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le kwartaal 1997

VAN DE VOORZITTER
in dit Bulletin vìndt U, kort sarnengevat en zeer concreet, het wel en wee
van ons genootsehap in 1996 en de verwachtingen voor de zeer nabije.
toekomst in 1997. fIel is een verantwoording van wat we in het afgelopen
jaar gedaan en nieegemaakt hebben en een beschrijving van onze plairnen
en voornernens. Als voorzilter hoop ¡k dat jeder lid e-r goed kennis van
neemt en dat er, net als verleden jaar, veci mensen naar de jaarvergadering
komen waar veraniwoording en beleid besproken en gekeurdi zullen
worden.
Voor het OCGL is 1997 een lustrumjaar. Op 9 december bestaan wij 15
jaar, hijna evenlang als de genieente Landgraaf. Uiteraard zal hieraan in de
loop van liet jaar aandacht worden hesteed. In elk geval zullen we in het
Bulletin de geschiedenis van de afgelopen 15 jaar te beschrijven. We.
denken nog n.a over de vorm van een officiële viering in de laatste maanden
van het jaar.
Omdat er nog geeii redacteur gevonden is, wordt dit nummer geredigeerd
door het bestuur zelf. Het zal otis zeker niet lukken de vaardige hand van
dc heren Verbunt en Quaedfiieg te evenaren. We vinden echter een wat
gebrekkiger Bulletin heter dan helemaal ge-en.
1k verwacht e-en goed verenigingsjaar.
A.Verreck

We zoeken:
* een redacteur voor Bulletin en Jaarboek
* een coördinator voor de werkgroep Archief
* een opvolger van de huidige coördinator Onderhoud en
Beheer
Belangstellenden kunnen terecht bij het bestuur

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
d.d. 4 maart 1997
Opening en vaststellen van de agenda

V

Versiag van de algemene ledenvergadering d.d. 3 inaart 1996

t

vergaderstuk i
"

Jaarverslag 1996 (door de voorzitter)
vergaderstuk 2

,.

Verslag kascom,níssie en henoeming nieuwe Icasconnnissie
Jaarversiag penrnngmeester

.

vergaderstuk 3

J Beleidsplan en begrothig 1997 (door voorzitter en penningineesrer)
vergaderstukken 4 en 5

j

Voorstel toegangsregeling werkpiaats
vergaderstuk 6

'J Excursies en lezingen in. ¡997
vergaderstuk 7

PAUZE

Laudatio door de voorzitter van medewerkers en i-eden en een opmerking
bij bet l5jarig bestaan t'an bet genoorsc hap.
Bestuursverkiezing

Het bestuur stelt voor Lambert Godschatk tot lid van het hoofbestuur te kiezen.
Albert Verreck, Leonie Robroek en Jan I3ekkers zijn bereid in het hoofdbestuur le
blijvcn.

Kandidaten voor het hoofdbestuur kunnen zieh tot voor de vergadering opgeven. Wie
jemand anders wil opgevcn moet bij de opgawe can ondertekende verkiaring van de
voorgestelde kandidaat orerkggen dat hijlzij de kandidatuur aanvaardt.

Rondvraag en sluzzing

2
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DD 6 MAART 1996
vergaderstuk i

Presentie

Er nemen 41 ledeii dee!.
Afgemeld zijn: M.Quaedflieg, H.Dortants, F.Bremen en E. van Nieuwburg
Verclag ledenvergadering dd 7 maart 1995

Ret versiag wordt voorgelezen. Ret verslag wordt goedgekeurd onder
tocvoeging van onder Rondvraag:
L Wie steli zieh beschikbaar als coOrdinator Onderhoud en Beheer?
De kwestie rond de betaling van de diaprojector van de sectie Monumenten is o)gClOSt

2. Jaan'erslag 1995
Toegevoegd inoet worden onder Bestuur: J.Beckers, interim-penningmeester en H.Dortants. Ret. jaarversiag worth goedgekeurd.
Rekening en vcrantwoording 1995

De betreffende stukken worden ter vergadering uitgereikt. Jan Bekkers, de
interimpenningmeester, licht ze toe. Mevrouw M.Nederpel geeft toelichting
over de bedragen terzake de uitgaven voor bet Jaarhoek en" Ken Landgraaf 2".
Verslag kasconfrolecommissie en benoeming nieuis'e commissie

De kascoinmissie (G.Robberts en J.Seerden) heeft alles in orde bevonden
en verleent decharge aan de penningmeester.
De vergaderiag wijst J.Seerden en E.Willems aan als commissie voor 1996.
Venznlwoordi,rg bestuursbeleid

Een uiteenzetting is te vinden in het Bulletin van het eerste kwartaal 1996.
Zaken die extra-zorg vragen zijn: * Opbouw en beheer van het archief
* lnstandhouding van de werkgroepen * De opvolging van Mat Heijen
Werkplaats: Enthousiaste start. Ret loopt als een trein. Discussie over
toegankelijkheid voor niet-leden. Hei bestuur denkt dat het geen goede
zaak is als de werkplaats "openbaar" wordt. I)e lasten van werkplaats en
archief moeten door alle gebruikers gedragen worden.
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6. Banenpooler

Er is definitief afgezien van een banenpooler. We blijven werken met

vrijwihigers.
De contacten met de gemeente:

Deze zijn goed. \Ve krijgen veci medewerking.
Secties:

De sectie archeologie wil zieh niet houden aan de voor een sectie gestelde
voorwaarden. 1-lierdoor ontstond een onoplosbaar probleem. Enkele leden
hebben hierorn hun lidrnaatschap van het OCGL opgezegd. Er wordt nog
steeds gezoclit naar een oplossing.
Dankwoord aan de scheidende bestuurskden:

M.Quaedflieg heeft noodgedwongen en met pijn het besluit genomen orn
zijn functies binnen het OCGL neer te leggen. I-let bcstuur vindt dit jammer, maar dient het besluit te respecteren. May heeft met kolossale inzet
voor de vereniging gewerkt en zal zeer moeiijk te vervangen zijn.
F.Vreuls heeft met grote deskundigheid zijn taak als penningmeester
opgevat. llij zorgde voor ccii professionele aanpak van het financiele en
materiele beheer. Ook speelde hij een wezenlijke rol bij de opzet en
realisering van de werkplaats.
Zijn vertrek betekent voor de vereniging ecn groot verlies.
Als blijk van waardcring stelt bet bcstuur voor hen uit te nodigen voor de
barbecue op Strijthagen in de komende zomer. De vergadering is akkoord.
Begroting 1996

J.Bekkers licht de betreffende stukken toe. De vergadering keurt de
begroting goed.
Jawplan en beleid 1996
Toegevoegd worden de volgende punten: * prioriteiten aangeven voor de
bijzondere activiteiten van Onderhoud cii Beheer * het overleg met de
gemeente over de huisvesting doorzetten
De vergadering keurt het jaarpian goed en draagt het bestuur op:
1. Voor de iedenvergadering van 1997 ecu regeling te treffen voor de
toegankelijkheid van de wcrkplaats;

4

'I

5-

JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR 1996
vergaderstuk 2
Bestuurssanzenstelling

Op 31 december 1996 was het Bestuur van hei. OCGL als volgt samengesteld:
Hoofdbestuui
voorzitter
- A.J.Verreck
secretaris
Robroek
- H.W.M.
interim-secretaris
- J.L. Godschalk
penningrneester
- J.J.Beckers
vz werkgroep archief
- vacature
Algerneen Bestuur:
- Hei. hoofdbestuur + de leden:
vz sectie dialect
- A.J.H.Heinen

- M.Nederpel
- W.Ploenien
- H. Dortants
- J.J.H.Rietveld
- vacature

vz sectie film, fotografie en monumenten
vz sect je genealogie en streekgeschiedenis
vz werkgroep Waubach
lid van de culturele raad Landgraaf
Redactie Bulletinfiaarboek

Veigaderingen

Het AB vergaderde 6 keer. Het hoofdbestuur kwam hiernaast nog 10 keer
bijeen. Vier keer was er overleg niet de wethouder en de ambtenaar van
cuitnur van de gemeente Landgraaf. De voorzitter nam drie maal deel aan
het overleg van de voorzitters van de heemkundeverenigingen in Oostelijk
Zuid-Limburg. Door problemen met de adressering kwam de uitnodiging
voor de provinciale contactdag in Simpelveld te laat, zodat we daar niet
vertegenwoordigd waren.
De algemene ledenvergadering vond plaats op 6 maart 1996. Er namen 41
leden deel.
BesWur!jk we! en wee

Tíjdens de ledenvergadering traden Frans Vreuls en May Quaedflieg terug
als lid van het bestuur. May Quaedflieg moest tevens vanwege zijn gezondheid de redactie van Bulletin en Jaarboek neerleggen. Mat Heyen trok zich
zich orn persoonlijke redenen terug als voorzitter vande werkgroep Archief.

6

De vergadering wees Jan Beckers aan als nieuwe penningmeester. Leonie
Robroek verklaarde zieh bereid het secretariaat op zieh te nemen. Door
ziekte moest ze echter het grootste dccl van het jaar het werk aan anderen
overlaten. Sinds december werkt Lambert Godschalk ais vervanger mec mel
het bestuur. Hij stelt zich kandidaat als lid van het hoofdhestuur.
Het is het bestuur tot nu toe niet geiukt geschikte opvolgers te vinden voor
de redactie van Bulletin en Jaarboek en het voorzitterschap van de werkgroep Archief. Dankzij de bereidwilligheid van ons erelid, de heer Verbunt,
is liet Bulletin toch het hele jaar kunnen verschijnen. De leden van de
werkgroep Archief hebben tot nu toe door hun inzet de lacune van het
vertrek van Mat Heijen bijna onzichtbaar gernaakt. lien en ander neemt
niet weg dat het bestuur in zijn functioneren ernstig werd gehandicapt.
Ledenbestand

l-let ledenbestand stabiliseerde zieh. Per 31 december waren er 270 leden.

Publicaties

Dankzij de heer Verbunt is het Bulletin 4 maal versehenen. Het publicatie
van het Jaarbock is uitgesteld tot ongeveer mci 1997.
De secties en werkgroepen

De secties bleven in aantaL en omvang gelijk aan verleden jaar. Alle hebben
ze zeer regelinatig gefunctioneerd. De sectie Genealogie organiseerde
opnieuw cen aantal lessen Paleografie onder leiding van Jan Spierts.
De werkgroep Archief beheerde ook dit jaar archief, bibliotheek en
werkplaats. Door de grote inzet van deze werkgroep is een groot dee! van
bet nieuwe Arcliiefmateriaal geregistreerd en toegankelijk gemaakt. Er
werd intensief gewerkt aan de registratie van de royale bruiklenen van Carl
Specker en Hein Goossens. Zij zorgde er bovendien voor dat de werkplaats
groeit en blocit en dat de deelnemers er graag komen.
De werkgroep Onderhoud en Beheer heeft, naast de dagelijkse zorg voor
het gebouw, de WC's van wasbakjes voorzien, de natte ruiinte tot een
hanteerbare werkplaats verbouwd, de grote zaal geschilderd en in de
vergaderzaal een ventilator aangebracht.
Activiteiten
1.

