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In bet vorige bulletin n'r'udr'

moqen berichten
dat bet gebouw aan de Curacaostraat geheel gerenoveerd was en gehruikt kon worden als museum van
Landoraaf.
Deze mededeling was wt voorharig, want op bet ogenbilk is een schilder nog altijd bezig en nu met de
bultenkant, die 00k een goede heurt krijgt.
Wel
we aatdlg opgeschoten met de lnrichtinqDat
betreft vooreerst bet museum-cleel. T,okaal 3 is nu
gevuld met de geweldige gift van de heer en mevrouw
Pobberts. De oude bekende winkel aan de floofdstraat
In Schaesherg Is nu verhuisd nar het museum en er
komt nag veel meer. Pat belooft een heel. mooi lokaal
te worden,
.jeen zl herinneren aan de toestatid in
Onze streek van zo'n honderd jaar geleden. We moeten
Samen met Funs Robberts nagaan hoe we In dit lokaal
't Schaesbercí van 100 jaar gele!en weer tot leven kunnen wekken. Met bet materlaal dat Funs hiervoor ter
beschikking wil stellen, zal dat heel goed moqelijk
zljn. Nu al staat in de winkel enn opgestopt hondje,
dat vroeger, toen honden nog een echt moni hondenleven hadden in de floofnThtraat i mp en dat velen nag
teruqkennen.
In de heide andere museumlokalen staan nu 35 vitrines,
die qeschonken zljn door aannemer Jr jon. Clazenier
Van )ojen bekijkt nu of hij glas kait leyeren.
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En dan moeten we deze vitrines gaan vullen. Waarmee?
1k moet bekennen dat 1k dat nog niet weet. Toch maakt
het Bestuur zich hiervoor niet al te veel zorg. Van
allerlei kanten komen er suggesties en ook komen er
al mensen uit Landgraaf met aanbiedingen van mooie
collecties. In bet vorige bulletin hebben we al beklemtoond dat we ons niet moeten laten opjagen.Eerst
moeten we vitrines, kasten, tafels, wandborden
klaarhehben en dan gaan we c1eze vullen. Keulen en
Aken zijn 00k niet op én dag gebouwd.
Sectielcamer, bibliotheek en bestuurskamer/keuken
zijn nu redelijk ingericht, zodat er naar hartelust
vergaderd kan worden. De sectie genealogie moet haar
hezittingen nog overbrengen en 00k de werkplaats
voor archeologie is nog niet klaar. De bibliotheek
raakt al aardig vol en gesproken zal nu moeten worden
over het beheer hiervan. Daar zal een computer aan te
pas moeten komen. 1k ben er van overtuigd dat we over
enkele jaren een uitgebrelde verzameling van wetenswaardigheden omtrent onze streek zullen bezitten.

In tussen hebben we op 3 september j.l. met een groot
aantal leden vergaderd over de toekomst van ons museum. Er kwamen allerlei sgggesties. Maar 00k werd de
vraag gesteld waar de talloze vondsten zijn gebleven
die in onze streek zijn gedaan.Besloten werd deze
vraag door te leiden naar de gemeente Landgraaf, de
musea "de Thermen" en "Bonnefanten" en de Rijksarcheo
logische Dienst in Maastricht en Amersfoort.
BORKERTJDEPS.

1k vestig nog eens de aandacht op de mooie tentoonstelling over de Bokkerijders, die met medewerking van onze
vereniging op bet ogenblik gehouden wordt in het Landgraafse raadhuis. Ze is gedurende kantooruren geopend.
In het kader van deze tentoonstelling zal op dinsdag
17 september orn 20 uur de alombekende drs.L.Augustus
spreken over de }3okkerijders in Schaesherg en Ubach.
Alle leden zijn hierbij van harte welkom!
CONTACTI\VOND.

