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Mrt. '88

Juni

'88

Van de redactie
i
Sectie Dialect
2
Genealogie
2
Tustrum feest
3
Rechtzetting
4
Sectie Arcieologie en Cultuur
4
De iîarmonieviag (ba.er)
5
4 arnhachten: De Garentwijncler,De Zijreeder
De Wolbereider, De Weever
8
De hilligehilder van gene Sjeet(Fien Jongen)1O
iO
Wilsheid
Mededeling v.d.Secretaris (O.S.Kuyl)
li
Hoeveel was een gulden waard in 1743.
Pomeinse villa in Landgraaf (W.Beckers)
Van de redactie

Sectie Dialect
Muulke

IN, MN,

(ha.er)

OP, of ACEITES

Kinderspelen (ha.er)
Diabolo (ha.er)
Overdrac'bt "KRUISWEG"

(P.N;)

Dur gaat (Manet Henssen)
amhachten: De Droogscbeerder, De Verver, De

ii

12
17
18
18
19
21
22
23

23

¿1

Schoenmaker, De Kammemaker.

Activiteiten (M.N.)
Sept. '88

24

T,uc Erens in Landgraaf (ha.er)

27
29
32
33
34
35
35
36
38

Haengenaemd (Cbr.V.)

40

Ontstaan steen1cool
Zellef bed4ne!! (E..M.-C)

Van de redactie
Sectie Genealogie

Sectie Dialect

Sectie Natuurmonumenten en Kartoqraf le
Oude waterpoel (W.Beckers)

Dr Supermaat (E.M.-C)
4 Ambachten: De Brillermìaaker. De Naaloenmaaker,
De Speldemaaker, De Gouidraacltrekker
Nieuwbouw aan de IJereweg (Wiel IBeckers)
Heeinkunde en Mieljeu ! (E.M.-C)
Een droom (E.M.-C)
Stamboom
De

wekelijkse wasbeurt

Nieuw Lokaal

(W.R.)

41.

42
44
48
49
50
51.

52

II

Dec.

'88

Van de redactie
Natuurmonunienten en Karthografie
Sektie Dialect
Sektie Genealogie
Sektie rcheologie en Cultuur
Oproep
Stamboomonderzoek
Pttentie
Sj 3mmert

Mrt.

'89

Juni '89

Copie
Excursie naar Maastricht (Viator)
Luc Erens en zijn familie (ha.er)
Jaarvergadering
Sektie Dialekt
Sektie Archeologie en Cultuur.
Sektie Monumenten en Karthografie.
Overheid Landgraaf heeft weinig waardering voor culturele erfenissen (W.B.)
4 Amhachten: De Geelgieter, De tinnegieter, De Balansemeeker, De Smit,
Gedeelte uit doopregister van parocie
Schaesherg in 1700 (ha.er.)
"D'R Blauwe Poal " en Stenen spreken"
Het jaarboek 1988 is uit.
Miene Pap (Manet Iienssen)
Van de redactie

Nieuwe voorzitter (WRingens)

53
54
54
55
56
58
59
59
60
61
62
63

69
70
72
72
74
76

79
80
83
84
85
86
88
88
89
89
90

Sectie Natuurmonurnenten en Karthografie
Sectie Archeologie en Cultuur
Werkgroep Archeologie
E leève lank (E.M.-C)
Dialect (E.M.-C)
91
Pectificatie
4 ambachten: De Kopersiager, De Messema92
ker, De Tantaarnmaaker, De Zwaardveeger
"D'r Blauwe Poal" (Stenen spreken) )ha.er94
97
Zebra - sjtriehp (E.M.-C.)
98
Nieuwenhagen ca. 1839 (Wiel Bechers)
100
Tr1kc: van vakans (E.M.-C.)
Sept. '89

Van de redactie.

101

102
Sektie Dialekt
102
Oproep
103
Excursie naar Keulen (W.P.)
110
Lezing
111
Van het Bestuur (Wiel Ringens)
Genealogie en streekgeschiedenis.M.fleyenhl3

III
Dec. '89

Pomeins votiefheeld gevonden (Wiel Beckers)115
Van de redactie
117
Van bet Bestuur (W.Ringens)
118
Liefs op een"naanidag" (J.P.
121

Sektie Dialekt

Foto en Film

122
122
123

Nieevel (E.M.-C)
4 amhachten: De Poerenmaaker,De Boommaker,
De Schaatsemaaker,. De Pompemaker.
124
De Frans Pepublikeinse Kalender.
126

¡Jet hos in ons ¡Teem landschap (ha-er)
128
Wist U dat . . . .
131
Krismes (E.M.-C.)
132
Mrt. '90 Van het hestuur (W.Ringens)
133
De Frans-Pepublikeinse kalender
136
4 amhachten: De Sclieepstimmerman, De Zeilemaker, De Lyndraajer, De Kuiper
140
Nostalgie (E.M.)
142
In de weide stond een boom (Fr.van Dijck) 144
Omheining (ha.-er)
145
Excursie Vaals
1.48
Juni '90 ¡Jet Jaarboek 1989 is verschenen
149

Sektie Dialekt
\rcheologie en Cultuur
Foto en Film

Woordenboek van de Limb.dialecten een
flop (W.B.)
Van bet Bestuur (W.Ringens)

Sjtelt uch ins vuer (E.M.-C.)

150
151
151

152
153
154
155

Oeht de ouw does (E.M.-C)
4 ambachten: De Olislager. De Kaarsemaaker, De Vleeshouwer, De Pasteibakker. 156
Samen en deuren verbogen bet "Aanzicht"

van bet huis(ha.er)
Uit de geschiedenis van de }Ieerlijkheid
ScÌ-iaesberg
In de Bleuiende Hei (Frans Erens)
Sept.'90 Lezing over opgravingen in Maastricht
(w.s.)
Van bet Bestuur. (w.p.)
Excursie Maastricht (w.R.)

158
162
164
165
166
167

Oude muurresten aangetroffen in Pimburg
(W.B )168
Sectie Monumenten en Foto-film
171
4 ambachten: De Suikerbakker. De Apothe
ker. De Jiovenier. De Molenaar.
172

Sektie dialekt.

174

Iv

Dec.

'90

Bomen en struiken in bet Landschap(ha-er)175
Jezuitenherg (w.B.)
179
Inbinclen laatste drie jaargangen van bet
Bulletin.
181
Herzogenrath. (W.Ringens)
182
Wij vragen heel even Uw aandacht.
186
Krismes (E.M.-C)
187
Sektie Dialekt met kinderliedjes,versjes enz.

188

4 ambachten: De Brouwer.De Grutter.De
wagenmaaker. De Zadelmaaker.
Sectie Archeologie en Cultuur.
Help!! Help!! hij verzuipt.
Familienamen (May Quaedflieg)
Crondverkleuringen aangetroffen (W.B.)
Oud fundament in de Koelweg (W.Beckers)
De huisweide en zijn vruchten (ha-er)

190
192.
192
193
194
195
197

H.A.J. Dortants
Eygelshovenerweg 25

6374 KB LANDGRAAF NL
Tel. 045-315315
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JAARVERGADER ING
Mgenda van de jaarvergadering van de Heemkundevereniging 0.C.G.L. OP donderdag 6 april 1989
orn 20.00 uur in "de Paddestoel" aan de Beatrixstraat 31M te Nieuwenhagen.
1

Opening

2

Mededelingen

3

Oerslag van de kascommissie

4

Versiag van de penningmeester mevr. W.P.Ringens-

5

\Jerslag van de secretaris de heer 0.5.Kuyl
De verkiezing van men nieuwe voorzitter en secretaris doordat zowel de huidige voorzitter,
de heer M.Derks, als de secretaris, de heer
O.5.Kuyl, hun ontslag hebben ingediend.
Het bestuur stelt als voorzitter voor de heer
ir.W.P.Ringens. Mls secretaris heeft men nog
niemand kunnen vinden. Candidaten aismede eventuele tegencandidaten kan men tot 1 april bij
de secretaris van het O.C.G.L. indienen.

Do ve ren

6

7

8
9

Hetgeen er nog verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

Na afloop van de vergadering zal de heer Ohr.
Ohr. Oerbunt een film vertonen over de restauratie
van de kruisuegstaties van Mad de .Haas.
0.5. Kuyl

secretaris Heemk.ver.O.C.G.L.
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SEKTIE DIALEKT
Zich verdiepen in het dialekt, ook het bargoens..
het built interessant. Er komen 8teeds nieuwe asmet het
pekten bij We kunnen eens nagaan, hoe het
koel-plat in Landgraaf gesteld is. Men komt dan al
tot de konklusie, dat zelfs de Laura-werkers en de

Julia-werkers er nog verschillende benamingen op
na houden voor de zelfde voorwerpen
Ook komen er meer en meer spreekwoorden en zegswijzen op de proppen. Ze worden door onze groep driltig verzameid. Verder waagt iedereen zich wel eens
aan een stukje proza of' pozie en zo groeit onze
verzameling langzamerhand uit de naad.
In het jaarboek 1988 zullen we een skriptie aantreflen van de ieuwerihagenaar Drs. H.F.G.Roncken, die
samen met zijn echtgenote (beide nu wonende in Hengelo) een onderzoek instelde naar het gebruik van het
dialekt in en buiten school, met ouders
enz.
Het onderzoek werd gedaanin het Eijkhagencollege Ln
Landgraaf' en het Twickelcollege in Hengelo.
U vindt dus de resultaten van dit zeer interessante
onderzoek in ons eerdaags uitkomende ,jaarboek.
1k hardnekMij schiet daarnet te binnen, dat, hoewel 1k
toch vaak
kig sektie en dialekt met een k schrijf,
de k door een c vervangen zie, wat mu overigens niet
in het minst stoort en dan moet ik even gniffelen..
want wat ons nu toch boyen het hoofd hangt. ? De
nieuwe spelling Neder1ands
1k dacht, dat ik met het gebruik van de k al revolutionair was, maar, lieve mensen, ik heb hier het
boekje SPELLING '85 voor me liggen. Men wil dus, zegt
men, niet de taal veranderen, maar de spelling,(nogal wiedes). Enkele grepen uit wat de bedoeling is;
Als ik een t hoor, schrijf' 1k geen d:
Hij heeft een grote voet--ik voet rnijn kint

liet het ma- '.
33:
1k citeer hoofdst. 19, bldz.'t gaat
vooral orn de gene't Gaat niet alleen orn u,Bovendien
m6t u helemaal
rasies van de toekomst
niks. We willen uitsluitent dat 'n konsekwentere spel
ling zal worden toegestaan (niet verpligt) aan onderwijs en amtenaren. leder blijft vj orn zo te spellen
als hij of zij verkiest; er is jeen wet die dat verbiet.

zij zint een liet

zijn voor verdraagzaamheit op spellinggebiet
Wilt u de oude spelling blijven gebruiken? Prima.
Weigert u de nieuwe spelling te leren? Geen probleem,
W
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want 't lezen van de nieuwe spelling lukt ook zoii4er
'm te leren..En uw spelling blijft ook leesbaar.
Hoofdst. 20
Weliswaar is, orn onaanvegtbaar te kunnen alfabetize-

ren (t,b.v. bijv. woordeboeken), één offisjele spelling nodig, maar voor de rest kunnen diverse sgrijfwijzen, die ugt van elkaar versgillen, heel goet in
vrede naast elkaar bestaan,

1k moet toegeven, ik word er een beetje draaierig
van. leem nu: tuis, apoteek, amt, ert, vrou, flau,
leew, lewen, niew.
of: de bastaardwoorden: psigiese, mediese, enziemen,
of: hipoteze, sider, siter, psigologie, mite,
of: naast olin nu ook melodien,
of: geswanjeert, makette, gogelaar, hepzugt, meganies.
En dit is rnaar een kleine greep uit het grote aanhod.
1k durf hier niet verder op in te gaan, tenslotte
ben 1k er voor het dialekt-verslag. Maar 1eder1andse
taal en dialekt zjjn ze nauw met elkaar verbonden...

en wie interesse heeft voor het dialekt, heeft die in
(Je regel ook voor het AN (of ABN).

