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\ 1988 w a s
geen slecht

. jaar voor onze___________ O.C.G.L''Het ledental groeide.
LJel niet zoals wij gehoopt
hadden, maar niet onbevre'

digend.

yOnze
kruisweg doet het goed in

hat gemeentehuis en trakt veal
belangstelling, voorel van bui-
ten de gerneente./ Er begint een smal streepje lichtdoor te breken voor onze huisvasting.

Dus drie belangrijke punten waar we
niet ontevreden over zijn.
Er is echter een teer punt waarover

moeilijk te praten is met onze leden.
Dit betreft: LIerkende leden.

Kunnen uij niet proberen dit het komende jaarop te lossen?

Er moeten toch we]. een lOta]. leden te vinden
zijn orn; of het bestuur of enkele werkers bute springen?
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H.A.J. Dortants
EygeIshovenerwe 25

6374 KB LANDGRAAF NL
Tel 045-315315

en een GELUKKIG en VOORSPOEDIG 1989.
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NATUUR MONUM EN TE N

en KARTOG RAFlE.
De latste tijd is onze sektie qua hoeveelheid

personen wat afgezwakt mear die regelmatig komen

zijn harde werkers en dragen heel wat projekten

Maar er moet meer gedaan worden en dat kunnen

onze sektioleden er echt niet meer bij doen.

Een kleine greep aktiviteiten waar we al lang

over praten en waar hoognodig aan gewerkt moet
worden voor het te laat is:
i) Gesprekken met oude mensen over hun woning,

hun straat, hun buurt.
Het maken van foto's, die's of filmopnamen

van huizen, landschappen en andere objecten
welke aan hat verdwijnen zijn of spoedig zul-

len verduijnen (met beschrijving van het pro-

ject en de veranderingen.
Hat in kaart brengen van de straatnamen, het
ontstaan van de naam en de oorsprong van de

naam - eventueel met foto of dia.
Als heemkundeleden moeten we bezorgd zijn voor

on eigen de omgeving waarin we leven.

Als we nu niet vastleggen wat er nu is moeten
onze kleinkinderen wear gaan zoeken naar onze
levenswijze,zoals wij dat nu doen naar het leven

van onze voorouders.
Maar zij (onze voorouders) hadden geen pen, papier,

foto's, of film.
leder die zich voor een van deze zaken interes-

seert is van harte welkom.
Korn eens naar onze bijeenkornst die wij houden
iedere eerste maandag van de maand orn 19.30.

\Jooriopig nog op het adres: Kempkerisweq 2.

*** M.N.

DIAL ECT.

'Jerandering van spijs doet eten, zegt het spreek-
woord en daarom zijn we ons weer eens met het bar-

goens gaan bezig houdan, gewoon als intermezzo.
Het Landgraafse dialect komt daarbij niets te kort.

Hier volgen een paar zinnetjes met bargoense woor-

den er in en ik ben overtuigd, dat het voor velen

van U geen "bargoensj" is.

D'r talfer suelde nom de feel, um te benqele,de
fajde doa boot en breng.
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De gruus va mich houw puke floskele kriege,va d'rijjem; ve de sjnoor fajt ze noppes.
Bi-j d'r prang leep inne grannige kwiekete noek
Is dat. zoe hekkezume? ich dach, dat ut v3lheter vor.

Noa dat sto dich gekabesd has, mcs te dich cchno a ste re

Voorwaar ean geheirn-tealtje, waarvan de handeloarsuit doze streken zich in de vorige eeuu graagbedienden.

Voor geinteresseerden is in onze sektie altijd
nog vol een plaatsje vrij.

r.ri.-c.

GENE ALDO) E.

Bulten de gebrulkelijke bezigheden van een amateur-genealoog, het in de archieven opzoeken van zijnvoorouders met alles wet dearmee samenhanyt, werdde laatste periode gekenmerkt door twee gebeurte-nissen, t.w. een gezamelijk bezoek aen het CemeenteRrchief van fken en daaraanvolgend een bezoek eanhet Heimatmuseum van Aken.
Het bezoek ean hot Gemeente Irchief heeft ons ge-leerd dat in een arcief niet alleen papieren be-waard blijven, doch nog zeer veel andere voorwerpen.In Aken worden ook oude munten en tekeningen be-
weard. Uiteraard in eon aparte kemer, die op zichzeif eon bezoek waerd is. Een collectie van oudecharters wordt or tentoongesteld. Het is verbazendorn te horen hoeveel er nog zijn. In Iken werd het
getel van 20.000 genoemd. Maar er werd bij gezegddat de collectj.e in het Rijksarchief te Ilaastrichtnog groter is. In de kelder van het gebouw werd de
eigenlijke bewaarplaats getoond.
Het zou een genoegen zijn, tussen de papieren, een
pear uur ongestoord te kunnen doorbrengen orn eenste zion vat er eigenlijk allemeal bewaard wordt,want amateur genealogen komen vaak niet verdor dande DTB's, schepenbank, notariele akten en 8ev. Re-
gisters.
Hot bezoek aen het Heimatmuseum, leerde ons dat in
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1992 de oude toestand veer een beetje hersteld

wordt, want vroeger waren er geen grenzen zoals

uij die nu kennen. Landqraaf behoorde noq niet

zo lang geleden tot het achterland van Aken.

Onze voorouders gingen b.v. met de kruiwegen naar

f%ken orn daar urnen, gevonden op de hei, te verko-

pen.
Opvallend is hot orn te zien hoe in veel plaatsen

in Duitsiand, door
urijwilligers een Heimatmuseum

tot stand is gekomen en vat er getoond wordt. De

entree is of gratis (Heinsberg, Geilenkirchen) of

bestaat uit men klein bedrag zoals in Aken 30

pfenning.
Als gastspreker was er doze keer de heer N.A. Ha-

mers, Zoals te verwachten was ging zijn voordracht

over genealogie.
Achteraf bleek dit een zeer ge-

slaagde avand geweest te zijn, en datgene dat de

Hr.Hamers vertelde good
overkuam. Hem uit te no-

digen is t.z.t. voor herhaling vatbaar.

22-1 1-'BB H.H.

ARCHEOLOG lE en CU LTUUR.

Onze sektie heeft in de laatste twee uitgaven van

het Bulletin niets van zich laten horen.
De oorzaak schuilt in een zeer geniepig virus, dat

niet de computer maar de schrijver zelf had mange-

tast.
tJat hebben we de laatste tijd zoal uitgevoerd?
Vooreerst is er men lezing gehouden over Zuid-Lirn-

burg, economisch gezien.
De nadruk lag hier op de herindustrialisatie sinds

de mijnsluitingen. Hierbij hebben ve geconstateerd

dat de Oostelijke Fijnstreek er zeer slecht van af

komt
Ook hebben we eon archeologische rondleiding door

Nieuuenhagen gehouden.
Zeifs ingeuijden waren verwonderd over het grote

aantal geologische vondsten, die in eon betrekke-
lijk klein gebied zijn gedaan.
Op onze bijeenkomst in september hebben we een

orienterings gesprek gehouden.
ledereen die aanweziq was werd gevraagd eon onder-

werp aan te dragon waaraan we doze winter onze
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aandacht gean besteden.
Ons medelid Fred Merx bood spontaan aan een le-zing te houden over Nieuwenhaqen op politiek ter-rein, vanaf de 2de wereldoorlog tot de opdeling
in Landgraaf eind 1981.
Daarna werd nag aandacht besteed aan Nieuwenhagen
in een vroegere periode, de vorige eeuu.
Oak de onderwerpen van de komende maanden staan
reeds vast.
In december houden we een lezing over de folklore
en gebruiken rond: "Donp, huuelijk en begrafenis.
Als onderuerp voor jenuari hebben we gekazen:
"Schutterijen". De specialist op dit gebied is
ans medelid dhr. J.Muhlenberg, die deze avond
zal verzorgen op donderdag 12 januari a.s.
Za te zien alles rosegeur en maneschijn?
Neen, zeker niet.
We zouden graag zien, dat het eantal echt actieve
mensen in onze Heemkunde Vereniging grater was.
Er is nag zoveel uat echt moet gebeuren uil de
vereniging goed functioneren.
Een lange winter komt er aen, dus tijd in over-
vloed. Als ieder lid lets extra's voor de vere-
niging gaat doen, dan zijn we te-vreden.

tJ.P.

De werkgroep archeologie is rie sen karte rust-
periode oak veer ektief.
Za hebben enkele leden gesprekken gevoerd met
ambtenaren van de gemeente Landgraaf.
De besprekingeri met deze heren verliepen near
yens en zullen ook in de toekomst regelinatig
plaatsvinden.

U.B.
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0e heemkundevereniging
O.C.G.L. verheugt zich over

een steeds toenemend ledental en onze bekendheid

in de regio is duidelijk gegroeid.
We zouden nog vat meer medewerking van de gemeente

willen hebben, onder meer betreffende archeologi-

sche vondsten, maar daar kan met de gemeente over

gepraat worden.
0e staties van 1\ad de Haas, die nu zijn gerestau-

reerd en opgehangen, alsmede in bruikleen zijn ge-

geven, in het nieuwe gerneentehuis vragen niet

langer onze aandacht. Wel is het za dat de meeste
bestuursleden vanaf de oprichting van onze vereni-

ging in functie zijn en zij zouden feitelijk eens

afgelost willen worden. Daarom daze oproep aan U

am de continuteit van onze vereniging te handha-

ven. lUs hat enigzins kan geeft U dan op en toont

Uy bereidheid orn eventueel als bestuurslid van on-

ze heemkundevereniging Uy talenten te kunnen ont-

plooien. En dan gaat het niet alleen orn de heren

maar ook am de dames. Aarzelt niet maar help one

orn uit de impasse van de bestuursopvolging te kun-

nan komen en geeft U op aan de U bekende bestuurs-
laden. En wie van U zou one terzijde willen staan

orn in de redactieraad made te helpen aan de uitga-

ve van ong bulletin en one Jaarboek.
U zult waarschijnlijk wel begrijpen dat bestuurs-

leden op democratische wijze tijdens onze jaarver-

gadering gekozen worden.0 weet toch dat we 4 5eC-

ties hebben die iedere maand vergaderen en aller-

lei activiteiten ontwikkelen.
sectie natuurmonumenten en kartografie.
sectie monumenten en archeologie.
sectie dialacten.
sectie genealogie.

Dearorn doet het bestuur van de heemkundevereni-

ging een dringend beroep op U. Laat one dus niet

in de steak.

Het bestuur.



Contactadres:
l'lei. E.H.W.M. Jongen, Boerhavelaan 65,5707 SH HELI'lOND, tel.04920 - 23913.

ATTENTI E
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Uan Mej. E.H.W.tI. Jongen uit Helmond kregen uij hetverzoek orn het onderstaande in ons Bulletin op tene me n

STAMBOOMONDERZOEK
Wie van de leden weet de geboortedatum van:
Jonghen Matthies (Thus)
gehuwd in rsJieuwenhagen: 2g-08-1700overleden in " : 27-05-1741Kinderen uit dit huwelijk:

In het bleadje vat in november is toegestuurd is
mededeling gedaan over een lezing van de heer
Rgis de la Haye van het Rijksarchief te Meastricht
op rionrlerdag 15 december 1988 orn 20.00 uur in Carra
aen de Hoordstraat (Schaesberg) over hot onderwerp
UgenealogueU
Dat laatste moet echter zijn "kartografie".

O S .Kuyl
secretaris heemkundever.0.C.G.L.

Jonghen Catharina geb. 07-08-1701Jonghen Alexander geb. 26-09-1702Jonghen Winand geb. 09-01-1705Jonghen Agnes geb. 18-06-1711
Jonghen Anna Barbara " 05-07-1718
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s ÖMMERT

Bij de herindeling kuam Schimmert bij Nuth het-

geen echter geen bezusar was voor dhr. Ed Timmers
orn er in 1987 een heemkundevereniging op te

richten.

Wij waren er op zondag 20 november bij de affici-
ele opening van de fototentoonstelling:
"5jimrnert en Sjimmertenaere veur 1940"

Deze fototentoonstelling was de eerste openbare
officiele gebeurtenis van de jeugdige heemkunde-

vereniging.
De eerste spreker was dhr.Ed Timmers die began

met in enkele woorden te verteilen vat heemkun-
de is en uat zij doen. Zijn eerste woorden waren:
" Heemkunde is eon zinvolle levensverrijkende be-

zigheid.
Uij vragen ons at': Hoe was hat, hoe is hat ge-

groeid en waarom?"
!Jerder vertelde hij; hat Jammer te vinden dat za

zo laat (nu pas) begonnen waren.
Er verdwijnt de laatstettjd veal b.v.: oude woor-
den en gezegden, oude foto's, oude papieren, oude
mannen en vrouwen, die nog van alles weten te ver-

teilen van: Hoe hat vroeger was. Maar hot is nog

niet te laat. hJij zijn begonnen, zoals U hier kunt

zion met oude foto's, akten, enz. Verder zijn wij

druk bezig met het bezoeken van oude personen orn

met hen te praten over uroeger.
Hij sprak niet lang, maar hat was interessant en

leuk orn te horen. Na hem spraken nag enkele heren

kart en krachtig waarna de
eerste spreker hat "logo"
van de vereniging onthulde
en aan diverse personen de

earste wandelkaart, die de
uereniging zeif gemaakt
had, overhandigde.

Tijdens de rondgang over de
tentoonstelling viel het
ans op dat er zeer veel fo-
to's van personen tentoon-
gesteld waren.
Oak waren er veel groeps-
foto's van b.v.



