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Van de redectie.
hat ninuwe jeer 15 begonnen en dan Is hei gobruike-

luk dat er contribuile tetaeld geat worden.
lloor onze penningmoesier is hai praitig als dit via

de bank gaat.Nniuuriijk meg U dit oak doen bu hear
pnrsoonlijk en zij zal beeilst blij z!jn clin laden
Pens in zinn. liner hat ledental greeit momenten! en

den fg het niet leuk orn zoii lange nj

rnPn53Rn voor

de dnur te hebben. Due ale het enigzins mogelijk is
hiernansi op de ornelag staat hat benknummer.
Natuunlljk Is hat mogelijk dat ti ondanks alles vergeht die f.20,-- over te maken. Danrom is zij van
plan orn die laden die 20 meert nag niet betee].d hobben eon acceptglro toe te zanrlen.
Hot Jearhoek 195 hep lakker.

Dii jeer verschijnt er Ijanr nan. Hat zel (Jnarechijnluk nind aprii worden voordet dit klaar is.
Macht er nog lernend zijn die voor dit Jeerhoek eno
bijdrega heeft dan zou 1k dit qeerna voor 20 meert
In mijo bezit hebban.

Da prije zel hat zelfde zljn ele hat vorig jear ni.
f.10,-- voor laden en f.15,--- voor niet laden.
lia oplage Is wear hepark zodet wij de laden snoreden cenar ivat In te inkehan.

Tot voor enkeip degen was mijo gazon nag geheal wit.
Maar da tania is op komet dat kan 1k nu zinn op mljn
gazon. Momonteel liggen op dit meegdelijk wit 27
molehopen. OhIj hen 1k er niet man.
Maar da Jante zit zichibeer in mijn gazon en mat dia
lente deer ben 1k we! blij mea.
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StKI1E Dl/tLEl'I'

t he t nl tpinfznn vnn de st'IiriU'wkize van one dia-

iii een fase, (In t wU le te
lekt, kernen wj iangznamnanverzarneten
van ni tdrnkki.nknonen gaan (loen aan he t
etiz. indien onze
gen, zegewilzen, oude gehrnfkeii,
lezers otis hierl,ij vI tieti heipen, houden vU orts granig
aniihevoleii! Vorzameit n aivast en noteerl; ii? tip dh
eclinijfwize komi he t niet; can. T. z. t. kurinen wtJ u dan
adressen laten we ten, waar u ailes kwijt. kunt!
Een van onze iedeii heeft cen Eucharistin-viering
in lint dialekt vertatild en op rkjrn geze t. Ilierover
voifende keer meer.
5[KTI[ NATUU1ONUM[NTEN en Kl\RTOGO11I1.
1986.

Dit heloofd een belnngrljk jaar te worden.
Dit jaar in ingezet met. vent en heinngrijk werk.
De eersts etappen zIjn gezet betreffende lint restaureren van onze kruisueg van nd de Hans.
Is in de pen.
[en bnianqrijke tnntooneteillnig gebracht
ann bet llr-

[r is dit jaar reeds een bezok
chief t Kempen, unar boianqrljkri documenten bestudeerd werden.

Dok ial er cnn heachrljv.inq komen over minetens enn
qeschiedkundlgn wendeling.

tInt ledental groelt.
Moqe ook bet getal medei.ierknrs in unrkgronpen groe!en iodnt In bet belangrijke jear 1986 bet vele ierk,
met qoed qevoig, verzet kan worden.
S[KTI[ 1\flCII[OLO1[ en CULTUJUR.

Zoals reeds in one vorig flulintin was nnngeknndigd

hebben ut) de heer Funs Robbnrtz in one midden gehad.
Op onnnuolghnre uijze heoft ht) cnn hein avond tian
ihn yak "7ndelmeker" verteld. Van zljn nanbod orn
ring eerie te rug te komen, maken wij qaarne gebruik.
Onk de heer John Irischen heeft one nen Interessanhi) one over
te avond hezorqd. I\le deekundiqe heeft
Ook
vat de toehoeve en kaet.eel Schneeberg verteld.
komstplanncin voor daze gehouwen .hntreft.
¡Us ektiviteit naar buhten kunnen vi) U nen bijzonderheid meldnn,nl. bet In eigen beheer opgrnuen van
de resten van cnn mlddelecuue pottnribakkerebedrijf
nan de Gateetrant te Nieuienhngcn.t1Ierovnr kamen uij
in one .laarhock 1906 niltgebrnld terug.
Onze sektin komt in principe elke ecrete donderdag
van d maand bi) elkaar In bet qehouii van .3.C.Heiqarik N 'lingen. Meestal staat. can mededeling hiarovar
in bet [nsu-Identjn. Inder lid is sinn harte unikom.

i

ti'!' liA KKES

Ing vrij hwJrking vn ege gethnke 6p de gwwe hoet!gti.et vu (le warn en J' r pap, 6p ti 'r zieve,i-en 1wjntigite jninewaar iiigetJen-zi,even-en seRt 1g
WeJ dinki óp 7Oe ' ne daag wie htlj nl trflk , an wi e u
vreuger woa'? Wie y' r nllenulj iiog bijjenee lioezérete (Sp 7(frksjtronf; 57.
I)'r iT)ne ziet da meajien de groete kanier mit d'r
gerlehelde pJ.nvong, wo v1tr ailing rni.t S1,i1erk1onsgeen klngerkorninunle dì-i koarne. I)' r engere djrikt an de
kut(c, woe de mcm vnal

h(ingetdoehzend h6tterntnrnci
ha t; gesjm1erd en (ip reijkes
won vir 'e '/amstesnommedasge um dc bnurt iii gelag;
de bUt g6t,ge en q
des vufr ut Lof de binuwgebllktie
ajprelJ 6p 'n dnsj
koam. 1)och ich aan titar zoc
Ing kuflke, Ing kamer,
Inne genk en ce hlf'ke houwe aJ,le
fvver ce bakkes houwe vir nl,IingH Ee twIedn1H).
v6ngs
doch nit
niie in dc galls sJt;roat. Wie inennig sjt6nd
t vffr
(s En tint hakkes erum gedrietiiid. Hez(ingesj han
beiJ
rel5ne-wer; da wonsj te oeht g'n hochs en doch' 6ngcr
de panne. i)oeli hoiiwts te don ti' r lange en d' r hoetge
hroelJdsjtabe!; don sjt6ng vo allerhand prtii drin, won

Ste tucks na verbere

)toiiwts

De btStJvesjte plank va
"Rloebzulder". We (Ion nene ledder (ip koet k6,iirne, woet heIJ d'r "Rloeh"aa
genoame; geinindlich wonsj t dan zoel. joar nf v,Jeiif',

d'r hoege n6mte vir d'r

zes.Doa boave, 6nger de panne, woede vcrhfl1kes
verteld an de klinge, ervaringe oehtgewesseld van
ejoetti en s.Jtroat, pinne genick, won me an de eppel
7(iW gon en de gekisuwde eppel
6pvret;e.och woeffi'
don d'r kattegismus gelIerd en
de vervtjes vutr de
warn hire namesdeag.
Os bakkes wear ni t geb6wd, iruar d' r pap hotiw ut zell'
6pgetrokke oeht r6w pfJft en plate. Die plate woare
an de zieh van tant Jiertha czoe
das te weal
van binne tion boehte koetits pisse,geninkt,
mar
nit
valu boebte non binne. . .Mar ocluerm,went ti'r pap dich
4p
rappret. Da kreegs doel, Ing cii 'n oer, ofdon
eesjtuk
hoot uiUver de ribbe en wons te mit; eê paa.r mann WORRJ
"de hiele nafgesjnijje"!!
In ut; bakkes koefits te kfl,tkes-vreuikele, setit;eejtikke
ini t kneup, Ing roe tsjbnan make van dc hroelddul cii
Ich weet nit, wet nog nllenuij niie. t'vver, ut int;ressnntste ven ut ganse bnkkes vug Ich d'r onve,
dem d'r pap 6ch zelf geb6wd houw. Went Ich cuernolev
d'r Vrledfg d'r sJiuuiste dang van de wettk han
v(iuige , kuti t dot;, iuitda f; 's Vriedes belj 6e gebakke
woett; Alle anger dang góng ti' r pap retR6w vn nach-
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sjiech noahed. Mar 's Vriedes bleef he óp, um d'r
heë doa mit aa,went
oave te sjtoake. Geniindlich v6ngMit
get sjaafsjpien
vir oeht de ieësjte nies koame.
de
sjans
aa, die van de
sjtook
he
en inne sjweëgel
te druCge. Went die
vurrige week in d'r oave bog dri,
sjtóppet zich ing
gd brank, du,jjet heë ing nuj siehd6ng
te leeze.
piehp en za!; zich 6p Ing kis de
in viamme woare
Went zoeë ing sjans of zes, zieëve dir
heed loge te
6pgegange en de oamere nog get 6p
in ut geweer.
kuële, koarn dir pap ieCsj richtig
oave en keek, of
l)a hool heë ieesj ing hank in dir Doanoa
ropet hee
ul; gewulf wit oehtgetr6kke woar.
ich goan keCre"
durch de sjtalsduCr noa hinne:"Zaag,
En de main antwoadet van oeht gen hochs: "Joa, Ich
k6m" en g6ng ruJ jig durch mit ut minge van dir wekge
deeg.Ìoeh sjnappet dir pap zich ieesj inne kretzer
heë boehte insnaat
en doanoa inne brembessem, demdee
in d'r weg sjt6ng
houw gemakt, jaget gikkerinne,
6p 'n zieh en goof zich mit wuste sjleCg d'r oave
an ut oehtkeere.
ieCsjte kieCr ropet hee da

E bietje grelliger wie de

Geriauw 6p de
wer 6p de mam: "lleij, histes houw??"
niomen t woar de mam gereed en sii t ce: "ich kan ni. t hekse" koam ze mit de vlaa's en de wekge aegedrage.
Tant Bertha, die dee ganse heergank hoiiw mitkrieëge,
w6s da 6ch, wie laat dat ut woar en koam erum mit
heur bak. En 6ngerwiehi íPr oave woeCt voigesjoave

vertelletezie zich van alles, woa kluger nieks mit
te make houwe. Bare binge, heesjet dat. vrisje bak
's Noiiimedaags, went ut ganse hochs noa
vier
rook, woeCt inne grumeieplatz verdild en mocete
ózze bak eraaf en dee van tant Bertha en tant Ze t
erum drage
Mieng leef liij, ich kuCt uvver dat bakkes inne daag
lank verteile en ce book vol sjriehve. Ich kuët ut
nog han uCver ut oaf druCge in ut noajoar, uëver de
klock mit kukes, die dos 6p ut vrugjoar rónksjarrelet en uCver nog h6nged anger (linger. Mar ich bat

uch (le niiddig kaod en zaan
ut heu beij, angesj weedkamer,
inne gank en ce h5fke
tiog iris: "ing kuCke, ing
houwe alle liij, evver ce bakkes houwe viCr alling I
D. Janssen.

8.5

HET KRUIS IN DE BANISTIEK EN HERIILDIEK.

Hat kruis in de heraldiek is eon van de meest voorko-

menda hoof'dfiguren die eon onderdeel vormen van de
herautstukken, Hoewel de measte zijn ovargenomen uit
de Christeiijke symboliek komen in de wapenkunde ook
veal vormen voor ontleend aen cia Oud-Germeanse vormen-

scht. In do tijd van hat ontstaan van de hereldiek

waren zu

eon tekon van Godsvrucht of herinnering aan
gevoigde veidtocht.
Voor hat wepenschild henteerde men de viag, welke
reeds in de oudheid heeft bostean als herkenningsteken evenals ook het latere kruis mag eannemen.
Do benaming Banistiek is aneloog ean Heraldiek,voor
Nederlandse begrippen voor studie eangeande de VIacì.
Voor en naast de vlaguitvoering, hochtte men zeer
veel aandacht aan de stokbekroning wolke in zeer veel
variatie's werd uitgevoerd en evenels de latero viag
herkenbear was ean de familia of organisatim der promitieven die daze ernblemon voerde.

Bij veel uitvoeringen troft men de afbeelding

van

dieren can waarvan men meende cf te stammen of wear-

aen men de kracht ontleende, de z.g. "totem". Pien
galoofde dat alle macht van daze totem uilging en
men vereerde hem in de vroagste ljden en biijkens
de godsclienstige weardo is doze betekenis nooit verloren gegean, alleen de uitvooringsvormen zijn vorandard.

Doze stok of staf ais embleem van macht kan man vergelijken met eon knots, zwaard of ander slagwapen
orn de togenstander te bedwingen, zoels hat kruls la-

ter werd gebruikt orn de duivel uit ta bannen. D9
vlaggestok is eon praktisch bruikbaar ding dat eonvoudig tijdans eon valdslag kon worden opgeheven, of
geplactet neast do zetel van de voidhoer, of hat contraci object kan vormen op altear. Als symbolische
vervanger is da stok oen draagbare uitvoering voor
do bomon waaronder voie gerneenschappen als vanouds
bijaonkwarnen orn bij de stenon offorpleatson of latero kruisen te bercadsiagen, te berochten of hun godsdienst uit te oefenon an te offeren.
[venais de bomen in hot landechap is de stok door
zijn langte gemakkelijk van verre te herkennen of te
volgon als middeipunt van eon of andere groepering,
zeer zeker bu hot vroegore militair treffen.
[venais hot kruis, dat ontstaan is door Christus mot
de handen verbondon can eon dwarsbalk orn later acn
non staandar te worden opgahangen is do viag of ulmpal ontotean, nl.door hot vlaggedoek bevostlgd can
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de kruisra loodrecht over de viaggestok sen te
b re ngo n

Eon dergelijke wimpel sen stuurboord van ooriogschepen gehesen wordt gevoerd bij een godsdienst oefening.
Jets wet waarschijnlijk nog stamt uit de Ned.Eng,
oorlogen in de i7de eeuu en aangaf dat tijdens dit
vlagvertoon, m.a.w. kerkdienst, geen oorlogshsndelingen werd uitgevoerd.
Omdat doze wimpel op zondag was gehesen, besteat nu
nog veelal de gewoonte op die deg geen viaggen te
hij sen.

Doze z.g. kerkuimpel besteande uit sen witte strook
met het St,Jorjskruis is in doze uitvoering vastgeeteid bu K8.1956, 31 aug. nr.46.
Hot is moeiiijk een verbinding te leggen tuosen een
vlag als geheiligd object dat vereerd wordt en sen
vlag die alleen gebezigd wordt el
communicatiemiddel. lien gaf echter steeds nan zowel de stok als
de viag uitvoering hot embloem mee van een politieke, militair, zowel godedienstige funktie. We zion
ondormeor de vleggen met Pauselijke goedkeurinq en
met eon kruisembieem voorzien ten dienste van de
Krul svaarde re.

L° e n e

Ilet kruisLals Christelijk embleem hot zijn invloed
zeer nadrukkeiijk op viaggen en wapenochilden gelden vanaf die der kruievaarders, gaat door tot hedendaagse vormen en wordt door diverse staten of
landen ook nu gevoerd in viag en wapen.
Sindsdien is hot ook niet ongebruikelijk dat vaandeis yack worden gewijd door kerkelijke autoriteiten.
Een dergelijk ceremonleel berust oak soms op hot verlangen van kerkelijke overheden am sen zekere macht
te hebben over weroldlijke gezagodragers door te weigeren orn oorlogsvlaggen te zegenen.
Dit wljden van vaandels dot terug gact tot de lido
eeuu kan volgono Christehijk cermonieel in de kerk
of op hot siagveld geschieden
met doze kruievaarders, mag men eannemen, is de eigenluke hereldiek ontstaan. Door de dringende oproep orn
de heilige plastoen te herovoren of te bevrijden en
voor hot Christendom to vrijwaren tegen de invlond
van de Islam, trok men ais Christen ten strijde.
Door de buzo "God uil hat" word hot bovendien eantrekkelijk gemaakt in do vorm van oen algemene afleat
en vrijstelhing van beicoting. lien trofr)ken strijde

mot hot z.g. kruiszwaard terwijl men de kruievaan in
de vorm van eon wimpel als zege teken voor zich uit
droeg. hear weinig kruloveardere meekte zich een
voorsteiling van de gevaarlijke avonturen wasrop

88

men zich muet. Door de hoogontwikkelde krijgsechniek der tagenstanders zg men airas uit naar men gedegen lichaams beecherming in de vorm van een metalen harnas, hetgeen de krijgsman echter onherkenbaar
maakte. Dit had tot gevoig dat men zich voor eigen
volk kenbaar diende te maken door delen van zijn
uitrusting en paardendek te heachilderen.
Van meet mf man heeft hat westen hat kruis als geneenschappelijk embleem gehanteerd orndet in d'Christenheid geen enkel wapen figuur man het kruis geiijkweardig kon zijn.
13m de diverse stammen of volken imtuet te scheiden
werd hat kruis in gevarieerde kleuren gebezigd, hatgeen taalkundig eveneens een hulpmiddel bleek te
zijn orn de cornmunicatie barrire te overbruggen.
Dat hat kruis als veid of wegkruis zijn herkanningsteken in hat landschap heeft behouden is net zo ei6Dti variatie's in
gen als dat het kruis in de
de heraldiek zijn pleats heeft en bi! jft behouden.
Idem is hat met de kleuren gesteld zoals voorheen
tijdens de kruistochten de kleur van hat kruis per
land varieerde, zo wordt oak heden de kimur nag gebruikt in de uitvoaring der wapenschilden.
[en der duidelijkste voorbeelden hiervan is hat embleam van hat Internationale Rode Kruis wat de kleuren rood-wit, gebruikt door hat Zwitserse wapen, in
omgekeerde kleuren te bezigan. Dit ais motief omdat
hat Rode Kruis zijn oorsprong en oprichting in Zwitserlend heeft. Zuitserland henteerd als wapen men
Rood veld met men wit verkort kruis, nl. hat kruis
van het Heilige Roomse Rijk en hat embleem van hat
Eedgenootschep sinds de 14dm eeuu.
Gedurende de Middelmeuwen was Rood (keel) de kleur
van de Katholieke Kerk. Echter TrieuR liai; Napoleon
het Pauselijk leger opgaan in zijn eigen lager zodat
hiermede oak de herkenningakleur verviel.
Geai en wit is nu de kimur en sinds 1825 ingesteld.
Voor ans als Heemkunde is nu de vrmag, waar zijn za
geblaven, de kerkelijke en/of bondevaandels cq. atandaards, o.e.van de I1.Familie, Jongelingen, Johkheid,
Boerenbond, Kark.Zangkoor, Werklioden of 1'lijnuarkerabond, Congregatie's, Burgerwacht, enz.?
WIE WEET ER NOG???
ha. er.

Lit.

[Iseviers gide van de heraldiek
Spectrum vlaqqenbomk.