Als 1k dan nog bedenk, dat iedereen, die Engels leert
een punthoofd kri.jgt van het ratjetoe van kianken, die
per letter,per woord versehillen,
als 1k er een paar Duitse woorden uitpik, van de vele,
die toch ook onnodige letters hebben: b.v. der Rat,
die Saat, die Naht, enz. enz.
En zou de Fransman niet een massa eau's en o's door
o kunnen vervangen? Maar zu peinzen niet over vereenVOudiging. .Alleen wij lederlanders, wij blijven peinzen.

4
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SECTIE ARCHEOLOGIE EN CULTUUR
Onze sektie heef't de afgelopen maanden een aantal
lezingen bijgewoond.
Het opmerkelijke hierbij was dat deze verzorgd
werden door de eigen leden,
In december heeft W.Beckers een lezing gehouden
over: "Doop, huwelijk en begrafenis".
In januari hield dhr.Muhlenberg Ben leuke lezing
over "Schutterijen".
In f'ebruari werd er een interessantetiezing over
"Spelen en speelgoed" verzorgd door Mej.Ilariet
Hens sen.

Ilej. Janet Koolwijk gaf ons les in het vouuen van
papieren figuren.
Tot slot werd in maart een lezing gehouden door
W.Beckers met als onderuerp;"Het ontstaan van de
Nederlandse taal".
Onze volgende bijeenkomst op 6 april valt op de
dag van de Algernene ledenvergadering. We hebben
dan ook besloten orn de sektiebijeenkornst te laten vervalien.
Voor de kornende zomermaanden zijn we van plan jets
meer naar buiten te trekken en de omgeving op
heemkundig gebied te bestuderen.
We n se n?

Graag zouden we zien, dat een aantal censen zich
ging bezig houden met bepaalde gedeelten van
Landgraaf. Zo zijn al heel veel gegevens verzameld over Rimburg. Wie gaat hierrnee verder?
Ook het verzarnelen van kadastrale benamingen wacht
op medewerkers. Het begin is gemaakt en huip krijgt
men ook.
W. Becker s.

SECT I E MO N UMENTEN EN KARTOGRA FIE
Voor diverse leden van onze sektie zijn de laatste
drie maanden zeer druk geweest. De
Poal",
een grenspaal uit de Oostenrijkse tijd, die bij
het natuurgehiedje "Brandenberg" weg moest voor
de aanleg van een weg naar het nieuwe stort, is
gerestaureerd en overgebracht naar de scholengemeenschap "de Brandenberg".(zie elders in dit blad)
De restauratie en overdracht is gefilmd en gefotografeerd.
Dhr. Rade heeft de heschrijving, met foto's, van
alle Kruisen en Kapellen in de gemeente, nu klaar,
Samen met dhr.Verbunt zal hij het nu verder gaan
verzorgen en Liitbrengen als boekwerkje in het
zelfde formaat als het Jaarboek. Eñt boekwerkje
zal als nr.1 verschijnen in een serie; "Ken uy
dorp" (gerneente). In deze serie zal verder nog
verschijnen: "Bomen en planten", "Gevelstenen en
monumenten", "Kerken", en "Straatnamen". Dit alles
rijkelijk gedocumenteerd en voorzien van foto's.
Voor al deze onderwerpen zoeken uij leden die
hieraan mee willen werken. Het mooie weer wat nu
op kornst is, is uitermate geschikt orn erop uit te
gaan. Wie helpt gegevens verzamelen over hun uijk?
Er zijri b.v. de Mijnbuurt, (wie weet over 25 jaar
nog wat 'n Pungel is? of een Neerbraak?
Hat Dr.Calsplan, (de steenovenuijk) Wie ueet
straks nog iets over; handvorrntenen? enz. Enz.
Dok de verduenen straatnamen zijn interessant.
Lije zich voor een van deze onderwerprnn interesseert kan zieh in verbinding stellen met dhr.
Verbunt, Kernpkensweg 2, tel. 317929.
Het Jaarboek 1988 is versehenen. Dok hierover
lernst Li meer elders in dit blad.
0m de prijs te drukken is veel werk in eigen beheer verricht. Wij hopen dat al onze leden een
]aarboek 1988 zullen aanschaffen
Il. N eder Pe 1.
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OVERHEID LANDGRAAF HEEFT WEINIG
WAARDERING VOOR CULTURELE ERFE NISSEN
Regelmatig worden gemeentegronden aan derden ver-

kocht of' ter beschikking gesteld. Op deze terreirien vindt dan meestal grondverzet plaats ten behoeve van bouwwerkzaamheden of anderszins.

wordt is onHet tijdstip waarop hiermee begonnen
kort tot zelfs
bekend en kan uiteenlopen van zeer

j aren.
Tot nu toe werd praktisch nooit rekening gehouden

met de gevolgen van wat zich op de verkochte grond
beyond.
1k denk hierbij aan flora, fauna en archeologische
cultuur go e de re n

Uat gebeurt er?
Degene die de grond in hun ogen voor een behoor-

lijke prijs kochten, hebben geen behoefte orn na
gedane zaken allerlei beperkingen of voorwaarden
opgelegd te krijgen.

In de praktijk betekent dit, dat de natuurbeschermer maar met de op het terrein aanwezige mensen,

in dienst van de aannemer, moet zien te regelen,
dat nog jets van de natuur gered wordt. Zoals de
arnphibien in de poelen in de voormalige biologische tuin naast slachthuis Benedic te r\bdissenbosch, de poelen in de voormalige kiezelgroeve
aan de Delleweg bij huize St.r\nna.
\Joor de amateur archeoloog, die vele uren opoffert
man het volgen van het grondverzet betekent dit,
dat hij maar met de opzichter (niet de eigenaar)
moet soebatten als er jets op archeologisch gebied
wordt aangetroffen. De rrondeigenaar uil niet,dat
het werk ook maar voor een seconde wordt iertraagd
belangeloos voor
of stopgezet. De archeoloog die
werkt, moet nu maar
de gemeenschap van Landgraaf

zelf de zaak regelen.
plaatsgevonden
Erger is, wanneer grondverzet heeft
zonder dat jemand aandacht heeft geschenken op
voorbeeld
eventueel aanuezige cultuurgoederen.bijBij
de concesde afgraving van de zand en kiezel

sie-uitbreiding achter de firma Durox te

bdissen-
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bosch.

Uitbreiding van de bedrijfsterreinen der firma
Benedic.
tip beide plaatsen zijn vrijuel zeker prehistorische vondsten verloren gegaan, daar hier niemand
op gelet heeft.
Taak van de overheid.
Het wordt hoog tijd, dat bij de verkoop van grond
door de gerneente Landgraaf afspraken worden gemaakt met de kopers.
Deze afspraken moeten door het college van Burgemeester en Wethouders met de eigenaren, schriftelijk vastgelegd worden.
De tot nu toe voortreff.elijke samenuerking met de
ambtenaar van grondzaken blijft hier buiten.
We zijn het meer dan zat om elke bouwondernemer
telkens veer te moeten smeken orn even te mogen
kijken naar b.v. eventuele archeologische vondsten, of orn nog iets van de natuur te redden.
Dit is op de eerste plaats de taak van de overheid orn de nog resterende cultuurgoederen van
Landgraaf' te redden
Een groepje vrijuilligers vil de gemeente hier
graag bij helpen maar dan uel met wat meer unardering voor hun werk.

Namens de uerkgroep
Mr che o log ie

W. Beckers.

2.:::

'
__\

-

-

oó>..
'.3

Q

'n

bO

.

Q

z
z

'-

"3
.

Qw

QQQ

o1eq2n Ano1oq1u uooi n
'p90j2 SUOA9j B UA
19p002 19J
'p9Owe2 Atfl OZ Ieeq 'su9p
U9.I9ou9osBJ UA
19t1 91 u

'innu ua mziooq nu 9

G

'inflA 9tU P!9012100P 911182 'IOZAÇ 19H

p3 JaEaeJ °.L
LI1VS

1X9 'S8AJ9A ¡49 Op or

ar

u9

suo 188M

't819AO 9TU l°P 2!noe , oj

p1r8M

seeui
u929t92 12i u
'peo2 2iMnoa uoe ue

'Q

91 2ipoou 00H

, .100Jj sïaß ¡eOß PflOH

'P9OUIOÇJ SUO LOA 188U0A

ue29eMi&o 1 SUO

1?3TZ.ß ¿nn

IG

t"i9r

f24.)

1

1rv1r19
'

sit

fj

j

°'C 00270

rnrfr7:
".

--

Philippus Mathias Cirtgens
pastoor van de parochiekerk
te Schaesberg

acobus Jansen en Maria Beckers inwoners van het
grondgebied van mijn parochie. Gedaan als voormeld.

verklaar bij dezen, dat op verlangen van de ouders
Gerardus Wetzels en Gertrudis Keybeits inuoners van
dit district, op de derde januari van het jaar
1700, zegge zeventiehonderd, in voornoemde
parochiekerk door mij is gedoopt Bartholomeus
Wetzels, hun zoon. Zijn peter en meter waren

en uiens aanstelling werd bevestigd en goedgekeurd,

1k, Philippus Mathias Crtjes, aangesteld als
pastoor van de parochie te Schaesberg

te Schaesberg van het jaar 1700

Doopregister van doze parochie
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"D'A BLAUWE POAL" EN"STENEN SPREKEN"
[en oude grenssteen uit de Spaans-Oostenrijkse
tijd (1713) staat te pronken in de school aan de
ScholenGraafstraat die nu de naam draagt van
gemeenschap Brandenberg. De studerende schooljeugd zou een aardig inzicht kunnen krijgen over
de zeer rumoerige tijd waarin deze grenssteen
geplaatst werd indien deze steen van zijn jeugdjaren ZOU kunnen vertellen. [en verhaal op zich
in de verdeling der landen van Overmaze.
D'r blauwe poal is uit zijn natuurlijk element
gehaald en kreeg een nieuwe, beschermde plaats.
Eenerzijds mogen wij ons als 0.C.G.L. verdrietig
voelen dat dit historisch gedenkteken, in de
vrije natuur, op zijn oorspronkelijke eigen
plaats aan de \Jossenueg, geen langer leven beschoren was. Anderzijds mogen we blij zijn met
de plaats die deze steen nu gekregen heeft.
De "Poal" was niet alleen voor enkele landbouwers
een "sta-in-de-weg", hij stond nu in de"weg" orndat er een nieuwe weg moest komen als toegang
tot een nieuw vuilnisstort.
Deze uerkzaamheden zouden naast beschadiging ook
wel eens een ongemerkte (gebruikelijke?) veruijdering tot gevolg kunnen hebben. Ja de mogelijkheid was aanuezig, en waarschijnlijk ook te veryachten, dat tijdens drukke werkzaamheden, het
voor velen niets zeggende stenen geval zo maar
ineens niet meer zou bestaan en dus de weg van
vele markante gevallen zou volgen
\Jerheugend vinden wij het dat bij het zoeken naar
een passende naam voor de nieuwe scholengemeenschap de kadastrale benaming Brandenberg, vermeld in het boekie; "Joetsporen door Landgraaf",
de voorkeur kreeg.
Dit had tot gevolg dat de in de omgeving van
BrandenbeTg staande oude grenssteen een niet te
versmaden monument voor de scholengemeenschap
;

zou kunnen zi,jn.
Oprnerkelijk is dat deze steen,

naast de Nedervoormalige
Oostsnrijkse
landse leeuu, tevens het

81

(of het huidige Brandenburgse) yapen laat zien.
(Adelaar met tuee koppen)
Mooier kon het niet: [en grenssteen uit het nabij gelegen gebied Brandenberg met hot adelaars
yapen van Brandenburg, ondergebracht in de scholengemeenschap Brandenberg.
De leeuu,aan een zijde van de steen,zou men in
verbinding kunnen brengen met een der vier leeuuen
uit hot (dit jaar jubilerende) Limburgse yapen,
voor deze Limburgse school. Al denkende steeg de
uaarde. Met inspraak van het 0.[.G.L. werd deze
grenspaal overgebracht naar de Rimburgse beeldhouwer Paul Driessen die de door veer en wind
aangetaste steen wist terug te brengen naar een
bewonderenswaardig exemplaar.
Op 20 febr. 1989 vond de of ficile overdracht
plaats en de adoptie van de steen werd voor de
scholen-gemeenschap pen feostelijk hoogtepunt
vsn een geslaagde onderneming.
\Joor de Heemkundevereniging eon heugelijke dag,
Wij visten dat een historisch object voor de
ondergang gespaard bleef en als troetelkind met
de nodige aandacht door de schooljeugd was ont\iangen. Dit, dankzij voornoemde school en eon
tot behoud hereid zijnde gemeente Landgraaf.
Oat men in de huidige tijd met de natuur en met
historisch zowel als archiologisch materiaal
SOms argeloos of onnadenkend omsprinqt is
een
bekend gegeven. Er wordt thans welisuaar meer
Bandacht aan besteed met de wetenschap dat hot
\Jroeger niet of niet zo zorgvuldig, gedaan werd.
Het gevolg hiervan is dat veel niet genoteerd
of vastgeegd is, en voor de heraldiek en/of
genealoqip verloren is gegaan.
Gemeente nog kerk schonken (of schenken) somtijds
te weinig aandacit aan z.g»'oude troep".
Het noteren van graf-gegevens op kerkhoven vccr
het opruimen kan socs van onschatbare waarde zijn.
Ais voorbeeld enkele genoteerde en bewaarde gegevens: Aan de noordzijde van het oude kerkhof te
Heerlen, thans kerkplein, lag eon steen welke
\iOorheen in de kerk een plaats had en hot opSchrift droeg;
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Jorissen van und zo Schaezberg
Vnd Annen Judenkop gen. Steithagen
In ir Leven siinen lieben Groes-vater
Vnd Groesmotter sal guder Gedachtenis
Friderich van Schaesberg, fV1.D.C. 10 f1ay
Bij verwijdering uit de kerk werd de steen als
dorpelsteen voor een huis nabij het kerkhof' gebruikt.