Voor ons vorig nummer hadden We te veel copie.Dit hebben we opgeiost door het nummer een velrjikker te maken.
Door omstandigheden hadden we voor dit nummerwear te veal copie en dat hebben we nu opgelostdoor een vaste bijdrage , bestaande uit afbeel-dingen van oude ambechten, weg te laten.Vreenid dat we de ene keer bij te veal eeri extravel toevoegen en nu bij te veai. iets ueglaten.Dit kamt omdat we met eenheden van 4 bladzijdenWerken. Dus bij nr. 3 konden we met 5 eenhedenWerken en deze keer hadden we 4 eenheid en datlukt niet. Het is een Ingewikkelde geschiednis.Elk kuarteal zitten we te rekenen en rnoeten dik-Wijis bedelen voor een beetje tekst.
Kunnen we een afspraak maken? lUs er een paar
tekstschrijvers bij komen dan hebben onze ladenmeer varjatie en dan kunnen we af en toe aen dik-ker nummer uitgeven. Ja???
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Harmonie, zangkoor, E.H.8.O., melkcursus, voet-baikiub, toneelver.,
buurtbewoners,"pyramidea

van turnver...,"jonge boeren"op Schiphol, enz.enz.fUie foto's, oude akten, overeenkomsten enz. wa-ren origineel.
Er was aen biadzijde uit een oude jaargang van"Panorama" die geheel gevuld was met foto's vanoud Schimmert. Op deze bladzijde zagen wij eenfoto van een windmolen. Op de toelichting stonddat deze uindmolen In 1799 van Schaesberq naarSchimmert overgebracht was.
Dit was voor Uns nieuw. Wij hebben hier nooltvan gehoord, gezien of gelezen. Wij hebben ne-tuurlijk meerdere gegevens gevraagd. Deze zullen
ons worden toegezonden.
Hat geheel was zeer interessant. Wij hebben erenkel.e gezellige uurtjes doorgebracht en het waser za druk dat we er over gaan denken orn hier inde stad jets dergeiijks te gaan organiseren.
Wie weet.

COPI E



FEXCURSIE naar MAASTRICHT
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Up zatnrday 19 november 1988 toog het Oudheidkiri-
dig en Cuitwurhistorjech Genootschap Laridgraaf
naar Maastricht, d.w.z. een twaalftal leden.

[en zeer belangstellend qezelschap mear verbazend
klein in aantal voor men genootschap met deze neam,

want op oudheidkundig en cultuurhistorisch gebied

valt tiler veel te heleven. Mear och, whet is In a
n a n e?
Aen flevr.Wijnhoven van de V.V.kJ. hadden we een

preltige en goede pide. Um 10.30 startten we op
bet Vrijthof. Onze gids vertelde over de nogal be-
wogen qeschiedenis ven deze oude stad. De Romelnen
vestigden hier (+ 50 na Christus) een nederzetting
aan de heerbaan Boulogne - Tongeren - Heerlen.
De Stoketraat en ompeving ugt in het oude Romein-

se Castellum. Servatius vestlgde in Maastricht zijn
bisschopszetel (4e eeuu). tian de Hertog vari Brabant

verkreeq het staderechten en het recht van onwal-
ling. De oudste (stenen) ommuring, met o.re. de

Helpoort, dateert van 1229. tien 12o4 tot 1795 was
Maastricht twee-herig onder de Hertog van Brabant
(later de Republiek der Verenigde Nederlanden) en

de prine-bisschop van Luik. Het stadhuls en het

Dinghuis (gerechtsqebouw) hebben nog steeds een

dubbele statletrap. De Lleve-tlrouwe-basiliek, men
mooi iioorbeeld van enn romaansn vestinqkerk, werd
van buiten en van binnen bezichtigd. Onk gennteri

we van een prachtig vergezicht over de Maas.

We waren op de Thermen en we zagenhet oudste raad-

huis (13e eeuw),beelden langs de bidweg en unie

andere bezlenswaardiqheden. [n echt zinn kan inn

alleen met men goede gids.
We eindlgden op het beginpunt: Het Vrijthof met de

St.Janskerk en de kerk waar Sint Servaas li9 bngra-
ven. De Sint Servaas is een monumentaal geheel dat

diverse bouwstljlen in zich verenigt. Verrijkt met
archeologische en cultuurhistorische kennis namen

uij af'scheid van onze gide. De heer Kuyl brecht on-

ze weardering kort en stijlval onder woorden.
In ruim 2 uur hadden we veel gezlen; 1k stiptc
slnchts enkele bijzonderheden ean.
[n er is binnen en buiten de argeiegde route nog
zoveel te bewonderen,dat we beeilst nog eens trruq
monten, ledere U,C.G.[-er zou dit moeten zien.

\Jiator.
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LUC. EREN
en zijn famille.

In ons vorig Bulletin werd melding gemaakt overeon zeer aangename ontmoeting met een Franse takder fam. Erens. Beter bekend als de fam. Erensuit Hueve de Kemp.
Gezien de ultermate vriendelijkheid van omschre-
ven personen - met daarbij de vele vregen naarhot verleden aangaande alles wat met Schaesberg,hot good "In de Kamp" onz. van doen had, dechtik er goed aan te doon Uhr. L. Erens een Bulle-tin te doen toekomen.
Uns Bulletin, vergezeld van een bescheiden stem-boom, voor zover mij bekend, is bij de famille
Luc. Erens vreugdevol ontvangen, met een voor ons
zeer inf'ormatief antwoord als gevolg.
Jljdens ons gesprek bleek hem dat wij van zijn
tak en verloop in de fern. Erens siecht op de hoog-te waren omdat in die richting de nodige vragen
werden gesteld.
In eon uitvoerlge dankbrief voor hot toegezonden
bulletin heeft dhr.Erens zich de moeite getroost
Zijn familie gegevens te verduidelijken, dit ter
nuiilling op zijn verhalen tijdens zijn hezoek.Een en ander is dus de aanleldlng tot dit vervoigO de berichtgeving: "Luc Erens op bezoek".

VOor enkelen, ter verduldelijking, het volgende;
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De familie Erens bewoonde eens de kapitale Hoeve

Kemp, gelegen man de Kampstreat op de plek wear

nu het winkelcentrurn enz. is gebouwd.

Het beleid van de gemeente Schaesberg was er op

gericht dit monument te laten vervallen. De af-

braak van dit bouwuerk in 1971 was het gevoig.

[en restant van een veldbrand-stenen muur als

enige herinnering achterlatend.

De indertijd door Godfrled Bomans aangebrachte

en onthulde gedenksteen aan de schrijuers Frans

en [mile Erens, is door de gemeente werken in

hear megazljn ondergebracht en zou zich dear nu

nog moeten bevinden???
Dit was dan ook het stukje muur van Opa's huis

wet dhr.Luc.[rens zocht om zijn geheugen cg.
herinneringen wat op te frissen bij zijn bezoek

can (nu) Landgraaf.
Het bezoek ean de Dekenale kerk Petrus en Paulus

bleek nu echter een hoogte-punt wet betreft de

zichtbare herinnering aen zijn voorouders Erens.

Buiten de kerk, naast de achter-ingang zijn twee

gedenkstenen aangebracht bij de aanwezige graf-

kelder van de fam.Erens
[en qrote steen hevat de tekst::

Gedenk an mijn urt heil den so wird

das Deinige Sein gestern wie Heute dir

Zur heilsame Erinnerung
an die Seel des hier Ruhender

tiohigeborenen Herr
J.P.ERENS

gewezen kaufman in der Phare

Schcesberg ab. 1836 58 jahr

M.Pi. Erens geb. Borghans
82 J 3 febr,1867

Deze grafzerk geeft de namen aen van Johan Peter

Erens en zijn echtgenote Maria Borghans.

Zijnde de ouders van pastoor Frans Jozef Erens,

begraven te Rimburg, de beschreven Peetoom van

Frans [rens in "De conferentie" warin hij de

opgedane ervaringen heschrijft bij zijn bezoek

aen zijn Heeroom.

De oudste zoom van Johan Peter was Hendrik J.,

qehuwd met F3artalina Menten (van de goede Menten)
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zoals ons bezoek er aan toovoegde. Hier bedoeld
eon zus van J.H.Menten (pionier in de olievelden
van Borneo) maar voor one bekend door en van het
"Park" met kasteeltje (afgebroken) en de Heihof
(nu Manege).

Dit gezin werd gezegend met lo kinderen, waaronder
de schrijvers Frane en [mile evenals Hubertus
(Redemtorist), Hendrik (deken van Guipen), Jozeph
(de laatste bewoner [rene in Hoeve de Kamp) en de
vader van ans bezoek M,H,Frederlk.

[en marmeren plaat tegen een linker pilaar in de
kerk P.en P. geeft nog oen aental namen van per-
sonen weike in de grafkelder zijn bijgezet 0.8.

Wer an mich Glaubt, wird
leben won er auch gestorben ist

joh. 11/25

Hier Ruhen im Heron
Johan Peter [rene + 1836
Rnna Maria Erene-Borghane + 1867
Mathias Jozef' Erens + 1832
Maria [reos + 1860
Hendrik Jozef [reos + 1877
Eucene [reos + 1882
Hubert [reos + 1900
Bartalina Erens-Menten + 1912

Naast de twee genoemde gedenkatenen liet de welge-
ste1d Heer J.P.Erens eveneens eon wegkruis plaat-
sen in hot plantsoen aen het Streperplein.
Hot aldaar gelegen restaurant heeft zljn naam aan
hot kruis ontleend.("Streperkruie")

Buiten de kerk Is naast de grote gedenksteen nog
eon kleinere aangebracht, waarop vermeld:

Juliette [rens 1924
Jacoba [rons-Lucas 1884-1948
Joseph Erens 1867-1954
Trans [reos 1857-1935
Sophie [rens-Bouvy 1877-1958

Ju.liette was een kart na de geboorte overieden
dochter van de echtlieden Joseph en Jacoba Erens-
Lucas.
Eveneens is vermeld de bijzetting van de schrijver
Frans [reos met echtgenote Sophie [rens-Bouvy.
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L-
M.J.Frans P.H. Maria F. A.M.Hubert J Maria j. M.F.J.Eucarin

+23-7-1857
oS-12-1935
01 1906 oi 18-5-1896
Sophie Bouvy K.Kegselkaui
+ 1877 +

o 1958 o

kinder iooa kinder loos

Hendrik A.H.
+ 1-3-1872
o 1936

Dekan in
Guipen

s

Magd. Kleykers
+ 17-4-1780

Marie Borghans
+

o 3-2-1867
1784

"a

'M.Anna
+ 7-11-1803
o
onl7-1-1823
j . M n I r lip r s

Ptatr J.
+ 1805
o 3-5-1891

AnnaTM.
+19-3-1808
o29-3-1876
W
j. Beak p r a

Mara C.
+5-2-1818
o8-2-1849
W
j. t oy son

Mer1ia B.
+31-12-1820
o 4-8-1886
W
J. t e n ko h r

1

Hendrik J.
+ 21-4-1809
o 8-3-1877
W 1-10-1856
Hei .8 .Menten

t
Anna J.
+3-10-1810
+9-11-1880

i
Marie J.
+26-1-1813
o 1860
oil 5-6-1840
Joh.Starren

Mathija J.
+10-4-1815
o 1832

Maria El.
+27-8-1817
o73-8-1894
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+2-12-1858 +28-11-1860 +7-12-1862 +11-11-1863
o17-5-1860 o 7-4-1900 o 1921 o23-4-1882

r i
3ar Mathijs

Johan Pater

+ 20-11-1773
+ 3-8-1778

o 28-1-1842
o 17-4-1836

0ß
w 2-6-1808



Georges Cecile' Marc I Luc.LLM.J. Jules' Edith I
+ 1903 + 6-1-1906 +27-12-1910 + 2-3-1913 +10-9-1914 +21-4-1915
o 1903o o o o o

w 20-8-1928 w w 28-7-1 942w w
F.Geriomceduc L.Pourbois Lucy Basijn F1.Terhorst Nic.Voeikoff
+ 11-4-1891 + +30-6-1915 + 23-12- + 1-10-1915
o 1982 o 12-7-1986
2 kjnderen kinderloos 3 kinderen 3 kiridereri 2 kinderen

Ilonique Guy Christina Natacha
+31-12-1929 +20-4-1933 Paul Nicoles

Marie-Clair
o ri geh u u d

Frederic
+ 7-8-1943
o

w
Dariielle Devent

Sendrjne Raphael
+17-9-1972 -1974
o -1974

w
Genevive
+

4 kjnderen
Phil ippe
Sabine
Cecile
Hubert

Mjrederik H.J.H.
+ 1-1-1870
o 4-2-1943
w 6-2-1902
Sabine du Belloy
+ 24-10-1874
o 4- 2-978

Myriam
+ 23-3-1945 + 6-1-1947
o o
w w
Claude Plouzeau Annie 8il1
+ 23-7-1948

Sophie Jerome
+16-3-1978 +15-11-1981

Marc

Gerald Marioñ
+1-11-1972 +4-8-1975
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In deze steen is eveneens et Jezus-monogram eon-
gebracht in de vorm van I H S. Dit is eveneens te
zien op een onzer Landgraafso wegkruisen en is

voor uitleg vatbaar.
De tekens IHS werden ook wel geschreven in de
kleine letters Ihs, orn als afkorting te dienen

voor de volledige noam IHSOYS in hot Grieks,
zette men er wel eens eon dwars-streepje boyen.
Veelal sneed dit streepjo do poot van de opstaan-
de poet h, zodat er een kruisje ontstond. De
JezuTeten als devotie bevorderaars namen nu hot

IHS teken met het kruisje in de H op de dwars-
balk in hun orde - zegel op. Sindsdien is dit IHS

een wool gebezigd teken als huis-zegen.

Jammer dat de stenen niet in de onderhoudsbeurt
van de kerk zijn opgenomen.

Terug bij onze gast zij vermeld dot tot de kinde-

ron van Hendrik J. (1809-1877) eveneens behoorde
Dhr.M.H.Fred.H.Erens (1870-1943) en vader van
Luc.L.N.J.Erens. Met enkele gegevens.

Fred Erens geboren te Schaesberg 1870 trod in hot

huwelijk met Sabine du Belay (1874-1978) (103 jeer).

Hij vestigde zich als jong Ingenieur in 1\rnhem orn
aldaar hot electronet op te bouwen cq te besturen.

Uit dit huwelijk werden 6 kindoren geboren waarvan
de oudste dochter trouwt met eon genereal uit het
Belgische leger. De jongste dochter emigreert met

haar gezitn naar Canada, terwiji de jongste zoon
Jules de functie van Burgemeester van Tilburg

w a a r n am.
ha. er.



