsiag,
vond in korte tijd een goede ingang bij de agrarische
bevolking, mede door de activiteit bij de priesters.
Een bond met een gezindsorganisatie die de geestelijkke en materiele belangen van de hele boerenstand wilde behartigen. Niet voor niets werden al spoedig vereniopgericht voor de boerinnen en de jonge boeren
gingen
onder het parool "Trouw het kruis, Trouw de ploeg".
Aanvankelijk wilde de top van de bond voorkomen dat leden van de boerenstand in kontakt kwamen met andere bevolkingsgroepen. De samenleving was immers opgedeeld in
verschillende standen, nl; Arbeidersstand, boerenstand
en middenstand, en dat moest zo blijven. De overstap
naar de opkomende mijnindustrie was voor de boerenzoons
financieel wel bijzonder aantrekkelijk. Uitdrukkelijk
werd gewezen op de teloorgang van dergelijke jongens in
de omgang met de goddeloze, alcohol versiindende, gastarbeiders, Eerst later bleek dat niet alle mijnwerkers
dronkaards waren. Hoezeer de bond bet ook probeerde het
was nu eenmaal niet mogelijk iedereen in de boerenstand
te houden. Op de inderhaast ingestelde cursussen in de
landbouw en landbouwhuishoudscholen nan de godsdienstige
vorming een grote plaats in. Dit bleek ook nodig indien
men de verviakking en de vermaterialisering ook voor de
boerenstand een halt wilde toeroepen.
Deze nieuwe Christelijke bond wist zich op alle gebied
te manifesteren want de contributie bedroeg siecht 50
cent per lid van welk bedrag de helft aan de plaatselijke afd. toekwam. Hierdoor groeide het aantal leden in
de niet Christe1897 tot boyen de 6500 leden, terwiji
in
sterkte
verloor.
lijke Ned. Hereboeren Maatschappij
Deze Maatschappij deed wel van zich spreken en wist bij
de overheid zich beter te presenteren of had ze meer invloed door kundige sprekers?.
Dit kwam tot uiting in de Provinciale subsidie, deze bedroeg voor de Maatschappij f.3000,-- terwiji de boerenbond met f.500,-- werd verrijkt.. Deze Maatschappij deed
ook in Schaesberg van zich spreken door gebruik te maken
in
van de verworven maatschappelijk kennis. Zo wist de
1895 uit de plaatselijke bevolking aangestelde burgemees
ter (ook landbouwer op de Kakertshof) bij een rundvee
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keuring van de 61 ter keuring staande stieren als nr i
In dat jaar stonden slechts 6 dekstieren in Schaesberg geregistreerd.
Tot landbouwtoezjcht in afd Heerlen van voornoemde
Maatschappij Wordt dan ook in 1897 deze M.Quadvlieg
tot burgemeester van Schaesberg gekozen.
Uit de gehele ontstaans geschiedenis der Ch.L.B.B.
blijkt duidelijk de grate kerkelijke invloed zeer zeker in positieve zio. Gezien de finantiele vooruitgang
was het voor velen een welvaart indien men een theoloog
in de familie had. Bij de avenge boerenzoons lokte dit
wel eens het sarcastisch gezegde uit dat "Als iemand te
dom is voor boer te worden, dan werd hij geestelijke"%
Maar ongeacht de onevenredige provinciale waardering
in beide organisatie's ging de Christelijke Limburgse
Boerenbond op de ingeslagen weg voort in opleiding,organisatie en gezamenlijke inkoop. Dit had tot gevolg
dat er kwam: de Centrale Boerenleenbank, Hagelverzekering, oprichting van een Onderlinge Paardenverzekering enz. Tot oprichting van het Boerenleenbank wezen
had de Schaesbergse Kapelaan J.M.Souren als voorman een
groat aandeel, zeer zeker orn het credietwezen door het
landbouwbedrijf in eigenkring onder te brengen.
Deze duidelijke vooruitgang bleef bij de Provinciale
politiek niet onbekend evenals de achteruitgang der
goed gesubsidieerde Boeren Maatschappij. Dit had tot
gevolg dat pogingen in het werk gesteld werden orn tot
fusie der beide landbouw organisatie's te komen. Door
toedoen van de toenmalige Commissaris der Koningin Jhr.
Ruys de Beerenbroek werd door zijn persoonlijke inzet
een belangnijke bijdrage geleverd bij de tot stand koining der fusie. In de vergadering van 8 mei 1900 werd
dan ook tot de fusie besloten onderde nodige voorwaarden. 0.a. De boerenbond zal niet ophouden te bestaan
en daarbij de bestaande instellingen van de bond worden
erkend op de bestaande regelementen en bestuur met de
statuten ingericht naar de Christelijke geest dienen
voor de nieuwe organisatie eveneens te gelden.
Op 15 jan. 1901 zag dan ook de Limburgse Landbouwbond
het levenslicht en de Commissaris presideerde de vergadering te Roermond en wijst op de nieuwe organisatie
welke plaats moet bieden aan allee die met land- en tuinbouw op enige wij ze zijn verbonden. Erdient eendrachtig
te worden samengewerkt zonder onderscheid van rang en
Stand. Deze nieuwe bond moet derhalve plaats bieden zowel voor de boeren als voor de heren. Daarbij deed de
Commissaris een beroep op de geestelijkheid orn in de
Plaatselij ke afdelingen de eens begonnen inbreng te
uit de bus te kornen.
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Christelijken
blijven voortzetten orn eendrachtig in
samen
te
werken.
geest in organisatie
was hiermede
Deze samenwerking der beide organisatie's
geheel onderverdeeld
gegeven
en
het
een vaststaand
in Kring besturen.
kringbestuur afd. Heerlen was saHet in 1909 gekozen
mengesteld uit de leden:'
Voorzitter
IJ.o.W.
D.Beckers
vice Voorzitter
Th. Opfergeldt Wijnandsrade
Secretaris
N.hagen
W.Loyson
Penningmeester
Schaesberg
L.Debey
bewoner uit de
blijkt
dat
de
yroegere
Uit voorgaande
Landsraaf zich niet onbetuigd lietert
huidige gerneente
in de nu bestaande L.L.T.B.
landbouw bestaan naar behoren heeft
Dat het toenrnalige
nagelaten monumenten aan bewogefloreerd wijst op de

nog bestaan
fling welke in de gerneente Landgraaf
in
1951
als zijnde-he
der L.L.T.B. werd

De herdenking
gevierd maar nu in 1996 als 100 jarige
50 jarig bestaan
verwarring. Maar in
staat genoteerd geeft enigszins
in 190J kwam de
1896 werd de boerenbond een feit en
Maatschappij
tot
stand.
fusie met de
ha. er.