F39

"TIETZ0P"
Geiijk in meerdere andere Duitse atedon hot gavel
was, werd op het elnde der vorige eeuu ook in Aken
door Leonard Tiotz eon groat warenhui cevestigd.
Vanzelfaprekend ging eon dergelijk groat bedrijf
met de tijd mee en bracht het talkens wear de
nimuwote snufjms op hat gabled van de mode onz.
En zo gebeurde het dan ook, dat Tietz omstraeks
1900 eon der aerate zakan in daze streken was, die
de voordlnn nog onbekanda stijvm boihoed aen de
markt brecht. En hot was in die tijd houe goon sinecura orn nieuwe modeartikelen blj hot "ouderwete"
publiek aftrek te doen vindan, went met velo flouwighedan word nogal qeuw de spot gedreven. Wij herinneren ans nag good, dat de aerate mannen hot"waegzich met eon dorgelijke boihoad op street
te vertonen. Dear was warkelijk eon zekere mood voor
nodig. Zij waren immers al dadelijk hot mikpunt van
de jeugd, die de dragers van dit nieuwe product
spottend nariop: "Tiets-op". Van lievarieda sprak men
in Heerlen en omgeving van men "tietach" (van;Tietz).
Nag hadan ten daga wordt door de oudare generatie
eon bo].hoed met
eangeduld. Dezo hood heeft
intussen zijn glorietijd gohad, want tegenwoordig
uordt eon hood van eon dergalijk model slechts zeor
sporadisch meer gedragen.
Typorend is, dat bij niet weinigen de bolhoed ook
werd betiteld met "Tiatz-op". Zo lazan uij in eon
piaatsalijko courant van 18 November 1903 de volgendo edvertentle: "Gevonden in de Akeratract te Hearlen eon zoo goed als nieuwe "Titz-op". leqen betaling dozer annonce tarug te bekomen cafe"Zur Stadt
Aachen" "
Zulka was ook hat geval in Karkrade, hetgeen rnoge
blijkon uit hat fait, dat 't refrain van de Cernavalaschlager van Karkreda uit hot jeer 1953,getiteid
"Der tiatsj-op" bogint met da woordon
pap, dea
hat der tietsj-op ap".
Wij vondan het niet oneardig daze "were gebourtenis'
aen de vergeteiheid te ontrukken. Wallicht oak interessant voor do etymologen.
Uit:Land van Harle 1952.
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VUURSTEEN GEVONDEN.

Tijdens hot crossen met zijn motor bij de Regionale
stortplaats te Ubach over Worms, vond de heer T. eon
qepol ijste vuurs teen.

Hoewel dit reeds in 1983 geheurde willen wij dit
toch even vermelden.
Verdere qegevens zijn:
Gru sbruine vuurs Leen.

Afm; lengte 10,7 cm., breedte 4,6 cm. en dikte 2,6 cm.
Van de gepolijste steen waren enkele schilvers afgesprongen.
Datering: Neolithicum 4000 - 1500 voor Chr.
De steen werd door de vinder geschonken aen het Thormenmuseum te Heerlen.

MEDEDELING

VAN

ONZE

SECIRETARIS.

Het bestuur van hot O.C.G.L. heeft de eer alle leden
hierbij uit te nodigen tot hot bijwonen van eon lezing door de heer J.Notten uit Broekhem (bu Velkenburg) over hot onderwerp "DIALECTEN".
Dezo lezing zal worden gehouden in hot Eijkhagencollege te Schaesberq op dinsdag 8 April 1986 orn 20.00
uur.

Rehalve onze loden en hun echtgenotes zijn andere
helangstellenden van harte welkom.
De secretaris
0. S.KUIJL

Sportueg 3
6371 CM Schaesberg
tel. 311320

SJWErGEL S(IPPER.

De bijnaam van de Nieuwenhagers is"5jwegelsppnr".
Dit woord duidt zowel het enkelvoud alo meervoud aan.
Deze noam hebben zij te danken aan hét feit dat door
de vroegere bewoners lucifers qemaakt en veihandeld
werden.

91

Op zoek naar meer geqevens hierover, heb 1k enkele
aantekeningen gevonden.
Pastoor Dyonislus Penners (1792-1003) schrijft in de
kroniek van Heerien, dat er in Nieuwenhaqmn talrijke
kooplieden zijn. "Zij begeven zich met allerlei koopwaren naar Holland, Duitsland en Brabant. De minvermogenden Jopen de deuren af met citroenen, haringen,
bokkingen, hand, garen, lint en andere snuisterijen.
De arrnsten halen op een kruiwagen te 's Hertogenbosch
of in den omtrek lange droge hennipstengels en maken
te huis daarvan zwavelstokjes, die ze in een marskraam of "hotte" langs de huizen rondventen".
[en "hotte" is men draaQkorf, die speciaai diende
orn er vette kippen en hanen in te vervoeren.
De marskramers vervoerden hun waren echter ook in pak,
has, kist, korf, kroam of hiep.
De handel werd zowel door mannen als door vrouwen en
zelfs door kinderen uitgeoefend.
Vervaardiging.
[Je gedroogde hennipstengels werden in zwavei "qesopt"
orn zodoende lucifers te "maken".
"Door hunne eigen handen en hunne kinder zijn deze gemaakt woorden" staat in men oud stuk hierover vermeld.
Ret maken van "sjweqele" geheurde gedurende de ì1ritermaanden orn dan in de zomermaanden hiermee langs de deuren tond te venten.
Ook in oude hrandvoorschriften wordt van hennip en zwavel melding gemaakt.
Ordonnantie op bet stuk van brand voor het land van
Valkenburg uit 1732:
Item dat niemand sig sai hebben te verstouten, tsij
blj deege of te nagte eenige hennip, vias ofte men ander licht ontfonkende en brandende goed in de
backovens te drogen nog te voor die te breeken, mear
dat zlj sulks moeten doen buyten dorps, dear geen schade of ongeluk kan geschieden, op boete van enz.
Verder staat in een brandweerreglement uit 1852 in
Niieuwenhagen; Ter voorkoming of blussing van brand
wordt het volgende qoedgevonden en verstaan.
art.18 giene phosforus zwavelstokjes mogen voorhenden
zijn in pleetsen wear zich ugt vuurvattendeqoederen
bevinden noch ook In stellen, schuren, zolders, enz.
noch zich in I-wizen bevinden elwaer kinders zijn
dan In men efgesloten has ofwel op zulke pleat-sen dat
de kinders desselve onmoqelijk kunnen hereiken.
Ilisschien zijn er personen die nog meer kunnen verteilen
over het "sjwegele sEppe" vroeger.
Wij zouden het zeer op prijs stellen, ais U dit bij de
redaktje lact weten.
Wiel E3eckers
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KEGELEN eon eeuwen oude sport.

Hot oudste baispol in Limbur.g mag wel hot kegelen genoemd
zijn en is zeker de moeite waard orn evenals hot beuqelen
(zio vorig bulletin) eons nader bekeken te worden.
De oervorrn van hot kegelen, hot rollen vari eon steen, lavermoedelijk zijn oorter met de holvormige kogel,heeft
uit ongeveer
sprong in Egypte. In een Egyptisch kindergraf
5000 jaar v.Chr. vond men delen vari een kegelspel; lijkend
zondermeer aannemen
op het huidige spel. Hieruit ma is men
wolke
vandaag de dag nog
dat dit eon der oudste sporten

wordt gespoeld en is uitgegroeid tot internationale bekendheid.

oprnaken dat in ioder geval
Hit archieven heeft men kunnen gespeeld
werd. Ran de hand
in het midden van de l2de eeuu
is
in
de
kroniek
van
de
stad Rothenburg
van een oorkonde
eon jonge edelman de qelofin hot jaar 1157 te vinden dat
te moes.t doen orn zich tien jaar van kegelen voor geldbedragon te onthouden. Bij niet nakomen zal hem zijn yermo-

moet hij de stad verlaten.
vorm van kegelen misDit voorval goeft aan dat met deze
niet met eert sportieve of'
gen worden ontnomen en

bruik hedrevon werd, zodat men
kunstige krachtmeting te doen heeft, maar met veeleer
geldbedragen.
zakelijk wedijveren orn soms grote
Stadsraden moesten toendertijd veelvuldig regels of' verboden uitvaardigen zodat hot spel niet ongecontroleerd
doze regels tegen het
in prijskegelen ontaarde. Ondanks
hot
nageslacht
behouden.
kogelen werd hot spel voor(gok)kegelspel, zo
meent men te
Bepalingen aangaande hot
streng
dat
hot
uit
de hand geweten, waren in de USR zo
volgens
tie
overheid
en wetteloperi prijs en/of wedkegelon verboden spe1 verklaard
lijk in zijn totaliteit als de omschrijving dat hot word.
"nino
Eon en ander qoheurde onder
volgens
en
in
rile
uitvoering
Pin" (negen kegels) spel
werd verboden. 0m toch bet kegelspel ook in Rmerika te
spelen wist men do-

ze wettelijke ornschrijving handig
te omzeilen door,
in pleats van negen
kegels,tien kegels
op de speelbaan te
pleatsen. Hieruit
moet hot "ten pin"
(tien kegels) spel
m.a.w. hot huidige
"Bowling" zijn ontstaan,dat heden ten
dage ook in onze
cont'iien meer en
meer aanhangers
w i n t.
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Trots al deze negatieve speel-methoden ten spijt hie]d

het kegc1spe1 als vo1ksvermk stand, op t1 van festen,
denk mear een
n de zq.wejdereesten die praktisch iii
elk Limburqs dorp ten bate van div.verenigingen qehouden
we rden.

Dat kegelen een brede belangstelling qenoot. blijkt wel
uit het iolgende; de geestelijkheid, de boyen van ontelbare vorstenhuien en de vroede vaderen waren door de
kegelliefdé aangetast.
In d kloosters werd het keqelen
gespeeld met de bedoeling dat de kgel het kwade voorstelde die met de hai
tien de baan verwijderd diende te worden orn zodoende het
kwade uit te roefen. In de Duitse kloosters noemde
men
dit "Heiden-taten".
De meeste bezitters van kegeispellen waren zeifs de kerk
qenootschappen b.v. patronaats-keqelen. Tri de reformatie
echter probeerden de protestantse overheden de heersende
zeden - of wat in hun ogen onzeden waren - ook te reformeren. Een van de eerste reformatie verordeningen (1529
in Oazel), ging over het kegelen: Op zon en feestdaqen
mocht, tijdons de kerkdienst en voor een uur s'middaqs,
niet gekeqeld worden enz.
Dat de kunst eveneens door het kegeispel geinspireerd
werd blijkt uit de werken van enkele bekeride Ned.schilders, by. David Teniers (1582-1649) vervaardiqde bet.
werk "vier boeren bij het kegelen", terwiji de hoge adel
bij het spelen geschilderd werd door Piet.er de Hoogh
(1629-1 683).

Verder wordt van Mozart; heweerd dat hij tijdens een van
zi.jn kegelavonden het "kecjelstatt trio" voor viool zou
hebben qeschreven. Terwiji uit overlevering bekend is dat
zowel F. von Schiller als J.W. von Goethe fanatieke aanhangers van het kegelen waren.
Een bewijs te meer dat dit baispel in de loop der emuwen
qespeeld werd en wordt door alle rangen en standen der
bevolking, ongeacht. leeftijd of geslacht.
Dit eeuwen oude haispel heeft. zich door de vele voiksverhuizingen verspreid over alle werelddelen en net zoals
het. gaat met bet overbrengen van verbalen, nl. dat het
door de een weer anders verteld wordt als door de ander,
ontstaan er steeds nieuwe versie's.
Met het kegelepel is het niet anders geqaan. Wat Nederlanders en Duitsers kegelen noemen beet in flusland "Gorocika", in Ita1i
in Schotland "Curling", in Frankrijk "(uiller" en in Enqeland "Skittles" enz.
Kortom de koqel rolt elk iur van de dag ergens op een deel
van onze pla,:leet, op een verscheidenheid sian soorten kegelbarien gelijk de taalkundige henaminq.
Betreffende de soort zijn in onze qemeente Landgraaf tot
nu toe de Schaarhanen ook wel Duitse banen qenoemd te bespellen. PJs yariant,doch niet in Landgraaf voorhanden,
zijn de z.q. Bohlenbaan of Hoilandse haan en de asphalt-
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hann welke te vergeltjkcn is met men Dowlinghnan.
[en gewljziqde vorm vn het, keqoispel zijn zols reeds
vermeld het Rowlingspmi met 11) kegels en in andere vorm
als baispel het in I.. imhurg en Orabant. bekonde fleuqelspel (Rullelin 1) en in Frankrljk of zuldelljke landen
veci qespeelde Jeux de boules.
Indien we ons beperken tot de in onze qemeent.e tandqraaf hekonde schearhanen, dan worden die bespeeld met
kiinststof hallen die men gewicht mocten hebben van 2800
a 2900 gram en een doorsnede van 16 cm. De bedoeling Is
orn met deze hai, welke qeroid uordt. op men aangelegdm
hardtiouten of' kunststofbaan van voorgeochreven vorm,
lenqte en iiqqinq, zoveel mogelljk kegels omuer te goolOcie kegels iijn eveneens aan men lengtemaat van
en
cm met, men gewicht van 1,00 gram qehonden.
De drie voorste kegels mogen 10 gram lichter z!jn orn men
optimaal spelen mogelijk te rnaknn en zijn daarorn ook van
een kenmerk voorzien.
Omdat de kegeibean In haar breedte teLs Is ultgehoid bestaat de moqeiijkheid orn cen hai n men gebogen lijo te
laten rollen orn hierdoor rie beide huttensie kegels Le
raken. fln7n uit.erstn kegels worden In de voiksmond hoeren qenoernd terwiji de middelete kegel de koning voorstelt.(en daarorn van men kroontjc Is voorzien) en die op
.

ihn heurt is qeflankeerd door vier dames.
Werd het spel vrneger ale volksvermnek gespeeld op men
houten bean niet lettend np men neuwkeurigp liqqinq, efqm.teqenheid
meting of onderhoud, daarhtj sorne bulLen (bu
van een weidefeest.), was de baco nat ne men reqnnbút of
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wiebelde hei goya! omrede eon ongelljke ondergrond, goon
onori, geepenid werd er inch.
Unor hot. odorom opzetten der omverqegoolde kegels was
meesta.) non jeuqdlge die dit. korwel voor eon lutte! bedrag voor z'n rekening narn.
Nu ziJn doze keqelbanen ieelal van kunsisiof, nauwkeurig
qeconiroleerd, qepootsi en glad qebonnd,.terwtjl het npzetton der kege! automatisch geheurd. 0e resultaten zijn
opttch waarneembaar op hot scorebord, iJaarbij voor nauwkeuriqe berekenaars de sneiheld eangeqeven worrjt van do
spoelbal. Mode hierdoor kan naast do invaishoek of plaatsbepaltnq van eanraking der kegels oak de kracht. van do In-

slaq of hot reken der eerste kegel bepoald worden.
fl met i, de tijd voor dit nude spei. heeft niel sill qestaan en ial straks zeer zeker ong verdor gomodernizeerd

worden.

ha.er.

Verslaq van de onirnoeting van heemkunde en aanverwante.
vereniqlnqer op iii December 1985 in Nleuwstadt,

flij gelegenheld van hot lO-jarig bostaan von de Ilpemkunde
verenlqlnq Nietusiadi (h.v.n.) had doze iereniq!nq eon
ontrnoeiinq qeorgani seerd van al le heemkund.igo en aanvortdanie veronlginqon In t.lmburg en enkele uit Belgio en
DUlislanri.
II1j (1.Rade en Chr.Ierhunt) moesien die Zot.erdaqochton,
'Oor ans doen, reeds vroeq uit de veren want orn half 10
worden tde reeds ,erwacht..
Trote kan 1k vermeiden dot uij hlj de eersten waren.
Ohr. i.i1.van Engeland (de voorz.von H.v.N.) verwelkoodo
ans bij de ingang en hood ans eon heerlijke kop koffie
aan. 1JIJ hebben dus velen zion binnonkomen. Hot block dol
d

feost,.Iernnde vereniging die 10 jaar bestaat on '0 loden toit. (op eon inwoners aantal van ruim 3001) peronnn)
toch we! lets i.,eet te organiseren. [r waren veo! zusiereronlg1npn, ank eon tweeta! uit fluitsiand, aanweilq.
till I3elgie
niemand komen opdagen. Zelfe pater Sanqerm
uil Flooseik was er orn 10 uur nag niet.
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ioorzitr dhr.v.FInqnj.rid de bUUjim lfl.Ufl ittjr (Jijeritie rth
opPni.nq3.Pnord
ktin Peter Snqrs
penkornsl . T t jdris di
rd onhiinqen.
h!nriri di mrI epr npl tps dir.Cnqein
de juhi lerende ierhct npnninqswoord spr-ik
N
ceri honk fl\PCF
eniqinQ loe en ovnrhnndtqrie Ie jubi.lri Nieuustdi
noq
.,nni
er
is
op
dit
qebied
In
1\rcheoioqie
zeer inel work.
de oud-vorir. in rie ticemkunde
lije rrm sprìk dhr .looizenflnnqezion
er ilijd eon "bs boyen
vernniqinq Unnr'ireok.
vnrtelrlo doze hoer Goot;en dit
hs" nnuezig moot; zijn
91)0 loden toit.
zi. in vereniginq reprIs 17 jir bett; en
heeft
moor rhan hot
(îlot gohied rhat; doze ver.hestrijkt
"Wat is
n1;i
inwoners).
Iiij
sprk
over
lO-votidiqe
Heeinkunrip (ticerkonnis)" . Oppokerini s i s nnuitputtel i. jk

n dni zij elk jnr eon jnron a!s bewijs hnnl.do hi j weerspieqeling
qecaft vn hein
hook uliqeven hetweik eon
uerkznnmhedon. Zij hebben nu 17 jrqngen en rie cerste
100 janr kunnon ze nog we! vonru.it. te zion over do
liierci kreqen wi j peri d1-klnrikhecald oierqnnqskork In
Ni.euwstdise parochiekerk, eon z.q.
romans-qothische stiji. [en moo.i ktnnkboe!rl inqesproken door dr ot,de kostor vn rieze kerk die reeds ruim 60
ook nnweziq was)
jr dii nmht vervtili (enpator
SRriqers nri hot ,,onrd.
(\is lnnt.sto spreker kcm
jitqobr oid
EJeze sprnk over "Ocis Heem". ItIj deed dii zeer

na zijn toesprank, die lanqer
en zo qeest;iq dt wij corsl
merkten
uni hot hong tijd was
duurde tian voorzien was,
kofficainfel
wnarvoor
uij onar Hotelvoor de qezamenlijke
Hestaurarit "tip de Vos" moesten.
qonde koffletafel qavon loden
Tijr1ns doze qezelliqe en
gedichion
in dialect.
enkle voordrachten era
oponde
de ioorzIhter eon
Torur in hei Gemenchnpshii1sulj dat doze
vereniging In
tentoonsioli ing. hier zaqcan
had.
nok
jets
qcipresieerd
haar 111 jar iq bitnan
tilt do prr-htstor1e,
\Inel foto's, oppnriinkte iondsten
can booknude documenten, onz. onz. [eri tien tal hocken
tljdens
hun it)ies hotreffende Nieij,,stndt verschonen
canngrahnden.
jariq hestaan werden te koop
vereniginqon voor
F)o vôorzitter steine ann de aanwcizlqe
heurt
door elk der annderqoiijko
hljeenkomst
orn
orn eon
wrziqe vereniginqen le organiseren.. door te geven en
Wij heloolden dit ann onze verengUng
ver irokken i ant in de rnidrioq lev reden cinar L andqrnaf.
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Genoot ach aç

L andgraaf
0.C.G.L

Landgraaf, juni 1986.
In het jaar 1982 is binnen de genìeente Landgraaf het 0.C.G.L.
opgericht. Deze vereniging stelt zich ten doel het verzamelen,
instandhouden en moqelijk tentoonstellen van cultuurhistorische waarden. Zij streeft naar de oprichting van een oudheidkamer binnen de gemeente.

