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De helangstelling voor het verleden is de laatste jaren enorm qeqroeid, uaarhij de interesse voor (Je eigen
streek eon belanqrijke ploats inneemt.
[en uitvloeisel van deze interesse is de beoefening
van de qeschiedenis in breder verband, georganiseerd
in qenootschappen met men eventueel daarbij hehorende
periodiek.
Bij somnìige publikaties 'n verscheidene qonootsehappen
zijn de grenzen tussen "mateur" fl "vakinan" nan tiet
vervagen. [en ontwikkelinq die, indien morì zich en dat
is helanqrijk, aan de ronels van hot "wetenschappnlijL
spel" houdt, toe te
is.
I s ook rim historicus juirhen
ni et eon door enthousiasme qedretien lierhebber?
F-let hier veer U liggende eerste bulletin van het
U.C.G.i.. uil qeen uitgavo van historici vnor historici

ziju, zeifs niet voor amateur-hi storici. Ret ugt in

de bedoelinq de qeintresseerde over

'n eigen streek
en regio te informeren en rnisschien hij
de nog niet
qeireteresspdp interesse te wekken.
Doze ultqavo, die hopeli.jk de eerste van eon serie
kuartaalperjodioker, zal zijn, pretendeert niet men volledige en chronologische behandelino te. qeven, doch zal
eon themati sche en exemplarische opzet hebben; informatie in de vorm van artikelen over verschillencim gobieden van verschjllenrip
aard.
Naast hot scheppen van eon faciliteit behorend hlj hot
iidmaatschap van het O.C.G.L. is hot duidelijk eon teqenioetkrn,1 ean de qegroeide interesse, wnarbij tevens
men hreder publiek bereikt kan worden, met als doel:
de kerinis van or de betrokkenheid bij z'n eigen streek
te bevorcieren eri te vergroten.
1. G.H. [)ERKS

Voorzitter

2

DE OMSL4f.

De omsiag qeeft aan dat onze Heemkunde vereniging met
name Oudheldkundig Cultuurhistorisch Genootschap Landgraaf haar opgedane wetenswaardiqheden of mededelingen

als het ware per bulletin huis aan huis zou willen

uitdraqen.
De mondvolle gehele benaming O.C..L. geeft daarbij man
dat haar helanqstellinq uitgaat naar het uitqebreide arsenaal van ons Heem in de vorm vn zowel de oude als
nimuwe tijd.
Deze uitgebreidheid, van alles wat is of' was, strekt
zich dan ook uit over onze qehele qerneente of gemmenschap, welke we terugvinden in de beknopte opoornminq
der buurt-qenieenschappen.

Bekijken we ons qehele gebled, dan zal men zeer zeker
hier of daar bekoord worden door ons nu nog sporadisch

manwezige landschap, afqewisseld door monumenten of mo-

derne bouwwerken alleraard tot ruines toe zoals de
achto rgrond aanqee ft.
Hopelijk magen we de zon door het wolkendek laten doorschijnen orn de aangegeven qehuchtert eens nader te be-

lichten.

RIJ H[T EER5TE NUMMER.

Hier bet eerste nummer van ans Aullntin.Een vreemde tijd
orn nu hiermede voor de dag te komen, maar wij dachten;
Deter laat dan nnoit. Wel vinden wij het jammer dat dit
merste nummer [n een sterk heperkte oplaqe gmat verschijneri. Maar qezien de beperkte middelen
Oak vraqen wij ans af wat er zoal in zo'n Bulletin geplaatst moet worden. Gaarne zouden wij daarorn op- of aannerkingen (in ophouwende zio) over inhoud en uitvoering
willen ontvanqen.Ook zouden wij qraaq enkele vaste medewerkers willen die ons wat copy bezorgden.
ls bet wat lang is dan doen we bet in qedeelten want
"uordt vervolgd" spoort de leden aan orn elke uitqave te
bewaren en dan bedrijven ze heemkunde.Verzamelen eri bewaron is ints dat in onze vereniqing heel veel qedman zal

worden. Momenteel is bet al zo ver dat enkeln leden verzuchten; "Hadden we maar alvast men archief voor het bewaren van allerlei boeken, tijdschriften, knipsels,enz.enz.

Niet alleen ruimte voor een archief' is belangrijk,

ook eel

pimats waar we andere dinqen kunnen bewaren, kunnen np-

slamn, kunnen tentoonstellen.Er beginnen helanqrijke stuk
ken binnen te komen h.v, nude landbouwwerktuigen, urnen,
houtsni juerk ,enz.

RCTIVJTEITEN SEUlE CULTUUH.

Zoals u weet is onze Heemkunde vereniging
Landgraaf
opçjedeeld in sectie's.
Onze sectie Cultuur houdt zich naast Cultuur
zich met írcheoJogie. Dit is heel erg nodig, o.a. be

de gemeente Landgraaf heel veel oudheidkundigeomdat in
zaken
gevonden 21m

en nog te vinden zijn.

/U doze vindplaatsen moeten gelocaliseerd
en geinventariseerd worden.
Onze sectie kamt elke maand minstens
een maal hij elkaar. In principe elke eerste Donderdag
van de maand
in bet gehouw van "Sport, Jeugd en Cul tuur"
Hei.gank te Nieuwonhaqen. anvang 19.30 jur. aan de
Tedereen die interesse heef't voor heemkunde is
welkem.
an ioders hobby wordt eandacht besteed en dikwijls
krijgt men bij ens waardevolle gegevens.
Hot kan ook gebeuren, dat u bij ons mensen mt dezeif'de hobby aantref't.
Zo worden nog mensen ge'raagd met
wat met steenkoolmijnbouw te makeninteresse

voor alles
Verdor met interesse voor hot Limhurgs dialect
onz.
Naast onze maandelijkse
hijeonkomst
hebben
we
odk
tjvjtejten naar buiten. Natuurlijk gaan we qeregeldaknaar do bescherrnde
heef't.

monumenten en andere

interessante
archeol ogi sche pl aat son.
Grote successen waren oak het bezoek aan Xanten,
krickenheck en het archief' in Kempen.
Oak de ldormwandeling

was onverqetelijk.

vlak over de qreiis in Duitsland

Vorder worden er qereqeid lezinqen qnhouden
aver onder
werpen waar de loden voor vragen.
Zeer vaarnaam

het contact met allerlei instanties.
1k denk hierbljis niet
in de eerste plaats aan Landolijke en Provinciale contacten,
die redelijk te noemen
zijn, maar vooral met de moosen
graaf' zelf', flot enkele instantiesvan de gemeente Landloop.t bet contact en
de samenwerkirig prima. Graag zouden wij
bet vertrouwen
en de waardering

ledereen willen hebben.
Veel te veel is invan
hot verleden op archeologisch gebied
verloren qegaan, dat met eon beetje goode uil behouden
had kunnen

blijven.

flenser-i, die hun eigen geschiedenii.s niet kunnen of' willen kennen, zijn een vnlk zander cuituur.

Draal dus niet en meld u als lid bij onze Heemkunde
Ver
oniqing.

Sectie Cuituur.

SECTIE NATUURIIUNUMENTEN EN KARTOGRI\F1E.

's

ersto bijeenkomst pleats van onze
sectie.Dje groep enthousiastelinqen, inmiddels uit.gegroeid
tot een 20-tal dames en heren beseften wel de veelzijdiqheld vn de task, die zij op zich genomen hebben. chteraf' bezien hlijkt juist die veelzijdigheid qeleid te hebben tot oen gevarieerde, nuttige tijdspassering.
In d.ie eerste periode werd het piekeren en plannen gelukkiqerwijze afqewisseld met excursies en wandelingen in
onze o zo wonderschone omgeving met in het kader van heem-

op 9 fIel 1983 vond de

kennis zo vele rnerkwaardiqheden.

Wij denken met veel plezier terug aan de waridelingen in
de bossen rond 1bdissenbos, rond Strijthagen mode in verband met de inventarisatie van bomen, naar de Rimburgerhossen, de Dorpstraat en hot Wormdal, naar de Feldbiss
in de Brunsemerheide en de Heihof; aan de excursie zoals
het avondlijke bezoek aan "Nonke buuske" nabij Schinveld,
de tentoonstelnaar de vuursteenmijn in Rijkholt; naar Romeinse
tijd" te
lingen "(\rcheologische vondsten uit de
bodem"
in
het
arMaasbracht of naar "Energie uit eigen
cheologische Museum te Heerlen, naar de excursie naar het
slot van de Graaf van Schaesberg "Kriekenbeck" met de zo
deskundiqe rondleiding door Kempen en het bezoek aan het
archeologisch park in Xanten.
Daarnaast werd ons enig hegrip voor heemkenni.s bijqebracht
door hot hljwonen van lezinqen zoals 'Het ontstaan vari de
Petrus en Paulus parochie", Ircheologisch onderzoek in
Limburg, "[en kuise benadering van moeder aarde"oftewel
geologie in verband met heemkennis, hot inmeten, intekenon van merkwaardiqheden en vondsten in cordinaten op
topografische kaarten.
grensstenen

/norts is men doende mot een onderzoek naar
van do voormalige gemeenten wolke thans de gemeente Landgraaf vormen;werd medewerking verleend aan hot kwartetten-

spel van en voor Landgraaf, aan hot bijeonbrengen van archeoloqische voorwerpen waarvan eon gedeelte werd overgebracht naar vitrines in hot Restuurscentrum van Landgraaí.
De ontwikkelingen van de plannen in en rond Strijthagen
werden qovolgd en betreurd.
\ianaf Mel. 1983 heeft onze sectie, al zoekende naar een
goode aanpak orn informatle over Landgraaf te verwerven en
prettiqe tijd boleefd
vast to leggen eon nuttige maar ook beseft
welk werk noq
waardoor de sectie iets duidelijker
verzot dient te worden.
Onze sectie komt de eerste moandag van elke maand hijeen
ten huize van de heer C.\Jerbunt, kempkensweq 2 te Schacsberg. Elelangstellenden zijn van harto we.lkom evenzeer
ioor deelname aan do bij heemkennis hehorende wandelinqen
en excursies.
Heemkunde vergt de steun van eon jeder die trots en blij
is in doze controlen te moqen werken en wonen

Wij lazen voor

u.

DE VLO[ IN 't KRJPKE.
Wie Jozef' en Ilaria van Nazareth noa Retiehem
woar, koam d'r ingol Gahril vanout d'r hiemelongerweg
noci ins
gauw kieke of' In d'r stai

van Bethlehem och ailes in
orde woar.
[lit schrubber en schroeploemei wool hea aile
ongesiefer
zo viot wie meugelik out der stai han.
Stei dich vdr dat Maria zich veurtiediq
verschrok went
heur ing mmes vur de veut zou loope.
Ailing der os en der eazei die darvete blieve.
Geschroept en gestapt. mit der franse slaag woar der
Gabril flot veadig, mar ee dink houwe doch vergeate,
want op der boam van de krip verstoake in Ing
streuoor bog Ing vloe te sloape
Wie noe 't. wonger gebeurt
woar en 't kriskink op 't
streu in de krip bog koame de ingeikes
en ze
hoole 't nit oet van vreJt, zo f'ladderdekieke
wie inne swerm
doeve onqer 't daak, zodat 't streu opviooq out
de krip.
Burg dat spektakel woar de viom wakker gewoede
e.n wie
ze zoog wat-. qebeurt woar kreeg ze mit de angst te
doa.
Want ze dach dat ze wie geweunlig achter heur
a
zoote.
Ze sprong van hot noa haar durch de krip en probeerde
van alles um voet te
Es letste en In der uterste
noat verstook ze zichkoome.
bei 't kink in 't 0er.
"\Jergeaf' mig Heer" flusterde ze,"mar Ich kan nit
anges,
ze maake mig va kant went ze mig gewoar weade.
Ich uil
euch nit lang lestig vaile en bin
zou wer voet.
Lot mich mar ins prakizere wie ich e'e
dat mot a bekke".
Le keek ins ronk en how al gow d'r piaan
qemakt.
"Loester Heer" zag ze "went eur uch effe stil
hot dan
kan ich mit aile gewald springe
en der keale kop van
sint Jo7pf hoale en van dma bin ich
wal flot op de
vinsterbank en don weet ich wal voet te koome".
"Spring mar" zag 't kink "Ich hot rniq wal
stil".
Wie de vioe zich veadig makde
tiur
te
springe,
kos ze
och niks dra doa clot ze 't kink in 't
oer kietelde.
Op dot moment keek Maria en reep
gans qeiukkiq op der
inqedoezelde Jozef; "Kiek ins 't kindje baagt och al"
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DE

JET

IJ(\N PROSERP1N\.

donkere dagen
¡1\pmrt is de sfeer waarin wij leven in de
niemand kan of
bet.
jaar.
\Jrijwel
Legen het einde van

afvragen wat
uil zich eraan nnttrekken en als we ons
kunnen we
eigenlijk
inhoudt,
dan
die aparte sfeer nu
het de donwoorden
brengen.
Is
dat maar moeilijk ander
toe?
Heeft bet
kerte on ons been? Of leven we naar lets
zoner
De
zon
die
ons
deze
misschien iets van beiden?
herfst
verrukkebepaald niet verwende, maar ons in de tinten van hocen
lijke taforelen hood in de prachtiqe daqen ochonk,
en struiken; die ons nog in november
zij trekt zieh
waarop wij ons in de lente konden vanen,
winter op
Wij
weten
dat
de
langzaam maar zeker terug.
zal komen. Za
spoedig
het
licht
weer
komst, is, maar dat
herinnering en verwachting.
leven wij op de grens van
met
groen en straks gaan we veOnze woning sieren we op
We
zien
reeds uit naar dat licht
le lichten ontsteken.
licht en groen icts
wij
besoffen
dat
en bet is alsof
hebben.
Naarmate
bet zonlicht ging
met elkaar te maken
maar in de oksel
kwijnen, kwijnde buiten ook het groen, de
knop aanwezig,
blad
veten
we
reeds
van het stervende
vint, nieuw
bet
licht
veer
waaruit zieh straks, wanneer
worden qroene
In
huizen
en
kerken
groen zal ontvouwen.
der zondakransen gehangen, getooid met licht. Op elk
hij,
totdat
gen van deze advent komt er een lichtje
de censen
zal
zijn
gekomen
en
straks het volle ]icht
feest vieren orn de kamst van bet Licht.
loofhout
Wij leven in bet gebied waar het winterkale
massami
hebben
we
voert maar
van nature de boventoon
gentroduceerd, zoals grove den,
wintergroene gasten
kunnen
fijnspar, zilverderi en douglas. De meeste mensen
ledereen
kent
ze niet of nauwelijks onderscheiden, maar
hot vrijwel
weet
hij
niet
dat
de Kersthoom, ook al
althans in on
dient,
steeds de fijnspar is die daarvoor
Duitsland,
is
bet
in hoofdin
ze streken. Elders, b.v.
Tannenbaum. Maar oak douglastakzaak de zilverden, der
en op plomen vinden
ken sieren onze huizen. In winkels
rijk versierd met lichtjes.
wij zelfs hele douglashomen,
rode bessen en
Intiemer is de hulst met zijn vlammend
of
mistletoe.
nag stemmiger misschien de maretak
ie.ts zien van een gekerstend
Zoals wij in het Kerstfeest
zo is er ook in bet gefeest van de midwinterzonnewende,
vinden uit oeroude,
bruik van al dit groen iets terug te
verder
kunnen
we afdalen
voor-christolijke tijden. En
in de ondertotdat
vii
belanden
in het rijk der sagen,
geschaakte aemalin
en
zijn
werold, bet rijk van Hades
Maar
Persephone, door de Homeinen Prosrpina gebeten.
moe
worden
toegelaten,
enr we in dat rijk der duisternis
donkere
ten wij bet bas in. Daar zit verborgen in eon
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boom een qouderi tuijq, qewljd

n de gociin dr onderwereid. Doze twijg snijden wij uit de boom. WIN1 ZO HEEFT
PROSEThPIN! HET F3ESCHIKT, dt het aan niemand is qeqeven
hear rijk te betreden, tenzl.j deze qouden twijg qeplukt

heeft. En deze twijg is de mistel, meesti

I1IRETMK ge-

noemd. De Romeinen noemden hem reeds bij de huidige bo-

tanische naam Iiscum album, de witte mistel. Groot is
de invloed qeweest van de Griekse en Romeinse cuituur
in heel Europa en ver daarhuiten. Sterk ervaren wij die
in de toni en de zeden van de Keltisr.he stammen in Galii
en Brittannl en hlj de Germanen.
Oprnerkelijk is, dat onk in de riten en de cuitus van deze volkeren de maretak een rol speelt, oen magische rol.
Hot is echter zeer vol moqelijk dat doze gebruiken inheems zijn qeweest en uit reeds veci oudere tijd stammen.

Hoe hot zij, bij de Gailirs (Kelten) sneed de priester,
de drude, hij hot begin van hot mar met eon qouderi elkkel de maretak (eon heilige plant) uit de heilige elk.
De twijg werd opgevangen in eon wit laken. Hot Engobe
qebruik, met Kerstmis 'n paar takjes van de mistletoe

nan de lamp te hangen, is terug te voeren tot hot oudKeltische ritucel. \Jolqens de Germoanse sage werd Raider,
de jonqo, stralende god, lieveling van allo andere qoden,
gekweld door hoze dronien, die naderend onheil voorspeiden.
De goden besloten allo dieren en planten de cod nf te nemen, doze god niet te schaden. Do maretak wordt per onqeluk overgoslagen. De jaloerse god Loki plukt snob eon maretak, drukt die in de hand van de blinde god Hhd of
Hodur; doze werpt hem weg, veranderd in eon speer, die
Balder dodolijk treft.
En nog in onze tani winden wij iets terug van do maqische
kracht van de maretak. De naam maretak zeif wijst crop,
want 11I-kÍ\R botekent tioze qeest, heks of toverkol. We winden dit woord terug in nachtmerrie (nachtinnar), ceri
angstige droom, in het vnlksgeloof toeqesrhreven ann de

maar of hoze geost. In het Zuid-Nederlands hedoelt men
met cte uitdrukkinq "door de maar hereden worden" hotzeifde als "een nachtmerrie
hot Eronse uoord voor
nachtmorrjp of nachtmaar is cauchemar, van hot oud-Franse
cauquomare, dat toverkol betekent.
Eon nachtmerrie heeft dus nieto te maken met een nachthengst of oen daghit, maar vol mot de maretak. De Gallier beschouw,-jen de mietei niet alleen als heilig, maar
ook als ecu qeneesmidriel tegen alle kwalen. Zij zochten
SPeCianl de zqn. cik-mistel, de maretak, voorkomend op

eik, wat vrij zeidznnm is. In de Iliddeleeuwen wordt hij
annbovolen tegen horst- n keelpijn en nog qoldt ziin
sap in de homeopathie als geneeskrachtig teqeri dulzoligheid, krampen en wallende ziekte.
"IScus album (marotak) hehoort tot de lomillo der Loran-
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thceen. Deze fmi1ie kent zo'rì 1400 verteqenwoordiqers
op arde, voor1 in tropische en subtropiche qehieden.
De meretak is tweehuiziq dus man en vrouw leven qeschei-

alleen
n plant kamen of alleen marinelijke
vrouwelijke bloemen voor. Doze gaan reeds vroeq in het
voorjaar open, ze zijn geel-groen en vallen nauwelijks
op. 7e zijn qeurig en bevatton honing. De mcnnelijke
bloernen zijn aenzienlijk groter en sterker geurend dan
de vrouwelijke. mear er schuilt raffinement echter die
ls eon hij of vlieq, belust op
eenvoud der vrouwtjes.
nektar, eon vrouwel ijke bloom bezoekt, is de kans groat
dat zij daervoor reeds hi] diverse mannelijke bloemen
heelt gesnoept. ¡Udus kamt de viiegende bode in de
bruidskamer binnen met hot visitekaartje van de bruidegarn: kionten stuifmeel wacrin ze is gehuld. De stuifmeelkorrel doet zijn werk: teqen hot einde van het jeer
pronkt hot kleine vrouutje mot witte besson, ter qrootte
van eon erwt, die er onschuldig uitzien, mear toch
(voor de mens) giftig zijn. In dat late seizoen zijn
de vruchten van vele andere homen en planten reeds verrat of' qeplukt. Oak de insecten zijn schaars geworden.
Diverse vogels kamen nu begerig op de maretak-pareltjes
cf, vooral de Grote Lijoter. /an die snoeperij ontleent
doze trekkende zanqer zeifs zijn naam: Turdus viscivorus,
d.w.z. do mistelbes-verslindende lijster. Hij perst het
slijmachtiqe vruchtvlees los van hot harde zeedje. Dit
steenachtiqe goval uil hij kwijt uit zijn snavel, maar
hil vergist zich: hi] heeft te maken met de maretak,
die oak voqellijin wordt genoemd. Hot zead zit vastgelijrnd can de snavel. Kwetterend vliegt onze minstreel
naar de volgendo mare-burcht. 0m er netjes uit te zion
bij zijn entree veegt hi] onderweg zijn vettige snavel
cf can eon hoorntak. Hot zaed zet zich daarop vast on als
de omstandiqheden gLinstig zijn, zit streks de "veeqboom"
met eon mee-eter, een dure en langdurigo gest. rlee-eter
is de maretak inderdaed, maar
geen pure woekeraar, geen parasiet-pur-sang. Wet is eigenlijk
eon parasiet of woekerplant?
Hot Griekse woord parasiteo hetekent: ik eet bi] iemand; dat
gact op kosten van ile aestheer.
Paresieten zijn planten die letjj
ven ton koste van andere leyendo
organismen of van door hen zelf
gedode organismen. [en pure paden; op

f'

do unrtelzwam of'
y
dennenmoorder, wolke leef't ten
koste van de leyendo boom, tot
ernstige schade of zelf's onderanq ven die boom. Zo hont mackt onze mistol. hot niet.

rsiet is b

q
De maretak schiet wortel zowel
voora1 op takken of' stemdelon op loaf- als naeldbomen,
hast hebben met slechts een dundie eon woke, seprijke
Bij ans komt hij hoordzakelijk en teer kurkweefsel.
'oor op poputier, appel,
peer, linde, meidoorn, acacia en
lijsterbes. Elders ank
op andere hoomsoorten,
zilverden
elk. Zijn wortels (haustorien d.w.z. en (zelden) op
dringen door tot in de cambiumzone putters geboten)
van de boom, gelegen tussen bast en hout, de leeg
wear
in de neo rgeende
voedseistroom zich beweegt. Hij onttrekt
en voedingezouten (minoralen),
hierean water
mear voor de rest zorqt
hij zeif voor de kost. Tn
tegensteiling tot de zuivere
perasieten heeft doze haif-parasiet
nl. bladqroen in
zijn twijgen en bladeren. Dit
hereid uit hot "qeleendet' waterhladgroen nf chlorophyl
en uit hot koolzuurges
dat via de huidmondjes wordt
opgenomnn, eon enkelvoudigo suiker. De koolhydraatvoorziening
komt dus qoedíieels uit eigen keuken, terwijl de
slechts weinig water eftapt, want gast hovendien
leerachtig als huist on verdampen zijn biederen zijn
slechts weinig. (leer
zijn gastheer, de boom, groeit in de
zou op 'n droogje kamen zitten als dikte en de gest
zijn wortels op de
plaets rust bieven. Zijn
hebben echter horizontel e vertakkingen in boorwortnls
de
best, vendeeruit gean
weer zqn. duikers dieper de boom
in. 0m in de voedirqsbeen (hot

cambium) te hiijven houdt hun
lijke
trod
lengtegroei gemet do diktegroei van de voodeterplant,
d

j.c.
boomtek. Zo weet de gest zich in
hij kan
lpven te houden:
uitgroeieii
tot
eon kneap ven 0,5 n i m, soms
Llordt hij aenzienlijk groter.
bet meeste voor in Zuid-LimhurgIn Nederiand kamt hij
ti ziet: les
en in Groningen(Blijham);
extremes se touchent. (Do uitersten
elk ear)
raken
FIelst men van Perijs near het
noorden (omgekeerd meg ook,

mits U terugkomt), den ziet U in
de tailoze populieren zeer veel
/ meretakken. Op hot eerste qezicht denkt U can vogelnesten,
maar hij iiadere heschouwing

velt hot ti op dat ze groen zijn.
Ze iijken veel op heksenhezems,
zoels roen die
borken of grovecantreft h.v. in
dennen. Noord-

Frankrijk is inderdaad verrnaard
am zíjn maretakken.