Uit het opschrift valt af te lezen dat Frederik
van Schaesberg op het graf van zijn grootouders,
10 mei 1600, een grafsteen liet plaatsen.
Deze grootouders waren:
Jons van Schaesberg overleden 17 mel 1562 en zijn
eerste echtgenote Anna Judenkop van Stnijthagen,
overleden 24 sept. 1510.
De ouders van Fredenik van Schaesberg hadden eveneens een grafsteen in de kerk uelke later tot
huisdorpel in Heerlen is veruerkt.
Hiervan was het opschrift:
Hier ruht der Edele Johan von Schaesberg starf 1579
Und die tugenhafte Agnes von Eynatten
Syn huysvrou starf 1591
Es ruhe ihre Seel in friede
\ierder was doze steen versierd met de vier uapenkwartieren:
Schaesherg, Streythagen, Eynatten en Caldenborn.
Bewaard is gebleven, en op hoogtijdagen nog steeds
in gebruik; een gouden monstrans welke de inscniptie draagt:
Frederch von Schaesberg und 'lana Binsfeld
sein Hausfrau haben diese Cibonie an die Kirche
von Herbe gegeben 1603
Al deze korte opschriften geven naast een schat
van persoonlijke gegevens een met kerk en geloof
grote verbondenheid aan.
Deze verhondenheid geeft tevens antwoord op de
uraag waarom de graven van Schaesberg er alles aan
deden on hun Heerlijkheid niet onder Staatse gobieden in te delen. De grensstenen maken dit duidelijk.

Hier mag men stellen dat evenals de Brancienberg
grens-paal,de stenen verteilen; over hoe en uat.
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[en reden te meer orn niets te verwijderen alvorens
het object is uitverteld door middel van onderzoek,
notitie ofwel fotografie.
Soms kan ook hier het veel gebezigde gezegde aangehaald worden; "Opa wist het wel".
ha. er.

-

Maasgouu 1923.
Schaesberg in woord en beeld.
Geschichte des geslechtes von Schaesberg.
Het land van Herle.

HET JAARBOEK IS UIT
Het was een behoorlijke klus dit jaar dat Jaarboek
1988. Maar het is dan ook jets bijzonders.
Niet alleen orndat het dikker is dan de vorige jaren (het telt dit jaar 216 bladzijden), neen de
inhoud die is bijzonder goed.
De rnedeuerkers van het Jaarboek 1988 hebben ons
Pracht werkjes bezorgd. Dit deden zouel onze
vaste als onze nieuwe medewerkers.
Uij kunnen dan onk niet anders dan onze hartelijke
dank uitspreken en hen vragen het volgende jaar
veer aan ons te denken.
[n alle bijdragen betreffen Landgraaf.
De prijs is ook bijzonder laag dit jaar, n.l.
\iOor leden is de prijs f.12,50 en niet leden
moeten f.15,-- betalen.
Hoe U aan zo'n jaarboek kunt komen?
Wel; Bel een van de bestuursleden en het boek
zal thuis worden bezorgd.
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MIENE PAP
In de kias va ee d3rpssjuulke,
kinger leef doa woar ing krag.
Op d'r gank cloa hod d'r meester
alles wat doa woëd gezag.
Mienge pap dat is d'r sjterkste,
Mienge pap dee is get weed.
Mar mienge pap deed beveele,
dienge deed wat mienge zeëd.
Mienge pap zörgt vuër 't woëne,
en metselt hoehzer, och wie sjun.
Went mienge pap nit koët sjrienere,
zoot gidderinne óp 't gebun.
Mienge pap bakt lekkere pletskes,
bezörgt gidderinne broëd en wek.
Mar ritienge pap kriet wer diej kiante,
1g wil dat iër dee tank mig trek.
Mienge pap d'r niacliinist hi-j,
bringt de luuj woa ste mar wils.
Mar mienge pap dee mOt iësj fleute,
zoC sjteet u nog lang Op de reels.

Mienge pap liërt autovare,
en wiest dig dat u 160 holt.
Dat zal ig dee và mig ins zage,
dà kriet dee lekker ce gemoalt.
Mienge pap d'r vinsierewesjer,
wit aal wat en woa passiert.
Mar mienge pap m6t dat wer liehme,
dee hat vuër advokaat geliërd.
Mienge pap d'r baas và dit dörpke,
wat dee zeët gebuurt al ras.
Mar mienge pap sjtOpt al diej moehie,
dee sjteet geliek wer vuCr de klas.
Manet 1-{enssen.

ITI.A.J. Dortants
EygeshovenerWCg 25

6374KB LANI)GRAAFNL
Tel 043131
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Oudheidkund ¡g
Cultuurhistorisch Genootschap Landgraaf

Maart 1988

nr.1

4de Jeargang

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

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

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

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

wij
[V]oejlijker gaat bet met de ruimte die

Als Heem-

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

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

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

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

h. Heijen.
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LUST RUM FEES T

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

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

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

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

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

staties aan de gemeente Landgraaf.

Een werkgroepje, bestaande uit leden der vershillende

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

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

st a an

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bis auf 12 litgiieder

zusammen schmelzen

so be-

trachte ich dieselbe ais aufgeloszt und ist dan der
Kirchenvorstans zu Schaesberg verpflichtet mir die
Fahne zur weitere Verfugung daruber wieder zuruck
zustellen."
Dit op 22 okt.1867 door graaf Rudolph opgesteld schrijVerl houdt in dat het vaandel ter beschikking staat voor
kerkeli jke aangelegenheden.
B1
"zusammen-schmelzen" (inkrimpen) tot 12 personen,
goat men er van uit dat de harmonie dan geen bestaansrecht meer heeft en als "aufgeYdst" niet meer bestoat.

6

Onverwijid dient men de viag dan aan het kerkbestuur
ter beschikking te stellen.
In 1880 is dan, door diverse ornstandigheden, inderdaad men leden gebrek ontstaan en is de ontbinding
na amper 13 jaar men jammeriijk feit. Hierdoor wordt
dan ook zoals voorgeschreven de viag, eens de trots
van een voortreffeiijk korps, bij het kerkbestuur
ingeleverd. Niet wetend vat hiervan de gevoigen zouden zijn.
Tien jaar iater,in 1890, uordt de Harmonie "L\loysiana"

nieuw leven ingeblazen en is de heroprichting een
feit.

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

0m bet vermeende onrecht van pastoor Dmkes een andere wending te geven, zocht men zijn toeviucht bij de
grafeiijke familie Schaesberg door schrifteiijk de
situatie uit de döeken te doen.
Omdat de schenker graaf Rudolph in 1881 en diens echtgenote Mechtiide in 1891 overieden waren, moest men
dus aankloppen bij graaf Wilhelm Heinrich v.Schaesberg.
Dit gebeurde door op 22-8-1893 schrifteiijk aan de
graaf orn huip te vragen gezien de Harmonie uederom
is opgericht en het vermoeden bestaat dat de pastoor
de harmonieviag vil laten veranderen voor andere kerkelijke doeieinden.
De pastoor rechtvaardigd zijn handelen omdat hij naar
zijn zeggen de viag als men persoonlijk cadeau ziet
en gekregen heeft van de gravin.
Voorzitter Jongen en secretaris Arets laten het hier
echter niet bij en wenden zich wederom tot de greaf
op 21 okt. 1893. In dit schrijven, uenst men de viag
naar aanieiding van de overdrachtsbrief van 1867.
Omdat de pastoor echter van geen toegeven weet is de
vraaq hoe nu verder te handeien.
Het gezegde;"de aanhouder vint" is cok hier van toepassing want de viag siert heden veer het gezelschap
Aioysiana.

7

Net zoals het ud
in meerdere gerneenten gebeurt komt
het in 1906 tot een splitsing in de Harmonie,
[en gedeelt.e musicert verder onder de naam:
Harmonie
St. Caecilia en het andere gedeelte gaat
verder
onder
de oude naam.
Volgens de feestgids 1987 hanteert het korps tot
± 1912 (man de hand van foto's) een Carcilia viag
en
als fanfare de kiarinet.
Liijst dit op foto veruisseling der beide
Door bemiddeling van pastoor Schatten en korpsen????
burgemeester
Guadvlieg komt men in 1912 tot overeenstemming
sinds dien pleegt men gezamelijk als "nieuue" en
fanfare
in "harmonie" de muziek te beoefenen.
Men mag aannemen dat vanaf die datum een nieuwe
fare als FANFARE zienderogen vooruitgang heeft fangeboekt.
[n dit alles onder de nieuweoude \JLAG, eens geschonkeni aan de "Harmonie Schaesberg" welke trots
aan de
"Fanfare Aloysiana" vooraf gaat. En dat teruijl de
Harmonie geen 12 leden meer telt.
Omdat een vereniging liever oud dan jong is
bereikte
men in 1987, ondanks enkele
heroprichtingen, trots
de leeftijd van 125 jaar.
[en welverdiend predikaat voor een hechte vereniging,
uaar de gedachte leeft orn in de toekomst als HARMONIE
verder culturele bijdragen te leyeren.
Geraadpleegd:
Feestgidsen loo en 125 jaar.
Geloven in Schaesberg.
Kreis Archif Viersen.
Gedenkboek Brand.
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0e hillige

bi

a gene Sj eet

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

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

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

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

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

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

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

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

gulden+stuivers

Ook toen was een
gulden 20 stuivers.

I

"

1
I

I
I

"

"

"
kousen
schart
kiel

karnisool
118 kg tarwe
I16
kg ragge

1
i

+
+
+
+
+
+

10
7

10
12
16
-
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RQ MEINSEVILLA IN

L AN OGRAAF

Door: W.Beckers

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

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

1)
2)
3)
4)

badgebouw
waterpoel
mergelsteen
aardewerk scherf

/9-

t

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

m

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

4,
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R

Scherf van drinknap.
Zijaanzicht.
Buitenaanzicht.
Binnenkant.

Hypocaustum of badgebouw.

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

Hypocaustum vanuit zuiduesten.

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

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

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

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

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

tot rond 45 jaar dienst in het

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

mensen.

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

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

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

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

koolgehied in het Rheinland).
e

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

\Ieel ven daze gebouwen bestaan uit een hoof'dgebouw

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

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

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

I-IA.J. Dortants
Eygelshovenerweg 25

6374 KB LANDGRAAFNL
TeL 045-315315

EULL.E TIN
Oudheidkundig

risch
Juni 1988.

CultuurhistOGenootschap Landgraaf
nr.2

4de jaargang.