In juli 1985 is de vereniging in het bezit gekomen van veertien kruisuegstaties van de velbekende schilder Aad de Haas,
geboren in 1920 in Rotterdam en overleden in Schaesberg in
1972. Aad de Haas heeft geruirne tijd op het kasteel Strijthagen gevoond.

In 1958 schilderde Aed de Hass 18 kruiswegstaties in de kael
van het toenmalige St.:Josephziekenhuia te Heerlen. Tijdens
de afbraak van het ziekenhuis zaagde de aannemer van Heel
uit Nieuwenhagen deze staties uit de muren, verpakte ze in
plastic en conserveerde ze met aen gipslaag. Een van de staties is overgebracht naar de kapel van het nieuve de Weverziekenhuis te Heerlen. De overgebleven staties zijn na het
overlijden van de heer van Heel door zijn weduwe als schenking overgedragen aen onze vereniging.
Het 0.C.G.L. staat nu voor de zuare task deze kruiswegstaties te laten restaureren, aangezien een aantal beschadigd
zijn. Bovendien zijn ze nogal onhandelbaar, wegen ongeveer
200 kg per stuk omdat ze met rnuur en al zijn uitgezaagd.
Een bekend restaurateur, de heer Schoonekamp, heeft ans
een offerte gedaan, waarbij de kosten per statie geraarnd
worden op ongeveer f.6250,--. Ze worden dan wel uit de muur
ve rui j de rd.

Uij zouden ze graag voor de gemeente Landgraaf als onvervangbaar cultuurbezít villen behouden en wragen U dan ook

orn een flinke bijdrage voor de restauratie. U kunt eventueel een statie geheel of ten dele sponsoren. Bij de tantoonstelling van de gerestaureerde staties uordt dan Uy
naam verrneld aismede in ons jaarboek met vermelding van
het bedrag vat U ter beschikking heeft gesteld.
U kunt Uy bidraqe op twee manieren aan ans doen toekomen:

via de ingesloten acceptgirokrt.giro 4776225 t.n.v. 0.C.G.L.
via de bankgiro van het A.8.N. 1065507, Emmaplein 17,
Heerlen, banknummer 57.75.57.424

U zoudt ons zeer verglichten.

de voorzitter

de secretaria

Ubach over Uorms
tel. 045-318065

Schaesberg

D.S.Kyl
Pastoor Scheepersstr.10 Sportueg 3
M.G.H. Derks

tel. 045-311320

Het bestuur
de penningmeester

rnevr.U.Ringens-Doveren
Kampstraat 12
Schae sberg

tel. 04 5-311296

H.A.J. Dortants

EygetshoveflerWe 25
6381 KB LANDGRAAF NI.
Tel. 045-315315

EJULLETIN
Oodheidkundig

risch

CultuurhistoGenootschap landgraaf

Juni 19q6

2do Jarqang.

Vari de redectie.

Hot is uni none gobourd dat 1k moot nadonkori voordai hot rednciinborlcht uit m!jn schrijfmachlno roldo. Onze knor hanf 1k nIet no te denken moor hei In
uni moellljk orn hei ann t rollen te krijgen.
Hot bot.e le mear orn met do dour In hule to vallon.
On prije van hot Jearbonk is n.!. 'ioor LEDIN f.15,-en veer NItT-LEDEN f.2D,---.
tn nu hei unarom:
Hot vorige jeer uns do uìtvoering heel eenvoidIg en
konden ulj ellos In eigen hand houden. Nu mansion wlj
near eon drukker. Hot Jeerbook le voluansen eon hot
worden. Hot moulinet l nu non JAARt3OEK on hei le
uit.

Hot ugt In Ubch aver Warme on Schoenberg al In onkele etelegos. Oit le den voor Niet-leden. LuDEN zullen hot moeton hn1n bU eon van onderetnando edressen
t)erkq M.G.H.

Pnnt.Schoepretrnni 10
Ubach over Worme.
Recket W.L.
Hereweg 74
3ItoL

Kuyl 0.5.
Sportuog 3
Schnosbnrg.
Rede 11.3.

Kolzorotreet 39

N leuwenhaqon.

Schee ebe rg.

Vorbunt Chr.
Kompkeneuoq 2

hof e r e-t op non

Schee ebe rg.

(Op dit edren kuni ti
terecht tot 15 junI)

Lnndqreof SR
Niouuenhaqen.
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SEKTIE l)1ALEKT

dat er een
I n het vorige bulletin berichtten wij u,vertaald
Eucharistie-viering in het dialekt was
(door mej. Manet Ilenssen. lid van onze sektie en
schrjfster van acrostichons). Door een misverstand
workon de uitvoening daarvan no niet gerealis2erd
den. Maar voor de geinteresseerden: er zal weer man
gewerkt worden

(Jok riepen wij u op, orn ons te helpen met het verza(b.v.
melen van diaiektwoorden- en uitdrukklngen,
inne an d' r

sjroebloemel, knuinkoesj, kuj-kál en:

kanii goa, kni-jvi doeë vur inne, nit in d'r haam
wille goa, ei zoee wier)
liebt u iets voor ons, wilt u het (jan in onze bus deLandgraaf 58 N'hagen
poneren: E. Nofers-Coenen, (Jude

floofdstr. 4t1 Schaesherg
of' bel even op: resp. 311383 1311319
(Inne g6wwe road: went 1er nit good sjloape kant,
iikge,
dan lot d'r valium in 't milleslens-keske
lekgt uch e sjtumpke potloeed en e groeët bled papier
Op, die
óp 't nachs-keske en sjrieft alle piatte wöëdsjtumpke
leer
valt.
gegarandeerd
mit
't
neu 1-valle
potloeëd i gen heng i sjloap!!
thiëre v'r nog get van uch?)
H. Roemkens

Sectie

rcheo1ogle en Cultuur.

Onze sectie heeft zich vooral bezig gehouden met het
lijmen ven scherven ven de gevonden potten.
Deze uit de twaaifde eeuu stammende acherven zijn
afkomstig ven een recente opgreving in de Getestreat
te Nimuwenhagen. Ook hebben enkele leden nog thuis
zitten te lijmen. lU met ml zijn toch vele scherven
men elkear gezet en geven zo een duidelijker beeld
ven de vormen ven het eardewerk.
0e leatete bijeenkomet in mmi werd verteld over het
mijnbedrijf. Hinrbij werd de geng ven zaken belicht
van men ondergronde mfjnwerker venal' zijn vertrek van
huis tot p het werkpunt onder in de mijn.
In de zomermeanden zullen we enkelo buitenmctiviteiten orgeniseren. O.a. men bezoek man het monument
L andqraaf.

J

ózze gaad
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Özze gaad, ee sjtuksjke le.Tvesvruijd.
1g han 6zze gaad in twie gedild; ing hIif'sjeed vur
de greunte, de aanger vur 't vieë en get freutbeumen sjtruuk. Gans vuuraa sjt6nt get bJ6mnie; don mang
1g nit aakorne, dat is 't riehk van ut Gerda, mieng
vrw.Ig han 'm don waal ee ritje ummergreun seerden-

ne rn6tte zette, zoeëdat de luuj va gen sjtroat oeht
de kroarn hingeruni nit kinne zie: hksjkes en sjtel-

ices, kniengsrn, mhshoop, zeigb6k
kingerhûdje,
r6lkes h6nder-en kiiukedroad, bussulie boerie-eii tomnatesjtekke, inne kapodde aahenger, Ing gerMisde
sjurgskaar, nog ee kerke vati d'r vastenoavesóptoch,
inne ouwe pin, sjnujsel van de beum, get ?w v6tte tim
vunkeihoot van te make ....aal weed bewaard, nicks
weed vótgewórpe.
V'r h6nt veuCi soate vIeC. Tim te beginne inne h6iik,
mar dee maag nit in d'r gaad kome, deC zów 6s aal
oehtdabbe. . Doarurn han 1g doa ce huuCtje ßemak.
DeC keuter begaajt ós noe waal ummer d'r hof en da
reest 't Gerda mit de troefel hinger 'In aa.
V'r hant óg Ing nd en ing ghs. Zoegbw zIeh erges get
reurt, beginne die saame te sjandale tim d'r hónk wakker te kriehje. Die nd is van d'r Zóndusmaat i Lük;
de gòlis han 1g van 't Lienie en dur HUh 6p miene verjoardaag kriCge. Sjroehte giet 't 6g, vur de sjpas
en vur de Krismus. Went die 6p 'm aakome hat ut Gerdaummer floep; het mint, die weule 'm get doce, mar
zieh meene get te kriehje.
WieCr hant v'r get knieng (vur d'r twieCde Krisdaag)
ce sj tel h6nder mit inne hann en mhskunkes vur
broadheCntjes en um hóndersoep van te koake.
Eegesgetr6kke sjrnakt beCter, meen 1g, zoeC óg de greunte. Afvreu in 't joar vaang 1g aa te kloemulle I
ziCnbeksjkes 6J) de vinsterbank mit tornate-, paprika-,
sjiaat-en hreedloofzoad. g wUlle boeCne trek 1g ummer vuur in kiskes; die eCte v'r nCj zoeC geer.
Zoo gòw d'r vrhs oeht geneCd is, weCd hoehte beg6nne
mit sjpinaat, radieskes, erte en rnoehr' zitTne, unne en
sjalotte poate en de wClle boeCne oehtzette.
't Is ing wurkeligge vruijd tim te zieC, wie dat tsiilg
grujt, zoegòw de z6n de eCd get aagewermd hat, vutiral
dat 6nkroeht durtusjsje! Dat zw ee nilensj döks de
Vruijd kinne bederve. Eegelig meus me bi-j Inne gaad
flit hove te wirke. De buure neume mig nit vur nicks
"Wiehknd bu,iCrke". In de weCk han 1g zoewiezoeC ging

tied, mar 't sarnates en s6ndes reCnt 't dk wie ing

loo

wer ins t;ret' um d 'r hin um te
Wen i(
hies
kInne kletcke, Is mig tie s,Ipinaat gesjoale en zit;te
vtiugei de ktp ven
do radieskos Voi wurm, imitdetie
moc!hre ni t 6p tied achtde orte (;odsedank
aafvrete enkinzint
1g (la t tsiiig en 6g veiii i ii(e(iu1I)(I
brochke.
In went; 't Gerda breedkracht es kul euugsvoor
' t;

d

loot' iuihIig ha t; , gee t ' L non d ' r "Cee dochzend " , (Iontni t; ' t. lits "ner (le iuuj kim t
Jeetlaa.

der kiësheboons
DEIfl KItSII[OOM va miengn apa,
E pr?rnkjuweel In i'r qead.
floa

k1ahe hannqn don dra,

Kick, unt hingt doe

vil prnnL

1g uool bee non bonva kiumme,

[s kicke una mianqa apa Is.
Shtecht a mig al In ut humme,
Hat naht d'r ahtaal Ing lcddr gagne.

shtn 1g npziej ta
Be1ef ut als In Inne drama.
0f 1eznt d'r apa miang qedagta?
t nag mar koom
Or,h, 1g qaleuf

[g blu

Mie kink, kium mar In DER KICSI1E00011.
licrostichon van Ilariet Hanssc,n.

EXCU RS lE
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NIAR DE ZAND EN STEENABRIEK NIEVELSTEIN.
Op zaterdag 31 mel 1986 waren eon dertigtal loden en
introducees van onze Heemkunde Voreniging te gast
bij de zustervereniqing in Herzogenrade. Dit was mogelijk door de relatles die ons lid dhr.Albert Janssen heeft met onze qrensbewoners.
Vanaf het Sunplein werd 's morgens orn half tien vertrokken naar Nievelstein voor eon rondleiding in deze groeve.

Ohr. von Schwartzenberg uit Rimburg die zelf 40 jaar
lang dit bedrijf geleid heeft en sinds 10 jaar geponsioneerd is, verzorgde de rondloiding.
Op dit moment is de winning van hot kuartezand de
voornaarnste aktiviteit. Hot zand is van een zeer goode kualiteit on uordt op de volgendo wijze gewonnen.
[erst worden in zand en steen gaten geboord die met
munitie losgeechoten worden. bit zand wordt met grote vervoerbakken naar oen meer getransporteerd en
hierin gestort. Hier wordt het zand qewassen en met
eon 100 pk pomp weer uit hot water gezogen. Doze
pomp staat op een schip ergens op het water, dat
vastqemaakt ean eon brug beweegbaar met hot vasteland verbonden is. Hot schip kan dus op elke plaats
in het water zand opzuigen. Dit natte zand gaat naar
silo's waar men hot uit laat druipen. Reeds na eon
dag is hot water er grotendeels uit. Via transportbanden gaat dit zand dan near droogovons wear een
met kolen gestookte oven hot zand droogt en dit
klaar is voor vervoer por wagon of vrachtwagen.
Enkele wagons stonden kicar voor vervoer naar hot
Saarland. Hot zand wordt hoofdzakelijk gebruikt voor
de fabricage van glas voor
utoruiton. Ook in Herzogenrade ugt eon dergelijke fabriek. Dok in schuurmiddelen ut dit zand (vim,ata).
Ohr. Schwartzonberg staat versteld van de mechanisatie van hot bedrljf, waardoor hot aantal personeelsloden tot 10 mensen Is qedeald. Vroeqer werkten hier
wel 100 tot 200 meneen. Ook in de oorlog hebben hier
Nederlanders door de hezetter qedwongen moeten werken. Na de oorlog was alles vernield en moest van VOren cf ean begonnen worden. Dank zu de hulp van andere bedrijven is hot bedrljf weer opgebouwd, want
mon schreeui.,dp orn zand. Hot bedrijf heoft ooit nog

zand qeleverd aan China voor de kristal-fabricaqe.
Noast bet zand wordt hier ook steen gedolvon, dio
echter moor eon hinderpaal en afvalproduct is. Men
is blij als men de stenen kwijt is.
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hier gebruik van gemaekt en
Vele bouwpastoors hebben
uitkappen
de Nieveisteen gratis weg mogen halen. Het 40 kerken
de
pastoors.
Zeker
kwam voor rekening van
gedeeltelijk met
in Limburg alleen al zijn geheel of
Nieveisteen gebouwd. Natuurlijk ook vele gebouwen in
Duitsland.
Het kappen van stenen is vroeqer hier ook gebeurd.
gemaakt.
Van de hardere steen werden molenstenen
Vast staat ook dat de Romeinen hier stenen hebben
weggehaald.
die
Flisterieus zijn de vele beuerkte blokken steen, niet
hier overal liggen en waarvan men de oorsprong
weet. Wel is er ooit een'gang geweest van + 200 m
lang waarvan later ook de bokkenrijdersbenden gebruik gemaakt hebben.
steen uitCok misterleus was de vondst van tuee uit
de
gehouwen leeuwen die tijdens de afbouw diep onder in
Een
leeuw
hevtndt
zich
grond werden aangetroffen.
n staat bu het huis van de
bet museum in Aken,
boyen
tegenwoordige eigenaar, Russel, hoog gelegen
de afbouwput.
"BURG" in Herzogenrade.
op de
Ohr. van Russel bood ons een koffietafel aan
uij
dankbaar
gebruik
burcht in Herzogenrade, unar
van maakten.
de Haan vond hier
Dank zij de medewerking van dhr.T
zustervereniging
in
een ontmoeting plaats met onze
T.Gijbeis
Herzogenrade. Cok onze wethouder dhr. Namens
de geamnuezig.
was bij de plichtplegingen
meente Landgraaf en het. 0.C.G.L. werden kleine geschenken nangeboden. Oak de Heemkunde vereniging
Herzogenrade hood enkele boekjes ann.
in de
Hierna volgden rondleidingn in twee groepen
die-serie met
men
korte
"Burg" en de vertoning van
uitleg.
cultureel cenDe Burg Rode is thar'is ingericht als
en D.rlark
trum en sian de stad Herzoqenrade voor
verbouud
deze
het
gehouw
eert
overgenomen, nadat
heeft dit
en gerestaureerd. had. Cok onze wethouder
hem wat ons
dat
de
worst
voor
gehoord en weet dus,
nieuwe gebouw eangeat zeer hooq bangt.
vereniDe hoop werd uitgesproken, dat dHeemkunde
zullen
samenwerken.
gingen in de toekomst nauw
vereniing werd in bet voorCok een hezoek aan onze
uitzicht gesteld.
Wiel Beckers.

HEI KRUIS VAN YANETTA
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Nu men op veel plaatsen do nostalgie van de prettige rnijnbouwzijde ophamlt, mag hot tegenovergestolde
zekor niet over het hoofd gezien worden.

In de tijd dat steenkool in vomi industrielanden nog
als hot zwarte goud werd betitteld, moest, evenals in

Limburg dit zwarte goud door gastarboiders gedolven
worden omrede de eigen bevolking doze arbeid als
zwaar en onveilig zovee] mogelijk proboerde te ontvi uchten.

Oat een en ander niet geheel ongegrond bleek, getuige uel de vele dodelijke ongevallen die hot mijnwerk
met zich meebracht. Hierblj zijn ook wel grotere z.g.
rampen te vermelden waar meerdere siachtoffers de
dood vonden.
Zo wist men merste kort, doch verschrikkelijk krantenbericht de lezers tiet volgendo te vermelden.
262 doden in mijn te riarcineile.
Ilarclnelle 8 mug.1956.
In eon steenkolenschacht van de mijn te

Marcineile blj Charlerai is brand uitgebroken. Hot duurt weken zoniet maanden
voor aber de omvang van de ramp volle-

dig duideiijk wordt en men aile 262
slachtoffers geborgen heeft.

Er waren 275 arbeiders man hot work toen
de brand ontstond. Na enkele wren waren

slechts 13 arhoiders uit de mijn gehaald.
men kon goon andere meer redden.

Welk drama speelde zich hier mf?

Woensdmgmorgen de Bste aug 1956 daalden zoals

elke

dag gebruikelijk de dagdlenst in de steenkolenmijn
"Uois du Cazier" mf orn het z.g. zwarte goud te deiven en te zorgen voor brood op de plank voor hun
hui sgenoten.