De werkplaaxs

I
De belangstelling voor de werkplaats bleef groot. De deelname
varieerde van 15 tot 35 personen per keer. Op 3 weken in zomer na
en 3 losse weken in de loop van het jaar (2 in december, 1 voor
Pasen), was ze het hele jaar twee maal per week geopend. Wat
betekent dat ze 92 keer gehouden werd.Dit betekent bij een gemiddelde van 25 per keer, 2300 bezoeken. De meeste deelnemers waren
met individuele onderzoeken op genealogisch gebied hezig.
0m te mogen deelnemen moest men dit jaar nog, naast bet lidmaatschapsgeid voor het OCGL, vanwege bet pasje lid worden van de
sectie genealogie à raison van fi. 30. In de ioop van het verenigingsjaar is door het bestuur cen nieuwe toegangsregeiing voorbereid die
aan de ledenvergaderiiig van 1997 ter goedkeuring wordi. voorgelegd.
Ten behoeve van de werkplaats werden in de ioop van bet jaar een
fotokopieerapparaat en een tweede computer aangeschaft.
De kastruimte voor bet archief werd aanzienlijk uitgebreid.
2.

Verenigingsactiviteiten

Het in het jaarpian voorgestelde programma van lezingen en excursies is in zijn geheel uitgevoerd, op de aanbieding van het Jaarboek
na in november. De belangstelling voor de zeer boeiende avond
onder leiding van Jo Vek over "Doe het Zelven in Vakwerkbouw"
veci tegen. Er kwamen siechis 5 belangstellenden. Een grote opkomst (30 personen) was er bij de lezingen van de heer Laurs over
"Monumenten en monumentellzorg in Landgraaf" en van de heer
Boni over "Verbindingswegen in het Romeinse Rijk". Met 27 Leden
bezochten we bet Gailo-Romeins museum in Tongeren. Aan de
jaariijkse Barbecue voorafgegaan door een bezoek aaii de Strijthagermolen onder leiding van de heer Meessen namen 29 leden dccl . Op
monumentendag de tweede zaterdag van september bezochten we
met 22 personen per bus de industriële monumenten van onze
gemeente (Leenhof, Kakert, Eikske, Lauradorp). Deze deelname viel
wat tegen met name omdat er 26 inschrijvingen waren. 25 belangstellenden waren er op 21 november voor ecu lezing door E.Ramakers over "Strijtbagen, zijn Bewoners en hun Relaties". In december
verzorgde de sectie Dialect ecu zeer boeiende vertelavond over
Kerstmis en Sinterklaas waaraan 35 mensen deelnamen. En steroptreden was deze avond weggelegd voor onze gast, de heer Wiel Das
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uit Lauradorp.
Op 23 juni verzorgde liet OCGL een stand tijdens het dorpsfeest in
Rimburg. Er was een grote befangstelling.
3.

Museum

Stapje voor stapje vindt het museum zijn vorm. I)e vitrines in de
vergaderruimie zijn nu geheel ingericht met geologische en neolithische voon'erpen Uil de streek. In de grote zaal zijn de wijwaterbakjes
uit de schenking Annie Janssen geexposeerd. De verwachting is dai
voor de ledenvergadering nog enkele vitrines klaarkomen niet religieuse devotionalia.
Huisvesting

Het huisvesting wordt echt een probleem. Aanvullende voorzieningen aan
of bij het huidige gebouw lijken geen oplossing. In de gesprekken met de
wethouder is dc mogelijkheid van een ander gebouw aan de orde gesteid.
In het nieuwe verenigingsjaar za! met het gemeentebestuur hierover verder
overleg plaat.svinden. Dit hetekent dat we ons voorlopig moeten zien te
redden met wat we hebbeii.
Bij onderhouds- en beheersactiviteiten voor ons gebouw hebben WC ovengens herhaaldelijk zeer goede ondersteuning gehad van de gemeente:
(afdakje boyen ingangsdeur, afdichten van de grote deuren onder de grote
luifel, opruimen van het pum uit de natte ruiinte).
Sainenvattend

Het OCGL blijft het goed maken. Er is een groot aantal actieve leden, er
zijn talrijkc vrijwilligers die zich meer dan gewoon inzetten, onze activiteiten worden goed bezocht, het genieentcbestuur is goed voor ons.
De zorgen die we in 1995 hadden (het onibreken van voldoende bestuursleden, de krappe huisvesting, de onvindbaarheid van een redacteur voor
Bulletin en Jaarboek en een zekere eenzijdigheid in belangstelling en
leeftijdsopbouw) zijn gebleven, maar blijken de vitaliteit van het gebotschap niet aan te tasten.
Januari 1997
A.Verreck
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 1996
vergaderstuk 3

Inkornsten:

Uitgaven:

Beginsaldo giro f.
Rabo.

2.50860 Telefoonkosten

f

2.094,51

Rendem. rek.

f

33.017,50

Contrib 1995

f

115,--

Contrib. 1997

f

60,--

Rente rendeient f

1.618,75

f

Subsidie Sectie f

526,44
600,--

Gasverbr.

f

2.473,16

Electroverbr.

f

568,69

aterverbr.

f

40,04

Huur gebouw

f

6.165--

Rente rek Rabo

f

31,31

Contr. terugbet.f

55,--

Rente giro

f

7,16

Waterzuivering f

259,20

Jaarboek 1995

f

1.405,--

Verzekering

36648

id n.leden

f

192,--

Copieergeld

f

1.077,75

Subsidie Gern.

f

10.300,--

Opbr.dranken

f

1.275,--

Gif ten

f

319,--

Contr. 1996

f

6.346,50

Telefoon verg.

f

14,--

Bulletins

f

Ken Landgraaf

f

Verg. JVN

f

Bijdr . excursies f

A.B.N.

f

f

Contrib.L.G,0.G.f

112,50

Lezingen

f

204,95
558,33

Archief kosten

f

Archeologie

f

40,--

Biblioth.Boek

f

202,--

Onderhoud geb.

f

1.619,05

Ventilator

f

1.002,74

30,--

Onkosten

f

505,69

80,--

Toner Cop.app.

f

467,83

300,--

Onr. goed bel.

f

583>--

1.452,50

Kamer v.Kooph.

f

61,--

Kosten jaarboek f

391,--

620,53

Kosten bulletin f

1.246,35

Kosten excursiesf

2.238,25

Copieerapp.

f

1.878>80

Inventaris

f

1.177,50

Saldo A.B.N.

f

620,53

Saldo kas 31.12.1
bank
giro
Rendementrek

f

62.865,11

lo

f
"

516,43
4.543,40

f

841,75

f

33.000, --

f

62.865,11

i

Staat van Baten en Lasten over het boek.aar

Ledencontributie f
Opbr.Jaarboek
f
Sii Opbr. Bulletin
f
320 Subsidie Gemeente f
802 Giften
f
830 Rente rendem.rek. f
831 Rente giro en bankf
812 Opbr. Koffie
f
825 Faciliteiten
f
Lasten;
415 Reparatie en Mat. f
401 Afschri.ivirLgen
f
Verzekeringen
403 Brandschade,WA
f
Belastingen er Heffirtgen
432 Gemeente belastingf
432 Zuiveringsl.
f
800
810

OrLr. Goed bel,
Karner van Kooph.
432

400
130

430
433
431

Alg. E.est.uursk
Toner c.op.app.
Adrninist.r.

Huur Gebouw

Onderh. gebou
Energiekosten

10.300,-319,--

t

1.618,75
38,47
1.077.75

-- -, 259.20
583,

El,

112,50

3.081.89

f

975,-600,-2.185,--

f

554,60

f

195,60
251,70

f
f

f
f
f

f
f

f

f

f

f

Sectie Monumennt. f
Sect.ìe Film
f

150,

f

150,

f

f

150,

f

f

40,

f

f

Kosten Jaarb. en Bulletin
410 Jaarboek
f
391,
411 Bulletin
f 1.246,35

f

204,95
2.238.23

f

Overige uitgaven f
423 Kosten Biblioth. f
421 Kosten Lezingen
f
422 Excursies
f
telefoonk.
f
Corktrib. terugbet.
Verk. Ken Landgrasf
Verg.gebr ¡VN

-.202,
------ff
512,44

t

55,
50,

f

300,

f

Bijdrage excursies f

1.452,30

11

850,50

f

150,

Sectie '.Qerkgr.W
Archeologie

161,--

15,77

f

6.165,
1.619,05

5.033,-2.338,50
25,-10.300,-215,--

f

f

366,48

300,

Subsidies Secties
420 Sectie Genealogief
Sectie Dialect
f

f

1.275.--

f

f

t

f
f

f

f
f
f

f

30,--

505,69
467,83

f

1995

6.346.50
1.597.--

f

f

Contrib. L.G.0.G. f
Debiteuren

1996

1996

f

f

f
f
f

t
f

347,--

77,15
181,70

112,50

300,-372,01
6.000,--

¡.271,12
2.250,64

150,-150,-150,-130,--

2.350,-600,90
420,-360,-120,--

906,01

416,67

I

Jaarrekening 1996
Balans per 31 December

1996

31-12-1996

ACTiVA

31-12-1995

Vastgelegde middelen
Inventaris

t.

3.318--

Automat..app.

f.

1.416,--

f.
f.

2.904,-2.122,--

f.

5.234..--

f.

5.026,--

300,

f.
f.

1.309,--

f.
f.
f.
f.

620,
841,
4.543,
33.000,
516,

f
f.
f.
f.
f.

620,-2.503,-2.094,-33.018,-29,--

f.

39.820,--

f.

39.578,--

f.

45.054,--

f.

44-.604,--

Passiva Eigen vermogen
11.994,-Verenigirgskap f.

f.

11.542,--

Viottende middelen
f.
Debiteuren
Voor'uìt.kostenf
f.
A.B.N./AMRO

Post.bank

Rabo bank
Rendement
Kas

Totaal activa

Voor zieningen
f.
Museumfonds
Fonds mr geb. f.
f.
Onderh f.geb.

3.000,-22.000,-8.000,--

1.
1.
f.

3.000,-22.000,-8.000,--

f.

44.994,--

f.

44.542,--

Schulden op korte termi.jn.
-f.
- -.
f.
Crediteuren
60,
Cont.rihutie 97 f.
Bi.jdr. exc.

- -. -----f.

62,--

f

f.

f.

60,--

f.

62,--

Totaal passiva f.

45.054,--

f.

44.604,--

12

Behoort bij Balans 1996.
Object

Boekcaarde

Aansch.

Afschri.jving

Boekwaarde

31.12.1995

1996

31.12.1996

31.12.1996

Leesprirttapp.1.

Microfims
Leesapp.
Microfiches

238,-520,-f. 1.602,--

Serveerc.agen f.

234, - -

f.
f.
f.

260,--

Archiefkast
Arch.kasten
kl.invent.
Copieerapp.

Computer

-.

-. ---. --

f.
f.

