ITI.A.J. Dortants
EygeshovenerWCg 25

6374KB LANI)GRAAFNL
Tel 043131

L

Oudheidkund ¡g
Cultuurhistorisch Genootschap Landgraaf

Maart 1988

nr.1

4de Jeargang

Dit is ueer bet eerste nummer van een nieuwe jaargang.
Met dit nummer beginnen we de bladzijden weer te nummeren met nr. 1, want over een jaar of drie willen we
weer graag de tot dan verschenen nummers tot een geheel sarnenbinden.

Zoals we een paar maanden geleden deden met de tot
dan verschenen nummers, hetgeen een succes geworden
is. Dus zorgvuldig alle nummers bewaren.
Dit eerste nummer is belangrijk omdat er twee belangrijke mededelingen in staan.
[erst een woordje over one eerste"Lustrumfeest".
Zoals het er nu voorstaat zal dat plaats vinden op
6 mel 1988 en bestaan uit twee gedeelten n.l. als
eerste de bruikleen overdracht aan de gemeente van de
gerestaureerde kruiswegstaties van Aad de Haas. Dit
zal in de namiddag in het gemeentehuis plaatsvinden
orn 16.00 uur. Alle leden zijn hierbij uitgenodigd.
[n
s avonds orn 20.00 uur een gezellige avond met
Z'n allen waaronder uij ook verstaan de echtgenote,
echtgenoot of verloofde.
Zodat de geheim familie met de gehele familie kan
kenni smaken.

Maar hierover krijgen alle leden nog bericht.
Verder staat er nog een mededeling in van onze secretaris, die alle leden uitnodigt op een lezig met dia's
Over onze twee kastelen.Deze lezing is op dinsdag 19
aprii 1988.

Dus twee data die U beslist even moet noteren;
19 april lezing en 6 mei lustrumfeest.
Ue beginnen dus met de vierde jeargang van one Bulletin en het gaat nog steeds prima.
Natuurljjk is hetwel eens moeilijk orn het zaakje te
'Julien en we kunnen nog altijd medewerkers gebruiken.
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medewerkers.
Ook voor het Jaarboek vragen we
of lets hijzonders
als
je
wilt
helpen
Korn eens praten
we et.

wij
[V]oejlijker gaat bet met de ruimte die

Als Heem-

kunde vereniging nodig hebben. wat dat hetreft meer
Soms hebben we het idee dat we
tegenwerking dan huip krijgen.
n.l.
Orle datums zijn er elk jaar die hoop geven
de
Paashaas.
St.Nicolaas, de Kerstman en
voorbij.
haar voor ans is de tijd van sprookjes
die grate
in
"die
duivel
en
Uij geloven thans meer
hoop".

DIALECT.
1)e maanden Januari en Februari hebben weer leven e-

Kerst- en
bracht in de brouwerij Na de SinterklaasNieuwjaarstijd, waarin iedereen andere dingen aan zijn
hoofd had dan werken voor de diverse sekties, hebben
de schouders onder gezet.
we er weer met zijn allen
met verDe ledenlijst van onze sektie is uitgebreid
we hebberi
schillende zeer geinteresseerde mensen;
we zeker ons voorkontakt met Veldeke gehad, waar
dat we de
deel mee zullen doeri en we zijn nu zover,
Eucharistie-viering in het dialekt kunrien verwezenbesloten kriiig.
lijken, zij het in enigszins
bjeenkomsten
van onze sektie zijn
In jeder geval: de
altijd weer interessant, gezellig en de moeite waard
llou(len zo

GENE 41061 E.
Onze sectie heeft in de afgelopen maanden haar programma kunnen afwerken zoals gepland was.
In december een vergadering, in januari een informele
Crott van het
bijeenkornst met als gast dhr.
de
maand
maart een bljL.G.O.C., en in het begin van
eenkornst waarhij het gezamelijk project centraal
stand. Op woensdag Y maart was de laatste les van de
cursus paleografie.
Ons programma voor de komendemaanden is nog niet
vastgesteld, omdat we nag geen zekerheid hebben m.h.t.
de huisvesting van onze vereniging.
Wel is zeker dat eind maart dhr. Nolten uit Heerlen
de genealooie
onze gast zal zijn. Oak op die avond zal
weer centraal staan.
.

h. Heijen.
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LUST RUM FEES T

In maart van dit jaar is het inmiddels 5 jaar geleden
dat de oprichtingsakte van het O.C.G.L. bij notaris
van Putte is gepasseerd.(22 maart 1983)
Aan de vraag van sornmige leden, orn aan deze gebeurtenis

toch enige aandacht te besteden, hebben wij gaarne gehoor
gegeven.