Under de velen die doze morgen waren afgednald en
reeds met hot work waren begonnen, was ook de Italieanse gastarbeider Ithtonio Yanetta. Deze nu was, als
ondergrondse soinqever, belast met hot beladen van
de schmchtkool met gevulde kolenwegens. Toen nu de

liftkool voor zljn verdleping was gestopt, trachte

hij met de grootst mogeiijke spoed de kooi met kolenwagens te beladen voor transport near bovongronds.
Tljdens doze bezigheld zette de liftkooi zich, voor
velen onhegrljpelijk, in beweging waardoor men wagen
tussen kooi en schachtwand bekneld eon verniolend
Spoor achterliet. Door dit onheil en qeweld werden
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praktisch alle kabels en pijpleidingen vernield,waarbij ook de stroomtoevoerkabel 6000 volt van alle isolatie werd ontdaan, waarbij de veroorzaakte steekviern gretig voedsel vond in de vorm van kolenstof en
mijngas, omdat alle ventilatie normaal door elektro
aenqedreven nu op non actief stonden.
[en geredde mljnwerker, vandear dit verhaal, was op
de 1036 m verdieping werkzaam en zag de brand nade-

reni hot gevaar begrljpend 'aarschuwdedehijschachtcollerenga's die zonder zich te bedenken near
den orn een veilig heenkomen te zoeken. Tot geluk was
de liftkooi van die schacht aenwezig zodat alle
vluchtenden zich in de kool persten orn near geen
kompel achter te laten en leder meo near boyen kon.
Hierna gayen ze volgens voorschrift near de ophealmachinist hot geeigendo sein tot vertrek opwaerts.
In onqeduld, vermoede men dat hot sein niet begrepon
ofwel niet vernomen was, waardoor eon der mijnwer-

kers de moedige spronq terug waaqde orn eon noodsigvertrok do liftneal te geven. Gelijktijdig echter de
Bste echter
kooi met do 7 personen near boyen,
achterlatend.
Deze heldendaad was voor hem de gewisse dood.
0m 8.30 uur kondon de goredden bovengronds verbalen
dat ondergronds eon wear hellevuur orn zich heon greop,

dood en vernieling achterlatend.
Inmiddels had hot vuur zo'n omvang eangeriomen dat de
gloed bovengronds waarneombaar was on de schacht als
een schoorsteen of vulkaan z'n ondergronds geweld

onheilspellend ten toon stelde.

In paniache angst rondo de inmiddels toegnstroomdo

mensen massa near do gesloten ijzoren toegangepoorten en trachte ook mear lets te vernemen over toedracht of gesteldheid van de hunnen die doze morgen

Iloeders met kindoren
in de mijn waren afgedaald. onheilsmijn
met de wetenijlden vertwijfeld near de
schap dat voor man of vader n.l. de 275 ondergronders groct levensqe"aar te vrezen was.
De hitte in do schacht was inrniddols zo hoog opgede kool van de
lopen dat de liftkooikabel smelt enqeweld
naar beneuittrekkende schacht met dondorend
den stortte orn daarrnee alle redding onmogolijk te
maken. Mode hierdoor was dan ook hot lot bezegold
van de nog ondergronds aanwezige bezotting.
\fgodaald waren 275 personen, 13 wisten te ontkornen
zodat 262 vaders of zonen hot leven lieten omuillo
van hun deqelijks brood.
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Under doze 262 verongelukten bevonden zich: 136 Italianen, 8 Polen, 6 Grieken, 5 Dultsers, 5 Fransen,
3 Hongaren, 1 Rus, 1 Okrainer,
Noderlander en
Engelsman evenals 95 Belgen. Under de 8elgen moest
men tevens de oudste n.l. 59 jaar en de jongste n.l.
14 jaar registreren.
Door doze ramp werden 248 famIlie's meer of minder
zwaar getroffen en 417 kinderen verloren hun vader.
1

1

De Itallaanse gastarbeider 1ntonio Yanetta die ongelukkiger wijze de ramp zou hebben veroorzsakt behoorde wonderwel tot de 13 overlevenden, doch deze
ongelukkige moest echter de menigte ontvluchten nadat bekend werd dat hij als de veroorzaker van alle
onheil werd mangewezen.
Dagenlang bleef hij ondergedoken maar werd geruime
tijci verhoord orn de juiste gang van zaken in protocol vast te loggen of de mogelijke schuld of oorzaak
te bewijzen.
De verdachte heeft echter verklaard en steeds weer
volgehouden dat hij de opdracht orn wagons op te
sturen van de hoofd-opzichter had gekreqen, met, alle gevolgen van dlen.
De Belgische autoriteiten lieten echter de betreurenswaardige Yanetla op 2 nov.1956 naar Canada verhuizen orn daar een nieuw bestaan op te bouwen.
Tn 1976 was de toen 52 jarige In Toronto als vader
van 5 kinderen bu de spoorwegen te werk gesteld,
maar had nog steeds hot schrikbeeld voor ogen van
die bewuste 8 aug.1956 en weet hot gebeurde op de
mijn Bois du Cazier met de beelden van zijn vrienden onuituisbear In zljn geheugen geprent. Dok nu
geeft hij echter te kennen de opdracht van zijn
hoofd-opzlchter te hebben gekreqen.
In een vraaggesprek op 8 aug.1976 werd eon en ander
nog eens nader blicht en met redders of oprulmers
gesproken en deze gayen te kennen dat de bewuste
hoofd-opzichter op eon andere verdieping dood werd
geborgen als door Yanette was aangeqeven.
flocht dit op waarheid berusten, dan Is begrijpelijk
welk zwaar kruis Yanetta te dragon heeft.
8 aug.1986 i, hot 30 jaar geleden, maar velen zullen
het krant.eribericht als gisteren gebeurd zich nog
h eri n n eren.

ha er.
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BUZONDERE

BOMEN

OP STRIJIHAGEN

Strijthan met je ri3k verleden,
met je statig - sierlijk haden,
met je vljvers en je BOMEN.
Stukje stute orn te dromen.
Als men aan de voorzijde langs hat kasteel Strijthagen (tussen kasteel en vijver) wandelt In de richting van hat koetshuis, ziet men op de hoek van
voor- en zijgevei twee exemplaren van de Oostenrljkse den, donkere bomen met lange stugge naalden.
Ongeveer 10 meter verder staan twee f'raaie pyramidevormiqe homen van de soort Metasequoia glyptostroboides, zag maar M 2. t a s e q U al a, want van dit
geslacht bestaat alleen daze soort nog.
[en ontdekking.
In 1941 trof T. Kan in een vallei In zuid-oostlijk
China bij een tempeltje dna bomen man van ean soort
die hij niet kende. Hij melde dit man houtvester
T. Wang.
China beleef'de toen roerige tijden. hat was sinds
1937 in oorlog met Japan en intern zeer verdeeld.
Het duurde tot 1944 ear Wang takken en kegels kon
verzamelen. Ook hij kon de soort niet determinaren.
Twee geleerden, Cheng, van de universiteit van Nanrking, en Hu, van het Biologisch Instituut in Palpinq, werden erbij gehamid. Ook zij stonden voor een
r mad se 1.

In 1946 en 1947 werden expedities qeorganiseerd. Men
vond enkele honderden exemplaren, verspreid over een
groot gebled en op moeilijk toegankelijke plaatsen.
Bij de bevolking stond de boom bekend als "waterlari k s".

Men qebruikte de bomen voor timmerhout en brandhout
en delen ervan (waarschijnlijk da zeer zachte namiden
en jonge twijgen) als veevoer.
In 1948 werd tijdens een expnditie onder leiding van
Cheng, umaraan ook deskundiqen van hat Arnold Arboreturn van Boston (U.S.A.) deelnamen, veal zaed verzameld. [en deal hiervan werd via Boston naar vele arboreta (oak In Naderland) gestuurd, zoals ook al met
eerder verkregen zaad was qabeurd. Hat zaad werd in
kassen tot ontkieming gebracht. Op de geschikte tijd
werden de zaailinqen In de open lucht uitgeplant.
Da boom bleak onk goad te kunnen worden vermeerd door
stekken, dus langs veqetatieve weg. Dit was een bu-
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zonder gelukkige ornstandigheid, went later zou blijken, dat de bomen in Europa en in Amerika (voor zo
ver bekend) geen klemkrachtig zaed leyeren. Doze
boomsoort is (evenais verreweg de meeste necidhoutsoorten) enhuizig. Dit betekent, dat mannelijke en
vrouuelljko bloernen gescheiden, doch op do zelfde
plant, dus op en en de zelfdp boom voorkomen. Maar
bu
deze boomsoort zijn tot noq toe buiton hot na-

tuuriijke verspreidingsgebied zelden of nooit

manne-

lijke bloemen weargenomen.
In Nederland begonnen de emrate exemplaren hun leven

reeds In hot eordergenoemde jeer 1948. En toen had
de boom juist zijn neam gekregen: METASEUUOIA GLYPTOSTPOF3OIDES Hu et Cheng.

-

De verbazing over de ontdekking van 1941 werd

-

nog

groter, toen bleek,dat viak daarvoor, nl. in 1940,

fossielen van dezelfde soort waren qevonden nabij
Tokio door eon Japanse geleerde, genaamd Miki, die
dacrover publiceerde in 1944.
De boom prijkt thons In vole parken en tuinen, ook
in Nederlend. Eon fraai exemploar is te bewonderen
in de botanische tuin van Torwinselen, die orn vele
redenen belangstelling verdient en meer dan dat.

Na dit historisch uitstapje zetten wij
ling op Strijthagen voort.

onze wande-

Precios tegenover hot koetshuis, bu de rand van de
vijver, steen dna moerascypressen (Texodium dIstichum). Zu behoren tot dezelfde familie ais de Metasequoie, nl. de famille van de moerascypresachti-

gen.
Kenmerken.

0m ze good van elkear te onderscheiden, moot

men

vooral letton op de stand van de jonge twijgen eri op
de stand van de nealden can de kortloten.
Bij de METASESQUDIA stean die tuljgen in de regel
precios tegonover elkaar, als er tenminste links of
rechts niet men is afgebroken. De naalden steen eveneons precios tegenover elkoar aen eon zogenaarnd kortlot, een korto scheut, dio In de horfst met de nealden In zijn geheel afvalt.
Beide hoornsoorten zIjn winterkaal.
Do rletaseqoia loopt in hot voorjear eerder uit dan de
moo ras cyp re s

Bij de MOERASCYPRES steen de twijgen en ook de neal-

den aan de kortloton niet rocht te9enover elkaar,
maar In wisselstand, beurtelincs en links en cÇn
rechts.

i OR

In zijn moerassige vaderland (in zuld-oostelijk Noord1\merika) en ook hier op vochtige plaatsen, vormt hij
luchtwortels (kniewortels), die tot op men zekere afstand van de stam vanuit de wortels uit de grond komen en meer dan men meter hoog kunnen worden. ZIj
voorzien de wortels van zuurstof. Op drogere grond
komen kniewortels nauwelijk voor. In parken en tuinen
worden ze meestal vertreden of weggemaaid. Op Strijthagen komen dicht bij de stammen hier en daar dikke
wortels aan de opperviakte, maar men zimt ook enkele
"knieschíjven" even boyen de grond komen. Dit zijn
knjewortels die zich niet verdor hebben kunnen ontwikkelen.
Moerascypres en Metasequoia zijn levende fossielen.
Vc6r de ijstijden waren zij ook in Europa inheems.
De moerascypres vormt men bestanddeel van de bruinkool. In fmerika is hij nog steeds eon beiangrijke
producent van fraal en zeer duurzaam bout.
Beide boomsoorten houden van vochtige grond, maar
hebben men groot aanpassingsvermogen.
Zij zijn bijzonder qesteld op rust eri sUite.
Het is daarom te hopen, dat hot op Strijthagen heel
rustig hlijft.

Twijq van Metasequola
lJnks en rechts kortloten met naalden.
Tweede van boyen: zijtwijqejes met kortloten.

Moe ra sc yp re s

Tulia met kortloten en
naal den.

F.G. van Dijck
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tivergenomen uit: Steenkool van 15 okt.1947.
Op 16 oktober 1907 kreeg de O.N.0
op Schaesherg can
nieuwe ondargrondse eanwinet, Pletje Schillings. En
als dit nummer van "Steenkool" 40 jeer later bij de
lezers In de bus velt is dezelfde Schillings, die
Intussen van Pletja Plat le geworden, nag altljd op
de mljn. En nag nitljd ondergronde. Teganwoordig
werkt hij op de Ulihelmine In hat materinelmaqozijn
van de 420 m verdieping. Coed werk, mear geef hem de

tIjd terug toen hij nag "pedsjonq" was op da O.N.u.
In zIjn fondsboekje atmet letterlljk, dat Plater
Schillings dear van 16 oktober 1907 tot 15 Mrz 1910
ale "Pferdtreiber" heeft gewerkt. "Ont was ann pieziarige tljd. 1k ze altijîl op mija nppnlschimmei,
anders trek hat 'echinneos' niet. in de lege galerijan ging 1k plat op zijn rug liggen. lUe 1k er
niet uns, konden za de schimmel uni op sial laten
steen want den verzette hij geen pont".
Plat heaft de earste tljd dat hlj ondergronde was,
nag met de "scheampot" gewerkt. Oat was zo'n open
lamp met neue. "Snotneus" heatte dat. Za brandîle op
helf petroleum an helf reapolie, "In die tljd ging
1k oak nag wart near huis", vartelde Mj ans.
"Moeder $poekl
me In da uatobba".
IJ'r Schillings Plat siamt uit ean rasechte m1jnterkarefemlila. lUn vedar werkte lange iljd op da
Norcistarn btj fllednrf en werd op 61)-jerign laafiljd

op de O.N.I nie opzlchter gepeneloneerd. De ramille
Schillings woonda uroeger In Kerkrade en vedar tippelda elke cinq near de Nordetarn en later 10 jeer
lang van Kerkrade near de tJ.N.1 vice versa. lU de
breare ven Plat werken op de mijn. Nel, de oudate,
ei 46 jaar; Jeep, die 51 le, heeft er 36 jeer apzitten an Michel, de Jonqete, heaft zljn zllveren
feast oak al 3 jeer achter de rug. Semen zijn za
150 jeer bij da mijnen, ierwljl za met z'n vieren
een leeftijd wen 215 mar vertagenuoordlgen. Dai is
wet veer de rekenmeastar,. Plat heaft alle rangen
in de mljn doorlopan. H1J voelt zich mijnuerker van
to
tot teen. "1k zou niet bovenop willen werken",
zeqt hij
"hat Is jammer dat 1k qeen zoons heb,manr
da zoone van mijn broer hebben hei goed qez1en./oor
wie er merci in heeft Is m!jnwerker enn qoed yak en
j e kant er vooral teqenwoordig een goad hestean in
winden. Meer, ja, die gande ouda tijd, toan werd je
als jonqen in de mljn 'vaderlljk' behandelrl. fis je
lets had uitgevreten, den kreeq je za van de opzich-
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ter, met d'r reem geschwaamd.' Maar ook de opzlchter
de hoofdopzichter
werd op deze vaderlijke wijze door
qecorrigeerd. \iaak genoeo heb 1k hierhlj assistentie
mogen verlenen," verteide Net ons. "Het beroerste
was, dat je ze dan achteraf van de opzichter kreeg.
F3oete in geld bestond er in die tijd niet er vandaar
deze min of meer hardhandige bestraffing".
nogal eens moest
Ook herinnert Piet zich, datdehlj"meester"
te halen als
Ui tvaren orn "schnaps" voor
proefde 1k er
deze het erg druk had. "Natuurlijk
eerst aan en dan hielden we nauwkeurlg in de gaten,
waar de "schnaps" verstopt werd en hielpen we voor
de rest ook nog een handje".

D'r Schillings Piet geniet nog men goede gezondheid.
heeft liefhebHij legt 's avonds nog zijn kaartje,
en
paarden en dat
berij voor voetballen, wielrennen
hiIjkt wel uit hethij een gmrnoedelijkkorte
prater
is,
tijd dat we bij hem op begeen hlj ons in de
zoek warer, wist te verteilen. Met aile geweld wilde
hij ons nog sian ztjn lotgevallen blj de cavallerie
verteilen, waarbij hlj als trompetter diende.

volgend jubileurn beumard en
We hebben ze voor men
ondergronder
intussen nog men paar
wensen de kranige
dearna een welvordiende

prettige jaren op de mijn en
rust toe.
SCH UUMKE T REKKE,,

goed schoon werd
In een lege fies, die van te voreniuide
de fies den

gemaakt, deden we wat lakrits en
ioor ongeveer drie kuart met water.
De lakrits en een goed passende kurk voor de doorzichtiqe fies kon men bij de drogist kopen.
Dan ging men met de fies "kloetsche", een snelle
handbeweqing (zolets als kiepperen) waardoor de fies

in allerlei richtingen
schuim.

werd gmschud. Zo ontstond dan

Nadat de stop van de fies was gehaaid deed men heel
vlug de fies aan de mond orn het schuim op te zuigen.
(schuumke trekke)
weer opnieuw kloetsche,
Was het schuim op dan ging menmn/of
het water op was.
net zo lang totdat de lakrits
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KAKE RI 1936-1956
UIt: Nieuwsbled Rectoraat Kakert 1956.

20 jear geleden, 5 april 1936, paimzondag, werd voor
de eerste meal in het tegenwoordiqe
H.Ilis opqodragen.

patronaat de

Nar aenleiding hiervan volgen hier enkele gegevens,
die interessant genoeg zijn orn weer eens voor de
qeest te halen.
lloor de gezinnen die hier pas kort wonen, zijn ze

misschien noq meer Interessant.
Rector Poels was eerst kapelaan te Schaesherg. Hem
werd de speciale zorg opgedragen voor de Kakert. Umdat hot erg ver was orn over eon kiezeiweg near Schansberg ter kerke te gean, begon hij in 1935 al met de
H.11js te lezen in een kamer op Hompershof.
Op 5 maart 1936 werd de cafe, wear nu droqlsterlj
Ferny is, met de daarachterliggende danszaal (nu patronaat) gehuurd van de F3rouwerij d'Oranjehoorn.
5 aprii 1936 was, zoals boyen gezegd, er de eerste

H.Mis opgedragen.

16 april 1936 kreeg rector Pools verlof orn zondegs
2x de H.Mis te lezen,
8 juli 1937 werd hot gevalletje gekocht van de Brouwerij door en op neam van de kerk van de H.Petrus en
Pauius te Scheesberg.