Zoals we al eerder berichtten, houden we op de derde
dinsdag van de maand een contactavond voor alle leden.
We willen daarmee de onderlinge band tussen de leden
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ver-erken. Doe zo'n :voncl zal verioperi weten i
zel.f 00k nog niet. We moeten dat procfondervindeiijk
vaststel ieri.

De errste kerr komen we op dinsclag 15
1tober cu
half acht (19.30) in iet. museum bijern. De heer
Kuyl zal dan em praatje houden over (le geoiogie
van de streek. U komt. toch ook?

Wi'1 Ringens.

A4NT2'A'lÁ'SA'?4CH7.

D0 anntrokki.nskrncht van de

c1,

Jn pats, d.iI; dink is nicks 'nie weed.
Als vass sjtonr ste dos zoo siun,
sjerve li]: ste das op 't rebun.
Natuurluk is dit rsns normaal,
TOch bester ins nos, mie vcrhmil.
iech6p hólde, of in inr tesj,
En rei; njudde oet inr flesj.
hwakUe et van di rial,
Iiek, alles ehuurzanmt bran.
lar; waterleidin is esjproonne,
Doe, dat drupelt toch noa oonae.
Gn aanpes woor 't hij gesjteld,
Cjt6rn, zoonrer died magneet, de weld.
Kri

koetste çaar nit heriiie,

l?eegens bónme nit verzinne.
Alles zjweevet, nicks woar van,
Cafre, oekcr durg de kas.
Hobr sjpro',s te diir de ].6ch,

Tien teere ce dat dat nit doch.
Vool stde, b].00f ste hoí hane,
llin nette um din p te v'isnge.
lice, lot mar wiej vier 't nue hanf,
De weld mit nl zien tramelant.

flch yod

rond kunt tdoch v 1ave,

En had 6s ren en z6n gegoav.

En doarum is het hiel get weeds

J)e nnntrekkingskrnchtd van de ucd.
Manet ilenssen
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(ive r

le geben r terri s seri rondorri on s iuieuwe Ileerir-

kunde (ebouw val 1k liet maar rife t lieblieir . haar
zin geruoeg incusen , (lie dai alles uit de (locken
doeri l)us Imia r eons een (llalekt-[)rohl cern.
1k hoer he t; mije kennissen vo vaak zeggen "1k vmd
dialekts t ukjes cil ge(lichtell vo leuk. . ;1s jul Ile
ze voordragcii. . rii;inr leven? hat kan 1k niet. (le
beste wil uuiet..
Eri (tflar zou(le we InI ZO graag iets nani (Joel!.
Ne t eeiì k leiii kursusje dialek t-granunia tica zoudeni
we die nuen seni raag over de s treep wil Ieri hei peni
(Ist ve lenin ineederstaal ook kurunen lezeni eri nulsschien zell's sclirijveni.
Wij

srinrnjvenn volgens de ''Aaniwijzinigein veo r de spe I -

hug van de limburgse dialekten" van de veretiijung Veldeke. Eon paar uittrelcsels hieruit:

l)e bnianigrijks te ei seni, waaraant ceni spoliling-ysLeoni nnioe t voldoenì zijn deze iwee:

a ieerl)aarheid; niat beteken t dat liet sys teem 7()
eenivoudig en ZO conseqen t inogel ijk moe t z jn
b bru ikbaarlìeid ; de bruikbaarheid van ecu spelli rugsys tieni word t iii hoge mate bevorderd , wanricer bet. nanisluit bij andere, reeds bekeinde rege I legen, da t bevo rdert (le 1 eesbaarheid,
l)c aanlwij/ ungen vuoi' de spelling vair ile urubu ngSe
dia iektenu uit i 9E3 zijnn in fei te niet veel meer
ilari ceni aaiislui ting bij eri e'iu aanvuhling op de
ini t l.91i2 en 1951 datereiide Ve1(leke_sl)elljn1víuni
resp. l)r. l.ltoukeris eri hr. J.C.Kats.
¡let voli

te ver voerein, trier nader op in te gaan.