Do vrouwtjes,

d.w. z. de hesdragende planten,
steen bet meest in

gunst, al
zullen zij wel niet de
meer met

i

',, (fJiIdf' (f ¡(p(' Ih(f(f Uf

een gouden sikkei worden efgesnerien en in eon wit taken warden
opqevanqen. Natuuriijk wel met

discretie en zorg. Want straks rnoeten zij prijken In
0w huIs, bij het Kerstdiner, ornstraalt door zijn talloze lichtjes. Feest zal het zijn orn hot Leven en hot
Licht, dat eons op aarde kwam op een dag, die nog
steeds voortduurt. De afgesrieden rnaretak zal spoedig

verdorren, hij kan slechts blijven bestaan, zolang

hij verhonden is met de levensader van zijn levenoboom.
E.G. van Dijck.
IIEDEDELI NG.

De socretaris van het D.C.G.L deolt mee dat er een
brief ontvangen is van de Stichting voor de Nederlandse frcheologie betreffende de mogeiijkheid dat amateur
archeologen zich in z.q. instructie-opqravinqen (verdor)
kunrien bekwamen in de opgravinqstechnieken.

\ioor de jaren 1985, 1986 en mogelijk ook 1987 is een apqravingsobject beschikbaar voor instructie en training
van ledon van amateur-archeologische vereniqingen.
Het hetreft de Romeinse villa te Voerendaal in Zuid-Limburg waar het R.O.8. onder leiding van drs W.Willems
en drs. E.1ilikowski voornomens is op te gaan graven.
December 1984 beginnen.
De opgraving zal per
1

De instructie vindt plaats In de vakantieperiode in
Juli en f\uqust;is 1985, steeds in eon wekelíjks programma waaraan diverse vakarcheologen mee zullen werken.
20 deelnemers qeplaatst worden.
Per week kunnen 15

Ifhankeìijk van de helanqstelling worden 2 of 3 van
dergel Ijke instructie-weken georganiseerd.
Leden van onze vereniqing die kennis on ervaring op willen doen kunnen aan doze opgraving deelnemen en zich
voor 15 December 1984 opgoven hij de secretaris van hot
0.C.G.L.
o S K ti y i

Secretaris 0.C.G.L.
Sportueg 3

Tel. 311320.

Schaesberc

D'r SJENG WOfW HEEJ.
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D'r Sjenq woar in d'r Landgraaf'
um 't nuj
politiehureau
van de groonk te
helpe.Koste noch mujte zunt
qesjpamrd
um zoo good meuçjelig
vuur d'r daag te komm.
't Ganse
hesjtuurscentrum sjtoong vol mit
blomme. Doch
do bonbons mogt.e d'r zie
en 't nui servies.
Zeifs inne
nujje WC busjtel koet
d'r vanmaf.
Giderinne de get te zage
houw, of menet dat he get
te zage houw, woar
vertroane. De sjiekste kiejer houw
me zich ma-qedom,
um mar zoe gunstig

le. Me kan noets wjete.

ineugelig op te val-

Doch in d'r Kamp woar tt
gewoidig. 't Graas en rie beuni
woare mafgedoa.D'r kiosk woar opgmzat
en de harmonie

moet vuur de nudige sjtiemoeng
zrge. Beej die harmonie is d'r Sjeng vreuger
ooch qewes. He qoong dom ml

ailing drop oet, um
punte vuur 't corps te zainmele.
De luuj jn de huurt
van d'r Kamp unarm ooch ingelane.
Dat me d'r
promotor van de
zelfsjtendige geminrie (andgraaf bouw vergete houw oet
te nur1iqe, och dat kan
gebure.
Erger is evvel, dat de
Sjeng extra eraaf is motte
komm
um te zage dat de
onroerendgoed-belmst.ing umhoeg kin.
Dan koete vuur ooch em nui
besjtiiurscentrum howe.
Huij dom da nom ginne
van d'r road zeif op kinne knee?
Mar de
hoofdzamk Is, dat de here
wer ins lekker gratis
qeqet,p hant. En um uch gerust
te sjteile; Alle "tafeldames" zint nom 't diner wer
nom hunne ege sjroevedrie0er truuk geqange.

D'r 5jroevedriener.
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HET UEGKHUIS TOEKOÍIST 0E 'JERLEDEN T1JD ?
de
wegkruis gaat terug tot in
De qeschiedenis van het
ermaanse tijd, n.l. men kruising van wegen was de geiaariijkste plaats waar demonen hun geheimzinnige
krachten op niets vermoedende passanten pleegdon uit
stemmen werte oefenen. 0m doze geesten nu gunstig te
wederom
tegen
den offerplaatsen aangeiegd, die men
hlikseminslaq en dergeiijke trachtte te beschermen
door er men linde bij te plaatsen. Doze linde symboliseerde de schutsgeest van de gemeenschap en bakende
tevens hun gehied of territorium af, dit als voorloper
of oorspronq der latere qrenssteen.
Als orintatie-punt waren doze offerplaatsen met de

daarhij passende hegroeiÏng uitermate geschikt voor de
reizende be volk ing.
deze offerplaatsen
[let de komst der Christenen moesten
plaats te maken voor

wijken orn voor hetzelfde domi
krujsen. flok nu wederom ter plekke waar wegen zich
kruisten, ditrnaal bedoeld als devoot herkenninqspunt,
aannnmende dat men hiermede hot qevaar op doze punten
kon bezweren.
Oat later door anders denkenden het geheim kruisbeeld
met offerplaats en alles vat met godsdienst te rnaken
had moest verdwijnen, is hnter bekenri onder de naam
geloofsvervolqing of verhod met de daarbij gepaard
gaande hoeldenstorm of verniel-woede.
1800 op markante punten wederom
Traag zijn later na
kruisen neergezet, alle met men bijzondere intentie.
moordkruisen,
[len spreekt nu van vroomheids, hagel of verkeers
wegen.
van
doch ook nu meestal op kruispunten
heeld in onze geAls erfenis uit die tijd wordt hetdoor
zo'n 50 void- of
meente Landgraaf qekarakteriseerd
weqkruisen, verdeeld over particulier of qemeentelljk
elgendom.
onderhouAis monumenten treffen we ze soms minder good
der
haldadigheid
aan
tegen ge
den of als stille getuige
lanqs
de
straat.
Dan veer
veis van huizen en schuren of
mmml
staan ze midden in het void, doch meestal daar waar ZO'fl
als
men
elkaar
komen.
[lear,
telkens
dore wegen bu
weqkruis zimt, moot men eons stilstaan bij hot feit,dat
omstandigheden zijn
er in het verre of nahije verloden
qeweest die mensen er toe brchten op die pleats men
kruis nf kapel op te richten. Al deze creatie's hebben
hun eigen vorm, hun eigen kleur, hun eigen versiering,
gesflO
orn mear niet te spreken van het met veerdige hand
gietijze
smeedwerk,
teruijl
de
den houtwerk of echt mud
ren kruisen 'n aparte pleats innemen.
kwaDe omstandigheden wearonder doze kruisen tot stand IJI
dearorn
heeft
elk
kruis
men varen telkens andere en
doch vindt steeds zijn
kapel een eigen geschiedenis,
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norspr'onq in de Godsdienstige toewijding van de toenmalige hevolkinq. Maar allernaal samen maken ze duidelijk
dat de censen in Landgraaf, in de loop der
eeuwen 'an
uit hun geloof hebben mangokeken teqen de dirigen
en gebeurtenjssen in hot leven.
Was vroeqer het kruis als wegwijzer op de levensweq aismode herkenningspunt in het landschap hedoeld,
het. neemi
niet weg dat men zowel het kruisheeld als
het
wegenkruispunt met de nodige voorzichtigheid als devoot
passeerde.
Drideren onder ons woten te verteilen dat
de voerman zijn
zweep hot knallen en ziln hoofd onthlooLte
als hij eon
kruis passeerde, al was dit ontbloten sorns niets
meer
dan het aanraken van z'n hoofddeksel.
ßokijken we nu ai deze statige kruis-monumentjes
verdeeld
over het hele gebied Landgraaf dan dienen we trots
te
zijn op eon nog zo'n rijk hezit en hopen
behouden, want ze verteilen oms jets uit dit nog lang te
vervlogen jaren.
Iocht er in uw omgeving eon kruis of kapel
zijn waar u
lets over weet te verteilen aangaandm oorsprong,
bedoelinq of wie hot maakte, 70 houden wij ons aanbevoien
orn kennis te nomon van uw wetenschap.
Laat hot ons weten, of cogen we u bezoeken.
h a er.
BIJ DE EEEK.

De wind ruist door de horneo en samen met hot kabbelen
van de beek vormen zij de sonore geluiden in
hot hos,
waarbij de nachtegaal, geholpon door vele vogels,
zijn
solo zingt.
De bloejende kruiden, waarop de dauwdruppeis
hot zonlicht weerkaatsen, vorspreiden eon hemeise geur,
lflsectpn zljn druk doende met hot verzarnolen vanvei.e
nectar.
De kopien in de weide stoten hun
roep als een trombone
Over hot landschnp, dat teer als eon
echo beantwoord
wordt, terwiji de kikkors voor de begoloiding
zorqen.
Fol schljnt do zon en werpt smalie en brode hichtbanen
door de krumen van de
peuwen oudo bocen en weerkaatsen
Zilverachtiq in bet groen-glanzonde
water.
Terwijh in do verte de kerkklokken de
ter kerke
roepen, is dit als eon sprookje op dezemens
zondagmorgen.
IlOgo velo met mij
20 ervaren.
Eon regoriachtiqe zes februari 19A
J W.v. Ven rooy.
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lIEN ZEGT ??

[en tiental jaren qnlecien was men volgens men ongeschreven of morele wet verplicht orn allereerst te zorgen voor
hot z.g. boterbriefjo zoals men tegenwoordig hot trouwhoekje betiteld alvorens men aan uithreiding mocht denken.
Wee zij die zich per onqeluk vergisten in doze ranq-volgorde, zij waren hot die zorgden voor de nodiqe geheimzinnige opspraak orn naar niet te spreken vn men rei onder
de gemoerieren der qehucht- of dorpsgememnschap.
Dat de zeden en gewoonten in de loop der tijd eon voranderd moraal weerqeven is eon uastsLaand fett. [en gegeven
dat vroeger voor een grote groepering voedinqsbodem was tot
dorpsroddel is voor tegenwoordige hegrippon de gewoonste
zaak of komt door een verheterde medicijnkennis niet meer
-

vo or.

Hot gebodene in vermrnak en ontspanning is nu heel wat uitgebreider dan de sporadische mogelijkheden van vroeger in b.v.
kermis, Karnaval of weidofeest.
locht zieh echter de gelegenheid voordoen, dan was hot niet
verwonderlijk dat men zich uithundig in hot feestgedruis
stortte waarbij enkeln, na een
to zware offerganq aan Bachus
de qemooderen zo verhit werden dat ze slaags raakten,
ofwei bij anderen overheide in men veel-belovende liefde met niet bodoelde doch verboden gevoelens tengevolge.
Do soms noodlottige nasleep bloof dan ook niet uit en
vomi ouders, vandaar ook dit verhaal, herinneren zieh
nu nog de tijd van vroeger. Dan brak voor bepaalde
dorpsfiguren een spannende tijd aen orn gewapend met papier en potlood de huwelijksaankondiqingen wolke toen
breeduit gepubliceerd werden ijvorig te noteren.
De maanden na zo'n aiqerneen dorpsfoest was voor deze
hurgeiijke stand speculanten zeor interessant en het
werd eerst spannend indien zo'n maand of negen na daturn der festiviteiten hot aantal gehoorten boyen hot
gemiddelde uitkwam. Hot wilde wel eons gebeuren dat
dit de pan uitrees en indien bij doze horrolinqen de
ouders onder de qenoteerden viel, dan kuam het gepraat
pas echt op gang.
De ouderen onder ons weten nog wel van de tijd dat het
noteren der hurgelijke stand tot eon sport behoorde
waar men maar niet gonoeg van kon krijgen. [en sport
die overigens vomi stof tot praton (roddelen) oploverde. (let glinsterende oogjes vortelde men uns over do
met zekerheidwetende lentefeest-kindjes, die, indien

qeinteressoerd,nu zeif do burgelijke stand zouden
non voiqen indien mori het noteron
kun-

wenn

ls sport wilde beoefenen.

der feestelijke

na-

HET ARCHIEF.

Eon archief hestaat uit
bewaard dienen te worden.qeschriften en oorknriden die
Onze
heemkundovereniging is druk bezig zo'n
te houwen.
archief op
Dit is geen gemakkelijke taak. De huip
van de inwoners
s'an de oude qemeenten die
nu behoren tot de niouwe gemeente Landqraaf is onontbeerlijk,
vooral waar hot stukken betreft van honderden j
aren qeleden zoals: gebruiksvoorwerpen, foto's, bidprentjes,
rouwbriovon, gehoortekaartjes, onz. onz.
î'laar niet alleen oudheden,
oak nieuwe
weardigheden uit deze tijd doch
zijn van belang. en wederHierbij wordt o.a. gedacht aan
enigingen, kerk, school (oak geqevens over sport, vervroeger en nu op school gemaakte voorwerpen), sociaal en
cultureel werk, gezondheidszorq, onz.
Irnrners deze
zijn over honderd jaar ok oud en
dianen voor gegevens
hot naqeslacht bewaard
te blijven.

---

L

Indien

iomandvoorwerpen, foto's onz. in bruikleen of
Voor fotocopien
af vil staan aan onze vereniqing dan
Zouden
zeer op prijs stellen.
Het ugt in dit
bedoelirig t.z.t. de beschikking
krijqen overonze
in vitriFies eon ruimte waar doze voorwerpon onz. te
tentoongesteld kunnen worden.
flogen

vii ook op Uy inbreng rokenen?

Mevr.Z.-t..E.
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C . G.L . nr

kasteel Krickenheck, Kempen en Xanten.
22 September 1984
De bus vertrok op Zaterdaqochtend
Nieuwenhaqen
met eon qeorn 8.4111 van het Sunplein in
zelschap van 35 moosen.
tile Koninqsbosch ging de weg near 8oermond en Venlo
en vervoigens over de grens met Duitsiand near het
regenbuien can, maar
mosten. De weervoorspellinq gai wet
riehelig en scheen
in pleats dearvan was het weer
zo nu en dan de zon. lleen in de middag zouden we
bij Xanten men enke]e reqenbui krijqen.
Onqeveer 1f) km naar het mosten in Duitsiend lag can

Aangeeen vrij groot. meer hot kstoel Krickenbeck.
het niet rnogelijk
zien hot kasteel verhouwd werd was
Het bleek dat de leihet van binnen te hezichtigen. het
dak geheel met plas-

hedekking erar qeheald was en
tic uns afgedekt
Ven hot in oorspronq middelmeuwse kasteel was behalve
over. Hot bleek dat
eon qrote ronde toren weinig meer
brand was verwoest en

hot kasteel in begin 1900 door
opnieuw was opgebouud.
dacron in vr.ij lelijke stijivorwearloosde
indruk.
Hot sackte echter eon vri.j
wear de erDaarna word de rois voortqezet near Kempon
de heer Schulze,
chivaris van de grani van Schaesberg,
ons opwachtte en met one eon wendelexcursie meakte door
Kempen wear binnen de oude stad vrijwei geon cutoveren zeus
keer mogelijk was, zeer veel oude qebouwen
straten qerestaureerd waren en voor zover niet meer annopgebouwd. Hot prachwozig in aengepaste houwetiji warenkerk
aternede het schittige middeleeuwse drielujk in een
terend 14e, 15e en 16e emuwse houtsnijwerk maakte doze
rondgang tot men intens genoegon. Nadat we in hot archief
akten van de vroeqore
van de stad Kempen tiog eon cantal
bozichtigd
werd via men
graven van Schneeberg hadden
genuttiqd en de reis
"Konditorei" wet verinat de koifie
de bus one aan de
voortgezet. near Xanten. Hier brechtXanten
button de
ingang van hot ercheologiech park dit park even
is
dat
hot voOf
stad gelegen. Het bijzonriere van
do
romeinse
nederzetting
eon demi opgegreven rosten van
"Colonie Ulpia Traiena" zijn en voor een ander demi weer
in oorspronkelijke staat gerestaureerde zowel ais recOfl
structies ven doze nederzettirig. emfitheeter, eon boorOpvallond zijn de stadsmuur, bet
derij aismede eon in canbouw zijnde tempel. Dit zijn a1
lomaal reconstructies.
kerk met twee toEon bezoek can de stad Xanten met zljnuitstepje.
0mstre0
reos en zijn grote plein besloot onebrecht one orn
19.00
17.00 vortrok de bus uit Xanten en
teruq in Nieuwenhagen.
We kunnen op eon zeor gesiangde excursie terugzien.
0.5.KUYJ

H.A.J. Dortants
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weike

gehourfen z] worden op Woensthicì 3 (Ipril
1985 orn
19.00 wir In het Eijkhgen co] lege t.e Schies1org.
!mslultend op de jirvergdering orn 20.15 7Il
cte tieer hI.M. Felder eno lezI.ng
houden over hn

on de r we rp
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flehlve onze leden en echtqenotes zijn
nrJere
beicriqotellenden vn hrie welkorn.
de seeretrJ.s vn hei lJ.C.['.i.

0.S.Kuljl
Sportweg 3, Schesbnrp
Tel. 311320
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/KTT[\JITEITEN SECTIE CLJLTUUR EN T\RCHEOLOGIE.

De werkzRmheden op het gehiled vn 1\rcheologie zijn de

1atste tijd lets in de verdrukking gekomen.. Dit 1ig niet
alleen aan de winter, omdit den weinig aan prktijk gedann kn worden. Hot groLe probleem 1s echter, het geringe
aantal leden, dat zieh met deze tak aktief hezig houdt.
Fien hoeft, echt. goon specialist te zijn orn in de sect.le
Archeoingie mee te kunnen doen. fien moet er zieh natuurlijk wel voor interesseren. Ook op administratief qohied
kunnen we huip qehrulken.Het is de hedoelinq van alle

archeoloqische vondsten eon kaartsysteem man te loggen.
Op doze kaart komt dan te staan waar, wat, enz. op eon bepaalde pimats qevonden is.
!mn Cultuur hebben we wel de nodige mandacht besteed. Zo
hebbon we in eon bijeenkomst een mantal ouderen uitgeno-

digd orn jets over vroeger te verteilen. Dit was dan ook
zeer qesimagd. [en leuke bijzonderheid is, dat de ouderen
zieh moteen als lid hebben opgegeven.
Op de lmatste bijeenkomst hebben we het over "Huisslach-

tinqen vroeger" gehad. Dit is zo qoed bevailen, dat we
damrmee verdor qaan. Ioor de volgendo bljeenkomst staan
ais nude arnhachten op hot programma; "'t bakkes" en "sigaren rnaken".

Hebt li interesse korn dan de eerste donderdag van elke
maand naar hot gebouw van 5.J.C., Heigank 29, Nieuwenhagen.
Panvanq: 19.30 uur.
3[CTIE NTUURF1ONUMENTEN EN KI1RTOGRIF1E.

De aktiviteiten van onze sectio hebben zieh, mode damrtoe
qenoopt door hot strenge winterweer,beperkt tot 2 hijeenkomsten naast hot work van aktieve leden in verband met de
voorboreidinqen van wandelingon on excursios.Zoals hot bezoek man do tontoonstelling in de Firikke Deve te Brunssum
met oudheidkundige vondsten en lichtbeelden; en wendolrouten met omschrijving mot lokale hijzonderheden.Verder krantenknipsols.Puhlicatie van hot Bulletin en Jaarhoek.
Ttjdens de bijeenkornsten word door de uitwisseling van geqovens over kasteel Schaesberg de noodzaak aenqevoold orn
opnieuw contakt met cje archivaris van de Graaf van Schaesberg in Kernpen op te nemen.Jui.st niet doze heer P.G.Schulto

is in verband mot de ontuikkelinq van hot book "Schaesberg
in Woord en Reeld" eon uitermate prettige verstandhouding
qegrooid,hetgeen onderrneer resulteorde in eon ontvangst
van do O.C,G.L.leden op hot kasteel Krickonbeck en Kempen,
uitermate deskundige wijze werden rondge
waar wij op
leid.Daarbij werd de toezeqqing van do Graaf horhaald dat

alle historische qeqevens ten alle tijde voor hot O.C.G.L.
ter beschikking zullen blijven zoals doze zieh thns in do
archieven van de Graaf van Schaesberq bevinden.
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In"Steenkool" 15 Mel 1947. Rlz.169.
"D'r NUL!?, de erste 41J-jarige op de Lur.
De Laure heeft nu ook eon onderyrondor met
¿O dienstjren.
rno1d retz, eon van drie Aretson, die te zamen
119 jaar
blj de ondorneming werkzaam
zijn,
herdacht
verieden
dit heugelijke reit en op de mijn heef't men hem de maand
eer bewozen die hem toekomt. Dr.Ruiand en Dr.Deenen
waren
jubileumdag aanweziq om de oudste ondergronder van deop de
Laura te komen feliciteren,
zij in een bijeenkornt van do bedrijfsieidlngwaarbij
de
verdiensten
die
Are'tz voor de Laura hoeft gehad en deze zijn schetsten
niet gorinq.
De geschiedenis van de
mijn en daarmee de ioopbaan
van
Areiz passeerde die morgen de revue.
"D'r Noi", zoals iedereen op de Laura en in Eygeishovon
hem
is er eon van de oude garde, voor wie de koel
?7jjnkent,
koel i s, en die kundig vakmanschap
paart aan
voorbeeldige plichtsbetrachting.

hem is bekend, dat
hij voor hot hedrijf altijd klaar Jan
staat
en er niet voor
terugschrikt orn sZondgg te werken
ais
men
hem nodig
heoft. Thans is hij ais sttter nog steeds tot
ieders tevrodenhei d work zaam.
In do namiddag hebben wo de jubilaris aan huis in de
Hoofdstraat in Eygeishoven
even opgezocht op jacht naar
eon "stork verhaal". Not enige
trots toonde hij ons de
vele bioemstukken,
wolke duidelijk

demonstreerden, dat
Noi" zoer gozien is.
Als je nog niet eens eon kwart gedeeite van de dienstijd van een 40-jarige op de schouders Forst, voel je je
in qezeischap van eon steiletje uitgelezen mijnrotten
als een qroentje en pas je zorgvuidiq op je tollen. Zo
langs je news weg probeor je eon verhaai
los te petiteren, maar vooral geen openiijke actie. Ris echter
de
broer van de jubilaris die ai tien jaar met pensloen
is
na 36 onderqrondse diorìstjaren op rie "Domaniale",

dekt, dat je "van d'r Steenkool" bent, waarvan hij onttrouw lozer is, is jo strategie teverqeefs geweest oen
en
hen je voor de rest van
de middag aan de koel overqeie-

verd. En dan krijg jo moteen de bevestiqing van wat je
al gehoord hebt, dat de Aretzen en de koel eon zijn en
dat ze erover kunnen praten. In tijd van eon uur bouw je
onder moeilijke omstandigheden diverse pijiers
nf, leT
vert hot schieten met dyíìamiet geen onkole rnoeilijkheid
fflepr np, hen je heilig overtuigd van de voordelen, die
de O.V.5. voor do tockomstiqe mijnwerkersstand
en hob je qehulderd over de "koelsjtamp" van do heeft,
ouristo
die hij omstreeks 1900 op de "Hollendsje Koel"
Ondergaan moest..

OP de drempel van zijn woninq hehben we noq gaJIJ gcìinfor-

LRrot.z,
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meerd, hoeveel duiven do jubilaris had. Hij hod er goon,
moor ois we eens tijd hodden, zol htj graag eon partij
hiijrt met ons spelen.
Na inmormìtie hebben we hij onszeif hosloten, dot we
geen tijd hebben.
retz. Proficiat met uwveertig joor trouwe dienst.
Zo is
flat de Laura nog vele jaren von wi uitstekende diensten
vmrzekerd mag zijn.
u. ¡\e r.

REDL\CTI [NI

noj niet opqevallen zijn, de nurnmerinq van
de hlodzijden van dit Bulletin hegint met 17.
De reden hiervon is dot wij besloten hebben von de ierschenen nummers von het Bulletin neo bookie te moken.

(locht het (i

U hegrijpt dat eon hoekwerkje dooropend genummerd moot
zijn. Dus
Op de omslaq stoat ianaf nu,rechts onder,het joar en het
enz.
nummer vermeid. Dus floart is nr.
boyen
de moand en het joer
Op hot eerste blad staat links
.

1

en rechts de joargang.
Uit hoeveel hiadzijden het boekje zol hestoon? Wij willen
groog elke 5 joor een hoekje samenstellen don krijgen we

dus eon hoekwerkje van 320 hlodzijden.
(locht het Bulletin h.v. 20 bladzijden gaan teilen don
hebhen we in 4 joar reeds 320 biz. Dit Is echter eerst don
moqelijk als we meer hijdraqen ontvangen.
Tot heden ontvinqen we goon enkele op of eanmerking over
het Bulletin.
Lie goon dus moor qewoon door.