De vacanties zijn weer begonnen. Nog niet voor jedereen, want zolang als de kinderen naar school moeten
zijn er nog heel veel mensen en families aan hun
huis gekluisterd.
Nu is het voorseizoen en daar hebben uij ai last
(ongemak) van gehad want er waren enkele vaste medewerkers aan het Bulletin die door niets meer aan
hun huis vastzaten zo aan vacantie toe dat ze zehs
hun bijdrage aan dit Bulletin vergaten in te leyeren.
Het mooie weer waarop iedereen zat te yachten kuam.
zo plotseling dat zij hun koffers, die ai weken
klaar stonden, vlug in de auto gooiden en zonder ornkijken enel vertrokken
Gelukkig hebben wij een potje met reserve bijdragen
uaaruit we altijd jets kunrien nemen zodat we nooit
vast kornen te zitten.

Maar dan dringt de vraag op; Is dit weh juUt wat we
nu gepiaatst hebben? Zijn er leden die graag jets
over een bepaald onderwerp zouden willen vernemen?
Is er iets waarvoor zij zich speciaal interesseren?
Misschien moet het een of ander wat uitgebreider hehandeid worden? Misschien zijn er leden die zeif
graag eens iets wilden mededelen?, Of jets uit de
doeken wilden doen, of
enz. enz.
Het zou heel prettig voor ons zijn als we eens het
een of ander vernamen b.v.: "Ga zo maar door", "Stop
ermee, hier heb ik iets beters", "Weten juilie jets
te verteilen over
", "Dat stukje over Jan, Piet
of Klaas was erg kort Weten juhlie daar iets
meer
Is het erg als ik een paar kennissen opgeef
ais lid?", enz. enz.
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SEKTIE DIALEKT

De sektie dialekt is verhuisd,

Na de sluiting van de Beute, waar wij vanaf het prille begin van onze klub een prettig onderkomen gevonden hadden, zljn wij nu in een van de zaaltjes van caf Bert Dirke Hoogstr. 65 beland.
Het is even wennen, na de ruimte, die we eerder
hadden, maar de werkiust is er niet minder orn geworden.
We willen one nu eens met het hargoens gaan bezighouden, zonder evenwel het Landgraafs plat tekort
te doen.
Bet belooft weer heel interessant te worden. De va'
kanties zullen binnenkort wel weer een bres in onze
aktiviteiten slaan, maar na een (hopelijk) prachtige,
lange, zonnige zomer, zullen wij de handen weer uit
de mouwen steken envele maagdelijke vellen papier
van onze pennevruchten voorzien.
Meneen, werk

ri u

'J

L

I

E.M.-C.

K E.

MUULKE, baby, uat han ich sjpas

I

Umdat ste zoeng leuke eugsjkes has
Um dieng krdlkes, zo iewig blond
Lokke diej dich alling sjtond

I

Koom hi-j mie allerleefste snuulke
En doe kries v mich ee MUULKE.

Manet Henssen.

I

I

1g

EN,AAN,OPof ACHTER
Bij de benamingen in onze Limburgse- en soms vernederlandste,plaats, gehucht of' veld-aanduidingen komt
men veelvuldig de voorzetsels; in, op, aan of achter
tegen.
In de gemeente Landgraaf is dit vanzelfsprekend niet
anders. 0m maar enkele voorbeelden te noemen:
IN:
In g'n Grunsjtroat, in g'n Hei, in d'r
Kakert, in g'n Ritsch, in 't Brockveld, in
't Haanveld of in Rimburg, enz.
OP:
Op d'r Sjeet,
op d'r Plei, op de Hude,enz.
AAN:
Aan d'r Put, man d Watertoere,aan 't Sjtene
krJts, aan 'tsjpaanskentje, man de Beuk, aan
de
Sjendarmerei, enz.

ACHTER: Achter't Klogster, achter de Hf,achter d'r
Put, achter de Winkel, achter de Hekge,
enz.

Al deze voorzetsels gevan een verduidelijking man
of over de plaats-, gebied- of' veldnaam. B.v.:
UP:
Dit geeft bijna steeds een hoogte aan welke
meestal uitzicht kan geven over een bepaald
gebied zoals: op de Lichtenberg, een benaming welke in meerdere Limburgse gemeenten
voorkornt en wordt aangegeven als een plek
vanwaar men een uitzicht heeft of vanwaar
in het verleden lichtsignalen gegeven werden.

IN:

Daarentegen geeft "IN" veel meer een beschermende manduiding, b.v. een dal, verdieping of omgeven door..., man zoals:
in 't Haesdal, in de Gracht, in gene Komm,
in de Bende. Komt er een bepaalde begroeiing of aanplant voor dan spreekt men ook
van"in" b.v.: In de Hoeswei (boomgaard),
in de Liiengrach (druivencultuur), in 't
Brookveld (Brook of Dries) als gezamenlijk
graasgebied (weide), in genne Busj
(Ros of
geriefhout), in gen Hei (Heide), enz.
PAN:
Geeft te kennen dat een pand of perceel man
of nabij een bekend punt is gelegen b.v.
Pan de Beuk, man d'r lfjach. Hier is
een beuk of luchtschacht als herkenningspunt aengegeven voor het man of nabij gelegen gebied ais verduideiijking waar men het
genoemde kan vinden.
ACHTER: Uil echter aangeven dat men te doen heeft
men een gebied of' gebouw dat achter een bekend punt is of was gelegen.
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0m nu veruarring ten aanzien van voor of achterkant
te voorkomen is men over het algerneen er van uitgegaan dat "Achter" gezien moet worden vanaf de parochiekerk. bij voorbeeld: Indien men spreekt van
echter het Klooster, dan is of was het klooster gelegen tussen genoemd punt en de parochiekerk (in dit
geval de kerk van Nieuwenhagerheide) en zo zal de
Vaechshof zich moeten bevinden tùssen de kerk Nieuwenhagen en het gebied achter de Hoven.
Tot zover een gebiedsaanduiding van algemene aard.
Had men er behoefte aan orn een bepaalde pèrsoon,
welke woonde in aen bepaald gebied of pand, wilde
aangeven, dan gebruikte men niet de juiste adressering. [en algemeen gebruik was orn naast de neam of
een bekende bijnaam, samen met het woongebied te
noemen b.v.: "d'r Witte op genne Scheet, d'r Cread
of 't Berb an 't Sjtene kruts, d'r Frens in d'r
Berg of d'r Bertram an g'n Bean.
Veelal waren dit bekende horecabedrijven, Kneipe of
Siepe. Grote boerenhoeven near het gebied waarin ze
lagen b.v.; Vaechshof, Heihof, Rouwenhof, Kakertshof of Boerenslot (Kasteelhoeve), enz.
Werd de hoeve of huis echter bewoond door een persoon of familie met meer aanzien, dan was het niet
vreemd dat men hun naam er bij vermeldd,b.v.
Strijthagerhof, Schaasbergerhör of Slangenhof.
Lagen er meerdere boerenhàeven bij elkaar dan noemde men de familiensam en de aanduiding hof' in
meervoud b.v. d'r Spierts an de Hoef.
Was de eigenaar of bewoner een persoonlijkheid den
werd de hoeve als zodanig aengeduid b.v.: de Hoeve
Erens in gene Kemp, (gelegen
van 't Hearke of
aen de vroegere Passeerweg Çasweg). van Spaans near
Nederlands gebied.
Uoor onbekenden is in het boek "\Jervlogen j
van de Tachtiger Frane Erens welke in gene Kamp
zijn jaugdjaren verbleef ruimschoots verrneld in al
zijn pracht en praal. Zowel hoeve als boomgaard
in gene kamp is als geboortehuis van Frans en [mile
[rene bu zeer velen in de wijde omtrek, zeifs bij
1onumentenzorg, zeer bekend.
Deze (vroeger) beschermde hoeve, door Godfried Bomans voorzien van een gedenksteen ter nagedachteniS
van de beide schrijvers, werd ter verbetering van
Schaesbergs Hoofdstraat opgeofferd. Alleen het theehuisje en sen stuk muur van de boomgaardomheining
bleaf gespeard. De pleats wear de hoeve stond en de
weilanden lagen van 't Heerke in gene Kemp is nu de
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piek wear Landgraafs hart in de vorm van Gerneentehuis, Politiebureau en Uinkelcentrum met woninqbouw
werd verwezenlijkt en plots de naam "Op de Kamp"
kreeg toebedeeld. Het beschermde "IN" werd nu een
hoger gelegen "UP". De vraag WAAROII zal wetenscheppelijk wel uitgedokterd c.q. besproken zijn door de
pl annenmakers.

Voor de Landgraaf bewoners ugt Op de Kamp IN de
Kamp. Het is maar hoe je het bekijkt. Zo ook de
componisten namen die gebruikt zijn voor straten
aangeiegd in een voormalige boomgaard in de "Erenswei". Hier had waarschijnlijk een Bungelkesstraat
niet misstaan.
Ha. er.

Kl NDERSPELEN
B a isp e i.

Dit spei werd gespeeld door met een bal tegen cen
muur te werpen, "prikke" genaarnd.
Hierbij werden dan een verscheidenheid van liedjes gezongen welke dan een houding,die moest worden aangenomen, aangaven orn de terugstuitende bai
wederom op te vangen
De variatie in bewegingen ofwei aan te nernen houdingen werden gebruikt orn een zekere graad van moe!iijkheid aan te geven.
Na 't begin met de eerste, eenvoudig, te vangen bal,
werd gepoogd het steeds moeilijker te maken door
b.v, op
n been te staan, na het gooien een maal
rond te dreajen of voor en achter het ljnhaarn in de
handen te klappen.
Naast het tprjkkent met de bai werd ook nog, door
de meer geoefenden, een hoeveeiheid van opgooi
den gespeeld b.v. met 2, 3 of 4 kleinere bailen.methoDoor de deelnemers, ais het ware beginnende jongleurs, werden b.v. 2 bailen tegen de muur gestuit
en een bai recht omhoog, enz.
Het eantal liedjes en oefeningen welke
voor dit spel
gebrujt werden, was zeer uitgebreid, terwijl de gekozen sprongen en/of oefeningen met of zonder bal
bij een goede uitvoering van grote behendigheid
getUigde.
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Diabolo.
Naast genoemd baispel speelden de meisjes vroeger
ook met de diabolo. [en spel dat nu, zij het sporadisch,nog wel door een enkele beoefend wil worden.
te}-iet diabolo-spel bestond uit twee met de toppen
kegeltjes
welke
door
middel
gen eikaar bevestigde
van een tussenstukje bij elkaar gehouden werden.
75 cm
En twee stokjes uaartussen een touw van ca.
lang was gespannen.
Men bracht nu het touw onder de diabolo en nam in
elke hand een stokje.
Door nu de h.anden met het stokje op en neer te bewegen terwijl het touwtje strak werd gehouden in een
boog onder de diabolo en de handen voorzichtig en
langzaam omhoog gingen ging de diabolo draaien en
bleef in evenwicht op het touw liggen.
Door met een ruk het touw te spannen vloog de diabolo omhoog.
De kunst bestond dan hierin orn de draaiende diabolo
op het touw op te vangen en draaiende te houden en
dan kon het spel weer opnieuw beginnen met een volgende oefening.
Meiejes welke meer bedreven waren in dit spel maakte steeds ingewikkelder speel-methoden door b.v.
tijdens het omhoog werpen zelf een draai te maken,
te knielen of orn te lopen.
Speelde men met twee dan werd de diabolo over en
weer gegooid met of zonder persoonlijke rnoeilijkheidoefeningen of uitzonderlijke bewegingen.
ha. er.
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OVERDRACHTKRUISWEG
Vrijdag 3 juni 1988 werd de gerestaureerde"kruisweg"
van Aad de Haas officleel in bruikleen overgedraqen
aan de gemeente Landgraaf.
Mevr. y. Heel onthulde in aanwezigheid van Mevr.
de Haas een wandplaatje met gegevens over de"kruisweg",waarmee de overdracht een feit was.
Na het aanbieden van een bouquet bloemen aan beide
dames memoreerde dhr. Derksen, voorzitter van het
O.C.G.L., in zijn inleiding hoe enkele leden van
het bestuur drie jaar lang zijn bezig geweest met
besprekingen, bezoeken aan Rolduc en andere zaken
die betrekkirig hadden op de restauratie. Hii dankte
deze leder, voor het werk dat zij verzet hebben.
Hierna belichtte dhr.C.Bertrand, secretaris van de
Aad de Haas-stichting in Heerlen, met lovende woorden de persoon
ad de Haas.
Aan het einde sprak Wethouder Gybels namens het gemeentebestuur, Hij zei heel blij te zijn met de
"kruisweg"in het nieuwe hestuurscentrum en ook met
de goede verstandhouding van gemeente en Heemkundevereniging O.C.G.L., vat resulteerde in het maken
van een boekje over de restauratie.
rUle aanwezigen hebben dit boekje gekregen, later
zal het aan belangstellenden worden verkocht.
Tijdens het nuttigen van een drankje kon men nog
een beetje napraten en de "kruisweg" gaan bewonderen.
R.N.