Geiniteresseerden kan 1k alleen maar aanraderu,
dit lianndi ge, l)eknopte, maar zeer duidelijke boekje

zeif aan te schaffen.

Wij laten al de andere 1imburgse dialekten bui ten
beschouwing, die in dit boekje behandeld worden

en zullen ons alleen tot hei "Landgraafs" beperken.

We zullen volgerude heer al. i ereers t de kor te
klinkers behat-ideleri: a e i o u en daarnia de
korte kli nikers nine t niaslag. . . ein zo verder.
F;.NLc.
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Op onze bijcenkomst in juif hebben dv leden o;er allerlei zaken kunnen bijpraten.
In augustus bielden we een arcìeo1ogisc1ie wandeling
door Rimburg, waaraan door een flink aaiìtal menren
werd deelgenomen. Met thema wìs, bet vermoedeiijk
verloop van de Romelnse weg en de archeolog1che
vondsten rondom.
Ondertussen zijn we hezig met bet overbrengen van
pottenhakkersscherven afkomst-ig van een aantal ovens
uit. Landgraaf. Deze rnoeten qewassen, gedroogri en ge-registreerd worden. Daar hebben we nu in ons nienwe
gehouw een "natte ruimte" voor gekregen.
Misrrbien dat nog een aantal scherven in elkaar passen. Fen leik karwei voor de komende
vaarvoor we nog een aantal mensen kunnen winter,
gebruikeit.
Laat 't. even boron.

5C//&V,iN

[lINS 208Q27?.

De "arote stukken" van de winkclinventaris van (le
zadelmakerij van Furls Rohbertz zljn naar bet museum
ove rgehr a dì t
00k enkele niet-leden; Andr Palmen en Piet Sehendelaar lìebben oris sponttan meegel'Olr''l met sjouwen.
00k de mensen van de gemeentr iridjarif zijn we onze
dank versclildigd voor hun medewerkiny bij hot vervoer.
Van de achterkant van de winkelkast onthreekt eon
gedeelte Iliervoor is oen timm'rman aan'jezocht, die
ziin medewerking heeft toegezegd orn dat deel blj
te maken.
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UN ÇVc1L57UN
Wij verteilen hieronder
heel in het kort jets
over de nieuwste aanwiiìst
voor ons museum en in bet
Jaarhoek 1991 geven wij
een uitgehreid verhaal en
wij zullen proheren dan
tevens enkele foto's van
het huis en de geveisteen
te vertonen.

57
Enkele weken geleden kregen wij van dhr.Jnng uit
Schaesberg een prachtige tip.
Uij wist dat dhr. J.A.Hoenen uit de lloofdstraat 'il
te Schaesherg een geveisteen in zijn bezit had.
Deze beer J..Uoenen was, naar dhr. Jung ons wist
te verteilen, wel genegen orn deze steen af te staan
aan ons museum.
We lieten er geen gras over groelen en stapten naar
de lloofdstraat nr. 41. TThr. !Toenen ontving ons zeer
vriendelijk en toen hij ons aangehoord had was hij

blij dat de steen nu op een plaats terecht zou komen
waar hij tentoongesteld zou word e n.

CaB jaar geleden, voorjaar '82 of '83 werd naast
zijn woning een mooi oud vakwerkhuis afgebroken en
toen had hij de gevelsteen kunnen redden. Trots liet
hij ons (le steen zien en wij waren enthousiast over
de toestand vaarin deze 200 jaar onde steen zich hevorid en namen hem darìkhaar van hem over. Wij zijn
er zeer hlij mee.
Dhr. van Dijck qeeft hiernaast eon verkiaring van
de voorstelling op de steen.

39

is bet monogram van Jezus.Het zijn de eerste !rie letters van de naam Jezus in Criekse hoofdletters vol uit : 'I H O
. Schrijft men di
I HS

:

Y

naam met de eerste letter als hoofdletter en voor
het overige met kleine letters,dan is de Criekse
schrijfwijze 'I d o u , in bet Latijn Testis of

Je s ti s.