De redactie.
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I1JENTHOLT ?

Wenthoit is de naam die qegeven is
aan oen straat in het
qebied Dormiqveld.

Deze benaming werd aangnnomen tijdens de
raadsvergadering van 19 Ilaart 1968 volgens
gemeentehiad 49 (onderwerp straatnarnon) met de volgende
omschrijving:

Wentholtstraat, deze naam is ontleend aan Veronica
van Wentholt, qehuwd met Johan Willnm van Schaesberg "Heer van Schaesberg",
achterkieinzoon van
Johan Frederik

van Schaesherg, die qehuwrf was mn
Ferdinanda van Wachtendonk.
LUs straatnaamhord staat Wentholtstr,at
met verkorte mmschrijving ais echtgenote van J.tJ. van Schaesberq
ge ven.
aanqeIn werketijkheid was Johan Willein
van Schaesberg echter
qehuwd met Roza Veronika van
Westerholt-Lemheck en een
persoon met name Wentholt komt
in rie genealoqie der familie Schaesherq in het geheel niet
voor.
De conciusie is rIus dat de raad op 19 Maart 1968
jets goedkeurde zünder zich van de
te vergewissen, anders had men dit rnoeten juistheid
bemerken.
Wie was nu de echtgenote van graaf'
Johan IJiilem van
Schaesberq (22-11-1696 tot 5-11_1768)??
Veronika barones van Westerholt-Lembeck, Dit was Roza

zij werd geboren
in 1695 als uiochter van baron Dietrich Konrad
y. Wnsterhoit-Lembeck en barones Ilaria v.Walpott
Gurlenau. Zij huwde op 11-4--1722 met Johanvon Bassenheim zu
Willern van
Schaesherg. Uit dit huweiijk werden 6 kinderen
waarvan de jonqste n.l. Jozef rrans (12-3-1739 geboren
tot 1311-1812) in de qraf'kelder onder de
dekenale kerk van
Schaesberg werd bijgezet.
Van de barones hangt een qeschilderd portret
kasteel
Nordklrchen Westf.D. terwiji de dekenaie kerkop
in bet bezit is van een "Manipel" vervaardiqd van een kledingstuk
der harones Roza Veronika y. Westerhoit, dit ais geschenk
aan de kerk van de huidiqe graaf v.Schaesberq.
Hiermede meen 1k te hebben aanqegeven dat het straatneambord Wentholtstraat met omschrijving waarom, rie
bevolking een foutieve vooriichtinq
qeeft.
Deze streat moest dus de naam dragen van Westerholtstraat.
ha. er.
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DE [RI[P.

Had uur noch de griep gehad? loa?
Dan kant uur druver mitkaiin. Jcnq, tiat veult me zieh
ellendig. Normaal wenL me rie qriep had, kan me get
al wer ins get oungerneume.
f'oesje en noa me paar daa
Mar dis kier woar nieks te foesje. Dachste em hietje
r puus, dan volete
heater te zie en koamste ocht
dich zoe ellend.iq datste wer gauw drin kroops.
En da dat hooste. 'SNaChS went mm dach nom kin mich
nicks qehure, dan hegoos de zoot kriebelhoos. Op ing
nach woar 't wer zoe wiet. Ich dach lesj, blief' mar
ligke, dc hnos qeet wal voet, winste mar flink sjwits.
liar nieks, ich hleef hooste.
Oonge in de kuke moete urqens hoostablette sjtoa, dus
ich eraaf. Ich han mich mm p11km qepak en bin wer in d'r
vrekde hnos qoong mar nit vont en
puus qekroape. llar de
nno me tierije lan ich nog me p11km qepakt, mar noch dat
hoip nieks.
Mienq vrouu woar van al dat sjandaal wakker woede el)
"Klee kink, pak dich dan em hoostabietje, die
sjtond op de badkamer
Ich wool ong get truuk zaqe, mar dat han ich mar gebote.
I ch han mich d' r hrii qezooch en hin op de hadk amer goa
kicke ijt op 't duske sjtoonq. "Bij erge hoest men tablet." ()onqe in de kuke sj toong em zel Erie duske woo op
sjtoonq; IHygrotnnH. Dot zint tablette vuur 't overtollig
vocht voet te krijm.
loo, d'r hoos is get vont geganqe mar ich han wool de
ganse nach noa de W.C. qelope wie inne ouwe kanes.
d'r Sjroevedriener.
ri

Wist U
dat

dat

l-let L imhurgs Dagblad noar aenleiding van ons nerste

Bulletin men qroot artikel man onze heemkunde heeft
gewijd. Met een grote foto?
Noer aonLnidinq van dit ertikel de R.O.Z. men vraaggesprek met ílhr.\Jmrbunt over het O.C.G.L. heeft uitge zo n ri en?

dat

hJij door deze publikaties diverse nieuwe leden
k re qe n?
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JI\N IJEGKRUIS TOT K1PEL.
i-Jet wegkrui

heeft in d loop der ijden wel
n een en
inder b1ootqestan in zowel neqatieve ais positieve zin.
0e christenen zijn bijvoorbeeld overgegaan orn vn de heidense gebruiken met neme opgestepelde sternen, voorzien
van eon lichtje orn de Qeesten der overledenen hij te steen
en qepleatst op markante punten, van kruisen te voorzien.
Deze heidenen stapelden hun stenen zo dat er eon nis in
ontstond hetqeen de qeiqenste plek werd orn eon heeltenis
van Christus de gekruislgde in onder Le brenqen. Mode
hierdoor krijgt men te maken met oen der oudste vormen van
het wegkruis, met name het niskruis.
Orn meer cachet can deze nissen te qeven werden
ze qesierd
met allerlei qodsdienstige voorstellingen hotgeen
de voorloper van de bekende veldkapelletjes moot worden gezien.
Naast de nissen werden de afzonderli jke kruisen sorns nog
van afdaken voorzien alden niet met eon ruitvorrniqe of
driehoekige achterwand ter bescherming van hot Christusheeld tegeri weer on wind. Decoratief zion wo ook in
onze
gemeente derqelijko kruisheeldul tvoeringen.
In somrnige plaatsen vend men de afdaken en (of) nissen te
klein zodat men uitzng near eon grotere uitvoering die
uiteindelijk uitqroeide tot steeds grotere eri mooiere
bo,jwwprken in de vorm van kepelletjes of kapellen.
Voel van doze kapellen in ons Limburgse lend zijn, zo ook
in onze omgevinq, can Maria de moeder van Jezus de gekruisigde toegewi jd. Devoot wordt zu
vereerd als Troosteres
van de bedroefden, als Maria in nood of uit dnnkbaarhoid
voor beindigde oorloqsgewold zoals de Voort ze kent evenals de St.Jozefkepel te Rimburg.
Diverse heillgdommetjes steen verspreid over de qehele qemeente waarbij als meest bekond; hot Leenderkapelletje.
Dit kapellotje is eons gebouwd ter nagedachtenis van Fordinanda y. Wachtendonck (16O8-164) (echtgenote van Johan
Frederik van Schaesberg) die tijdens eon bedeveart near
Kevelcar aldear Is overleden en begraven In de Kreusherrenkirche te Brggen.
Veel were en onware verhelen zijn reeds over deze kapel
qeschreven doch onder de mandacht is hot steeds geblovon,
zeer zeker orn er troost te zoeken of verhoord te worden.
Tljdens de Mei-vieringen kan hot er behoorlijk druk zljn.
Dat er niet steeds ten qoede qebeden werd is ook eon feit,
want de bokkerijders gebruikten hot orn er do eed cf te
leggen als toekomstiq lid der bendo of' gauwdieven aldus

Sloinade,
Ook n'i wordt hot kepellotje nog wel bezocht door hoden

die er jets van hun gading denken to vinden. Oat er dan
moor vernield dan qestolon wordt Is vanzelf sprekend.
ardIq te vermelden eon qedoolte van de ornschrijving
der teenderkapel uit hot bled "De Nedermaas" uit 1925.
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"\Jernaamt gij al cens van

dR Leenderkapel te Schaesberg en van de Maria-kerk

.

aldaar? Zijt gli er al

I

ooit heengetogen, niet belust orn er te feesten, orn
er te genleten, maar in
stillen gang en met stille
beden tot de Heilige
Iloeder van God ? ls L linburger dient men ervan te
we ten

- /s

Het kapelleken waart er
zoo rustig-mool in de bosschige heuvelachtige omqeving, kronend den bollen

top van den vrij steil op-

-gaande Leenderherq, heel
dicht hij de hewoonde
buurten, waarop het met
z'n ronde vensterkes nederziet, langs den qrnotnn weg
Heerlen-Schaesberg. Door een breede gaping In bet ornringende bosch, ziet ge reeds van den drukken weg het
hijna geheel in mergeisteen opgetrokken kapel-kluisje
met ztn intiem sober kuivend leien dakje op den bergtop
liqgen.
In dit nederiq-rnooi kapeileken vereert men de Heilige
Maagd Maria, de Bloem vari den Berg Carmel, gelijk het op-

schrift.

Onder "lbs Carmeli virgo pverpera ora pro nobis" ziet
men, in hardsteen, de vereenigde wapens Schaesher (d.i.
een barensteel) verhonden met dat van Retersheek (d.i.

een hertegewei), en het wapen van het .geslacht Wachtendonck (d.i. een lelie).
Het was i,iel schoon gezien de toewijdinq van de kapel op
dezen berg.
Toen stond bet kapelleken daar op den berg, midden in de
ongerepte ru iq-schoone natuur van bet orni iggend land ,met
heidere luchten er overheen gekoepeld, en in besnherming
als-het-ware door het indrtikwekkend riddersiot aan de
bergvoet. Maar er is ved veranderd. Het gluurt nu van
zijn hoogle over een ander land: de rookeriqe mtjnstreek
en bet ziet nan aile zijden de schoorsteenen en schachtbokken opstijqen i.n de nevel van hun rookspuwinq; en bet

riddersiot nan den hergioet valt in pum. Doch het kleine
kapelleken bleef."
I rutussen is dit landschnp ook nanqepast nan moderne archl
tectuur en zijn de schachtbokken ierdwenen orn plaats te
rnaken voor woonpakhuizen aller-nard en bet groen kwijnt
weg door de neerslaq ontwikkeld door des rnensens welzijn.
ha. er.

EXCtJflSIE O.C.G.L. op 7terdaq 23 Juni 1984 aan de pre-

historische vuursteenmijnen in flijckholt.
Bij mool weer vertrokken wij die morgen richtinq Mass-

tricht.

Na hier en riaar vragen kwamon wij uiteindelijk op de algesproken pinats.

De vuursteenrnijnen zijn niet zonder toestemming t.oeganke1 ijk. Wij banden echter een alspraak en onze gidsen
wachtten ons al op.
Deze gidson en andere vrijwilligers hebben bet voor onze generatie moqelijk gemaakl dat. wij thans een kijkje
kunnen nemen in een vuursteenmijn die al tussen 3150 en

3050 voor Christus in "oxploitatie" was.
Daarl.oe zijn zi,j in 1964 begonnen met bet drijven

van

eon horizontale gang die zu zo versterkt hebhen als
gold hot eon toegang naar eon atoornvrije hunker. Deze
inriruk wordt nog versterkt door de sUilen deuren die doze horíznntale gang voor onbevoegden af'sluiten.
De prehistorische "mijnwerker" begon echter met bet graven van een verticale schacht en vanuit die schacht.
gangetjes met een lengte van 7 a 8 meter (meestol 7 n.)
Er werd gewerkt hij bet schaarse daglicht dat door de
schacht viel. De schacht zorgde ook voor de nodige lucht.
Tevens diende de waarschijniljk lots ti'echtervorrniqe
schacht. voor bet vervoer van de vuursteen. Aan de hand
van slijpgeulen aan de schachtranden in d mergel rnoent
men te kunnen alleiden dat er met manden bevestigd man
gewerkt werd.
0m in on uit de schacht te klimmen gehruikte men goon
ladders doch men liet er oen boom compleet met takken
in zakken. Under de aarde werd niet qestut. Men liet
overal zuilen staan. Men haalde ulE die zullen geen vuursteen hoewel ze"voor hot grfjpen" waren, orn instorting
te voorkomen. Stiet men op eon vuursteenknol dan haalde
men de merge). onder de knol weg zodat hij op eon geqeven
moment spontaan loe hot. Mon gehruikte voor bet graven
hertegeweien.(In Engeland werkte men met andere methoden).
Ook was er altijd oen tweode schacht waardoor men, hij
instortinq van de laatstgegraven schacht,kon ontsnappen.
UIt de manier waarop qegravon werd laat zich vaststelien
dat zeer vakkundig en met verrnìjding van alle voorzienhare risico's werd gewerkt. Zo zijn de gegraven gangen
zo klein mogelijk qohouden. Ook de "ontsnappinqsvensters"
naar do reservescbacht. werden zo klein rnogelijk qehouderì

orn hij inst.ortlnq van de ingebruik zijnde gang zo veel

mogelijk teqen de optredende cfruk bestand te zijn.In de
vrljgelegde qangen zijn + 15.000 bijien gevonden.Somrniqe
met de maximale lenqte, This niet of nauwolijks afqesle00,
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van 20
22 cm lang tot en met bijien die flog slechts
+ 12 cm lang waren door veelvuldig gebruik. Veel bijien
waren vroeger voorzion van houton of benen stolen. Fr
zijn geen stoffelijke resten van "mijn"werkors gevonden.
De gevonden schedel in een der gangen kan men bijzetling
geweest zijn. Alleen de vuursteenlagen van zeer Qoede
kwaliteit werden uit de 23 lagen teilende vuursteenmijn
qedol ven.

Repalend waren n.a. bewerkbaarheid tot gehruiksvoorwerp
en de houdbaarhe.id tijdens het gebruik.
Niet alleen tot qebruiksvoorwerp verwerkt vuursteen doch
nok "heiffabrikaten" werden verhandeld.
De heer Felder rekende tevens af met het idee dat de
mijnwerkers van toen tot heel primitleve stammen hebben
behoord. Volgens hem droegen zij in de koude gangen meL
men temperatuur van 10C of minder geweven stoffen waarin
zeifs motleven verwerkt waren.
Ook neemt dhr. Felder aan dat deze mensen over men uitgebreide hoeveelheid houten gehruiksvnorwerpen beschikten.
Uit vondsten in het buitenland hlijkt dat deze stammen
over soms 5 verschillende lepels heschikten. Lo is de
houten beslaglepel, dat is de impel met een gat erin orn
hes}.ag te roeren, geen iinding van onze tijd, maar hestond reeds in die tijd. Waarschijnlijk hadden zij ook
hun besten en men straf geordende samenleving.
ßij de vuurstoenqroeve werden metersdikke lagen vuursteenresten gevonden. Hieruit blijkt dat daar generaties lang
vuursteen bewerkt werd. Dhr.Felder noemt deze plaats
atelier". [en andere voor de hand liggende conciusie
is dat niet alleen voor eigen gebruik doch ook voor de
ruilhandol werd geproduceerd.
Het werk werd vaak bemoeilijkt door de zoqenaamde orgelpijpen. Orgelpijpen ontstaan op plaatsen waar het regenwater de mergel wegspoelt. In deze pijpen komt dan grind
en zand terecht.
De qevolgen laten rich raden wanneer de prehistorische
mijnwerker op zo'n pijp stootte.
Al met al men zeer leerzame dag
die voor herhalinq
vatbaar moet zijn.
IJ. Aeckers.
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DE NEDERZETTING F3IJ DE E3EEK.

Reeds lanq waren zij onderweg, men echtpaar met -twee zorien en een dochter. Zij kwamen uit. men flalkariland en n
veel zwervmn hoopten zij geschikte grond te winden voor
het uitzaalen van graan en weidegronden voor het wee.
Het was reeds ver in de zomer, de bladeren vari de bomen
begonnen reeds te kimuren.
Tegen de avond na men lange dagmars werd de schamele
tent opymsiagen en bet vee vastgezet, hij een klein vijur
werd het eten hereid, waarbij ook de geheim nacht gewaakt moest worden orn het-. vee te beschermen tegen roof-

dieren warvan er noq t.ilrijke aanwezig waren in dit
wrepede land. De moeder van het gezin, din in gezeqende
staat verkeerde, trok zieh in de tent terug want haar
tljrI zou spoedig kornen.
Na het avondrnaal zel de oudste zoon teqen zijn vader:
"1k gm mens de omqevinq verkennen, rnisschien is hier wel
ergens water te vinden". Hi.j vertrok met pijl en hoog op
zijn rug en een houten speer in de hand Hij was reeds
meer dan men uur onderweq toen hij men heek vond, waar
forni in het heldere water zwom. In de vochtiqe oever
zag hi.j de sporen van vele dieren die in de beek qe-

dronken hadden. Het heqon reeds te schemeren toen hij
zieh op de terugweq heqaf. IJij had nog maar men klein

stukje afgelegd toen hij 21ch plotseling omrinqd

zag

door men roedel woiven, die aan de beek wilden qaan
drinken. De leider van deroedel, men prachtig beost met
vii jmscherpe tannen in zljn bek zag hem het merst en hij
maakte zieh klaar voor de aanvai. De jongeman zag men
dikke boom en qehriikte deze ais dekking in de rug. Met

zijn sneer wist hlj de leider van de roedel te veruonden.
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Door bet qehuil van deze vol.1 schrokken de andere wolven
zo, dat er eeri korte qevechtspauze onstond. hiervan gebruik rnnkend wist hij zich aan men iaaqhangende tak ornhoog te trekken en t'as veiliq voor rie wolven. De wolveri
hieven echter in de buurt rondhangen. Hi.j durfde de boom
niet te verlaten. (Jndertussen was het donker geworden eri

hij besloot in do boom te yachten tot het veer licht zou
worden,

De geheim nacht was hij In qezelschap van men uil die in
een holte van de boom woonde.

In de vroeqe ochtendschemerinq qenoot hij van de vele
dieren die kwarnen drinken in de heek. Daarna vertrok hij

orn zich veer hij zijn familie te voeqen.

Floe was bet ondertussen met de achterqebieven familie in
de tent qeqaan?

Ongerust over zijn uithlijven hadrien zij nog men zoekactie ondernomen maar zij keerden onverrichter zaken bij
de tent terug. Het was inmidriels donker geworden.
Groot was de bezorqdheid van de familie orn hun oudste
zoon. In de vroeqe ochtend werd ook nog een dochter geboren.

Het was noq maar nauwelijks licht of de tweede zoon ging
op zoek naar zijn broer. Spoedig had hij een zwak spoor
qevonden en onqeveer halverweqe zaqen zij elkaar teruq,
zij ornarmden elkaar en spoedden zich naar de tent waar
ze met vreugde werden beqroet.

Na vat op verhaal te zijn gekoinen vertelde de oudste zoofl
over het qevecht met de wolven, maar hij kwam niet uitverteid over de heek met het heldere water en de vele
dieren die er kwamen drinken. Maar hot meest welkorn was

dat er veel goede grond aanwezig was. Flij wist zijn vader te overreden orn toch mens te gaan kijken en even later vertrokken beide naar de beek.
Aanqekomen bij de boom wearin de oudste zoon de nacht
had doorqebracht zei deze tegen zijn varier:
wlj
hier voor ong een onderkomen bouwen bij de boom die mij
hot leven gered heeft".
Kart voor de winter inviel was het onderkomen gereed.

ledereen was zeer verheugd temeer daar bet trekken nu
ook was afgelopen,
Hard werd er door imdereen gewerkt orn zo spoediq mogelijk
men akker en men stuk grasland te verkrijqen zodat in het
voorjaar qezaaid kon worden.
Do jacht moest in de eerste tljd ioor hot levensonderhoUd
zorgen. Hiervoor zorqde de ouriste zoon terwijl de vader
met zijn tweede zoon op de landerijen werkte en deze be
scherrnden teqon de dieren.
Dikwijls mocht de donhter mee met de oudste zoon orn krui

den en alles vat eethaar was uit het hos te verzamelen.
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Langzaam kwamen doze mensen in oen beter doon. De
veestapoi en hot qezin

breidden zich uit en er moest ioor een

heter onderkomen worden gezorgd.

Uit hot bos werden de materialen gehaald en spoedig was
eon gorlefelijk onderkomen klaar ioor mons
dier.
lioordat dit werd betrokken, werden de oudsteenzoon
de
oüdste dochter naar hot hos gestuurd orn te zorgen en
dat er
wat extra's kwarn voor een feestmaaltijd.

Hij volqde al eon tijd een prachtige hertehok, die hij
wist neer te leggen. Bu de geschoten hok
zag
hij dat twee pijien het dier qedood hadden aangekomen,
en hij had
maar eon piji gebrulkt.
De jeger die de andere phi verschoten had
vertoonde zich
en zij zouden op do vuist
gegean zijn als niet oen jonge

urouw zich in het gesprek gemengd had. Zij hesioteri genoegen to nemen met ioder de helft.
Het bleek dat doze rnensen zlch sinds kort ook haddon qevestiqd bij de book, maar eniqe uren verderop.
Natuurlijk werden er wederzijdse bezoeken gebracht. Na
korte tijd werden er hruiioften gevierd. Lange do hook
word hot gezellig druk, ioder was er qelukkig. Hot hoe
en de qoede qrond in de nabijheid zorqden er voor dat
iedernen kan leven.
Eeuwen duurde dit zo. F-let iandschap veranderde langzanm
in eon akker en grasland en do hellinhosson hieven in
stand omdat or niet meer werd gebruikt dan nodiq was
en
hot zich zo zeif herstolde.
Plotseling waren doze moneen verdwenon, de oorzaak dearvan zullen wij wel noolt te ieten komen.
Vijf'duizend jaren later noemde men deze beek de Strijthagerbeek en vlak bij do pleats wear zo lang qeloden
eflige schamele gebouwen stonden, staat nu eon kapitale

boerderij die intussen ook weer enige eouwen hostact.

In de orngevinq van doze hoi, dio
do Overste hof wordt genoernd,
,nnd de heer J.J.Jongeri de overhlijfselen van doze moneen. Hot
aerdewerk wet doze monsen meek-

ten, was versierd met gebogen
J.ljnen on near dit aerdework
werden zij genoemd.
Hot volk van de hand-korarniok.
Ook werden van dit volk vondston

opgegraven in Sittarrl, Geben eri
Elsboo. Hot materiaal werd met
elkear vergeleken en vertoonde

dezel fde eiqenschappen

i .tJ. V. Von rooy
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DE BEUGELBPrN EN HET SPEL.
Bij veel Landgraaf - zeer zeker Nieuwenhager - ouderen
leeft nog uni de herinnering dat op de honk tussen [minastrant-Iloogst.raat-Heigank (d'r ouwe kirmespiel) een bewgelbaan heeft geleqen. Hier pieegde men in de vorm van
cafe vermakrniijkheid orn een inqezette prijs of consumptI
het heugeispel te spelen in de schaduw van een enorme
I. indenboom

tiet. beugeien,(ook uni kiossen qenoemd) is een MiddeieeUWS

nu uit Zuid-Lirnburq verduenen spe, wordt echter in Midde
Limburg evenais in aangrenzend Drabant en Beiciie's gebied
vneivuidiq ais recreatie, zowel in sport-competitie gesp e eid.

tilt de historie van het heugeispel moeten we nannemen
het eon der oudste baisporten vertegenwoordiqd in de vorm
van het veroveron of binnendrinqen in de poort van de tP
genstander. Die door zijn speeiwijze dit tracht te verhinderen orn zeif binnen te dringen of zijn tegenstandCr
door de heugni (poort) terug te drijven. Uitgaande van
dit principe zi-jn de speiregeis opqebouwd weike worden
qehanteerd door de in Roermond gevestigde Nederiandse
Reugeibond (1933).
Biijkens een verordening in Deventer uit 1482 werd aafl
de oevers van de Ilsel het heugeispel qespeeld, eveneefl5
wordt ook ais Deventenaar het spel aangehaaid door EraS
mus (1468-1536) in zijn "Dialogen".
De uitvoerinq van het spel is te zinn op bet werk vafl
Pieter Dreugel de Jonge (1564-1638) de Sint Jorlskerml5'
Bekendheid van het heugeispel in de omgeving 1ntwprpefl
wordt aangegeven door 1drian van Overbeck (ud van de

ntwerpener Lucsgiide). Hij vervaardigde in 1513 ht
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houtsnijuerk voor het prachtige hoofdaltaar der Mariakerk in Kernpen (D), hierop zijn in het middengedeelte
twee met het beugeispel bezig zijnde kinderen afqebeeld.
Zoals met de meeste sporten of spe1en het geval
-en
ook nu wel bij nieuwe-, werd het spel eerst. in dewas
z.g.
betere krinqen gespeeld. Want in de lSde eeuw zorgde de
overheid van Nijmegen voor een mooi stuk vrije tijdshesteding voor haar ambtenaren. Op kosten van de stad
werd buiten de poort ean beugelbaan aangelegd, zodat de
poortwachters de benen wat konden strekken bij een partijtje beugelen. Deze
door een kegelbaan.

bezigheld werd in 1656 vervangen

/,
'

De hedendaagse

beugeltbaan be-

staat uit een
rechthoekiq

Bctiez.

af ge z e t t e

ruimte, ter

lengte van
10,50 mtr. en
/
ter breedte
van 5,15 rnt.r.
scvß4
/
/
met op 1/4 van
L
,"
de lengte een
/
ijzeren beuqel
r
.-,
onwrikbaar in
de grond bevestigd. De
Vloer wordt gemaakt van magere kleigrond, goed
eangeStampd en bestrooid met zand of fijn grind am eventuele
Ç

S.