------

238,--

65,-534,-11? 33

130,-967,50
210,-f.1.373,3O

327,50

f. 2.904,--f.3.056,30

2.141,63

f.

f.
f.

210,-469,80

455,-1.068,-116,67
130,-640,-1.409,--

2.122,--

____INNE KLOON

P

Me is nit ummer kloon went ze vur dich ache
doavuur môt inne echte kloon veuél kenne verdrage
Achter der sjmienk wit ginne wie 't geet
Der grutste kloon deé drieét zie ege leed.
Ins richtig lache dat deet der miensj wal gót
Der kloon sjteet doa umdat 't mót
Me numt 't kuns mit groeête K um Iüj te amezere
Of dat óch zoeé gemekkelich geet dat wil ich nit bewere
Der sjmienk ailing deé deet 't nit
't Is der maan deé der heenger zit
Hé hat van alles get ee kóffer vl
De keenger hant der mieéste lól
En went 't lich oet geet en vieéc gont noa heem is hé wer gans ailing
En oane publiek en applaus is inne groeéte kloon mar kling
Hé sjmienk zich eat kruup oeèt zie pak
En hat 't dean vuur ós gemak
Dan is hé wer wie doeé en ich
Geweun mit nieks op 't gezich
Mar hé vrui-jt zich ummer mieö en mieê
Dat hé vur ós wer kloon moch zieé

Sjef Erens
maart 1995

13
4

BELEIDSPLAN 1997
vergadersuik 4

Kern van hei bekid

Het OCGL is uitgegroeid tot cen vereniging met een groat aantai actieve
leden, een breed scala aan activiteiten en een omvangrijke groep vrijwilligers die zich op veel terreinen inzet orn de noodzakelijke voorwaarden te
scheppen. Er wordt van velen veci gevraagd en er wordt ongelooflujk veci
gegeven. Dit vereist een harmonische organisatie en een sfeer waarin jeder
zich thuisvoelt. ilet bestuursbeleid zal dan ook vóór alles gericht zijn op
rust en stabiLiteit in de organisatie, op goede onderlinge communicatie en
overleg en op voldoende en passende voorzieningen.
Byzo:zdere aandachtspunten

Het bestuur wil bifzondere aandacht besteden aan de volgende zaken:
Huiwesting

In overleg met het gemeentebestuur za! gezocht worden naar een
nieuwe huisvesting. Met het oog hierop zal in samenspraak met de
secties en werkgroepen een huisvestingsplan ontwlkkeid worden
waarin onze wensen concreet worden omschreven.

C.' T.

iL4

¿-

De relaties met andere heemkundeverenigingen in Euregio

Gestreefd wordt naar verbetering van de contacten met de
heeinkundeverenigingen in Zuid-Limburg en het grensgebied.
Onderlinge samenwerking bzj onderzoek en pub! icaties

Veci mensen in ons genootschap doen onderzoek maar er worth.
betrekkelijk weinig gepubliceerd. Ook is het vraag of alle bevindingen
van bet onderzoek voldoende worden uitgewerkt. Te denken valt met
name aan de streekhistorische gegevens die tevoorschijn kamen bij
genealogische onderzoekingen. 0m te beginnen zullen we proberen
een inventarisatie te maken van wat jeder ander handen heeft. Op
basis hiervan kunnen we vervolgens nagaan in hoeverre samenwerking en uitwisseling zinvol is, eventueel met het oog op een publicatie in het Bulletin.

,iio

/'c4a- t f
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De werkplaats

De nieuwe toegangsregeling zal worden ingevoerd.
De nzuseak funche

In de ioop van de zomer korni de inrichting zover klaar dat we via een
open activiteit in de berfst het museum naar buiten kunnen presenteren.
Het straalnarnenboek

Als alles loopt zoals gepland, komi het straatnamenboek in mei gereed en
kan het in de herfst op de markt ziju.
Bulletin

Zolang er geeii redacteur is zorgt het hesiuur ervoor dat het Bulletin jeder
kwartaal verschijnt.
Het Jaarboek

Er wordt naar gestreefd het Jaarboek 1996 voor de zomervakantie uit te
brengen. I)e inhoud bestaat uit ceri menging van genealogische en streekhistorische artikelen. Hei jaarboek 1997 za! handelen over mijnen en
mijnwerkers in Landgraaf. Zolang er geen redacteur is wordt er gewerkt
met redactiecommissies.
Algernene lezingen en excitrsies

I-let bestuur organiseert een achttal lezingen en excursies voor het hele
genootschap. Er wordi weer gewerkt met inschrijvingen vooraf. Waarnodig
wordt van de deelnerners ceri extra-bijdrage gevraagd.
De presentatie van Jaarboek en Straatnamenhoek zal tijdig worden
aangekondigd.
De seclies en werkgroepen

i.

De sectie dialect
De sectie heeft haar werkbijcenkomst 01) icdere Iaatste donderdag
van de maand orn 2c.cc in hei verenigingsgebouw (behalve in juli en
augustus). Ze houdt zich dit jaar met name bezig met mnijnen en
rnijnwerkers. In december organ iseert ze ecu algemene verteilers-

avond over dit thema.
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Sectie Genealogie

De sedie investeert veel energie in de werkplaats. Ze houdt vorder
iedere derde donderdag van de maand orn 19.30 uur een werkbijeenkomst voor de sectie zeif in het verenigingsgebouw. Ze organiseert
dan o.a. een aantai lessen paleografie.
Werkgroep Waubach

De werkgroep vergadert iedere eerste zaterdag van de. maand oni
13.30 in het verenigingsgcbouw. De leden doen veci individueci
onderzoek. Verder draagt ze mede zorg 'oor aanvulling. en completering van de archieven.
De sectie fotografie en monumenten

De sedie vergadert iedere eerste maandag van de maand orn 19.30
uur ten huize van de heer verbunt aan de Kenipkensweg 2. Ze werki
momenteel aaii een foto-invcntarisatie van de belangrijkste Landgraafse monumenten.
Werkgroep archeologie

De werkgroep vergadert maandelijks op een telkens af te spreken tijd
in het verenigingsgebouw. De houdt zich bezig met de archeologie en
geologie van Landgraaf en omgeving. Ze organiseert in de loop van
het jaar een aantal kleine excursies naar o.a. het Heimatmuseum in
Geilenkirchen en het Pottenbakkersmuseurn in Brunssum.
Werkgroep archief.
De werkgroep organiseert en bebe.e.rt de werkplaats. Verdor draagt
ze zorg voor onderhoud en beheer van archief en documentatiecentrum.

Werkgroep Onderhoud en Beheer
De werkgroep verricht alle voorkornende onderhouds- en bebeerswerkzaamheden aan hot gebouw. Als hijzondere prioriteit staat op de
agenda het afwerken van de vergaderruimte en het schilderen van de
gang.
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'8.

Bestiwr

Het hoofdbestuur vergadert tnaandelijks. I-let algemeen bestuur vergadert
orn de twee maanden. Telkens op de eerste dinsdag van de maand in bet
verenigingsgebouw.

Het hoofdbestuur onderhoudt de contacten naar buiten.

januari 1997
hoofdbestuur

kllz

I

Mijnheer Verbunt

Hij heeft praktisch op zijn eentje bet Bulletin en het Jaarboek
tot stand gebracht en in stand gehouden van 1984 tot 1994.
Hij is lid van sectie monumenten en fotografie. Lang voor het
OCGL bestond stoiid hij al bekend als de filmende chroniqueur van de gerneente Schaesberg; en tot nu toe trekt hij - als
het weer en de conditie het toestaan - nog steeds rond door
Landgraaf orn kleine en grote monumenten vast te leggen. Bij
zijn afscheid van bestuur en redactie in 1994 werd hij dan ook
niet voor niets benoernd tot erelid van ons genootschap.
Toen May verleden jaar zeer onverwacht, vanwege zijn gezondheid, de redactie moest neerleggen was hij opnieuw bereid
de redactie van bet Bulletin te verzorgen, zij het slechts voor
één jaar. Hij heeft dit gedaan als vanouds: zorgvuldig, doortastend, bescheiden en stipt. Het jaar is nu orn. Hij vindt het
goed geweest en dat respecteren we met grote waardering voor
zijn inzet en verdiensten.
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BEGROTING 1997
vergaderstuk 5

f

700,-200,-3.000,-450,-400,-100,-1.500,-1.200,-120,-150,-600,-300,-900,-1.100,-500,-150,-6.150,-800,-700,-3.000,-900,-580,--

F

23.500,--

400 Bestu'urskosten f
401

Contrib.te bet.f

402
403
404
405
410

Afschriivingea f

411

412
419
420
421
422
423
424
425
430
431
431
432
433
440

Verzekeriagen f
Telefoon
f
Res.Giassch. f

Jarboek
Bulletin

f
f
f
Onk. Pasjes
Res. Projecten f
Subsidie Sectief
Lezingen

f

Excursies
f
Bibliotheek
f
Archief kosten f
}4useale f unct. f
Huur Gebouw

f

Onderh gebouw f

id

regul. f

Energiekosten f
Belastingen f
Onvoorzien

Ledencontrib. f
Extra Biidragef
Pasiesgeld. f

6.500,-1.000,-300,--

811

Opbr.Jaarboek f
ODbr.Bulletin f

812

Opbr.dranken f

1.500,-50,-1.000,--

820

Subs.Geiente f 10.300,-Gil ten
f
lOO,--

800
801

802

810

821

825 Faciliteiten
830 Rente bank

f
f

1.100,-1.650,--

f 23.500,--
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Toelichting bu

begroting van baten en lasten
1997

1997

1996

6.500,-- 6.500,. f
Ledencontributies
In 1997 is in de begroting uitgegaan van cen biidrage
van
f 30,-- per jaarin 1997 f 36,-- per .jaar
Gezinslidmaatschap
1.000, Bijdrage activiteiten f 1.000,-Hieronder te vestaan de extra bi.jdrage bi.j excursies
-. -----300--f
Fas.iesgeld
your ehruik werkplaats
in deze bedoeld boeken.
als biidrage
( wordt alleen besteod your

en gebruik div.

bovenvermeld doel i

Opbrengst Jaarboek

f

1.500-.--

1.550,-

Het jaarboek zal ook dit jaar san de leden worden
worden verkocht voor f 12,50
Niet leden betalen f 12,-50,-Opbrengst bulletin aan fde leden50.-kostenloos verstrekt
Het bulletin wordt verkoop van de
resterende bulletins
De opbrengst van de
wordt geraarnd op f50,-1.000,-f
Opbrengst dranken
Aan de beheerder van de dranken wordt een .doorlopend
voorschot van f 100,-- verstrekt
De kwartaalafr. dient voor de 15e van de op ieder kwartaal
volgende maand bi.j de penningmeester ingediend en
afgerekend te worden.
Voor 1997 wordt de prua van de frisdranken f 1.50 en
voor de koffie f 1,00 gehandhasfd.
10.300.-f 10.300,-Subsidie Gerneente

In de begroting 1997 wordt na overleg met de Genieentu
Landgraaf uitgegaan van een subsidie van f 10.300.-70,-100.-f
Giften
Onder deze post worden de in de loop van bet iaar verkregen
bi.jzondere giften verantwoord.
400,-1.100,-f
Faciliteiten
en bet
De opbrengst van de copieen van de reader -printer
copieerapp. worden geraarnd op f i . 100. - - san de band van du
gegevens over 1996. De verachu idi gde vergoedi noen worden

door bet hestuor vastgestelcl.