Evenals in het 'oude Rome', waar een 'lustratio' werd gehouden ter afsluiting van de vijfjarige census en waarbij
verschillende feestelijkheden plaatsvonden, willen ook
wlj deze gebeurtenis met een feestelijk tintje gedenken.
Gedacht wordtaan een bijeenkomst voor alle leden van het
O.C.G.L. waarbij vooral de gezelligheid en de kennismaking
Onderling, van zowel de sekties alsook de leden, voorop
zullen staan.

Hoewel wij bij onze 'lustratio' niet zover zullen gaan
als de Romeinen met hun 'suovetaurile', zal toch zeker

Voor een natje en een droogje worden gezorgd.
Gedacht wordt orn dit lustrumfeest, indien mogelijk, samen
te laten vallen met de officiële bruikleen-overdracht vari
de

staties aan de gemeente Landgraaf.

Een werkgroepje, bestaande uit leden der vershillende

sektieg, zal de invulling van dit lustnimfeest gaan verzorgen. Over plaats, tijd en inhoud etc. zult u bijtijds
Op de hoogte
worden gesteld.

Namens het bestuur,
M. Derks
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RECHTZETTI NG
in het nummer van het
4de kuartaal 1987 was ondertekend door U.Beckers.
Naar zijn mening dient echter onder dit artikel de
naam van de hale sectie Archeologie en Cultuur te
Het artikel hIHuisslachtingent

st a an

Deze hebben n.i. op ean sectiebijeenkomst alle gegevens voor dit artikel bijeengebrecht.
En dus: Ere wie ere toekomt.

ARCHEO LOG lE en CU LTUUR.
Ook onze sectie is een onderdeel in de Heemkunde ver.
L andgraaf.

Eigenlijk maar een vreernde combinatie:"Archeologie
en Cultuur".
Omdat de onderuerpen die betrekking hebben op Cultuur meestal totaal niets met Archeologie te maken
hebben.
Dit is echter gedaan orn iedereen met zijn specifieke
interessa een plaats binnen onze vereniqing te geven.
Men mag de thema's zeif bapalen en aktiveren, waar
door bij voidoende belangstelling zeifs een aparte
sectie kan ontstaan.
Oat er daarnaast in onze sectie aan Archeologie
wordt gedaan is meegenomen.
Een tiental laden voigt sinds kort met succes een
aparte cursus Archeologia.
Onze bijeenkornsten en andere aktiviteiten worden van
te ioren bekend gemaakt in het ueekbiad het EnsuWeetje.
Hebt U belangstelling voor heemkunde korn dan eens
kijken.

Voor verdere inlichtingen kunt U ook terecht bij:
W.Beckers, sectie Archeologie en Cuituur,tel.3154OE.

T--------TT
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de HARMONIE VLAG
Door: Ha.er.

0m kerkelijke gebeurtenissen oat meer luister blj te
zetten kuam, onder lichte aandrang van bisschop Paredis (muzikaliteit), in 1862 door middel van kapeLoan Romkens de muziek-vereniging Aloysiana tot stand.
De muzikale kianken bleven echter niet alleen tot
kerkeiijke beperkt doch groeiden aires uit tot meer
wereldlijke en genoot dan ook spoedig grote bekendheid
in de verre omtrek.

De broer van Schaesbergs erfgraaf Julius, nl. graaf'
Rudolph (8/9.1816 - 18/11.1881) en diens echtgenote

gravjn ilechtilde van Ualburg-Seii-Trauburg (30/5.1824
- 8/8.1891), beide begraven te Hinsbeck, waren op zovol kerkelijk ais muzikaal gebied goed op de hoogte
van vat er in Schaesberg gebeurde.