H.A.J. Dortants
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[EULLETIN
Oudheidkundig CultuurhistO-
risch Genootschap Landgraaf

Juni 1989 nr. 2 5de Jaargang

We hebben eon nieuwo voorzitter.
Op onze laatste ledenvergadering werd, met alge-
mene stemmen Ir. W.P.Ringens gekozen als voorzit-
ter.
Hij is in Landgraaf geen onbekende.
Op de volgende bladzijde is hij even aan 't woord.
Uij hopen allen dat hij lang de zuaru taak van
voorzitter van het O.L.G.L. zal vervullen.
Jan onze oud-voorzjtter dhr. M.Derks nemen verni-
gaarne afscheid. .Hij was een pracht voorzitter.
Jammer dat zijn gezondheid hem duong afscheid van
ons te nemeo.
Liij hopen hem dikuijis op onze bijeenkomsten te
ontmoeten en wensen hen een goede gezondheid toE.
Hot Jaarbock 1988 van het O.[.[.L. loopt niet ertj
vl o t.

Wet de oorzaak hiervan is, dear kunnen we niet
achter komen.
Ran de prijs kan het niet liggen, f.12,5U is te
goedkoop.
De inhoud kan het ook niet zijn want zij die er
men kochten zijn vol lof.
Wie kan ons de oorzaak zeggen?
Koop er eens men en goof dit met vaderdag ca-
de a u.

Wij raden U aan het niet eerst zelf te lezen want.
dan geeft U het beslist niet meer weg en moet U
eon tweede exemplaar kopen orn dat cadeau te geven.



NIEUWE VOORZITTER

'Joor het O.C.G.L. ben ik niet onbekend. In novem-

ber 1982 behoorde ik immers tot de oprichters. 1k

herinner me die bijeenkomst nog goed, die in het

Eykhagencoiiege plaatsvond onder het toezicht oog

van Notaris Van Putte.
De gemeentelijke herindeling van Zuid Limburg had

net zijn beslag gekregen en velen venden het wense-

lijk dat in 't nieuwe Landgraaf een heemkundever-

eniging opgericht zou worden. Niet omdat dit sjiek

zou staan, maar omdat in Landgraaf veel aanwezig

was dat behouden moest blijven. Neem de talrijke

archeologische overblijfseien die in onze gemeente

gevonden zijn. Haar zijn deze gebleven? Velen van

ens veten nauwelijks meer dat in onze gerneente heel

veel is gevonden. Dat werd echter allemaal near

musea op talrijke piaatsen in Nederland gebracht,

vooral near Leiden, flaastricht en Heerlen, zodat

onze eigen mensen ze nauwelijks meer te zien krij-

gen. Maar ook nu wordt in onze contreien van alles

gevonden.. En wat is er bekend van de vroegere in-

woners van deze streek? Daarbij vraag ik niet al-

leen aandacht voor mensen die duizenden jareo ge-

leden hier woonden, maar evenzo voor de bewoners

die in de Franse tijd hier woonden of recent werk-

ten in de koienmijnen.
Wie kan me iets verteilen over 't krarnersiatijn

van Nieuwenhagen. Pas las ik dat "Minotes plast

kent" betekent; "ik drink bier". Hoe zat dat taal-

tje in elkaar?
Bij naspeuringen orn een geschikte lokaliteit te

winden voor het Genootschap,
stuitte ik op de oude

Nieuwenhaagse eulen in de Gatestraat.

Praat je met oudere Nieuwenhagers dan hoer je dat

ze dear vroeger gespeeld hebben en de molen nog

hebben zien werken. Is daar al eens jets over ge-

pubiiceerd? Is 't alleen een mechanische molen ge

weest of stood de molen er ai eerder?

6an de Hoofdstraat in Schaesberg lag het Ringens-

huisje, wear later de familie Lutgens woonde. Hat

is hier van bekend?
Hoever komt de genealogische sectie terug in de

historie? Geat bet werder terug dan tot hen die

hier in de Franse tijd (1800) woonden?

Dat waren vragen, die we bij de oprichting ook ai

hadden. Intussen is al heel wet bestudeerd door

86
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een groot aantai actieve leden. Lees maar de tal-
rijke bulletins en voorai de prachtige jaarboeken,
die sindsdien verschenen zijn.
loch zal er nog veel moeten gebeuren. Steeds veer
ontdekken onze leden nieuwe dingen.
Deelnemen aan het werk van onze vereniging is dan
ook eon geweidige hobbys. Lije er door gegrepen
uordt, kan er niet meer vanar blijven. Hij of zij
beleeft prachtige momenten als hij/zij veer jets
gevonden heeft en als hij dat kan verteilen aan
zijn medeleden en aan andere bewoners van Landgraaf.
Dat geeft plezier, daarvandaan dat de Heemkundever-
eniging zo'n goede en trouve leden heeft.
Toen me gevraagd werd van dat Genootschap voorzit-
ter te worden, heb ik dat dan ook volgaarne gedaan.
1k zal mijn best doen. 1k zal nog vol vaker van me
laten horton. 1k uil deze keer echter niet nalaten
dank te zeggen aan mijn voorganger, de heer Martin
Derks, die met veel enthousiasme gedurende 5 jaren
de \Jereniging heeft geleid. Hij schuude niet orn
allerlei karueitjes op te kiappen. Met veel pie-
zier denk ik terug aan de excursie naar /ken, die
onder zijn persooniijke ieiding stond. Hij toonde
zich eon voivaardig gids, die ailes uist van de
vroegere Kaiserstadt.
Zijn gezondheid liet niet toe dat hij langer rnor-
zitter bleef. Lie hopen echter dat hij spoedig veer
deelneemt aan hot werk van ons Genootschap.

Uiel Ringens.

Geld en good yermare,
nieks verloare.

mood verloare,
vl verloare.
ier verloare,
mie verloare.

ziel verloare,
ailes verloare.
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NATUUR MONU MEN TEN

en KARTOGRA FIES,

De afgolopen maanden zijn we gestart met het maken

van dia's van bepaalde monumenten in onze gemeente.

De eerste film is gemaakt en getoond op onze maan-

delijkse bijeenkomst.
Wij zijn begonnen in 8imburg en gaan nu verder.

6an de hand van het boekjo; "Kruisen en Kapellen",

zal ook hiervan eon diaserie worden gemaakt. Wie

hieraan uil meewerken is van harte welkom. Korn

eens op onze bijeenkomst, ledere eerste maandag

van de maand, op hot adres; Kempkensweg 2.

Intussen zijn we ook begonnen de restauratie van

de watermolEn van Strijthagen op film vast te log-

gen, 'n heel interessant gogeven.
Hopelijk wordt het een rnooie zomer zodat we buiten

veel opnamen kunnen maken.
Uij hebben met 6 0.C.G.L. loden eon les gegeven

voor de hoogste klassen van de Jenaplan-school te

Niouwenhagerheide. Do onderwerpen waren door de

kindoron govraagd, n.l. de Pro-historie, de bokko-

rijders, do Romeinen, do 2do wereldoorlog, do Limb.

mijnen en do Landgraaf. loderoon had jets meogeno-

men b.v. 'n urn, 'n vuistbijl, 'n mijn-jasje, en-

kele steenvondsten, onz. Do kinderon waren zeer

gointeresseerd en heel teureden.

ARCHEOLOGIE en CULTUUR.
In moi heeft onze soctie eon rondwandeling gehouden

in hot gebiod rond Pchter de Winkel. Doze stond on-

der leiding van dhr.T.Merx en word als zeer into-
a

ressent orvaren. In juni is hot grootste deel van

de bijeenkomst besteed aan
allelei punten die onze

sectie en de vereniging aangaan. In hot tweedo deel

kuarn "de kunst" aan de orde. [en onderwerp dat zo

uitgebreid is, dat we daar later in het jaar meer

aanschouwolijk op terug willen komen.

\Joor donderdag 6 juli is een rondwandeling a

bij de Brandenberg gepland. Daartoe ontmoeten we

elkaar orn 19.00 uur op het Sun-plein. Uan hieruit

vertrekkon we per auto near de 'Jogelzarìkweg.Ieder- a

een kan aeri doze wandeling, waarin ook de uitbrei

ding van de golfbaan is opgonomen, deelnemen.

Ilisschien is hot wel de laatsto keer,dat U hier de

hangvonnen kunt zion. Hopelijk ruoqen we vet-d mense°

begroeteri, want hot beloofd eon interessante tocht

te worden. tI.B.

FI. Node rpol.

a
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WERKGROEP ARCHEOLOGIE
De leden van de uerkqroep zijn niet alleen indivi-
dueel bezig geweest.
Dok aan het monument Landgraaf is bijzondere aan-dacht besteed. Daartoe zullen een aantal instanties
aangeschreven worden orn tot eon botero bescherming
van het monument te komen.
Ook met tons1 monument in de Groenstraat zijn en-keln hoopçjevende vorderingen gemaakt.
Getracht word ook, orn in samenuerking net het UINen de gemeenLe, enkele natuurlandschapjes on-der speciale bescherming te stellen.
Uerder hebben we eon vruchtbaar gesprek gehad metdhr. P.Kusters en dhr. Lauwers van de gemeente
L andcjraaf.

Aan de Heistraat werd eon proefboring gedaan.
Wie komt oms helpen?

E leve lank
E leve lank, 't liekt zoeë v51,
Wie flot is 't vurbi-,
d'r sjunne tied va kink zie',
va grótter wede, 6nbezörgd en vri-j.

Dan, óngemerk, e hoehs vol kinger,
't leve is zoe vol, mar 6ch zoeë good,
ginne moment vur trûk te kiekke,
mar vurwarts geet 't, Joar in, joar oeht..
Dan 6pins, d'r tied vilt sjtil..
doe bis alling nog uëverblieve,
v8l, wat dich urnmer leef gewe,
is nit mle doa,.is aafgesjrieëve
Dan raps de alle sjerver mar bi-jee,
begins ze wer aanQe te liehme..
Dat kost waal mujte, mar 't loeënt,
de z6n, die ónger góng, die geet wer sjiehne.



DIALECT.
Hebben we in de heerlijke, warme Meimaand op onze lau-
weren gerust? Dan zal dat heel viug moeten verande-
ren, want er is veel werk aan de winkel,
We hebben de dialectvragenlijst; nr. 96 ontvangen van
de Nijmeegse Centrale voor Dialect en Naamkunde van
de Kath. Universiteit Nijrnegeri. en die wil ingevuld
worden.
Voorwaar, een heel karwei; 1142 vragen, die allemaal
ae kerk"tot onderwerp hebben. We moeten dus van alles
de plaatselijke benamingen opgeven. Bi.j onze laatste
sektie-bijeenkomst hebben we one al vol ijver op het
werk gestort, maar we zullen aan alle kanten onze voel-
horens moeten uitsteken, orn deskundige hulp te krij-
gen. en dat zal lukken ook Nu dachten wij ook in eer-
ste instantie, dat dat wel 'n fluitje van 'n cent
zou zijn,.(we hebben in onze jeugd immers de halve tijd
in de kerk doorgebracht) maar dat viel hard tegen.
Met de kirkbank, d'r wiehwatersbak, d'r oksoal, de
vrouwlfltsziej en de manslütsziej, 't kirkevinster,
't vootebenksjke, d'r preëksjtool, d'r biechsjtool,
de hilligebilder, d'r keëtsebak, d'r offerbiok, d'r
krütsweëg, 't altoar, d'r kirkhof, 't graafkrüts, 't
liehkehûske, 't kapelke enz, enz. hadden we natuurlijk
geen rnoeite, maar verder blijven er heel veel vraag-
tekens over;. .dus, aan het werk, mensen Als deze ge-
neratie het niet doet, wie dan wel? De jongeren hebbefl
geen eelt meer op de knieën van het op de knielbankjes
zitten; de meesten weten alleen, hoe een kerk er van
buiten uitziet
Met de "koel"woorden zijn we ook nog niet aan 't eind.
Van buitenaf krijgen we nog steeds uitdrukkfngen aan-
gereikt, waar we dankbaar gebruik van zullen maken.
Met genoegen stellen we vast, dat er toch wel meer be-
1.angstelling voor het dialekt is, dan men soms geneig-'
is te denken. De dialekt-vereniging Veldeke verzorgt
de laatste tijd steeds meer de gezellige gedeelten van
f'eestavonden met voordrachten in proza en dichtvorrn.
Ook daaraan werkten wij al diverstkeren mee.
Maar het is niet alleen de bedoeling, dat de oudere
generatie het dialekt bewaart, maar veeleer, dat de
jonge mensen liefde voor hun moedertaal krijgen En
dan mag ik in dit verband zo graag het lied horen:
"Leven Heer, bat 6e Limburg Limburg(s) blieve, van
Jog Meessen, de jonge Limburgee zanger, met zijn warme
stem en gevoelige teksten. Hij breekt met zijn voor-
drachten een lans voor alles, wat een Limburger dier-
baar is en moet bljjven,

yo
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Het Bargoens, waar we mee bezig waren, zal dus eveninoeten rusten, maar dat loopt niet weg.Wie zel, dat het Bargoens ook een taaltje van de bok-kerijders was en wie zegt, dat alle bokkerijdersverhaleiialleen op fantasie berusten, iets waar we aitijd zo"heilig" aan geioofd hebben
Zal de heer "Augustus" het in "September" uit de doekenkomen doen? Ich bin zoeë gesjpanne, wie inne reege-sj1rwtVerder moet 1k nog even jets rechtzetten uit het versiagvan onze diaiekt-sektie van he vorige bui1eiinhaar heb 1k in de iaatste almea een storende fout ge-maakt.Deze almea moet als voigt luiden:En zou de Fransman niet een massa eau's en au's dooro kunnen vervangen? Maar hij peinst niet over vereen-voudiging. Alleen wij Nederlanders, wij blijven peinzen.

- [.M.-C.

RECTIFICATI E

[en aandachtig lezer bemerkte een storende vergis-
sing in ons vorig Bulletin.

N.i. op pag 82 staat vermeld dat de eerste echtge-
note vari Jons van Sohaesberg overleod op 24 sept.
1510.