1.650-.--

i.G50, -f
de reserve vocr de inrichting
De rente van de buleing
van
bet onderboudafonds. en bet verenigingakap.
Rente

van bet gebouw
wordt geraarnd op f 1650, - -
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1997

Bestuurskosteri
Orìk. vocir:. ,secr eri penn.

Reprertatiekosten

f

700,-100,--

f

400,--

200, - -

f

200, - -

f 600,-f

1996

f 700, - -

Te beta lert cortributies
Lidrnaat.schap L.G.O.(.

f
1

Karner vari Koophandel

f
f

Afschr i ivirgerL

f

120,-E0, - 200,--

3.000,-- 1 2.400,-In de begrot.ing van 1997 'ordt uitgegaarL van de aangeschafte
apparatuur eri de aankc.per 199E vcjr de irrichtir veri ceri
'erkp1aat.s voor gerealogie, arcl1cDicie eri str eekgescì-iederis
Verzekerirger
f
450,-- f
500,-Brandverzekekring
Aansprakeliikh.

f
f
f

300, - -

150,-450,--

De invrt.aris is voorlopig tegen brand verzekerd voor ceri
hedrag van f 60.000,-- .Eiger risico f 500,--

A.ansprakeli.jkheidsverz. m.ax f 2.500.000, - Reserveren voor Glassch.
f
100,-- f
In verband met de te hoge premie voor glasschade
reserveert de vereriigirig Ceri bedrag orn everituele

glasschade te betalen.
Telefoor

f
400,-f
780,-Abonremertsk. en gesprekken cc .stirig over 1997 1 400 -Jaarboek
f
1.500,-1
1.500,-Aan de red. raad zal een budget 'worden ver st.rekt van
f 1.500,-- voor bet opstellen vari bet .jaarhoek 1996.
Bulletin
f
1.200,-f
1.200,-Aar de red. raad ml jeder k'artaa1 eer budget vari
f 300,-voor bet m.sker1 eri verzcrder v.ri bet bulletin becchik-

baar '..'order& gesteld.

Subsidie Secties
f
600,-De vereniging bent de volgende sect icc:
Gerjealogie eri streekgesc1icderis

600--

f

Dialect

Monurnerteri eri Medie
erkgrciep Wauhach.

ledere 3ectic ortvangt .jar li.jk eer budget veri
t le te

orn de c,rkcc ter1 v.sri de
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f

150,--

1996

1997

Onk- pas.jes

f

120,--

-

f

apjes voor de passies.
250,-f
150,-Reservering voor pro.iecten f
Educatieve projecteri, Straatnamenprojcct.
500,-300,-- f
f
Lezinger en '?orkshops
Het ugt in de bedoeling orn cok in 1997 ceri drietal
lezingen te organiseren.
1.100,-900,-- f
f
Excursies
Lirnbourg. Thorn Monumentereocht.
C.epland
Voor grot.ere excursies wordt van de leden ceri extra biidrage
gevraagd. De geplarde excursies voor 1996 ziin alle gehouden.
1.340,-f
1.100,-- i
Bibliotheek

Onkosten voor het aanschaf f en van

Het in de begroting genoernd bedrag is besternd voor
aarìkoop literatuur div gebieden. Abonnementen
Land van Herle, Geschiedk. Ei jdrgen v.Valkcnburg.
500,-- f
f
Archief
Het hierhi j genoemcie bedrag dient voor aanschaf f ing
Cornputerinkt papier eri hetgeen voor iristandhoudìng

van het archief noodzakelijk is..

750,-i50-- i
f
Museale Functie
vVoor verdere inrichting van de vi:trines hebben wij
voor 1997 f 150,-- ter beschikking.
6.000-6.150,-- f
f
Huur gebouw
Het gebouw Curacaostraat rio i is. met ceri overeenkornst
gehuurd van de Gerneente Landgraaf

De huurpenningen run per kwartaal verschuldigd.
750 - 800,-- f
Werkgroep ONderh en Beheer f
kosten voor instanidhouding V3ri het gehouw.
700,-- f
erkgroep Onderh regulier f
Poetewert. . Pnioriteiten worden uit reserve betaald.
2.250,-3.000,-- f
f
Er1ergiekosteri
De kosten vri de energievoorzienirig rim geraind op de
beschikbare gegevens cv er 1996.
Belastirigen
Orir. goed bel,

Zuiveninigschap

f

f

400,--

f

260.,--

f

000 * -

9C.'0--

800,--

1

Gern. Belastistingen i 240,,-0rvoor Zier

530. --

t
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TOEGANGSREGELING WERKPLAATS
vergaderstuk 6

Afspraak 1edenveiadering 1996

Conform de afspraken van de ledenvergadering 1996 heeft het hoofdbestuur in nauw ove.rleg met het Algemeen Bestuur, de sedie Genealogie en
Streekgeschiedenis, werkgroep Waubach en de werkgroep Archief ecn
voorstel ontworpen tot regeling van de toegang tot de HEEMKUNDIGE
WERKPL4ATS van ons genootschap. Dit voorstel wordt U hierbij aangeboden. Het za! ter goedkeuring aan de orde komen in de vergadering van 4
maart aanstaande. Eventucle amenderingen zijn dan nog mogelijk.
Achte,'ronden van hei voorse1
Sinds enkele jaren is de werkplaats opengesteld voor alle leden van het

OcGL. Men kan er gebruik maken van de hele aanwezige archieven cii van
de apparatuur. Ook is het mogelijk stukken te kopieren. De deelname aan
de werkplaats is zo groot dat er een regulering nodig werd. Verleden jaar is
hierom besloten dat alleen leden toegang hebben.
De leden van de sedie Genealogie en de werkgroep Waubach hebben in de
loop der jaren een wezenlijke bijdrage geleverd aan de opbouw van het
archief. Zij betaalden en betalen hiertoe cen aparte contributie bovenop de
contributie voor het OCGL. Nu de werkpiaats voor alle leden is opengesteld, ook voor de leden die niet lid zijn van genoemde groepen, ontstaat er
een ongewenste ongelijkheid van helasting. Het bestuur wil via deze regeling deze ongelijkheid wegnemen.
1.

Toeganke1jkheid van de werkplaats

1.1.

De werkplaats is opengesteld voor alle leden van het OCGL die in
het bezit zijn van een werkplaatspasje.

1,2..

Niet-leden van het OCGL mogen eenmaal ter kennismaking de
werkplaats bezoeken. Willen zij hierna blijven komen, dan moetcn ze
lid worden van het OCGL en bovendien een pasje kopen.
Kopiären van archiefsiukken en Jenen van materialen bf boeken is bij hei kennismakingsbezoek niet toegestaan.
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2.

Het pasje

2.1.

Het pasje is verkrijgbaar aan de balie en kost fi. 20.00 per jaar.
Alleen leden van het OCGL kunnen ecu pasje kopen.

2.2.

I)e pasjes zijn genummerd en persoonlijk; ze worden geregistreerd
door de wg Archief

2.3.

Bij gezinslidrnaatschap is er slecits één pasje voor de leden uit dat
gezin

2.4.

Het pasje hlijft egendorn van het OCGL
Beheer en bestemming van de pasjesgelden

3.1.

De pasjesgelden worden beheerd door de penningmeester van het
OCGL

3.2.

De pasjesgelden zijn geoonnerkt en mogen alleen gebruikt worden
voor uitbreiding en onderhoud van archief en bibliotheek

3.3.

I)e sectie Genealogie en de werkgroep Waubach ontvangen uit deze
gelden een budget waarmee ze aanschaffingen kunnen doen van
archiefmaterialen op hun terrein. Dit budget is evenredig aan de
hijdragen die ze tot nu hebben geleverd. Het budget wordt bepaald
door het hoofdbestuur.

3.4.

De overige pasjesgelden wordei gevoegd bij het budget "uitbreiding
en onderhoud van het archief en bibliotheek"
De extra eigen bijdrage van de sedie Genealogie en de werkgroep Wabach
vervall

Met de invoering van de pasjes vervalt de extra-contributie aan de
sedie Genealogie en de werkgroep Waubach voorzover die bedoeld
is als een bijdrage voor instandhouding en uitbreiding van het
OCGL-archief.
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toelichting

LEZINGEN EN EXCURSIES IN 1997
vergadersluk 7

25 februari Lezing door de heer M.Dreuw uit Siinpelveld over
De geschiedenis van liet iniljoenenlijntje en de spooriijn van
Heerlen swar Herzogenrath

De geschiedenis wordt verteld met behuip van overvloeidia's.
We krijgen dus een beeld van het ontstaan ea de ontwikkeling
van de spoorwegen in onze regio terwiji dc be.elden ons tegelijk laten zien van de spoorlijnen in het huidige Iandschap.

25 maart

Lezing door Dr. J. Jagt uit Venlo over
Hei cinde van het knjttzjdperk

Op het einde van hei. krijttijdperk (65 miljoen jaar gele.den)
verdwijnen nogal plotseling de reuzen-reptielen. Wat is er toen
gebeurd? Wat weten wij ervan i) Is er in de Zuid-Lirnburgse
bodem (de mergel) jets te achterhalen over deze gebeurtenissen ? Dr. Jagt, die werkt bij het natuurhistorisch museum in
Maastricht, probecri. als onderzoeker de sporen van deze
gebeurtenissen terug te vinden. Hij zal ons jets laten zien van
deze boeiende periode uit de aardgeschiedenis en van de
minstens zo boeiende weg orn de mysteries van deze periode
te achterhalen.
26 april

Excursie naar Thorn
Via Abdissenhosch heeft Landgraaf bijzondere banden met
Thorn, waar vroeger een beroemde abdij van vrouwelijke
religieuzen stond. We gaan dus in zekere zin op zoek naar
onze wortels.
In Thorn worden we door een deskundige gids ontvangcn en
rondgeleid. We bezoeken de mooiste deten van hei. dorp en de
oude abdijkerk. Er blijfi ook nog tijd over orn te proeven van
de Thornse via.

29juni

Heenikundige wandeling en barbecue

Een en ander is nog in de rnaak. \Ve zullen tijdig bekend
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r
maken wat het wordt.
13 sept.

Monuinententocht per bus longs enkele Schaesbergse kerken.

Deze tocht vindt plaats in het kader van inonumentendag. We
hadden het liefst alle Schaesbergse kerken hezocht, maar
vrezen dat we dan de draai niet krijgen. We hebben gekozen
voor de Petrus en Paulus omdat ze de oudste kerk is en ed
boeiend en erkend monument. En voor Leenhof en Kakert,
twee kerken uit de nieuwste tijd en in zekere zin bedreigd
door de parochiële reorganisatie die aan de gang is.
09 okt.