Oneff'enheden weg te werken. Als afrastering en begrenzing van het speelveld is het geheel door
lage hauten schuttlnq omzoomd. Verdor heeft men 4 eon
ballen nodig

In twee verschjllende kleuren van ca. 18 cm. doorsnede

On eon gewicht van 4 kg. welke nu zijn gemaakt van
kunstsof (letikoriet) maar vroeger bJ j voorkeur uit hot
Zuid Arnerikaanse uebrncho-hout(bijIbreker) eon zwaar en

Spijkerharde houtsoort.
Voor het verplaatsen of spelen van de bal mankt men gebruik van palet of

sieger. Dit als werkttiig voor de
deren of meer gooefende spelers, terwiji nu oak voor oude
beginners of dames hot z.g. schubke is toeqestaan. Voor
d
stevigheid van dit speelgerei maakt men het van notenhout, is veelal persoonlijk hezit en vervaardigd naar
eigen hand.
Het spel begint wanneer de lste speler, staande met eon
Voet in de qreppel en eon voet op do baan, zijn bai met
hot, palet door de beugel probeert te spelen. Alj doze
Uitqanqspositie (zo verteld men) is reeds monige brook
Y°scheurd, zodat echte beuqeinars eon wedstrijdbroek
(qeiijk eon Volendammer costuurn) gebruiken.
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Dii orn ninntuole ongernokken io voorkomon.

Zodro de hoi von de eersie speler stil ugt mog nr.

2

zijn kons wogen orn, indien de bol door de betigol roil;,
tcil<nns 2 punten in scoron.

Wordt eno hoi von hei. ochierveid door de heuqel geroid,
worden 2 punten in minder Ing qebrocht onz.
îlot zou te ver vooren de gohele speireqels te omschrijvon, doch ois ,iinnor treedt hIJ op hot crepodium clin
hei oerst eon toloal von 3D punten heoFt. Eon gelijk
spel Is dus uitgesloten.
[en en onder wijst er op dot men hij dit spel hoi hoofd
dient te houden orn te weten hoe men eon hoi dient
erht
io spelon orn to scoron, of de teqenportij dit te boletten. Doornoost is hlerbij don nog de norliqo kracht vero i st.

Dot hot spel niet onder do lichiste wordt qorongschikt
kn men ofleidon uit hot gezogde no zuere orbeld: "Dúo
hoot vir flink motte beuqole".
Nost do Nieiiwonhogense hougelhoon moot rioq eon boon
op Rolduc yowoost zijn.
Men streeft er nu floor orn In t',ronsveld jederom eon boon
eon te loggen.
h. er.

DflUt,STR!T 1f SCîl/E3flERG.

Hier moot vroeger eon hock geweosi zijn die hot ucter
von do hoogto von Schoesherg ofvoerdn.
Otide moneen wjten mlj te verteilen dot doze heck bu
de bnerderij
onnwezig woe.
Von hieruti Hop de heck neor de Rrugstrnot en vio
echter do Hoossen noor hot
iotIori Scheesherg on vervolgens neor [yqelohovon.
[)oze heck te door do romelnon reeds overhrugd.
Do hnerlijkheld Schoeeborg mpot 1ndertIjd eon bodroq
beschikhoor stellen voor hot horstol von de bruq.
1on doze hruq, wolke noq onder de wog eenwezlg moot
zljn, denkt rie weg z'n noom.
J . I,, .

, . 'I

H.A.J. Dortants
Eygelshovenerweg 25
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\Jrì de redactie.

le Jaarqang

Eec redactic is cee leuke, vreemde, prettige, ernstige,
enz. zack. Je z.iet er allerlei soorten
er die nieuwsgierig zijn, sommige kernen censen. Er zijn
naar vreemde
dingen informeren, anderen
brengen
bun
hijdrage
veer
Rulletin el Jaarboek,(Dit

zijn er niet veci. Hiervcn
mogen er meer kernen) weer anderen
kernen veer iniichtirìgen en cok zijn er die <omen je van
je werk af'houden.
Deze zie ik bet
liefst. Zeker ais
pen ben. Dan nodig
ik die uit. orn

ii< gras aan het: knipen een kopje koffie te drinken. Wear heb ik tijdens
dergeiijke werkzacmheden
even binnen te kernen.

altijd zin in. En als ze dan
weggaan ge ik door met m'e
werk in de hoop dat er weer
iemand komt. Tijdens de keffie
praat
lei. zaken. (Natuuriijk

je dan over aller-

Nu denk ik er ace dat er"Heemkunde")
eck cog ernstige zaken zijn
Waarover iots vertold meet worden.We
beginnen maar met.
de laatste ledenvergadering. Eec
korte vergaderinq waarop een prachtige
lezing met die's
(Die moeten we meer vragen). Die volgde door dhr.Felder.
was te kurt,
niet volledig, niet al. Kunnen wevergadering
dit nog cens overdoen?
Kuneen we niet coq cens hij elkaar
kernen? Er is nog ZUved te vragen, te
verteilen,
te
reqelenen
denvergaderinq per jeer is erg weinig. Dit een aig. lelaatste over
de vergadering is niet van mij
persoonlijk hoewel ik bet
er helemaal mee cens hen.
In bet nummer van Sept.'85 hoop
ik men eproep, met. agenda,
te kunnen plaatsen veer een'
Rlgem.ledenvergadering.
Reeds nu dring ik bij all e leden er op ace doze vergadering
beslist bij te jenen.
Nu
even bet Jaarboek 1905.Doer cee type-loutje st.end in

de perseonlijke mededeling dat de prijs
veer loden 1.15,-Is. Dit muet zijn 1.10.00. lle leden hebberi
cog geell

Jaarhoek 1985. We hebben neg enkele
exemplaren veer de
leden vastgeheuden. Zijn deze op i Juli
haald dan gaan die de vrije imrkoop in nog niet afge-

pri-js 1.15.01].

en dan is de
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1\CTIVITEITEN SECT1E CULTIJIJB [N f\RLH[OL01E.

Zoals reeds in het vorig Bulletin te lezen was hebben wij

op onze hijeenkomsten enkele mude ambachteri helicht.
Zo heeft dhr. 1\.Janssen een lezing gehouden over "hot
bakken". Meer dan twec uur lang wist hij de aanwezigen
vele interessante wetenswaardigheden omt.rent "hot bakken"

te verteilen.

De lezing over "sigaren maken" werd verzorgd door Mevr
[.Janssen-Jurqens, Familieleden van haar hadden vroeger
eon sigarenf'ahriek aan de Hereweg.
Ook de lezing door dhr.W.Beckers over de "Brun5summerheide" geologisch qezien was interessant.
Onze volgende activiteit is een iandelinq op 15 Juni
door Bimhurq. Jertrek 9.45 nahij de Hoolqrub to Rimburg.
De sectie rcheoioqie kan U verdor mededelen dat door
haar hemoeienissen drie qrote borden gepiaatst zullen
worden bij het monument Landgraaf met het opschrift:
"Monument LandqraaF. Dubbele ringwai met droge greppel".
De borden zullen officleel onthuld worden op Donderdag
20 Juni orn 17.00 uur (onder voorbehoud).
Eon en ander zal met enige feestelijkhedon qepaard gaan.
Vermeldenswaard is nok, dat in het tracce van de weg de
"Dude L andqraaf" vanal "Ran de Beuk", de landgraaf' woor
worden.
in de oorspronkeiijke toestand teruggebracht zal
Dit orn de lezers van de tekst op het bord al direct pen
indrmjk vari de Landgraaf Le geven.
De sectie Rrcheoingie en Cultuur is ook in Juli van plan

eon buitenactiviteit te organiseren.

1\[T1\JITETT[N S[CTIE MONUMENTEN [N KRRTOGRRFIE.

Onze activiteiton werden enerzijds beperkt door de winterse weersomstandigheden, anderzijds vergden de uitgasien van Bulletin en Jaarhock vrij veci t.ijd.
Niettemin genoten te weinig O[GL-leden van eon bezoek
aan een tentoonstelling van oudheidkundiqe voorwerpen
in de Brikke Oave te Hrunssum.Zernr de moeite waard mode door de goed verzorgde ontvanqst aldaar. Gelukkig is
dit voor herhaling vatbaar.
\ierder heleefdenwij onder leiding van de heer van \ienrooij een wandeling door de Kakert en het Haasdal waar
bij wij ons verhaasden over het vele dat te zien en to
vertellen valt over slechts eon klein deel van onze
L andgraaf.

VERSLAtI JARRVERLI\D[RING

JaEirverqaderinq

3 1PRIL 1Y85.
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virì het Oudheidkuridig
Cultuurhistorisch
Gnootschep Landqraf (D.C.G.L.) op lJoensdag
3 Ipri1
1985 orn 19,00 our in hot Eijkhaqen
colleqe Ern 3chaosberg
J\rnniiezig zijn 23 personen0 Uoorzitter
Derks opent de
urnrgaderirig en vertelt over onze eventuele
We zoeken al toec jar near een geschikie hiiísvesting
ruirnte, De behuizing in de Kleuterschool in de
SchttenstraEìt
li-jkt., oat de veruarming betreft, Pastoor
ieel te duur te uorden
Volgens opgave
bet 5.J,C. zou in
het Cerneenschapshuis "d'r Sjeet"van
de ruimte van het voormalige
dienstencentrum, hestaande uit n lokaal
sian 85 m2, een
kantoorculote van 1g m2 en eon bergruimte,
beschikbaar zijn
Derks merkt op dat er voor 1985
qeen subsidie van de gerneent.e is ontoangen. In cerste instantie
aanvraag afgeuezen, maar bet bestuur heeftis de subsidie/.R.D.B. procedure aanqespannen. Rok voor daartegen een
1985 is eon
aanvraag voor subsidie bij de gemeent.e
gedaan en wij
stellen ons ioor de kosten
van onze huisvestinq als subsidie aan de gerneento Le vragen.

Staande de vergadering worden do heron Beckers
en Brouuer
aangewezen orn de kosten en uitgaven
ter rnevrouw Ringens te controleren, van onze penrningmees-

Vervolgens
best de secretaris ziju jaarversiag
Op de jaarvergadering
voor
van Donderdag Y [ebruari 1984 trad
de heer Jíjgen af als secretaris
en werd de heer Kuiji als
Zodanig gekozen. Hot aantal hetalende
loden hedroeg por
Januari 1985 51, aismede 2 gezinsleden
Naar aanleiding van hot mogelijk stichten en 2 jeugdleden.
van eon recreatie/hunqalowpark in de omgeving van hot kasteel
Strijthagen heéft hot bestuur
hot O.C.1.L. in eon brief aan
bet College van B. en W. van
der gemeente Landgraaf zijn
veronLrusting uitgesproken en er op gewezen
dat hot gebied
volgens de wet op de Ruimtelijke
eon deel natuurgobied is en voor Ordening van 1965 voor
gebied met landschappelijke waardeeen ander dccl agrarisch
duidelijk is aangehiezen voor do passieve recreatie. Inenantwoord
ons
schrijven hebben wij van B. en W. Landgraaf op op
24 Juli
1984 oen brief ontvangon met de vermelding
dat de raad
alleen eon principehesluit had
genornen
en
dat later na
afronding van de procedure de formole
mogelijkheid
beStond orn een bezwaarschrift
OP de open dag van Zaterdag in te dienen.
24 Juni 1984 hebben verscheidone loden een excursie gemaakt
naar do vuursteenmijn te
R i j ck holt.
Twe0 lezingon zijn in het
afgelopen seizoen
de
eerste
van drs,
op Dinedag 17 1pril gehouden,
het ontstaan vanRamakers
1 98/4 over
do
Petrus
en Paulus parochie te Schaesberg waarhij hij eon
duidelijk
legde tussen de
Pancratiug parochie te Heerlen verband
Petrus en Paulus parochie te en hot onstaan van de
Schaesherq.
1
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De lezing werd bijqeioorid door 26 personen en is gepubli
ceerd in hot "Land van Herb" 1984 nrC, 1, 2 en 3,
Eon lezing vn drs.Wi11ems,provincia1 archeoloog van
Limburg van hot R.D.. (Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodeinonderzoek) te í\mersfoort over "Irchoo1ogisch onderzoek in Limburg" op Dinsdag 26 Juni 1984 werd bugewoond door 19 personen. Hij verteide nuder meer dat archeologi.sche vondsten dienen te worden overgedragen man
bet provinciaal depot van bodernvondsten te Ilaastricht,
derqelijke vondsten nooit
nie na registratie, waardoor
meer verloren qaan, doze vondsten rnogelijk weer uitlenen
man de 0udheidkamers
De secretaris heeft begin f-\ugustus veer de Rotary Club
Landgraaí eon lezinq gebouden over onze heemkundevereniging.
34 personen waren aanwezig bij de hus-excursie naar hot
kasteel Krickenheck, Kempen, waar de archivaris van de
graaf van Schaesberg, de heer Schulte, ans op voortreffelijke wijze door doze oude stad heeft rondgeleid, en
naar Xanten waar de ten dole opgegraven en gereconstrucerdo "Colonia Ulpia Triana" gesticht ca. 100 j. na Chr

werd hezocht.
Dostuursvergaderirigen zijn 10 mmml gebouden.
Uitgave bulletin en jaarboek: Dankzij de werkkracht van
de beer \Ierbunt is beg in December 1984 bet eerste bullenummer is betin ian bet 0.C..L. verschonen. Hot tweede
gin Ilmart uitgekomen en bet jaarboek is door hem thans
voor druk gereed qemaakt waarbij meer dan 100 pagina's

zijn qetypt. Eon woord van hulde is hier zeker op zije
plants, voora.l ook omdat hij hot in zijn ent.je heef't

god a an
We prijzen ens qelukkig dat de dialect.qroep meL 14 loden sinds Maart 1985 tot ens genootschap is toegetreden
1985 van do secretaresse mehij schrijven van 2/-m Maart
beer
Rockers is ens hierbij van
írouw Mofers-Coeneri. De
grete steun geweest.
monumenten, die
\Jeel werk is ook ierzet binnen de sectin
10 mami bijeenkwam en eon wandeling organiseerde naar
bet Heihofgebinnl en de voormaliqeluchtscbacht en excUr
síes naar flijckholt en Brunssum. De sectie cultuur en
archeologie is 8 mani bijeengekomen en beeft oen exctir
sie naar bet Wormdal georganiseerd. De heer v./pnrooi3
is in bet. kader van eon inventarisatie van monumenten
bezi.g eon wandeling ann hot voorbereiden door de Kakert
Palemiq, kasteel Schaesberg, Leenhof nn loithos, waarhuj
alle in doze sectie voorkomende ctjltuurmonumenten en
merkumardigheden beschreven zullen worden.
Na controle van de heron Rockers en flrouwer wordt bet
financieel overzicht van inkomsten en Ltitqaven van onze penningmeester, mnevrouw Ringens, goodgekeurd.
De heer Verbunt vertelt bet eon en ander over het jnC'
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boek. Hot zal in April 1985 uitqebracht worden. [eden
betalen f'.10.00 per exemplaar en niet leden 1. 15.00.
Hot jaarboek hestaat, uit ongeveer 110 pagina's en zal
toor niet loden op drie verkoopadressen in Schaesberg,

Nieuwenhagen en Ubach over Worms aangeschaf't kunnen
worden.

Bij de rondvraag merkt de hoer \/erhunt op dat er bij de
aankondiging van de jaarvergadoring geen agendapunten
vermeid stonrien. Voorzitter Derks noernt dat eon verzuim
en zegt toe dat dit in de toekomst niet meer zal geheuron.
Do heer Verbunt vraaqt de vergadering steeds voor copij
te zorgen vari hot bulletin en hot jaarboek.
De hoer van Dijck merkt op dat de sectie archief en bibliotheek min ol meer slaponde is.
Do hoer Terlingen windE dat de kascontrole in feite neu
paar dagen voor de jaarvergadering moet geschieden. Hi.j
vraagL naar de inhoud van hot jaarhoek, waarna de heer
/erhunt eon opsomming van de

artikelen geeft die er zijn

Opgenornen.

De hoer Beckers merkt op dat er zo veci archeologische
vondsten veer onze Landgraalse gemeenschap verloren qaan.
Lo schijnt er eon werkgruep buiten onze gemeente en op
graving te hobben verricht in de omgeving van de voormaligo luchtschacht van de Staatsmijn Hendrik waarbij ieel
paleolitisch materiaal is gevoriden, Hoe zouden we hier-

van materiaal kunnen verkrijgeri.
0m 20.00 uur sluit voorzi.tter Derks de vergadering waarna de heer W.U.Felder eon lezinq qaat houden over de
vuurstoenmijnbouw in Zuid Limburg.
De secretaris van bet 0.C.[.L.
0. 5.Kuiji
PCTIVIT[JT[N SEKlIC DIALECT
Onze dialektqroep is vanaf

1

April 1985 lid vari liet

D.C.G.L. Joordien vorniden wij reeds eon kleine korngroep
die na veci voorbereidend werk in Nov.1984 is gestart.

Wij zijn bet er allemaal over eons, dat hot dialekt aan
het verioederen is en het zal noodzakelijk zijn, orn via
eon geinteresseerdo
groep een serieuze studie van bet
dialekt te maken.
We zijn op het ogenblik bezig, zowel de gewaardeerde
Voldeke_spelling alsook de spelling Driessen op zijn
PoSitieve en neqatieie kanten te onderzoeken,
Hiervoor komen wij eenmaal per maarid bij elkaar.
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DEIErLEND \i1\N DE t/NSE WELT.
f\g,

huij ig de siehdng dog aaîheshteld,

d'r tilievizie aaf'qemeld,
d'r radio mit. d'r drek mitgegerve,

vat huij 1g dan e rurg ieve,
En huij ig dan nog knip op de ugo,
dat ze van de ganse ielend nieks mie zoge,
en shtup in de oere, gersoleerde moere,
dan zouw ut. beshlis nit lang mie doere,
dan gleuvet 1g, dat de ganse welt

oeht buter piezeer wur samegeshteld
(lar

.ig han nog de siehding,

ig han tillevizie
eri d'r radio weul 1g
og nit kwiet zie
en die dujje mig dan
joar in, joar oeht,
mit de naas op van al

wat 1g liever nit hoeL.
Wat 1g uvverdaag op d'r radio hur,
dat zien 1g ut sovverìs nog ins in kiur,
de siehdong giet ut mig shtiat. op wit,
en lt nog e bietje derbij wie der wit.
op ut letste wed ut dig kaod en heet,
vershreks de dig rit, went d'r tiilef'oon geet,
zds de qiddere miensh ìur inne shpitsbooî ma,
wils kettinge op vinstere en dire ham,
da giet dig inne d'r gowwe road:
dihster nit uvver gen shtroat.
gangk in
En qiddere vrunk, uoes de da mit kai s,
hingt dig zienq zrreg nog man d'r hais.
de
tij zunt ter geshtorve, doa is inne krank
kroog e ongeluk. dom hat ut gebrank
de
Dan bis rie np eonioal tsemlig kapot,.

dan denks de dig: herrejee, bis de nog god,
drieqs doeh u ieed van de ganse welt?
Dan bis de in tied van nieks aaEqemeid.
Noe rigs de dig mar ins op ut shunn in ut ie"e
dat is dig dog nit wir rìieks qegeeve
En wens de dig dom wer drop i geshteld.
dan his rie d'r glukligste miensh van de welt

[[N URN \JONDST.

ilathias Jozeph Keybets, landhouwer en wonende aan de
Gatonstraat, was in do periode van 1836 tot 1842 burqemeester van Nieuwenhagen

In zijn amhtsperiode werden, op eon door de gemeente
verkocht stuk heide, dennen geplant.
I-Jet toeval wilde dat men potten vond met resten van iijkverbranding, hetgeen er op duidde dat men hier onwetend,
te doen had met grafheuvels uit eon lang verleden tijd.
Doze voor rie burgemeester ongebruikelijke begraaf methode
was voor hein de aani&ding orn de gouverneur van een en
ander op de hoogte te stellen in de vorm van onderstaande

brief, qedateerd 24 Juni

1840.

Ian de [ommissaris des Konings.
"1k haast mij Ued.gestrenge Heer Commissaris te berichten,
eon wonderwerk hot welk tot voorschijn is gekomen, in de

gemeente Heyden van Nieuwenhagen gelegen, daar

in bet
vorig jaar emeentehijde is verkojht woordon en van diens

jaar zijn bewerkL woorden orn dennen te zaaien, hebben
zelve werkleeden uit do grond gehaalt ardepotten deweike
de swarte Santqront, gemeliert met beenen knooken.
5mo
het aiqemeen gerugt qaat zoude dit voortspreuten, van uit

den Duden Heydensche

tijd, terwijl de overieden in dion
tijd verbrant woorden on de assen en knooken dus in cene
pot gedaan woorden en dus in do arde beqraven
woorden zijn"
Nadien is er steeds aanleiding geweest orn nieuwsqierig
near hetgeen de aarde voor ens verborgen hielri nader te
onderzoeken of wit te graven
Veci van doze grafhouvels zijn hierdoor ondeskundig en
zonder vordere reqistratie vernield en bet gevondenn verkwanseid ricer elders.
Enkele good hewaarde weardevolle urrien uit onze gemeente
Zijn in bruikleen
ens efgestaan. lede dit, meenrien
lidi er good aan tecan
doen eon urn in dit bulletin to vermelden mot de oms verstrnkto gogevons, terwiji enkeln
anderen in hot Bestuwrscentrurn zijn tentoongesteld
Verheugd zijn wij dat wij dezo urnen voor onze dod std-

ling mogen qebruiken.
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Urn van grijszwart aardewerk
geheel gaaf Gevuld met ver
brande beenderresten.
Gevonden in een urnenveld te
Nieuwenhagerheide in 1936.
Doorsnede opening 16 cm,
21 cm
Doorsnede bulk
9 cm
Doorsnede boden
2 cm
Hoogte rand

Wij hopen dat de gerneenschap hegrip toont in ons streven,
zodat, ondanks de verieden graa1woede de in ons gebied
nog aanweZige grafheuvels gespaard mogen hlijven.
Onnodig is hot te vermelden dat men ook hoden niet
schroomt um met eon bulldozer te work te gaan zonder
aarzeling of' hegrip your oudheid of' hot schone uit
het verledon.
ha, er,

liT

SHP/1\í\NSE StITRMND.

noa Shpanje p verkans...
Noets mied dat Shpaanse shtrand..
Noets rnie

doa han ig mig d'r letste kier
de ziel en ut vol verbrank.
vied, wies de mar kiekke karis,
likgt ut vleesh, wie p d'r gril,
en drient zig rnk op boehk. en rug,
weil ut ringsum rustere wil,...
Zne

Ut badpak kriet d'r loemelek1,
Cfl

(JOe driet nog bikini?

Nue mt ut "oben ohne" zie.
en

nqe....ni.eks of' mini.