Later beschouwde men de letters ook wel als de Latijns hoofdletters I S , de beginletters van
Iesu Ilominum Salvator (Jezus,verlosser van de mensen).Anderen zagen er de begliiletters in van de
eerste drin woorden van In Hoc Signo Vinces = In
dit teken zult gij overwinnen. Het iiionogiam heeft
sinds de 15e eeuw een grote verbreiding gevonden,
veelal met ecu Latijns kruis door de letters.Uet
'is door de orde van de Jp;i r '-hR devies of
ordeteken aangenomen en kont in de door deze orde
beinvloede kunst ved voor.
H

Een hekend monogram van CIIRIS'FIJS (Christogram) is

P ,waarbij deze let ter 'et eikaar verbonden worden geschreven.Het zijo
'kse tioofdletters
= Chi en P = Rho, dc kgiii1 ers van het woord
P lE T Ot Xe i t o
Christus.
Dit teken werd door Constantiju de Grete, ke
van het Po'ncinse ru k van 306 tot 337, in zu n
hauler opgenorren.
De hierhoveui
ontd woorden In hoc signo vinces
(in dit teken zult gij overwinnen) staan eveneens
in verband met keizeu Constauiijn de Grote.
Deìe zou in 312 vó6r de slag bij de Pons Ni
te Rome aan de hemel het teken van bet kruis hebben gezien,waaronder in het Grieks geschreven stoîìd
Overwin hiermee.De Latijnse versie daarvan i
In hoc signo vinces.In die sLig ver. eg hij d
(eveneens) tot keizer uitgeroepen Maxentius.Van het
visioen is melding gemaaki door twee hekende tijdgenoten van (le keizer,zijn biograaf Eusebius en
de Jeraar van Constantij ns '
'ri piis
Lactantius.Constantijn veri
nen vrijheid van godsdienst
va.0 hia,ut
verplaatste zijn residentie van Rome naar Byza
dat sinds 330 Constantinopel werd genoemd.De tegeli
woordige naam Istanhoel (siuds 1453)schijnt'nlurkse
X

H

X
X

t,

verbastering van Constantinopel te zijn.

(Opm. :De Griekse hoofdletter X klinkt als !'onge"ch, en P
klinkt aiR onze R.Men vindt de kianken terug in Chroom)

fr. y d
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Tri juli 1°91 is de firma Wolter begonnen met de
sloop van de T.P.O. gebouwen te Nieuwenhagen.
Deze gebouwen lagen min of meer Ingesloten op de
hn ç Hoogstraat - Wilhelminast-raat.
Peeds eerder in 1979 waren (le kapelanie en bot patronaat qesioopt. Sindsdien lag bet braakliggend
Botanische tuin
(ip liet braaklaigend terrein Iloogstraat, hoek Wilhelminastraat tioett de

firma Boderrigoed (maketaar ei onroerend goed) uit Eiridhoven kosten
noch moelle gespaard orn een tuin
mat intandse (on)kruiden in te richten.
Nu bet projekt haast vottoold k. wordt

de Nieuwerihaaqse bevotkinq opgeroeperi orn de tuin in gebriiik te nenico. Op zotIdg 2 september ¡cl de
otliciele opening ptaats vinden door
de wethouder vari wet,In

die door ¡un oogtuikeni

veri was
king van doorsiaggevend
bi) de totstn'dkoming vari doze paradi)setijke bestand.
.

terrein er onverzorgd
eri troosteloos bij,zonder dat er 00k maar
jets aan werd geclaan.
Temand lieeft in 1984
eens een artikeltje
in het Ensu-Weetje ge

plaatst als zou bet

terrein een botanische
tuin moeten voorstellen.
De a fkor t ing (N . V ) I . A . O.

staat voor; International r'
Autobus onderneming.