Avondexcursie near hei Therinenmuseurn in Heerien

Via een dialezing, cell licht-. en gcluidshow in de thermen en
ccii hezoek aan het museum worden we teruggevoerd naar de
wereld van onze romeinse voorouders. Boveiidien bezoeken we
de tentoonstelling "Veni vidi vici", waar de band nissen het
huidige 1-kerlen en zijn Romeinse oorsprougeu wordt zichtbaar gemaakt.
06 nov.

Lezing door 1)r.R.de la Haye over
Historische cartografie in Limbu,

Regis de la Haye is voor velen geen onhekende. Hîj is medewerker van het rijksarchief in Maastricht en publiceert regel-.
matig over Limburgse geschiedenis.
Hij zal verteilen hoe ¡n de verschillende perìodes Limburg in
kaart gebracht is en gaat hierbij in het hijzonder ¡n op de
cartografie van het Landgraafse gebied.
11 dcc.

Der geboare verteiler over "Mijizen en nujuwerkers in LandgraaJ"

De avond is volop in voorbereiding. Gezien de reputatie die
de sectie dc afgelopen jaren met zijn avonden heeft opgehouwd, is er jets heel goed te verwachten.
Alle activiteiten zijn toegankelijk voor leden en interoduces. Waar een eigen
bijdrage wordt gevraagd is geldt die ook voor de introduces tenzij anders
wordt aangekondigd.

26

In de nalatenschap van mijn vader, Frans Verreck, vond 1k 9 gedichten, deels getypt deels met
de hand geschreven. Volgens het handschrift zijn ze alkoinstig van Car! Specker. Carl kwam
tussen 1960 en 1975 wekelijks bij mijn vader op bezoek. Ze lazen dan onde handschriften,
reconstrueerden de geschiedenis van Rimburg, verzamelden woorden en uitdrukkingen uit het
plaatselijk dialect en bespraken en wee en wel van de wereld. De gedichten monten uit deze
periode stammen. De twee volgende gedichten komen uit deze verzameling. We drukken ze
A.J.Verreck
ongewijzigd af.

A GEN LING

't Lingekruuts schtced op 't scheet
van 'dörpke en de herligheed
Inne erm noae der ermoot, der angere noae 't geld
der kop in der hieemel, der voot in de weld
Lingekruuts
De kinger schpieele um dich heer
der jong hat hej zie meeedje geer
der handeleer verkup zieng waar
der escher repareerd de kaar
der schmid beschleet der schummel heej
Heij huuet me 't neuts oet aller welt
mar weeet och kladderdatsch verteld

Lingekruuts
Doe zies de luuj in vreujd en angs
hej dreeet 't dörp zieng doeede langs
De vreujd van de broed, die 't leeeve nog 1okt
't leed van de witvrouw, die in eenzaarnheed hokt
Vuur os schteet 't kruuts
egaal wat nog kunt
graat op 't schect en in 't middelpunt
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DE BRONK GEET OET

De noabere an gen Grob , die liant 't kruuts geseerd
de schunste pinksterroeeze draa schpendeert
De meibeurn schtond al reeet, der zank is al geschtreujd
en 't verweerde kruuts mit frische verf betrcujd
De schlingere van ummergreun, die hange in de loch
en 't betste wat mc houw, dat wor graad god genoch

De harmonie schpilt op. me hungt zich in der vrak
der deedre hat nog gouw de keeetse aa gemak

De bronk kunt aa, me beeend heij wie de hei
me hat ja nit vur nicks dc schunste rustkappel
Me schtroeft der kamp en wurp zich in de bros
den nirgens is 't schunder es an 't kruuts van os

Der hergot en Pastoer d weete zceegenend hescheed
Heij miescht me hoeevaad woenderbaar mit hihigheed.
HTHTHTHTHT
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UIT RET BESTUUR
De tijd vliegt orn. Bijna ongemerki is a! de eerste maand van het tweede kwartaa!
voorbij gegaan. Hoogste tijd dan ook cm nummer twee van ons BULLETIN te
laten verschijnen. Naast nieuws uit hei genootschap bieden wij u in dit nummer
een uitgebreid verhaal van Hein Goossens over cafe Suijien in Waubach en
enkele mooie gedichten van Wie! Packbiers en Sjef Erens. leden van onze sectie
dialect.Het verhaal van Hein Goossens stamt uit 1978 en werd geschreven miar
aanleiding van het 70 jarig bestaan van het cafe. Het is nog nooit gepubliceerd
terwijl het toch een heel mooi staaltje heemkundig onderzoek bìedt. We denken
dat we u ermee niet alleen een portie leesplezier aanbieden maar ook stof voor
gesprekken en kritisch nadenken over de geschiedenis van een van de grotere
kernen van Landgraaf.
In hei genootschap lopen de zaken goed. Het bestuur overlegt met de gemeente
over nieuwe huisvesting. Het is al duidelijk dat we met van vandaag op morgen
zullen slagen. De gemeente is bezig met een inventarisatie van de beschikbare
gebouwen en de behoeften van de verenigingen. Omdat dit we! eens lang zou
kunnen gaan duren hebben we gevraagd orn een bijzondere behandeling. Ons is
toegezegd dat we op korte termijn een gesprek zullen hebben met de
beleidsmakers. We horen dan in elk geval jets over onze kansen en de nid
waarbinnen ze gerealiseerd kunnen worden. Op basis hiervan zullen we plannen
maken over de nabije toekomst. me: name over hei onderhoud van het huidige
gebouw.

In de berichten uit de vereniging wordt aandacht egvraagd voor de activiteiten
die nog op stapel staan. Er hebben zich voor alle activiteiten een 20-tal mensen
opgegeven. Een mooi aantaL zeker. maar er kunnen meer mensen meedoen. We
denken aan de excursie naar het Termenmuseum in Heerlen, waar we een hele
avond voor onszelf hebben. Ook de rondtocht op monumentendag kan beter bezet
worden. Het is niet alleen amusement dat we bieden. het gaat ook over kennis van
onze eigen gemeente en de problemen die zich voordoen rondom aan aantal
monumentale gebouwen.
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In dit nummer wordt het jaarboek 1996 aangekondigd. We denken het voor de
zomervakantie uit te kunnen brengen. Via het inschrijfformulier kunt U alvast
kenbaar maken of U geinteresseerd bent.
De werkgroep Straatnamenboek schiet goed op. We gaan ervan uit dat we het
boek kant en klaar kunnen presenteren onistreeks 9 november, bij de viering van
ons derde lustrum.
Tenslotte: het blijkt dat pas op de plaats maken niet zonder meer stilstand
betekent. Het genootschap is actief op alle fronten en dat is maar goed ook.
A. Verreck

voorzitter

IN MEMORIAM WIEL DAS
Op 8 april is Wie! Das overleden. Voor de gasten van de dialectavond in
december 1996, die \Viel Das het prachtige "Krismes op de Laura" hebben horen
voordragen, kwam dit overlijden echt onverwacht. Hij was toen zo vitaal en
boeiend.. dat het nauwelijks opviel hoe oud en bmos hij was. Menigeen verheugde
zich al op een volgende avond.. waarop werk van Wie! zou worden voorgedragen
en waar hijzelf ook nog eens zou schitteren. Het mag niet zo zijn.
In Wie! Das verliezen we een van de markante figuren uit het culturele leven van
Nieuwenhagen en Lauradorp in de voorbije 60 jaar. Als speler en gangmaker van
de revuegroep "De Ghesellen" is hij een legende. Als organisator van Barberaavonden en Anjerfondsactiviteiten in Lauradorp is hij van onschatbare betekems
geweest. Als buuttereedner was hij tot ver buiten het Landgraafse beroemd met
name vanweg zijn Koelbertus-creatie.
We wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe.
Ter ere van Wie! Das hopen we in de nabije toekomst een avond te organiseren
waar uit zijn werk wordt voorgedragen.
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BERICHTEN UIT HET O. C. G.L.
**

EEN PRACHT1GE AVOND OVER DE SPOOR- EN TRAMWEGEN IN
ZUID-OOST-LIMBURG
Op 25 februari bracht Michel Dreuw uit Simpelveld voor een algeladen voile zaal
een schitterende diavoorstelling over de opkomst van de spoorwegen in Zuidst-Limburg. Met behuip van prachtige beelden vertelde bu zeer
onderhoudend over het ontstaan. de geschiedenis en de betekenis van de
verbinding Heerlen-Herzogenrath en het Miljoenenlijntje. In de reportage over de
Zuid-Limburgse StoomtreìnMaatschappij kregen we een mdrukwekkend beeld
van wat door vrijwilligers tot stand kan worden gebracht. We hebben genoten.
**

SPOORZOEKEN IN DE MERGEL VAN ZUID-LIMBURG
Voor een twintigtai belangstellenden verleide Drs Jagt op25 maart over zijn
onderzoek naar sporen van het cinde van het Krijttijdperk in Zuid-Limburg.
Het was een pittige voordracht waarin uit de doeken werd gedaan hoe ook in ons
gebied resten van de ingrijpende veranderingen die 65 miljoenjaar geleden
optraden zijn terug te vinden en gevonden zijn. We maakten kennis met een
prachtig voorbeeld van wetenschappelijk onderzoek en voelden ons uitgenodigd
orn onszeif verder in dit onderwerp te verdiepen.
**

OP EXCIJRSIE NAAR DE ABDIS VAN ABDISSENBOSCH
Met 32 deelnemers vertrokken we op 26 april orn 12.30 uur naar Thorn voor een
bezoek aan de resten van het oude stilt dat tot aan de franse revolutie eigenaar
was van grote delen van het oude Ubach en Ubach over Worms. We werden
ontvangen door twee welbespraakte gidsen die ons rondleidden door de stiftkerk
en zijn directe omgeving. We vernarnen veel over de macht van de abdissen en
het verschil tassen een klooster en een stift. Hoewel er heel vat te verteilen viel.
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bleef er ruim tijd over voor een stuk via en een persoonlijke rondwandeling. Het
weer was ons welgezind: het begon pas te regenen toen we aan de terugweg
begonnen.
**

LIOL STAAT RET MET DE BELANGSTELLING VOOR DE KOMENDE
ACTWITEITEN VAN DE HEEMKUNDEVERENIG1NG?
Tot nu toe hebben zich 20 personen aangemeld voor de barbecue van 28juni. Er
kunnen nog wel enkele mensen bij. Aanmeidingen zijn mogelijk tot 25 mei.
Wandeling en barbecue worden gehouden in. Rimburg. De deelnemers krijgen
tijdig bericht over aanvangsttijd en programnia.