9 sept.1937 werd hot rectoreat officieel opgericht.
Bhijkbaar heeft men te voren getuijfeid of hier een
rectoraat wel levensvatbaerheid zou hebben.
December 1937 werd rector Poels opgevolgd door rector
Ilullenders.
26 februari 1938 schrljft rector Mullonders aen het
Blsdorn oen brief met hot verzoek orn de grote caferarneri te vervangen door glas in Jood-remen, de obstekels achter in de kpel te ;erwijderen, eon oksaal hlj te maken, eon kleine toren met portaal blj
te bouwen en de kepel vochtvrij te maken. Hij kreeg
verlof, volbracht het work en betaalde de betete
rekening in moi 1941. Dan wordt hij in 1941 opqevolgd door rector Ileys. Hot Is nu oorlog en er wordt
niet meer gebouwd.
6 juni 1948 wordt Tuindorp blj Kakert gevoegd.
20 april 1950 wordt hlj opgevolgd door rector Sangers.
3 mel 1950 wordt goedgekeurd dat te zijner tijd eon
nieuwe kerk zal qebouwd worden op de pleats wear ze
nu staat. Dearom wordt op 15 juli 1950 het oude huis
gekocht wearven nu rectoraatshuis is gemaakt.
sept. 1950 begint onze school, voorbopig in hot
Zaaltje van de oude bewaarschool, welke lag in
1
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Uliholetnostroot .2-5fl. De rest ging nag noor Schoesberg.
111 october 1950 uordt. hot torrein von kerkhaf en
spoeltuin gekocht en wordt hot korkhnf oonqelnqd.
8 jon. 1951 wordt de niouwo school ingoroqend.
951 word de nieuwe kicuierochool Inqozeqend.
18 moort
Direct hierno wordi hot hauten bewanrochooltjn afgebroken en overgoplont noor do tuin von hot rectoroot
achter de grat.
bouwen
13 moort 1951 wnrdt de grand orn do kerk op te
Dohije.
geschonken door famille Hennus
in
25 moort 1951, Pasen, uordt hot recht verleend orn
Kakort huwolijken te sluiten.
15 sept. 1951 droogi. het kerkbestuur von de H.Petrue
in Kokert over
en Poulus te Schoesberq de bezittinqon
te
Kokort.
oon hot knrkbestuur
grand go16 febr. 1952 wordt de enreto spndü in de
stoken voor do njnuwo kerk.
15 ouq. 1952 wordt bet voetbolvold der Kokortse 8o
in gebruik genomen en Ingezegend.
16 nov. 1952 wordt do nieuwe kerk 1.n gobrulk genomen
en inqezeqond.
Nov. on dec. 1952 orden In hot hauten potronaotje do
hinnenmuren oongehracht en in hot groat petronoot
vloer vernleuwd, W.C.'s bljqobouud on 200 stoelon
gekocht.
15 aug. 1953 uordt de speeltuin geopond.
ver22 oct. 1953 uordt hot vroeqore rectaroatshuts
Droqisterlj
Femy.
kocht. Dit is thons
8 febr. 195/i kamt kapoloan Kompener.
hot
6 juli 1954 verhui7en rector en kopeloan noar
nie uwe roc to r o at shul s.

dp
Dec. 195/4 uardt bngonnon met de vergroting von
school.
Zomer 1955 jord1 hot potranoat qomodornlsoord;nlnuwo
wardt oen loromen, hinnenwerk en geheol gevnrfd. Fr
b.Ihliotheek
en
eon
werklokoil.
kool bljqebouwd vaor
hot
consulotleburonti.
Jerder nag aporte lokalen voor
[r tkJssendoor uôrdt oak nag hot buurthuis In Tulndorp
gemade rn iseo rd.

sept. 1955 uordt begonnen met aporte school voor
jonqens en melsjes.
O jon. 1956 krljgt hot rectoroet officinle grenzen.
1

H.A.J. Dortants
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2do Jaarqang

Van rie redaclie.
Vkantie? Wie spreekt er cog over vakantie. lint. is ni
lang geleden hc?

Hot heeft flit. jaar bij rnij lang qoduurd voordat 1k
over do nat.eon daarvan been was.
Hot ulide maar niet vlotten.

0e schuld heeft het weer gekregon. Daar was niet in
te wecken.

haar nu 1k dit. schrijf zitton we in de lanisie fingen
van augustus en nu kreog 1k zln orn in de tuin te
werken. terst was de grond te hard en nu Is hot te
nat, Dan maar binnen hi! jven en typon. Dan kan hot
flulielin op tijd de dour uit en kunnen dieqene die
zich hebben opgeqeven orn meo naar tIlden Diesen to
gann in dit nummer lozen hoe hot dhr. van Duck verqaan is in tIlden Riesen.
Hij vorteirle dat hot prachtig was on hij gnat weer
met ens moo.

Hot Jnnrhoek 1)B6 hart ook last van hei
gnat cnomont.eei wat heter.

eor maar hei

Hot is opvallnnd dat dit jaar coq niet. elk lid eon
exempinar hoeft. Hot vorig jaar was dit anders.
hei "onze" kruisweg gnat hot ook do qoede richting
In. In hot volgendo Duilotin hoop 1k daar meer van
te kunnon verteilen.

In dit nummer moot. U maar niet zoekon naar do gebrui-

kelljke berichten over onze sektle's.
t-lei was vnknntio.(tanq goleden)
1XIUf t3tHICHT.

[r kunnen zieh nog onige personen opgovon ,00r rleelflame ann rie excursle nnr IItD[N DI [SEN.

DE UIEF KflUISEN 'JflN PLSDDRP.

Wisten we door hot kruis van Yarietta in ons vorig bulletin een mijnramp onder de aandacht te brenqen, het
Limburgs Dagblad deed dit op zaterdag 2 augustus 1986
aan de vooravond van de 30 jaar herdenking met daarhij eon opsomming van eon tiental mijnrampen,her en
der in steenkoolgebieden, te vermelden.
Het verwonderde echter dat eerì in de buurt getroffen
rnijnramp wolke velen zich flog wel zullen herinneren
hierbij niet werd genoemd, zoctat hot kruis van Yanetta eon vervoig heeft in hot kruis der achtergeblevene,
temeer eerst in de dertiger jaren de arbeidsorganisaties bezig waren met hot verwerven van niedezegginqsschap en aanvnardbare verhoudinqen in arbeid en vetligheid. Ilede hierdoor werd onder de arbeiclers in de
industrie gebieden de kreet gepropageerd als; "Geef
het recht aan de doden" evenals; "Verenigon en blijf
verhonden", hetgeen bij veel directies evenals qeestelijkheid niet. in dank werd aangenomen omrede de moge-

lijke inuloed van het z.q. "rode gevaar".

Oat zich trots deze inspraak en medeuerking van overheid en mijndirectie's op hot gehied van veiligheid
medewerkingen
en beveiligingen alle toezeggingen enbleef
bet niet uit
worden toeqepast of voorqeschreien,
dat zich trots alle maatregnlen op 21 okt.1930 in (Us-
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dorp (D) op de mi in Anna 2 eon mijngasontploffing
voordeed.

Op deze 2lste oktober 1930, siechts een hail uur na
ochtend-djenstwjsspl van 6 uur, deed zich eon mijngasontpl.off'ing voor waarvan mon trots aile voorzorgen
door middel van afzuiqen, luchtverversinq, "schiagwetter zeker" apparatuur en verlichting, naar de oorzaak
siechte te gissen wait.

De ondergrondse ontplolfing had een dermate kracht,
dat de 36meter hoqe schacht-toren als eon hoop echroot
tegen de viakte ging en van de omliggende mijngebouwen
slechts pijin als restant bleel. Geen steen bleel in de
omgeving van schacht Eduard op elkander, terwiji groLe
vuurzuilen en rookwolken de plaats aangaf van de voormaliqe schacht ais verhinding met de onderyrondse werken. De bovengrondse ravage gal een overduidelijk
beeld van wat zich ondergronds had, oF ng aispeelde.
Geen wonder dat geheie mijngangen tot lengten van 201)
meter geheel waren ingestort, zeer zeker op de 360
meter verdieping. Hier was de vernieling het grootst
omdat deze verdieping als afzuiggalerij word gebruikt.
zodat de aanwezigheid van mijngas hier in hoogste
percentage te verwachten viel.
De meeste schade word echter op de 245 meter verdieping aangetroffen ocrede de ingestorte mijngangen op
de 360 meter verdieping de luchtstroom c.q. gasaf'zuiging onmogelijk maakte.
Verwonderiijk bleek echter dat de af'bouwgebieden, de
z.g. pijiers praktisch geen schade hadden opgeiopen,
terwiji men toch verwachtte dat de qasuithraak hier
zljn oorspronq moet hebben gehad.
Te gissen valt slechts dat ongeacht alzuiging, metinqen en controles de oorsprong der ontplof'Fing on
vordere verbranding in de afzuiggangen qezocht moest
worden. Al met al, de kracht van de ontploff'ing (dus
gas hoeveelheid) was zo groot dat zelle de nabuur
mijn Anna i door moor oF mindere schade, dus instorLingen, getroFfen werd, als leek hot eon aardbeving
gelijk.

Door de in eerste Instantie grote waarneemhare boyengrondse schade verwachtte men wel eon enorme ravage
ondergronds en eventuele vordere ontplolf'ingen oF
branden konden dien tenqevolge dan ook nog ,erwacht
worden. Althans die mnogelijkheid bleef' bestean.
Umdat de luchtverversi.nq van de mijn Anna
en Anna
3 qedoeltelijk met elkaar verhonden waren met de
schachter van Anna 2, boyal de bedrijfs-directeur
flauhut eon directe ontruiming van bet personeel bovengronds evenals de 750 mijnwerkers van beide andere Anna mijnen.
'1
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Over hot lot van de 650 ondergrondors der ongeluksmijn Anna 2 tastte men volledig in hot onhekende.
Ilet verzocht, ais eerste moqelijkheld, een vluchtweg aan te loggen vanuit de mijnen 1 en 3, hetgeen
reeds.na een uur werk moqelijk was en de eerse 57
3.
mi jnwerkers gered konden worden via de mi,jn Anna
182 rnijnwerkers
was
mogelijk
voor
Zelfbevrijdin
vanaf de 260 meter verdieping naar de rnijn Adolph.
Omdat de gehele dubbele schachtbok en verdere voorzieningen van de schacht Eduard der rnijn Anna 2 voiledig was vernield konden slechts reddingspogingen
ondernomen worden via de mijn Adolph en Anna 1.
B uur 15
De oerste orintatio-pioeg ging reeds orn 70 persoEen
uur
later
waren
op onderzoek uit.
neelsieden van de bedrijfs-reddingsbrigade aanwezig
evenais de nodige modische verzorging, terwiji uit
het Ruhrbekken reddinqs-geoefende mijnwerkers met
hun apparatuur de nodigo huip hoden.
Door het manmoodig optreden Oder brigade konden naast
de overlevenden tevens nog 124 gewonden de weg naar
boienqronds c.q. ziekenhuis vinden.
24 oktober begonnen.
Ilet de herging der doden uerd
Deze werkzaamhoden waren naast de treurigste tevens
do moeilijksto omrede de grote vernielingen on instortingen die vooreerst hersteid of geruirnd moesten
worden alvorens mon de tailoze L'erkpunlen kon bereiken orn cie dodo makkers te bergen.

legen hot middernachtelijke uur had men 266 lijken
1930
naar hovengronds gebracht. Eorst op 19 dec.torwiji
worden,
geborgen
konden de laatste lijken
gestegeri tot 271
op 1 jan. 1931 hot aantal doden was
verpleegd
in hot zieterwiji nog 7 gewonden werden

kenhui s.
Do hegrafenis met de nodige plechtigheden werden in
Alsdorp op 25 oktober qehouden. Op die dag begroef
men 144 doden in vier rijen op de nieuw aangelogdo
beqraafplaats, terwiji de resterende verongelukton
of
op farnilieverzoek elders in de nabuurqemeenten
woonplaats ter aarde besteld werden.
Op elk graf werd eon eenvoudige orafsteen aangebracht en sinds november 1932 sieren vier grote
kruisen aaneengesloten door 3 tussenstaande qedenkstenen, voorzien van een mljnwerkers symbool,aan
het einde der 4 grafrijen hot kerkhof.
medeleven doze dodo kompels
Hoe indrukwekkend en voi de
groto en massaie toeloop
hegraven worden getuigo
nhatte dat wel 100.000
naar deze plochtighederi. 1on

niet Aisdorfers aanweziq waren
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Een overhaast ingesteld hulpfonds wist van dit medoleven gebruik te maken door een groots opgezette inzameling ten behoeve vari de nabesteanden te organiseren.
Uit binnen en buitenland werden golden gespendeerd
zodat. op 15 mei 1931 bijna 1,7 miijoen Reichsmark te
goede kwam aan 146 weduwen, 9 wezen, 203 haifwezen
evenals 111 ander betrokkene b.v. ouders.
De Eduard schacht werd herbouud, uitslui tend ten behoeve van materiaai vervoer doch kreeg na herbouw de
naarn van Wilhelm schacht orn niet aan de onheil-schacht

herinnerd te blljven.
Nog vele jaren bleef bij vrouwen en moeders de angst
voortleven als hun ochtgerioten of zonen onderweg waren
als mi,jnwerker voor hun daqelliks brood. Zij vonden
goon rust als ze niet op de getuikelijke of de te verwachte tijd thuis waren.
heel van de nu 65plussers kunnen zich doze mijnramp
nog levendig herinneren evenais de smartlap die toen

veelal qehruikelijk bij mijnwerkers-bijeenkomsten of
in lokaliteiteri gezongen werd met als titel:
Gruhenschicksal.

HLrt, was drihet in dem Schachte,
Welch ein UnqlLck Ist gescheh'n,
236 Knappen gaben dort
ihr Leben hin.
Gestern Morgen urn halb Viere

Steiqer Loitz die Runde macht,

Um seine Bruder Gluck-Ruf zu winschen,
als das Unqldck dan geschah.

Rettet euch Or]der, wir sind verloren,
rettet euch Brider in der Not
Schlagende Wetter sind ausgebrochen,
mein Weib, mein Kind, lebt wohl, lebt wohl.
Vor doni Tore steht ein Knblein

hebt weinend die Hnde zum Himmel empor,
gestern beorub man meine Mutter,

heute Ist mein Vater tot.
Wer hat dieses Lied erdichtet

Wer hat dieses Lied erdacht?

Es waren ja zwei Bergmannsknappen,
die dam Unq]ikk mitgemacht.
Dit lied als smartlap geschreven en gezongen daar

waar men het boron wilde werd bi.j jeder andere gebeurtenis die met hot mijnwerk vandoen had gewijzigd en
aangepast, zodat men niet kan zeggen; het is speciaal
voor het onqeluk \lsdorp bedoeld".
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Gulturele uitwisseling tussen de beide Limburgen.
Provinclaal Verbond voor Toerisme in Belgisch
Bet
Limburg nodigde een aantal cultuurminnende verenigingen
in Nederlands Limburg uit, deel te nemen aan op een6

cultuurtoeristische dagtocht in Belgisch Limburg

juni 1986.
bet Oudheidkundig Cultuurhistorisch Genootschap
Landgraaf kreeg een uitnodiging.
bestuur was zo vriendelijk, bij verhindering van
1-let
onze secrelaris, mij af te vaardigen.
reden zal wel geweest zijn, dat ik in ons Jaarboek
De
1986 een artikel had geschreven onder de titel ' Van
Palemig tot Alden Biesen".
Een rondleiding op het kasteel Alden Biesen, waar het
is
Gemeenschap
de Vlaamse
Cultureel Centrurn van helangrljk
onderdeel van deze
gevestlgd, vormde een
excursie.
Tegen acht uur arriveerde ik op het station l4aastricht
trof aidnar een groepie tochtgenoten uit
en
ver<chi1lende plaatsen in Nederiarids Limburg.
gasten
De gastheer had gezorgd voor een bus en de 21
werden naar Alden Blesen (Gemeente Rijkhoven bu Bilzen)
ver voerd.
Daar wachtte ons koffie met vlaai. Bet was een gezel1ig

Ook

samenz ij n.

Bet dagprogramnia werd uit de doeken gedaan.
We
werden rondgeleid door aile afdelingen van het
kasteel Alden Biesen, dat eeuwenlaitg de landcomjnanderij
was van de Duitse of Teutoonse Ridderorde.
Bet is grotendeels in de oude luister hersteld en len

dele nog in restauratie.

gids was Mevrouw Alice van Heusd.en, die zich
vakkundig en prettig kweet van haar taak.
1k
Op deze rondleidirig ga ik niet verder in, aangezien over
schreef
reeds
het
een
en
ander
Jaarboek
in het
Alden Biesen en de Duitse Orde.
dat ons genoodsohap de voormalige
Ook verwacht ik,
halije Alden Biesen binnenkort zal bezoeken.
Onze

Meer dan de rnoeite waard

een tocht
een voortreffeiijke lunch genoten wij van
Belgisch
van
deel
zuidelijk
heI
Haspengouw,
door
Na
-

Limburg.

Onderweg werd uitleg gegeven over bet laiidschap en over
de stadjes en kasteeldorpen dIe wij passeerden.
Hier en daar werd even halt gehouden om alles goed te
Icunnen bekiiken en foto 's te rìemen.
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Het

elndpunt was Tongeren,
waar wij het Gailo-Romeins
museum bezochten.
Veci aandacht. werd besteed ann het Rorneinse gedeelte,
want
Tongeren is een Romeinse stad in het voormalige
Noord-Galiie, dat Gallia Pelgica werd genoemd.
"Van alle Gal1itrs waren de Beigen de dappersten",
zo
schreef Julius Caesar, die deze streken rond 50 vàòr
Christus voor het Porneinse Rijk veroverde.
Onze gids liet ons zien,
dat Tongeren inderdaad in het
Jaar 15 vààr Christus is gesticht en dus terecht in
1985
zijn 2000 Jarig bestaan vierde.
Maar
n jaar is daarvoor te kort
Het feest gnat nog
stevig door.
Verder bezochtert wij de vermaarde basiliek,
de Romeinse
rnuur (waarvan nog 4- 1500 rn.
bestaat), de overhiijfselen
van
de Pomeinse
waterleiding (aquaduct) en op de
terugweg een Rome inse gafheuvel (tumulus)
Natuuriijk werd het kopie koffie niet vergeten en
vervolgens werd koers gezet naar Maastricht,
waar wij
zeer voldaan os 18.30 uur aankwamen orn de trein te nemen
naar huis.
Hoewel de
weergoden ans niet biizonder- gunstig waren
geweest, zagen wij terug op een heerlljke dag.
In de rniddagpauze had onze gids mlj geintroduceerd bu de
directeur
van
het
Cuitureel
Centros,
Mevrouw
'Janaudenhoven,
os haar namens orts geriootschap een
exemplaar van het Jaarboek 1986 aan te hieden.
Zu
stelde dit biJzonder op prijs.
En
zo kreeg het
bezoek inderdaad nag lets van een
culturele uitwissel ing.
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Belgische
Haspengouw is het zuidelijk deel van de
bet gebied ten zuiden van de
d.w.z.
provincie Limburg,
1-lasselt - Lanalcen.
lijn Diest
Deze streek wordt gekenmerkt door twee landschapstypen:
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Het zwarte gebied bauen de
stippellijn is VochtigHaspengouw
Under de stippellij:
D r o o g - H a s p e n p e n g o u w

gebied ten zuiden van de lun St.
Truiden Tongeren
-- Maastricht,
waar
poreuze
krujtlagen
(met
ondergrondse
zich
hevinden onder een laag van leemwatercirculatie)
(l?ss),
die soms
10
meter dik is.
1.

¡let

Rorgloorì

--

Dit gedeelte wordt Droog - Haspengouw genoemd.
Met vertoont een zacht golvenci relif.
Met
is
een vruchthaar laridbouwgebied
met
grote
bedrijven,
waar vooral
tarwe en suikerbieten worden
verbouwd rìaast gerst en allerlei voedergewassen.
Oak de paardenfokkerij bloeft hier.
In
¡-lorpmmaal
en
Mettekoven zijn
nog
prachtige
vierkanshoeven te bewonderen.

ttekoven

Flaspengouw8e hoe ve
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gebied ten noorden van de hin St. Truiden
Borgloon - Tongeren - Maastricht en ten zuiden van de
lun Diest - Hasselt - Lanaken.
vaste
Hier bestaat de ondergrond uit een ondoorlatende,
kleilaag waarop zich een laag van zandig lees bevindt,
Dit gedeelte wordt Vochtig - Haspengouw genoemd.
Het wordt doorsneden door beken en riviertjes.

2.