Onder de indruk van Schaesbergs' parochieleven ging de
gedachte uit naar het schenken van een veandel aan
het bestaande rnuziek-gezelschap zodat zowel oog als
oor muzikaal gestreeld zouden
flet de in die tíjd voorkomendeworden.
gevaren voor het ge-

loofsleven door industriaiisatie en invioed van buitenaf, daarbij het steeds openlijker ageren tegen hot

kerkelijk gezog, zag men toch wel graag dat het muziekqezelschap enigzins kerkelijk werd gebonden.
Deze dreigende onkerkeiijke invioed is zeer waarschijnlìjk de aanleiding voor pastoor Iiuhlenberg (1821-1865/
1886) on de grafelijke
Schaesberg te verzoeken eon schenkings-brief'familie
(contract) voor deze vaandel
Overhandiging op te stellen.
Het voandel uordt,met veel uiteriijk vertoon, door
graaf Rudolph via kerkbestuur aan het muziekgezelschap
Overhandigd.

Deze overdracht ging gepaard met een schenkingsbrief,
Welke nog steeds in bezit is van de fanfare Aloysiana,
die de voigende vooruaarde bevatte;
"Solte die Musikgesellschaft"Harmonie zu Schaesberg"

bis auf 12 litgiieder

zusammen schmelzen

so be-

trachte ich dieselbe ais aufgeloszt und ist dan der
Kirchenvorstans zu Schaesberg verpflichtet mir die
Fahne zur weitere Verfugung daruber wieder zuruck
zustellen."
Dit op 22 okt.1867 door graaf Rudolph opgesteld schrijVerl houdt in dat het vaandel ter beschikking staat voor
kerkeli jke aangelegenheden.
B1
"zusammen-schmelzen" (inkrimpen) tot 12 personen,
goat men er van uit dat de harmonie dan geen bestaansrecht meer heeft en als "aufgeYdst" niet meer bestoat.
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Onverwijid dient men de viag dan aan het kerkbestuur
ter beschikking te stellen.
In 1880 is dan, door diverse ornstandigheden, inderdaad men leden gebrek ontstaan en is de ontbinding
na amper 13 jaar men jammeriijk feit. Hierdoor wordt
dan ook zoals voorgeschreven de viag, eens de trots
van een voortreffeiijk korps, bij het kerkbestuur
ingeleverd. Niet wetend vat hiervan de gevoigen zouden zijn.
Tien jaar iater,in 1890, uordt de Harmonie "L\loysiana"

nieuw leven ingeblazen en is de heroprichting een
feit.

Men blaast ai veer men aardig deuntje mear men moet
het nog steeds zonder graf'eiijke viag stellen en dit
omdat pastoor en kerkbestuur een andere mening zijn
toegedaan en de viag in bewaring houden.
Een voor \loysiana ongunstig gegeven doet zich voor
nl.: pastoor Drnkes vii de viag niet afstaan maar uil
deze voor men ander doel aanwenden.
Dat de Harmonie daar geen vrede mee had is begrijpelijk en men trachtte dan ook "kost vat kost" het vaandei veer voorop te laten gaan bij hun aktiviteiten.
Het was niet eenvoudig orn van deze zeer strenge, ais
het ware kerkelijke heerser, die voor de Harmonie
geen duimbreed wenste te wijken, de viag terug te
krijgen.