Zwaluw

Als de zwaluwen scheren over water en
wegen

dan komt en blijft er wind en regen.
Een oude zwaluw weet haar nest.
Eén zwaluw rnaakt geen zomer.
Zwaluwen in het gat, guldens op zak.
Als ik korn is alles vernield en versnetterd
en als ik wegga is alles vol en vet
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Gelezen over
"DE LANDGRAAIF" in LANDGRAAIF
Toen in1982 de samengevoegde SUN-gemeenten de naam
Landgraaf kozen als toekomstige gemeente-naam kreeg
deze aanduiding plots een andere betekenis met de
vraag; WAT IS enz ?
Tot heden is deze greppel met de benaming Landgraaf
echter nog niet of slechts summier onderzocht en blijft
het slechts bij vermoedens.
De plaatselijk aangebrachte borden spreken over een historische greppel of ringwal van Archeologische en Culturele waarde. In deze omschrijving is alles opgenomen
wat betrekking heeft op iets onbekends.
Historisch geeft aan dat het juiste nog niet bekend is,
doch voor de geschiedenis en oudheid van betekenis is.
Als greppel wordt bedoeld een uitholling in het landschap. En gezien de aanleg in een vrij vlak gebied met
mankracht is aangelegd en niet langs natuurlijke weg is
ontstaan by. door uitspoeling of waterloop (hohe weg
of gracht).
Ringwal geeft aan dat deze wal een verhoging in het landschap is met een gesloten uitvoering en niet van punt A
naar punt B. Omdat op veel plaatsen de greppel en wal
naast elkaar nog zichtbaar zijn is het duidelijk dat de
greppel gegraven is en de verplaatste aarde naast de
greppel toL/wal is opgeworpen.
Archeologische culturele waarde als monument veelvuldig
vermeld in de diverse omhiggende plaatsen by. door
H.Rejnders in "Die kunstdenkmaler der Landkreis Aachen
(1912) geeft aan een "Landgraf" hangs de Rijsgrens te
Bocholts als zijnde een l4de eeuwse grenswal van het
"Aachener Reich". Als omschrijving; een aarden wal en
een, soms twee, greppels en op de wal een begroeiing
van beuken kreupelhout. Door Marres en v.Agt wordt in
de Ned.Monumenten van Geschiedenis en Kunst vanwege
de Rijkscommissie de Landgraaf enkele malen aangehaald.
Te Brunssum als zijnde een greppei geflankeerd door
+2 mtr.) en op plaatsen
twee aarden wahlen (hoogte
een totale breedte van 20 mtr. en hopende van Schaesberg naar Schinveld via het Schutterspark. Te Heerlerheide eveneens een dubbele wal met een gracht of greppel en komende van "Bovens Nieuwenhagen" via SchrieVershej naar Schinveld waar zij ophoudt bij het "Leiffender Ven" ten zuiden van de Molenbeek.
Volgens de Rijkscommissie is misschien deze dubbele wal
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greppel aan beide kanten
met eeri andere enkele wal met
die
op
gebied en even-in verband te brengeri met in deDuits
richting van de Nieuwwijdig loopt met Rijksgrens
Is deze gedachtengang
hof (U.o.W. ) viak bij de grens.
uitvoering
der beide wallen
ondanks de verschillende
drie kanten

gehele wallenstelsel aan
juist, dan zou dit (over
ht algemeen een bos en

een groot terrein

heide

waarbinnen de sporen
gebied) begrenzen. prehistorische
Een oppervlakteculturen
en grafvelden

van verschillende gevonden zijn. De juiste ouderdorn is
uit de ijzertijd

vast te stelechter moeilijk "zeifs" door opgravingen
bewoning
binnen
wal
len. Ook een juiste plaats
vangebied waar in tijdeze
den van
omsioten
is gezien dit
groot
gevaar een bevolkingsgroep met hun kudden toevlucht
stellen.
zochten, rnoeilijk vast te
van Brouwer en
In de omschrijving van "De Landgraaf"
dat deze gehele wallen uity. Venrooy wordt aangenornen
geheel
voering ongeacht vari verschillende aard tot een benut
als
verdedigingswal
is
moet worden gerekend en
en aangelegd.
Mr.H.Hardenberg die eeri studie maakte van dit gebied

Kon.Ned.Aardrijkskunde
omschreef het in Tijdschrift
Gen.1946 als een Keltisch Oppidum, waarvan de naam.
verlatiniseerd tot Coriovallurn.
(in Maasgou 1957) op de RoEveneens doelt B.Fi.Stolle,
het tegenwoordige
meinse vestiging ter plaatse van
Heerlen zou zij n, evenals een ander Coriovallum in het
huidige Cherbourg in Normandi.
theorie op bet eerste geHoe aantrekkelijk dergelijke
zicht ook rnoge schijnen, volgens de Rijkscommissie
dat deze wal
van Monumenten lijkt het waarschijnlijker
"Landgraaf" uit de rniddeleeuwen dateert en ten doel

g ebied waar
had als gemene weide. Een bos- en heide wal
af te grenorn het via een
men bet vee liet grazenbouwland.
In
de
zg.
gracht
tuszen van bet omliggendmoetenwij naar alle waarschijnli
wallen
sen de twee
het vee naar de weid
heid een veedrift zien, waarlangs
de
weg
afweek
orn te gaan jt
gedreven werd en niet van
zwerven over de akkers.
Volgens J.J.Jongen (Land van Herle 1958) wordt een de
ee
gelijk wallen-complex te stein ook zo verklaard en
deel van de weg nog "Koestraat" beet.
en in de na
Onze gemeente telt eveneens"Land
een Koestraat
graaf
zij
n
nu de als
beiheid van de omschreven
"Veeweg, Reeweg of

agrarische namen bekende wegen
Scherpenseelerveeweg"
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De t'rûvinciale en (of) Gemeentelijke Monumentenlijst
flUent "De Landgraaf" eveneens "Veeweg of Veedrijfweg.
ha. er.

Naschrift van de redactie.

Wij willen nog
Omroep Limburg
mening als dhr
Venrooy had.
Ook willen wij

verwijzen naar naar een programma op
waar dhr. lock Peters vrijwel dezelfde
11. Hardenberg en de heren Brouwer en

y

nog wijzen op de vele prehistorische

vondsten die gedaari ziju bij dc aanleg vari Camping

"De Landgraaf" in Schinveld, de vele Romeinse munten
die zeifs nu iiog gevonden worden in de Landgraaf en
de Rouieinse graven langa die Landgraaf. (Deze graven
zijn als Romeinse graven erkend door het R.O.B.)
alles wijst er toch op dat de Roneinen al gebruik
Dit
geinaakt hebben van "DELANDCRAAF"
Red.

Aa n win ste n

Dhr. Lahay uit de Pieterstraat ontvingen wij een
prachtige luchtopnanie van Schaesberg uit de 60er j aren.
Van

HMH. Goasen

heefl een gedeelte van ziju
genealogische /heenìkundige verzamelirig iïiiddels een bruikleenoverceukonist bij onze vereuiging onder gebt acht. De
verzan-ieliug bestaat uit 72 delen kerkehjke registers aisniede
39 deten die uit allerlei artikelen op heenikundig gebied( de
voorinalige genieeute tibach over Worius betreffend) ziju
sauiengesteld. I)aaruaast werden nog 56 jaatbocken en nog
ecu groot aautal akten door heiiì in bruiklcen aaii bet OCGL
1)hr.

a1estaaii
De werkgroep archiefzal er voor zorg dragen dat de verzauìeliiìg in de totale coheche wordt opgenonlen
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ACHTERUCHT

Wen ich an de kreegsjoare trükdink, da ving ich
nit, dat dat d'r plezErigste tied va mie leëve
is gewee, mar zoe aaf en t6w goof 't toch 6ch
al ins get te 1ache
't Woar in '1 of 'L42, dat weet ich nit miee
genauw. 't Jo en ich woeënete i Egeize en vir
wirkete allebi-j i He1e. V'r varete bouw ummer
same mit d'r fiets noa 6s werk; de bus koete
v'r allebi-j nit verdrage,(v'r woete koalig
van d'r benzínruëk) en d'r sóg koarn 6s nit zoe
good oêt.
Mar dee daag houw 't 'smörges biestig gereënd
en woare v'r va erms zins mar mit d'r s6g noa

He1e gevare.