Dit moot zijn gehuud op 24 september 1510 mel;
Onna Judenkop van Stnijthagen. Dochter van Bichael
Judenkop van Stnijthagen en Ilargaretha van Hulsberg.
Zijn tueede huuelijk sloot Jons op 28 juli 1540
met 1V]errhen Elisabeth v.Bonadell.
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"D'R BLAUWE POAL"(STENEN SPREKEN)

"Jammer dat men zo weinig gevoel heeft ioor his-

torische monumenten door ze te verplaatsen",
aldus J.J.Jongen in 1954.
Hier doelde hij op twee grensstenen,zoals "d'r

blauwe poal" waarvan reeds melding gemaakt is

in ons vorig bulletin,zonder op hun oorsprong
of geschiedenis in te gaan.
De twee stenen, welke J.Jongen bedoelde, waren

ergens uitgegraven orndat ze als grenspaal (door

grenswijziging) niet meer noodzakelijk waren.

De hardheid en kwaliteit van de stenen was van

dien aard dat men ze goed kon gebruiken als
"schamp-palen" ter bescherming van het midden in

de straat staande wegkruis. (Gatestraat hook

Hoogstraat).
et schpaal wordt hier bedoeld een grote harde

steen welke veelal, jets schuin in de grond ge-
plaatst,dienst moest doen orn de grote karreuielen
de goede weg te laten volgen zodat ze geen schade
aanbrachten aan b.v. een poortingang of straat-
hook. Hier was het voor diegene wolke met paard

en wagen de bocht orn het kruis niet ruim genoeg

namen.
Enkele grenspalen zijn bewaard gebleven, waaronder
ook de grenssteen die nu door de scholengerneen-

schap "Brandenberg" is geadopteerd (zio vorig bul-

letin)
Heernkunde komt hier van pas voor diegene die naast

een jaartalopsornrning bij genealogie meerdere we-
tenswaardigheden van de familiesarnenstelling wil-

len weten.
De in 1815 samengestelde provincie Limburg uordt

in het jaar 1839 (19 april) wederom in tweeen ge-

deeld, Eon abrupte scheuring in hot Lirnburgse

gebied, doch sialt in het niet als men dit verge-

lijkt met de deling van de landen van Overmaze

in 1661.
Hot land uordt gedeeld zoals een koek, zünder par-

don voor de beuoners of het grondbezit, b.v.:

Ubach over Worms behorende tot hot Land van
's-Hertogenrade, wordt Spaans.

Nieuwenhagen valt samen met Heerlen aan tie

Staatse Republiek.
Schaesberg komt aan Spanje,opaandrang van Graaf

Johan Frederik van Schaesberg(vanwege
hot Katholicisme).
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Nieuwenhagen, een Staatse enclave in het Spaanse
gebied, had een anti katholiek bewind zodat mende kerk op Spaans gebied van (i.o.U. realiseerde.
De benaming "Spaans kentje" (Spaanse kant) is er
aan overgehouden, zo ook de kadastrale benaming
"In gen ing (ran het einde van de landogrens).
Nieuwenhagen was slechts door en neutrale weg,door de Heerlijkheid Schaesberg, met Heerlen ver-
bonden, zoals in het Partagetractaat bepaald.
Het grondgebied van de Heerlijkheid Schaesberg
werd door deze neutrale weg in tween gedeeld,
maar de inwoners mochten van deze weg onbelemmerd
gebruik maken.
Deze vrije passage was.de aanlmiding dat doze wegde naam kreeg van "passeer- of pasweg". Hiermede
was bedoeld de weg van Leenhof' tot de grens met
N ie uwe nh age r heide

9anaf het Streperkruis tot aan Lichtenberg heet
de weg nu nog Pasweg.
\Jreemde voertuigen moesten van en naar Schaesberg
tol betalen. In Nieuwenhagen gebeurde dit in hot
kantoor gelegen tegenover het met schamppalen be-
veiligde kruis. (de huidige woning van de familie
Souren, Hoogstraat 177).Dit pand wordt ook nu nogdoor de mensen het genoemd.
Invoerrechten op bier. graan en wee werd geind
door de tolbaas die bet tolhuis bewoonde.
Schaesberg heeft aan haar tolhuis geen benaming
over gehouden maar wel eon gedenksteen in hot
achterhuis van de voormalige tolbaas (nu Kamp-
straat 4).
Hier woonde in de eerste helft van de achttiende
eeuw een tolmeester van Zijne Keizerlijke Majes-
teit Karol (il van Uostenrijk.
Tussen haakjes; spraken we hiervoor over Spaanse
gebieden en nu over Oostenrijkse, dau komt dit
omdat er geen troonopvolger was bij hot overlij-.
den van Karel II van Spanje en daarom door erfe-

Lnis

het gebied in Oostenrijkse handen kwam.
[Je dienstdoende tolmeester; Frans Dirk Dortants
was gehuwd met (lachtildes Spierts zodat op de
steen de initialen F.D.D. en 1.5. zichtbaar zijn
en hot jaartal 1727.
9erder de symbolen van zijn bedrijf, zodat de
steen ons verteld dat F.D.Dortants, naast tol-
gaarder ook bierbrouwer was.
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Het toihuis diende tevens als pleisterplaats of
herberg waar het bier de wachttijd diende te
korten.
De toiheffing bleef tot het jaar 1786 toen bij
het Uerdrag van Fontainebleau Schaesberg eveneens
bij de Republiek werd ingedeeld en Staats werd.
De neutrale-weg of Passage-weg (de werbindings-
weg tussen Heerlen en Nieuwenhagerheide) is nu
in moten gedeeld die vermeld staan onder de namen;
Heerlenseweg, Pasueg en Kampstraat.
In overlevering blijft de herinnering aan de bena-
ming" 't kantoer" terwiji de gevelsteen de naam
en beroep van de keizerlijke dienaar aangeeft.
Dat men in het vroegere Heerlense (nu Landgraafs)
gebied de houten Igrens_markerings_palent! door
wan landswapens voorziene stenen grenspalen heeft
vervangen, geeft aan dat men hiermede de onder-
linge twisten wilde voorkomen over het gebruik
der Cemene Heide. De steen moest duidelijkheid
verschaffen over de vraag tot hoever men van zowel
I-erlen, Rimburg - U.o.U. en Nieuuenhagen kon gaan
orn de algemene heide te gebruiken.
'Ioor de genealogie een duidelijke splitsing der
familie's, voor de gemeentelijke diensten wer-
schillende officiele talen o.a.;

a
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Nieuwenhagen: Nederlands,
Schaesberg : Frans en
Eygelshoven : Duits.

Plleen de bevolking bediende zich van het eigen
Limburgs dia1ect eliswaar met kleine verschil-
len in elk gehucht, maar voor iedereen verstaanbaar.
Onze dialectgroep hoopt dit spraakgebruik levendig
te houden, teruijl voor het opstellen van een fa-
milie onderzoek of stamboom ons vroeger leefpa-
troon een waardevolle aanvulling is bij de ver-
worven jaartallen.

ha. er.

Zebra-sj triehp

Ich sjton iur d'r zebra en wach..
ich veul mich verloare,
bin ich te vreug geboare?
Ich kan mich nit sjikke
in al dat gejach.

Woe mt ich hin vur e bietje rw?
ich ueul e tiedje
ging lLj mied zie.
Ging auto's, ging brommers,
ging zebra's mied.
Ich bin 't zat.
al dat gesjp6w.

Dan, endlich is de sjtroat ins vri-j.
ich ren eruver,
zoe zier, wie ich kan,
mar ich weet, wen ich
gliekke d'r trLkweg han,
dan begint de ielend
wer bbenuj.

E . M. -C.
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SIIEUWENHAGEN CA.1839
Dit ter gelegenheid van het feit dat hot 150 jaar
geleden is dat Belg.en Ned. Limburg gescheiden
werden. OnwiLlekeurig zoekt men toch naar feiten
die zich rond die tijd hebben afgespeeld.
Bij de Belgische opstand in 1830 stond bijna heel
Limburg aan de zijde van de Belgen. Dok Nieuwen-
hagen heeft negen jaar lang van 1830 tot in de

loop van 1839 deel uitgemaakt van hot nieuwe Bel-

gische Koninkrijk.
Nieuuenhagen als gemeente was ontstaan onder het

Franse bewind, als zeifstandige parochie ontstond
hot eveneens onder buitenlands bewind, nu echter

onder het Oelgische.
Bij besluit van de bichop van Luik van 19 april

1831 werd Nieuwenhagen een zeifstandige parochie.
\Jan de gevoelens der inwoners van Nieuwenhagen
bij de aansluiting van Limburg bij Belgie is in
de archieven niets te merken, dit in tegenstel-
ling tot sommige andere gemeenten.
Ingevolge het besluit van het gouvernement provi-

soire van 8 october 1830 moesten de notabelen
(Zij die een bepaalde som aan belastingen betaal-

den en zu die een vrij beroep uitoefenden) een
burgemeester, assessoren en raadslieden kiezen.

Met de Belgische gemeentewet van 30 maart 1836
traden nieuwe bepalingen in working en verviel
ipso facto het zojuist genoemde gouvornementsbe-
sluit van 8 october 1830.
In deze wet werd de gemeenteraad en niet meer de

burgemeester op de voorgrond geplaatst.
De raadsleden werden door de kiesgerechtigde in-
woners gekozen en wel rechtstreeks, de burgemees-
ter en de schepenen werden door do koning uit de
leden van de raad benoemd.
De termijn van zitting van de gekozenen en benoem-
den was zes jaar. 0m de drie jaar zou de helft
der raadsleden aftreden. De schepenen behoorden

voor de ene helft bij de eerste en voor de andere

helft bij de tweede reeks.
De burgemeester bij de tweode.
Hot aantal raadsleden, inclusief de burgemeestr
en schepenen was afhankelijk van het aantal in-
woners en bedroeg 9 in gemeenten tussen 1000 en

3000 inwoners, de categorie waartoe Nieuwenhagen
behoorde,dat volgens de gemeentebegroting van

a



99

183, 1078 inuoners teide.
Bij de merste verkiezingen in Nieuuenhagen werd
J.P.Borghans tot burgemeester gekozen.
De iaatste burgernoester onder Nederlands bewind,
M.J.Keybets, werd tot assessor gekozen.
Helaas zijn do vorkiozingsstukken uit 1830 niet
bewaard gebleven. Dit in tegensteiling tot do
stukken van de verkiezingen van 1836, die de
gemoenteraad voor het eerst op de voorgrond
plaatste bij het hesturen van gemeenten.
Doze stukken uit 1836 leren ens, dat men in
Niouwenhagen nogal moeito had mot. de toopassing
van de voorschrifton van do nieuwe gemeentewot.
Er zijn drie koer verkiezingen nodig geweest orn
een voltailige raad bijeen te krijgen.
Na t,uee geannuleerdo verkiezingen werd bij de
ilerde verkiezing een negonde raadsiid gekozen.
Tot burgemeester werd benoornd M.J.Keybets, die
reeds van 1823 tot aan de belgische opstand in
1830 burgemeester was geweest en in 1830 tot.
assessor was gekozen.
tian 1830 tot 1836 was Johan Mnton Borghans borge-
meester gewoest.
In 1835 ontving burgemeester Borghans oen kleine
beloning uit de gem. kas. "Ze is lang niet toe-
reikend ioor eon ambtenaar, die met zulk eon
vìlijt on oplettendhoid zijn gemeente bodiend en
de inuoners zoveel rnogelijk zoekt te boscherrnen
en geon moeite spaart orn your het woizijn van de
ingozetenon te zorgen".
Uegons zijn verdiensten acht de raad van Nieuwen-
hagen het billijk zijn tracternent voor 1836 van
64 frank tot 106 frank te verhogen.

Ingevolgo het Londens tractaat van 19 april kwarn
do ene helft van Limburg aan Belgie en de andere
helft bij Nederiand.
In do samenstelling van het plaatselijk bestuur
kwam voorlopig geen vorandering.
De eerste mutatie had plaats toen J.tJ.Boermans
bij koninklijk besluit van 26 december 1842 tot
burgemeester werd benoemd als opvolger van
1. J. Keybets.

Geen viag 23 moi 1841.
"In de gemoente Nieuwenhagen is goon Nederlandsche
Nationale viag voorhanden on is tot nu too niet

1
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aanuezig geweest. Maar eventueel heeft de Heer
Ontvanger Janssen, die het Bureau der Directe
Belastingen ad interum bedient, eon viag voor-
banden, waarvan uij reeds gebruik maakten op
28 f'ebruari 1841, geboortedag van Zijne Konink-
lijke Hoogheid.
Bij aankomst van zijne Ilajesteit in dit gewest,
zullen uij van dezelfde viag gebruik maken, zegt
de Burgemeester van Nieuwenhagen.
Uooral als de Nieuwenhagers iets nodig hadden,
b.v. subsidie, visten ze met de honingpot te
werken.
Dat bleek ai in 1819 toen men geld vroeg bij
provincie en rijk om een put aan. te kunnen leggen.
In 1839 wilde men eon gemeentelijke school op-
richten en vroegdie men meende te krijgen, zoals
in een schrijven uit 1841 staat; " wij nog Dude
Vaderiandsche Kinder zijn,en nooit hoegenaamt
geen deel genoomen hebben aan de Belhaamers."

Lsubsjdie
Dit: Enkele aantekeningen over de gemeenteNieuwen-

hagen en haar verleden.
Derdere gegevens van H.J.Spierts uit Simpel-
ield.

Wiel Beckers.

Zit ier trLk van vakans?
Hat ier alles nog gans?
Gee pech gehad?

Vrem kos good verdrage?
En hant uch de blage
vil sjpas gemak?

Zit ier good oehtgers?
of makt nujje sjtress
uch 't leve sjuoar?

Dan lekg vanaaf hj
wer get kuartjes opziej
vur 't anger joar.

E . M. -c
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LLLETIN
Oudheidkund ¡g Cultuurhisto-
risch Genootschap Landgraaf

September 1989 nr. 3 5de Jaargang

In dit september nummer staan zeer belangrijke
artikeltjes en we hopen dat elk lid deze zalle z e n.