Mar wons de doa ing wek of' drij
tusshe al dat vieesh cjelege,
dan shrnakt dig ginne shnietse.1 mie,
wils vogetarir weide.
Drum blief 1g heem, de koepere ploert
zal mig hij nit vershnirke,

mar alle zagte znneshtrlkes
mage wig vrij howirke,,
E .11-C
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\J/N WEGKR(JIS TOT KRPEL

Deel III,
Hot wegkruis, toekomst of verleden tijd.
Er staan in onze qemeente heel wat kruisbeolden langs
de wegen en op kruispunten. Hot k] inkt misschien vreemd
doch wanneer men met plaatson is begonnen is een onbeantwoorde vraag. Ilogelijk is hot wel dat een en ander
samen kan zijn gegaan met de geloofsverkondiging, die
de heinjerise sLenen
opgericht als haken
op kruispunten, doorofferplaatsen,
kruisen verving.
Over wie de eer als oerste kan worden aangeschreven lopen de meningen nogal uiteen. Eon meent n,l, dat de H.
Servatius als hisschop van Maastricht op hot einde van
de 4de eeuu al wegkruisen
opgericht, terwijl anderen het in bet jaar 700 heeft
de H.bjjllebrorcl toeschrijven.
Eon derde lezing geeft aan dat Paus Leo III op hot einde van de achtste eeuu het plaatsen van kruisen sLerk
heeft bevorderd.
Hoe dan ook, onze gemeonte maakt goen uitzondering

op
hot aanzien van hot Limburgse lancischap en indien men
de miming is tongedaan dat doze kruisen en kapellen
eon niet weg te denken straatmeubilair zijn, moeten
bij good betrachten toegeveri dat we doze dan onder hot;
sierlijke of verfraaiende meubilair moeten rang'schikken,
Hij het nagaan, waar staan de kruisen in nos lanrischap,
reos de vraag wat is en hoe komt men tot hot kruis als
vorm en uitvoering. Dit nu was de aanleiding diverso
naslagwerken to raadplegen orn te komen tot de volgen-

do samenvatting.
Kruis

eds voor hot Christendom bekend zijnde vorm als
magisch symbool (b,v. hakenkruis swastika als teken
Eon

ian qeluk).
Doordat Jezus Christus aan het kr;iis s.tierf is hot
kruis in velerlei vorm eon bijna exclusiof token geworden van do Christonon.

In do Christelijke traditie blijft bet kruis hot token

Van hot echte leven, waarnaar de mensen en de wereid op
weg zijn, bet teken van hoop en opstanding.
Gecombinoerd met twoe duiven en zegenkrans is bet kruis
eon token tian ovorwiiining, terwijl mon op grafstenon
hot kruis veelol i.n combinatie ziot met bet Christus
a o n og ram,
Kruisig ing.
De gruwelijkste methode van terechtstelling, die uit
hot oosten afkomstig was, door de Romeinen van de Car-

hagers of Punirs werd overgenomen en door hen werd
toegepast. op niet
Fomeinnn.
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\iooral bij siaven als straf op moord, roof of verraad.

Waarschijnlijk werden de veroordeelden reeds op de veroordeling aan de dwarsbaik vastgehonden en moest dan
vaak onder geseislaqen de balk dragon naar de plaats

der terechtstelling, waarhij dan eau de balk werd vast-

genaqeld en dan opgehesen aan orno rechtop steende pad.
Dok werden dan de voeten vaak vastgenageld.

Bij de Rorneinen de wreedste en de afschuwelijkste aller
straffen.
De Joden pasten haar niet Loe, wel kenden zij bet npbangen van lijken der terecht-gestelden aan palen orn
de schande nog groter te maken. De Joodse leiders eistm echter vari de Romeinen wel de kruisdood van Jezus
Christus, die deze dood daarna onderging Op Golgota.

Deze terechtstelling werd de aanleiding tot de uitbeelding van her. kruisbeeld (lat.crucifix)
Kr u i s h eel (J.
Dit is een kruis waarop eon beeld (corpus) van de gekruisigde Christus is hevestigd.
In de eerste vier eeuwen van bet Christendom kuarn bet
niet, voor (de kruisdood werd als smadelijk gevoeld).
Sedert de elfde eeuu is bet kruisbeeld verplicht op
de altaren der R.K.kerk en sedertdien algemeen gebruikelijk oen ,kruisheeld te plaatsen in R.K. openhare gebouwen. Zo ook in particuliere woningen erì op
kruispunten en wegen.
In ProLestan1 kringen (tegenwoordig ook meer in R.K.

kringen), geeft men meer de voorkeur aen een kruis
zonder corpus.

Romaanse Crucifixen stellen Christus voor in triomferende houding met kroon op het hoold en vaak gekleed
in eon lange tunica, steeds met. vier nagels aan bet
kruis gebecht, terwiji gotische kruisen meer de nadruk
loggen op zijn lijden. llij draagt dan eon doornen
kroon en een lendendoek, bet hoofd terzijde en bet lichaam is geschonden, beide voeten zijn met eon nagel
vast gen a geld.
Sinds de Gotiek komt ook bet opschrift INRI (lesos
Nazarenus Rex Ii udaeorum) Jezus van Nazareth Koniing

,der Joden voor.
Vanaf de Renaissance werd bet crucifix vaak tot object van knappe uitheeldingen der menselijke anatomie.
Behalve bet wegkruis kent men hot. processie-krui s, bet

altaarkruis en bet triomphkruis. Dit iaatste gewoonlijk geflankeerd door Maria en Johannes.
lia e r
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SCHLITTER JJ.

Deel
11Jij

I

beginnen onze serie artikeitjes

over de schutterij
met eon stukje geschreien rioor: L.]ans,
Voorzitter van
de Dud L imhurgse Schuttersrederatie.
LIAI BEZIELT TUCH

DIC 5CHU[T[BS?

Wat hneít de schutterijnn in hot verleden hezield en
waarom zijn ze niet jerrjwenen, toen beroepskader en
dienstplichtigen hun militairm activiteiton overnamen

en hrmndweren en andere vrijwiliiqe en niet-vrijwillige
hulpverlenirìgsdiensten en organisaties hun humanitaire
taken?

Um doze vraaq te heantwoorden moot. men Ceruggaan naar
de tijd van hun ontstaar-i, de middeleeuwen. Hot was eon

tT1Bn

ijd waarin, onder invloed van hot christendom, het hewustzljn hegon door te dringen dat alle mensen voor 1od
gelijk zijn en men zich aan slavernij erì horigheid begonCe ontworstelen. De nog niet zo lang vrijqemaakte
mens zag dat de kostbare irijheid bescherrnd moest norden tegenover ledereen die ClIC grote qeestelijk en matende good met macht van wapenen zou kunnen bedreigen.
De Christeiijke kerk, die de inijheid gebracht had,
kneeg vanzelrsprekend hot hoge patronage van doze wennhaarheid, waarbij
ch hot vertegenwoordiqen, door de
deanvoor meest geschikte heiligen, banierdraqers van de
geestphtjke wnerhaartieirt, zoals Sehastiantis, Martinus
en íntonius or meer streekgebonden; Huhertus, Lamhertus,
[\mandus en Servatius,die deze vnijheid qepredikt hadden.
Veel al waren he L ook zonder meer de patroonhei 1 iqen van
de parochieqemeenschap, terwijl de steden rie voorkeur
gayen aan de patroonheiligen van de hetrokken qilden.
[en van de helangrijkste consequnnties van rie Micideleeu,se vnijheid was narnelijk hot recht orn zich in amhachtelijl<e corporatins aaneen te sluiten, de gilder),
die ter handhavinq van hun verwor,en rechten hun eigen
schutsbroederschappen oprichtten. Zo werden de schuttersgildon de tri omfantelijke demonstanten ioor de Christolijke vrijheid.
Zij toonrien dat alleen eon vrije mens vrijwiilig plichtfl op zirh kon nomon, orn zijn evenmens te beschermen
Legen gevaren van mens en natuur. Wanneer zij alleen
niet stork qenoeg ,aren, sioten zi.j zich aaneen en zochLen eon adeiijke or vorstelijke heschermer, die tevens
hun militaire leider werd, ter.iij1 hij als tegenprestatie, op hun steun knrì rekenen wanneer hij bedreigd werd.
flit verklaart ook de inirede van de Prins van Oranje in
on7p
f
d
vrije Nederl andse burgers hun

íifor.

vrijheid bedreigd achtten.

Het waren deze \Jri.je burgers in hun ommijurrJe steden die
bet, leeuwen-aanrleel leverden in rie vrijheidsstrijd, die
uiteindelijk binde tot de Nederlandse onafhankolijkheid.
Honwel bet rosultaat van rie BU-jarige oaring o.a. de
ophboei van de zeven noordelijke provincios was, moet
men niet vergeten dat bet vooral Zuid-Nederlandse edelen
waren, zoals do Limhurger van Horno die, als eersten hun
niet Marleven lieten ioor de zmak der vrijheid.. En was
nix van 5t.f\ldeqonde een Zuid-Nederlander, die in zijn
"Wilheimus" do Prins van Drarije laat zegqen, vanuit een

duidelijke Christelijke inspiratie: "Dim vroom begeert
te leven, bidt God nacht ende dach dat Hij mij crnrht
zal gheven dat 1k U helpen magh".

En dat is nnq steeds vat de schuttersgíiden, schutshroederschappen en schtrtterijen, hewust nE onclerhewust, inspireert, met Gods hu]p, de evenmens in nood te helpen,
als 't moot, met inzet van eigen leven.
De iaandels, vendels en viaggen, de trommels en trompetten, de pieken, sabels mn qeweren, de viammende kleuren
en wuivende veren zijn even za vele symbolen van doze
i n stell i n q.

Laat de toeschouwer niet meewarig en vnrgeEml ijk gumimburgs en van zolachen. I n de optochten van het tjud-L
landjuwelen
in bet
vele andere schuttersíeesten en
hronsqroen eikenhout kiopt bet hart van Limburg, dat
meer dan mens hewezen bocEL met welk eon doodsverachting
bet zich kan inzetten wanneer de qeestelijke waarden van

de vrijheid gevaar lapon.

Hot gaat hier orn onze zaak.
Die is liv moeite en inspanninqen meer dan waard.
L .Jans.
WIST U D!\T:

...ans mersto Jaarboek is verschenen?

...dit zerr positief beoordeeid wordt?
nog nieL alle leden eon hook hebben eri

iij dat vreemd iinden?

ons Jedental gestaaq grocit?
hot volgendo Bulletin aan hot eind van de
zomer (Sept.) versnhijnt?
DT S1GR\NO [EN GEDEELTE \J/N DE L'\NDGFIIÍ
WIL

\FGIi1\\/EN9992'?'?

45

wE[;KnuIs

RLGEN SJTEENE KRUUTS'

Tradiliegetrouw trokken uroeqer de kinderen tegen Pinksteren al zingend rond. In Nun mien voerden zij de
"Pinksterhloem" mee, enn meisje, dat met sluiers
omhangen en een kronntje van bloemen orn Net hooFd was
droeg. Had men ergens een girt onLvangen,
mochten
de milde gevers de "Pinksterhloem" zien endan
werden
de
sluiers van hot rnoisje opgeheven.
Hot zou op een van deze tochten gebeurd zijn,
de volgendo droeviqe geheurtonis bij hot kruis dat zich
arspeolde.
[en groepje rondtrekkende kinderen kuam hij hot stenen
kruis tesarnen en amuseerden zich hier. Hot rneisje dal
die dag voor "Pinksterhloern"
had, zou toen
opgestaan zijn orn Net kruis tegespeeld
gaan tooien met haar
pinksterkrans. Hot rneisje trok zich op aan hot kruis,
toen dit. plotseling van zijn voetstuk losscheurde.
Hot kr-uis viel naar voren
en rie zware stenen
het Pinksterbruidje. De geschrokken kinderen bedekten
trachtten
de stonen weg te wentelen. Toen dat niet gelukte,
ze weggehold orn hulp te gaan halen. Het kind .stierfzijn
echter onder de stenon van Net kruis
Daar or van dit droove voortial geen ju.i sto qeqevens
bekend waren, .ias men hot verhaal in de loop van de
jeren gean beschouwen als een legende.
Toldat uit gemeentel ijke en kerkelijke gegevens bleek
dat Net ongeval uerkcil ijk gebeurd is.
In onde archieven tian do qemeente Lihach over Worms
we rd oen proces-vorbeal en eon akte qevonden.

HeI proces vertaalriluidt.:

Pro lustitia.

¡n Net jear achiienhonderd twee en veertig op den Zeven en twintigsten der macnd moij tori vier wren naar

middag voor nos \Jaikenberq Pieter Josephus burgemeester der qemeente [Ihach over Worm, kanton Heerien,
Distrikt Maastricht Hertogdom Limburg is verschenon
Souren(Senden) Jan ¡Jiilem, oud viji en viortig jareo,
workman, woonachtig to Niouwenhagen,dezen heelt ons
klaqtiq verhacid, dat, op heerlen ten ha.Ifdri.e? uren
naarmiddaq, Heuschen Maria
gnes oud zes on twintiq
jareo, handel ster van heroep, en Heuschen Maria

Cathnrina, oud vijf' eri t.wintig jareo, handelster van
tijdlng qebragt hebben, dat. sijne dochter Souren
Maria Gertrud, oud oir jareri, sonder heroep, qehooren
on woonacht.iq te Niouwenhaqen kanton Heerlen, hertogdorn Limburg,
boroep, woonechtiq te Nieuwonhegen, hem de treLJrige

op den weg van Niouwenhaqen naar Wauhach

doodt lag, hebbende heI bovenste gedeel te van eco
steerie kruis, wat op dozen weg stond, op .sijn cangoSigI leggon, ik hob mij darlelijk daar naar too beqeven
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en nr genoemde i nFormLie hevnnden , dat den steen van
voormelde donde aiqewenteld was, waL door de voorrnelde
gesusters Heuschen .ias qeheurt orn het kind te redden,
die op he oqenb ik toen het kind noq hij leven uns
door Pelser Hendrikus, oud dertien jaren, sonder beroep, qetooren en ionnachtiq te Nieut.ienhaqen, konmende
van Waubach orn naar Nieuwenhagen te gaan uns voorhijqekomen, deseive daarvan hadde verwettigt, dadeiijk
door huip van Eigen L nurentius, oud twintig jaren,
dienstknegt, woonnchtig te tihach over Worm, den steen
van de onqeiukkige had nigewenteld; waarvan het tegenwoordig proces verbaal is opgemaakt en naar hehoorlijk
genoemen informatie de onqeiukkige alicen tocteschrijven is niemand anders en hebben naar gedane voorlez.ing
Peiser Hendrikus en Eigen Laurentius met ons geteekend

de overiqen ierklaren schrijvens enervaren te zi.jn.
(v.g.) Pelser - L.J.Eiqen - P.J.\Jaikenberg voor censluidende afschrift De hurqemeester. P.J.\Jnlkenberg.

De Luce dames Heuschen kwnmen toevallig voorbij en
werden door een dertien jarige jongen gewanrschuwd.
Toen zij zagen, dat bet kind reeds gestorven was, zijn
zij de vader gann halen. Deze heeft zich orirniddelijk

naar de plants des onheils hegeven.
De buurtschap "Het Stennn Kruis" behoorde destijds
tot de parochie H.Ilaria Huip der Christenen van Nieuw
e n hagen.

tlittreksel uit bet overlijdensregister van de kerk te
Nieuwenhagen, H.Ma ri a huip de r Chri stenen.

6nno Domini millesimo octingentesimo secundo, vigesima septima mensis Maji, circa borain tertiam pomeridinnam, prima communione aliquot ante dies facta,

ex inopinato lapsu crusts lapidene sub communitnte.
Waubach prope Nieuwenhagen, mortem infeliciter sub-

ist:

Ilari a Gerdrudi s Souren, aetatis undecim annorurn,

ruin Joannis tiuiheimi Souren en Marine Gertrudis

Driessen conjuqum in Nieuwenhagen; cujus corpus viqesima nona in coerniterio de Nieuwenhaqen sepultum
isst Grh.Klausener.
In bet jaar 1BL12 op dc 27 ste van de rnnnnd moi ornstreeks 3 uur 's namiddags o,erleed ongelukkigerwijze
nadat zu

haar i sto communie had qednan enkele dagen

van te voren, door eon plotselinge val van cnn stenen
kruis in de wijk Waubach bij Nicuwenhaqen, Maria 6ertrudi s Souren, oud il jaar, dochter van dc echtei ieden
Johannes Wilhelmus Soureri en María Gertrudis Drjessen
in Nieuwenhagen; haar lichnam werd begraven op 29 Mci
op het kerkhoí te Nieuwenhaqen.
Gerb Kinusener
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Waarschijnhijk werd hot kind gedoupt in de parochiekerk
van Schaoshorg in hot begin van hot jaar 1831. Tot die
tijd was Nieui.;onhaqen eon roctoraat onder Schaesherg.

\Ierdere qegevens zowden dus hier gevonden kurìnen worden.
Merpori.ekr'jjs "Pujyon Sjtone Kruuts".

Door dit dodolijk onqeval werd hot wegkruis eon momo

riekruis. Hot kruis staat op de driesprong te Uhach
over Worms, daar aaar de weg 'Ian Niouwenhagerheide zich

splitst in twee wegen, wolke leiden naar Waubach en
Lauradorp. Hot kruis staat tegen de gevel van hot. voormalig cafe' Bookers. \Inn oudsher wordt de ornqoving van
deze driesprong "gqen Sjtene Kruwts" genoernd. Het kruis
stamt vermoedelijk uit do l7de eeuu.
Hot kruis heeft i.n de vorige eeuu in stukkerì under de
homen op de hook van de wog naar Lauradorp gelegen.

[en zokere kapelaan Johan Smeets heeft het kruis her-

opgericht in 1866, toen hij hier op de driespronq bet
kleine huis ging bewonen, toen zijn huis was algebrand.
Hij plaatste het kruis niet meer onder de borneo maar
Legen de gevel

van bet huis.
Bij rie vorbouwing van ca1 Bookers wilde de gemoente
U.o.W. het kruis in het bloomperk plaatsen. Hiervan
wilde de familie Beckers echter niots eten.
Bij de jaarlijkse "broonk" worrit hot kruis ir, de pro-

cessie-route opgenomon

en als rustaltaar qebruikt.
Do tekst van bet kruis:
Niemand en gaat hier vorbei of te Soc....
H.Maria Dit vor

i. Beckers.
GR/FKRUI S.

Op hot kerkhof achter de Petrus en Paulus kerk te
Schaesberg staat eon bijzondere grafsteen.
De Leket op doze stoerì Lrekt de aandacht omdat er
Op staat; "eb.te Lichtenberg te Schaesberg"
DUidelijk laat morì hier uitkomen:"Lichtenberg".
De [ichtenberg vormdo met Palemig en de Scheycit samen
de gemeerite Schaesberg.

De gebworterktum 3 Januari 1837 lant uns aan eon l.ijd

(lenken dat bet R.K.-geluof hier in Schaesberg standvastig werd vnrdedigd.

Tn 1837

was eon moeilijke tijd voorhij en kregen

hier vrijheid van {odsdienst.

we

ha. er.

4 El

K T\PPER.

í\ls hot druk is in eon kapsalon boor je uni cens de
oud is eigeniijk hot kappersvak"?

vraaq:

Hot kappersvak is, zoals de meeste ambachtelijke vakken
zijri vondsten qeheel oud. In de Eqyptische pyramiden
daan die wozen op hot bestean van herenkappers, evenzo
uit de tijd van de oude Griekon en sian hot Rnmeinse Rijk
is hekend dat de kappers hestonden, hoewel dat toen siaven waren.

duurde hot echter
In bet simpele agrarische West-Europa
eniqe
weivaart.
vele ceuwen ioor or sprake was van
in de rniddeleeuwen kuam er eniqe opleving op het gehied
werden genoemd, zu wavan kappers die toen barbierenbescheiden
scharni ook haarren huiten het scheren en op
doktor
voor
hot volk.
knippen, chirurqijnen d.w.z.
kwamen en de barbierLater toen or meer echte dokters
chirurqijnen verhoden werd qenoeskunde uit te omfenen,
verviel de barbier in eon armoediq hestaan doordat hij

alleen noq irikomsten had van scheren en knippen.

Tot voor zo'n veertiq jaar goleden kwam bet grootste gehot scheren.
deelte van zijn bestaan uit bezocht
do barbier elke dag

Do beter gesitueerde kiant
soort abonnement en
voor ceo scheerbeurt, hij had eon
in de groLe kapperskast waren vele laden die verdeeld
zijn eiqen scheerwaren in vakken, waarin elke kiant
bestond
toen een speciale
spullen werden npqeborgen, er
band tussen de kient en de barbier, oem klantenkring
was tevens eon vriendenkring.echeermessen mangepast aan
Er waren veci verschillende de niet ro kapitaal kracht!de haard van de klant, want

hun scheergen kwamen slechts tweemaal in de week voor
zwaardere baard,

eon veci
heurt en zu hadden natuurlijk
hovendien waren er ook nog kianten die rich het scheren
maar eons in de week konden permiteren.
scheerbekkon enZ.
ledere groep had andere scheerdoekjes,
voordat
men de kwast kenHet scheerbekken werd gehrui.kt
de. Hot bekken werd voor hot gez.icht gehoudon rodaL het
De rijkste
gezicht makkelijk nat qemaakt kon worden.
klantengroep had dan soms zilvoren scheerbekken en als
de klant erg good bij kas was, had hij eon eigen bekken
niet zijn naam crin gegraveerd.
Thans kijkt de moderne herenkepper, in zijn good qeoutil
zlJul
leerde salon glimiachend orn maar de qeschiedenis van
yak in de voorbijqesneldo ecuwen.
Hebt U al eons eon nieuu lid geworven?
Doen. Hot qeeft eon prettiq gevoel.

H.A.J. Dortants
Eygelshovcnerweg 25

6374 KB LANDGRAAF NL

EULI35ETIN
Oudheidkund ig
Cultuurhistorisch Genootschap Landgraaf

J September 1985

le Jaargan(]

1Jan de redactie.
lloordat U dit. nummer doorbiadert orn te kijken umar de
beioofde oproep tot hot bijwonen van eon Aiqemene ledenverqadering (met eon agenda) staat, verwijs 1k U

near blz.62.

De iacantie's zijn voorhij. Er voiqen nu veer eon

paar maandon van rust en kunnen wij weor ongestoord
vo rde r.
Er is nog een enkel exemplaar van het Jearboek 1985

Over en zoals efgesproken is de prijs nu voor iodereon f. 15,--.
Nu 1k dit schrijf is onze excursie near Trier nog
niet achter de rug. Dear zal dus irr hot. volgendo nummer de nodige aandacht aan geschonken worden.
Del zijn enke].e loden van hot O.C.G.L. druk beziq qewee3t hij de opgravingen in Joerendaal en bij kasteel

Schaesherg. Jammer dat wij zo weinig jeugdi ge leden
hebben. Bij een bezoek ean doze werkzaamheden viel
hot op dat er meerdere jeugdigen, zowel mannelijk als
vrouwelijk enthousiast aan hot work waren. Ze kwarnen
uit de gehele provincie maar niet uit Landgraaf. Kunt
U die dit leest, niet enkele jeugdigen b.v. Jeerlinqen
van de hoogste klassen van Middelbnr'e .scholen
Warm krijqen voor zo'n karweitje? Hier in Landgraaf is
Op dit gebied nog wel hot eon on ander te doen.
In Rimburg is op de sokkel van oen eniqe meanden gelodon vordwoneri wegkruis een ander weqkruis geplaetst.
De gerneento Landgraaf is hezig de wegkruisen na te
geen orn alles op te knappen.
En dan hot klapstuk: De kruisweg van lId de Haas.
In een kiap is onze O.C.G.L. eon zeer belangrijke verenigirig geworden met eon heel "rijk" bezit. Zo mear af-

9estean door Ilevr.v.Ileel die hierdoor zeer duidelijk
houri waaraan eon bolanqrijk bezit toevertrnuwd kan

blijk geeft dat ons O.C.G.L. eon voroniging is met inWorden orn dit tot in lonqto van daqon te heweren voor
de gerneenschap.
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AKTIVITEITEN SEKTI E

DT[ALE!{ T

lange vakaiitieperiode is onze klub op
Na een (veel te) elkaar
gekornen.
22 Aug. weer bij bezig,
orn de meest duidelijke schrijfWe zijn nog steedswaarin jeder
plaatse1jke
van onze
wijze te vinden,
hebben riamelijk niet
leesbaar
is.
We
dialekteii het best
van de
maar drie verschillende;
n Landgraafs dialekt,
cens
de
inwaarin ook riog altijd meedrie samengevoegde dorpen,
dorpen
meespelen
en
vloeden vari orniiggende
een woordengespeeld hebben. Nu wordt het tijd, dat we
uitdrukkingen,
(30k
de
plaatselijke
ljjst samenstellon.
gaan aan de orde korneii.
zegswijzen en gebruiken
scheidwoorden
nit deze kontreieri
(Een lange lUst van toegestuurd. Wat
dat betreft 1unnefl
kregeti. we al anoniern
we nog even verder
bus noe gnt vir mit vrisshe mood wiër.
ut betste d'r van

Vier zalle mit alle man probere, nrn
te make.