En zoeë koame vier da óch 'soaves mit d'r sóg
trük noa heem. . .V'r woare nit wied van de Laurasjtroat aaf, doe zoog ich doa Op d'r ek twiee
-gee miensj, dee dat
Landwachsmanslüj sjtoa
nit mitgemak hat, kan zich v-uërsjtelle, wie 6s
ummer d'i' sjrek in de bee sjloog, went t'rs van
dat soat 6s in de kweer koame. 't Hats sjloog
Os in de keel en me razelet uvver 't ganse 1if.
Gans automatisch woar ich mie gewieete an 't
6ngerzeuke, of ich döks get gedoa of geloate
houw, wat die "here" nit aasjtóng. Bi-j 't mmste of geringste houwe die dich bi-j de kiadde
en zoots te in 't kietje en moeëts te mar aafwade wat mit dich gebuêret. Doarum zörgete vier
Och al ummer, dat aan Os fietse nieks feeëlet.,.
de remme, 't achterlich, de lampe proberete v'r
ummer tiep-top in oader te haa. Dat woar 6s ing
twieede natoer gewoeëde.
En zoeë koame 't Jo en ich wie de ónsjuld in ege
persoeën doa gesjpatseerd Ópins zoog ich die
twieë batjakke doa sjtoa,..ich woeed sjtiêf va
sjrek en gans. in paniek flüster ich teêgen t
Jo:"Jo, zint Os achterlichter in oader???"
't J o kiekt mich ins gans deuzig aa en zeet:
'Vier h6nt toch gaar ginne fiets bi-j
Wie vier merkete, wat vur sjtórnme kaal vier Os
doa drot gesjlage houwe, h6nt v'i' doa midde i
g'n sjtroat sjtoa brulle van d'r lach. . .V'r koame nit mie bi-j. Die twieë sjwatte Landuachtere
sjtánge Os godserbermlich vis aa te kiekke.
Went die Os doeëd huije kanne kiekke, wuër vier
Op de plaatsj umgevalle.. .Mar die kieër hónt ze
Os godzedank mit rOw geloate.
E,N. -C.

6s"
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GF!)i( JITEN ilS Jt (flJDER U ORD1
Fr is met ni ij nog n icts nan (le hand,
1k ben nog goed fit van hjf en 'ersiand.
We! beh ¡k vai si ijfagc in heup en knie,
en ais 1k mc htik is hei net of ik sterretjes zie.
Mijo pois is lets te soci en (le hioeddruk wat te hoog,
70 op hei 00g.
Maar verder hen 1k nog fantastisch goed.

( )p mijo stennsclincn loop ik kings 's i leren wegen,
en denk, vat is bet loch c'en zegen.
Nog 70 gc700d te inogen wezen.
Mijn geheugen iS wel niet meer 70 goed,
en 1k beh vat veci cholesterol in bet Hoed.
1k beh onk val problemen met de ogen.
en de rug wordt 70 lang7aam wat gebogen.
Maar, zegt (le dokter val (iroog,
I bent nog fantast isch goed,
70 0 bet 00g.

i let leven gnat zo snel voorhij.
en ais 1k dan foto's zie, van vroeger van nhij.
I )an denk ik ann ni ijn jonge jareo.
nan uitgaan, dansen, m0001e klcren.
Nu mod je rimpels en hobhds nan je liji zien le camoufleren.
i let lopeti en alles gnat c'en hect je (mag.
en na hei cien beh 1k soins vat last van ni 1go maag.
t )oct i ¡ hei maar kainipjes ann, zegt dc cardioloog,
70 O bet 00g.
t J bent nog fantastisch goed,

( hid te mogen worden is mooi, dat wed ¡k wel,
maar ais 1k niet in slaap kan komen, en tot honderd tel.
t)an denk ik wcl cens, is bet we! waar,
is dat mnooje beeld van bet end worden, niet dwaas en raar?
I )e fanden liggcn in eco glas, de bru op ta lei,
in ijn sletinkousen op CeO stoel
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Dan krijg ik soms een naar gevoel,
de adern Is wat kort, mijn keel zo droog.
U kunt er best oud mee worden, zegt de gynaecoloog,
zo op het 00g.
want U bent nog fantastisch goed.

Maar als ik dan 's morgens ben opgestaan,
en zo allerhand heb gedaan.
Mijn krantje gelezen, want bij moetje blijven.
Dan denk ik., mens, je moet niet zo zeuren,
het hoort allemaal bij het oud worden, en dat mag.
Want verder heb ik niets te klagen.
U moet die kwaaltjes maar zien te dragen, zegt de psycho ¡00g,
zo op het oog!
want U doet het nog fantastisch goed,
(Gelezefl)
1Q_QE_IIET OQG

allernaal nogal gernakkelijk
Ja "zo op het 00g" vol
gaattehet
krij gen"maar d at is "zo op
orn een "Bulletin'
het 00g".
Het valt soins erg tegen, vooral als je rekent op rnedewerking.
opgevallen dat het
Is het jullie "zo op het 00g" niet
steeds de zelfde personen zij n die een steentje bij dragen?.
Heel blij zijn wij met die inedewerking die wij steeds

weer krij gen van een klein aantal rnedewerkers. En we

hebben zoveel leden die beslist jets te vertellen hebis. Veel van die leden
ben wat leuk of/en interessant
HOE moet ik dat zegzeggen: "Ja ik weet wel iets maar allemaal
op te schrijgen" of "1k heb geen tijd orn dat
ven" of "Is het wel interessant" of nog een ander
smoesj e.
wij een
Wij doen een voorstel; Bel eens op dan inaken
afspraakje en dan hoef je alleen maar je adres op te
geven en wij kornen even aan en dan hoef je alleen maar
te zeggen wanneer het 't beste uitkomt orn eens even
gezellig te kornen kletsen.
het 00g" allernaal zien
Als je dit leest zul je "zo opDAT
IS HET 00K.
dat het heel eenvoudig is. EN
Het tel nr. is: 045.5317929.
Natuurlijk gaan we niet naast de telefoon zitten wacht
en. Misschien zal er wel eens 2 keer "gebeld" moeten
worden.
Probeer 't eens. U bent fantastisch goed
"Dat zult U zien! ! ! !"
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VAN DE VOORZITTER
Als dit nummer van het Bulletin verschijnt is het verenigingsjaar bijna afgelopen. Het jaarprogramma en de begroting voor 1997 zijn dan bijna gereed. Veci
zal op hetzelfde blijven als in het afgelopen jaar: de werkplaats blijft op
woensdag- en zaterdagmiddag, de secties komen op de traditionele tijden bijeen,
de werkgroepen vervullen hun vastgelegde taken. Het genootschap functioneert
goed en er is geen reden tot ingrijpende veranderingen of vemieuwingen.
Uiteraard zijn er zaken die extra-aandacht vragen. We moeten in het nieuwe jaar
een oplossing vinden voor de bezettmg van de redactie van Bulletin en JaMboek: er zullen nieuwe leden gevonden moeten worden voor het hoofdbestuur.
we moeten op zoek gaan naar een nieuwe leiding van de werkgroepen Archief
en Onderhoud en Beheer; opdrachten die van het bestuur de nodige energie en
vindingrijkheid wragen. Opdrachten ook die van de leden, van somniige leden,
de bereidheid vragen tot extra-inzet.
Ecu belangrijk thema voor het nieuwe jaar za! de huisvesting worden. De groci
van werkplaats en archief en de opbouw van het museum vragen om een
ruimere behuizing dan de huidige. We hebben er in het overleg met de wethouder al herhaaldelijk over gesproken. Het komende jaar za! er een gerichte actie
komen.

Voorlopig zijn we nog bezig met de afwerking van het lopende jaar:
op 10 december houdt de sectie dialect zijn jaarlijk.se vertellersavond:
het belooft een heerlijke avond te worden met veci verbalen gedichten
over Kerstmis en Sinterklaas
het Jaarboek is in de niaak, maar komt niet op de gestelde tijd gereed.
We gaan ervan uit dat we het bij de jaarvergadering van maart kunnen
aanbieden. Inschrijfformulieren worden apart roe gezonden samen met liet
programma van lezin gen en excursies in 1997.

Intussen kijken we terug op ecu goed laatste kwartaal. De bustocht op monumentendag (14 september) mag geslaagd heten. Wel had de deelname uit het
genootschap wat ruimer mogen zijn. Een aantal inschrijvers kwam niet opdagen,
terwiji ¿e rich ook niet hadden afgemeld.
De lezing van E.Ramakers over De bewoners van Strijthagen en hun
Relaties trok veci belangstelling.
1k wens allen ecu heerlijke kerstmis en een voorspoedig nieuwjaar.
A.Verpj

L.