DUR

GAMT.

DUR GMAT woar sjun urngedoa.
Ueveraal zoog ste plentjes stoa,

Ren, rnoget ut get geve,
Gisternach koam evvel te vil
Mlles voet wiej ing oape gil
Al ut geplante 100g d'r neuve
Gee lekker klimaat,noehn vuur DUR GAAT.

Manet Hensen
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voorgaande bladzijden
0e vier tekeningen op de
komen uit hat het boekwerkje:
" HET MENSELYK BEDRYF " Caspaares LUIKEN, 1694.
Gedaan door; Johannes en
telkens ean bijpassende
Naast elke tekening staat
innemen orn deze
tekst. Hat zou te veal plaats
te
namen.
telkens mee over
willen we een uitNu aan hat begin van de zomer
de tekst bezondering maken en daarom hieronder
horende bij DE DROOGSCHEERDER.
Genesis 111:21.
wijf rokken van
En de Heere God maakte Adam en zyn
vallen, en toogze hen aan.
Ilattheus 111:4

van kemeishair,
En dezelve Joannes had zyne kleeding
lendenen: en zyn
ledermgordel
orn
zyne.
an eenen
honig.
voedsel was sprinkhaanen en wilden
En Kap. IiI: 28, 29.

kleeding? Ianmerkt de
En wat zyt gy bezorgd voor de
arbeiden niet,
lehen des velds, hoe zy wassen; zy
noch spinnen niet.
alle zyne heerlykEn ik zag u, dat ook Salomon in
geweest, als een van deezen.
heid niet is bekleed
XI:8
mens met
Maar wat zyt gy uitgegaan te zien? een
zachte
(kleedezachte kiesderen bekleed? Ziet, die
koningen
huizen..
ren) dreagen zyn in dar
En Kap..

II Korinthen \i:4.

zuchten,
Want ook wy, die in deezen tabernakel zyn,
ontkleed,
bezwaart zynde: nademaal uy niet willen
sterrelijke van
mear overkleed worden, op dat hat
het leven versloncien werde.
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Ach VI TE1 E N
Hieronder voigt een kart versiag van enkele activiteiten van de laatste drie maanden;
Kastelen Schaesberg en Strijthagen.
In aprii kwam dhr. Corten1 bestuursiid van de
Stichting Limb. kastelen, een lezing houden over
onze kastelen: Schaesberg en Strijthagen.
Het was een hijzonder hilangrijke en interessante
lezing die ons eon kijk gaf op de toenrnaiige bewoners en op het leven in die tijd.
t.z.t. zal deze lezing qpgenomen worden in het
J aar boo k

Ons eerste lustrum.

6 mel vierden we ons vijf jarig bestaan met een gezellige avond in het Gemeenschapshuis
De verschillende sektie's hadden een grate tafel
tot hun beschikking waarop ze eon deel van hun aktiviteiten konden uitstallen, ter informatie aan
de andere loden. Hier konden we o.a. zien wat er
een enorm werk verzet moet worden orn een familieregister, ofuel stamboom, samen te stellen.
Dok zagen we dat er heel wat komt kijken als er een
oude pottenbakkersoven gevonden wordt waar dan enkele zakken scherven bij eikaar gezocht worden orn
dan later uit deze scherven die stukken te zoeken
welke vroeger een pot gevormd hebben. Dit doet men
dan met het doel orn weer zo'n oude pot samen te
stellen. (Het is dan niet de bedoeling dat over 'n
zes of zeven honderd jaar het zelfde spel zich zal
herhalen. )

De sektie dialect, die zeer sterk aanwezig was,
liet zich niet alleen zien maar droeg ook enkele
gedichten voor en vertelde, natuurlijk in dialect,
enkele oude geschiedenissen.
De sektie cartografie, waar ook fotografie en redactie is ondergebracht, toonde eon collectie bulletins
en enkeie jaarboeken en er was een album met foto's
en beschri.jvi.ng van alle kruisen en kapellen in de
gemeen te.

Natuurljjk was er koffie met vlaai en een drankje.
Hot was een gezellig sarnenzijn wat zeker uaard is
orn elk joar te houden. B.v. als afsluiting van het

Seizoen.
1\lle leden waren er niet deze avond, maar de. volgen-

de keer heter.
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Excursie naar Maaseik.
28 mei de laatste excursie van hat afgelopen seizoen.
We gingen naar Maaseik waar we,na de koffie met knapkoek , (een speciale Maese ikse lekkernij )

een rondleiding ander leiding van een alleraardigste
hostess kregen.
We bezochten het toeristisch ontvangstcentrum aiwoar
een mooie maquette staat van oud Maaseik.
Hier werd verteld, met huip van dia's en lichtjes in
de maquette, over de ontstaansgeschiedenis van de
stad,

Dit toeristisch centrum is gehuisvest in de oucie
vleeshal.
Op de bovenverdieping is een tentoonstelling van Dude kerktorenhanen uaarvan sommigen enkele honderden
jaren oud zijn.
Na een voortreffelijk middagmaal bezochten we het
Regionaal Archeologisch museum wearin een indrukwekkende verzameling archeologise vondsten, mooi en
overzichtelijk uitgestald in vitrines.
In hat zelfde gebouw is de oudste apotheek van Belgevestigd. Daze apotheek Is tot 1950 door een
gi
famille van apothekers in gebruik geweest.
De laatste apotheker kan niet verdragen dat hat geheel verloren zou gaan en schonk de totale apotheek,
als museum, aan de stad.
In de kelder is het bakkerijmuseum gevestigd, evenals het voorgaande heel interessant en een bezoek
meer dan waard.
We vergaten nag te vertellen dat voor het gebouw eefl
zeer mooi aangelegde heemtuin te bezichtigen is.

Zij die toen nag genoeg "fut" overhadden konden nog
mee voor een wandeling door de oude stadskern waarbij vooral de nadruk gelegd werd op de gevels in de
oude Maaslandse stijl.
Zeer voldaan togen we huiswaarts.
Hat weer heeft niet mee gewerkt die dag maar onze
gids heeft za goed gewerkt dat we van het weer zeer
weinig gemerkt hebben,
M.N.
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O NTSTAAN

ST EENKOO L
De steenkolen, het "zuarte
welke wij ons de wereld nietgoud" dezer aarde, zonder
meer zouden kunnen
voorstellen, liggen meestal honderden

meters diep
onder de aardbodem
Op enkele plaatsen
siechte, o.a. in hetverscholen.
Wormdal, bevinden de

kolenlagen zich bijna aan de opperviakte.
men over steenkolen, dan vragen wij Denkt of spreekt
rig af: Hoe zijn deze weardevolle ans onuillekeubodemechatten
ontstaan en waardoor zijn
ze op zo grote diepte terecht gekomen?

flet vrij grote

zekerheid mag worden aengenomen, dat
de steenkolen uit
plantenresten zijn ontstaan.
\Jerschiilende bewijzen zijn dearvoor
aan te voeren.
In het dak der koleniagen bijvoorbeeld,
en ook in
de kolenlagen zeif, vinden
we veelvuldig afdrukken
van planten terug. In de bruinkooliagen,
die na
lange tijd in steenkolen zullen
zelfsnog takken en stukken van overgaan, vinden we
weliswaar reeds aan verwording boomstamrnen, die
onderhevig zijn,doch
waarin het gewone haut nog

valt.

duidelijk te

onderkennen

Willen we one een voorsteiling
oaken van het ontstaan der steenkolen, dan
dienen we niet met onze
gewone tijdsbegrippen te rekenen.
De

omvormíng van
planten tot steenkolen heeft
plaats gehad, doch daar zijn niet in enkele jaren
de geleerden
miilioenen jaren mede gemoeld volgens
geweest.
In de oertijd, toen de
steenkoolvorming een aanvang
nam, waren op deze wereld
nog geen mensen te bekennen. De streken, waar nu de
steerikolen

in de bodem
zitten, waren toen uitgestrekte
bossen en moerassen.
[en warm, vochtig
klirnaat bevorderde een welige
planten groe i.

Die plantengroei ging ongeteide
gestoord door. Bladeren en takkenjaren en eeuuen onvielen af en bedekten de moeressige hadern.
1fgestorven planten en
bomen vonden eveneens een rustbed

op de moerassige
onde rgrond.
Nu kan men zich gemakkelijk
deze plantengroei vele meuwenvoorstellen dat, indien
kon hebben, zich op de bodem ongestoord voortgang
een dikke leag van
piantenresten had gevormd.
Was zuik

een laag piantenresten, oak wel humuslaag
opperviakte blijven liggen, dan
ZOU er nooit steenkool
uit geworden zijn. Immers
planten, takken, enz. aan
lucht, weer en wind
blootgesteld, gaan rotten en er blijft
slecht
genoemd, aan de
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wat humus, gas en water van over.
honderden meDaar de kolenlegen, meestal meerdere
de humusoppervlakte
liggen,
moet
ters onder de
alzijn
verduenen,
hetgeen
laag dus in de diepte
kan
zijn
veroorzaakt.
leen door bodemverzakkingen
Tengevolge van deze verzakkingen is de humuslaag
hebben
overstrooíiid geworden en deze overstromingen
klei,
enz.
aangevoerd,
behalve water ook zand,
waarrnede de plantenlaag bedekt en definitief 'ian
de lucht werd afgesloten.
de grond kon het rottings
Na daze afsluiting onder zuurstof,
geen voortgang
proces, door gebrek man
meer hebben, de steenkoolvorming nan een manvang,
het inkolingsproces was begonnen.
Als eerste overgang van plantenresten naar steenkool ontstond een product, dat wij turf noemen.
voornamelijk in
Turf is een bekend product en kamt
veel voor,
van
ons
land
de noordelijke.provincies
0verijel.
n,l. in Groningen, Friesland, Drente en
Noordvan
Limburg
en
Ook in de Peel op de grens
Turf
bevat
in
droge
Brabant treffen we turf aan.
gebruikt
60%
koolstof
en
wordt
toestand ongeveer
flok
als brandstof en als strooisel in veestallen.
bij
het
eanleggen
van
bewijst ze goede diensten
tuinen voor het losmaken van de grond.
gestaHet inkolingsproces ven deze turf'laag ging
dondig voort, waardoor ze rijker aan koolstof en
vele
duizenden
jaren
kerder van kleur werd. Na
wij
werd de turf veranderd in een product, dat
bruinkool noemen.
toeBruinkool is ook een brandstof, die in droge
bevat.
stand ongeveer 70% koolstof
Bruinkool als zodanig is geen ideaal stookmateriZo'n
aal, zij wordt daarom verwerkt tot briketten.
gebouud
bij
de
bruinbrikettanfabriek werd o.a.
koolgroeve "Carisborg" te Passart-Nieuwenhagen.
Tijdens de oorlogsjaren 1914-1918, toen er
schaarste ontstond aan brandstof, werd de bruin
koolontginning met kracht ter hand genomen. Verschillende groeven werden toen in exploitatie genomen, o.a. de Bergerode I en II, de Energie,
Groeve Herman, de Gratheide en de Carisborg.
Zodra de kolenschaarste een ainde genomen had,
moesten de meeste bruinkoolgroeven wegens qebrek
aan lonende afzet, het bedrijf stopzetten. Alleen
de Carisborg heeft steeds het hoofd boyen water
gehouden en is nag vele jaren in bedrijf geweest.
De ontginbare bruinkoollagen, die in Zuid-Limburg

i
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werden aangetroffen, hadden een diktL van 5 tot 10
meter. Tijdens de ontginning werden nog veelvuldig
stukken hout in de lagen gevonden, hetgeen veer
tot bewijs kan dienen, dat deze bruinkool uit plantenresten is ontstaan.
De bruinkoollagen in de oertijden werden natuurlijk
niet. ontgonnen, immers er waren nog geen mensen.
Het inkolingsproces hiervan is verder gegaan en ten
slotte zijn ze veranderd in steenkolen welke een
koolstofgehalte hebben van 75 tot g8 %.
De omvorming van planten in steenkolen heeft
mliiioenen jaren geduurd. De drie grootste factoren, die
daaraan hebben medegewerkt zijn tijd, temperatuur
en druk. De door de overstromingen aangevoerde zanden kleilagen zijn verhard en vormen de gesteentelagen, die zich nu boyen de kolenlaag of tussen twee
kolenlagen in bevinden. Dit gebergte noemt men
"C a r boon".