De N.y. werd opgericht op 3 februar! 1924 door de
heer fl.J. van Kan. flet was 'en famillebedrijf hestaande uit: vad'r, moeder, dochter en drie zonen.
Feeds corder had de hoer Meijer eon husonderneming

in bet leven geroepen, deze zou in 1927 door van
Kan worden overgenometi.

Verrier waren hier nog de husondernc'ners florghans

en Coffin aktief.

Mathieu van Kan was het technisch brein In de ondernernlng. Dit was ook wel nodig, want de oude heer van
Kan schijnt niet altijd even lief en geduldig voor
automotor te zi.jn geweeE;t., ais doze weer cens
d
niet wilde lopen.
(let waren soins moeilijke tijden orn steeds maar weer
te ¿orgen dr bussen klaar te malcen voor de lijridirnst.
De beide andere broers Hubert en Sjeng warn meer
geschikt voor de adrninistratieve bedrljfsvoering.
Ze iiepen er altljd goed gekleed in passend kostuurn
bu. (let personeel sprak hen later aan met dIrectcur.
's Morgens orn vier nur werd al begonnen orn de hur 'n
sl'zlaar te maken voor de lljndienst Ileerlen he'
Nieuwenhagen - Rimburg. In 1928 breldde de dienst

zieh nit tot aan de grens naar Duitsland, daar-
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!nclaan de internationale anduidij.
Vele ouderen zullen de sloop met enige weemoecl hobhen gadegeslagen: Want er is nogal wat gespeeld
door de jeuqcl, boveriaan de "vaart", de oprit naar
h''t plein waar de a'itohanderi lagen en de oude autobussen stunden.
bet
Vele verhalen vari gebeurtenissen, die zich rond
bedrijf bebben afqespeeld zijn betend. Van entele
k1ine vootvallen wil ik U cleelgenoo maken.
aanta1 kinderen waren n de opqestapelde autobanden qr:ropen orn btieknm sigaretten te roten. De
oncle heur van Kan zag rook uit de banden omhoogstHjgen en dacht, dat men weer eens vuurtje gen de banden en qoot er etikele emmers
stuokt
fl

water in. Even later tropen kletsnatte figuren uit
de banden omhooq.
Of die keer dat hij uit de nog rijdende hus sprong
orn ons te pakten pn 7 ic'h nro net bedacht en terugruìde orn viak VOOL íen beg tot stilstand te tomen.

noven nan de vaart lag bet woonhuis van "ci'r Juzep"
was
en "'t Tina" Franken en kinderen. flet woorihuisbet
gedeeltelijk in vatwerk uitgevoerd. Vast aan
w',nhujs was een qrte schnur aungehouwd door middei van r'en doorlopend dat. Achterom lag nog een
hakoven. Ceen wonder dat hier steeds een grote toeloop van jeugd was. 't Tina plachtte dan 00k ditwjl te roepen: "Tïeej is loeter Ing verwaarsjol".
or
Out (le ouderen kwamen aan bun trekken. Gezeten
oncle autobanden, die onder de dakoverstekken v:
de schnur geplaatst waren, had men een prachtig
de garage.
uitzicht op alle hedrijviqheid rondUnghie
zoals d'r
Vak twam d'r ouwe van Kan hij d'r
Juzep ook genoemd werd, en de andere ouderen op de
hank zitten.
'sAvonds werden spookverhalen verteld. De jeuqd die
nirr'geluisterdl had, clurfde claarna niet meer alleen
maar buis te gaan
Op de l.ijndienst van de bussen ging bet gernoeclelijk
toe. Natuurlijk er waren vaste halteplaatsen maar
als jemand zijn hand opstak stopte de bus 00k.
r kinderen die geen geld badden werden meerdere
malen door de chauffeurs meegenomen
TIET EINDE.