293

Ru

Gemeentelijke herindeling in de 19e eeuw
De samenvoeging van Ubach over Worms en Rimburg
der
Op verzoek van inwoners van Rimburg besluiten de Staten Generas!
Ubach
over
Worms
en
Rimburg
per
7
Nederlanden op 12 december 1886
februan 1887 samen te voegen tot dén gemeente.
Volgens de verzoekers was de gemeente Rimburg met zijn 252 inwoners, zijn
schulden van
13 stemgerechtigde kiezers. zijn begroting van fi. 1557,90 en zijn
fi. 140,00, te klein en te weinig levensvathaar.
Len invloedrijke actiegroep uit Ubach over Worms zag mets in de samenvoeharmonie
ging: de Rimburgers zouden ruziezoekers zijn en een gevaar voor de
vreesde
men
in de gemeente; ook vond men de schulden van Rimburg te hoog,
voelde
men
er
niets
voor
te
moeten
de extra-lasten van de Rimburgse armen en
opdraaien voor de kosten van een nieuwe school die overigens voor ecu
bij
belangrijk deel werd bevolkt door kinderen uit Broekhuizen, dat hoorde
Ubach over Worms.
De Tweede Kamer liet zich overtuigen door de argumenten van de Rimburgers
en maakte zo een einde san een historie van 90 jaar.

Aan de hand van wat jaartallen za.! ik die die historie hierna kort beschrijven.
1795

verzoek van onder
In 1795 wordt het huidige Limburg bij Frankrijk ingelijfd op
Fransen
voeren
biina
onmiddellijk
ecu
anderen de Hollandse Patriotten. De
als
zellTstandige
gemeente
dccl
uitmaken
van
centraal bestuur in. Rimburg gaat
AbdissenBroekhuizen,
Waubach,
Groenstraat
en
bet departement Nedermas;
bosch worden ecu andere gemeente onder de naam Ubach over Worms. Deze
toestand za! 20 jaar blijven bestaan. tot de val van Napoleon in 1815. De
oude
gevolgen van doze gebeurtenis zijn grooc de ade! verliest zijn invloed, de
het
politieke versnippering verdwijnt, in het hele gebied worden het bestuur.
rechtssysteem, het muntsteLsel en de misdaadbestrijding geitniformeerd.
Len
De gemeente Rimburg is gelegen san beide kanten van de rivier de Worm.
deel van de huidige hoeve De Kruisstraat wordt ingericht als gemeentehuis.
1815

De vrede van Wenen (Wener congres) herstelt de rol van de adel maar last een
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belangrijk dee! van de in de Franse tijd ingevoerde veranderingen bestaan.
Limburg wordt toegewezen aan de pnns van Oranje De Worm wordt aangewezen als grens nissen Nederland en de staten van de Duitse Bond, met ais
gevoig dat Rimburg wordt opgesplitst in een Duns en een Nederlands deel. Het
grootste stuk ugt ann de Duitse kant. Het Nederlands deel blijft een zeifstandige
gemeente: ze beslaat 200 hectare grond en heeft ongeveer 250 inwoners. Vanf
het begin wordt getwijfeld aan zijn Ievensvatbaarheid.
1827

De burgemeesters van Eygelshoven, Ubach over Worms en Rimburg onderzoe
ken de mogelijkheid van een fusie. Gesuggereerd wordt Rimburg te voegen bij
Ubach over Worms. Deze poging loopt op niets uit omdat Ubach over Worms
er niets voor voelt opgezadeld te worden met de armoede, de schulden en de
siechte verhoudingen van Rimburg, waar men zeifs geen armenkas heeft.
1839

Vrede met België. Limburg wordt definitief een Nederlandse provincie en blijft
tegelijkertijd cen hertogdom dat aangesloten is bij de Duitse bond. Veel
Rimburgers voelen voor volledige aansluiting bij de Duitsers.
1848

De burgemeester van Rimburg neemt in Frankfurt deel aan een demonstratie
voor de Duitse eenheid. Hij stemt voor aansluiting bij de Duitsers. Dit wordt
hem door de Hollanders met in dank afgenomen. Hij wordt afgezet.
1852

Een nieuwe poging orn Rimburg samen te voegen met Ubach over Worms. De
rand van Rimburg is tegen omdat er door de samenvoeging teveel schade zou
ontstaan: kostbare gebruiken en gewoontes, verworven rechten en een goed
beheerssysteem zouden verloren gaan. Ook denkt de rand dat Rimburg in Ubach
over Worms niet mee zal teilen, terwiji men zich nu best zeif kan bedruipen.
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1862

Er wordt opmeuw onderhandeld. Het voorstel is Broekhuizen los te maken uit
bet verband van Ubach over Worms en bet bij de gemeente Rimburg te
voegen. Een voor de hand liggend idee, zou men zeggen, want vormden
Broekhuizen en Rimburg al niet van oudsher een natuurlijke leefgemeenschap?
Toch mislukt de poging door verzet van de Broekhuizers die bang zijn, dat ze
na samenvoeging met Rimburg moeten opdraaien voor de kosten van een
nieuwe school. En dnnr hebben ze geen zm in, ook al gaan hun kinderen al
sinds 1726 school in Rimburg.
1885

Een aantal Rimburgers wendt zich rechtstreeks tot de Staten Generaal met het
verzoek te besluiten tot cen samenvoeging van hun gemeente met Ubach over
Worms.
1887

De sanienvoeging is een feit. Op 6 februari worden verkiezingen gehouden voor
de nieuwe raad. Er wordt geen vertegenwoordiger uit Rimburg gekozen.
De samenvoeging verloopt verder geruisloos. De schulden van Rimburg vallen
mee ( er is zeifs een arinenkas), de vrees voor verstoring van de gemeentelijke
harmonie wordt gelogenstraft. In 1890 komt er een nieuwe school. Wel blijft
men flog tot 1920 werken met gescheiden rekeningen.
A. Verreck
gesprek over deze
Dit relaas is de neersiag van een klein onderzoek ter voorbereiding van een
ik gevonden in:
OZ.
De
gegevens
voor
dit
artikel
heb
herindeling voor de
H.M.H.Goossens

Ubach over Worms (van Overworms kwartier tot gerneente Landgraaf)
1981

HJ.M.E.Hanssen

freien
Die Rimburg, Geschichte der Burg, der ehemalige herrschaft bezw.

Reichsherrschaft, in der gemeinde Rimburg
1912

LKahlen
Ubach over Worms

Ubach-Palenberg in Vergangenheit, gegenwart und Zukunft
Jaarverslagen 1886 en 1887
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UITNODIGING

Op dinsdag 10 december aanstaande organiseert de sectie Dialect
zijn jaarlijkse vertellersavond. Het thema is dit jaar: Krismes en
Sinterkloas bei os heern. De leden van de sectie hebben een aantal
prachtige verhalen gedichten voorbereid. Er is een gast, namelijk
Wie! Das uit Lauradorp, die in een zeifgeschreven kerstverhaal
veel herinneringen zal ophalen uit zijn tijd op de mijn Laura.
De aanwezigen krijgen ruirn de gelegenheid orn hun eigen verhalen te verteilen.

De avond wordt gehouden in ons verenigingslokaal Curacaostraat i en begint orn 19.30 uur. De toegang is vrij.