PUTIVITEITEN SECTIL CUITUUR EN IPCHE0L0UIE.
vonden "buiten"
De meest in het ong lopende activiteiten
deelleden
van
onze
vereniqing
plaats. Zn hebben tune
apinstructiekamp
voor
archeologische
genomen aan het.
leden
Jammer
dattuee
andere
graviriqen in \Jarnrendaal.
op het laatste moment af' moesten zeggen.
samen\Iter indern van de mensen waar wij in 'Joerendaal
Schaesbnrg
jn,ken
later
naar
kasteel
werkten kuamen twee
opgravinqen. Drin
orn oak hier hehulpzaam te zijn bij
Technische
Hoqeschool
uit Deift., afdepersonen van de
hier
reeds
geruime
tijd hezig
1mg bouukundn, waren
Prof.Knook.
kasteel
en
hoeve
o.i.v.
met onderzoek van
week
van
het
onderzoek
was.
Jammer dat. dit de laatst
Hierdoor was het voor ons moeilijk alle geqevens te
achterhalen en te combineren.
Ook werden uij attent gernaakt op enkele grafheuvels,
hezoedie gevaar inpen aiqegraven te worden. Enkeln
opgeieverd.
hebben
geen
vondsten
ken aan het gebied
te doen
Dit hetekent geenszins dat wij hier niet
in de
Wij
hlijven
de
zaak
hebben met, grafheuveis.
qaten houden.

DE LITERATOR FRANS ERENS
KWAM UIT SCHAESBERG

Si

Op 5 December 1935 overleed Frans Erens.
Hij werd geboren in 11357 te Schaesberg en bracht daar

zijn kinderjaren door op hot hoerenbedrijf van zijn
ouders, hezocht de kostschool Rolduc, studeerde daarna rechten in Leiden, zette deze studie voort. in Bonn
en ging omstreeks 1080 naar Parijs. Hier knoopt hij
nauwe betrekkingen aan met jonge Franse literatoren.
In 11383 kwam hij terug naar Nederland en voltooide in

r\msterdarn zijn studie. Hij sluit zich aan hij de

"Tachtigors" die een helangrijke rol gespeeld hebben
in het Nederlandse taalleven. Tn 11396 na zijn promotie is hij enige tijd advocaat in msterdarn, in Veghel
en Oostburg bekleedt hij enkele furicties bij de rechtelijke macht en trekt zich in 1901 terug in Zuid-Limhurg
aluaar hij zich tot, zijn dood gaat wijden aen de studie
en letteren. Hi.j was eon man met groot gezag en onmis-

kenhare stuwkracht.
0m de sterfdag van Frans [rens op eon waardige manier
te herdenken en orn tevens de heri.nnering aan deze grote
Li.mburger levendig te houden is er een [omite Frans
Erens gevormd dat op 13 en 14 December van dit jaar

enkele activiteiten zal. organiseren. Lo zal er op \Jrij-

ttlng dagavond 13 December eon academi scherpleats hebben in

bet Eijkhagencollege te Schaesherq. De directeur van
bet letterkundig Iluseum uit Den Haag, de hekendo Dr.
Harry Prick zal dan spreken en het Landgraafs Symfonie
Orkest zal optreden. Up 14 December zal in Valkenburg
eon plaquette onthuld worden en dearna een litteraire
middag in Kasteel Dost.
UITNODI CINC.

Het comitcÇ t.iaarven de voorzitter Chris Rutten is, beStaat werder o.a. uit: Mevr.Coenders, Wiel Ringens,
Jan Heinrichs, Piet Houvelmans en Hein Goossens, no-

digt alle leden van hot 0.C.G.L. uit orn 13 December
aenwezig te zijn in het Eijkhagencollege.
Wie aen doze uitnodiging gevoig uil geven (uij hopen
alle 0.C.G.L. leden), kan zich alvast opgeven bij onze secretaris of bij Wiel Ringens, Kampstraat 12 te
Schaesberg, tel. 311296.
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HOEUE DE K/MP of HUIZE EREN5.
boerenhoeve, die in de Kampstraat lag
Dit was men grote
generaties van de fadoor
verschillende
en bewoond werd
had
op
de
plaats
van de hoeve men
milie Erens. [erder
afkomstig uit
Deze
man
en
vrouw
familie Schrek gewoond. geld verdiend en waren in de
Zaandam hadden in Indi
Zij hadden er het woonhuis
18e eeuu gaan rentenieren.
waarschijnlijk,naar hetqmen op die plaats
laten bouwen en
vermoedelijk eerdere
werd qevonden, laten afbreken. Deze grote oude lindebomen
maken
uit
twee
hebouwing valt op te
die voor het huis stonden.
moest het
gaan rentenieren en de
Het echtpaar was te vroeg
Schrekken
huis in het begin van de lYe eeuw opgeven ende weide.
klein
huisje
opzij
van
verhuisden naar eco
de weg was een
Tegenover de hoeve aan de andere kant van
dan
100
jaar
oud.
hoge beukenhaag, meer
poel,uaaruit het waNaast het huis was men langwerpige
beschaduwd door men reuster voor het vee werd geheald,khotwilgen en enige kwetseneen paar
achtige kastanje,
domestica).
Op kleine afstanden van het
bomen (prunus
oningen. De hoeve was zo
huis lagen hier en daar lernen
stallen
en
woonhuis men vierkant
gebouwd, dat schuur,
men binnenplein met in het
vormden, Daardoor ontstond
Het
herenhuis
lag aen de boerderij
midden men mesthoop.
gebouwen,
d'r sjproonk,
vast. De ruimte tussen inest en afgesioten door emn zware
werd
was geplaveid. Het geheel
waterput. Het
inrìjpoort. \Jlek naast het huis was men Had echter men
wooing
een
geheel.
puthuis vorrnde met de
gesloten. De menafzonderlijke inqang en werd geregeld
ook
gebruik
van deze
seri uit de huurt mochten meestal
lag. lUs deze
gemeenteput
verder
af
put maken, omdet de
smeken orn walaatste droog lag kwamen ook andere mensen
dieper
gemaakt,
ter. Na enige jareo dienst is deze put
Daarvoor werden puttefl
ioldoende
water.
weqens qebrek aen
Het spreekt vanmakers gmhaald uit de Belgische Kempen.
bakoven beyond.
de
hoeve
ook
eco
zeif dat zich bij
afgebroken.
Tri 1971 is de hoeve jammer qenoeg

zijn kortgelerien geheel
De muur en het thee-of tuinhuisje
ge re s tauree rd.

Erens
tiittreksel uit "Verviogen jareo" van Frans
1857 - 1935.

¶53

DC OPCRMVIN[[N IN VOER[NDRML.

Under auspicin van de PrcheoJogische Verniqinq Liînburq

(.v.L.) en zijn bezielende vonrzitter rie heer F.H.[.
Engelen Is van mandg 29 juil tot irijdaq 2 augustus

1985 een instructiekamp gehouden bij de opgravinq sian
de romeinse boerderij in Voerendaai door de Uijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.0.B.) gevestigd te Amersfoort.
Wiel Beckers en ondergetekende hebben voor het 0.C.t.L.
aan deze instructie deelgenomen en hebben ledere dag in
\Joerendaai gewerkt van 8.30 tot 16.30 uur.
Behelve bet veidwerk onder leiding van Bert Buisman gebeurde het botanisch onderzoek door Laura Kooistra,
deed Ions Horbach de vondstverwerking, Hugo \Jerwijlen
bet landmeten en gebeurde bet hele onderzoek onder leiding van het R.0.B.
Het onderzoek was begin 1985 gestart met het maken van
een aantal proefsieuven waardoor men een overzicht kreeg
over bet heie gebied.
Het bleek dat er behalve een villa,die al merder was
geiokaliseerd, ook noq men boerderij hestaande uit verschillende gebouwen binnen het gebied van 14 H 0. voorkwam. De eigenlijke villa bleek op een wat andere plaats
te liggen dan men úermoedde.
Ten tijde van ons verblijf werden de sleuven bij rie
villa veer dichtgegooid en is men het onderzoek qaan
concentreren op de boerderij waarbij de villa in men
later stadium geheel onderzocht zal worden. Het heie
onderzoek zal enige jaren duren.
lien was begonnen met de recente houwvnor nr machinaal
af' te halen voor men aan het eigenlijke arctieologisch
onderzoek kon beginnen. Daarna is de grond geheel afgeschaafd waardoor men men overzicht kreeg van de
jongste hewoninqsgeschiedenis. Tijdens deze instructieweek moesterr wij de af'geschaafde laag over een
diepte vari ongeveer 10 cm voorzichtlg spitten. Daartoe
was bet terrein verdeeld in secties van 10 bij 10 m
en maakte men bovendien onderscheid tussen het gehied
binnen de muren van de bnerderijschuur en het gebied

erhuiten. Tijdens di.t spitwerk werden resten van dakpannen,wat terra sigilata, resten van vaatwerk, men
enkele munt en wat spijkers gevonden.
Na het spitten werd met een metaaldetector bet bele
gebied nog eenafgezocht waarbij meg vrij veel mun-

ten werden qevonden demis sterk geoxydeerd maar soms
flog verrnssend goed hewaard. De munten waren ioor zo-

ver herkenbaar uit de periode van de Ade eeuw en hetroff'en de laatste romeinse bewoningsgeschiedenis.
Behalve munten wees de metaaldetector nok veel spijkers aan. Cr werd ook een qebeel geoxydeerde dolk
aanget.roffen, een metalen en een giazen ring, vat
Olas en vat betten.

5/4

Per yak worden alle vondsten in een vondstbakje gedaan
vondstnummer..
en alles krijgt daarna eon
van de co6rriinaten
F3ij het landmeen wordt uitgegaan
kaart vermeld staan orn
zoals die op de topografische
de plaatshepaling zo nauwkeurig mogelijk te laten geschieden.
aardewerk
rij de ioridstverwerking worden alle stijkken
schoongernaakt en voorzichtig gewasson en de munten

zakjes gestopt en
werder niet bekeken, in plastic
voor nader onderzoek naar mersfoort, waar het R.0.8.
gevestigd is, opgestuurd.
of
Het botanisch onderzoek omvat de pollenanalyse
stuifmeelonderzoek, zaden meest in verkoolde toestand,
hehalve wanneer ze onder water worden aangetroffen,
men een
hout en ook stengeldelen. Daardoor krijgt
beeld van het landschap alsmede een globaal beeld
van de landbouweconomie. lien komt wat te weten over

de ouderdom van de afzettingen, het klimaat en de vge tat le
In de week dat Wiel Aeckers en ondergetekende bij de
opgraving aanwezig waren is er alleen maar voorzich10 cm. In feite ZOU
tig gespit over eon diepte van
dat
gmat veel te veel
men alles rnoeten zeven maar
tijd vergen.
weer orn de 10 cm
Na het spitten komt de dragline
men weer schaven,
grond er al te halen en dan gaat
weer
10 cm spitten.
alles intekenen en vervolgens
Zo wordt laag voor laaq bekeken.
opgraving hebben
De vele indrukken die we bij doze
in eon kart artikel
opgedaan laten zich nauwelijks
beschrljven maar hot Is ons doel op den duur in staat
Landgraaf archeolote zijn zeLl binnen de gemeente
gisch onderzoek te gean doen, uiteraard onder de leiding van het R.0.B.
0.5. Kuyl.

HEEMKUNDE IN LRNDGNPF.
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L RNDGR(1\IEN EN GR(\JI NNÍN, LET UP Wi Z\RK.

Sinds r3nige tijd bstat het Oudheidkundig Cu]t.uurhistorisch Genootschap Laridgrf. Dit genootschìp omuat drie
aldelingen, n]. de sectie Ntuurmonumenten en KartorjrFe
de sectie Cultuur en Rrcheo1orjie en de sectie Dialecten.
In de wandel i ng wordt het genootschap vaak Heemkunde-ver
eniging genoemd, eon naam die eigenlijk slechts eon deel
vari het geheel dekt, maar wel duidelijk is.
De sectie Dialecten is het jongste lootje man bet nog
jonge boompje, maar zij zal heus wel van zich laten horen, in het 5jeeter, Neuenhager, Wauhacher, Rimburger,
Groenstrater of' Rbdissenbosscher dialect. En bet Lauradorps dan?, zo zult U vrngen. Want dat staat niet in bet
rijtje. Ja, nu U het zeqt, valt hot mij ook op.
De heemkunde uil een gehied in zijn totaliteit loren
kennen en doen kennen, ontdekken of' herontdekken, in
kaart en heeld brengen, vastleggeti in de streektaal en
in de landst.aal
zodat iedereen er kenni s van kan nemen.
lien gramit in bet verleden, men speurt op cJe grond en in
,

de grond, in aardrijkskundige kaarten, in bibliotheken
en archieven. lien hestudeert de overblijfselen uit vroeger ti.jden.

lien uil op die manier de ontwikkeling, de evolutie, do
gang naar bet beden heter begri.jpen en inzicht.elijk maken. En daarmee de hand tussen hevolking en sreek versterken.

Ircheologie en heemkunde heperken zich dus niet tot bet
verleden. Oudheidkunriiqen en heemkundigen zijn geen mensen die alleen maar zeggen: "Kijk zu is het geueest."
of' "Ziet U, zo mooi was bet."
Jets is niet mooi, OMDT het oud is. Dude dingen kunneti
evengoed lelijk zijn en altijd lelijk geweest zijn. Ze
kunnen dan nog uit wetenschappelijk eogpunt en voor de
kennis van de geschiedenis waardevnl zijn. Zijn ze door
de tand des tijds nf door menselijk prutsuerk aanqetast,
dan kunnen zij sums nog in de nude glorie worden herst.nld.
Ook begrijpe.n archeologen en heemkundiqert heel good, dat
niet alles hij het oude moot hlijven en dat. de wereld
goon oudheidkundig museum is en ook niet moot zijn.
De ware archeologen en heemkundigen zien niet alleen de
ontwikkeling die er geweest is, maar evenzeer de ontuikkeling di.e gaande is en die your hun Ugt: bet perspectief. In zekere zin zijn zij zienors. Zij proheren vorder te zion dan bun news lang is. Zij proheren bet waardevolle, bet mooie in bun milieu zoveel mogolijk en op
eon verantwoorde wijze in stand te houden, te bescheimen en waar nodiq en moqelijk te verheteren.
Oudheidktjndigen on hoemktindigen zijn qeen qeitowoliensokkendraqers, ook goon actievoerders-om-deactie, geen
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oproerkraaiers, maar nok geen dagdromers en nok geen
herkauwers. Het zijn toekomstqerichts mengen van vices

en hloed; mannen en vrouwen van qisteren - nu - en straks. Ze zetten hakens uit, maar zijn ook hereid rie

bakens te verzetten, als het getij verloopt. Maar zij

kunnen ook signalen qeven, mensen wakker schudden en
de oqen openen. Zij kunnen waarschuwen voor cnn kart-

zichtig beleid, dat your een tijdrnlijk gewin of schijnyewin onherstelbare schade aanricht en onverantwonrri
inqrijpt in het milieu. Zij willen met overleg te werk
qaan en anderen uitnodiqen tot overleg.
0w eigen Landgrafelijk Oudheidkundig Cult.uurhistorisch

Gerìootschap hoopt in de naaste toekomst deze gedachten

iii woord en beeld te brengen en jets monis te laten
zien aan leder die wil zien.

TOT SPOEDIG.

\Joor inlichtingen en met 0w reacties kunt li terecht hij
het secretariaat, Sportweg 3, 6371 CFI Schaesberq.
Tel. 045-311320.

Van Dijck.
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NUJJ[N\GE, mieng plaatsh zoe

Ut dirpke dat is c'ehtverkore.
Joa bliehf ut trouw estehleef,
Jnk en oad en heij gebore,

leef,

En wat og gebure geet,
Noets dizze naam vergeete.
Riling inne va os de vershteet,

enog en is gans hezete,
NUJ J E
En bliet zage
Rcrostichon van Ilariet Hr'nssen.

N

RGC

[lomen worden omgekapt orn asiels te houwen voor
mensen die gek zijn geworden orndat er qeeri bomen
meer hestaan.
door James Thumber.
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uRN WE[KRIJIS TOT K[\P[L.

DEEL IJ.

Het weykruis, toekomst of verleden tijd.
I n het verIedn houwd rnín tier en der kiuisn orn te vol doen an 1E lerhande doristellingen. Er vn uf tgnde dn1
men heiderìso o1ferp1tsen door het oprichten vin h
krui s men meer Christelijk uiteriijk wilde geverl, vergat

men niet orn op vele plaatsen men spaarruimte of jets
van djen aard aen te brengen orn te offeren. Dit zou men
kunnen zien, of in verband kunneri brengen met de vele
of'fer-gebruiken van onze voorouders. Dit neemt niet weg
dat zo'n kruis juist orn de eon of andere plaatsingsreden omweven is met men waas van heidens bijgeloof,on
orn eerlijk te redeneren, jets van dat hijgeloof is door
de eeuwen heen orn het kruis hlijven hangen.(ldus Welters in zijn publicatie's over wegkruisen.)
Een gerichte drang tot hot plaatsen van wegkruisnn kan
men tomschrijien man de paters die hun toehoorders in
het kader van de door hen gepreekte volksrnissie's de
parochianen de nodige geloofsverdieping of zonodig ceri
andere richting man de gevolcjde levensweg trechtente
geven. De verering van het kruis nam soms een centrale
plaats in tijdens speciale plechtigheden ofwel Gods-

dienst-oefeningen, terwijl men bij zo'n missirn-predicatie er met lichte doch gerichte drang de gelovigen
manspoorde tot hot plaatsen vari wegkruisen. Dit kruis
moest, de herinnering man de volksmissie levenriig houden. 0m men aflaat te verdienen voor de zielen in hot
vagevuur leerde men herouwvol op te zion naar hot kruis,
bet hoofd te ontbioten en men schietgehmdje te bidden.
Dergeiijke missiekruisen of processiekruisen werden
ieelal opgericht door ceri of andere welgesteide parochiman of heerhoer orn door doze geste in aanzien Le
stijgeri. Eon en ander kweekte eon paar straten verdor

de nodiqe naijver en hot bleef niet. uit of men stak

hier de hoofden bij eikaar orn hot hoogriodige geld in
te zamelen ter #erwezrnlijkinq van ceo kruis in hun
wijk. Dit Lot genoeqen van de plaatselijkm geestelijkheld c.q. hevolking die op zo'n manier hun leelgemeenschap verrijkt zagen met. uiterlijke tekens van christoi ijke gelnofsovertuiging.
0m noq meer cachet aen de wegkruisnn te geven kon

mori

op de dag der oprichting of' inzegening van eon z.q.
mi ssiekruis evenals op de nu afgeschafte feestdag
3 hei (Kruisvinding) ceo volle afimat. verdienon indien

men na qecornrnuni.ceerd te hebben do kerk bezocht orn

vervnlgens hij het kruis voor intentie'.s van de Paus
te bidden.
De dag van de Kruisvinding was oen feest dat tot 1960
in de

.K.kerk werd gevierd op 3 hei omdat men mannam
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dat de overblijfselen van bet kruis in Jerusalem op 14
Sept. in bet, jaar 320 waren teruggevonden. Dit is echter
nergens controleerbaar en was daarom de reden dat bet
in 1960 werd af'qeschaf't wegens het zwakke historische
fundament en omdat het als een verdubbeling van het
f'eest "Kruisverhefuing" beschouwd kan worden. Deze
f'eestdag worrit gevierd op 14 Sept. en heeft men triom-

fantelijk karakter n.l. verheffinq van het kruis (verrijzenis 3ymbool). Vanuit bet foster, is het in de 7de

eeuu door Rome overgenomen eri zodoende verspreid.

Terugbiikkend op de plaatsingsdrang van kruisbeelden en

het kerkelijk vieren der kruisfeestdagen was het kruis,

anders dan in onze dagen, met grote vanzelfsprekendheid
nrioploshaar verbonden met het gewone leven van alledag.
Men maakte een kruis bij bet opstaan en slapen. gaan

evenals voor en na het eten, terwiji men met bet broodmes een kruisteken kraste in een vers brood alvorens
men bet aansneed.
[en kruis werd geplaatst vonr het huis van men overledene tot de daq van begraven waarbij het vooruit gedragen werd bij de stoet naar kerk en kerkhof.
let kruisbeeld aan de nuur in bijna elk vertrek van de
woning tot werkplaats of heestenstal toe evenals een
kruisteken maken vele malen per dag was bet begrip van
alle katholieke waarheid. Met dien verstande werden
dan ook de vele kruisen langa de weg geplaatst als syrnbool van bet christelijk geloof.
Naast het plaatsen (zoals men zegt. uit ware gelnofsovertuiqing) was de vernieling van wegkruisen men evenzo
qoed beeld als bede ten dage,
dus wat dat aangaat is er niet
zoveel veranderd in de loop der
tijd. ßekijknn we de huidige
tijd dan zien we dat bet kruis
bij Leenhof in de vernieliny

is en bet kruis nabí] bet sta-

tion onlangs moest worden hersteld omdat bet werd gebroken
uit pure vernielzucht., teruiji
in Rimhurg een kruis geheel is verdwenen na de vernie11 ing eri7.

In de gemeente Ni.euweñbagen werden van gemeente-wege

enkele kruisen na ceo wij ziging van. het wegennet niet
meer berplaatst.
UIt de tijd van voorheen weten we uit aantekeningen van
pastoor Schatten dat op 15 Mci 1911 hi] Leenhof een
kruis werd vernielri. /ervolgens Dec.1911 nabij de hoeve
Schaesberq, 24 Nov.1912 op de Rerg in Palemig, 8 Jan.
1913 een kruisheeld midden in Schaesherg en op aswoensdaq 1927 vielen 2 kruisen in de omgeving van de Lichten-

berg ten offer aan waarschijnlíjk enkele karnavalvierders.
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Dt het herplaatsen vn kruisen, in tegnste11íng tot
met he

nu,

nodige ceremonleel gepeard ging was te lezen in
het Limburgs Dagblad van 8 JuU 1930 wmrin men citeert:
N. het Lor
Zondgmidíiag trekt men nr het pleintje
Aflfl de hoek van de Hoofdstrnat en de Oranje Nassnustraat.
Na de plechtige inzegening door Pastoor Schatten krijgt
KapeJaan Poels bet woord
"Onze voorvaderen, die het
kruis hier geplaatst hadden, waren reeds diep doordronqen
van ons Roomsche Geloof en duriden er ook voor uit te

komen. In den tijd vSr Christus was het kruis men teken van schande, totdat Jezus Christus door zijn eigen
bloedvlekken het kruis heeft gestempeld tot men teken
van geluk en overwinning. Door bet plaatsen van dit
kruis hebt gij blijk gegeven van uw verknochtheid aan
Jezus en zijn Kruis en verder laten zien dat ons geloni
onk maar buiten gedragen moet worden, men omet durven
helijden waarin men geloofd. Tensiotte is bet een merherstel, mangeboden aan Christus-Koning, voor de vele
heledigingen hens aangedaan, door diegene die met hein

spotten. Immand die hier dit kruis zimt staan weet direct, dat hier nog men rotsvast geloni is".

Deze qedramatiseerde vereering voor het kruis was hepa-

lend voor de toenmalige tijd, terwiji de kerk zelve
eerst sedert de lide eeuu men kruis op het altaar verpl i ch t te.

Dat bet kruis met zijn armen als wegwijzer heschouwd
moest worden wij zend maar de goede of de niet goede te
volgen weg, is met bet oog op de vnlksrijke fantasie
wel te begrijperi en van de andere kant ook goed waar-

neembaar overgenomen door het van de nodige \NWB krui-

sen, met name wegwijzers, in de steeds meer voorko-

mende weokrui singen.

Kruisen worden gebruikt als veilige wegwijzer, niet
alleen op de geestelijke levensweg maar ook op ons
uitgehreid wegennet. Fien komt nu onwillekeurig tot de

vraag naar het waarom van het plaatsen en diene achterl met al men niet menvoudige vraag ook al gmat
men de krulsen rangschikken maar:
í) Onderwerp b.v. Hageikruis, Processie of 1)evotiekruis,
Memorie of Moordkruis.
grond.

A) Uitvoering h.v. grote, houten, stenen of gietijzereri.
Men mag gerust stellen dat de kruisbeelden men bijzondere pimats markeren in ons Limburge landschap en waar-

in onze geneente geen UI tzondering maakt.
Wlj mogen one gelukkig prijzen wanneer onze kruismonumenten niet. zonder meer verdwijneri als gevolg van uithreiding, hij aanleq van nieuwe wegen of verbreding
daarvan. Er is voor onze Heemkundevereniqing al veel
gewonnen indien de Gemeentelijke overhoid de wegkruisen probeert te onderhouden of in goede staat terugbrengt, want onze wegkruisen behoren tot de kunstmatiqe
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elementen in onze leeFgemeenschap of larìdschap.

Ze zijn opgericht door onze voorouders die/reageerrien
op voorvallen op hun levensueg en droeqen hij tot het
leefbaar maken van onze huidige gemeent.e Landgraaf.
ha. er.

\J!\N ITLR5ON - T00[N.

De van Iterson-toren is een koeltoren, die ontworpen werd door
prof.r.K.Th. van iterson. Hij
was directeur van de Steatsmijnen van 1913 tot 1941.