Dat er meerdere soorten grond, o.a. zand en kiel,
op de plantenlaag werden aangevoerd, blljkt wel uit
de verschillende soorten gesteente, die ondergronds
worden aangetroffen. De meest voorkomende gesteentesoorten zijn de zandsteen (een zeer hard gesteente),
de leisteen (een zacht en brokkelig gesteente) en de
z.g. zandige leisteen.
tilt het felt dat zjch in de aardkorst meerdere lagen
steenkolen boyen elkaar bevinden met dunnere of dikkere steenbanken ertussen, blijkt, dat de hiervoren
beschreven garg van zaken zich meerdere malen moet
hebben herhaald. Dat is ook begrijpelijk, als men
bedenkt, dat het aengevoerde zand en de kleidelen
op de plantenlaag weer een vruchtbare bodem vormden
Voor nieuwe plantengroei.
De steenkolen,op deze wijze ontstaan, onderscheiden
we in drie hoofdsoorten, n.l. magere kolen, vetkolen en gaskolen.
De magere kolen zijn de oudste en worden zo genoemd,
omdat ze weinig vluchtige bestanddelen bezitten. Ze
worden hoofdzakelijk gebruikt voor huisbrand, In
Zuid-Limburg werden ze gedolven in Staatsmijn Uilhelmina, in de vier Oranje Nassau rnijnen, in de
Domaniale, in de Willem-Sophia, in de Laura en Julia.
Vet en gaskolen zijn van een jonger tijdperk en werden hoofdzakeiijk gedolven in de Staatsmijnen Emma,
Hendrik en Maurits. Deze kolensoort in de vorm van
fljnkooi is zeer geschikt voor de fabricage van
Cokes en gas, vandaar de cokesfabrieken op Emma en

Maurj ts.
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werden door deze mimen als zaDe grovere vetkolen hoofdzakelijk in de industrie
danig afgeleverd en
gebruikt.
aangetrof'fen
In Zuid-Limburg zijn steenkoollagen
tot ± 2 meter.
varirende in dikte van enkele c.m.
werden riff'els geenkele
cm.
dikte
De laagjes van
kwamen voor ontginning
noemd. Over het algemeen
lagen van 50 cm en dikker.
slechts in aanmerking
afbouwDe andere, dunnere lagen, werden "njet
de
omdat
de
exploitatiekosten
waardig" genoemd,
dan
50 cm
opbrengst overtroffen. Zeifs lagen dikker
tot de "niet
zijn,
kunnen
soms
die zeer onzuiver
afbouwwaardige" lagen gerekend worden.

Zellef bedéne.
Zellef bedéne. . supermaat..

kingersjpielgood. . ajokelaat.
't Is e paradiehs Op end.
't Is ing zung weed, wie me zeët.
Kingerveutjes reppe zich,
kingerhendjes sjtrekke zich,
kinger-eugsjkes weëde groeët,
tesjkes weöde sjwoar, wie loeed;

krölkes en e tin-so1dtje,
bl5ksjkes en e rölke ködjes,
frenkele eu neegelkes,
bi-j 't duëske sjweëgelkes
en nog doehzend anger zake,
die e kink gelukkig make.
Likge'loate, dat vilt sjwoar
En wo'arum Och, 't likgt toch doa?
Aaii d'r wjnkeleer d'r road:
Lekg nit alles vur 't griehpe.
Dat me doavuër weed besjtroaft
wie kan dat e kink begriehpe.
E.M. -C.

ILA.J. Dortants
Eygelshovenerweg 25

6374 KB LANDGRAAF NL
Tel. O453 15315

LEULLE
Oudheldkundig

risch Genootschap

TIN

Cultuurhisto-

Landgraaf

Sept. 1988.
nr. 3
de Jaargang.
In mijn vacantie ben ik ver weg geweest. Ruim 8
uur lang zat ik in een viiegtuig op een hoogte
van + 11 km en vioog met een vaart van + 1001) km
per uur. En toen zat ik aan de uestkust van Canada.
Hier is de geschiecjenis nag geen 200 jaar oiid. Wat
er voor die tijd was daar weten ze niets of' heel
weinig van. Ze kunnen er naar gissen of za moeten
de oude indianen geloven die verteilen van hun
ouders, grootouders of voorouders en wat deze mansen verteilen kunnen ze niet bewijzen want 'r is
niets opgeschreven.
Wel weet men dat er enkele duizenden jaren qeleden
evenals hier, mensen geleefd hehben die wei niais
opschreven, maar lets nagelaten hehben.
Evenals de mensen welke in die tijd hier bij ans
leefden,leefden men toen daar in hat stonen tijdperk.

1k heb daar van iemand (die 30 jaar geladen nag
Nederlander was) een paar stenen pijipunten gekregen zoals die toendertijd oak hier gebruikt
werden. Het materiaal waarvan die pijlpuntan qemaakt zijn is geen vuursteen maar graniet. Ze ziin
net za muai als hier maar ze zijn zuart en niet za
hard. 00k van ander materiaal(steen) had hij werktuigen.(pijlpunten, krabhers, mesjes, vui3thijInn
zowni groot als klein)
Van die zelfde oud-Nederlander kreeg ik nag enkale stukjes versteend hout en een stukje varstemude pees van een dinosaurus.
Ja die vacantie zit me nag een beetje dwars en ik
hoop dat jullie daar hegrip voor hebben en dat er
dus deze keer geen verenigingsnieuws uit de
schrijfmachfne rolt.
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ONZE SECTIES
Sectie GENEALOGIE.
Oak in de afgelopen zomermaanden is de sectie Genealogie actief gebleven. De maandelijkse bijennkomsten venden normaal doorgang en werden door nagenoeg alle sectie-leden bijgewoond. Wel zijn de
meeste leden in deze periode minder intensief' bezig geweest met hun eigen familieonderzoek. Drin
keer hadden we een gastspreker op onze bijeenkornst
en drie keer gayen eigen leden een uiteenzetting
over hun individueel genealogisch onderzoek.
De transcripties van de Franse volkstelling zijn
bijna klaar. Het ugt in de bedoeling orn deze binnenkort uit te geven.
Op zaterdag 14 mel brachten we een gezamenlijk hezoek aan het "Documentatiecentrum Limburg" in
Ilaastricht. Deze excursie was zeer interessant en
leerzaam.
Op de feestavond t.g.v. het eerste lustrum van het
OCGL hadden we een uitgebreide info-stand over genealogie ingericht. Deze trok zeer veel belangstelling.

Dok hebben we ans in de afgelopen maanden intensief'
bezig gehouden met het zoeken maar een geschikte
huisvesting. Uiteindelijk is onze keuze gevallen
op het gebouw behorende bij de speeltuin "St.TarCiSiUS" aan de Aeatrixstraat te Nieuwenhagen. Hopenlijk gaan meerdere secties van deze locatie gebruik maken. De huurprijs kan dan gemakkelijker
opgebracht worden en bovendien voelen we oms als
secties vat beter met elkaar verbanden binnen het
OCGL.

In de komende periode zullen we oak veer orn de
maand een inleider uitnodigen. We hebben hiervoor
al een aantal contacten gelegd. De tussenliggende
maanden zullen we dan onze normale bijeenkomsten
houden.

We zum bezig contacten te leggen met verwante
werkgroepen uit andere gemeenten.
Wegens studie kan onze voorzitter F1athHeyen onze
sectie voorlopig niet meer leiden. Dat is voor
ans een groot gemís. Gelukkig hebben we ons lid
Harry Heugen bereid gevonden orn gedurende de
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studietijd van Math.diens taak zolang
men. Tevens zal Harry dan onze sectie over te newoordigen in het bestuur van hot CJCGL. vertegenZoals gebruikelijk drukken we ook
nu veer op de
binnenpagina vier oude beroepen af' uit het
in 1f94
door de Gebroeders Luiken samengestelde
hook je:
"Spiegel van het Flenselyk Bedryf".
P. Janssen.

Sectje DI/LEKT.
In het vorige Bulletin schreven wij:
de sektie is
verhuisd. En nu kunnen we schrijven: de
sektie
dialekt gaat weer verhuizen. Evenals de
sekties
1rcheologie en Cenealogie en ook het bestuur
van
het O.C.G.L. zullen uij in de naaste
toekomst onze bijeenkomsten in het klubhuis St.Tarcisius
houden. Uiteraard tot wi, een eigen
O.C.G.L.-onderkomen hebben. Maar in rnijn kof'f'iedik
kan 1k daarover
nog niets vinden.
Dus verhuizen we maar weer eens, in de
stollige
overtuiging dat dit een verbetering hetekent.
Onze werklust zal hierdoor toch niet negatief'
belnvloed worden, dachten we.
Dus, de steeds langer wordende avonden
zullen, na
de algelopen, zr lange vakantie-periode
vrtichtbaar ingevuld worden
hopen we.
Overigens is onze volgende dialekt-avond nog in
lokaal Dirks, Donderdag 29 Sept. orn 20.00
uur.
We hopen iedereen veer te zion.
E.M.-C.

Sectje NTUURMONUMENTEN EN KARTOGR/WIE.
Onze bijeenkomsten zijn vastgesteld op de nersto

maandag van de maand.
Ons bestuur zat echter in moeilijkheden en was gedwongen hun vergadering op maandag 3 oktober te
h ou den.

flus onze bjeenkomst nu vastiesteld op rnaandaq
10 oktober orn 19.30 op de Kempkensweq.
Uij beginnen bet nieuwe jaar uitgorust
aan eon druk
Programma en hopen dat allen aanwezig zullen zi:in.

LQLjiND/G 10 OKTOBER OP DE

KEMPKENSIJJrG.

OUDE WATERPOEL
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Op dinsdag 5 april 1988 werden aan de Gatestraat
te Nieuwenhagen kort bij boerderij Reumkens grondwerkzaamheden uitgevoerd t.b.v. hot bouwen van een
uoonhui s.