Bet

De

landbouw is er meer gevarierd en de

hedriiven

kleiner.
is vrij veel weiland en nogal wat verspreid
Er
bos van hoofdzakehijk Canadese popuhieren.

ziin

liggend

Typerend voor deze streek zi.in de vele boomgaarden
wasrin, net als in onze streek, de hoogetam meer en seer
wordt vervangen door laagstain met aanzienlijk lagere
pl ukkosten.
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Volgens

onze syinpathieke gids zou de oorsprong van de
liggen
in het verouderde woord "haspe", dat
weiland ZOU betekenen.
Dit zou naar mijn mening wel aannemeli.jk kunnen ziin
your
Vochtig - Haspengouw maar niet voor Droog Haspengouw.
Persoonlijk had ik hierover een heel andere mening,
naain

aithans veronderstelling.
In een onderonsje vroeg 1k haar, waarop zu haar rnening
baseerde.
DaL had bu
een vorige rondlelding iernand haar verteld,
maar zunder enig argument daarvoor aan te voeren.
1k bood haar aan mijn theorie hierover op papier te
zetten.
Zij riam dat aanbod gretig aan.
1k heb Intussen aan aun belofte voldaan.
ITijn mening komt hierop neer
Ongetwijfeld is dit hele
gehied vanouds rujk geweest aan populieren.
Dit zullen voornamelujk ziJn geweest de Zwarte populier
(Populus nigra) en wellicht nog meer de Trilpópulier

<Populus tremula).
De Trilpopulier wordt ook Ratelpopulier genoemd.
Bij bet minste zuchtje wind trillen en ratelen de vrij
ronde bladeren die bevestigd zijn aaneen lange, piatte
steel
Een weer andere naam voor dezelfde boomsoort is ESP of
(vercuderd) ASP.
Ret woord Asp werd vroeger zeifs gebrulkt your populier
in het algemeen, zoals nu nog vaak in de voiksmond het
woord Den wordt gebruikt voor ailes wat naa]dhout is.
Tussen ± 1700 en 1900 zijn uit de Verenlgde Staten van
Noord-Amerika
enkele populierensoorten in Europa
i ngevoerd.
Uit
spontane en kunstmatige kruisingen van deze
Amerikaanse soorten en de Europese Zwarte populier staat
bet leeuwendeei van de populleren die in vele gebieden
Europa (ook in onze streken) in de vorige eeuw en
vooral in deze eeuw op grote schaal zijn aangeplant.
Doze snei.groeiende houtproducenten hebben de Zwarte
popul.ier
vrijwel geheel en de Trilpopulier (Esp)
grotendeels verdrongen.
Ì(aar "in het wild" komt de Esp nog veel your.
van

Bovenbedoelde kruisingen (hastaarden of hybriden) worden

rneestai Canadese 2opuiieren of Canadassen
hoewel zu met Canada nlets te maken hebben.

Zjj worden vermeerderd door stekken.

genoemd,
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liet is aigemeen bekend,

dat in vele streken,
in Belgie
en in Nederland, vbÒr een woord dat met een klinker begint
een h wordt uitgesproken.
Ben Drent noemt zijn hoofdstad niet Assen maar Hass'n,
En zo is het aannemelijk,
dat de Asp veelal Hasp werd
g e n oe md.

En

verwisseling van de letters e en a,
zoals in Asp en
Esp, komt veel voor.
Populieren worden b. y. peppels en pappels genoemd.
We spreken van bersten en barsten.
Een kabel of dik touw is een streng of een strangj ais
wij
een boom vellen doen wij hem vallen
en als wij
ultgeteld zijn noemen wi.j een getal..
1k
acht het
dan cok waarschijnlijk,
dat Haspengouw
betekent
Landstreek van Aspen of Espen
populieren -,
peppel- of pappelgebled.
En
e non
vero è ben(e) trovato.
Als het niet waar is, is het toch goed gevonden
;

vmd 1k.
Graag geef 1k mijn mening voor eeri betere.

1.G. van Dijck

Trillen als een espenblad
Populus tremula

(rsp of TrT1- of Hatelpopulier)
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"BURG RODE HERZOGENRATH"

INTERNATIONAAL CULTUREEL CENTRUM IN HET HART \JAN HET
DUDE HERTOGDOfI LIMBURG,

Zolang politleke en sociaci-economische ontwikkelingen qehaseerd blijven op nationeal egoisme, als thans
het qeval is, zal alle gepreat over "land zonder grenzen" en wet dies meer zij, neuweiljks kunnen leiden
tot een werkelljk verenigd Europa.
In dit artikel treft U een voorbeeld can van contacten in bet Nederlend-Duits-Belgisch grensqebied die,
als men de canpak op hoyer overheidsniveeu had proberen door te zetten, al lang een stille dood zouden
zijn yestorven. Wij hebben noodgedwongert leren inzien
dat wij, orn het gestelde doel te kunnen hereiken, een
andere weg moen bewandelen, namelijk de weg terug
near de basis, ricer de bevolking zelf, die de grenzen
weliswaar als hinderiijk ondervindt, maar die deze

yack willekeurig getrokken lijo op de landkaart noolt
als een onoverbrugbare scheidingslijn heeft willen
aenvearden.
Het was een kuestie van realiteitszin orn niet meteen
alle moqelijke spectaculaire doeleinden te gean na-

streven, dear alle activiteiten in dit kader, het is

nu eenrneel zo, veel geld kosten.
Een stactssuhsidle zou alle bestaande en nay op te
richten samenwerkingsverbanden van bet uiterste floor-

den van Friesland tot het zuidelijkste puntje "en Belzeer van pas komen, al was het alleen mear omdat
near onze mening elke cent, goed besteed can de wergi.

kelijke grenscontacten, uiteindelijk misschien meer
ef'fect zal sorteren op weg near Europese menheid, dan
de rnillioenen guldens die in Brussel worden uitgegeven.

DIESSE1T 5/JENSEITS.

Het hegon allernaal onqeveer een jaar of vijftien geleden. Er dreigde toen een einde te komen can de mogelijkheid van goederenoverslag op het station te
Herzogenrath. Dat was niet alleen een siechte zack
voor Herzogenrath mear ook voor ± 40 bedrijven in de
oostelijke mijnstreek, die de in Duitsland hestelde
goederen uit het oogpunt van kosten in Herzogenrath

gingen afhalen. Met een gezemnnlijke ectie hebben
Directeur Th,Kutsch van de Nealdenfabriek Schmetz
en ondergetekende geprobeerd de sluiting tegen te
houden, hetgeen heleas is mislukt. Uit deze actie en
onze qemeenschappelijke belangstelling voor grens-
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overschrijdende cultuuruitwisseling werd al spoedig
lets geboren dat "Diesseits/Jenseits" werd genoemd.
Het doel was simpel: de vriendschappelijke betrek-

kingen tusen de bewoners van wat. eens het oude Hertogdom Limburg was te versterken. Er werden talrijkm concerten, sportevenementen, tentoonstel lingen
etc. georganiseerd, dit alles voor eigen rekening en
risico. Wij namen het initiatiel en hoopten alleen
maar, dat de bewoners van beide zijden van de grens
daarop zouden inhaken. Ons werk was gelukkig niet
vergeefs, qezien de enorme reacties en de spontane
medewerking en steun die wij over alle grenzen heen
ontvingen. Contacten van velerlel aard werden over
en weer gelegd, zelfs tot ver buiten de grenzen van

onze regio. Daar de activiteiten

gaandeweg toenamen

en derhalve de hieraan verbonden kosLen stegen, werd
dit werk voor twee personen teveel en het risici te
groot. Er moest dus worden uitgezinn naar men andere
organisatievorm met groter financimel draagvlak.
De goden waren ans gunstig gezind. De stad Herzogenrath ging men nieuw gemeeritehuis bouwen, hetgeen in
1978 gereed kwam. Hierdoor kwarn de oude historische

burcht, tot dan als gemeeritehuis
in aebrulk, vn].
Na een grondige restauratie en verhouwing werd de
burcht in 1982 aan het inmiddels qevormd stichtinqsbestuur "BURG RODE HERZUGENRI\TH e.V." overgedragen.
BURG RODE HERZOGENRATH e.V.

De overdracht van de burcht vond plaats op 23 mel
1982. De opdracht was: "de burcht met leven te vullen
voor alle burgers over de landsqrenzen heen en haar
te maken tot eon ontmoetinqspunt in het voorrnal.ige
Hertoqdom Limburg". Hiermede willen wi.j de weg mangeven orn te kamen tot een werkelijk verenigd Europa,
waarin alle bewoners in vrede en vniendschap en met
respect voor elkaars cultuur zullen samenleven.
Sinds de start in 1977 gromide onze vereniging voorspoedig en toit thans 577 loden. Eenieder kan lid
worden met een minimum hijdraqe van f.11,-- per jaar.
Zowel in Belgi alsook in Duitsiand is de "Die3seits/
Jenseits"-gedachte bijzonder eanqeslagen. Do Nederlandse burgers reageerden amrzelend hetgeen zeer te
betreuren is, immers men dergelijke actie moot toch
instemming en interesse van elk weldenkend mens hobben.

[1k jaar wordt er een jaarprogramma samengesteld met
vorm van
eon zeer gevarleerd cultureel manhod in de
concerten, tontoonstellingen, lezinqen, di scussieavonden over de meest uiteenlopende onderwerpen onz.
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Ons streven is, daarhij eon zo hoog mogelijk niveau
te handhaven. lle evenementen vinden meestal op
vrijclagavond of in de week-ends plaats. Het programmaboekje is vanaf
september a.s. weer te koop op de
burcht zelf, bij de diverse banken te Herzogenrath,
bij hoekhandel Ruck te Kerkrade on op hot adres Groenstraat 18 te Ubach over Worms (tel.045-318100).
Eenmaal per jaar orcjaniseren wij men zogenaarnd "qroot
concert" in de atila van het nieuwe scholencentrum te
Herzogenrath. Het sluitstuk van het jaarprogramma is
tensiotte bet grote burchtfeest in Juni.
Dit feest was ook dit jaar weer een overweldigend succes medo dank zij hot prachtige weer en de ca.31].000
bezoekers uit alle windstreken.
Eon ectiviteit die niet onvermeld meg hlijven is de
vorming van onze "werkgroep geschiedenis", wearvan ook
eon aantal lendgenoten lid zijn. Deze groep verzet onder deskundige biding bergen work bij hot onderzoek
van de historie van onze regio. Er bestaan reeds con1

tacten met o.a. de heemkunde-verenigingen van Eyqelsboyen, Kerkrade en Landgraaf. Ook werden reeds enkele

interessante publicaties door doze werkgroep utgegeveri.
Tenslotte stellen wij de burcht heschikhaar voor vergaderingen en conferenties, na voorafgaand overleg
omtrent onderwerp en datum.
Zoals wij in de door ons uitgegeven folder besluiten:
maakt een uitgebreide cult.uuruitwisseling over de
iandsgrenzen heen

RURCHT RODE

tot een ontmoetingspunt in het voormalige Hertogdom
Limburg. De vroegere historische onrust maakte pleats

voor vreedzame en aantrekkelijke culturele activiteiten. Zo heweert

BIJRCHT RODE

near waarheid hear karakter van historisch gebouw met
men geschiedenis van vele vele eeuwen.

Wij hopen van harte, dat ook in ons land, in onze regio, begrip en holanqstelling voor ons werk zullen
groeien eri dat wij in de bekamst nog moor lendgenoten
op onze hurcht magen begroeten.
U bent in jeder geval van harto welkom.
P.J.de Hean.

P.S.

Joor uitgehreide i.nlichtingen kunt U zich wenden
.de Haan, Groenstraat 18, 6321 JR Ubach
over Worms. (tel. o45-318100).
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Tel. 045-315315

6ULLE TIN
Oudheidkunciig

risch
December 1906.

CutuurhistoGenootschap Landgraaf
2de Jaarqanq

\Ian de redactie.
en wat. er niet. in het Bulletin moel. staan
is nooit juisi; ornschrè,en. Dit is voorlopig ook niet
de bedoeling. Maar deze keer is het een allegaartje.
We waarschuwen maar even. Deze waarschuwi ng is alicen
voor djesnne die van voor naar achter lezen. De anderen zieri het pas als ze al qeschrekken zijn.
Dit .laatste Bulletin van 1906 is wel een uitzondering.
Direct bij het openslaan vinden de lezers nen accept
qirokaart. In het vervoig zal dit elk jaar in het
Laatste nummer hei geval zijn. Ja dit is voor het hetalen van de cont.rihutin. Wi,j vragen de leden zell
Wat er ud

het hedrag in te vullen. Neen er is niets veranderd,
de contrihutie is nog steeds even laag, n.l. 1.20,-ner lid per jaar. Er zijn echter nog ecu paar ningelijkhednn hij qekomen.
Lid kan leder individucel zijn.

Lid kan ook zijn een gezin. Dus man, vrouw eri 1, 2, 3
ol meer kiridcren.Onde.r kinderen verstaan wij dan die
kinderen die bij hun ouders wonen. (Niet qehuwden
die inwonen). Zo'n gezin beiaaid slechts 1.25,--.
Deze leden ontyanqen n exemplaar van het Bulletin.
Lijn er nu in men gezin personen die nok graaq een
Bulletin ontvangen (b. y. rien dochter of zoon) omdat

zij dit persoonlljk willen bewaren, dan moet voor elk
Bulletin extra 1.5,-- per jaar hetaald worden.
Ud
vrageri wij aan ons op te geven hoeveel personen
deel uiim.ken van het gezin die 1.25,-- betaalt.
In bet kort dus: lid 1.20,--, gezinslid 1.25,--, gezirslid + i extra Bulletin 1.25,-- + 1.5,-- = 1.30,-cnz. Krijqen uij dus cen bedrag overgemakt vari 1.60,-dan krijqen in dit qezi.n dus alle 7 kinderen crin
fi u 1 .1 e t. i ri.

ja dit mag ii niet vergeten; Ulegene die op maart.
1907 noq quien geld heeft overgernaakt, die ontvanqt na
die datum qeen Bui ietiñ meer.
O

1

i 30
SEKT1E N!TUUR110NUMENTEN EN K(\RTHOIR4FTE.
proberen orn een paar urne-Nog steeds zijn wij aan het
pen or groepjes te vormen orn enkele taken die wij op
ons gonommn hebben t.e kunnen starten.
Enkele personen zijn hezig met men onderwerp hetwelk
het. best door men persoon aangepakt kan worden.
Blijkbaar is onze qroep te klein. Ilisschi.en zijn er
nag enkele personen warm te maken orn mens hij ons te
komen kijken en luisteren?

SEKTIE DIALEKT

dialektNa een lange, mooie zorner, waarin veor
zijn we weer rne
aktiviteitrn niet veel animo was.
ten hebfrisse inoed begonnru. i)e
eers te hkjeenkoms
was prsent.
ben we aiweer gehad en ledereen
Aarì belangstellenden was de gelegenheid geboden,
wonen. Wjj vonden het
orn deze bjeenkotnsten bij tegebruik
is gernaakt en
prettig, dat daarvan ook

wtj hopen, dat wij de7.e geinteresseerdeti in onze gelederen kunnen opnemen.
u voor ons
Denkt u er allernaal iiog cens aan, dat
dialek t-woorden, - spreekwoorden en - zegswijzen verzamelt? Wkj zijn voor elke bijdrage dankbaar
SEKTIE BCHEOLOGIE EN CULTWJR.
Onze sektie is met een werkopdracht bezig over hl;
onderwerp; "Wie was dat., die mens die hier in hei;
begin van deze eeuu leef'de."
dit onDe bedoeling is, dat jeder lid qegevens van
later
qebundeld
zullen
derwerp verzernelt, die dan
w orden.

Op rie laatst qehouden hijeenkomst zijn we heziq ge,rn
weest met het lijrnen van scherven. Deze starnmen
onderzochte
pottenbakkersmen slechts gedeeltelijk
oven aan de Gatestraat te Nieuwenhaqen.
n avond jets fatHet is echter ondoenlijk orn op
soenlijks in elkaar te zetten..
De leden van onze sektie hebben behoefte aan men
eigen "home".
Dit maakt zich steeds meer voelhaar.

Hoe lang zal dit nag duren?

W. B.
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VERSIAG JAARVERGADERING
Jaarierqaderinq veri de herrnkundeiereniging [J.C.G.L.

op woensdg B October 1986 in ht Eijkhqnco1Jege
te Schesberq.
Ele secretiris opende orn 20.05 hij
f'weziqheid veri de
voorzitter,cte heer Derks die helaas zink was, de vergadering en liet. unten dat er na afloop noq een film

vertoond zou worden door de heer Verbunt over het
"Mergellandschaap".
Ranwezig waren in totani 20 leden. [Jat was weinig,
maar de discussie was open en geanimeerd.
Na eon woord van wntkom verklaarde de secretaris dat
er dit janr veel energie en aandacht is besteed ann
de staties 'Ian Rad de- Hans. Het kerkjn te lJbach over

Worms waar ze vooriopig waren opqesiagnn bleek geen
goode plants te zijn; veel te koud en vochtig, boyendion werd hot. begin 1986 door de gemeente verhuurd
nan neo garagebedrijf.
Medo dank zij de hulp van do qemeente L andqraaf, in
casir ons lid de heer Frischen zijn neo paar statios
din rochtop stondon in bet kerkje te Uhach over Worms
eri nan hot afbladderen waren onder de hondo geknmen
van bet Restauratie Rtelier Limburg en zijn de anderen voorlopig onnlergebracht op eon boerderij van bet
kasteel Strijthagen.
De beer Stassen van Roiduc en do restauratrice mnvr.
Mirella Miqati hehben het Lestuur op 7 oktober in
Rolduc ontangen en danrhij hebben we kunnnn constateren dat de nfbladderende verf van de beide staties
UP.or geheel vastgehecht was nan do pleisterlaag. Dit.
is neo dunn
glpslaaq die als nen pleisterlaag boyen
op de cemenlaaq met stenen Ugt. Men heeft getracht.
de cementlaag met stenen van de pleisterlaag nf te
zagen maar dat blljkt niet te lukken.
Dit heeft tot gevolq dat de staties niet gemakkelijk
transporteerhaar zijn, ze wegen perstuk wel moor dan
200 kq, en dat we dus van ons pian orn ze telkens op
een andere plants tentoon te stellen monten afzienì.
Zn zullen daarom eon vrij vaste plants monten hebben.
In dit verband wordt gedacht nan bet nieuwe bestuursContrurn van de gemeente Landgrnaf'.

i

Oli de inqeknmen stukken is eon brief van de hoer
Maalst die bedankt als lid van bet hestuur van onze
hesmkundevereniging.
We zoken een nieJw hes$-,un,rslid. Uit de vnrgaderinq
werd vervolgens de nnam van de hoer Rietvoid genoomd
die vervolgens met alqemene stemmen tot bestuurslid
werd vnrkozpn.
Do Secretaris noomt. eno nantal orqariisaties die bet
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jaarhonk krijgt toeqnzonden. FIeL zijn C:ult.urele Haad

Limburg, Limagas, Fonds voor 5ocile Jnst.eliinqen, hot
R(]13, Thermonmuseum, Reereatieschap 0stelijk Zuir Limburg, Juhileumfonds Laura, hot 5.J.C. en de StichLing
openhare bibi. iotheek L andqraaf.

Hot versiag van de penningmeester mevrouw Ringens word
goedgekeurd riadat hot. eerst door de kascommlssi.e was
bekeken. 1-lieronder voigt een samenvattinq van de ink.ornsten en uitgaven over 1985, aismede eon hegroting over
1986.
OUDHETDK(JNDI G EN CULTUURHISTURI 5CR GENOOTSCH11P
L I\NDGRIU1F.