Voor de monumententocht van 13 september, de avondexcursie naar hei
Thermenmuseum in Heerlen en de lezing van Regis de la Haye zijn er ook
telkens 20 aanmeldingen. De belangstelling voor de dialectavond in december is
heel groot. Uiteraard is voor al deze activiteiten nog aanmelding mogelijk. Voor
de monumententocht en hei Thermenmuseum zouden we wel graag tijdig veten
hoeveel mensen meegaan: dit in verband met de orgamsatie van het vervoer.
**

VTERING VAN ONS DERDE LIJSTRUM
In november bestaat het O.C.G.L. 15 jaar. We zijn van plan hieraan bijzondere
aandacht te besteden. maar weten nog niet precies hoe. We denken in het
volgende BULLETIN meer te kunnen verteilen. In elk geval za! bij gelegenheid
van de iustrumviering het Landgraafs Straatnamenboek worden gepresenteerd.
We stellen suggesties en ideeen zeer op prijs.
**

BESLUITEN VAN DE JAARVERGADERING
1. Balans 1996 en begroting 1997 zijn goedgekeurd
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Lambert Godschalk uit Oirsbeek en Harrie Mulders uit Nieuwenhagen zijn
gekozen als nieuwe leden van het hoofdbestuur. Lamben Godschalk wordt eerste
secretaris en Harrie Mulders za! gaan werken aan de oplossing van de
redactieproblemen bij BULLETIN en JAARBOEK. De vergadering geeft het
bestuur volmacht een meuw lid aan te trekken als voorziuer van de werkgroep
ARCHIEF.
De vergadering draagt het bestuur op actief op zoek te gaan naar een nieuwe
huisvesting, die recht doct aan de groei en de acitiviteiten van het genootschap.
De vergadenng is akkoord met het plan de relaties met andere heemkundeverenigingen in de regio en het grensgebied te activeren.
I)e vergadering gant akkoord met de voorgestelde toegangsregeling van de
werkplaats.
**

EEN NIEUWE VOORZITTER VAN DE WERKGROEF
ARCHIEF
Eindelijk zijn we erin geslaagd een meuwe voorzitter te vinden voor de
werkgroep ARCI-IIEF. Het is Stef Moonen uit Nieuwenhagen. Conform de
afspraken za! hij oak dccl gaan uitmaken van het Dagelijks Bestuur. Onder zijn
verantwoordelijkheid vallen het beheer van archief en docunientatiecentrum. het
beheer van de werkplaats en het aanschaffingsbeleid van backen en tijdschriften.
Samen met de werkgroep za! hìj een werkplan opstellen.
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Bij het 70-fang jubi/eum van café Su/fIen (1908-1978).
(ecu korte fimi1iegeschiedenis)

door: H. Goossens, 1978

Op 3 november 1908 vestigde de 30-j ange Hubertus Suijien zich met zijn 25-j ange
echtgenote. Helena Mols, in het kort tevoren gereed gekomen huis in de Kerkstraat.
toentertijd nog Messwegh geheten.
Het huisnummer bedroeg A 107. Dc letter A was de aanduidmg van het dorp Waubach (Groenstraat had de letter C. Broekhuizen D en Rimburg E).
Het echtpaar Suijien-Mols was gehuwd in mci 1906 in hun geboorteplaats Schinveld.
waan het na het huweijk nog bijna 2 jaan bleef%vonen. De beide oudste kinderen,
Frans en Jan zijn hier geboren.
Hubertus Suijien was van origine landbouwer. Zijn ouders Wilhelm Suijien en Maria
Hennichs varen eveneens landbouwers. Uit ecu vorig huweijk van de vader was
slechts een zoon, Willem, geboren. Bij de boedelseheiding, enkele j aren na de ecuwwisseling, hadden de beide halfbroers jeder een boerderijtje toegewezen gekregen.
uiteraard vergezeld van enkele percelen grond. De door het lot hem toegevallen
boerderij was echter niet naar de zin van Hubert Suijien. Het echte landbouwersbloed zat hem niet in de aderen. Hij zocht naar ecu ander bestaansmiddel.
Een tijdlang vinden we hem werkzaam als koetsier op de postwagen, rijdende van
Brunssum naar Gangelt. een post die ook zijn vader vervuld had. Zijn vader was
trouwens "cell vreemdeling" in Schinveld; hij was elders geboren en kwam eerst in
laterjaren in die plaats wonen. Zoon Willem oefende het landbouwbedrijf in Schinveld uit. Uit zijn huweijk werden dén zoon en vier dochters geboren. welke kinderen
thans nog in de omgeving van Schinveld woonachtig zijn.
Met de opbrengst van zijn verkochte eigendommen trachtte Hubert ecu pand of
perceel grond te kopen orn hierin of hierop een bednijf te beginnen. Zijn gedachten
moeten we! in de nehting van een "herberg" gegaan zijn, want weidra moest hij ecu
keuze maken tussen dnie mogelijkheden: ecu pand te Heerlen (later café Schiffers in
de Saroleastraat); een pand te Evgelshoven op de hoek Laurastraat of de aankoop
van cen percee! grond te Waubach. Hij koos voor het laatste.
Welke reden had hij orn zieh "fleer te laten" in het dorp Waubach? Door tussenkomst
van enkele kenmssen en vrienden was hij in contact gekomen met personen. die hem
visten te overtuigen van een schone toekomst aldaar. Het dorp breidde zieh gestadig
uit. Gronden aau de Messwegh waren sinds 1900 bouwrijp gemaakt. In zes jaar tijds
waren er reeds een tiental huizen verrezen. In Evgelshoven was eukele j aren tevoren
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de mijn "Laura" gestart. Steeds meer mensen. mijnwerkers, vestigden zich in deze
contreien. De schoonvader van de heer Suij len had naast een smederij ook een
vrachtrijdersbedrijf. Dochter Helana Mols had haar vader versehillendejaren geholpen in de smidse: zij wist van werken en kon de smidshamer als een mankracht
hanteren. De heer Mols verrichte voor het mijnbedrijf diverse vrachten. Bij deze
tochten passeerde hij ook Waubach. Het was zijn vaste halteplaats.
I-lier hoorde hij van de uitbreidingsmogelijkheden. Hij sprak er niet zijn schoonzoon
over en deze scheen daarop zijn besluit genomen te hebben. Twee andere dochters
Mols zouden later in de Onderste Straat een naaiatelier beginnen.
Behalve het huis Custers lag er aan de westzijde van de toenmalige Kerkstraat,
gerekend vanaf de kerk tot aan de Marktstraat, geen enkel huis. Ter plaatse was een
grote weide. eigendom van de erven Bloemen. Hubert Suijien kocht in 1906 hieruit
een perceel ter grootte van 4,45 aren. kadastraal sectie C 2650. Van het gerfde
kapitaal, na verkoop van zijn boerderij, liet hij ter plekke een groot huis bouwen.
TerzeLfder tijd. wij schrijven 1906.- hij was toen nog woonachtig te Schinveld,
richtte hij een dubbel schrijven tot het gemeentebestuur te Ubach over Worms. In het
eerste schrijven sofficiteerde hij naar de betrekking van kantonnier. Als beroep gaf
hij op: landbouwer. In zijn tweede schrijven vroeg hij verlof tot verkoop van sterke
drank.
De goden waren hem goed gezind. Op beide verzoeken ontving hij een gunstig
antwoord. Nauwelijks een week gevestigd te Waubach werd hij op 10 november
1908 aangesteld als kantoanier. speciaal belast met het onderhoud van de buurtwegen te Waubach. Hij ontving eenjaarwedde van fi. 400.00. Helemaal ecu vreemde
in Jeruzalem was de heer Suijien niet. Een andere Schinveldenaar, de heer Karel van
Nuijs, kleermaker. was zîjn overbuurman. Eenjaar later, in 1909 zag hij zich geconfronteerd met een tweede dorpsgenoot. gemeenteveldwachter Hubert Goossens.
In 1908 was het meuwe huis gereed. Hij verhuisde met zijn gezin naar Waubach. De
zoontjes. Frans en Jan. waren respectievelijk 19 en 8 maanden oud.
In die dagen werd nieuwbouw door de meeste eigenaars "groots" opgezet. Gebruikelijk was het de eerste jaren na de bouw kostgangers in dienst te nemen of ecu
gedeelte van de bouw te verpachten aan huurdersgezinnen. Deze manier van inwofling moest de huiseigeiiaar uiteraard verlichting brengen in de hvpothecare lasten.
die op het huis bleven drukken. Zo was het ook in dit geval. Diverse jouggehuwden
en kostgangers hebben ecu tijdelijke huisvesting gevonden op de bovenverdieping
van het pand Suijien. Het was er trouwens goed wonen, zeker toen later op de begane
grond het bakkersbedrijfverrees. Spijs en drank ontving men toen uit de eerste hand.
Het huis was door een korte gang in tween gesplitst. Het rechtergedeelte was woon-
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ruimte. erachter waren de staUen gelegen voor de paarden en de varkens. Links naast
de hoofdingang was het "taphuis".
op 6 november 1908 verkreeg de eigenaar van gemeentewege het verloftot verkoop
van sterke drank, besternd voor de "lokaliteit links naast de hoofdingang en de aanpalende achterkamer met een totale grootte van 50 kwadraat meter", aldus de tekst van
de originele vergunning.
De heer Suijien was een harde werker. Naast zijn dagelijkse zware arbeid bij de
gemeente. moest hij, tezamen met zijn vrouw. thuis hard werken orn een stevige
boterham te verdienen. Mevrouw Suijien. in de volksmond "het Liena"geheten, had