Daar de aspirant-bouwer niet van plan was keiders
aan te leggen werd de bouwput tot ca. 81] cm beneden het maaiveld uitgeschacht.
Het qrootste deel van het uitkomend materiaai
bleek echter te bestaan uit een losse opvulling
Deze bestond uit pum, verbrande restanten, scherven van porcelein, bloempotten en andere resten
van huishoudelijk materiaal.
Daar deze ondergrond ongeschikt was voor een fundament werd het pum dieper weggehaald.
Ohr. J.Spierts, welke tegenover het bouwterrein
woont wist te verteilen dat hier in hot begin van
deze eeuu eon watorpoel was geweest. Naar aanleiding hiervan had hij aan zijn waning men tableau
aangebracht met als opschrift: "a qenne hofdrink"
\Jermoedelijk valt de oorsprong van deze poel uit
de tijd van de \Jaechshof, (zio Jaarboek 1986,
bldz. 37 e.v.) welke hier ulakbij gelegen heeft.
In jeder geval heeft de poel tot bet begin van
deze eeuu gediend orn o.a. het vee van boerderij
Reumkens hier te laten drinken.
Op oude kadasterkaarten staat ean de Gatestraat
inderdaad eon plaats aangeduid als HdIr drink"
echter meer noordelijk van deze poel.
0e aspirant-bouwer heeft tot bijna 3 meter beneden bet maaiveld moeten uitschachten eer de laatsta modder met stukken bout, veruijderd waren.
Hij kon aisnog kiezen tussen men zwaarder fundament of kelders aanleggen.
Hij koos voor dit laatste, zij het met de nodige
financiele conse quentie s.
Liiel Beckers.
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LUG ERENS in LAN DGRAA F
Twee rond-toerende kampeerwagens met Frans kenteken
doolden door Landgraaf' op zoek naar het Erens-huis
in gene kamp te Schaesberg.
['let de wetenschap dat men alleen maar een stukje
muur zou vinden wilde men toch eerst ten gemeentehuize informeren wat men daar nog van bet Erenshuis of de Erensen wist,
flet enkele gemeente-gidsen als dokumentatie rijk,
en de zekerheid dat slechts een stukje rnuur van
grootvaders-huis nog overeind stond, wist men
niet meer dan dat men huizenzee alle oude voorstellingen wegvaagde.
De voorlichting van ons aller Landgraaf had de familie op de hoogte gebracht van het bestaan van
een Heemkunde vereniging en naar het dichts bijzijnde kontakt-adres verwezen. Ze wisten dus hoe
ze moesten rijden en zo verscheen op maandag
22 augustus 1988 in de namiddag een 7-koppig gezelschap aan het opgegeven adres.
De oudste heer van het gezelschap stelde zich voor
als Luc [rens en "Mijo grootouders woonden in de
Kamp, bet huis waar als laatste Erens Jozeph of
het Heerke woonde",
Hiermede was bet us gebroken en werden over en
weer vragen gesteld. Woord-voerder van het gezelschap bleef voornoemde,75-jarige, heer, de enige
van het gehele gezelschap welke, zu het voorzichtig,r'Jederlands sprak.

Uooreerst nu de vraag; wie is nu eigenlijk deze
Luc

[reos?

Vlug werden de nodige familie leden erbij gehaald
en zodoende het raadsel voor mij opgelost.
Deze Luc was n.l. een zoon van Frits Erens die
een broer was van de oms zo bekende tachtiger
Frans en van de hagiograaf [mile en van de bekende dLiivenmelker Jozeph [reos. (In Nieuwenhagen en Schaesberg bekend als: "'t Heerke oet
gennae Kamp".
Deze Luc vondt het vreemd dat hij "Schaesberg"
of "d'r Sjeet" niet meer terugzag en waarom moest
hij nu in Landgraaf zijn. Ja, wat is Landgraaf?
De gehele geschiedenis van het ontstaan van de
gemeente Landqraaf werd uit de doeken gedaan en
telkens moest alles vertaald worden zodat alles
nog al wat tijd in beslag nam want er werd nogal eens gelachen of men moest weleens bekomen
van de verbazing. Vooral had men moeite met de
Voorstelling van de bokkerljders, u weet we! die

rovers die op bokken gezeten zich vliegensvlug 3g
konden verplaatsen en die nadat ze berecht
waren
werden opgehangen aan een nabij de archeologische
landgraaf' steande Galgenboom.
Dergelijke verhalen, zo vertelde Luc, waren
vroeger in huize Erens niet onbekend en hiervan werd
dan ook door zoon en schoondochter met aandacht
geno ten.
In voqelvlucht werden vele zeken en gebewrtenissen in en orn Schaesberg verleden zo goad en
za
kwaad mogelijk in iji-tempo doorgenomen.
De 75-jarige vroeg over van alles en nag wat.
Veel wist hij zich nag te herinneren uit zijn
jewgd en studiejaren, zlfs
blauwe paol"
(grenssteen Holland-Oostenrijk) kwam ter sprake.
Toen we weer terug kwarnen bij de familie
kwam de famille grafkelder t'r sprake. FienErens
niet hoe men die in deze huizenmassa moest wist
want door de diverse verkeersknooppunten wasvinden
voor
hen een duidelijk kenteken of herkenning
van het
een of ander een waar probleem. In + 20 jaar
niet
meer in daze omgeving geweest zijnde, zag het een
en ander er wel wat vreemd uit.
Hat boek "Schaesberg in woord en beeld" werd
eerst
aandachtig doorgenomen en daarna heb 1k hat qezelschap naar alle door hen gewenste plekjes en plekken begeleid. Het hoogtepunt was de grafkelder van
de famille Erens te Schaesberg. !andachtig
werden
de namen gelezen en er werden vele foto's gemaakt.
Iievrouw Erens, Luc's Franse-echtgenote wist met
vijf woorden Engels of Nederlands bij elke tante
of oom een korte herinnering aan te halen.
Nog even langs Rolduc waar door Luc enkele jeugdherinneringen werden opgehaald uit zijn kostschool
tijd en hij wist te vertellen dat alle Erensens
hier op school geweest waren. 1an tijd gebonden
werd het gezelschap de weg gewezen richting rkenKeulen.Er werd uitermate hartelijk afscheid genomen en werd afgesproken een volgende keer een
uitvoeriger bezoek aan Landgraaf te brengen en
toen volgde op een meewarige toon: "Dit zal wel
mijn laatste bezoek aan Schaesberq zijn, ik ben
de jongste niet mear."
lUs vaststaand werd echter aangenomen dat nauitwisseling van adressen en telefoonnummers wij
Zeer zeker de famille in Frankrijk zouden bezoeken orn daar met uitleq de stad van Jeanne d'lrc
te bezichtigen.
Dit is het verhaal van een niet alledaags maar
aangename kennismaking met een Franse tak der fam.
Erens.

ha.er.
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HAE NGENAEMD
Het was in het readhuis van Lanrigraaf dat we met
elkaar kennis maakten.
Zij waren zeer geinteresseerd in onze kruisweg
en wij wisten er het een en ander van te verteilen.
Tijdens het lange gesprek en de rondleiding bleek
dat zu ook veel belang steiden in de persoon
ad de Haas, zodat we er maar een bezoek can Uchiwilier aan vast knoopten.
Reclame maken voor onze kruisweg was niet nodig,
uij gingen met de eer strijken. Die van ans sprak
hen meer aan,
Het bleek dat zij in hun woonpiaats, Monnickendam,
lid waren van een vereniging die aan Genealogie
doet en dit was de oorzaak dat ze near Zuid [imburg afgezakt waren. Zijn familienaam is "Haen"
en lang geleden had zijn familie in Nieuwenhagen
gewoond en daarom kwamen ze in het raadhuis van
Landgraaf terecht. Dear zagen ze onze kruisweg,
inforrneerden near meer gegevens waarna wij op de
proppen kuamen en toen bleek dat er meerdere
raakpunten waren.
Wij hebben een gehele dag heel prettig samen doorge br acht

Er is heel veel over Landgraaf te verteilen en er
is nog maar weinig over geschreven, mear wat wij
er van hebben, hebben uij hen meegegeven.
Maar ook zij hadden veel te verteilen en zij hadden ook een boekwerkje bij zich hetweik wij van
hen kregen.
En voor dit boekwerkje uil ik even reclame maken.
De titel is "HAENGENAEMD" en is"een studie naar
het gebruik en de betekenis van de naarn Haan of
Ham n"

Zeer interessant voor personen die de naam Haan,
Haen of Hahn dragen,
Natuuriijk oak personen die Genealogie bedrijven
zullen het belangrijk vinden.
Dhr.Haen is zeif de auteur van dit boekuerkje en
biedt het te koop a.an voor f.10,-- (excl.verzendkosten).
Wij hebben een afspraak gemaakt;. Is er onder de
lezers jemand die dit boekwerkje in zijn bezit
vii hebben dan kan die persoon het boekje bij
mij kamen bekijken en bestellen. We yachten dan
een paar weken am za veel mogelijk personen bij
elkaar te krijgen en dan zorgen wij dat van
Gend en Loas de geheim zending bij mij afgeeft

zodat er op de portokosten bespaard kan worden.
Heel eenvoudig dus:
Korn even langs (of' bel 317929), bekijk, betaal en
na ca.4 weken hebt U hot in Uw bezit.

U begrijpt uel dat wij graag alles in en keer
willen bestellen en als U te laat kornt dan komt
natuurlijk op elk boekje de verzendkosten en die
zijn niet mis.
ilijn adres: Kempkensueg 2, 6371 BS Landqraaf' en
het tel.nr. is 317929.
Chr. V.

d'r SUPERMAAT
Vir hoale de waar in d'r superniaat:

d'r essig en de erpeisjlaat,
de bloodwoesj en 't iehs mit nuëtjes
d'r f'leutekies, de zachte brudjes,
de pempers en de vusjfilees,
de appelsiene en 't vleesj.
V'r sjneure, wie 'ne erme gek

mit 't kerke r6nk,
va rek noa rek.

Ich houw e brifke i gen tesi:
doa sjtóng dróp: e peksjke gsj.
en angesj nieks. .rnar wens te zils
wats te alles in dat keërke kries,
da valle dich de oge oape,
dan kans te nog ailing mar hoape,
dat sjtraks dieng buësj ging i6ker hat..
J)at kassa-miensj, óch went ze weul
hat vor ieg buëzje gee geveul..
Die sjikt dich trUk en zeët zoewaar:
zet ze mar fleer, die kaar mit waar
en got noa heem en brek d'r sjpaarpot
't n'aag get dri zie, wil ich hoape

Ja lûj, de

oape;

tied, dat 6p die iat

d'r wfnkeler de sjood va uch
flog 6pgesjrieve hat

dee is vurbi-j
Noe is 't
bótter bi-j d'r vusj..
en angesj bliette ratsekale leëg, dee dusj
:

E.M. -C.
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NIEUWBOUW aan de HEREWEG
augustus 1901 is de firma K. uit
Op vrijdag 29
uitschachten van de
Heerlen begonnen met het
gelegen onder aan de Hereweg.
grand op eon terrein
woninqen (flat)
Dit ten behoeve van een tuintigtal
gezinnen.
voor kleine en/of onvolledige
dat moment
Opdrachtgever is de firma J., die op
zo'n
slordiqn
bozig was met hot reliseren van
500 woningen.
te Schaesberg, hot
0e grond werd naar eon terrein
hot spoorzogenaamde Klinkerkuartier, tegenover
wegstation gebracht.
behoeve van de
Enkele dagen eerder had men ten
Packbier al
de
Familie
naastliggende waning van
fundament van dit
qetrakken,
orn
het
eon sleuf
te voorhuis te versterken. (Dit orn instorting
zaken aan
kamen).
Daar ik verwachtte hier archeologische
in
do
gaten gete treffen, werd het uitschachten
ho u den.
die hier uroeger
De fundamenten van de gebouuen, aanwezig. De oude
qrotendeels
cog
stonden, waren
door Pietje
gebouwen werden laatstelijk bewoond
Pietje"
die hier
Savelberg bijgenaamd "'t Poekele
dreef met de naam "Dc kleine
eon textielzaakje
wins t".
bewoond door Johan
Ooit (4. 1885) werd het gebouw (onderuijzer) bijpartikulier
Jas Rcimkens, eec
genaarnd "'t Zeephetsjke".

hakkerij van de
Vorder lag hier een woonhuis met
Familie Braun.
van HoerlerOver deze bakkerij wist dhr.Uijkers 1920
samen met
in
baan te verteilen, dat hij hier geinstalleerd.
zijn vader eon bakkersoven had
beyond zich
Onder de waning van de famille BraunDaarop heeft
aen de westzijde een gewelvengang.
voorrnalig gebouw gemen opgaande muur van het
staan.
in de grond
[en gedeelte van cze gewelvengang is cog man rie
bevindt
zich
thans
blijven zitten en
De gang was
voorzijde van het nieuwe gebouw.
hoog
en opgevulri
cm. 3 meter breed en 2 meter
met grond en pum.
enige mocite
Van een demi van de gang kon met
jets opgetekend worden.

Tek. i

r-1
mergel

bokj

metsel
sten - n

r

1

siri

Rechterzijde van gewelvenqang
3 meter breed en 2 meter hoog

rl
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De constructie bestond uit allerlei soorten stenen, zoals beneden enige mergelbiokken en daarboyen halve bakstenen, waarachter grote keien
als opvulling. Boyen in de koepel was met hele
metsel stenen qewe rkt.