De toren volt op door zijn rare

vorm. Het eerste model van dit
soort toren werd gebouwd in 1916.

Later, hij de sluiting van de mijoem werd op het terrein van de
mijn Emma deze koeltoren tot in-

---M Ijnmonument

dustrieel mijrimonument ve rklaard.
flak werd de toren op de monumen-

- tenlijst geplaatst, doch in Juli
1985 op schandelijke wijze vernield.

Domi van de koeltoren,
Koeltorens worden gehruìkt orn zeer groLe homweelheden
af te koelen. Oit
heet water iii t de electr. centrale
Le brengen met de
qebeurt door het water in aanrakinqhoogte
van ca.8 m,
buitenlucht.Het water wordt op een
van beneden, in de toren gespoten.On het contact tussen lucht en water zo groot mogelijk te maken,zijn in
grote aantallen
het onderste gedeelte wan de toren
zich
tussen het qedeellatjes inqehouwd.Deze besjinden
de voet van de inlaat van het
te boyen de kolommen aari
gradeerwerk,heeft een gezamenlijwater.Dit latwerk of honderden
kilometers.Het zorgt er
ke lengte van enkele
telkens weer bij het maar
voor,dat de druppels water spatten.Dit
vergroot de warmbeneden vallen uit elkaar
te overdracht tussen lucht en water.Hierdoor ontstaat

I

I

het per uur zo'n
een uiterst dichte reqenhui,waarbij
vergelijkinq;De normale regenval

Thar

6000 mm regent.Ter
bedraagt perÇca.750 mm eri bij de zwaarste regenbuien

zoveel moqelijk
valt hooguit 30 mm per uur.Er moet
dit mf te koelen.
lucht langs het water strijken orn
Danrtoe hevinden zich ander amo de toren grate (haagvorrniqe) openiriqen umarlangs de lucht tussen de komm-

men van de koeltorenijand naar binnen wordt gezoqen.Deze zeer grate hoeveelheden lucht komen in aanrakinq
met de hete waterdriippels ennemen de warmte hiervan

i
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over.De lucht wordt opgewarrnd en het water koelt ar.
Warme lucht is lichter dan koude lucht eri stijgt op.
Door het opstijgen in de taren van de verwarmde lucht,
wordt steeds weer koude lucht onder in de koe1toren aangezogen.Het proces qaat steeds door.De sneiheid waarmee
de verwarmde lucht in de toren opstijgt,wordt in hoofdzaak bepaald door de temperatuur hiervan en de hooqte
van de toren.Hoe lioger de toren,hoe beter de opstijging.
De torens waren sorns wel 65 m hoog en hadden eerst rechte wanden.De lucht gaat bij het opsLijgen echter steeds
sneller stijgen,hetgeen nare luchtwervelinqen veroorzaakt.Van Iterson heeft toen een model toren oritworpen
die boyen aan de "keel" een vernauwing kreeg.Deze vorm
noemt men een hyperboloide.De lucht wordt iets afgerernd
en stijgt gelijkmatiger op.Boven de "keel" wordt de toren weer iet.s wijder,waardoor de lucht gemakkelijker
naar buiten stroomt.Nog enkele redenen van de rare vormgeving zijn,dat de constructie steviger is en minder beton ter vervaardiging gebruikt behoeft te worden.
Mi sdaad.

De Loren op het Emmaterrein was ceri van de cerate
koeltorens van het model van Itersan. Het was een van
de weinige mijnmonumenten die ons nag resten.
Ioor velen, vooral oud mijnwerkers, heeft hot nfhreken
van de toren pijo gedaan en de wijze waarop dit is geschied komt misdadiq over.
De "schuldigen" dienen daarom voor eon passend ander
mijnmonument te zorgen.
Wiel Aeckers.
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PLGEMENE LEDENliERGrDEFU NG.

vari het
De eerstkornende algernene ledenvergadering
Dinsdag 15 Oktober 1985

0.C.G.L. zal plaatsvinden op
orn 19.30 in het Eijkhagen College.
1\gonda: 1. Opening door de voorzttter
Ingekomen stukken

tiitgaande stukken

8e stuursmedeclelingen

Tijd voor de Secties
Rondvraaq.

Na af'loop van de ledenvergadering zal de heer Bekema
dia's verLonen van Strijthagen en wel ornstreeks
21.00 uur.

O. 5.Kuijl
Secretaris O.C.G.L.

SCHUTTERI J.

Deal II
Oprichting der schutterijen in Limbur.
ledere schutterij op dezelfde
De oprichting zal niet voordat
onderstaande in grate trekwijze zijrr geschied, dochweergeeft
bewijzen de vele arken het toL stand kamen
verenigingen
nag In hun bezit
chieven wolke diverse oude
hebben.

eon

weer eens
\Joor de oudere schuLters is dit misschien
opfrissirig van hun geheugen en voor de jongere is het
good te weten HOE hun vereniqing tot oprichting gekomen
is.
year zijn eiIn hot verre verleden moest ledere man zell
dierbare
zorgen.
de
veiligheid
van
zijn
gen veiligheld en
den bo
Naties
waren
in
die
tijd
uit
[en Nato of' \Jerenigde
ledere
burgood
Germaans
qebruik
zorgde
ze. Want volgens
zich
in
hoelt
men
geredeneerd
dat
gervoor zieh zell. Nu
aaneensloteri orn in christede 1oop der tijden de mannen kunnen
gaan eon patroon te
li.jke tijden er toe over te
bekiezen orn za te worden, ecu gilde van schutters. lien
deze
sommige
schuttersqllden
op
hoeft hot ontstaan vari
wijzen dat zawijze niet te ontkennerr orn er op te <rinnen
hun
oorsprong
ker niet \LLE schuttersbroederschappen zo
y on de n

toen de ridders hun
Sinds de uitvindlng van het buskruit,
word de
overwegende positie in de oorlog hadden verloren,
handen van
veelal
het
rrachtslnstrument
in
schutterij ud
de HEER van pleats of streek.
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De schutterij werd gebruikt voor handhaving van de orde
en de rust en ook wel, als dit nodig was, voor politiediensten. Len ander mooie taak van de schuttersbroederschappen was het begeleiden van het Rllerheiligste bij de
grete processiets op kermis-zondag.
Bij de opkomst van de Rerormatie veranderde het karakter
van deze begeleiding echLer aanzienlijk. Ook door onze
streken ging een golf van nieuw lichterij, die onrust en
verwarring bracht waardoor, voor sommige handen niets
meer veilig was. Op 16 Mei 1573 moest zehs de Bisschop
van Roermond aan de Magistraat der stad schrijven dat er
gedurende bet trekken van de H.Sacramentsprocessie
gro_
te oneere ende onwardigheide geschiedt" tot ontstichting
der brave en eenvoudige lieden. Indien zuiks geschiedde
in een stad, de zetel van men Bisscbop, hoe zal bet er
dan op bet platteland wel zijn toegegaan?
Hot is dan ook niet 'ierwonderlijk dat Balunus van Hrpwsch, Ibt van Rolduc, in 1633 de schutterij van Merkstein
stichtte met de uitdrukkelijke opdracht te dienen als bewapende bescherming van de katholieke godsdienst en met
name van de H.Sacramentsprocessie. In oude reglementen
vindt men nog dat sommige schwtters deze processie met
"bedekte hoof'den" mochten bijwonen n.l. de keizer, de
koninq, de kapitein, de twee schietmeesters en de vaandrig, dit. wil dus zeggen dat de anderen met ontblood
hoold gingen. Ook de huidige reglementen van vele schutterijen schrijven nog voor dat, onder bedreiging van
boete, de schutters op Bronkzondag de processie moeten
bi j wonen.

Waakte de schutterij aan de hand van reglementen, al
bijzonder over bet WEL én Wee van haar levende loden,
doze zorg strekte zich ook uit tot de overleden leden
schutters. Het is derhalve niet alleen gewenst doch ook
verphicht begrafenissen van overleden schutters bij Le
worien. Bij diverse schutteriien worden op patroonsheihige dag alle gestorven schutters nog weer in berinnering
gehaald en laat men eon Hoogmis opdragen. Het is onk men
heel oud gebruik, en dit gebeurt momenteel nog overal,
dat op patroonsheihige dag 's morgens reveille wordt geblazon, een Hoogmis uordt opgedragen, de doden herdacht
worden, een rondmars gehouden wordt en 's avonds eon gezellig samenzijn is. Oit gezehlig samenzijn werd in vroegere jaren met de hele gemeenschap gevierd.
Bit betreft de oprichting. Laten wij er vooral voor zorgen dat WIJ onze oude gebruiken, dit Iolklorischtiscbe,
niet ter zijde schuiven, vooral niet als wii onze LIIIBIJRGS[ - [11J[KLIJR[ willen behouden

Rest ons nog te vermelden dat op de route welke de processie trok, door kwaadwilligen, geregeld allerhande obstakels geplaatst werden, zoals dikke stenen en bomen
Over de weg gelegd, draadversperringen werden aangelegd,
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gater] werden in d grond op de weg qegraven enz. Nu werden in het dorp ook een aantal flinke mannen geiraaod
orn deze obstakels op te ruirnen orn zo doende de weg vri.j
te maken voor de processie. Di waren dan flinke kereis
"met dikke moeskelen" zoals wij dat in Limburg plegen
te zeggen, die trokkerì een paar kiompen aan, deden een

loren schort voor en gingen dan met bijl-nijptang--hamer
etc. op sLap en ruimden deze obstakels op. [n dit zijn
nu de mannen die bij de schutterij voorop lopen met biji,
schort en baard de z.g. BIEL[F1INNEN". Zij marcheren voor
de schutterij uit en zijn dus het symbool van de mannen
die vroeger de eventuele obstakels opruimden.
Nu hoort men op schutterswedstrijderi wel eons beweren
dat eon "BIELEMIT\N" met laarzen of schoenen aan niet in
aanrnerking kan komen voor eon uedstrijdprijs, orn reden dat
men vroeger kiompen droeg. Dit is echter bnjuist en hier-

over z81 disctissiren gaan, niet eon jury, daar wij reeds
in de l5de en '16dm eeuw schoenen en ook laarzen kenden al
was bet dan ook in men andere vorm of' model als vandaag.

Wel bestaat de rnogelijkheid dat bij de beoordeling van de
"BIELEFIPtN" de jwry zich met de gedachten zal verplaatsen
naar vroegere jaren/tijd en dan zal redeneren dat voor het
karwei wat doze marinen moeten opruimen, zij niet zouden
vorschijnen mot gepoetste schoenen / of' laarzerì. Of' geperste brook, opgepoetste schilden, enz. thuis knapt
men toch ook geen voile karweitjes op met zijn beste
schoenen en/of pak aan Fien zegt 00k niet "vrouw pers
mijn brook op, ik ga nog wat in de tuin werken". Wij
willen hier alleen maar mee zeggen, dat men robuste korel met klompen earì meer bet symbool benaderd dat hij
moot uitheelden dart iemand die gekimed is alsol' hij
naar eon brijiloft gaat, al ziet hij er verdor nog zo
mooi uit, kan bet best rnogelijk zijn dat doze iaatste
hij do algemone indruk ceri puntje minder krijgt als de
em r st gen oomde
BES C H OU WIN G EN:

Zakelijk beschouwd, beantwoord men schutterij tegenwoordig grotendeels niet meer aan hot doel waarvoor zij in
hot verre verleden in het leven is qeroepen. ls zodanig
zal men in deze tijd van nuchtere berekening voor men
schutterij geen plaats meer vindnn. in deze moderne samenleving. Toch heoft de schutterij als eon prachtig stuk
LIFIBURGSE-FOLKLORE haar eigen placts en

is zij speciaal

met hot dorpslevrnn zo vergroeid dat men haar niet meer
zou willen missen. Zij heeft haar eigen aantrekke.lijkheil bij jong en mud, zij geoft men bijzonder rytme en

kleur bij feestelijke gelegenheden, speciaal bij processie's en optochtnn.Zij draagt met zich mee een gewaardoerde traditie van onze voorvadoreri.

LPtTEN WIJ ZORGEN, DEZE TE BEFIOUDEN.

H.A.J. Dortants
Eygetshoveflcrvweg 25

6374 KB LANDGRAAF NL
TeI 045-315315

EIULLE TIN
Dudheidkundig

risch Genootschap
December 1985

Cultuurhisto-

Landgraaf
le Jaargang

\Jan de redactie.

Het laatste nummer van 1985.
Meen het was geen siecht jaar voor het 0.C.G.L.
Het ledental is ca 100 % gestegen en wij ontvingen
een
chenking (in de vorm van de kruisweg vari
d de Haas) waardoor wíj even stil werden. Maar
even want er is nadien qeen ierqadering geweest
of' er werd een qeruime tijd over qesproken.
Lanqzaamaan komen we op gang. Eon vereniging met
zoveel werk, zoveel wat wij graag willen doen,
loopt niet in enkele maanden soepeltjes.
Wij hebben ouk wel eons pech. Zo moest Mevr.
Zweiphenning de taak die zij op zich qenomen had
plotseling staken. Dit kwam (loor de ziekte van
haar echtgenoot. Mevr. Zweiphenning wij hopen dat
binnenkort alles weer goed gaat en hnrtelijk dank
voor het, werk heti,elk
voor het 0.C.G.L. gedaan
hebt. En naLuurlijk hartelijk dank aan Mevr.Paes
die tijdelijk hot werk overgenomen heelt.
Nu we toch op de hedank tour zittnn; hartelijk dank
ean al mijo vaste medewerkers (en mok de tijdelijke) die zorgen dat er voidoende copie blijft voor
het Bulletin.
Wi.j haasten ons wer maar het Thar 1986.
Het jaar door ons uitgeroepen niet alleen tot hot
jaar van de verdubboling van ons ledental maar ook
tot het. jaar waarin wij het geld. bij elkaar proberen to krijgen orn de krwisweq van /d de Heas te
laten restaureren.
Laten wij in de haast niet vergeten alle loden en
hegunstigers een prettig kerstf'eest en jaareinde
en men goed 1986 te ensen.
ti
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Sih'1'iE-ftEALEF'i'

Al tiiiirneren we niet man de weg,onze groep bljft met
zeer veel aidmo verder werken.De interesse is groo;,
liet "huiswerk" wordt met veel plezior ge,naakt en hier
eri daar werd er ai een herorp op ons gedaan, orn diaiekf-bijdragen voor Kerst-en Eucharistie.-vieringen te

verzorgen. I)ft alles sterkt ons in onze mening, dat
er eon opleving gaande is, wat betreft hei; dialekt.
iij gaan op de ingeslagen weg verdor.

ECTI[ CULTUUR [N 1F[HEOLOGIE.

In de achter ons liqqende periode hoeft de soctie
zich hooldzakolijk bezig gehoudon met het vastlegqen
van qogevens over oude amhachten on gebruiken. Lo is
er o.a. aandacht besteed man hot gebruik van bakovons,
hot hoerenbedrijí, het yak van sigarenmaker en hot yak
van
van smid. \ieei huip heeft de sectie hierbij gehad
dhr.Spierts en dhr.Ilofers. Zij nisten op een uitstekeride wijze hun kennis op hot qehied van hot boerenbedriji
en hot smidsvak man de loden van do sectie over te draqen. Op onze voiqende hijeenkomst zal het yak van zadeirnaker man de orde kornen, wmmrvoor als deskundige dhr
Fohhertz is uitqenodigd. fUs buitenactiviteit hebben
enkele leden van de sectie noq eon poqing ondernomen
orn een pottenbakkersoven bloot t,e leqqen. Hiertoe nerd
non proef'sinuf gegraven. Hoeuei er nei diverse scherven zijn gevondon is het helmas nog niet qeiukt orn de
oven te horeiken. Wel.iicht zal in de tookornst nog eon

a

a

a

pouìinq worden oridernornen.

Sektic NlUUURNONUIVÌ[NTEN en KfRTOGR!\FIL

Onze sektje ondorvindt hoe veelomvattend haar taakstel1mg. Niettemin worden er imnqzanm maar zeker vorderingen gemaakt al zal hot noq jareo studio en onrlerzoek
vergen aivorens concrete resultaten here.ikt zijn
[r uordt qeproheerd een overzicht te schoppen in de
wrkzaamheden voor onze sektio orn tot uitvoerinq er

a

a

van te komen in werkgroepen. Terneer orndat in ietwat

kleinere qroepen eon doelrnatiqeruitvoering rnoqelijk

hi ijkt.

I
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EliSKURSIE- TRIER

I)'r 7de September 1985. . . 's M3rges r6nk 8 oeëre k?m-

nie va alle zie lede van ut (i.C.G.L. 6p ut Sunpleiii
aa. De bus is 6g 6p tied eri urn 8 oeër geet ut mit t8
man rigting Trier. De z6n houwe vier 6s rnitbrag en
die hat (5s (5g d'r ganse daag nit iii d'r shtieëk gebate. Ut landshap,woeë vIr durgvore is 6s allenioal
iiit ntij , mar 1g gleuf tog, dat gidderinne doava genoate hat. - V1r houwe ós óg inne van de wi?iiige shun
daag van dizze"zoeJmer" oehtgezóg.Ig han mig waal
ó.ngerweëges aafgevroa.g, of die lüj, die zoe ger
6iige i gen ed vi'eutele , (en van die hotiwe v1r t ' r
et;lige 111
(5S geze1shap') 6g zoeë van dat shun latidshap um 6s eriiin kanne genete, wie vier geweun, hoave-

edshe iflj?. . . . Vur haof tweilef woare v'r in Trier.
Vir houwe bis 2 oer tied , urn (SS de siit;ad ins t;e bekiekke of d' r inrierligge miensh te goa vorshterke,
of ing kombinaassie van die twiei; gidder noa zie ege
gooddunke. Um 2 oer woare y' r wer allenuij aan de
PORTA 1GflA; cloa sht6ng cJ'r gids al vedig.. (lee 6s alles, wat wieCtesweCd woar, oeht fflOOS lekge

eri dat 6g
óp Ing ziCr piezerige inaileer hat; gedoa. . Van zio egefabrikaat-Iloliensh h6nt v'r al1enuij graad zoevl
plezeer geliad, wie van ziernie oehtlek. . . .Die PUliTA
NIGHA dan, (de shwatte poat) is p zig zeliever al
ee tiiegtig impozan I; b6wwer'k, mar went me zig viiCrsifteit, dat t' r doa nog 3 va ziii t geweC eu da (tie
shtadsmoeCr, woa ze e (Jeel va woare,. .da t is jon ge t
6ngeleufeligs
En weil 1g da zieti, dat don ging
shpielis eri giiine be t6ng aa t;e pas is gek6ninie en (la t;

die roiisegtige, witte, zankshtee-blk mit iotizere pinhoeë en 36 meter breed, ja, (mu shteet dig d' r vershtank shtil.-Shtel (11g vuer: went d'r vijand durg
111g poat; tina hume houw wete to L6niinc , dan zoot heë
in de val vur de twleide poat en k6s va boavenaaf mi t.
liete oalig en gesluin6lte loeëd begoate weCcle. . errein
duivele.. .Zots (le da tilt lieever ing koeëgel durg d'r
ne en loeCd 6pee vasgenunk woeCt;e. . en (la t; 30 meter

.

kop kriehgo??
1)' r aartsbissliop POPPA woeCt. in
1016 reg6n t uvver Trier, wat doch 110g inne vol sh tetidige puinhoop woar, iioa alle piunderinge, 'iCvervel
en kré'e, die u t horiw ni6 t te mi tmake. Alliiigde I'OliI'J\
N1GItA woa.r iiog bouW voishtendig in Ink. POPPA lia t uver cte oape birrneplaatsh e daak lotte tekge, doch
hoiiw hoC al ce geshloate ver trek. Doaiioa ha t tie mit
baike-Joage 6p 3 vershillende huCgdes vloeCre oui pinfous aa lotte iekge en dat goof 2 ruimtes boaveiuee;
die woeCte doch es kirke i-geríg. De uuìgeshte woeC t

í'arochi.e-kirk en (le böaveshte k ioeCster-kirk. Oat
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k1oester woar iiever d ' r Iioopstoeëi'e gel)6wr1 , t;r
leere van d'r Ilililge Simeoi, dee zie 1eve lank in
ing ieg grot 6iiger de PUI(TA \1GUA gew6iid hat . 131s
18(Y) woar die Simeoriskirk uog in gebroehk. tapo1eon
loot; ut ganse kirk -interieiir voc tlioale . Ut k1oester
Iìoiiw d'r lli(Jste kriltsgaiik va DfRshiand. . (p de iets1ite etaash iiipiaatsli va geliehkvloers ! )
Iii ut k1oester Is noeh ut sht:adstnuseuiu 3n , ergebrag.
Öp (I' r miat , woeë sinds 958 ut Marktkreiiz shteet , (ut;
uidste gedenkteke va wieë en zie1 iitee t óg d ' r Petersbrunneu , in t595 ter ieëre va St Petrus gebówd
St; . Petrus woar d' r shtadspatroen va Trier.
fl6iigsuni die hnndeisplaatsh sht6nt waal de shiinste
011W hoelizer, die me zig dinke kail, zoewaai van d ' r

adel, wie van de burgerei,j, 6nger angere die Steipe,
(de shtiep), Ing prag van ce geb6w, mit an d'r gievel figoeëre nagebrag, die gidder hön ege bet;ekenis
h6nt. In 1i'30 woet nut d'r bOw van de "Shteipb"aagevange, d'r fes-zaal van de shtad; doamit begós Og
inne wedshtried in ut bówwe tusshe d'r bisshop en de
burgereij. .Ut klrkshke van de gildes van St. Gangoif'
moos in 11459 plaatsh make vur inne grO ttere nujbów.
iii ii8j woefl; (je pragtige "SLeipe" veödig. In 1507
woar doch wer d'r toeëre van d'r St. Gangoif' zoe
hoeög, dat he uver de ganse shtad oehtkiekket.
Doch doog d'r hisshop wer inne tcëge-zet: rónk 152()
hówde tìeö d'r regter-domt;oeöre nog hoeöger, bis dat
dee boaver d'r St. Gangoll' oehtshtook!--"und so weiter", va kingeregtigheet gesliproake'
HOnk 1200 bówt d'r adel nog hoehzer, die wie inne
toeöre verdedigd kanne w öde; zoeö zoge y' r ut "Dreikönighaus", Vreuger houw dat in (le ieöshte en twicöde
verdeping ging vins tere en ging duöre! i)e duCr woar
Op (le 3de etaash cii don kßs te ailing ruar noa binne
uvver ing ledder, die ze da wer uìoa, blume trókke
Dat geshravei wool ig gezieö ha! MOs te beh dieng
ruoabesh-vroiuw ut; eilef-oeöres-teske-kaffe goa drinke.
Mar Ig hn doa ce iekker gleöske bitter-lemon gedrónke.. . en ut goof' don Og "Kaffee mit ituclien", want ze
h6nt doa Ing gezellige "Konditorei" va gemak en doeh
kans durg Ing geweiiri chier noa. binne....
Viör h6nt Og ut; Jüde-shtröatje gez-tee. In ci'r tied
rónk t600 regeide de jildde don ailes, wa t ¡tilt geld.
te iuiakeh;it, meshiens te vergiiehke mit de Habo-bank
va tiiIj, titar dan e hietje wiutniger gekompjoeterd.
Wat ¡aig waal an de zieCi góng:de jtldde houwe ging
pligte en ging regte!! WoeC han 1g dat mleö geboeöt?
Ut "Pococo-paleis, zoeC wie ut woar, wie aartsbisstiop J'IIILII'I' VOt. lALDFld)0UFF' heij zieng residen tie
va makdo , fevoo1 d 'r pride Heer iii t!
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Iii 175( loo t heë

jas tehoehS (1 rva niak . J)a t woo t
in 1.79/s geplunderd en gedegradeerd tot kazerue
. Ïesii
1'ransoeze eri vanaaf 1815 Prülise-soidoale . lii 1930
pregtig gerestaureerd en in 191*t wer icapot;- nhornhardeerd UI; bijdhoiwwerk van d ' r Ferdinand 'Fie z , zocsraa1 an d'r gieëvel, wie In dtr

"l'aleis tuin" zin t geJukkig hewaard goodÑgerhnote
eb1ieve
De Basilica van Constaiìtijiì...Doa
zoeë v51 iivver
vertei (1 woede . . : (1 ' r (r6ts te z,a1Is
oeht de aodhc'e t , (Y7
meter lank, 27 me ter breed , 30 meter 1ioe. . De gewel(lige Porta Nigra pase heij twie
in. D'r boehtekauk is noch nog enorm. L)oa woarekir
vreuger nog hote
galierijje 6nger de albast vinstere,(Van doa oeht
wirke te óg de vins ter-weshere . ) Jn de 3 meter diekke
,noere woare wentoltrappe oeht;'esJipaard. Va hume
woare de bakshtene moeJre nut marmer bekleijd.
(5g ing gans raffeneerd aagelagde verwerming houwe ze
'loa. . vens te mar gen6g shiave has, viir de ¿iaves le
shtoake en ant brenne te haot;e, da biS te wied gen6g.
In 1198, wie (le aartshisshoppe de
ru!nes es residensie
gónge hroehke, houw d'r zaal gee daak mieti en woar
geweun Ing oape hinnepiaatsh. Iesh in 1811() en 1856
hónt de Prtihse de basilica wer Iii oacler gemak,
euar in
19114 brank wer alles oaf en vanaaf 1954 is ut geweldig
"cassette-plafond" aagebrag woeëde, graad, wie vreuger, mar znger de versringe van doeli
Jn dan de "laisertliernieii": wenste dig viiërshtis, wie
ze z6nger hijskrarie, bu.lidozere, graafnuashiehuier, betonguiiules (en wat nog uni e gebroek wend, bei j inne
garns 6jir,uzeie b6w in 6zze tiei) zoei b5wwerk doahin
gezat h6nt, dan kans te ailing mar depe rospek han,
vur al dieginnige, die lieij aa gewirk h6nt; wieviëi
slilave zint (loa aa te pas gekoame, vur dat al die
metere gong en gewelieve 6nger de ed vedig woare;
nog gans gesJiwiege van de meglige koniplekse boaver
de ed . .Wie raffeneerd, oehtgekiend de shtoakpiaat;she van de "centrale verwerming", d'r aan- en aafveur va kaod en werm water, de shinis tusshe wernu en
kouw ruiirutes van ut badhoehs
Badhoeh. . .iioe hove v'r nit te dInke aa bade 'of weshe
of sliwenirne ....Zoe woar da t jilt. .Dat woar get, wie ec
gemeenshapshnelLs, of, wie nie noch ze t: "rekreasiccent;ru,ii", dus vir ut plege van sosiale kontakte.
Wat zal dal jSuuk vóllek (loa soslaal gekontakt lia,
wen ig mig ai die vreij-ekshkes bedlnk
Wat zal doa
shwoar gepolletiekt zie5 woeëde; en gekrakeeid iuvver
d' r shport;. . . En wat k6ste doa de kinger koekverberge
en noaleuperke lieue . En de vrouwiflj . . ? l)ie houwe in
de tied warshienlik jilt; vi in (Je ,,uiiiek
te
qeshJen h6nt ze gekald iivver de krank hoto. . : brokkele.
die ze
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houwe en die ze iiog k6ste kiiehge.
in Trier; 1g hoar
Vir hónt nog lang nit alles gezie treverorurn
his trük te kómme noa Augusta
1g weet ut, 1er ziet alles eilt inne "kennersblik",
mar hat i5r mieC genoate, wie 1g, deC gekieCke hait
MIT DE (iCE VAN INNE VULSIILAGE LEEK??

houwe, die ze gehad

TRIER
Doeh bis ing shtad, gans noa mie hat,
modern en aod, ut is mit-ee verweCve,
(lat hat dig, 'J'rier, dat vinge
get gans apaats gegeCve.

vir,

E. M-C.

\JER5L!G LEDENVERGI\DERING OP 15 OKTOBER 1985.