Enkele aanvullende historische notities over het kruis aan de Lindegracht
in Rimburg.
Het huidige kruisbeeld, dat in verband met een wegreconstrucüe tegenover de
lindeboom staat. is in 1902 geschonken door de heer en mevrouw Ross die
woonden in de oude boerderij van de familie Sovelee. Het stond onder de
lindeboom op de plaats waar al sinds mensenheugenis ecu kruisbeeld staat. Het
oude houten kruis kwam terecht in de timmermanswerkplaats van Albert
Borghans en het handgesneden houten corpus uit de 18e eeuw werd opgehangen
in de gang van bet huis van timmerman Mathicu Douven. Het kruis is verloren
gegaan. Het corpus is omstreeks 1934 geerfd door Josef Douven en heeft tot
ongeveer 1960 in zijn huis gehangen. Toen heeft bu het op verzoek van pastoor
Boyens geschonken aan de kerk van Rimburg, in mil voor ecu kleiner modem
knuisbeeld. Vanaf 1960 heeft het tot aan de restauratie van de kerk boyen de
preekstoel gehangen. Na de restauratie is het terechtgekomen in de sacristie.
Tegenwoordig bangt het onder het oxaal van de kerk tussen het beeld van de
Moeder van Smarten en de huidige toegangs deur van de kerk.
Tegelijk met de aanschaf van het nieuwe kruis plantten de heer en mevrouw
Ross ecu jonge boom die te zijner tijd de plaats moest innemen van de oude
lindeboom. die het volgens hen niet lang meer zou maken. De jonge boom is
ailang verdwenen. De oude boom staat er nog steeds.
A.Verreck
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Uit het kookboek van de
Famille Schnitzeler
KüCHEN-RECEPTEN.
Karpe zu zu richten.
bei
Man Mache ihn rein. thue die blasz und die gall hinweg, alles übriche was
stücken.
macht
noch
schnitt
über
die
ihn ist, ist gut. Man schneidet ihn dan zu
stücken und so ist er bereit um in die bruhe gethan zu werden, wo zu man
nimmt schalott, zwiebel ganz klein geschnitten. in butter libers feuer gesetzt.
mit ein wenig mehl zusammen braten lassen. Hernach ein glasz essig und dan
wein hinzugethan. wohl untereinander geröhrt. aisdan den karp darin gelegt,
citronscheiben. gimber.
knoblauch. nägel und wen man anschoren hat, selbige nach den zwiebel darin
gethan.

Eijer zu kochen, daez die nicht hart werden.
Setze selbiche in frisches wasser. lasz sie darin stehen bis zum gebrauch. so
bleiben sie weich und gut.
Eijer kochen in eijsen ist besser als in kupfer.

Eine marcktourte zu machen.
Nimm gute milch.lasz selbige aufgehen. breche alsdan darin beschüten oder
vom besten weissbrod. lass es. dieses wird wie ein breij, dan nimms ab. Lasz
hühnereij, klein
es kalt werden. Danach 6 ad 7 eijerdotter mark so dick als ein
geraspelt
und
auch
etwas von dem
geschnitten. von eine halbe zitron die schale
aiwo
zucker.
Aisdan
in
einen
fladenteich.
saft der zitron dazu und ein wenig
die auswendige krust auser sehr verhoben, in ofen gesetzt.

Nier5ohnitten zu machen.
Die niere vom kalbsbraten samt etwas vom fettesten fleisch mit etwas peterselie uns zitronschal untereinander gehakt. aisdan
3 ad 4 eijer stark darunter geklopft, demnächst selber auf em schnit weisbrod
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Fleisch zu conserviren Im sommer.
So bait man es bekommt, steift man es an einen kühlen ort. bestreut es mit fein
gestossene salz und ebenfals mit feinen pfeffer. Stell es also in einen schranck
oder sonst wo hin, wo doch die luft hinkommen kan und darum aus einander,
und ein tuch is essig getuncket. darüber geschlagen. Will mans 3 oder 4
wochen aufbewahren so musz man obiges oft wiederhohien.
Will man dan davon kochen, so musz dasselbe 3 ad 4 mal gewaschen werden,
so schmeckt es wie frisches. Wo das fleisch feuchtig oder uasz ist, kan man
ganzen pfeffer hinzu thun oder ein stecken. Das nach einer kirmes oder sonsten von allerhand braten oder andere Ubergeblieben fleisch schneijde man in
mittelmaszigen stucken. lege es in einen tige!, worin man zuerst geschnittenes
speck gelegt hat. thue ein wenig salz. 4 oder 5 pfefferkörner. auch soviele
groffeisnagel samt essig dazu, auch wenn man jeu vom braten hat und lasse es
ungefehr eine halbe stunde kochen.
Wird nachher kalt gegessen und hält sich wohl 14 tagen.

Champions zu kennen und zu accommodipen.

Diejenigen welche oben weisz und unten roth oder bräunlich gelb sind, sind
allein gut. die andere taugen nicht.
Die weisse schaale wird abgeschübt und der stengel weggeworfen
Darnach eine halbe stunde in wasser gelegt. aisdan wasser aufs feuer gehangen. worin ein krust schwarzbrod. ein wenig salz mid ein stuck stahl gelegt
wird. alsdan die gewässerte champions. Und wenn sie gaar gekochet sind
werden sie ausgenommen, in ein geschirr gethan. mit ein wenig butter. pfeffer.
salz. schalon oder zwiebel darin braten oder stofen lassen.

Helfen.
Heffen soll vor dem gebrauch gewissert werde. sonst schmeckt die speise oder
backwerck bitter oder gans dadurch.
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auf beijde seiten etwa ein fmger dick geschmieret. und wohl in butter in der
pfanne gebraten. dabeij die konnten nicht zu vergessen

Ein spannterkel zu bereiten.
ein
Lasse dasselbe mit wasser und essig kochen: wenn es gaar ist so lege es in
kalt
und
lorbeer
blätter
gelegt.
Wenn
es
schusseL worin zuvor zitronscheiben
geworden. wende es um.

Hasenpfeffer zu machen.
mit
Man Läst etwas butter aufgehen und den hasenpfeffer oder die stückchen
zweij lorbeerblätter langsam darin duufen. Wenn es so em stunde gedämpfet
ander
hat, so schüttet man ein halbes glasz essig dazu. alsdan nimmt man ein
stich
butter
mit
einen
starcken
löffel
geschirr und thut darin einen starcken
bis es
mehl und läszt selbiges braun werden. Es musz immer geriihret werden,
dann.
auf
mit
brüh.
und
rtìhret
bestandig
ganz braun ist. Aisdan lanat man es
damit es nicht knöpelt. Man thut darin etwas salz. 2 ad 3 zitronscheiben, etwas
brtth
gestossene groffelsnägeL mit etwas essig und weissen zucker. da.sz die
bittersüsz wird.
Und wenn dieser dan wohl gekochet hat, schüttet man es auf den hasenpfeffer
und läst es damit völlig gaar kochen.

Sent oder mostart.
gelassen
Der senf oder mostart saam soll nicht länger dan 8 tagen im stroh
werden, so bleibt er fein gelb.
Um denselben recht gut zum essen zu bereiten brenne man das fein gesiebte
wenig
mehl in einer pfanne. aber nur wenig, mache es an mit wasser und ein
salz. so ist er recht starck.
sich aus
Man musz aber einmalen essig beim mostart nehmen, sonst arbeitet er
und hält sich nicht.
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Aanw ins ten

Dhr. H.M.H. Goossens heeft nogmaals een gedeelte van zijn
heemkundige verzameling bestaande uit een 70-tal delen in
bruikleen afgestaan aan onze vereniging. Het betreft kopien
van publikaties op heemkundiglgenealogisch gebied uit onder
andere Zeitschrift des Aachener Geschichtsverrein, Annalen
des Historischen Verreins Niederrhein, Publications etc.die
hoofdzakelijk op de oostelijke mijnstreek en aangrenzende
gebieden betrekking hebben.
Een volledige artikelsgewijze inventaris is door hem
opgesteid en in ons archiefonder nummer Doc. 3-38 te
raadplegen.