naast de zorg voor haar kroost de handen vol in het café, in de tuin en in het achterhuis, waar het vee gestald was. Een dienstmeisje uit Jabeck zorgde 'oor het huishoudelijk werk en de kinderen, die inmiddels aangegroeid waren tot 4 personen, te weten
dochter Lies en zoon Hubert. geboren resp. in 1909 en 1910. In 1913 werd nog een
tweede dochter geboren, Hubertina geheten. Als dienstmeisjes vinden we later nog:
Bill Thevis en Augusta Beckers.
Na een ietwat stroef begin, begonnen de zaken allengs vat beter te lopen. Het gemeentewerk gal de heer Suijien niet de gewenste voldoening, ofschoon hij de functie
bleefvervullen tot 1914. Op 19 juni van dat jaar diende hij zijn ontsiag in. Eenjaar
tev oren had hij reeds plannen geopperd tot uitbreiding van zijn bedrijf. Nu stichtte
op het achtererif een graanmolen. aanvankelijk nog aangedreven door paardekracht.
doch na invoering van de stroom in het dorp, na enkele j aren voortgedreven (loor
electrische kracht. Er verscheen een bijbouw, waarin de graanmolen werd ondergebracht. Wegens het ontbreken van een daarvoor vereinte vergunning ( ingevolge de
Hinderwet) ten gemeentehuize konden geen nadere gegevens omtrent de eerste
molen achterhaald worden. Een volledige dagtaak leverde het moìenaarsbedrijfook
al weer niet op. De heer Suijien nam daarom maar het vroegere vrachtrijdersbedrijf
ter hand. Met zijn twee paarden deed liij talloze vrachten o.a. voor het bouwbedrijf
Beckers uit Nieuwenhagen (o.a. huis Gielkens te Abdissenbosch). Ook vinden we
hem als mijnwerker te Evgelshoven nissen 1915 en 1918. Maar dit werk scheen
hem allerminst te liggen. Men zei van hein dat hij "de fluit niet kon verdragen",
daarmee bedoelende. dat inj niet kon wennen orn op tijd te beginnen.
In 1914 werd het beroep van Hubert Suijien aangetekend als: caIhouder. molenaar,
kantomuer en winkelier. Deze viervoudige functie was hem teveel geworden. We
zagen boyen reeds dat hij het kantonnierschap had laten varen. Als winkelier verkocht liij in die dagen enkele we! of niet gemalen graansoorten. Door de eerste
wereldoorlog was er te Waubach een levendige smokkethandel ontstaan, waaraan
nagenoeg iedere handelaar het zijne van meepikte. Sommige voeren er zeifs heel wel
bij. De srnokkelwaren van de heer Suijien waren uiteraard de graansoorten. lu wist
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op een gegeven tijd cen dusdanige voorraad te vergaren. dat hij bij het chide van de
oorlog met een vrij groot overschot bleefzitten. Goede raad was toen duur. Tenemde
niet in de verlegenheid te geraken. besloot hij de granen te malen en ze te verwerken
tot brood. Maar daartoc diende hij ecu bakkerij te sUchten. Aldus ontstond er een
derde bedrijf. In het gemeentearchief te Ubach over Worms vonden we de vergunning tot plaatsing van ecu luchtoven voor de bakkerij, gedateerd 26 oktober 1919.
Tegeijkertijd werd ook overgegaan tot aanschaf van een nieuwe 15 pk motor voor de
graanmolen. Hubert Suijien bezat echter geen kennis van de bakkerskunde. Hij
haalde een kundige knecht naar Waubach en de bakkerij ging van start.
In de kamer rechts naast de hoofdingang was inmiddels een winkel verschenen. Ook
de start hiervan was op ecu merkwaardige wijze tot stand gekomen. In de zorner van
1918 vierde de fanfare"Eendracht" haar 35-jarig bestaansfeest op de feestweide van
de heer Reinariz in de Onderste Straat (thans huisweide van de heer Triepels in de
Grensstraat). Het zou ecu der meest geslaagde feesten worden van deze vereniging.
Naast diverse atracties waren er ook verschillende snoepkraampjes. Na afloop van
het feest bleek echter nog ecu grote hoeveelheid snoepgoed over te zijn. De heer
Suijien kocht (lie tegen ecu zachte prijs op en begon aan de verkoop ervan te zijnen
huize. Het winkeiersbedrijf was geopend, zij het in bescheiden vorm.
De bovengenoemde bakkerskneeht was de heer Johan Theodoor Kilzen. geboren te
Grevenbicht in 1894. In 1918 was hij in dienst getreden bij de firma Schiffers in de
Schans als bezorger en knecht in het bierbottelbedrijf. In 1921 verhuisde hij naar het
bakkersbe.rijf van de heer Suijien. Hij zou erjaren in dienst blijven. Na ziju huwelijk met Anna Hubertina Hochtstenbach vestigde hij zieh zells op de bovenverdieping, boyen de tot inmiddels uitgegroeide bakkerswinkel. Hun zoon Doll werd hier
geboren. Zij zouden het bakkersbedrijfblijven "runnen" tot zoon Jan Suijien het later
zou overnemen. Dit geschiedde in 1926. Nieuwe aanvraag bij de gerneente voor
plaatsing van ecu heteluchtoven. Vergunning verleend op 21 augustus 1926. Aanvraag/vergunning mengmachine 20 mci 1927.
De inmiddels opgegroeide kinderen moesten in dit florerende bedrijf al gauw de
handen uit de mouwen steken en meehelpen. Vader Suijien zorgde er we! voor dat
zijn zonen ecu gedegen vakopleiding kregen. Zij zouden immers later het bedrijf
moeten overnemen. Zoon Jan kreeg zijn opleiding bij ecu baas in Eygelshoven. die er
naast ecu bakkerij ook ecu "konditorei" had. Zoon Frans, die voor het slagerswezen
had gekozen, kreeg te 1-leerlen zijn opleiding.
Na de volbrachte leertijd keerde Jan Suijien naar Waubach terug orn in dienst van
zijn vader te treden. Na ecu inwerkperiode kon hij al ras het bedrijfzelfstandig in
beheer nemen. Tot aan zijn dood in 1965 leidde hij de zaak. die hij nog wist uit te
breiden en te moderniseren. Later verscheen op cen tienta! meters aistand van het
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oude bedrijfeen geheel gemodemiseerde bakkcrij met winkel, die thans nog door cen
van zijn zonen gedreven wordt.
Dochter Lies Suijien was van den beginne afvoorbestemd orn niet alleen het huishoudelijk werk op zieh te nemen. doch zij werd al gauw een vertrouwde verschijning
in het café. Haar opgewektheid en haar rapheid van tong- een erfenis van de familie
Mols- maakten haar uiterrnate geschikt voor kasteleinsvrouw. Zij wrist als geen ander
met kianten orn te gaan. zij kende het kaartspel op haar duimpje, kortom zij beheerde
het café als een echte bazin. Het was dan ook goed vertoeven in café Suijien en de
kiandizie was evenredig. Geen wonder dan ook, dat diverse veremgmgen café Suijien
tot hun stanilokaal kozen. In 1918 verseheen er de v.v. Oranje-Waubach. Na een
overhaast vertrek uit café Knoben uit de Markt.straat namen zij hier hun intrek. Het
voetbalterrem van de club was in die dagen gevestigd in de Kloosterstraat. Van een
kleedlokaal was toen flog geen sprake. In café Suiilen werd alles gearrangeerd.
In voetbaltenue toog men naar het speelveld. In de pauze van de wedstrijd svas het
Lies Suijien. die de spelers van thee of koffie voorzag. Na de wedstrijd was het
wederorn Lies, die opgescheept werd met het wassen van de vuile sportkleding. Café
Suij len en v.v. Oranje zouden cee soort tweeling vormen, jets dat zij tot op heden
gebleven zijn. De vele in de loop der jaren behaalde trofeeën kregen een waardige en
goed zichtbare plaats in het verenigmgslokaal Suijien. Doch ook andere veremgingen. bilj arts-. kaart-. spaar- en schielveremgingen zouden er hun stamlokaal voor
kortere of langere tijd vinden. Lies Suijien bleefhaar taak als "caféhoudster" vervullen tot in de oorlogsjaren. Na haar huweijk met Eugène Ledoux verhuisde zij naar
Maastricht.
Zoon Frans had omstreeks 1928 zijn slagersopleiding voltooid. Vader Suijien moest
toen zorgen voor een geschikt arbeidsve1d" voor zijn oudste zoon. Na rijp heraad de zaken gingen immers goed - werd besloten tot cen rigoureuze ingreep. Het huis
was door al deze bedrijvigheid te klein geworden. De graanmolen was min of meer
in de vergeethoek geraakt en werd spoedig opgeheven. Voor zoon Frans moest ook
een werkruimte gecreerd worden. BesEoten werd de café ruimte op te heffen orn
plaats te maken voor een slagersbedrijf. Op de plaats van de oprit - Hubert Suijien
had intussen flog ecu perceel grond aan de zuidzijde weten aan te kopen- zou ecu
nieuw gebouw verrijzen.
De Kerkstraat was inmiddels al aardig volgebouwd. Naast het pand van de heer
Suijien had de heer G. Nieveistein korte tijd na 1908 zijn wmnkelpand neergezet. al
gauw gevolgd door andere huizenbouw. In 1921 verhuisde de heer Nieveistein naar
het veci grotere pand aan de oude markt: zijn broer vestigde zieh toen nagst de heer
Suijien. Het nieuwe café kwam gereed in hetjaar 1929. Het was wederom een
kapitale bouw. De bovenwoning was besternd als woongelegenheid voor liet gezin