0m Le beginnen blz. 103 de excursie naar Keulen.Zelfs diegene die am de een of' andere reden ver-hinderd is,zal dit artikel belangstellend lezen.En degene die deelneent zal beslist de bijgevoeg-de strook direct invullen.
Dan op blz.111, een mededeling van hot bestuur.Hier spreekt onze voorzitter over onze huisvesting(zeer belangrijk) en de lezing over de bokkerijders.Deze mag niemand missen. Noteer die datum.Op blz. 113 onze sectie Oenealogie. Deze is spring-le vend.
En dat Romeins beeldje op biz. 115. Heerlijk zo'n
prachtbeeldje en dat hier in Landgraaf'.Dan komt die nieuwe sectie Foto en Film. Zelfs datzal beslist enkele personen interesseren.
Ze staan niet voor iedereen in de volgorde van be-
langrijkheid, maar dat komt omdat tiat do een belang-rijk vindt dat dit voor eon ander op de 3de of' 4de
plaats konìt.
Lees dit Bulletin eens aandachtig door en dan zal 'tniemand verwonderen dat het O.C.G.L. nog steedsgroeit.



SKTIE DIALECT.

Sinds in ons vanouds zo kille kikkerlandje de tropen
bun intrek genomen hebben, zijn we ook ellenlange
siesta's gaan houden. .Wie heeft er nog gewerkt? Die
mag zijii (of haar ) vinger opsteken.
in leder geval zijn in deze vakantie bij (le meesten
van ons de aktiviteiten in de kiem gesmoord.
jjj h0bben ons nog zwoegend en zwetend door de vragen-.
lmjst heen geworsteld, die over dialektwoorden in ve
band met kerkgebouw - en interieur enz. handelde.
Wjj hebbeji ze, zoals men zegt "naar eer en geweten"
ingevuld.
Ert nu, weer aan het werk, mensen; de avonden worden
lEtnger, we gaan weer binnenskamers leven, we zullen
wer hard gaan staken, opdat het Lima-gas niet fail-
liet moge gaan. . .en we zullen met z'n allen proberen
orn het dialekt (alsook de dialekt-klub) weer nieuw
löven in te blazen! Afgesproken? De agenda staat bol.

OP ROE P

U hebt elders in dit Bulletin kennen lezen d3t
er een nieuue Sektie;"Fjlm en foto" is.
Deze sektie gaat zich o.a. bezig houden met het
meken van diaserie's over Landgraaf, waar de sek-
tie Monumenten mee begonnen was.
Ñatuurlijk zijn er personen die zich hiervoor in-
teressereri en graag jets meer willen ueten over
het "Hoe en Oat".

et lijkt mij bet beste orn donderdag 14 sept.a.s.
rn 20.00 cur voor de eerste keer hij nlkaar te

kornen op de Kempkensweg nr. 2.

Öan spreken we af welke avond het beste uitkomt
tioor verdere bijeenkomsten en waar dat zal zijn.

Ch r. \J er h ti n t.

1 02
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EXCURSIE NAAR KEULEN

Op zaterdag 7 oktober organiseert het OCGL eendagtocht naar Keulen. Deze stad heeft in het ver-leden sterk haar stempel op onze regio gedrukt.Het was (en is nog) de grootste stad in onze orn-geving. Sorns leek het erop dat we opgeslorpt zou-den worden door deze stad en ternauwernood kondenwe dan ontkornen. In 1288 werd de bisschop vanKeulen versiagen door Jan van Brabant, waardoor delanden van Overmaas, waartoe het land van Hertogen-rade behoorde, onder de invloed kwam van BrusselDe sterke Spaarise en Oostenrijkse Habsburgers
zorgden er voor dat dit zo tot 1800 bleef. Dan be-
zetten de Fransen onze gebieden, maar als doze
verslagen zijn, melden zich naast de Hollanders
ook de Pruisen, die de baas zijn in het Rijnland(Keulen),

Hoogtepunten in het bestaan van de stad Keulen
zijn de tijd van de Romeinen en de tijd van deMid de lee uwen

DE R0MEINEN.

De Romeinen, bewoners van de stad Rome, waren ge-
durende meer dan 500 jaar de heersers van de hole
wereld. Tussen 300 en 200 vocr Christus versloegen
zij Carthago. Tot dan was de heerschappij over dewereld in handen geweest van volken uit het Midden-
Oosten, van Babylonirs, Egyptenaren en 1rieken,
maar vanaf' 300 v.G. sprak men over die machtige
Republiek, in hot Westen, waar niemand zich de
kroonopzette en niemand zich in purper kleedde.
Spaarzin en soberhoid behoorden tot de hoogste
deugden van de Rornein.
Maar als de macht en rijkdom groter worden, loopt
het gouden tijdperk van de edele Republiek tori
ciride. Dan uordt consul Julius Caesar dictator
voor het leven (60-44 vC).
Hij is zelf eon groot organisator, vormt een nieuw
degelijk bestuur, hervormt de rechtspraak en de
landbouu, laat nieuwe wegen aanleggen en beveiligtde grenzen van het immense rijk. Hij voert een
flieuwe kalender in, en vereeuwigt zijn naam in de
rnaand Juli. Hij is de eerste die munten laat slaan
met zijn beeltenis. Rls hij in 44 vC vermoord
Wordt door republikeinen, is Rome rijp voor hot
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Izeizerrijk, dat dan ook begint met Caesar
eizer Augustus (27 uC - 14 nC).

Zijn regering is het hoogtepunt van de Romeinso
ìeorschappij. Het rijk dat hij bestuurt zal 400
jaar stand houden. [n hoewel na hem alle moqelij-
km soorten keizers komen, van uijze vorsten tot
iiaanzinnige moordenaars, toch blijven de Romeinen
Pieersers over de wereld, totdat het rijk inzinkt
onder het geuuld van de \iolksverhuizing.
Çolonia Claudia Ara Agrippinaium betekent; de
romeinse stad, gesticht ten tijde van keizer
laudius (41-54), die in hot bezit is van men

offertafel, door diens vrouu Agrippina.
CCAA, zo staat de naam van Keulen aangegeven op

oude kleitafels.
In 53 vC was consul Julius Caesar met zijn legi-
oenen in onze streek verschenen. Na heftige strijd,
die hij in zijn boek "de bello gallico" beschrijft,
ûeet hij de Germanen aan deze zijde van de Rijn te
onderwerpen. Aan de Rijn vestigt hij een vordedi-
gingslinie, die bestaat uit eon aantal versterkte
blaatsen: Keulen, Mainz, Xanten.
Uaar nu de Keulse Rijnoever is met Dom en musca,
tjevindt zich over eon afstand van enkele kilome-
bers men verhoging van ca. 10 meter. Daar sticht-
ten de Romeinen in 39 vC een versterkte leger-
laats. andaar uit trokken ze over de Rijn. 0ml-

iswaar drongen de zonen van keizer Tiberius, o.a.
ermanicus ver door in hot Germaanse gebied,zelfs

tot aan de Elbe, maar zu leden ook zuare neder-
lagen. Uiteindelijk besloten zij zich terug te
trekken achter de Rijn, waar ze een verdedigings-
linie aanlegden, die definitief was.
Ûeze Limes limp ook langs de Donau. Agrippina,
Oen dochter van Germanicus, die in 15 in de leger-
plaats Keulen geboren was n intussmn vrouu van
keizer Claudius geworden was (zu is de moeder
ian keizer Nero) geeft Colonia stadsrmchten en
ij laat men stadsmuur bouwmn.

De stad groeiL snel. Aan hot hoofd staat men
praetor. Zijn palois is,in de la.atste oorlog to-
taal vmruoeste stad, opgegraven. Men kan dit pram-
torium bezomken. Het ugt viak bij het Rathaus
in (IA Kleine Budengasse. Men k;in daar ook loperi
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door het Romeinse afwaterkanaal. De stad Keulenontving ten tijde van de Rorneinen haar drinkuatoruit de Eifel. Over eon afstarìd van 80 km slingertdoze drinkuaterleiding door de Eifel. Fien kan haaro.a. zion in de buurt van het plaatsje Urft.
Keulen werd de belangrijkste stad van de Romeinomprovincie Belgice. Door de hoofdstad Rome werdende provincies beschouwd als de "buit van het Ro-meiose volk". Zij dienden orn Rome te voeden en tekleden. Dit was toendertijd de algemene opuatting:de overwonnenen moosten sterven of slaaf worden.De prautoren deden zieh dan ook in het algemeenkennen door een onverzadigbare machtswellust. Opwinst beluste zakenlui stonden hen terzijde. De
Romeinen plachten immers staatsinkomsten en open-bare werken te verpachten aan de meest biedenden,die op hun beurt de plaatselijke bevolking uit-zogen. Caesar wist paal en perk te stellen aandoze bloedzuigerij. Zijn opvolger Augustus korihiervan de vruchten plukken. Daardoor ontwikkel-dc-rn de pruvincius zieh voorspoedig.
In Rome wordt de geniale Augustus dan opgevolgddoor naar waanzin neigunde keizers; Tiberius,Galigula, Claudius en Nero (54-68). Hat wekt ver-bazing dat ondanks doze waanzinnige moordenaarsde provincias zieh za voorspoedig ontwikkelen.Misschien ligt de verkiaring hiervan in hot feitdat de kei.zers geen tijd hadden voor uitbuitingvan do provincies, uaardoor deze zieh onder goode
praetoren voorspoedig konden ontuikkelen.Dit za] oak te danken zijn geweest aan do voor-treffolijke wegen = heerbanen, die de Romeinen
aanlegden, waarover niet alleen legers zieh methoge sneL hei d konden verplaat sen, maar ook hande-laren allerlei uaar verplaatsten van du enenaarde andere p] aats. Ileerdere wegen vertrokken vanuitKeLilen. Zo hop eon heerbaan over Zulpich maarTrier en verder naar Reims. [en andere weg hep
over Hohe Strasse en Schildergasse door de Aache-ner Strasse -maar Jihich, ging hij Rimburg overde Worm, passeerde Coriovahlum(Heerlen) en Tra-jectum (Ilaastricht), ging dan via Tongeren door
hei. EFrabantse land orn uit te komen in8oulogne surMer, de haven ann de zoo, vanwaar men kon overste-ken nair de provincie Brittania.

I
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Latigs deze wegen hegroeven de Rorneinen hun doden
n richtten zij gedenktekens op. Hiermede herin-

lerden zij ioorbijgangers aan de doden. Later
ichtten de Christenen bocen deze graven kerken

np; b.c. Sankt Ursula, S.Gereon, S.Severin.
\Jan doze rijke Rorqeinse stad krijgen we in bet
Rmisch-Germani.sches Museum een cour treffeiijke
indruk. angezien er uveral audio- en videoap-
paratuur staat, is een gids niet nodig.

DEI MIDDEILE[UUCN.

ls na de \iolkscerhuizingen ornstreeks 500 het
westelijke deel van het vroegere Romeinse Rijk
veer eni.gzins tot rust is gekornen, nernen de
Eranken canuit Nuord-Frankrijk de macht over
(flZB streken over. Hun macht breidt zich onder
f9erovingers en Karolingers uit orn onder Karol
de Orote een hoogtepunt te bereiken. Hij wordt
in 800 door de Paus tot Rorneins keizer gekroond
en is dan heerser van het hele West-Romeinse Rijk
Zijn belangrijkste stad is Mken, waar hij zijn
Pfaits vestigt.
Daar bouut hij een van de beroernste kerken van
(le wereld, de 0KTI\000N, waar gedurende honderden
jaren de duitse keizers zijn gekroond.
eulen is intussen veer tot grote bloei gekomen,

Öaar woont immers nog altijd de aartsbisschop,
waartoe ook bisdommen als Utrecht en Luik horen.
Maar bovenal is de opbloei van Keulen te danken
oan de komst van de relikwien van de Heilige
Driekoningen. 1\ls de Rooms/Duitse keizer Frederik
IBarbarossa, (opvolger en bewonderaar van Karel de
trote, zie Barbarossaleuchter in Iken), die re-
geerde van 1152-1190, Milaan verovert, ontvangt
.ijn kanselier, Rainald von Dassel, bisschop van
Keulen, de beenderen van de H.Driekoningen.
Rainald brengt deze met veel moeite over de Mlpen.
[n Keulen worden ze door tienduizenden ontvangen
in Sankt Maria im Kapitol.,. de kerk van de burge-
Iij. Maar de bisschop vindt dat ze daar niet
thuis horen en ontuerpt plannen voor de bouw van
eon fleuve Dorn.
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Op de plaats waar nu de dom staat, in het noorden
van de lage romeinse heuvel aan de Rijn, die de
Romeinen had herinnerd aan de zeven heuvels van
hun eeuuige stad Rome, hadden deze in de tweede
eeuu een ara, een tempel, gebouwd. Later komt
hier een kerk van de bisschop, getuige het gro
te doopbekken uit de 4de eeuu dat zich aan de
oostzijde van de tegenwoordige dom bevindt.
Under Karel de Grote is Keulen de zetel van een
grote kerkprovincie en uordt een nieuwe Dom ge-
bouwd, de Hildeborndom. Maar als Rainald de reh-
kuin van de Driekoningen maar Keulen heeft ge-
bracht, komt een enorme stroom van peigrims op
gang.
\Joor ons is niet meer begrijpelijk hoe de aanwe-
zigheid van deze relikwien honderdduizenden
peignes naar Keulen trok. ledereen vond het zijn
phicht deze relikwien te zien.
Ills de Duitse keizer in de Pfaltskapei van Karol

de Grote tot keizer is gekroond, schrijdt hij Overde tegenwoordige Katschhof naar het paleis,de aula
regia, waar bet koningsmaai genoten wordt en dan
reist hij naar Keulen om de echte koningen te be-
zoeken, uant dan pas kan hij zich een ware koning
noemen, aan hen ontleent hij zijn macht.
De Middeleeuuer vat de geioofsbelijdenis letter-
hijk op: "ik geloof' in de verrijzenis van het li-
chaam. Ook als je gestorven bent en de ziel je
veriaten heeft, bezit je hier op aarde je lichaam,
dat herenigt zal worden op de dag van de vernij-
zen is.