Inkumsten en uitqaven 1985.
J I T G V

I NKO[ISTEN:

E N:

1.1497,50 sect.ies (3)
f.1050,-- attenties
16,26 druk bulletin
f.
rente
verkoop jaarboek 1.1091),--- druk ;jaarboek
12,51] secratariaatvorkoop bulletin f.
f.1080,-- SJC en LOKG
excursies
5,-- excursies
f.
diversen

contributies
giften

totaal

f.ti751 ,26

Over in 1985
Saldo 1-1-'85:
Saldo 1-1-'B6:

f. 1680,26
f. 1327,25
f. 3007,51

f.
f.
f.

3f]O,--

41,85
375,---

lezingen

f. 946,-f. 147,98
f.
55,-1.1030,17
1. iSO,--

diversen

f.

25

f. 3071 , --

BEGROTING 1986
I NKONSTEN:

LI

IT G ¡\\JEN

contributies

f. 1500,-- secties (3)

gi f ten

f.
f.

ren te

subsidies
j aa rboek
b u lieti n

e xcursi es
diver so n

f.

451],--

50,-f.
attenties
25,-- druk bulletins f. 600,--1. 3500,-f. 500,-- druk jaarhock
f. 750,-f. 350f),-- secretariaat
100,-f.
f.
25,--- SJC en p.0KG
21)0,--

p.m.
p.m.

e xc u rs i es

f.

3111f,

lozi ngen

f.
1.

41ff],

diversen

lOO,

f.57511,-f.5750,-UPu. giften voor de restauratie van de kruiswog van
Rad de Haas zijn niet in de hegroti.ng vermeld.
Ze worden op eon aparte rekening qest.ort.

totaal

In hot verslaq van de secretris worr1t ont de staties
vari

!'%ad do Hans hetreft de

finnncitp

noemd ten behoove van de restaurati.e.

irizmeljnq qe--

133

Samen met de gemeente Landgraal is men klein comite'
gevorrnd bestaande uit. rie heren Beckers, Kuyl, Rade en

Uerhunt van het (].C.G.L. aismede wethouder Gybels en
de

eer Gieten van de af'deling ioor1ichtinq en de heer

Hansen van de af'de]ing welzijn van de gemeente
Landgraaf die verdere plannen zullen heramen orn nog
meer geld in te zamelen.
Zo mochten we van Limaga- 1.250,-- ontvangen, een

toezeqging van het Fonds voor Sociale Instellingen
indien met dr' restauratie zou worden
begonnen, '.2500,-- voor men zelfde toezegging van
het Jubiletmfonds van de Laura. Het M.B.P. gal men
subsidie vai 1.500,-- en de gemeente Landqraal 1.1000,Met in totail ongeveer f.13.000,-- toegezegd en ten
dele reeds erkregen kan in ieder geval met de restatiratle begonnen worden.
Er is veci lof' vont' de heer \Jerhunt voor het werk wat
van 1.6250,--

hij verzet heelt bij bet samenstellen van het That'-

hock alsrnede de vier bulletins die orn de drie maanden
ui tkomen.

"tandgraaf spontaan" men manilestatim orn onze heemkundc vereniqing wat meer bekendheid te geven is door de
slerhte weersomstandigheden zowel letterlijk al fi-

guurlijk in bet. water gevallen.
Onze jaarlijkse excursie naar het kasteel Mide Biezen
op zaterdag 13 september was goed bezocht. 'Joigens
sommigen was het programma wat overladen. Ook het
weer werkte niet mee, het was nogal koud. Men was

overigens vol lof over de qidsen die ons in Mlde 131ezen en Tongeren hebben rondeie.id.
We hebben dit jaar slechts en lezing gehad en wel
van de heer Notten uit Broekhem dim op 8 aprii 1986
in het Eykhagen college gesproken heeft over het ondcrwerp "de Limhurgse dielecten".
Spreker vertelde dat er eigenlijk geen verschil hestaat tussen men taal en een dialect. Waar bet centrum
van de cultureie mn economische macht is ontstaat men
taal die dan men overkoepelende functie krijgt over
men qroot aantal dialecten. Eco taal is orn te schrijtien, men dialect meer orn te spreken. In Heerlen
spreekt nog maar ui% rilat, in Maastricht is dat 80%.
Limburg is ceri typisch tweecuiturenland met duidelijke frar,se inuloeden vanuit flaastricht en duitse in"beden vanuit Kerkrade en Heerlen. Daartussen zitten
alle overgangen.
De avond was zeer qeslaagri wat het nivo van de lezing
hetrof, maar er waren slechts 14 manwezigen.

i :

11ernerst ier'kìrd
r3ij de hestuursmededelingen worilt
dat we verder gan met het inzernelen vn geld year de

resturtie van de stties vn 1ad de H&as.
1an de vergadering wordt een principebesluit. woorqelegd orn de stttes in bruikirnen an de gemeente L3ndgrarnf te geven, orn ze mode op anwijzing sian architect
Hamers zodanig te plaatson dat ze uit do muur steken
en dat hot duidelijk is dat ze wronger ergens anders
gehangen hebben zodat, ze in principe transportabel
blijven en dai ze nooil vernietiqd mogen worden.
Het is hekend dat hot bestuurscentrurn ongeveer mel/
juni 1937 klaar komt en dat de staties daarna ge-

plaatst dienen te worden en tei vor de officile
opening in de beriet van 1987. Volgens het restauratieteam zou dat goon bezwaren oplevoron.
Er is op 26 augustus 1986 eon bljrnenkomst geweest
van de z.q. activiteiten commissie. Hierbij is gedacht aan excursies op Zaterdag naar 6knn, Roidttc,
Luik en flaastricht. Eon uitwisselinq met de Heimatverein Herzogenrath is voor 19B7 gepland.
Een lezing in november door de heer flroothuis aver
chronogrammen, daarover zal contact opqenomen worden.
6chteraf bleek de heer Groothuis niet bereid eon lezing voor ons te houden omdat hij vond dat hot onderwerp zich daar niet voor bende en hij nok gnon diaapparaat had. Hij verwees naar zijn puhilcatins. In
plaats daarvan heof't de heer Hoen eon bezing op 28
november 1986 gehouden over "Geschiedenis on qone,iogie" waarop nog later inqegaan zal worden omdat bet
bui ten hot. hestek wait van de jaarverqadering.
De hoer Beckers merkt op dat er ook gesproker' was
over een tweedamgse oxcursie naar Brugge met overíachting volgend najaar.
61e voorzitter van de sektie Archevioqie merkt hij
op dat de opgraving aan de Gatestraat van grote wearde is gebieken. Er is daar non oven uit de l2de eeuu
gevonden op de pleats waar eon cantal hiizen qebouwd
zijn. Het 80f] is qewaerschuwd en de heer Stonpker,
provincie archeoloog is op hezoek geweest.
Van de zijde van de gemeente Landqraaf is weinig medewerk ing onde rvonden. Nog te iank wordt gedacht dat
cuituur ints buitennissiqe Isterwiji hot nauw verweven is met ons leven en werken.
Bij de rondvraag merkt mevr.Jloiers op dat we wet. moor
lezingen monten organiseren en werder dat onze huisvesting, of' llover qezeqd hot onthrokon van huisves
ting one parten geait spelen.
Dok de heer Reumkens ,indt hot onthrnken van huisvnS
ting het qrootst.e euvel van de heemkundewereniqing.
De heer Verbunt. merkt op dat men altijd zijn verqade-
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ringen in "d'r Sjeet" in Schaesherq kan houden.
Jo1.gens sommiqen is dat niet centrani qenoeq.
De heer van Dijck zeqt dat het glashonrprojekt ter
ziele is en ook de driikkerij gant inrdwijnen. De heer
Frischen zal dat nagann en zien of' dat wat voor ons
zou zijn.

Ten slotte zeqt de heer Ringens dat,
wat de staties
hetref't we subsidie moeten aanvragen bij de provincie
van wege het verstevi.gen van de staties en de transportkosten van de statics naar de multif'unctionele
ruimte van hei. nieuwe bestuurscentrum.
Hij raadt nan met. de gemeente te onderhandeleri over
een eigen ruimte als tegenorestatie van het in bruikleen qeven nan de gemeente en een duidelijk leencontract met de gemeente te maken. Het mag niet zo zijn
dat de gemeente de statics in leite in eigendom krijgt.
Omstreeks 10 uur werd de vergadering ges].oten waarna
de heer Verhunt. nog eco film liet zien over het mergel landschaap.
11 . S . K u i

ji

secretan s
heernkundevereniginq
0.C.G.L.

1Q1'

LEEF HERRGÖTJE
Leef Herrgötje, wat ich J)ich vroage wool:
lias I)oeh Dich Dieng welt ins bekieke?
n has 1)oeh gezie, wat vlir doava geprosjt,
en has Te 't mit vreuger verglïeke?
Doeh hots toch mieljoeëne joare gobroek
vur alles noa plaan te make,
hot5wirk.lich e kunswerk tot sjtand gebrach.
en 6s lootst.e dna druëver wake.
En wat ich Dich zaag, nog ging h6nged joar

ht vier nuCdig gehad vur te z5rge
dat al dat sinns noa de knoppe g6ng.
Ich ha angs vur d' r daag va

m5rge!
De bussje zunt umgehouwe of zoeCr

de sahara weed ummer grótter,

de zieC is verpest, de vussje kapot,

d'r óngergank geet ummer flotter.
V'r hórit noeh ing l'sjernobiei-ramp gehad,
de angere zalle waal volge,
ei: went noen 't water v6l wermer weed,
weed lank en iuuj verzjwolge.

1)e luuj zint 6p huuj zoeë sjreklich gèlieCrd,
ze kanne aal make en. . .hreëke,
L)ich h6nt ze nit nuCdig, d'r kompjoeter de telt
dee wit zoewiezoeC ailes beCter
Ich zaan Dich, leet' iterrgtje,Doeh has zeliel
d'r feiler f';emak van l)ieh lcVe.
1)oeh h3ts d'r inierisj oeht d'r pinan i,:ótte sjrappe.
of. . 'w gee versjtank m6tte geCve.
E.M.- C.
IDE E Ti E
Wat denkt U hiervan?
ls wij nu eens met z'n allen, leden van het
kruisweq adopteerden?
O.C.G.1., en statie van onze
Dit kost elk lid ruim een tientje.
Stop het in een envelop met opschiift "kruisueg"
en geef deze aari een van ile be5t.uutsleden of bezorg het bij onze penninqmeester, Kampstraat 12,
6371

6F) Schaesberg.
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GE WAN G
Waron, is de GEWANG íi
De

Zi9d

gewng

of

G[URNE?

ci ' r "qewnqerhusch" i s

en ven] gebR-

gbiedsanduidinq welke van oudsher is ontstmn.

Wat voor de Loenmalige bevolking van levenshelang was,
doch op de dag wan vandaag slecht.s als henaming wordt
gehrtiikt zonder bij do werkelijke oorsprong stil te
staan of' naar waarde to schatten.
In hot Nieuwenhaagse cjobruikt men doze aanduiding
voor bet qehied ten zuiden en omgoving van de Gravenweg en wordt door.sneden door de Provincialeweq nr. 26.
Hoe kan men nu tot doze henaminq "qewang" zijn gokomen
of' waeruit moot hij'-zijn af'qoleid?

le beginnen, het Li.mhurgse landschap, dus nok hot
Landgraaf'se, heef'1; eon nogal heuvelachtig karakter
en mon woonde meestal op dio plaatsen waar do hossen
qerooid waren. Ieelal in geconcentreorde vorm of'wel
in lang qerekte straatdorpon geordend man weerszijden
van eon of' meerdere straton gnqroepeerd (Hereweg by).
iolgenn Nederl ands begrip pleegt men doze node'rzettingsvorm in zijnhuidige vorm wel to jorstaanaari t.o
duiden met eon incomploet "esdorp" van hot Zuid-Limburgse type.
lUs ardere manduiding ookwel "Stramtdorp met gewannen"
gennornd, dmarbij uitgaande van bet meest gave voorheeld van eon Drents "osdorp" dat eveneens gekenmerkt
wordt door eon geconcentreerdo hewoning. Eon opon
weld systeem, waarhij hot akkor-complex de naam es
draaqt als eon qordel dat hot geheel omringd.
In hot Zuid-Limburgse is dit door zijn heuvelachtig
karakter voolal scherp gescheiden on is de incomplete
esdorp-aard te wijten aan hot ontbreken van omliggend
woe3to grond zoals do Drentse zandgronden.
L aririschap evenals grondsoort "L imburgse loss" bende
zich uitermate voor qeconcontreerdo woonkornon in de
vorm van langgerekte wog- of' straatdorpen nabij de
weilanden. daarhij waren de huizon veelal omgeven
door hoomgaarden.
De van bossen qerooid hellingon werden nu non open
akkorland, veelal in plateiu's en indien mogelijk
nangeqeven in horizontale verkavelingen do z.g.
GE W I N N E N.

Het grilliga reiif' werd veelab of' graag goconf'ront.eerd met erosie, zoer zeker op do nieuw ontgonnen
qronden
Ja, de steilste hebungen spoelde de vruchtham
bonmlaag omar heneden die de dalen vulde en
door do hoqor gelegen qohieden onvruchthaar maakte.
De vorworing vond hier een gernakkelijke prooi.
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0m deze verwerinq nu tegen te gaan ploegde de Lor
zoveel mogelijk nvenwijdiq met de hoogtelijnen (horizontale verkaveling) en liet tussen de percelen
kleine stroken onbeploegd, zodat zich daar ungestoord gras en struiken kon ontwikkelen. Deze smalle stroken groen en houtgewas hield liet wegspoelend
erosie materimal zoveel mogelijk tegen, zodat zich
hierdoor geleidelijk man een trap ontwikkelde en dc
landereien een viakker manzien kregen mede hierdoor
een geremde of langamer waterloop ten gevoige.
Deze terrassen of' z.g. graften zorgen nu voor eco
typisch Zuid-Limhurgs landschapselernent met merlewerking en gehruikmmking van natuur eri natuur-elemente n.

Deze "graften" dus, ontstaan door het zoveel moqelij
horizontaal en moeizaam ploegen met behuip van os of
paard, kreqen hierdoor ceo Iwneledig noci. iooreersi
de akkeruerkzaamheden zoveel mogelijk horlzontam
en dus qemakke]ijker te verrichten en ten tweedc de
nmtuurelemcnten als medewerker 1c gebruiken zodat de
grond niet werd afgekaveld en erosie werd tegen qeq man.

Uoor veel huidige machine-hocren, ini het hezit k/an
vele paarden-krachten tractoren, zijn deze graften
een sta in de weg en ze ploeqen alles wederom qelijk,
er van uitgaande dat perceel-vergroting een voordeliger beplanting geeft en dus rendebeler moet zijn.
Dat deze agrarirs geen gebruik meer maken van oudere
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natijiir-hoeren-kennis pleit niet in hun verstandelijko

kenrìis

an qrondhewerking qezion men siechta in hecta-

re rokent. Na eon fikse regenhui ziet men dan ook vanaf de hooqte enkele insnijdingon in hot land van de
natuurlijko waterloop en aan hot laagste punt eon modderpool of onbruikbaar akkerland.
fiocht de schade te groot worden den is de eerste
schreeuw orn subsidie of schadeloosstelling. Hier
qoldL echter hot qezegde; als de hoer niet meer
kleaqt en de pastoor niet meer vraagt is hot einde
der wereld nabij.
Spreekt. men dus nu over gewang of' qewanden, dan is hot

zeer waarschijnlijk dat eveneons eon of meerdero
graften het lendschap sieren c.q. beschermen terwiji

de gewanden yack onroqelmetige soma smalle repelporcelen waren.
Reperkr7rl we ons tot de Nieuwenhaagso gewang dan i. s deze gelegen nabij de Grevenweg, men mag aannomen eon

qegraven weg ofwel men "greaf", in dialect eon uitholling in hot iandschep die als doorgeng of transportweg gebruikt wordt. Speekt men echter ovet graven
(gravenweg) dan is dit eon meervoud van "greaf" of
"graft" -¿oels voorheen eangegeven zodat men mag cannomon dat doze graften er ook qoweest zijn.

Rope rken we ons echter tot do agrari scho heworking
van voornoorndo ropel-percelen dan weton we dat er mor-

spronkol ijk toegepast werd hot z.q. drieslag st.elsel.
eon
eerte jaar wintorqraan zeaide (rogge en tarwo), in
het tweede jaar zomerqrean (haver on gerst) en hot
derde jaar brack hot. Opdat de grond in dit derde
Te wotori dat mon op eon on hetzelfde perceel in

jeer nieuwe krachten korn opdoon hot men er neast do
z.g. groenbemestinq het vee grezen orn zodoende de
natuurlijke hemesting te bevorderen.
Jas de grondhewerking en de verpleging van de gewas-

Sen, in onze oqon, in die tijd vrij primitief, het-

zelfde kan qezoyd wor-len ;en de homosting.
loon men echter hemerte dat door toevoeging (bernesten) van gemalon mergel de opbrongst steeg, werd dit
'eolvuldiq toegepast. lien kon dus eigeniijk spreken
\an de eerste kunst-bemestinq. Door jarenlang deze
kunsthemest tng toe te passen kwam men echter tot de
ontdekkinq Jet het perceol in plaats van moor steeds
minder opbrEngst had, De oorzaak moest gezocht. worden in
tie oenzijdiqe overbemesting en men sprak dan van een
uit.qemorgelde akker.

D.w.z. hot is uit of hot helpt

niet moor dit merqol toevoegen of kunst betnesten.
[en

ermate maqer porsoon of ander levend wezen

i/O

nordt oak nu nag in de volksmund inroeleken met de
aude akker-aanduidinq, met name; "hi], zij nf het
is uitgemergeld".

Terwljl de graften links en rechts verdwi,jnen en de
resterende landerijen een teveel aan natuurlijke
bemesting te wachten staat kan men tot. heden in
Nimuwenhaqen nag wandelen door of longs eon stukje
Gewanger-busch die zijn noam eiqonlijk tE danken
heeft aan men nu nog klein stiikje ekkerland.
ha. er.

Hot zou leuk zijn als huvenstaorid artikel onze Hee;rkunde leden zou onspormn hun eigen omgovi.ng een3
nader te hekijken.
En als ze dan hun bevinclingen mens opschreien.
Dit tot vrougde en/of lerinq van anderen.

V LOE KJ E

"God verdomrne" was men plotselinqe, maar hartgrondi-

zijrì nog iii mange uitroep van kleine Jan toen deze onqeluk
tatami

boue zijnde blokkendoos-kosteml per
ve rn lel de.
Verhouwereerd over de mangerichte schade, bleef hi]
er op woes
tussen z'n blakken zitten toen Orna hem
dot zoiets eiqmnlijk niet paste en , indien 0.L.Heer
kan worden of
zoiets zou horn eel erg verdrietigkennen
straffen.
misschien die persoan weleens zou
Orna
Wijzerid op het kruisbeeid in de kamer vertelde
dot de Heer wel degmlijk luisterde en keek of kleine jongens dmrgelijke woorden gehruikte of soins jets
deden umt ank van 0mo niet macht.
Duidelijk onder de indruk van Dma's woorden keck hij
heteuterd noar de gmkriisigde Christus die echter
met geslotno ogen en schemI hongend honEd man hot
kruis hing, zander ook moor men vin, te verroeren.
flit was voor kleine Jan men duidelijk teken dat Jezuko zijn vlonkje niet had gehoord en heel rustig

bleef bi] al dit gepraat.

richtte Jantjm nu
"Orna,
hij
heeft.niets qemen tegenwoord aan Orna;
hoard en sloapt nog rustig verder oak. Ris wij hem
nu rustiq laten slapen kan ik het toch noq eel eons
Na deze overtuigende waarnemin

heel zochtjes zeggen".