Van Mw. Bronckers te Eygelshoven, die tiidens het Rimburgs dorpsfeest onze vereniging een tweetal houten balken
beloofde, hebben wij deze ook ontvangen.
Het zijn balken die uit oude huizen te Waubach zouden stammen. Beide bevatten een inscriptie die een aanwijzing zou
moeten zijn voor hun herkomst. Nader onderzoek zal dit
moeten uitwijzen.

\ ee

est
jefl

J\e

met ee
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VAN DE REDACTIE
Ja dit is het laatste nummer van Bulletin in het
jaar 1996.
Dit Bulletin verschijnt 4 x per jaar.Wij hebben in
totaal nu 49 nummers uitgegeven.Nu horen wij U den50
ken: "Die vent kan niet tellen". Jawel hoor tot
korn ik nog. Even toelichten.
Ons eerste Bulletin verscheen in december 1984 en
dit eerste nummer hebben wij opgenomen in onze
eerste jaargang die in 1985 is verschenen.Onze eerste jaargang bestond dus uit vijf nummers.Nu kiopt
het dus.
Vier nummers per jaar is niet veel maar een Heemkunde man of vrouw wil graag jets bewaren en dan is
4 Bulletins wel veel want na enkele jaren is het
toch een begin van een grote stapel. Daarom besloten
we enkele jaren geleden orn elke 3 jaar de dan verschenen Bulletins samen te binden en nu hebben we in
ons archief al 3 leuke boekjes die elk zo rond de
100 blz. bevatten zodat onse verzameling ec nu leuk
uitziet.

Het is een gewoonte van ons geworden orn op het einde
van elke drje jaar onze leden hieraan te herinneren
en daarorn volgt nu een mededeling: Zíj die dit graag
willen kunnen ons die bulletins toezenden of brengen
en dan zorgen wij er voor dat jullie dan één boekje retour ontvangen.
Natuurlijk kan dit bij onze lage contributie niet
gratis zo'n boekje gaat U f.5,-- kosten
Is er interesse? Bezorg ons dan de numrners1.d.laatste
3 jaar plus f.5,-- vóór 15 januari 1967 en een maand
later krijgt U dan een handig boekje thuis bezorgd.

Als Sinte Lucie kamt
engen de dagen een vlooiensprong.

VERJIOARDAG
Wen ich 6p d'r verjoardaagskalender kiek,(deë bi-j mich, wie bi-j de rnieëtste iuuj 6p 't klingste keemerke hink) da yang

Hat ur dat óch?

ich mich al aa zrg te make, uvver wat ich d'r
niekste in de ri-j wer senke zal..
Ich han klingkinger in alle soate en moate. mar
zoegaar de klingste hdnt (wie ich meen) al aal,
wat d'r Bart Smit in ziene poetiek hat. Went ich
alle sjaper bi-j dem durchgemosd han en nieks
gevoonge, sjud ich mieng buösj leg en gef aan
hön mama dat geld, wat ich nit kwiet han kanne
weede. Die mót zich da mar zellever de bee ot
ge liêf lope, um viir de kr5tsje get te vinge, wat
ze nog nit h6nt. Ich geëf dan de puutjes de sjiek
i-gepakde kadootjes en hoof alling nog mar mit de
ier te goa sjtrike.
Mar de groeëte, zoe tussje de 15 en de 25 joar,
die kan ich de letste joare ailing mar e plezeer
en.ich hin.ing "bijdrage in de k3ste" van
't ee of anger groeët apparaat i g'n heng duj.
Ich ha ummer d'r duivel geziee aa "geld" sjinke,
mar wen ich dn get zów geëve, woeë ze nieks aa
vónge, da zouw mich dat 6ch nit naze. Ich ha va
doe

dön hun "sjpielgood" zoeven1 versjtank es wie
Ich ha mich ins
ing ków van d'r Z6ndìg
verdeep in zoene otgebreide kataloog van d'r Voeëgelzang, mar doa weëtste rarnmenasse gek va.
Wie ich dach, dat ich noe waal get loeëzer woar
woede, merket ich dat ich alwer zempligge rung't Giet vari alderlei appades hinger lopet. .
rate, die d'r naam h6nt, dat ze rnoeziek make.

Mar wat d'r inne sjpektakel vingt, klinkt d'r angere wie moeziek in de oeëre. Uvver zoeget kan me
zich beëter mit nieëmes ensjele.
Watvur kink hat
Da has te nog de kompjoetere..
nog ginne? "Ónger begeleiding" han ich 6ch al ins
d'r mit "gesjpiëld" mar vur de res gon ich in inne wieje boag drum erurn, zoene s rupe! han ich,
dat ich inne verkjede .toets indu-j, dat zouw da
nit d'r ieësjte kieër zie.
Da zunt t'r nog verlanglieskes vur d'r duiksjport,
rölkes-gedeuns, wat ze
karate, sjwemme, v'ur
zich 6nger de veut of de sjoon s fleure. ...
Herrgtje, d'r kop lupt dich um d'rva.
Wat bin ich vroe, dat jch mich als oma van d'r
cLómme ka haote.
E.M. -.

't
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MIJN JEUGD OP DE BOERDERIJ

in dejaren 1920-1938
Door: Mevr. M.Zitzen-Heijnen.

Ja vroeger was het leven heel anders dan nu.Zeifs
het kippenieven past niet meer in deze tijd.
Wat ik nog weet, toen de kippen gewoon op een boerderij moesten leven, zal ik eens verteilen.
Toen hadden ze geen legbatterijen en legmeel,(zeifs
eerste en tweede soort) zoais nu, zodat ze ledere
dag een ei moeten leggen.
Ret moet ook licht zijn, in 't kippenhok, orn maar ailes er uit te halen, zodat een kippenboer er van kan
leven.

Zeifs het broeden gaat electrisch.
Op iedere boerenhof was een troepje kippen van rond
'n 30 stuks en een haan.
En een kleur, inooi orn aan te zien.

De haan, de baas van die bende moest jeder jaar opnieuw aangeschaft worden of omgeruild bij kenissen
of familie (inteelt). Dit leren ze nu al op de lagere
school. Maar wij ais kinderen van toen begrepen er
niets van.
1k zie ons "Pierke" nog met onze haan in een zak, op
de fiets, van "de Ham" naar "De Doom" rijden. Ret
moest een witte zijn, die zag hij het liefst. Hij
zorgde, met mijn moeder, voor de kippen. Bij mijn vader waren het maar lastige dieren.
Ondanks dat ze 'smorgens een trog vol nais en een
beetje tarwe, buiten klaar hadden staan, moesten ze
toch altijd viug over de deur van de paardenstal
vliegen orn in de trog te zoeken naar wat het paard
overgelaten had. Maar "zij" lieten dan ook wat achter. "Kippenmanieren" zei mijn vader. Maar het paard
rook het wel. Dit zijn op hun manier propere dieren,
vooral op het voer. En ook die paardenstaldeur moest
altijd half open staan voor de frisse lucht.
Vroeger hadden ze de vieugels ook niet ingeknipt en
dan was zo'n halve deur geen sta i de weg.
En die kippentroep die was ons dikwijls te slim af.
Het verstoppen van de eieren was ook jets.
Mijn rnoeder zei: "Ga eens kij ken waar die hen vandaan komt',' als ze klokte.