Met, ueike eerbied moot je dan niet het hichaam vari
de heiligen bejegenen?
Duizenden trekken naar Jacobus in Compostella en
flaar de Driekoningen in Keulen.
Het kan niet anders. Keulen moet eon nieuwo Dom
bouwen, de grootste van de wereld.
In 1248 uordt een begin gemaakt. Het zal geen ro-
maanse kerk worden, waarvan er in Keulen wel 10
gebouud zijn. Er is vanuit Franknijk eon nieuwe
bouuuijze ontstaan, dit worden gebouwen die licht
en rank tot in de hemel rijken, de gotische bouw-Stijl.
\loorbeeld voor Keulen zijn Notre Dam in Parijs,
Ikmiens en Reims.
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Zoals in de middeleeuwen gebruikelijk was, werd

begonnen met het koor. Daarin moest immers de

Driekoningenschrijn komen, die evenals de Servaas-
schrijn in Flaastricht en de Karla- en Mariaschrijn
in Aken, uit de uerkplaats van Nicolaas van verdun

komt In 1322 is het koor klaar en wordt 't voor-
lopig dichtgemetseld. Men begint met de bouw van
het zuidelijk langsschip en met de zuidelijke to-

ren, maar de kosten zijn za hoog dat men niet veel
verder komt dan de derde laag. De torons moeten
160 meter hoog worden, dat is dubbel 70 hoog als
de Franse voorbeelden, hun massa is 8 keer ro
g roo t
Stad en kerk kunnen de kosten niet meer opbrengen
en omstreeksl560 (denk aan reformatie) stopt de

bouw definitief.

Drie honderd jaar wordt niet gebouwd. Men zei
"dat de Dom nooit klaar komt, als dat gebeurt
vergaat de wereld". In de tijd, die daarna komt,
de Barok, veraf'schuut men de barbaarse gotiek.
Hot duurt dan ook tot de tijd die men de Roman-

tiek noemt als er ueer belangstelling your de

gotische bouwkunst komt. De Pruisische koningen
en keizers, die na Napoleon boas zijn geworden
in bet Rijnland, protegeren, bedacht op nationale

roem, de bouw.
Op 15 oktober 1880 is de dom eindelijk klaar.

P-let grondplan heHf't de vorm van men kruis, hot
langsschip loopt van west (de torens) naar oost a

(hot koor). Opkijkend naar hot altaar ziet men
dus de opkomende zon.
Het gehee]. streeft naar boyen. Dir verticalisme,
dit opstijgen naar de hemel, wordt in geen kerk

zo benadrukt als in deze dom. Zoals overal in de
gotische dom wordt goon direct daglicht toegelaten,
't licht kamt door gebrandschilderde ramen

De lengte van hot schip is 144 m, de breedte van
het schip in 44 m en de hoogte eveneens 44 m. De
totale breedte is 88 m. Er kannen 25.000 mensen
in de kerk.
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Laten um vooral kijken naar:

Buiten: Uanuit het museum lopen we langs de mooi-
ste zijde van de dom, de naar de stad gekeerde
zijde, de Zuidgevel. Deze is rijk versierd. De
Liestfassade met zijn beide torens van 160 m. is
een van de indrukwekkendste bouwuerken, die men-
sen ooit gemaakt hebben. Op tt plein ugt een
copie 'ian men kruisroos, die zieh bovenop de to-
rens bevinden (8,65 m.)

ßnnen: -laat vooral de enorme afmetingen op je
inuerken. [r kunnen 25.000 mensen in deze kerk.Joch is ze niet gebouwd voor de mensen (zoiets isniet te warmen), maar voor God, alles streef't
naar boyen.

We lopen naar links, in het noordelijk duarsschipstaat nu het Kiarenaltar (21) een eleugelaltaar
uit de 14dm eeuu, stond vroeger achter bet hoofd-al taar.

Oerder lopend passeren we hot Mariabeeld in het
Noordelijk dwarsschip (23). Ueel kaarsen, het
nauuelijks 60 cm hoge houten genadenbeeld (l7deeeuu) is omhangen met allerlei siersels.
\Iervolgens lepen we onder hot nieuwe orgel door
in de kooromgany. In de eerste kapel,de Kruiska-pel, zien we eon van de belangrijkste kunstvoor-uerpen uit de dom: het GEROKRUIS (35), eon van deoudst bekende bouton kruisen,(Y70 Maar niet de
ouderdom is hot belangrijkste, veeleer de grotekracht, waarmee hot gezicht lijden en smart uit-drukt.

In de Sacramentskapel de Mailnder Madonna (40)(i 320

We passeren vervolgens een aantal kapellen met
Uaardevolle kunstvooruerpen (40-61).
Tevens men aantal gralmalen van bisschoppen.

iekoninqenschrijn. Hierin de in 1164 uit Milaan
afkomstige beenderen van de H.Driekoningen. De
Schrijr heeft de vorm van men Romaanse basiliek.
Het beroemde Dombild van Stefan Lochner (ca.1450)(64)
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Tenslotte de H.Christoforus (=Christusdraqer),

in 't Zuidelijk dwarsschip (28)

Hij was zo sterk dat hij alleen de allermachtigste
wilde dienen. Hij droeg reizigers van de ene naar

de cndere never van de rivier. Zo melde zich ook

een kleine jongen."Uilt u rnij ook overzetten".

Toen Christoforus met de jongen op zijn schouders

door het water hep, werd deze alsrnaar zwaarder

"hot is alsof ik de hole wereld op mijn schouders
tors" en hij kreeg als antuoord: "je draagt Chris-

tus, de heer van de wereld"
Zo heoft hij de machtigste gevonden. (i5de eeuu)

hJ.R.

j...

E Z i N G

Op woenodag 4 oktober zal orn 20.00 uur de hoer

drs. Th. Raets eon lezing met dia's verzorgen

in hot clubhuis "de Paddestoel" aan do Beatrix-

st.raat 310 in de kern van Nieuwenhagen over bet

onderwerp:

"Oardewerk in Brunssum"

Bet is ons een genoegen onze leden en andere

belangstellonden voor doze lezing uit te nodigen.

O. S .Kuyl

secretar is
heernkundevereniging O.C.G.L.



VAN HEI BESTUUR

\Iooreerst een verheugend bericht. In de bestuurs-
vergadering wan 3 juli 1989 is besloten een nieuwe
sectie in bet OCGL te vormen t.w. de sectie:
FILM en FOTOURAFIE.
Deze sectie hoeft niet van onderop te beginnen,
want de leden zijn al jaren actief' geweest in de
al jaren bestaande S.A.S. (Schaesbergse Amateur
Smalfilmers). Ook in de vroegere gemeente Schaes-
berg waren zu al actief.
Uns bestuursljd de heer Oerbunt is de voorzitter.
Jeder inuoner van Landgraaf' weet dat hij en mevr.
Nederpel altijd present zijn orn gedenkwaardige
gebeurtenissen, waar die ook in Landgraaf plaats
winden, op de gevoelige plaat vast te leggen. Lie
uensen de leden van de nieuue sectie toe dat zij
zich snel zullen thuisvoelen in het OCUL.
Misschien zijn er OCUL-leden die graag lid willen
worden van deze sectie. Bel dan de heer Verbunt
of meor. Nederpel (tel.317929).

Het zal de leden bekend zijn dat de heer Kuyl
000rnemens is over enige tijd bet secretariaat
ower te geven aan een jongere kracht. Het bestuur
is blij dat de heer JJ.Bosch, wonende aan de Kamp-
straat 26 bereid is de heer Kuyl als 2de secreta-
ris bij te staan. Zodoende krilgen we twee nieuwe
hestuursleden t.w. mevr. Nederpel your de sectie
Film en foto en de heer Bosch.
Uiteraard moeten deze benoemingen nog bekrachtigd
worden in een Ledenvergadering. Nu is in de vorige
ledenwergadering de wons uitgesproken per jaar 2
ledenvergaderingen te houden. Hot bestuur heeft
dan ook besloten de volgendo Ledenvergadering te

en op dinsdag 24 oktober 1989 te 19.30 in he
Tarcjsjushome in Nieuwenhaqen.

Het bestuur heeft ook gesproken over de pogingendie wanuit het OCIIL gedaan worden orn in Landgraaf
een museum te vestigen.
ton gemeente met 40.000 inwoners schiet wel erg
tekort als er geen gebouw is waar voorwerpen, die
Van historisch of estetisch belang zijn, bewaard
worden.

111
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Ook bet O[GL zoekt. een gebouw, waar allerlei acti-
viteiten tot ontplooimncj kunnen kernen. Trouvons,
vrijwel iedere genieente die zich respecteert,
heeft zo'n gebouw.
In Limburg bezitten we 45 musea, verdeeld over

30 gerneenten. Landgraaf ontbreekt. We zijn noor-
stig op zoek naar eon gebouw en we hebben eon aan-
tal gebouwen op hot oog. We krijgen veel medewer-

king van 't Gerneentebestuur, zodat. we goede hoop

hebhen dat we in 1990 beschikken over een eigen

gehouw resp. historisch centrum,
[en probleern hierbij yermen de uinancin.We zijn

gestart met de vorming van een fonds. Uit de rente

die we hieruit ontvangen willen we dan de exploi-
LaNe financieren. Belangrijk in deze io hot aan-
tal loden van het OCL. We hebberi er nu ca. 130.

Oat moet beslist groter worden. Laten we nog mens
allernaal in onze buurt rondkijken en belangstel-
lenden vragen lid te worden. \ioor f.20,-- per per-

soon per jaar of voor f.25,---- per gezin wordt

Loch heel wat geboden.

Op 17 november spreekt de hoer Mugust'is over:

"Hebben do Bokkerilders werkelijk bestaan"?
Ooze avond wordt gehoiiden in CRR, Hoofdstraat

Sc h ce s be r g.

[n elders in dit Bulletin vindt U eon en ander
over de excursie naar Keulen op 7 oktober.

Wiel Ringens
voo r z i t ter.

DIN SD f\ 1 24 OKT.

LG[f1EN[ LED[N\J[RG1\DERING

in St. T b\ R C I S I U S.
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GENEALOGIE&STREEKGESCHIEDENIS

Het is ai veer een jaar geleden dat ik mij alsvoorzitter van de sectie genealogie en streekge-sobjedenis tot U gericht heb in ons bulletin.Er is irimiddels veci gebeurd. 1k heb mijn studie
succesvol afgesloten en Harrie Heugen heeft mijhet afgelopen jaar op een deskundige uijze ver-
vangen als voorzitter van onze sectie. 1k uil hembij doze dan ook hartelijk danken voor zijn tome-]'ize inzet.
Dok binnen de sectie is dit jaar veel gebeurd. Dii
hebberi tuee nieuve leden erbij gekregen, zodat wenu zestien vaste leden hebben die nagenoeg elke
hijeenkomst, excursie of Jezing aanuezig zijn.Sinds onze oprichting in 1987 zijn er gelukkig
alicen maar leden bijgekomen, er is er niet eendie íertrokken is. Wij hopen deze koers in de toe-
kamst dan ook voort te kunnen zetten.
We hebben dit jaar gezamelijk veer heel vat acti-vite item ondernomen.
in januari beeft hay Quaedflieg men avondvullende
lezing verzorgd over zijn bock: "Tussje Krismes
en Sint Berb", vat mind vorig jaar is verschenen.Het vas eon interessante avond, vaar onder andere
werd belicht de probiematiek m.b.t. bet uitwerken
en publiceren van gegevens die je ais gencaloog
door de jaren verzameit.
In maart brachten uij cen bezoek aan het Rijks-
archief Limburg te Maastricht.
Wij werden door hu. Roks, niedeuerkst.er van het
Rijksarchjef rondgeleid door de diverse afdelingen.Er werd aandacht besteed aan de kaarten- en char-
terverzameling, det depot, de bibliotheek en de
rnstauratie_afdeling (vaar beachadigde stukken
worden gerepareerd).
Deze rondleidirig is zo goed bevailen, dat ve be-
obten hebben, ze in het komerid winterseizoen nog
Befl keer te harhalen.
In juni heeft Mu. Esser-Plurn, men genealoge uit
Herzogenraui, ons jets verteld over genealogie in
Duitsiarid. De nadruk lag bij deze lezing vooralop de toegankelijkheid van de diverse duitse at'-
chieven en de regels vaaraan men zich in dezedient te houden.
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Dok toonde zij nog enkele boekerì en copien van
archiefstukken uit haar eigen coilectie.
\Ierder hebben uij een zogenaarnde "knipseldienst"
opgestart. Dit hood in dat men aantal leden von
onze sectim alle over]ijdensadvertenties uit bet
Limburgs Dagbiad en de Limburger uitkiiippen.

aarna worden ze alfabetisch-lexicografisch ge-
a r u h i o e e rd.
Ze bewatten voor genealogen allerlei interesante
gegevens zoals overlijdensdatum en -plaats, leef-
tijd, gozirissamensteiling en sums ook men soort
leu eri sin np.
Dour deze advertenties te verzarnelen ontstaat er
na verloop van tijd een verzameling geeiens,die
ois men suort naslaguerk kan worden geraadpleegd.
Naast al dezE activiteiten hebben een maritai van
onze leden zitting in diverse uerkgroepen. Het
zou in bet kader van dit artikel te veroonren orn
over de uerkzaainheden van deze uerkgroepen te
berichten.
I uil nu nng iets over bet winterprogramna van
unze sectie verteilen, hoewel bet op dit moment
ring niet geheel bekend is.
liest staat dat er in jeder geval tume lezingen
en tuee excursies op het programma stoan, waar-
van de onileruerpen nog nader dienen te worden be-
paaid in overleg met de leden van onze scoLie.
Verdor starten uij een opfriscursus paleografie
(nude handschriften) onder eigen heheer.
Daarnaast zal bet verzamelen vari bidprentjes
worden geintensiveerd en zal do knipseldienst
verder worden opgebouud.
Naast al deze activiteiten zal leder lid natuur-
lijk werken amo zijn eigen genealogie, zodat men
kan concluderen dat we uns het komend wintersel-
zoen niet hoevìen te vervelen, integendeel, we zou-
den alien wat rnee tijd kunnen. gebruiken.