Ledenvergadering tian het. O.C.G.L. op Dinsdag 15 Okto-

ber 1985 in het Eijkhaqencolleqe.
anwezig zijn de hestuursledeii mevr.Ringens, mevr.
liniers en de heron Derks, Kuyl en Rockers, niet aanwezig Ilaalste en Bade.
Er zijn aanweziq 21 personen. In het Bulletin 1985 (3)
de ledenvergadering
heelt de oproep met agenda voor
qe staan.
Derks de tiergaderinQ,
0m 19.50 uur opent voorzitter
spreekt
van men voorspoedig
heeL iedereen welkom en
is nu 75.
jaar voor ons O.C.G.L.. Hot ledenaantal
1985
van
de qeHelaas is de suhs.idieaanvraag over

1986 is op de bemeente L andqraaf' afqewezen, maar in
f.501],---. Hot belangqroting opqenonen een bedraq vzn

rijkste is dat we er nu bijhoren.
Het ]aarboek 1985 is vrijwe) uitverkocht. De uitgave
is men succes geworden oak financieel. We hebben
f.100,-- tot 1.150,-- overgehouden.
muurschilderinqen van /d de
lievr. van Heel heeft ons
Heerlen qeHaas uit hot oude de Wetierziekenhuistevan
worden
dat de
schonken. Hierbij dient aangetekend die de afbraak
hoer van Heel niet.de aannemer was
Dankzij doze
van hot ziekenhuis heeft ondernomen.
veel
publiciteit
schenkinq heeft onze vernniqing
ve rk regen.

heer van Dijck np dat de
In dit verband merkt dedeze
schenkinq en wat we er

ware qeschiodenis van komende jaarhoek uit de doemee gaan doon in hot
ken gedaan moet worden.
Secretaris Kuyl qeeft men opsomminq van aile binnenqekomen en uitqaande brieven.

a) Er is een schrijven gekomon van de sticht.inq
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5port/Jeugd/[ulttjur met iritThrnrntie over de SUN-spn-

Inn uaarbij een sportmniíesLtie op 4 Juli 1986 gehouden zal worden. Het O.C.1.L. z1 meedoen met een
stand.

!al Een sclirijven vn de stdchting S.J.C. orn bij hr
kwartetten met hijzonderheden over Schaesberg, Nirnuwenhaqen, LJbach over Worms en Rimhurq aen te kopen
voor 1.5,50 en te verkopen voor 1.8,--. HeL O.C.G.L.
cjaat hier niet op i.n op deze wijze haar uinancin
te verheteren
c)Een brief van de qemeente Landgraal met hevestiging
van ons hezwaarschrilt tegen beL niet verlenen van
een subsidie aan bet O.C.L.L. door gemeente Landqraaf
en de P.8.0.8. procedure die in rerkinq wordt gesteld
Puqustus 1985.
met een hoorzitting op Donderdag
Rade eri Kuyl zijn op deze hoorzittinq qeweest en ebhen uitgeleqd hoe veel bet 0.C.G.L.voor de gemeente
doct. Het heelt niet veci geholpen want in September
kwam een alwij zing van ons verzock voor subsidie
over 1985.
[en schrijven van de heer l'Ortije waarin hij mededeelt niet langer ltd te kunrien zijn van bet 0.[.í.
L. in verband met zijn intrede tot bet priesterschap.
e) [en nieuwsbrief van een werkgroep over de informatievoorziening van heemkunrleverenigingen in Limburg.
[en brief van bet S.J.C. met het verzoek tot op-gaaf van activiteiten en mogelijke acties in 1986
voor bet U.[.G.L. We hebben hierop geantwoord dat we
ons niet met kienen bezirjhouden en ook qeen feesttent
willen oprichten. Wel hebben we aangevraagd de mogelijkheid ceo collecte te houden in de periode lipril/
hei 1986 orn geld hijeen te krijqen /oor de restauratie van de staties vn lid de Haas. Ook wordt gedacht
an de verkoop van prentbriefkaarten van een aantal
ian die statics zoals ze er op het ogenblik uitzien
en opqeslagen staan in cern gebouw in tihach over Worms.
q) Er is men aantal brieven binnenqekomen, soms via
de qemeente, in verband met de fresco's van /id dc
Haas, onder meer van restaurateurs elsmede de sccrmtaris van de Stichtinq Ad de Haas de heer C.Bertrand.
[en afspraak orn met de leden van deze stichting in
December te gaen praten over de eventuele restaura-tic is qemaakt.
h) Tensiotte nog binnengekomen men brief van de Raad
voor de Volkskunde Maas/Rijn voor men internationale
ledenverqadering op Zaterdaq 19 Oktober 1985 te Rutgenbach (Old). Gezien dc korte voorhcreidinq is niemand van het hestuur deer near toe qeweest.
flij de uitqaande stukken dient vermeld te worden
j [en uitnodiginq voor de lezing van de heer F.
[ngelen over het onderwerp "Folklore en gebruiken
1
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28
in de mijnbouw" op Ilaandag 21] 11ei 1985 die door
discusmet
eon
zeer
levendige
personen werd hezocht

sie aan hot eind van de lezing.
h) Restuursvergaderingen zijn oehouderi op 11 Juli en
12 September.

c) De excursie naar Trier op Zaterdag 7 September
bus bracht
was eon groot succes. Eon vrijwel volle onder
deskuntocht
naar
Trier
waar
ons na eon lange
werd gevoortreffeiijke
rondleiding
digo leiding eon
hou den.

Tijd voor de secties. archeoloqie. Rockers is hezig
Sectie cultuur en
bijeenkomsten eon aantal

met op de maandelijkse
ourle heroepen te hespreken en is begonnen met
"hakovens bij het huis"
Rockers en Kuyl hebben van Maandag 29 Juli tot en
hot instructiokamp
met \Jrijdag 2 Iugustus 1985 op
gewerkt hij de opgravinq van de romeinse hoerde-

hot R.(].B. (zio tiulletin
nj in \Joerendaal door
54). Rockers heef't ook nog een

1985 (3) pag.53 en
week gewerkt bij do opgravíng van de hoer Knook
wordt
van het kasteel Schaesberg. Volgens Rockers
gekeken
rie
houwkundiqe
aspecten
er te veci naar
en dreigt de ruTne op deze wijze in de vernielinq
te gaan.
Rockers heeft met leden van zijn groep de opgrawaarbij vroeqer in
ving in do Gatestraat geleid
begin
l2de eeuuse pottende zevontiger jaren een Hij heeft
eon proefsleuf
bakkersoven is gevonden.
schermeter
oen
honderdtal
gemaakt,in do hovenste
eronder
ven gevonden en daaronder niets. De grond

leek ook vril duidelijk onqeroerd.
flonumenten.

wat
rnevr. Zitsen vraaqt wie van de vereniging er dat
hij
heer \ierhunt geeft aan
doet in Rimhurq. De
handrecorRimburg
te
qaan
met
eon
van plan is naar
der orn opnarnen te maken. [en zekere hoer Coilon
eon nude man,

schijnt veel over de gehouwen in

flimhurg te weten. Ilej.Hoepermans uit Kerkrade do
\Jerbunt zegt dat
vader die hestukken van de verzameling van haar
trekking hebben op L andgraaf aan hem in bruikionn
zal geven.
bezig
Jerder zegt \ierbunt dat de hoer van \Jenrooij
door de
van
een
wandelinq
is met eon beschrijviriq
Kakert en Schaesherg. verzamelt aile krantenknip-

a

Ilevrouw Zweiphenninq

seis over Landqraaf.
Dialectgroep.
Sedert Ilaart 1985 heeft de dialectqroop zich

bij

j
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hot 0.C.G.L. aanqemeld en zit flevrouw Iviofers fl
mens die groep in het hestuur van ons genootschap.
Hierdoor zijn 15 mensen lid geworden.
R o n d y r a a g.

1llereerst eon oproep van de penningmeester orn de
contributi.e over 1985 te hetalen, het botreft hier
eon zestai personen.
De secretaris zal in eon hrielje die personen nog
eons aanmaneri te betalen.
De heer van Hulst. vraaqt hoe het met de huisvesting
zit. Voorz.itter Derks antwoordt dat via hot S.J.[.
eon paar voorsteilen zijn gedaan maar de kosten van
vooral de verwarming zijn veel te hoog.
k/an de gemeent.e uit zijn geen voorstellen gedaan.
Polgens van Huist zou het good zijn wethouder Heinrichs in doze te benaderen.
Mevrouw Reelen vraagt of er met inqang van volgend
jaar geen acceptgirokaarten voor de hetal.ing van de

contributie kunnen komen. Hot ugt in de bedoeling
dit alsmede de lidmaatschapskaarten per
Januari
1986 te realiseren.
De hoer Verhunt vraeqt of hot misschien mogelijk is
leden te royeren, niet dat hij iemand op hot ooq
heeft, maar de procedure staat in de stichtingsakte
maar de leden van ens genootschap moeten weten dat
ze hoge geesteiijke normen moeten hebben.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter
1

orn 21.10 de vergadering en kreeg de hoer Rekerna
hot. woord die samen met zum vrouw, die de diaprojector bediende, een prachtige verzameiinq dia's
over Strijthagen liet zien en daarbij noq eon doldelijk makend dat de hungalowparkplannen van do gemeente, zogenaarnd gericht op de bevordering van hot.
toerisme geen doorgang moeten vinden.
0.5. Kuyl

secretaris 0.C.G.L.
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Ilet Interleur van 't Spaans Kentje
vroeger de
't Spaans Kentje is een gebouw dat
Het
parochiekerk in Nieuwenhagen is gweest.
interieur zag er voigens de verhalen van een
bejaarde darne als voigt uit. De ingang is de
dan
nog huidige. De rarnen waren veel kleiner de
laattegenwoordig. De vloer was van steen en
waarste banken waren voorzien van deurtjes,
schijnìjk voor de tocht als de deur open ging.
de kruisBij de ingang hing een wijwatersvat en
klein van stuk
weg was geheel van houtsnijwerk,
maar heel erg mooi. Veertien pronkstukjes. 1)e
preekstoei die er hing heeft later in de kerk
O. L. V. Huip der Christenen gehangen. Er stonden drie aitaren in, een orgel en twee biechtstoelen. Hot orgel stond op het oksaal dat berjkhaar was met een trap van vier treden. In de
een loper
kerk hingen kandelaars met kaarsen en
sierde het middenpad. Hot geld werd opgehaald
doormiddel van een buidel, ann een lange stok
en ann die buidel hind eon kwast. De sacristie
lag achter het hoofdaltaar. lie kaarsen werden
gedoofd met een ouderwetse kaarsendover.

p .3.
Is er ong iemar.:l die ook iots

Manet Henssen

4

iieot

4

inrtei1en van
Bijvoorheeld:
Spaans
Kentje?
hot interiour van 't
of'
Was hot kerkjo voarzien vnn muurschilderinqen
hinqon er schlirierijen?
Wat stelden doze voor?
alles gebleven?
Wnnr is

dit

Le

j

7 :;

\HIN KRUT S TOT KRPEL

Herplaatsinq van bet wegkruis ann de Scherpensee1er ra ole nue q.

Spraken we in ons voriq
Bulletin over diverse
y er n i e lin q e n

vari wegkruisen
in onze qerneen

te dan komt
men onqetwijfeld onrier de
indr'uk van de

geregelde ver
niclinqen der
W a r denk n pci

arU

en de diefstai van het
[ontzens-kruis nan de
Scherpenseelerrnolcnweq
te Rimhurq.
Wat men van dit kruis
r.ieet te verhalen is,
m.,.t(huS

dat Dhr. Frans Contzens
een beschadiqd qrafkruis
liet repareren orn het op
een door hem bekostigd
afqepieisterd stenen
voetstuk te later plantsen in de ornqevinq van
de huidige Warden-kapel.

Na enkele verplaatsinqen tenqevolge van ruilverkaveling en wat dies meer zij, is het kruis terecht gekomen op de huidiqe gemnentegrond ann de 5cherpenseelermolenweg, kadastraal hekend onder UoW sectie
D(162)21]:3orn verder in de schaduw van neri lindehoom
het lnndschap te sieren. Tune oorloqen heeft het
kruis doorstaan en weer en wind qetrotseerd, doch in
de week van de vrede viel het ten offer ann vernicizrJchtiqe liedon zonder misschien te unten waarom deze onverstandicje en voor sommige mensen ceo ergernis
wekkende dand.
De Rirnhurqse bevolking uns wel qeschokt door hot verlies van dit al oude kruis, ai stond het jareo onbekommerd i.n het veld, nu weet eeniedcr te vertelien
hoc prachtiq het erbij stood in deze rustige en natuuriijke omqevinq.
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Ais heeinkunde ver.trok men zich 1mL lot un burgers
en ¡<ruls ìn en meende er qoeci aan te doen door via
pers de gehele qerneenschap kennis te geven vin doze
euvoldaad. Omrede doze vnrmissinq vroeg de vereni-

kruis
ging de bniolkinq te helperi orn; ofwel hot nude
te
verterug te krijqon of eon waardiqe vervanqer
rerven, orn zorioonde de lege pick wederom van een

kruis te voorzien.
Het qeschrevene over doze kruisverrnissing was uiteindelijk de aanleiding dat cen en ander besproken
van oud
werd tijdens eon regelmatige hijeenkomst
verzetstrijders ten huize van de Familie Ramacker.
afkomstig
Eon van de aanwezigen, Dhr. [l.Janssen,
uit Teqelen qaf spontoan te kennen dot hij voor ceri
kruis wilde zorgen indien hot voor de Rimhurgse
kruisuernieling word gebruikt.
Eon verzetstrijder zou qeen verzotstrijder zijn inhetgeen dan
dien hij niet zijn woord gestand deed,
het
U.C.G.L.
dat
onk resulteerde in eon bericht aan
worden. We mochten
hot heloofde kruis afgehaald kon
do belofte dat we zorg

hot in ontvanqst nomon onder
in [limburg.
zouden dragon ioor ploatsing
Rimburg zijn kruis
[lot hot qozeqde:"Hiermede krijgt
terug", namen we zonder moor de uitdaging aan, ornverzekerd wisten.
dat wo ons tian gemeentelijke hulp
vaardiqhcid wist de
[let de hoogstrnoqolijke spoed en
afd.puhlieke werken hot werk zorqvuldig te klaren
zodat we dank zij de schenker en de gemoentelijke
huip moqen pronken met eon nieuw wegkruis voor Rim-

hetreft eniq is
burg. Eon kruis dat wat vormgeving
hotin onze Gernoente Landgraef, zoniet in Limburg,
niet
bit
dat
doze
uf
tvoerinq
geeri hiijkt uit hot
is opgenonnon in de foto reeks van qietijzeren wegdoze aan dot de
kruisen van Dr. [gehe. Wel geoft
dieronwereld verstoan
afbeeldinrlen onticend aan do
kunnen worden als "afhooldinqen van de working van
God's Zoon".
sterke, vrsteiijke en koninkDe Leouw beduid hot

wijst op zijn priesterdam
lijke, de Stier of Rund
horinnort nani zijn mencheid en
on offer. De Engel

de 1deianr non de qenade van do op de Kerk neerdalende Ieest..
nu in Rimhurq geplantste
Doze versiorselen van hetdoor
ons lid pastoor Ed.

gietijzeren kruis worden
Serrarens als voigt hoschreven:
de kruisbalken stoan de

on do uiteindon van
iier symbolen van de Evangelisten afqebeeld,
want zij hebbon hot leven on de verlossinqsdood van de Heer nan hot Kruis beschreven.
Marcus wordt voorqestold als eon leouw,omdat
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rieze schrijver van hei Evangeiie zijn verhaal begint in de woestijn, waar Johannes de Dorier preekte over de kornst van Jezus. Hij hield zich in leven met wilde honing en ging gekleed in karneeihaar.
Lucas heeft als symbool het rund meegekregen, orndat zijn Evanqelie verhaald over Zacharias die het
viens van een rund olerde aan God.
Ilaitheus wordi voorgesteld als engel of een mens
oindat zijn Evanqelie begint met de menswordinq
van Jezus.

Johannes wordt voorgesield als adelaar, de hoogilieqer. ilij heeft zo'n verheven gedachten in zijn
Evangelie, dat hij als hoogvlieger onder de schrijvers van bet Jezus verhaal wordt gezien.

Uit bovenstaande blijkt dat wij hier te doen hebben
met een kunstzinnigeen uitzonderlijke uitvoering.
Een kruis waarop we trots moqen zijn dat dit ons

landschap mag sieren en dat we dankhaar mogen zî.jn
dat medehurqers deze herplaatsing mogelijk maakte.
linge deze ornschrijvirìq van het hoe en waarom der
herplaatsing evenals de uitvoerinq de enkeln hewon-

deraars die het kruis in afmeting ofwel vorrngevinq
niet mooi vinden enn duidelijk inzicht geven met
welke aanwinst men hier te doen heeft. Hei is ieders qoed recht orn oprecht van mening te zijn dat
een en ander aan de persoonlijke smaak niet voldoet
of dat men het gebodene minder geslaagd mag vinden.
Wij zíjn echter vari mening dat men hier mag spreken
van onbekend maakt onhemind en hopen als O .0 .G.L.
hiermede vnldoende bekendheid te hebben gegeven en
dat bemindheid mag voiqen zodat we in de toekomst.
nog meer qebruik mogn makeri van diensten welke
onze Landgraal hewoners ons hieden.
ha.er

T

I P.

Huisgenoten kunnen lid worden voor 1.5,-- p.jnar.
De buurman of buurvrouw moeten natuurlijk 1.20,--

per jaar hetalen.
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WAT IS

HEEFIKUNDE ?
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Ovrqenomen uit: "Dno raostj qt"
een drizm. vrchijnend tijdschrift
vRn'de Heemkundige Krinq Kinrooi.
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Woar eeris de beekjes als kristal
zacht stroomden door de dalen
met hier en daar een waterval
waar 't koren werd gemalen,

loopt nu het vuil van dorp en stad
verpest met afvalstoffen.
De rnooie tijd hehben zij gehad,
het heef't hun zwaar getroffen.
De leeuwerik zong hoog in de lucht
en dook dan neer in 't gros.
Is hij nu ook al op de vlucht
voor stinkende lucht en gas?
Wie men maar zelden hoort,
de koekoek en de uil.
Zijn zij ook reeds naar 'n ander oord
voor al dat vieze vuil?

De nachtegaal zong in de bomen
tot midden in de nacht.
Voor hem is ook de tijd gekomen.
Wie had dol; oolt. gedacht?

Wie men nu ook al niet meer ziet,
de kikvors langs de sloten.
Is hij oak sornen met het riet
aireeds kapot gespoten?
loar vindt men nog verqeet-mtj-niet,
of lelietjes van dalen,
de sleuteibloem of de margriet,
weet U ze nag te halen?

Nu goon oak reeds de bossen
aan
ioor huizen en voor wegen.
Laten we dt za verder gaan ???
Houdt niemand dat nog teqen???
Steeds vreet men verder aan natuur.
't Is niemand die ans stoort.
Maar mens dan kamt het zeker uur,
dot men zichzeif vermoordt.

Untvangerì van
dhr. y. Jenrooij.

UD

[EN DuD PULTTIEM/\N \JERTELDE UNS.

\JccSr 1929 moeten er in Schaesberg veldwachters qeweest
zijn.
In fugustus 1929 ben 1k als agent begonnen onder burgemeester Duadvi leg.
Inspecteur, twee hoofd-

Het corps hestond toen uit; eon

agenten en 7 agenten.
In Schaesberg werd toen qoed hetaald.
Hot salaris deed mij heslissen voor Schaesberq toen 1k
de keus had tussen Haarlem en Schaesberg.
Wlj hadden daq en nachtdienst, hoofdzakelijk "buitend i e n st".

Doze dienst was patrouilleren bulten het dorp; in de
buurt van Leenhof, Kakert, Palemig, Llchtenherg,Strijthagen.
met kermis of' als er
In het dorp hadden wij alleeninwerk
het dorp.
lets bijzonders te doen was
In 1933 mochten qemeenten met minder dan 10.000 inwoners geen gemeentepolitie meer hebben.

Juli 1933 werden we allen ontslagen en dadelijk
weer aangenomen als veldwachter. De Inspecteur kwam op
uachtqeld in verband met velduachter,
zijn dienstjaren.
maar alleen op pa[en hoof'dagent werd chef
pier zonder bet salaris van chef veldwachter en vertrok
dus.
allen veldwachter met minder saDe 7 agenten werden dusf.2350,-op 1.2100,-- per jaar.
laris. lJij kwamen van
provincie
qeregeld.
Oit alles werd door de
JaStaatspol.itle
en op
Mel
1943
werden
we
Ingaande 1
Per

1

1

Na de oorlog werd
nuari 1946 werden we rijkspolitle.
Er was toe een groep
bet corps via hulpjes ultqehreid.I\djudant
Rljkspolitie
Schaesberq-Nieuwenhagen met eon

Nieuwenhagen en
als hoofd. Later kwarnen Schaesberg,
werkten
zij in ENSU verhand
Uhach over Worms apart. Wel

samen met patrouiiediensten.naast bet gerneentehuis in
Uns bureau was toendertijd
lagen. Deze gang lag
een gang waarachter twee kamertjes
tussen bet qemeentehuis eri een café. Later kwamen we in
wij bet benridengedeelte
de burgemeesterswoning waarvan werd
bewoond door de adgebruikten. Het bovengedeelte
j u dan t.
In 1974 verhuisden we naar bet qehouw in de E3randhofstraat.
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