werden ondergehracht
Steeds p r autohusondernemingen
erenIgd
Streekvervoer
Limburg.
hot
de gLati' V.S.T
DV te
En voor"van Kan's"Urage en Autobuusonderneming
Uleuwenhaqen"zoais In de krant te lezen stond,twam het
elude. Op I jan.'fl'l werd de T.A.O.Niuwenhaqen opgenonlnfl
dp V.5.1.
j

45
flet familiehedrijf van de I..O.
aan de Berghofstraat te Eygelshaven waarmee de I.P.O. Nieuwenhagen in de loop der jaren haar
aktiviteiten samen hundelde
zou spoedig volgen.
NIEIJWENI1AGEN - 1)te di- Op I juni 1986 werd dit d eel
rectie van bet Verenigd van de T.A.O. door de V.S.1.
Streekvervoer
Limburg overgenomen

17L iieenit
lAO over

(VSL) in Ileerlen verwacht
dat per I jaituari de lijnd ieis-

W. fleckers -

sten van de lAO (Van Kan's
Garage en Autohusoilernetiling By te Nieuwentiagen)
u i tgev oerd k unnen worden
(100F hut VSL . Bes)rekingen

met de directie van bet Nietiwenhagense bedrijf zijn
grootdeels afgerond.
13u iteti

(le (oderhandel tigen hl&j ft
de sector ter- en groepsvervoer van
lAO. Door de overname van de sector openbaar vervoer van lAO zullen 23 chauffeurs bij VSL in dienst
kornen. VSL neemt zeven autobussen over.

\7S1

ti ceni I IM) over

ILEERLEN - Met ingang van I juni van (lit jaar ial bet Vereiiigd Streekvervoer Limburg (VSL) bet nog zelistandige
tied van de Internationale Autobus ()nderneniing (LAO) in
Eygelshoven overnernen. I)e overname, die naar verwaeli
(ing volgeitile week zal zijn afgcroiid, ial niet tot ontslagelf
leiden bu de 25 persoiteelsleden van du Ií O. Tien autobussen van dc lAo zullen door het VSL worden overgellulnen..
Welk bedrag met (le overnanie is gemoeid, wilde men i n afwachting van (le deze week plaatsviiidezìde gesprekken niet
bet personeel muet zeggen.
nain bet VSL al ii deel van de IM) over. N u k tnt
de tweede, Eygelhovense pout under de vIeugcls voit tel
Verenigd Streekvervoer te vallen. l)at houdt onde, andere i n
dot (le Ituidige IAO-lijneii vanaf i juni door hut VSL wot-deit
on(ierhouden. l)e lAO rijdt een aaiital linen lit (le tlrieltoek
1

1984

ouk

fir unssum, 1 leerlen. Kerkrade.

I\'Iet (le overnme ''an de lAO 1(0(11 de loatste hog toast hut
VS L

bestaande z -1 (stand ige i n bttsd ietìst. in

i

i tu bu ig op tu

hestaan. In relat ei koi-te tijd ziti Ito alle li1ttbusdlemuslen en

-(1juli51 juS itt Liitìlttitg cutihirni de wens vati bet Rtjk -- die vuel
teli I tao r vt'tvi tel t oelegi - geconcm'nIrevr(l in
gel( i ) (lit souil

bet VSL

Dinsdag 8 april 1986

46

heemkuilde-heem

'; Peen mde van
lle zie

Van

koame ze; d'r inne te voot, d'r

anqlre ôp dr fiets en de metste, (wie ken
ôch angesi in dir;

i

't

1) mit d'r auto.
dink vuer ooge. .. .