Í1.F1.H. Heijen.
Von r z i tl.e r.
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ROMEINS VOTIEFBEELD GEVONDEN

De dertiende is voor veel
menseri een ongeluksgetal.
Echter niet voor vier
jongens uit Waubach. Want
op 13 mel 1YBY vonden zij
in het bos in [limburg een
Romeiris beeldje van het
tyme zoals deze toender-
tijd als votiefaltaar
dienst deden. De steen
lag met de rugzijde naar
boyen gekeerd en eerst na-
dat de jungens de steen
omdraaiden zagen ze dat
ze met eon in steen uitge-
houwen vourstelling te ma-
ken hadden.
Met z'n vieren hebben zij
de behoorlijk zuare steen,
orn beurten, gedragen en
naar huis gebracht. Eerst
toen drong het langzaam

- tot hen door vat ze ge-
vonden hadden.

Verschillende instanties werden van de vondst in
kennis gesteld. Dok het D.C.G.L. in Landgraaf
werd geuaarschuud. Cris Derbunt en Wiel Beckers
hebben een afspraak gemaakt en zijn het beeld
gaarì hewonderen. Cris zorgde voor de dia's en
Wiel voor de nodige gegevens.
Hot beeld is uitgehouwen in 1\Jievel3teiner zand-
Steen. Dpvallend is de rode teint van de steen,
die op verschillende plekken op de steen nog
cens extra naar voren komt.
De afmetingen bedragen globaal; hoogte x breedte
X diepte respectievelijk 2 cm x 22 cm x 16 cm.De rugzijde van de votiefsteen is ruw bekapt.
De voorzijde toont men schaars gekleed atletisch
en rohuust persoon.
Hij draagt, naar Romeinse gewoonte, een doek over
de linker schouder.
Dpvallend zijn de lange haren.
De rechterhand steunt op men vjerkante pilaar.
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In de linkerhand houdt hij oen tuilvormig veer-

werp vast.
Dat dit precios is, ken nog niet met zekorheid
vastgesteld worden aangezien van het bovendeel

van do steen eon klein gedeel te otìtbreokt.
Er is later nog near brokstukjes op de vindpUiats

gezecht, echter zonder resultaat.
De Iiguur, waarvan we nog niet weten wie het year-
stelL, draagt als voetbokieding aan de linkervoet
waarschijnlijk eon laars. Pan de rechtervoet is

van een leers practisch niets te zion.

Hot hoofd van de persoon vertoont putjes en is

ong cacce n t wee rd.

Is hot beld niet helomaal afgeworkt geweest?
Dpvallerìd is dat oen zijde van de steen gepolijst
is. Dit zou er op kunnen wijzen, dat de steen als

s]ijpsteen werd gebruikt.

61 met al oen zeer unieke vondst waarvan later

nag meer gegevens bekend zullen worden.
De namen van de jongens, dio de votiefsteen ge-
venden hebben, mooten natuurl ijk oak bekend wor-

den; Danil Hodonius 15 jaar, Suus Gielen 14 jaar,

Pas Ciclen 12 jaar en Pie Brassee' 12 jaar.

De jongens waren natuurlijk apetrots en terecht

vonden wij.
"Pis wij zoiots gevondon haddon',' aldus Cris,

"zoudon wo van vorwaandheid naast onze schoenen

lepen".
De jongens gnuieden.

De votiefsteen is veer vorder onderzoek door dhr.
Herhach uit Vijlen moegonomon naar Flaastricht.

(volgens do laetste informatie).

Wiel Beckers.
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"1bULLE TIN
Oudheidkund ¡g Cultuurhisto-
risch Genootschap Landgraaf

Het helooft een goed
1990 komt in zicht.

bet 0.C.G.L.
jaar te worden voor

da wij een jaar geleden
Het smaile streepje licht

zagen voor onze huisvestinç
is breder geworden.
Als bet aan onze nieuwe voor-

' Izitter ugt dan zal bet best in
orde komen. Hij doet alle moge-
lijke moeite orn de deur open te
brelcen.

Wij wensen hem heel veel sterkte.
De Genealogie komt uit met een boek-
Werk betreffende de Franse tijd en hierop
Voigt een boekwerk waarvan de kiel reeds geleqdis en handelt over Kruisen en Kapellen in Land-
graaf. Dit is geschreven door I1.Rade en hij heeft
eerl volgend werk betreffende de straatnamen van
Landqraaf reeds in bewerkinq
We kunnen het eerste jaar du vooruit.

cÏ7lc Ki?5i/MÇIiV en ÇL(I/OEI &V VOOY5Ì°OD1 9'O.
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VAN RET BESTUUR.

i) Op 3 oktober j.1. ontvinqen burgemeester Coenders
en wethouder Ileinrichs het eerste exemplaar van
het bock; 'de Franse Volkstellinq van 1796 in de
toenmalige gemeenten Nieuwenhagen, Rimburg,
Schaesherq en Ilbach over Worms".
Doze z.g. Franse lijsten zijn bewerkt door de
Sectie Genealogie van onze Heemkundevereniging
Z1 hebben de gegevens, die deze Volksteiling
opleverde, waar nodiq, vertaald en herschreven.
En vervolgens hebben ze er eon kioek hoekwerk
van qemaalçt.
Ongetwijfold zal bet de aandacht trekken van hen,
die in 't book een of meer voorouders aantreffen.
00k voor nieuwe inioners van Landaraaf is dit
bock ero interessant. daar zij door lezing van
dit boek vertrouíd raken met eon helangrijke
episode uit de geschiedenis van Landgraaf.
Toen de Fransen immers, gedreven door de idealen
van d Franse Revolutie, ans gebied in de jaren
1793 - 179 hezetten, vonden er in alle opzichten
grete veranderingen plaats. Door nauwgezette
studie kan men uit doze voikstelling allerlei
dingen afleiclen.
Ret book zal vóór de feestdagen verschijnen. Men

kan er nu op inscbrijven door overrnaking van
f.19,5O op postgironr. 6O283O of bankrekeningnr.
802973971 t.n.v. Sectie Genealogie Lanc3graaf.
1k hoop dat veci loden van bet Genootschap dit hook
zullen bestellen.

2) Rima tegelijkertijd antving bet voltallig Gemeen-
tehestuur ; "hot pleidooi voor een museum Land-
qraaf".
Hierin benadru1t onze Vereniging dat eon gemeente
van de grootte van Landgraaf zicb meet scbamen
dat er geen plaats is, waar de schatten uit bet
verleden bewaard worden. T\angetoond wordt dat
er in Lanc'graaf 'nag veci hewaard is gebleven,
dat c'e moeite waard is orn tentoongesteld te
worden. Er is in bet verleden in Landgraaf ved
verloren gegaan hetgeen veroorzaakt is doordat
er qeen hehooriijke ruimte was waar waardevoile
voorwerpen opgeborgen konden warden.

In hot pleidooi worden twee plaatsen genoemd die
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geschikt zijn voor ceo museum. Dat zijn de oude
molen van Frbsch in de Catestraat en het gebouw
van de MAVO Lichtenberg in de Baronstraat.
Dit laatste gehouw komt in 1990 vrij, omdat. de
school fuseert met de Scholengerneenschap Bran den-
berg.
De leden van bet ('erneentehestuur hebben beloofd,
dat zij hun uiterste best zullen doen, orn eon mu-
seum in Landgraaf te verwezenhijken. We wachten
af, het woord is nu aan het Gemeentehestuur.

Hoewel bet meeste werk in 't Genootschap in de
Secties verricht wordt, organiseert het Bestuur
00k activiteiten, die door alle leden bezocht
kunnen worden.
Zo venden er in dit najaar excursies plaats
naar het Wormdal (Kohlscheid) en naar de Domstad
Keulen. De belangstelling was groot. Aan de wan-
deling door Europa's oudste kolenrevier namen
wel 60 leden deel, terwiji 47 leden naar Keulen
togen. Dus helangstelling genoeg! Bet Bestuur
wil dan 00k op dezelfde weg voortgaan.
1k bedenk daarnet dat uit de Franse lijsten na te
gaan moet zijn of in 1796 in rand-graaf veci mijn-
werkers woonden. Dat hlijkt niet 't geval te zijn
Het zou interessant zijn naast onze lijsten cens
die van Kerkrade te leggen.

De lezing, die de beer Raets op 4 Oktober qaf en
die band dde over Brunssums/Sc}-iinvelds aardewerk
trok een twintigtal bezoekers.
Door bet hoge kaolien-gehalte van de klei in 't
gebied Schinveld-Kerkrade ontwikkele zich in
onze streken, vooral in de periode van 105O1L1OO
een rijke aardewerk-"in4ustrie'. Producten hier-
van zijn op vele plaatsen teruggevonden. Zij be-
zaten vaak grote schoonheid, hetgeen de heer
Eaets d.m.v. dia's liet zien.

In Keulen, in bet Römisch Germanisches Museum
konden we nog meer genieten van de prachtige va-
zen en kommen uit de Romeinse tijd.

In de vergadering van 13 November heeft bet Be-
stuur het programma voor het eerste halfjaar
1990 voorbereid.

I
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Dat heqint mot de welbekenc1e contact-avond op dins-
c'aq 23 januari in "CARRÉ" welke begint orn 20.00 uur.
Op deze avond laten de Secties zien, wat zij in
bet afgelopen jaar zoal gedaan hebben.
1-let vorig jaar was bet een hijzonder prettige
avond, zodat we nu 00k weer veel leden verwachten.
De 'octies zijn begonnen met de voorber eiding.

Vervolgens worden twee excursies voorbereid, die
plaats vinden op de Zaterdagen 10 Februari en 21
April. In de laatste ledenvergadering zijn veel
voorstellen qedaan. We hebben gekozen voor een
bezoek aan Vaals en aan Maastricht (vooral de
Servaas)
De voorkeur gaat uit naar voormidc1ag excursies,
d.w.z. vertrek omstreeks 9.00 à 10.00 uur en
vó6r 13.00 à 1.00 wir weer teruq. U hoort noq
nader.Uiteraard organiseren we 00k een lezing, maar
da,,romtrent liebben we nog geen definitieve keuze
qemaakt.
We zitten te denken aan lezinqen over ons qe-
bled.
Er wonen in onze gemeente een aantal deskundigen,
die heel wat kunnen verteilen over Schaesherg,
Rimhurg, Nieuwenhagen en Ubach over Worms enz.
Misschien kunnen zuike lezingen aanleic3ing zijn
voor de uitgave van een aantal brochures.

Er zijn plannen orn een serie brochures uit te
geven onder de naam; "Ken Landgraaf."
Wij komen hierop te zijner tijd terug.

W. Ringens.

DE T)ATUH VOOR DE EXCURSIE NAAR.VT\ALS IS
TN'TT!SSEN BEKEND;

DEZE ZAL PLAATS VINDEN OP 21 APRIL 1990.
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SEKTIE D1AEKT

De Nijineegse centrale voor dialekt en naamkunde van de
Kath. iiiiversitei t van Nijrnegen Iteelt. otis de laatste
maanileii liard la t('fl werken. 376 begrippen over "kerk"
en alles wat daarmee sameiihang hebben we in he t dia-
lekt vertaald. Voorwaar een hole klus.
Ondertusseji liebben eukele van onze leden voordrachten
in dialekt en Ilargoens verzorgd. Als daarrnee het dia-
lek t le Is meer onder de mensen is gebracht én interes-
se is gewekt, zijn w;j tevreclen.
En nu weer vender, liii tjes maar eers t: "Prettige
Fees Ida geni''

E.M. -c

SECTIE FILM EN FOTO;

Het vastleqqen van alle bijzonderheden van de dorps-
kernen van Landgraaf op dia's ugt even stil.

Daar gaan we in bet voorjaar weer mee door.

We zijn druk bezig geweest met de restauratie

van de watermolen op Strijthagen. Eind november
is de molen oogeleverd en moet nu nog afgewerkt

worden.
We gebruiken de wintermaanden voor bet monteren en

afwericen van de film.
Er is ook een mooie serie foto's van gemaakt, deze

zullen we tentoonstellen op de contactavond 23 jan.

M.N.
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NI EF VEL

Gis ter riog zóiinigen kloar,
liCij luiirgt d 'r iìieëvel sJHoai'bi s an rtiieilg due r.
£urges mieë get Le zieC.(Je sjtr oat is inielig sjtroal lii t i;itd.
is ('ans oane kluër.

Nieng welt is liiij klitig en k;tal.ing nwer, 6iìn,'iIibn,r eu v;ial
um mich e ruin
1s ie ¡III L ajoelilti LH'HjJ)Uil ltzint aile hoehzer en s troa t.Ich uncen mich urn.
Lampe , (lie ho re zi cli s jr r j

durch ulikk e, va I e bnl - jlangsam en t roag.
Vinge ve oane pech
hiij clutch die bruj liuuiu neg?

t is flOg de vroag.

Sj tiirriite huer ich va iiij
h Ia(e : ' tie in I. d; t h(ij ?
WuCL ut ruar hloar.
Veo tsj Lop, 6nzieëker of lich
16ninie..en sjterve uer we..
hJinke flog iioa

han knot de i5el t tvÜÌ5 lliier,
sjot'el hingen J.Ìrt{';s iii (1G' dLII,i ng hórigte ri-j,
ve h w e I ,he J e lilI) i t r it y
dal. weei', da t ri he n
( I.i L nei k I li e i i H , I I J

l)'r uiieCvel 'LIigI. ;i.t I ' Hi(I;he
' L t)OfÇi Ii t t I 61) '' I I( t i ('Ilk r' t durCit nl t njlrC liii?
l'e s,j tro;.a t virugi. a;i wel' Lv I

I)' i' lunik is 6q'vlaCvt:
(rod i. ¡J ¿ (bld uk
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DE FRANS-REPUBLIKEINSE KALENDER.