Nui sterenri, doch weigemeend kuam toen men overtuigend: "Godverdomnm Orna".

RECE PT
NI] NNE VOIT E

Onderst.aand recept voor het maken van nonnovtte is
al zeer oud en stamt van Bertha Meeuuissen.
1k raadpleeg hei. elk jaar opnieuw on succes is vorzekerd roits
en nu volgt bet geheim of' de faktor waar alles orn

draalt; Ilies moet behoorlijk warm z.tjn.
Niet alleen de ruimte waarin gewerkt
de benodiqdheden en het gereedschap.

ordt, maar onk

Proefondervindelijk is vastgesteld dat hot. gereedmaken
van het deeg hot best kan geschieden in men plastic

toli.(Het recept is van voor het plastic tijdperk)
kg mmml hebt Ii het. 'íolgende nodig.
ons gist (verkrljghaar bij de bakker). Doze gist

Voor

1

1

moot in lauwe melk gebrokkeld worden en hieraan
lepelt.je suiker toovoegen.

eon

In hot meel een kuiltje maken en de gist met melk
hierin gieten.
theeiopelt.je zout toevoegen. Hot zout mag echter
niet. rechtstreeks in contact komen met de gist. Dus
voorzichtìg Tangs de wand strooien.
Vorder 3 eleron, 21)0 gram boter (niet smelten, maar
kleine stukjes maken) en 125 gram suiker.
Naar hehoeven lets lauwe melk toevoegen, maar let op:
hot deeg moot stevig hlijven.
Nu hat deeg in de plastic teil met eon bouton lepel
kneden en vervolgens met de handen.
Nog eon foefje; maak de handen eerst nat dan blijit
bet deeg er niet aan plakken.
lets med op tafel st.rooion en dan bet deeg noqmaals
rljnk kneden, ja zelfs er mee gooien.
Dan laten we bet demg rijzen hij men tomp.van 22
Dat duurt maar kort en hoeft zelfs niet als hot deeg
luchtig is.
Nu rollen we van kleine parties deeg tussen onze banden lange dikke "pie ron". Doze vorvolgens in eon enkel1

voudige knoop leggen en op voorverwarmde platen bestrooi.d met meel leggon mn O (Je verwarming zotton.
flink afstanri houderi. en over de plaat men handdoek

loggen. Bij een temp. van 250 moeton de strikken of
knopen 20 min. rijzen.
in bete olio hakken. e draaien heel gemakkelijk als
ze aan men kant brujo zu.'.
Met. poedersuiker bestrooíeti (suiker irr kofflemolen
malori). Srnakelijk.
Dm te promuon steeds herold. IJiel Beckers.
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LEEF IUUJ
[EEl [titi] kai mar plat
Est.e

i

u dcrp of sjtad

Emes tege kuns
Fiesperniekel in dieng taal

Lekker moele uver 'ianaal
Uver ut Limhur9s s.juns
Umdat ut plat va huuj
]oare mit mt. .[EEF LUti]
I

GEN KOEL

GEN KOEL deep u rad
Goonge ze wirke, de luuj
En der pungel is der 0g aef
Nemes zuut dat flog huuj
I

Kiek, rtoew wirkete ze nui j doc

Donger ing sjwatte mod
Evvel doe zuus ging sjachte mi
Left qinne mi I GEN KOEL

sjtoa

FIlING 1I/tI

FIlING MPM wirket daag en naag
hoehs of woar ze woar
En alles wet mieng Mcm zaco
Noame vier en sjtoonge kloar
J

Gng mieng Mcm noc Hele hin
Me sjtnq i vuur en vice
alles vlooq, dink dig ins in
MIENG MFI
Mit goc met
BL dMME

BLOMME seert 't ganse leve
Lot ze mit der verjoardaaq geve
[JI yens te get te vire has
Me deet doa mit Ing orote sjpas
Mar haste vuur good acfsjied genrnme
le "Danke vuur eel" zage dig [3LMPIE

't Lepele feske
Flariet. Henssen
Hereweg 2E)

631 V] Niouwenhagen
L andqreaf

P.S. Dit zijn de eerste 4 acrostichons
van de cyclus LIMBUBG.

1i3

J.A.DA MIELS. door: ha.er,
\iolqens het doopregister wan Hoenshroek, werd op 2
sept. 17313 een Johannes (Jan) rnoldijs (llrnold)

DRNlLS als zoon van een voor die tijd weigestelde
ouders en wiens vader het amht van "schathelfer" bekiede, qedoopt.
De zoon Jan Prnold studeerde vooreerst te Sittard,
orn daarna zijn priester-roeping te voltoolen aan het

serninarie van Roermond alwaar hi-j de (odgeleerdheid
studeerde orn tot priester qewijd te worden In het
jaar 1753.

Na zi.jn priester-wijding werd hij kapelman te Hoenshroek orn in 1772 als pastoor van Srhaesberg (d'r
cheijdt) zijn priesteramht voort te zetten. Hij overleed op 6 aprii 1799 en werd hijgezet in de graf'kelder onde,r de Petrtjg en Paulus kerk.
Zijn naam enz. staat te lezen op de qedenk-plaat,
bevestiqd aaiì de buitenkant der dekenale kerk.
Tijdens zijn pastonrs tijdperk te Schaesherg ( het
Franse._tijdperk) was voor het leven en welzijn der
qeestelijkheid nu niet Lot bet aangenaamste te noemeri.

Zeker, omdat de rnachthebhers van de zielzorqers eisten dal men de eed van trouw enz. afleqden zoals de
rranse overheersing dit ioorschreef, met alle consequenties daaraan verhonden.
Pastoor Danils van Schaesberg, evenals pastoor Penners van Heerlen ioldeden aan het gestelde in 1797.
Tljdens zijn pastoorschap was naast de hestturs-wissol b.v. c-lan Staats en dan teer Frans enz. met alle

perikelen van de z.q. Bokkerijders-tijdpnrken geen
onbekend lets in pastoor Danll levensloop.
Gefacinperd door de verhalen van lot.gevallen of familie's welke met de bokkerijders van doen hadden gehad, werd de pastoor nieuwsgierig en geanimeerd orn
zich te verdi-open in do straf-vervoiqing of procesJoering aangaande hokkerijders en wat dearmee van

doen had.

Hij meende er goed aan te doen een en ander te verzameler eri in boekvorm van + 100 pagina's 'ii-t te qeven.
Door zijn maatschappelijke posi-ti-e was het voor hem
ooed mogelijk orn op de hoogte te komen over, of' van
vele hokkerijciers gebeurtenissen alsnìede waarheidgetrouwe processen (rechtspraak?) en vonnissen te onderzocker, en te vermelden.

De titel van zijn in 1779 uitgegeven aantekeningen
werd:

"[torsprong, Oorzaeke, Bewijs en ontdekkinge

van een qodlooze Beswoorne Bende, Nagtdi-even

en knevelaers, binnen de landen van (Jvermaeze
en lenpaelende Landstreeken ontdekt, met eon

nauwkeuriq getal der Geexcuteerde en \Jlugte-

lingen."

Door 5.J.P.Sleinada
M .D.C.C.L XXi X.

Met de wetenschap dat rie hokkerijders qeopereerd hehbend i.n onze streek of naaste omgeving was de pastoor
wel verplicht, indien hij de gebeurtenissen zoveFi
als moqelijk en waarheidsqetrouw placht woer te gayen,
orn dan te schrijven over familie's, c.q. eigen parochianen of' streekbewoners.
0m nu ten opzichte van deze lo'tgenoten voor zover als
moqelijk onhekend te blijven bediende hij zich van
de schrijvers-naam "Sleinada" terug lezend 13.Daniels
en geboortig van Milanes hetgeen eigenlijk niets met
Floensbroek uitstaande had.
Met de verontschuldiging, hij wilde niet de qekrenkte

familie's in het harnas jagen, schrljft hij danook
wilde
in zijn hoek de versie dat hij niet familie's
hunnen onder
treffen die bet lot habben gehad een der
de qexcuteerden te moeten rngschikken.
Misachien deed hij dit in navnlging en vertaling van
een in Neurenberg op een schoorsteen aangehrachte
(nu verdwenen) versregel:
"Vmd men in tiw stam geen hoer nog dief nog guyt.

Veeg dan, als qij kunt dit Schoorsteen versken uit,."
dat hij zo handelde en schreef.
Dit uitvegen werd inderdaad niet aari dovemans oren gezegd, alleen anders uitgevoord. Want gaat men de nodige bokkerijders-hoeken te rade, dan korni men praktisch
geen familienaam tegen, slechts aanduidinqen of z.q.
b i j namen.
Huidiqe onderzoeken maar en in processen doen gelijke
ervaring, dat ofwel. de achternaam dan wol do gehele
erkenningspagina ui geschriften verdwerien of onleoshaar zijn gemaakt. Dit waarschijnlijk om cen eventuele
z.g. familieschandvlek te verdoezelen.
Hiermee doelend dat niemand hot hem kwalilk kon nemen

Trots dit alles mag men wel aannemen dat hei oem der
meest qelezen of qeraadpleegd historisch boekwerk genoemd mag worden.

Het geboortehu! s van doze Hoenshroekse kapelaan of de

latero Schaeshergso pastoor is in (le loop van de 20tiger jaren afgehroken.
nie.iwe
De naast bet huis gelegen oprit (vaat) werd eon
straat waardoor volgens gemeerliebesiJit van 2 juni
1921 ook Hoenshroek met oem Sleinadastraat heschoren
werd, dit ter nagedachtenis van eon Hoeriabroeks hekend persoon. (Lit.:Gesch.v.Hoensbrook,Geloven in Srh.
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ST R'JTHAGEN
Strijthagen is weer iolop in de belangstelling, nu
Van het begin af aan heef't het 0.C.G.L. zich in een
een niouw pl an ioor een bungalowpark is inqediend.

st.ellingname tegen de bouw in dit gehied uitqesproken.

Daaraan houden we ook nu vast.
Jammer is, dat. hij de belangenafweglnqen de idee ge-

opperd is de Strijthaqermolen maar af te breken.
Dit Is voor ons volkomen onaanvaardbaar en wij zullen ons met. kracht hiertegnn "erzetten.

Er is in het verleden al genoeg verloren geqaan.

G E N E ES K UN ST in Rimhurg in het begin
deze eeuu.

van

-K-

Sinds I<ort houdt het. gemeentebestuur zieh het recht
voor te heslissen over de vestiging van huisartsen
in haar gemeente.
Rok wordt er naar gestreefd dat. vrouweiijke artse-ri

zich hier vestigen.
In het begin van deze eeuu was dat wel even anders.
tien was toen al bili, dat een arts uit een naburige
qemeente spreek nur kwam houden. In Rimhurg kwmm zel Is
een arts wit Duitsiand, dr. G]nt.her uit. Geilenkirchen,

die op dlnsdag en rJon.Jerd
spreekuur hield. k/an te
voren dienden de patienten een afspraak te maken bij
twe families tieens, nl. teens ]enna en onder in het
dorp hi.j dr qebroeders teens.
De fleensen

aren heter gesitueerden. De Duitse arts

verkeerde net. met gewoon volk.
Waren er spedgevallen van ernstig zieken, dan moest

de dokter prrsoonlijk in Duitsland gewaarschuwd worden. Zn is de thans 82 jarige Louis Beckers op 10 jarige leeftijd 's nachts te paard en met een staJlamp
als verlichting door de sneeuw naar Geilenkirchen gereden om de dokter te halen voor een ernstiq zieke
R imbu rqe r
Enkele jaren na de eerste wereldoorlog kwam E)r.Cals

uit Schaesberg spreekiiur houden. Die sprak Limhurgs
en werd in Ri.mburq meer als een der hunnen beschouwd,
Waardnor de í)uitse dokter steeds minder kwam.
Deze achterdocht. speelde bij de Rimburgers een grote
rol. Een der redenen dat men niet naar de dokters in
Hr'erlen ging, was, dat zij Hollands spraken en dat
Verstnr,den de Rimburqnrs niet. len andere reden was,
dat ze te duur waren. Wel ging men naar de dokter in

He r zogenrede.
In het vlakbij gelegen Palenhero kreeg men nog later

een dokter dan in Schaesberg. Nicuwenhagert kreeçj in
1919 zijn eerste huisarts.
Voor de vroedvrouw ging men naar Ubach. Bìj een bevalling moest deze vroedvrouw geiaarschuwd worden,
waarne die dan later op de fiets near Rimhurg kwam.
In de twintiger jaren kwamen twee dokters near [ygelshoven toen neast de steenkoolexploitatit3 oak
met de bruinkoolontginning begonnen werd.
[en van deze dokters was mijnarts.
Dok lekendokters hebben in Rimhurg de geneeskunst
uitgeoefenri. Zn was er een "chirurg Hermans" die by.
havonkels of habonkels (steenpuisten) uit.sneed.
Zeifs heeft hij jemand waarvan de hais grotendeels
afgesneden was naar aller te'iredenheid hehandeïd,
zoals verteld wordt. Deze Hermans had zijn praktijk
opgedaan hij dokters gedurende de eerste were.ldoorlog. Oak voor Landen en kiezen trekken kon men bij
hem terecht.
lien ging heuer naar eigen measen am behandeld te
worden.

beoefenOak Joep Consten, hijgenaamd "de pisdakter,
de de geneeskunst.. Hij was in Duitolarid n het leger

bij het Rode Kruis qeweest. Daar had hij veel ervaring opgedaan, hoeken gekocht en door zelfstudie voel
kennis eigen gemaakt.
Hij mocht van zijn broers qeen vuil werk op de hoerderij doen, anders was hij niet dokter genoeq. Hj
mocht alleen de koeien melken en verzorgen.
Frens, de oudste broer deed het vuilere werk. Hennes
Hij
was als "diener" voor de kianten uitverkeren.
moest de klanten ontvangen en al informeren wat hon
scheelde. Dit gaf hij dan aan zijn broer door, zodat
deze zich al enigzins kon voorhereiden, door by. in
de boeken te kijken. Zo werd aithans verteld. Veelbetekenend werd ook verteld dat hij enn spuit had.
De faam van deze Consten was tot in de verre omtrek
hekend. Er was zeifs een pendeldienst van ene Reckers
uit Scherpenzeel, die de patienten per peard en met
verschillende voorkeur karren naar keuze bu. open,
dicht of plat, de patienten konvervoeren.
flak andere zakenlui uf t Ri mhurr door verkoop van waren, aan de kianten van Consten verdiend te hebben,
want men hielp elkaar.
Lschiiner
Voor de echte dokter bestand lange tijd een grote
die men
vrees, niet alleen vanweqe de geneesrniddelen
moest slikken maar vooral door de wi.jze waarop hij
zijn praktijk uitoefende.
"Van de dokters kreeg men meestal alleen mear jets

17
orn qoed te hunnen pompen" aldus Louis E3eckers.
lear ook tegen worrnen en orn te braken kreeg men
poe de r s.

Dm drankjes, zo men die al Innern, moeten vrmselijk
gesmaakt hebhen. Enkele verdere familieleden nemen de
drankjes steeds in met suiker. Ze tialgen en kokhelzen

bil voorbeat el, ook al heeft men nog qeen druppeltje
op de lepel suiker gedean, zoals we uitqeprobeerd
hehhn.
De teal, die door dokters gehezigd werd, liet qeen
twilfel bestean. Zo werd teqen de zieke qezeqd:
"doe qees kapot" of "doe has nit. lang mien". Dit liet
niet meer dan twee wegen voor de patient toe; of echt
dod qaan of zo spoedig mogelijk heter worden. In hoeverre medicamenten beide richtingen hepeald hehben,is
mi.j niet bekend.
De dokter werd hoofdzakelijk hetaalti, zo dit al qebeurdc, voor de mmdicijnen die de patient kreeg. De
tijd was van ondergeschikt belang.
\/elen konden de dokter niet hetalen of verqaten bet

zoqenaarnd. Wel werd door mensen goederen in natura
gegeven. 5oms werden prachtige. antieke /oorwei'pen
of anderszins aangehoden. Iiooral hij men vonrspomdi-

en dokter had de mogelijkheid hiervan
qebruik te meken.
Later kwm ook eco epotheek [laesmen in Schaesberq,
ge qmne2ing.

die kapitein in het leger was geweest.

'pothekmrs healden de medicamenten hij de zie.knnhuizen.

best jemand naar bet ziekenhuis, dan ging men near

!\lsdnrf, 'ater Geilenkirchen.
Van men zieke, die near het ziekenhuis in Heerlen
moest, werd fluisterend gezegd: "Die zien we niet
meer terug".

Wiel 8mckers
* De gegevens voor dit. verhaal werden verteld door

de thans 82 jariqe heer Louis Aeckers, vroegcre
inwoner van flimbui'q en vader van de schrijver van

dit stukje.
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EXCURSIE

naar MLOENBIESEN.

Op zaterdag 13 september 1986 maakte bet O.[.G.L.
een excursie naar Miden Riesen en Tongeren.
Hieraan werd door 38 personen deel qenomen.
\/anar hot 5.U.N. plein in Nieuwenhagen word orn 8.15

uur vertrokken.

Via F1aagtricht en Bilzen kwamen we al vroeq in Miden
Biegen aan, waar ong em kop kof'f'ie werd mangehoden.
Daarna volgde eon rondleiding door ceo qiris, die uit-

qebreiri op de qeschiedenis inging.
schonken Mrnulf 111,
Bezo begint in 122(1. In dat jaar
graaf' van Lom en zijn zuster tiochtildis van Mre, ahdis van de benedictinessenabdij van Munsterbilzeri,
een bedevaartskapel van Onze Lieve Uro'iw met manlioriqheden man de Duitse Orde.
Deze orde werd tijdens de derde kruistocht omar hot

Heilig Land in 1190 te Akko qesticht.
Het gebouwenhestand, dat bewaard gebieven is, dat.eert
hoofdzakeiijk uit de 16de en l7de eeuu.
Dit bestaat uit; eon waterkasteel met voorhurcht, buitenhol hestaande uit neerhof en kapel met galerij,
tìerberg met paardenstallen en hoofdinganq met poorttoren en wachtersworìinq.
L ater kwmm hi er nog bij de bouw van de tiendschuur,
rijschooi, oranjerie, Mpostelenhuis en een Engels
i andschapspark.

Het historisch domein wordt nu qerestaureerd en inge-

richt tot cuitureel centrum van

de Vimemse Gerneen-

schap en Pi'ovinciaal Domein.

Even voor 1? jur vertrokken wij omar Tongeren waar we
vrij hadden tot 2 uur.
Daarna volqde een rondleiding in het Gallo - Rorneins
museum en door Tongeren.

De dag was echter te kort, zodat een hezoek man de
Begijnenhof' niet kon doorgaan.
1k beh me vast voorgenomen orn spoedi g noq een teruq
te qaan, want bet was, ondanks de knu, non prachtige
e xcur sie.

tJiel Beckers.
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