0m bet vermeende onrecht van pastoor Dmkes een andere wending te geven, zocht men zijn toeviucht bij de
grafeiijke familie Schaesberg door schrifteiijk de
situatie uit de döeken te doen.
Omdat de schenker graaf Rudolph in 1881 en diens echtgenote Mechtiide in 1891 overieden waren, moest men
dus aankloppen bij graaf Wilhelm Heinrich v.Schaesberg.
Dit gebeurde door op 22-8-1893 schrifteiijk aan de
graaf orn huip te vragen gezien de Harmonie uederom
is opgericht en het vermoeden bestaat dat de pastoor
de harmonieviag vil laten veranderen voor andere kerkelijke doeieinden.
De pastoor rechtvaardigd zijn handelen omdat hij naar
zijn zeggen de viag als men persoonlijk cadeau ziet
en gekregen heeft van de gravin.
Voorzitter Jongen en secretaris Arets laten het hier
echter niet bij en wenden zich wederom tot de greaf
op 21 okt. 1893. In dit schrijven, uenst men de viag
naar aanieiding van de overdrachtsbrief van 1867.
Omdat de pastoor echter van geen toegeven weet is de
vraaq hoe nu verder te handeien.
Het gezegde;"de aanhouder vint" is cok hier van toepassing want de viag siert heden veer het gezelschap
Aioysiana.
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Net zoals het ud
in meerdere gerneenten gebeurt komt
het in 1906 tot een splitsing in de Harmonie,
[en gedeelt.e musicert verder onder de naam:
Harmonie
St. Caecilia en het andere gedeelte gaat
verder
onder
de oude naam.
Volgens de feestgids 1987 hanteert het korps tot
± 1912 (man de hand van foto's) een Carcilia viag
en
als fanfare de kiarinet.
Liijst dit op foto veruisseling der beide
Door bemiddeling van pastoor Schatten en korpsen????
burgemeester
Guadvlieg komt men in 1912 tot overeenstemming
sinds dien pleegt men gezamelijk als "nieuue" en
fanfare
in "harmonie" de muziek te beoefenen.
Men mag aannemen dat vanaf die datum een nieuwe
fare als FANFARE zienderogen vooruitgang heeft fangeboekt.
[n dit alles onder de nieuweoude \JLAG, eens geschonkeni aan de "Harmonie Schaesberg" welke trots
aan de
"Fanfare Aloysiana" vooraf gaat. En dat teruijl de
Harmonie geen 12 leden meer telt.
Omdat een vereniging liever oud dan jong is
bereikte
men in 1987, ondanks enkele
heroprichtingen, trots
de leeftijd van 125 jaar.
[en welverdiend predikaat voor een hechte vereniging,
uaar de gedachte leeft orn in de toekomst als HARMONIE
verder culturele bijdragen te leyeren.
Geraadpleegd:
Feestgidsen loo en 125 jaar.
Geloven in Schaesberg.
Kreis Archif Viersen.
Gedenkboek Brand.
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0e hillige

bi

a gene Sj eet

Al oppene Sjeet, in de Petrus en Paul,
doa sjtont nne de hillige op 't okzoal.
Of sjtont ze op d'r zulder, ich weet 't nit mie,
ze zalle toch urges nog ual motte zie.

Ze beene zich doa mar get vuur de erm ziele,
en bekieke dan 't keetsevet op hun tiene.
En och Sinte Berb vuur inne zielige doed,
die uk in d'r sjtup zieker onger ing komoed,
D'r hillige Antonius, de
ummer broen droog,
deed kreeg noa 't kirkverve inne sjneiuitte toog.
De luuj zant datte is oet de orde getreene,
och jummig v'r zalle get vuur 'm goan beene.
f1oste vuur noe vuur dem al die keetse aa sjteeke,
't bild hei joa nog beeter d'r flak kinne breeke
En Petrus en Paul boye gun altoar, in glas en bet,
die hove en mage van os gaaroes nit voet.
Ze zint va pastoer Schatte zieliger noq u geschink,
mit J.S. drop, is aan hem un gouw herinnerink.
soot dat ze de biechsteul hant voet gedoa,
want men mint op heuj wode toch ging zung mie qedoa
Vier geeve die hillige mar aan
antikeer,
me wit toch wal dat ze die hant toch zo ijeer.
Heur kunstweet maag wal hubbe ginne noam,
den 't is toch nar get ouwe gipse kroam
rien IJongen.

WIJSHE D
Hij die de mensen kent is uijs,
maar hij die zichzelf kent verlicht.
Hij die anderen overwint is sterk,
maar hij die zichzelf overwint is almachtig.
Hij die zich weet te matigen is rijk,
maar hij die energiek is heeft kracht en uil.
Hij die niet afwijkt van zijn natuur zal leven,
maar hij die sterft en toch niet verloren gaat,
geniet het eeuwig leven.