Dat is de manier van die boeren-kippen. Ret moet
daar op de schuur zijn. Maar geen nest te vinden,
die kokkelde niet. Overal werd gezocht. Tot boyen
de dorsvloer.
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Dat was hoog, maar daar vonden we meerdere keren jets
Zeifs kwarn daar een kloek uit die daar stiekem had
gelegd en gebroed.
Zeifs op een heel klein restje stro of zaadklaver,wat
lilaar lag orn gedorst te worden. Het was zo weinig dat
men op de balken de eieren zag liggen, dat het een
wonder was dat de eieren er niet door gevallen waren.
Maar de eerste twee kuikens waren reeds van die hoogte naar onder gevallen.
Dat is niet erg, zei mijn moeder, zo lang als ze
nuchter zijn. Toen werd een plukladder uit het schop
gehaald orn de koek te helpen. De rechte ladder die
vast stond, kon mijn rnoeder niet op met die lange kieren van toen. En ik was bang voor die kloek, want tiet
was een kwade. Het waren 16 kuikens en een vuil ei.
Van die andere hen vonden we het nest toen gedorst
werd. Helemaal tussen een muur en een berg tarwe.
Wel anderhalve meter diep. Die had oms voor de gek gehouden. Het waren maar acht eieren. 't Was ook zo donker zeiden wij kinderen onder elkaar.
Op een bepaald ogenblik werd het kippenhok verplaatst.
Buiten het erf, op een knechtenkamer, kregen ze het
lnooi ingericht met rekken en leghok en leghokjes en
een kippenladdertje van buiten omhoog en een schuifdeurtje met een koord, dat moest 'smorgens en 'savonds dichtgemaakt worden voor de vos. Het duurde
even voor ze gewend waren.(De bouw werd vroeger als
woonhuis gebruikt door een knecht van de hoeve).
Pierke had een kamer ingericht voor zijn duiven maar
die vermeerdeIenzjch zo dat ze zich te goed kwamen
doen aan het kippenvoer. Toen dat broertje niet meer
thuis was, hebben wij ze moeten opruimen.
Maar de kloeken moesten nog op de hof gezet worden.
Toen de runderen op de wei waren, toen was er genoeg
plaats in de krib.Door de kleine venstertjes werd
het ook niet te licht wat goed was orn een kloek te
zetten.
Tussen mijn moeder en Pierre werd overlegd.

Maar het was dikwijls lang wachten voor dat een hen
ging broeden. Ondanks dat een goede kloek het leven
gespaard bleef, orn ieder jaar haar plicht te doen
duurde bet die twee wat lang. Want er moest een beetje rekening gehouden worden met de vacantie van onze
student. De kippen kon hij niet vergeten. Toen het
tijd was dat de eieren uit moesten komen en het een
dag te lang duurde werden de eieren,die nog niet gebarsten waren, gewaterd. Ofwel werden de eieren in
het nest gesprenkeld met lauw water. Ook werden de
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laatste eieren van de kloek in een grote korn met lauw
water gelegd. En als dan een ei bewoog dan zat er zeker een levend kuiken in en moest de kloek nog een
dag voihouden. Dat was een spannende tijd.
Daar rnoesten wij kinderen bij zijn.
En de spannende tijd dat was als een kloek voor de
kuikens moest zorgen. Een paar dagen werd het kippengat afgesloten in de poort, zodat ze niet ver de wei
in konden trekken als ze nog zo klein waren. Die
kloek was gewend orn overal vrij rond te lopen. En
dat wilde ze ook met de grote schare van zeifs 25
tot 30 stuks. Dan stelde ze zich aan, als dat kippengat niet open was, alsof de wereld verging, zei
m'n mnoeder.

Daar waren allerlei gevaren in de wei en dikwijls
in de tuin.
Had weer een van de kinderen het tuinpoortje open
gelaten, en dat had de kloek ook gauw gezien, dan
werd gescharreld in zo'n tuin. Worrnpjes genoeg. Ze
konden direct nog geen groenten eten of pikken want
dat moest afgetrokken worden.
Het gras onder de fruitbomen was te groot, dat hadden ze niet graag. Dan werd verderop getrokken
naar de maai-weide. Ze werden door de meerkol (vlaamse gaai), de ekster en grote kraaien nagezeteri. Ze
weerden zich wel maar menig kuiken is in hun klauwen
gekornen.

En dan dat drama van 't Philke met die kwade kloek.
"1k ben niet bang" zei ze steeds.Ja dat zusterke
was ook altij d buiten te vinden bij het klein vee.
Wij konden haar allemaal bang maken met:"De kloek
pikt je ogen uit",
Ja ineens een geschrei in de wei en daar zat ze dan
op de hurken, met de handen voor de ogen en de
kloek maar springen op het hoofdje. Ze bloedde.
Mijn vader was in de buurt en kwam te hulp.
Het was nog een geluk bij een ongeluk, het waren
maar krabben.
Maar 't wist dat 't niet meer zo kort bij de kloek
moest gaan spelen.
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WAAROM? DAAROM'
Als titel twee veelzeggende woorden, welke jets aanduiden en/of vragen. In de Heemkunde zijn deze twee
woorden steeds van toepassing, ofwel noodzakelijk.
In het gezegde: "In het verleden ugt het beden en in
het nu de toekomst," is het vanzelfsprekend dat
bij het bekijken van onze omgeving in de vorm van
traditie, cultuur of dorpseigene men uitgaat van
het waarorn en/of daarom.
Laten we in deze vorm het afgelopen jaar eens op een
jets satirische wijze doorlopen, zonder jemand te willen kwetsen Over de herindeling, station of gemeente
valt er steeds wel jets te "mekkeren" (op of aan te
merken). Maar het kan in een gesprek steeds als onderwerp dienen.
Herindeling. Dit kwarn reeds ter sprake in 1922. Toen
dacht men de gemeente Nieuwenhagen in tweeen te delen
(misschien orn de twee toendertijd onvriendelijke parochie gemeenschappen te scheiden). Een gedeelte moest
net Schaesberg en nog een beetje, bij Heerlen worden
gevoegd. Het andere deel moest met Eygelshoven en
Ubach over Worms de nieuwe gemeente met de naam Waubach vormen. "Waarom" dat toen geen doorgang vond,kan
men beantwoorden met "Daarom", want de gehele bevolking was er niet gelukkig mee. Dus men zag er verder
maar van af en het bleef zoals het was. Een nieuwe
golf van herindelen rond 1980 kwam met de vraag "Waarorn" Heerlen nu niet uitbreiden met de omliggende gemeenten?. Deze omliggende z.g. ENSU (Eygelshoven,
Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms) gemeenten zagen-in Heerlen's streven niet zoveel en verkozen "Daarom" samen als alternatief een eigen nieuwe
gemeente te vormen. Een en ander viel bij de overheid
in goede aarde, en zo is de gemeente Landgraaf ontstaan in 1982.
"Waarom" nu de Landgraafse slogan: "Bruisend" te gebruiken? "Daarom"; men wist veel zaken in een betrekkelijk korte tijd aan te pakken. Weliswaar niet tot
tevredenhejd, maar dit is ook niet mogelijk.
ieders
Het is "Daarom" dat het meest werd geprotesteerd door
Landgraafs buren, Lozo en inwoners zeif. Nu in 1996
Heerlen weer naar uitbreiding met Landgraaf streeft
is hierin de grote vraag (indien dit nu eens werkelijk
zou gebeuren) "Waarom" is Heerlen niet gesteld op een
geordend en bruisend gebied?.Het "Daarorn" mag dan wel
zij n dat men met de Heerlense ervaring een andere voorvooruitziende blik heeft voor dit gebied.
De voorheen bij Heerlen ge-

307

voegde plaatsen weten hiervan mee te praten. "Daarorn",(rnet onze kortzichtige bilk in de toekornst) moeten we maar afwachten "Waarorn" het straks anders
wordt.
Duidelijk is wel dat het lOOjarig oude station van