Die
Mar allennij houwe
't flow ôch gikkerinne inne emhoeTit moect reen!
sjpôns, zeemlcrr en sjroohloemel heij zicli.
mer
't sipèl beginne; Mevrouw Nederpel woar
Dcc koe
d'r poci,haas; die verdelet 't werk en keek of
aal qôd gedoa woed. Don koam ôch nog inne groeeLe ¡loi lender (Kuyl) nii.t ee

luumelke va ticen bnij

tirn (centirneter)iqqen henq en wool doamit't ganqehow congerhengs nenne. De vinstere wonete
fHnk qewesje. Dat moch ôch val, want doa koeets
Le niL mied durch hin kieke, zoe verzowt woare
De rn'nsdir. Dat woar 't werl vuer 4e vrouwluu.
intl sjroebrte de end, aisof ze 't aliezeleave geginne foclon houwe. 't Doct trrh leed, dat ich
don
houw
ich
geer ing
Lo-at)parnat heij mic«
loa hon vronwluu geo
foto van (jekniepsjt
sji't.....Dan moetr ze heem ch gon poetse; dat
qí'f ich itch ôp ce brifke.

ich q6ng ce lokaal crin, won 't muzeum kunt.
Don versjrek ich mich Loch vur inne ouwe 6pgeTemi oste, don mort hea vur durch
sj LT:pde hônt. .
.

't flow ôch wal get voet van ce ldisjke. Mar
gewea; an't zal zieker val ce leef deer zie
qesj houwe ze 'm nit zoe good bewaart.
Um ellef oer houw mevrouw Ringens d'r kaffle
vrar!ig. Doe woet ôch ins ge-ieke, ie wied dat
vr woare. . .. en wat v'r nog nuij mocete. En dat
woar nog gans veuel. Dus mar wer wieer mit d'r
kroani. Aaf en tow hoetste inne sjreij. . Wea hat
mice sjroehloemel?? Of, won Is miene emmer ncc'
wc'r geblie've? Ja, doe moeLs aal vashaote; 70
kiatiwe dich 't gesjier ôriqer de heng oeht.
D1r Wiel Beckesj zoog oeht wie Tiendrik-Jan-DeTuinoan. Doarum moch hen ôch de vinstere va hochte wesjc. En wenste kôt beij m in de huurt koams,
krongs-e inq veag nit.

qc

.

Moa cc paar sjtônd mit zievetien maan flink aa-

pakle, woar 't gehow blietse-blank. 't is te boape, dat 't heijgehaote vead.
WL nich heTruf, kenne v'r tiri trekke!