Lao Tse (e eeuu v.Chr).
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MEDE DELI NG.
Uij maken U er op attent dat
op dinsdaq 19 april
s.s. de heer Corten in Carré
(Gerneenschapshuis
dtr Sjeet) aan de Hoofdstraat te

Schaesberg orn
20.00 uur een lezing zal houden
over het onderwerp; "de geschiedenis van de kastelen Schaesberg

en 5trijthgen."
De heer Corten zal deze lezing
toelichten met dia's
Behalve onze leden zijn introduc's
en andere belangstellenden van harte welkom.
0.5. Kuyl

secr. Heemkunde vereniging
0.C.G.L.

GULDEN
Een gulden was en is e'n gulden
maar vat kon je er
mee doen?
Nu veten we wat we voor
een gulden kunnen kopen
maar weet (J wat U in 1743
voor een gulden kon kopen,
hoeveel die in die tijd
waard was?

gulden+stuivers

Ook toen was een
gulden 20 stuivers.

I

"

1
I

I
I

"

"

"
kousen
schart
kiel

karnisool
118 kg tarwe
I16
kg ragge

1
i

+
+
+
+
+
+

10
7

10
12
16
-
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RQ MEINSEVILLA IN

L AN OGRAAF

Door: W.Beckers

Op 15 october 1978 werden in het Hoefveld te Nieuwenhagen (thans Landgraaf) aan de Koelueg, de restanten van een Romeins gebouw aangetroff'en.
Reeds op 26 augustus 1926 had een onderzoek op dit
terrein plaatsgevonden. Er werden talrijke scherven
van Romeins aardewerk aangetroffen o.a. ook een
fragment van een wrijfschaal (kleur; geel-grijs) en
een wandfragment van pijpaarde, vermoedelijk van een
kruikje.

Eveneens werden resten van een fundering en dakpannen aangetroffen. Deze werden toen in verband gebracht met een wachttoren
In 1964 werd op enkele honderden meters afstand bij
het uitschachten van de kelders van een te bouuen
school een Romeins (vrouwen) graf aangetroffen.
Het was ook nu de zelfde aannemer die bij het uitschachten de restanten in de Koelueg aantrof.
Hij melde de vondst aan de bevoegde instanties.
lleszins een lofwaardige daad.
Het R.O.B. (Rijks Oudheidkundi9 Bodemonderzoek) in
de persoon van dhr. Bloemers en dhr. Luikens uit
Merkelbeek kwamen op vrijdag 15 oktober 1978 voor
een enkele uren durend onderzoek naar Nieuwenhagen.
Met een aanwezige dragline werden een aantal proefsleuven getrokken.
Op + 0,5 m diepte onder het maaiveld kwamen de restanten van de fundamenten vrij. Meestal alleen de
donkere contouren bestaande uit gruis en kiezelvulling op de plaats waar de fundamenten gezeten hadden.
De dikte van de bedekkende laag grond neemt in oostelijke richting jets toe, doordat het terrein jets
hellend verloopt.
Jammer genoeg hoorde ik pas 's avonds van dhr.Bloemers van de archeologische vondst. Hij vertelde verder dat men de dag erna niet terug zou komen.
Een dag later ben ik naar de vindplaats gegaafl en
heb aan de hand van de aanqetroffén toestand gegevens
verzameld. Dok van dhr,Lujkens heb 1k naderhand nog
enige gegevens gekregen.
In Publications 1980-Bl stond een miniem versiag van
de opgraving.
Het gebouw lag ongeveer noord-zuid gericht in de heifing van een terrein (-i- 162 m N.P.P.) met naar het
zuiden een ver uitzicht.
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Plattegrond fomeinse villa
aid KoelweQ te Nieuuenhagen
15 oktober 1978.