De zucht orn te breken met alle hestaande toestanden
en de vereenvoudiging,die men in bijna alle stelsels
wilde brengen, zijn wel de voornaamste oorzaken ge-
weest voor de invoering van de Frans-Republikeinse
tijdrekening; toch kan niet ontkend worden, dat
00k andere invloeden hebben gegolden o.a. de anti-
christelijke geest, die juist in diezelfcle dagen
de oorzaak was van de invoering van de 'culte de la
raison
Deze tijdrekening, die ons met hare herleidingen in
de praktijk zoveel moeilijkheden bezorgt, werd bu
decreet van de Nationale Conventie van 5 October
1793 ingevoerd. Voornamelijk hield dit besluit in
de afschaffing van d e bestaande en de invoering
van een nieuwe tijdrekening, die geacht moest
worden te zijn ingegaan op 22 September 1792, de
dag , waarop de republiek werd uitgeroepen, de herfst-
evening was gevallen en de zon ten opzichte van bet
Parijse Observatorium op 9 uur en 18½ minuut des
voormiddags in bet teken der Weegscbaal had gestaan.
Door de gelukkige samenloop van omstandigheden, dat
op 22 September 1792 de herfst-evening van dat jaar
viel, had men dus in die datum een kiasiek "jaar-
begin"
Een later hesluit van 4 Frimaire van het jaar II,
dat de"kalender" completeerde, bepaalde, dat in de
toekomst bet jaar zou beginnen om midc3ernacht van
dien dag, waarop de equinoxe van de herfst zou plaats
hebben. De instructie, die bij deze besluiten werd
gevoegd, zette de inhoud van deze tijdrekening uit-
voeriger uiteen.
Evenals bet jaar van de Gregoriaanse Kalender, was
00k bet jaar van de Frans-Republikeinse tijdrokening
een gebonden zonnejaar, bestaande uit twaalf maanden
jeder van dertig dagen.
"0m bet kalenderjaar in overeenstemming te houden
met de omloop der hemellichamen" voegde men, aan
bet eind van ieder jaar, vijf. dagen toe, de z.g.
Sansculotides -- toegewijd aan bet plebs. Later
vond men deze naam belachelijk en voor de Republiek
onterend, zodat men op 7 Fructidor van het jaar III
besloot voortaan deze dagen "Jours Complémentairs"
te noemen.
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Afhankelijk van de datum, waarop de herfst-evening
viel, voegde men orn de vier of vijf jaren nag één
zesde aanvullingsdaçj toe. Dit jaar wa dan eenschrikkeljaar of zoals hot toenmaals genoemd werd:een sextiel jaar.
In deze tijdrekening vinden we de oorspronkelijkevorm van het "g ebonden zonnejaar" terug: het na-
tuurlijlce zonnejaar duurt 365 dagen (365 cl. 5 u.48 m. 46 s.) en de natuurlijke duur van de maandis 29 dagen; beide elementen zijn dus niet corn-mensurabel, vandaar dat men de oorspronkelijlce duurvan de maand macst prijsgeven en bet jaar incleeldein 12 maanden van "dertig" dagen. De 5 overschie-tende dagen de z.g. epagornenen, raakte men kwijtdoor elk jaar vijf dagen toe te voegen en om devier jaren nog n dag (schrilckeljaar).
Het in de Juliaanse en Gregoriaanse kalender ge-
huldigde systeem, vaarin het jaar bestaat uit maan-den van ongelijke duur, werd hier prijsgegeven.Een ander element in de Frans-Republikeinse kalenderis de "Franciade", de tijdsruimte liggende tussen
twee opeenvolgende sextiele jaren en dus vier ofvijf jaren durende.
Deze Franciades hebben echter nooit de hetekenis ge-icregen van een cyclus-telling, vooral 00k omdat zijpractisch nooit gebrukt werden
Bu het opstellen van herleidings-tahellen zijn dezeFrancjac3es aanleiding g eweest tot veel vergissingen,
omdat men meende, dat d e Franciades regelmatig uitvier jaren bestanden, hetgeen nog erger werd, als menmeende, dat een sextiel jaar overeenkwam met eenschrikkeljaar in onze kalender.
Toch was bet noodzakelijk de Franciades van tijd tottijd vijf jaren te doen duren; irnmers een jaar van deFrans_Republikein se tijdrekening telde precies 365daqen, hetgeen per jaar eon tekort van 5 uren, 'IR min.en 46 sec. op de omloop van de aarde om do zon ople-verde en na vier jaren 23 u. 15 rn. en 4 s.; zou mendus orn de vier jaren n dag toevoegen dan was dit tel-kens 44 min. en 56 sec. te veel, vandaar dat men opgezette tjjden bet schrikkeljaar n jaar uitstelde,Orn dit teveel te verliezen en zo te beierken, dat betJaarhegin steeds de herfst-evening was.Rat men met de invoering van deze tijdrekening eon
vereenvoudiging wilde brengen, blijkt wel het meest

[wordt vervolcid ]
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HEI BUS IN oN's HEEM LANDSCHAP

¡let bos is een der vele oorden waaraan wij ons
eigen HEEM menen te herkennen.
Zingen we bij tijd en wijien niet uit volle horst;
"waar in bronsgroen eikenhout" en aansluitend
"daar is mijn vaderland"
Nog indrukwekkender tekent zich dit landschap, indien
we het met open ogen bekijken en in gedachten na-
gaan wat het voor ons nu nog betekent, of hoe on-
ze voorouders er mee/van geleefö hebben.

Wat is eigenlijk HEEM ?
Voor iedereen heeft het engere hegrip "HEEM" een
andere hetekenis. Het kan zijn de straat waarin men
woonde, of als jeugdige is opgegroeid. Het ouder-
huis, met een voor het huidige hegrip grote groen-
tentuin, ofwel de landerijen nabij hos of heide.
In ieders HEEM werd geleefd met ouders, broers
en/of zusters, samen met school en verenigings-
vrienden (vriendinnen) alsmede hen die in de
buurtschap woonachtig waren.
Kerkelijke en wereldlijke feesten werden gemeen-
schappelijk gevierd en opgeluisterd door zang en
muz iek.
De lange winteravonden werden, na het rozenkransge-
bed,meestal gevuld met kaarten ofwel door het ver-
tellen van sagen en legenden, opgesmukt met herin-
neringen van ware of verzonnen aard.
Meestal speelden de vertelsels zich af in hot bos
of op de heide , waar stropers en zwervers zich
meestal ophielden, terwiji de graan- of strohopen
(z.g. mieet) een qeliefde plek waren voor verlief-
den.
Flet gesprek bij 't fornuis werd steeds gevoerd in
het dorpseigen dialect, terwiji men hij de zang
zich veelal van het Duits bediende.
Dit alles leverde natuurlijk een schat van dorps-
wetenswaardigheden op evenals de levenswijze of ge-
bruiken in bet eigen HEEM. Een heperkt gebied als
middelpunt van bestaan

Uns HEEM is niet het HUIS alleen.
Duidelijk mag nu zijn dat onc3er HEEM een gebied
wordt verstaan waarin men zich thuis voelt. Waar
herkenbare elementen ofwel orintatie punten be-
staan welke tot de gemeenschap spreken of iets
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heduiden
Oak ai worden we overspoeld met vreemde elementen,
gebruiken en bezigheden met de daarbij gepaard
gaande inkrimping van het natuurlijke ianc3schap.
Het neemt niet weg dat men zoveel mogelijk mag
proheren te leren uit het schaarse landschappelijk
schoon aangaande bos of velc3.
De hohe wegen en graften, voor zover nog te zien
in de heilende landerijen, verteilen ons veel be-
treffende het vroegere landleven. Hier zijn de
sporen te vinden der boeren of handeiskarren.
Via deze veidwegen bracht men de oogst naar de
schnur of naar de Heren weike hun "tienden" als
pacht opeiste
Dat veel der oude veidwegen niet meer ais zodanig
(halle weg) herkenbaar zijn, mag men toeschrijven
aan de vooruitstrevende iandbouwtechniek of ruil-
verkaveling
De graften verdwenen door de moderne ploegmethoden
(tractor) met als eindresuitaat een erosiegevoeiig
land
00k de spaarzame nog aanwezige grafheuvels kunnen
in de diepte nog de geheimen van eeuwen terug,
hewaren. Enz,enz.

Het has ais museum.
Wil men de schoonheid der natuur in volle pracht be-
wonderen dan komt men viug tot de ontdekking dat bet
has een waarc1evoi museum herbergt, terwiji het de
mens voorzag van ailes voor zijn sober ievensonder-
houc3.
Daar waar de ploeg of onthossing de hodem heeft ver-
Stooi-d orn plaats te rnaken voor asfalt of behouwing,
mag men aannemen dat er zeer waarschijnlijk nog
Voldoende gegevens over de vroegere bewoning wordt
bewaard zonder dat die bodem zijn geheimefl heeft
prijs gegeven
Pij rondleidingen door oude kerken of hurgten
Warden we herhaaideiijk gewezen op bet prachtige
houtwerk, eens voortgebracht uit onze eigen "Regen-
Wouden".
Zander grate fantasie moeten we vaststehien dat
Onze bossen ailes ieverden wat we nu zo hewonderen.
Het materjaal voor de zo bekende Limburgse yak-
Werkhuizen werd voor bet overgrote dçtel uit bet
bos gehaald.
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Hetzelfde welke houtsoort, boom of struilc, heeft

zijn dienst bewezen, by. als balk, vlechtwerlchout,

als gereedschapssteel, als stookhout, tot bezem toe.

Het maken van glas, aardewerk of metaal was ondenk-

baar zonder vuur waarvoor bout nodig was.

Het HEEMbos als voedselbron.
Naast de bouwrnaterialen of stookhout was bet bos

tevens voor een groot gedeelte de voedselbron voor

de oudste hewoners dezer streek.
Men voorzag zich van wild, gevogelte of vis evenals

van honing van de wilde hijen uit het bos.
De noten van hazelaar of beuk en de kastanje ver-
zorgden bet nodige plantaardige vet.
Wilde kersen golden als noodzakelijke bijvoeding,

terwijl de jeneverbes de Limburgse borrel van srnaak

voorzag.
Een veeltal van vruchtensoorten werden zowel vers
als gedroogd gegeten of tot vruchtenwijn verwerkt.

De inwendige mens werd bijna geheel door bet bos ver-

zorgd.
Bij ziekten of kleine kwaaltjes van algemene aard

was (is) bet bos of veld de aangewezen plaats orn

het juiste kruid te vinden. Smeerseltjes, zalven of
drankjes vervaardigde men uit bars, hast, bladeren

of wortels, terwiji het"berkenwater" de haardos on-

derhield.
Het vee dat zich te goed deed aan het groen op de
algernene heide of driesen, rustte in het koude jaar-
getijde op bet bof van bet bos of op heide plag-

gen. De zo verkregen stalmest deed in het voorjaar
wederom dienst als bemesting op het te bewerken

land.

Het bos in de huidige tijd.
Nu men de laatste jaren het milieu op de voorpagina
heeft geplaatst, weet men plots te vermelden dat

bet nog sumiere bosbestand stervende is.
De uitlaatgassen van motorvoertuigen die gebruik
maken van de door bos en veld aangelegde asfalt-
stroken worden als veroorzaker aangewezen.
Een gebruikshos als weleer is tegenwoordig niet meer

zo noodzakelijk. Nu rnoet bet hladgroen der bomen oflS

voorzien van de henodigde zuurstof of de atmosfeer
mee helpen reinigen.
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Men weet te verteilen dat een grote hoomkruin voor-
zien van een boeveeiheid hiadgroen ons dit alles
kan verzorgen.
Worden tegenwoordig pianologisch gezonde bomen
gekapt (soms onnodig?) dan weet men dit te recht-
vaardigen door jonge aanplant orn zo een en ander
weer in evenwicht te brengen.
Er wordt dan eon gezonde grote boom (kruin) ver-
vangen door een kieintje.
Of een afgestudeerde planoloog (hestuurder) ook
door een kleuteriis te vervangen is mij niet dui-
delijk.
Een vergelijking zou het wel kunnen zijn.

ha-er.

**********

WIST U DPT We bet ledentai van 150 gepasseerd
zijn?
Pds ioder lid zich voorneemt orn
i nieuw lid te winnen, zijn we op
de goede weg.

Een groepje leden zich inspant ons
O.C.G.L. wat meer bekendheid te ge-
ven met een stand op Kerstrnarkten
en dergelijke evenernenten.

... Wij U adviseren, als U nog eon ca-
dautje zoekt voor iemancl die alles
al heeft en zich interesseert voor
zijn of haar dorp of streek hem te
verrassen met een lidrnaatschap van
hot 0.C.G.L.

U dan voor f.20,-- een mooi cadeau
geeft met ¿1 x per jaar hot Bulletin
en drie of vier lezingen en drie of
vier excursies per jaar?
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Went 't Krismes weed, da bin ich wer
trük in mieng kingerjoare,
da zien ich mich vur 't kribke sjtoa:

't Kiiìdje woar geboare

D'i' krisbooni woar vol zörg geseerd,

de keëtskes gónge aan,
get sjunders goof 't nit vur mich,

ich houw lang gedrurnd d'rvan.,.

Vël kieëre han ich doanoa nog

ut Krisfes mage vieCre.
ut is vur mich e fes va lich,

va hoap en vruid geblieëve.

Mar umnuer, wen ich e kribke zien,
dan mOt ich sjtil dra dinke,

wie 't uêveral begrave weëdt,

Onger inne berg gesjinke

E klee gesjinksjke sjpaar dich mar..
dat weCdt nit miee geteld.
v'r zint te riehk, hónt 't te good,
v'r zint d'r sjlaaf van 't geld.

o

V'i wieëte, woe ermood en ieëlend is,
de welt sjteet wer urges i b rank,

mar 't is zoe wied aaf, 't sjtuërt Os toch ni t

v'r sjteëke d'r kop in d'r zank

I)an kan 't vur ós Och ging Krismes zieë..

V'r zint nit va gówwe wil,

v'r hOnt Os zelver nog ummer te geër,
bi-j anger lüj sjtónd v'r nit sjtil.

Ailing wen ich kinger-eugsjkes zieuì,

die wie zilvere sjteërkes blinke,
bi-j 't kribke en d'r boom vol lich,
kan ich "Vrede op aarde" dinke.