Landgraaf nog steeds aan het gestelde voldoet, hetgeen men elders van vrij nieuwe gebouwen niet kan
zeggen. Onlangs lazen we dat een plaatselijk raadslid het plan opperde orn financiele huip te bieden
tot verbetering bij een ophanden zijnde verbouwing
van station Heerien. Het "Waarom" is een open vraag.
Daarom" beperk dit tot Landgraafs algemeen belang.
"Daarom", zorg dat het station de gehele dag bezet
is, want de automaat verkoop voor een rit naar Aken
voldoet niet voor kortingen op z.g. piuskaarten.
Dat de VVV deze treinkaarten wenst te verkopen, zou
een pluspunt zijn indien de VVV in het station gehuisvest was.
Een suggestie is "Waarom" station Landgraaf(iater
misschien Heerien) niet ais eindpunt van de Inter- en
Nationale iijndienst gaan gebruiken? De spoorwegen
waren uit de brand, het loketwerk kan bezet biijven.
overstappen naar Kerkrade is eender ais in Heerlen
en het gebrek aan kantoorruimte te Heerlen kan met
het stataonsgebouw uitgebreid worden. "Daarorn" alle
vliegen in één kiap.
Landgraaf, blijf werken in eigen huis en maak ook
dit karwei bruisend af.
Sprekend over bruisend, was het vernenen dat onze bestuurders het voornemen koesteren,(in een vooruitzienblik)naast Valkenburg en Vaais, een derde
de
Lirnburgse uitzichttoren te bouwen in het middengebied.
Op deze (een der hoogste punten van Nederland) kan een
9

lo lagen woontoren kornen orn de toekornstige bewo-

ners te laten genieten, niet aiieen van het uitzicht
maar ook van voidoende Heerlense wind.
Nu de vraag: "Waarorn" wijkt de gemeente hier af van
een vroegere uitspraak van de Raad v_State dd. 24 jan.
1986 orn zich te houden aan het pian en omschrijving
in Haskoning no 986-21--01 dd. 20-5-1985 inhoudend een
beduidend lagere bebouwing. "Daarom" werd ons verduideiijkt, vraagt de Rabo-bank naar deze bebouwing en 010
dat de vergrijzing tevens meer woonruirnte vergt.
Voigens de jongste bevoikiffgs prognose der Gedeputeerde Staten kornt men tot de siotsom dat straks ieegstand te ver-waci-iten vait bij de huidige vooruitziende woningbouw gezien de vergij zing te hoog is ingeschat.
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Uit het ETIL onderzoek blijkt duidelijk dat een
der bevolking nu niet meer van dien
vergrijzing
aard is als verwacht. Dus "Daarom" is deze vooruitziende blik in woningbouw achterhaald en niet als
oorzaak voor de vergrijzende bevolking te hanteren.
"Waarom" dan vergrijzing en oorzaak bij de bevolking
zoeken indien dit niet van toepassing is.?
Misschien is dit wel lets te satirisch bekeken, maar
dan komt de vraag: "Waarom" met als uitleg "Daarom"
Wat voor de een perfect overkomt noemt de ander:
"Doa hant ze zich get va gemak".
ha. er.

HERINNERINGEN
In de ioop van dit jaar werden we aan enkele belangrijke gebeurtenissen herinnerd.
Er was b.v.: "100 jaar station Schaesberg" en de
L.L.T.B. bestaat 100 jaar.
Zeker heel belangrijk en interessant. Dit mogen we
niet vergeten.
Maar wanneer gaan we de sluiting van de mimen herdenken?

Neen die sluiting is nog geen 100 jaar oud.
Net is ca. 100 jaar geleden dat ze begonnen.
Niet de Dojnaniale mijn, die was er 100 jaar geleden
al lang. De start daarvan staat genoteerd op 1815.
In 1893 begon het pas goed met het afdiepen van de
Oranje Nassau mijn I in Heerlen en daarna komen nog
elf jaartallen tot ' 55 toen de Beatrix in Vlodrop
startte met afdíepen Dat is dus geschiedenis van
1893 tot 1955. Dat heeft dus 62 jaar geduurd.
Vlugger ging het met de sluiting.De juiste datum van
die sluitingen weet ik niet meer, wel het jaar.
De eerste die sloot was de Staatsmijn Hendr{k in 1963
en de laatsten dat waren de Julia en de Oranje Nassau
Iin 1974. Dus nu in 1966 is dit 22 jaar geleden.
We kunnen dus het 25 jarig jubileum niet "VIEREN".
"VIEREN" geloof ik niet dat wij dat kunnen. 1k bener
van overtuigd dat het afscheid met "bloedend hart"
gebeurd is.
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Duizenden hier in de Oosteiijke mijnstreek waren nauw
betrokken met de mijnen.
Gelukkig leven thans nog duizenden die een herinnering

hebben aan de rnijnen en dit aantal krimpt elk jaar.
Het aantal personen dat zeifs niet weet wat een rnijn
was, groeit snel en dat zit me een beetje dwars.Een dezer dagen zag ik enkele niijntermen die ondergronds gebruikt werden. Dit zijn woorden die heel viug voor ons
verloren gaan en dat is jammer
Maar ja niemand heeft ze nog nodig.
Een paar wil ik nog even noemen.
Wie weet nog wat "gedeks" is?, of wat is "k1pper",
"kwetsj hoot", "roetsj "sjweeskiel", "Wesjkouw" of
"zouw"?.

Dit zijn er maar een paar. Maar het is leuk orn deze
woorden nog eens te horen.
Maar wat niet alleen leuk is maar ook interessant?.
"Waarom ging men naar de mijn werken, waaruit bestond
dit werk"? enz, enz.
1k heb eens gesproken met een paar oud rnijnwerkers
en hun geschiedenis vastgeiegd.
Toen kreeg ik een idee en heb met onze voorzitter
gesproken en hem van nun idee vertelt. Hij vond
het wel interessant en toen hebben wij besloten
orn het Jaarboek 1997 te wijden aan de mimen maar
dan het verhaal van de gewone mijnwerker.
Wie helpt ons? Zijn er nog ondergronders die jets
kunnen verteilen?. Zeg of schrij f het ons zodat
we ons Jaarboek 1967 daarmee kunnen vullen.
Korn vertel eens wat en wacht niet tot het Jaarboek

uit is.

Want dan is het: "MOSTERD NA DE MAALTIJD.

zwerAs met KerstmiS de muggen
men

kunt ge in maart uw oren wermen.
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TRAKTEMENT of ZONDAGSCENT
Wat 1k hieronder ga verteilen is natuurlijk erg streek
gebonden.

Hoe het hier in de Oostelijke mijnstreek was, dat weet
ik niet maar daar waar ik vandaan korn, (dat is de Meierij in Noord Brabant, het gebied onder den Bosch) daar
was dat zo.Maar dan zo ongeveer 70 - 75 jaar geleden.
Het was bij ons de gewoonte dat je zondags na het eten
je zondagsgeld kreeg.
Kinderen onder de vijf jaar kregen een of twee centen.
Van je vijfde tot je zevende drie centen.
Had je de communie gedaan dan was dat vijf centen tot
aan je grote cornmunie.E dan kreeg je tien of vijftien
centen tot je ging werken.
Het gebeurde wel eens dat je na het lof een cent extra
kreeg voor je goed gedrag in de afgelopen week.
Heel goed kan 1k me nog herinneren dat 1k op de dag dat
1k gevormd werd (1k meen dat 1k toen elf jaar was) van
mijn vader een kwartje kreeg. 1k was "MAN" geworden zo
zei hij. Ook weet 1k dat 1k me toen KAPITALIST voelde.
Maar nu verder over het zondagsgeld.
Dit kon je in elke winkel, waar snoep verkocht werd,
kwijt. Je zag zondagsmiddags de kinderen van de ene
naar de andere winkel trekken. Dat kwam omdat elke Winkel zijn specialiteit had en omdat je soms in een Winkel niet vond waar je je zinnen op gezet had, want dan
ging je rustig verder tot je gevonden had wat je zocht.
Ja de winkels waren wel goed gesorteerd, je kon uit
wel 20 tot 25 verschillende soorten snoep je keus naken.
Soms, een heel enkele keer, hield je een of anderhalve
cent over, die gaf je dan terug aan je moeder, voor je
spaarpot. En op die spaarpot was je heel trots.

Haken en ogen.
Tikke, takke. to gen;
verguld pa oler.
morgen zijn we weer hier
Waar is mijn brief gebleven?
Achter op mijn rug geschreven.
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