Elly Janssen.
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iN filOU WU ií1,4Y WUIV. (voj)
Onder deze titel lazen wij in Bulletin nrJ van dit jaar dat in
Landgraaf een straat met twee namen te vinden was. Ja letterlijk
te vinden, want in onze gemeentelijke reqistratie was of is deze niet vermeld.
flet genoemde bulletin was nauwelijlcs onder onze leden verspreld
of de nodige reactie's werden çjehoord. Verheugencl dat velen de
gemeente afstroopte en op speurtocht gingen naar verborgen onduidelijkbeden. ¡let zoeken werd nog aangemoedigd door een artikel
in bet Limhurgs Dagblad van 19 augustus 1991, onder vermelding;
Straten onvindbaar voor ambulance".
Wij vermelden hier ook nog maar eens dat ambulance-personeel
steeds vaker wordt geconfronteerd met onleeshare of onvindbare
straatnamen Ilierdoor gaat soms kostbare tijd verloren,tij1 die
van levensbelang kan zijn voor de patient. "flet is echt af en
toe een zooitje" zegt een medewerker van de ambulancedienst in
Ileerlen. Via genoemd kiantenbericht vraagt deze dienst naar een
duidelijke en zichtbare aanduidlng van straatnaam en hiiisnuntner
aismede een uitgebreid straatnaam register.
Maar wat te doen met niet geregistreerde straatnamen?
Vroeger gaf men de naam van de agrarische ligging aan een huis
of plaats. Ook gaf men het beroep van de bewoner aan bet buis,
zeifs de hijnaam van de bewoner werd wel genoemd. "D'r witte op
genne Scheet" was een bekend café te Schaesberg (dorp).Algeineen
bekend is h.v. "D'r Gieze" of; "Bij cl'r Theunisse in gen Vaat",
een landbouwer op de Lichtenberg.
De "Peakvot" was de schoenmaker en bet "Kritsmaenke" de past-oor
te Nienwenhagen. "D'r Great a gen Stene knits" was bet café te
Wauhach evenals "d'r Frens in der berg".
VJas een cafébaas gezeqend met een aantal dochters dan telde men
bet aantal "batsen" (billen) en velen wisten dan wel waar het
café te vinden was. Sprak men op de Lichtenberg over de "veldhon"
of "d'r Gerards in de kieskoel", dan wist ledereen dat met
"veidhon" bet kleine vrouwtje uit bet Rindershuske (vrouw Reinders) bedoelci was en Gerards die woonde in de grindgroeve aan
de Oude Landgraaf. Enz, enz.
ileden ten dage komt men echter met deze verleden-tijd-aandui-dingen niet verder en probeert men meer duidelijkheid of een
overzichtelijk geheel te verkrijgen. (Zie art.Limhurgs Dagblad)
Ongeacht cleze goedbedoelde duidelijkheld worden de vroegere
methoden van plaatsaanduiding flog çjebruikt of In ere gehouden.
lier en der worden, soms met een goede bedoeling, soma met een
vrolijke noot nieuwe benarningen gecreierd.
Een en ander is In Landgraaf niet vreemd en zo ontstonden o.a.
de aanduidingen als: Vanoosterboschgats, Von Nievelsteinstraat,
Pastoor Custerspad en de Vijgenstraat.
¡lieronder, voor alle duidelijkhefd, waar men deze kan vinden.
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\anoosteìbosgats iijt in Nieunhagen en is reeds vermelci
in bulletin nr.1, 1991.
Waubach nabij bet sportVon Uievelsteinstraa s te vinden in
complex (sporthal)
Pastoor Custerspad ugt naast de kerk te riieuwenhagen.
/1 Vijgensraat te Schaesberg te vinden in de 1!oofdstraat tegenover de winkel Kreuts.
Naar wie of wanroin zijn uieze straten genoemul?: in Tandqraaf en
Van Oosterk)sch is de door vrilwel iederec'n
of good gemutste
ver claarhuiten bekende, steeds lachende
aangeboden
dit
straatnaamborclje
'Chef de Police. ITij kreeg

tijrlens een huiselijk feestje.
de gereq1de sporthal-cantine
V.n Nievelsteinstraat werd door aan
de +iouwe bezoeker die
hezoekers aangrboclen

met onvaste

soins
met vaste tred de cantine bezocht orn deze dan
straat naast de
tred te verlat-en door de naar hem genoemde
ríortThal

qenoemd naar de pastoor te Nieuwenhagen
.. Listoor Ci'terspad,Pet
bord werd geplaatst door of viadehet
van 197'l - 1990.
kerkbestuur hij zijn vertrek. Pet pad is gelegen in
il.

nur'nstrook naast de kork.
jqenstraat is te vincien als -4jstraat van de lloofdstraat
Dit a1' ¶oeqangst-e Schaesberg hij de slagerswirìkel Vijgen.
slagerij
Vijgen en
weg (plein) naar de autotoxen en/of

Wiersma.
aanduicllnq bet
Pit deze opsoiining blijkt dat slechts hij eenDit in tegenstelwaar(Tn (met name "pastoor") werd aangegeven.

hog tot vroeger.

worden, oo1 off icieel,
De ouclo aqrarische of kadasternarnen
bediaul.
zich,
ook in onze gemeente,
stee1s minder qehruikt, men
qohied
onbeduidende
persoonsnamen.
vc-1 meer van voor dit

en
en plelnen blijkt dat eenpersoBij bet huiclige aantal straten
bekendmaking,
bet
ambulance
ander, bij geen duidelijke
nepi 'jeen gemakelijke taak beef t.
Matiteert bet nu aan cluic3elijke straatnaam
eon i ncompl cet st- raatnamen-regi ster.?
Wi'

vermelding of aan

;.al bet z.egen?

ha.er.