De vloer boyen deze kelder was met prachtige tegels belegd geweest. [en aantal tegels vormdo
samen een figuur.
LJat vooral opviel waren de verschillende fundamenten van het gebouw. Soms was dit een armzalig
gegolfde puinlaag en brokken steen, terwijl het
zware fundament van de rechter-achtermuren 2 meter diep lag. Under het gebouw lagen minstens
twee kelders, die niet met elkaar in verhinding
stonden.
Tek. 2

breed
en diep
f undament

1\

te ge 1-

vloer
B

gewe i ven

voovei
n i e u u bo u w

keider

= vindpiaats Laat-middeleeuws kruikje
B = vindpiaats vioertegels
C = vindplaats flessen
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Bij hot uitschachten kuarnen allerlei voorwerpen
te voorschijn, die echter alle van deze eeuu waren.

Interessant was de vondst van een aantal bier erì
iimonadeflesjes van bedrijven uit de huurt.
Enkele flesjes van "P.Schiffers, Nieuwenhagen"
'Jerder op het

fiesje eon
f irmateken;

een bootje.

2x 0.3 1 vermoedelijk beu"Jozef Hunt3 S"
gelflesjes) "Liminade Gezeuse, Heerien".
"Johan Jurgen. (o.3 1 flesje)
C he y remont

L imonade Gazeuse"

"Eral (fles 0.7 1)
Limonade Gazeuse
Simpelveld Holland"
(op de fies stond nog meer tekst)
"Rutten Bierbrouwerij
De Zwarte Ruiter"
(donker gekieurd glas)

Naast de eerder genoemde gewelvenkelder kuam eon
gedeelte van een LaatMiddeleeuws kruikje te
voorschij n.

Het was echter door de dragline zwaar heschadigd
en eon aantal scherven kwarnen in de af'gevoerde
grond terecht.
Pogingen orn in Schaesberg nog jets terug te iinden zijn echter mislukt.
Wiel Heckers.

HEEMKUNDE en

mieljeuL
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Op e p3tje.
Ich meen, die huëre blj-jenee wie e tlekselke
aazie, dat de
Wat han ich aa heenkunde, wen ich ka
welt van noeh noa de knoppe geh6lpe weedt.
waal van
Wat zalle de generaassies, die iìoa Os kOmme,
6s zage, went v'r noeli nil dOnt, wat v'r kanne, urn al
wat v'r verz6wcl hOnt, wer in onder te kriehge?.
gidderD'r klinge man kan dat zieëker nit ailing, mar
inne kan zieng sjteenkes bi-jdrage, doantit dat Os welt
wer leëfbaar weëdt.

E paar kling vuërbilder:
Went v'r in de winkels ins alle plestiek tille wége1
ninnier
re, die ze 6s wille ópdwinge? Vier ¡tOut toch
zeif ing tesi bi-j Os. Wen ich ailing nati V&l) dink..
Ich weul ins wieëte, wievöll doehzeride kielloos piestiek die Onnuëdig aan de lilj ópdringe. Mesjiens, dat
de direksies endlich wer Op papier ueverg6ril, went ze
merke, dat vier Os dee plestiek nit langer in d'r
maag lotte dujje.. 't heel mich umnier good, wen ich
Op inne amerikaanse film ziel'i, wie ze doa de winkelswaar in groete papiere tüte verveure.
Woarum lotte v'r Os nog urniner van Ariel, Dash ciizoewieër d'r kop wild make en kope nog uninter zOpe2

poeler mit fosfaat of' anger witmakere? Lotte v'r jeer11k zieë: went de noaberlilj 't zelide dOttI, wie vier,
(la hooft ginne rnieë Op d'r angere sjaloeës te ziee,
dat dee e grauw sjluierke wiee of winniger uvver de
wesj hat likge hat is loch allernol kwatsj.
Mar 't is ing woar heed, wie Ing ków: zoelang wie viCr
dat tstiig bllehve g?ile, prnkkezOre de Jabrikaitte te
nit druëver, um dat riiiljeu-vergif oeht d'r handel
numme. .Bi-j d6n sjpieelt loch nicks angesj ing rol es
wie geld, geld en itog ins geld.
En d'r klant is te sjtOni, um gebroehk te make van ' t

felt, dat heë kuening is
De sjpreejs. Zoelang, wie vier ze gèlle: de sjpreeis
die Op clriehfgaas wirke, prakkezeert giiine fabrikant
druëver um Op e anger sisteem uCver te goa. . nit clic

zint in d'r hande', v'r zint alling gel voehl um Os
e bietje mujte te doe..'t GieCt toch ginne miensj
mieë, dee mit de hank Op 't hat ka zage, datte nit kawit, wie graad dat driehfgaas Os ozon-besjerm1aag
pot rnakt en wat de gevolge zint.
Zoee kenk ich wieër goa, mar went vier Os zeif ntar
ins wakker sjudde, da is dat Och al get Weë(1
E.M. (.

EEN DROOM
Ich ha gedrurnd dis nach
ich ha dis nach zoewaar gedrurnd,
dat ich d'r Ilergod wuër,
ich kiekket ins um riiich erum

en ich versjoot va kluër

Mieng welt, die woar toch vreuger sjun?
en d'r miensj, de woeët zoe sjlauw?
De vóng toch d'r kompjoeter oehi
en de sjtudeert zich blauw
De

koet toch in dee lange tied

e paradiehs droeht inake
Mar ilea, doavuër houw heë ging tied..
de niaket anger zake.

Ich sjriappet mich d'r nujje bru,
doe zoog ich alles g6d:
Mleng leef lûj, zag ich, zit ieër gek,
ieër iiiakt mieng welt Lapot.
Ich zien doa auto's, brommere,
wat zint dat vuër fabriekhe?
Woa vreuger busj wear, is 't kaal,
zoeë wied wie ste kans kiekke.

Ich zien atoomcentrales sjtoa
en wat is mit Inieng zieë?

Al wat drin levet, sjturft mich oeht;
de helf Is al nit mieë
En doa dat klee erbermiicli vóik
nut al zien plestik tüte,
nuit h5nne sjpreej, mit h6n vergif,
wat ze ¿p mieng velder sjmiehte...
Wie langer, dat ich kiekke d6ng,
wie mjeë vool mich doeh óp.
Zoeë kan dat toch nit wieër goa..
Doeh zag ich endlich.. : "sjtop"
D'r ¡uoehskompjoeter zat ich aa
eri dujjet óp inne knop..
Doe houwe 6pins alle lüj 6p de welt

e lempke vur d'r kop..
Eri gieëker kler, went ze get doge,
Wat sjlech woar viir 't nuieljeu,
beg6s dat dink te brenne .....
Wat woeëd 't doe kloar. mordJuu

/19

50

I)ie groeëte heere, die 't vergil
mit sjipper vol verveure,
(loa gruj je t (ile lamp mit (le minun t.

(loe zoog ste die :Lns sjneure..

1)ie rézete hals uvver kop
de sjlauwtste diktesj aal';
ze sjtoke mieljoeene keëtse na..
mar ich, ich winket aaf.
Zörgt jeer mar, dat miciig welt; wer weëdt
wie ich ze uch gegeëve,
da pak ich ócli (lie lempkes vo(t;,
kaut ieCr wer rmijjig ieive.

l)oeh woeCt ich wakker en ' t iesj
v611: ich mich an d'r kop:
gee lempke v6lt ich, niar ich dach:
"Ich han 6ch rechi cloa dróp."
E. N. - C.

STA MBOOM
5T/FV1B0011 1k blijf verwonderd

Telkens als 1k de qegevens zie
Ml ver terug, vccr zeventienhonderd
[let grote schreden, [enealog.ie

Hlijf maar altijd verder zoeken
Onthullen dat. houd je in toom

Dude tijd in archiefboeken
haken mogelijk de STMIIROE]1I

Ter ere van de GENEML01'IE
Flarint Flenssen.
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WEKEL'JKSE WASBEURT

Piet, Sjeng, Maria en Huub dat waren de wekeiijkse
kandidaten voor de schrohbeurt in de waskuip weike
moeder op zaterdagmiddag pleegde te houden.
Eerst werd de kachel nog eens goed opgerakoid en
van brandstof voorzien, daarna werd men good gevuide teil of waterketel op het fornuis gepiaatst
met water gevuid en werd dit water verwarmd tot
overheet waswater.
In een atmosfeer, vergelijkbaar met een sauna,werd
de waskuip gevuld met het qioeiend hete water orn
daarna met koud water op temperatuur gebracht te
worden.

is de voorbereidingen ten einde zijn, voigt een
oproep aan de kandidaten orn als eerste de schrobbeurt te ondergaan. \Joor moeder is het orn het even
wie de eerste of' de laatste zal zijn, ais hot maar
met de nodige spoed gebeur't.
Gewoonte getrouw maken de jeugdigen er echter
steeds een probleern van wie als eerste mag.
Bij Maria en Huubke is dat vaste prik. Na veel qnherne voigt prompt moeders bevel en wijst luidkeels Maria aan als eerste orn dan gevogd te worden door de allerjongste.
Deze kan de wasbeurt rneestai hot beste gebruiken
omdat hîj gewoonte getrouw het liefst daar speelt
uaar de meeste troep te vinden is.
¡Us iaatste voigen de twee oudsten die ondnriinq
geen probleem zien in wie een of twee is.
Gedwee lieten ze de beide bekvechters hun gang
qaan en wachtte rustig de door moeder vastgestelde beurt af.
Na Hubke, waar moeder eigeniijk hot meeste werk
mee had orn hem weer redelijk toonbaar te krijgen,
was het waswater dan ook men behoorlijk. eind van
schoon verwijderd en tevens afgekoeld. Maar dit
iaatste, was geen nood. Er werd eon betrooriijke
scheut heet water aan hot zogenaamde sop toegevoegd en Piet en Sjeng ondergingen vervolgens de
boenbeurt.
Deze gebruikelijke volgorde evenais de steeds
'Jermanende woorden tot stute was iangere tijd
bet, wekelijks gedrags-patroon. De uitdrukkingen;
"swat verke", "peakswat", of "woa haste dig in
gewaist" ontbraken daarbij niet.
OP zekere dag is echter een geheel andere voigorde ingesteld na hevige protesten der beide
o Uds ten.
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Wat was er gebeurd???

[ens na de gebruikelijke schrobbeurt1 toen jedereen van schoon ondergoed was voorzien en een jeder
met blinkende neus aan tafel zat kwam plotseling
uit Hubke's mond de mededeling: "Mam, 1k weet
niet of je het gemerkt hebt, maar Maria en 1k,
we konden er ncht niets aari doon, hrhhoui ijduns
het wassen in de "huud" qepist".
Dit; "we konden er niets aan doen" werd zeer in
tuijfel getrokken en was de reden tot qenoemde
wisse 1.

De jongeren onder ons klinkt dit vreemd in de

oren hoewel de meeste ouderen dii: in hun jeugd
zo hebben meegemaakt.

De waskuip is vervangen door douche en bad en de
groene zeep door geparfumeerd badschuim.

NIEUW LOKAAL
\Jerenigingslokaalvoor onze Heemkunde \Jereniging.
De sluiting van de F3eute heert onze vereniqinq
grote moeilijkheden hezorgd.
De secties zaten zonder lokaal. en moesten her en

der verspreid in Landgraaf een ander lokaal zoeken.
Dit was niet bevorderlijk voor onze vereniqing.
[en aantal leden heeft daarom koortschtig qezocht
naar een oplossing en deze gevonden.
Daardoor zijn een groot deel van de ongemakken
thans achter de rug want vanaf oktober worden
praktisch alle activiteiten op n plaats gehou-

den. Dit is het clubhuis"de paddestoel" in de
speeltuin St.Tarcisius, gelegen aan de Beatrixstraat te Nieuwenhagen. (tegenover het I.V.N.
gebouw)

De eerstvolgende bijeenkomsten aldaar zijn:
- 3 oktober, bestuursvergadering, aanvanq 19.30
-6
"
sectie Ircheologie en cultuur,
aanvang 19.30.

soctie Genealoqie, aanvirìg 19.30.
De bijeenkomst van de sectie Dialekt wordt nog
nader hekendgemaakt, evenals plaats en datum
van de sectie rJatuurmonumenten en Gartografie.
-11

"

w.A.