1)
2)
3)
4)

badgebouw
waterpoel
mergelsteen
aardewerk scherf

/9-

t

De restanten toonden twee evenwijdige muren van 40
en 20 m.

m

In het versiag in Publications re5p. 14 m en 10 m.
De afstand tussen de twee muren bedroeg 4,43 m.
De muuraftekening was ongeveer 35 cm breed en de
randen vertoonden een grillig verloop. Aan de uiterste begrenzing aan de oostzijde lag een mergeisteen.
15 m noordelijk van het gebouw heeft een waterpoel
gelegen. De opvulling was duidelijk in het profiel
van de wand van de gegraven sleuf te zien. De diepte van de sleuf bedroeg 2 m. Bij verder graven met de
SChop bleek de vulling zich nog dieper voort te zetten,
OP Ongeveer 2,5 m diepte lag een aardewerk scherf.
\iermoedelijk een fragment van een drinknap,(zie tekefling volgend blad.

4,
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R

Scherf van drinknap.
Zijaanzicht.
Buitenaanzicht.
Binnenkant.

Hypocaustum of badgebouw.

Op + 65 m westelijk van de mergelsteen werden de restanten aangetroffen van een hypocaustum of thermen,
in het klein.
\Jolgens dhr. Luikens had dit de afmeting van plus minus 2.40 m x 1.80 m.
Verspreid lagen gehele en delen van; Romeinse dakpannen, vloerplaten en ronde vloerondersteuningen.
n stapeltje in situ (oorVan deze laatsten werd
spronkeli jke pl aats) aangetroffen.

Hypocaustum vanuit zuiduesten.

Uverzjcrrt onderzoek vanuit noorduesten met fundame n t reste n.
Er werden een aental scherven van aerdewerk gevonden

O.a. van een wrijf'schaal (b.i. orn fruit te persen)

Romejnse villa.
Het is aannemenlijk, dat de resten van dit gebouw
tcebehoren aan, wat eons een Romeinse villa is geweest,

Oeze villa, die hier rond 200 jaar na Chr. gelegen

heeft
kan bewoond zijn geweest door een "gepensionneerriet
Romejrtse veldheer.
Romeinse soldaten deden

tot rond 45 jaar dienst in het

leger en waren naar gelang hun rang behoorlijk welgeSteld. Zij bouwden dan ergens in bezet gebied een villa en gingen hier vanen.
Lbruikelijker was echter dat de villa bewoond werd
door inheemse
Het Romeinse

mensen.

woord villa moet uitgelegd worden als
Oen soort boerderij,
dikuijis verdeeld in een pars

rustica, het bedrijfsgedeelte en een pars domestica
of urbana,
het woonqedeelte.

Het hoofdgebouw had meestal een oppervlakte van zo'n
27 x 20 m.

1ls
voorbeelden hiervan zijn villae gevonden in NuthJaesracje,
Maasbracht en het Hambacher Forst (bruin-

koolgehied in het Rheinland).
e

zijn, boyen een. stenen sakkel, opgetrokken
van beulejsterd vlechtwerk. 1leen de hoektorens Zijri
eheel van steen gebouwd. In de ramen zitten glazen
vensters; ze kunnen ook met luiken gesloten worden.
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Deze laatste gegevens stammen van de villa in NuthV ea sr ade.

\Ieel ven daze gebouwen bestaan uit een hoof'dgebouw

geflankeerd door twee hoektorens en ean de voorzijde
aen soort veranda (porticus) of zuilengalerij.
Behalve hat hoofdgebouw waren er meestal ook verschillande bijgebouwen; schuren (voor graan en gereedschap)
stauen en bu welvarende bedrijven, een badgebouw.
ktueel.

Hat veer onder de aandacht brengen van de villa door
middel van dit artikel heeft een meerledig doel.
Binnenkort zal. in de Koelueg, tegenover de bestaande
huizen, gebouwd worden.
Het is te verwachten dat hier nog restanten van gebouwen aangetroffen zullen worden.
het
Tot slot moet me nog van hat hart, dat de villa in
g6kregen,
die
deze
verleden niet de aandacht heeft
wetenschappelijk verdiende.
Daardoor bleef vermeldinq in of'f'iciele stukken veelal uit.

Verdere vondsten zouden daar verandering in kunnen
brengen en meer bekendheid aan de Romeinse villa in
Landgraaf kunnen geven.