38

Suijien. Net café was ruim van opzet en het interieur deed gezeffig aan. Aan
vergader- en speeiruimte was geen gebrek. Voor eventuele uitbreiding was gezorgd.
De opening gesehiedde met weinig feestvertoon. In die dagen was daar nagenoeg
geen behoefte aan. De vele verenigingen waren maar wat blij met hun nieuwe stamlokaal.
De heer Hubert Suijien. reeds jareulang lid van de scbutterij St. Joseph, zag het
nieuwe calé ook nog tijdelijk als schutterslokaal. Het vroegere café-restaurant had
een nieuwe vlucht genomen. De zorgeijke j aren van twintig j aar geleden waren
voorbij, het kleine bedrijf was uitgegroeid tot een volwaardige zaak. De fmancile
lasten drukten zwaar, doch de toekomst scheen hoopvol.
In het leeggekomen lokaal gebeurde vooral eerst weinig. De nieuwbouw had veel
geld gekost, vestiging van ecu meuw bedrijf zou op dat moment te veci vergen.
Voorlopig bleefhet oude café pand onbenut. Doch dit was maar voor tijdeijk. In de
schoolstraat was de gemeente gestart met huizenbouw. De arbeiders vroegen orn ecu
onderkomen. Ex calé Suijien was de geschikte plaats. Het oude pand bracht toch
weer geld in de la. Na voltooiing van de gerneentewoningen en ontruiming van het
pand besloot de heer Suijien tot een tweede grondige wijziging van de eerste huisbouw. De derde zoon, Hubert Suijien jr., was na zijn schooltijd in het timmermansbedrijfterecht gekomen. Hij had zijn vakdiploma bebaald en fúngeerde reeds als
zeifstandig werkman. Hij was reeds met de studie voor architect begonnen. Als
timmerman had hij bet interieur van het nieuwe calé op zich genomen en voibracht.
Ook het architectenwerk was van zijn hand. Zeven j aren had hij zijn kennis in dienst
gesteld van bet Technisch Bureau Meulenberg. Voor hem was er nu werk gekornen
in het bedrijf van zijn vader. Hij maakte een plan tot verbouw van de oude woning.
Er zouden twee bedrijven in ondergebracht worden. De bakkerswinkei kreeg ecu
nieuw aanzicht. De toegangsdeur werd naar achteren verpiaatst en in bet oude café
pand verseheen ecu moderne slagerswinkel. deze is te zien op ecu uitgegeven ansichtkaart van ± 1935.
Zoon Frans. bijgestaan door zus Lies startten het nieuwe bedrijf. Hun 'compagnonschap" zou 12 j aren duren. Was het begin uiterst rnoeilijk, men wist zich met vereende krachten door de moeilijkheden heen te siaan. Succes zou niet uitblijven. Ook dit
door de firma Suijien opgezette vierde bedrijfwist de magere j aren te overwinnen.
het zou uitgroeien tot ecu welvarende zaak. die na de dood van Frans in 1969 overging op ecu van zijn zonen, die thans nog zij het op ecu steenworp afstand van het
oude bedrijf een gerenommeerde slagerij weet te beheren.
De derde zoon, Hubert jr. zou de aangewezen persoon worden orn het café bedrijf te
gaan beheren. Na het uittreden van zijn zus Lies - de tweede dochter Hubertina was
in 1941 gehuwd en had zieh in Nieuwenhagcn gevestigd - bleef er geen andere
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keuze.
Na cen vijftaljaren bij de firma Meulenberg als bedrijfsleider te hebben gefungeerd.
kwam het bevel van de Duitse bezetter voor Hubertjr. orn te werk te worden gesteld
in Duitsiand. Orn dit te voorkomen plaatste vader Suijien hem als beheerder in het
cale. een taak die hij tot in de zeventigerjaren zou blijven vervullen. Door de aanvaardmg ervan ontdook hij de "Arbeitseinsatz" en werd min of meer ongewild
beheerder van café Suijien. Zijn architectenloopbaan zou hij echter blijven vervullen.
natuuriijk pas na beeindiging van de oorlog. Door deze gelukkige omstandigheid
bleef hem echter de weg naar Duitsiand bespaard en kon hij zich in stilte voorbereiden op latere 'Tedigere tijden. In augustus 1942 huwde hij met de uit Limbricht
afkomstige siralende bruid Maria Auna Nollunans, geboren aldaar op 14 december
1915. Uit hun huweijk werden vijfkinderen geboren. van wie er een op jeugdige
leeftijd overleed. Onder leiding van dit echtpaar groeide het café uit tot de huidige
vorm. Mevrouw Anna bleek uit het goede kasteleinshout gesneden te zijn. Haar
invloed en zorgen voor het bedrijf drukten een stempel op het geheel. De rol van haar
schoonzus Lies waren in haar handen gelegd, doch zij wist ze op onnavolgbare wijze
te evenaren.
Na de oorlog nam Hubert jr. zijn ambt van architect weer op. Hier had hij zijn hart
aan verpand. Hij oefende zeifs later een aannemersbedrijfuit. Diverse woningen in
en orn Waubach werden volgens zijn tekeningen en door zijn bedrijf gebouwd (men
denke slechts aan de eerste bouw van de boerenleenbank). Naast deze dagtaak had
hij uiteraard weinig tijd over voor zijn café. Zijn echtgenote kon naast de zorg voor
het huishouden en de kinderen het bedrijf ook met leiden. Een derde kracht werd
aangetrokken. Jarenlang werd deze functie waargenornen door de onvergetelijke
Hem Gerards. ecu persoon. die door zijn vele weldaden voor de gerneenschap een
vaste plaats in de harten van inenig rechtgeaarde inwoner van Waubach heeft verworven.
Zijn deelname aan het vroegere dorpstoneeL zijn huip tijdens de bezettingsjaren aan
vele ingezetenen. zullen met licht vergeten worden. Hij kende vele vrienden, zijn
dood werd dan ook door menigeen betreurd.
Café Suijien was inmiddels tot een begrip geworden. Het was een pick van
sarnenkomst voor velen, getuige de hedendaagse stamgasten. ook al wonen zij niet
meer in Waubach. Het is er gezellig toeven. het is ecu van de weinige lokalen, waar
de oude familie nog "Inhaber" is. Diverse andere plaatselijke café's zijn reeds meerdere malen van beheerder of eigenaar veranderd. doch dit kan niet gezegd worden
van café Suij len. Sinds enkele jaren is het lokani in beheer van de derde generatie
Suij len, Paul en Gertie Suijien zwaaien er de scepter tot volle tevredenheid van de
kianten, in bijzonder van de jeugd. zij hei onder 't toeziend oog van Hubert en Enne.
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(ìeen dag zal voorbijgaan of men vmdt de oude baas en bazm achter de tap of aan de
kaart tafel. omringd door stamgasten of tevreden kianten.
Weinig zal de stiehter van het bedrijf, Hubertiis Suijien Sr.., overleden in 1941. bij
zijn komst naar Waubach vermoed hebben, welke vlucht zijn gwaagde onderneming
zou nemen. Zijn arbeidzaamheid en doorzetting hebben vruchten afgeworpen. Moge
zij een voorbeeld zijn voor anderen en moge het de tegenwoordige generatie Suijien
gegeven zijn het werk van hun voorbeeldige voorouders tot eer van Waubach en de
gemeensehap voort te zetten. Bij het ophanden zijnde feest ter gelegenheid van het
70-jarig calé jubileum (1978) zal het de tegenwoordige beheerders dan ook niet aan
felicitaties in velerlei vomi ontbreken. Ad multus annos (nog velejaren).

6EZOCHT.

MENSEN, DIE MEE WIL HELPEN 0M EEN
REDACTIECOMMISSIE TE VORMEN.
DE BEDOELING 1.5:

- HULP BIJ OPSTELLEN BULLETIN
- HULP BIJ OPMAAK JAARBOEK
- TUSSENTIJDSE UITGA VEN.
BELANGSTELLENDEN KUNNEN ZICH AANMEL
DEN BIJ
HARRIE MULDERS
HOEFVELD 18

TEL 5322876

41

Gedicht door Wiel Pockbiers

KÙqer, vruijd en leed
't Is al mer mieê wie daltigjaor,
en 't is mich graad es wen 't gister pas woar,
ich woeêd wer pap; in aal houw ich mitgeleefd
en döks gedach:

"Wen 'tmargódgeeL....".
En óch wal ins mitgebeefd,
gevóld wie 'tsjtampe4 zich beweêget of woa 't
köpke zoa4 went 't zich drieënet of ópins
ee binije urges angesj zoat.
Dat woar ¡ng sjun tied, mar ze góng v'rbeU en
doe meldet zich ózzejungste kröätsj:
"Hallo, ich bin heU!
Tieen-en.-ee-haofpónk weêg ich, han ich 'tnitgódgedoa?
Kick mar, aal zit draa, kick 't allenujj mar nba:
vin gerkes, er,nkes, krungeLkes in de uurkes,
eugsjkes, ce neëske en beksjkes wie bellefluiurkes"
Mar went zoeëget eemoal doa is, da geet 't viot wie d'r wink,
vuër dat ich 't wós, woar dee kröätsj ce flink kink.
Sjun woar 't wen 't zich teege dich aa koam krouwele
en wen 't uëver van aal en nog get begós te wouwele
mich mùlkes koam geeve of de hoare kemme,
zoene poet zówste óp kanne vreête en v'rwenne.
Sjaad, dee krouweltied woar veuël te viot gedoa,
en - of ich 't wool of nitdee krouwel wool óch ziene ege wèg goa.
Da merkste, dat zoeC kink mice en mice get angesj
wilt en iplaatj va krouwefr veuêl lieêver boete sjp&
Mar doamit vóng 't ieesj aa; 't woar geweun ing
kwestie va tied,
langsam-aa woeëd ich mie kink ummer ce bietje mice kwiet.
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Dat 34.vol evver nit zage, dat ich algans woar oetgeteld,
mar, wat d'r meester 'm óp g'n sjoeël houw v'rteld, doa-aa koeët ich mich doch

mar 't beste aa goa passe;
wat dee zag, flee, doa veel nit mit te sjpasse!
Wie 't vreuger woar, wee woar 't a/lang nit mice.
Dal moeët ich ummer mice begriepe en i goa ziee

Sjoee4 sjport en danse, dat gong langsam vuur,
en 't doeret nit lang mice, of 't ieësjtejungsjke sjtóng a g'n daur,
en i pLaatsj van dat vreuger kingergewouw4 woeëd 't noe daag vuur daag
ummer mieë gerouweL
Groeët en flink doeë, d'r ege wèg wille goa.
En mene ze koeëte al óp ege bee sjtoa.
Erg vóng ich dut nit, óp zie gezich mós 't valle,
erger zów ziee; wen 't nit mice woar kome ka/le.
Ich doog 't vreuger zelverjoa óch döks v'rkieëd en han 't mit valle en ópsjtoa
gelieërL
Nee, datis óch aJienuif gee probleem,
wen ze mar nit voet blieve va heem.

En óp inne daag doe zag 't: "Adieë"
en hool 't bey mich vuër geziee.
Van aal en nog get woeëd beijenee gesjouwd en urges angesj woeëd zich noa ege
sjmaak ee neske gebouw'L
Mit 't hats vol v'rwachting vloog d'r voeegel eroet.
En da vrieêgste dich aaft
"Woar 't dat noe? Is noe aal v'rbezj en oet?"
Mar houp deet leëve. En da hoapste mar dat wen alles gódgeei,
diene kröätcj oeëts nog ins mit ee klee möpke a g'n duur sfteel
Mit oape erm lieëtste ze da alletwieê noa binne en kan alles wer va vuere-n-aaf-aa
beginne.
Zoeëget same mit de orna te mage beleêve,
get sjunders kan 'tjoa bouw nit geêve.
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Mar es miensj hat me 't nit ummer vuër 't zage;
t geet óch wal ins v'rkieëd en da is 't sjwoar te drage
wen zoeë klee möpke, zoeë klee hupke leëve,

nit ins de kans kriet, al woar 't mar elfe,
mit ós te leeve; umdat '4 nog mar graad óp de welt gekoame,
zie leeve at mós aafgeeve, van ós aaf woeed genoame
Da vu/ste dich machteloos en kanste nit mieê
Da vrieëgste dich aafi
"Woarum môt dat noe zieë?"
Woaruni woar dat noe nuëdig, wat hat dat vuër zin?
Da vu/ste dich krank en ellendig, ailing
Doe vrieêgs um huip, durch de troane kanste bouw nicks mieë zieé;
ich houw mich doch zoeë gevruzjd:
"JOEPIE, Adieé"

KLING WAT ICH OCH ZELLEF VING

Ich zit mar get te zitte en dingk
Wat bin ich toch mar kling
Hat dat floe gidederinne
Of han ich dat mer gans ailing
Deks dreum ich woa ich hin zów wille goa
Mar hi-j is 't toch sjön en me mót
Mit de veut op geneët blieëve sjtoa
Da zów ich van alles wille doeë
Mar de weld verbeëtere dat hat toch ginne tswék
Oppasse mót me, aangesj verkloare ze dich vur gek

En zoee lang wie me nog in zie confectie-peksjke zit
Da kan me zich wal get mene

Mar helpe deet 't nit!
Da blief ich wieer mar ruj-jig zitte
En dink ich bin toch veuël te kling
Ich bin da waal zoeë sjlauw
Dat ich dat óch zellefving

Sjef Erens
April 1995
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TER INLEIDING
De komende maanden zullen in het teken staan van de lustruinviering.
Begin november is het 15 jaar geleden dat een groep measen uit de
verschillende oude kernen van de gemeente Landgraaf besloot een
heemkundevereniging op te richten onder de naam Oudheidkundig en
Cultuurhistorisch Genootschap Landgraaf. Op 9 december vond dit
besluit zijn defimtieve neersiag in liet notarieel passeren van de
statuten. Dit was het begin van een zeer actieve en spannende
organisatie, die heel veel wilde maar ook veel tijd nodig had orn te
worden vat ze nu is. In het decembemummer zullen we uitgebreider
op die geschiedenis ingaan. In dit Bulletin bieden we informatie over
de lustrurnviering in november.

Naast de inlormatie uit het Genootschap kunnen we in dit nummer een
boeiende reeks bijdragen plaatsen uit "D'r piatte Kioeb", want zo
gaat vanaf nu de sectie Dialect zich noemen. Hopelijk voelt memgeen
zich aangesproken en knjgen we in de komende weken veel aanvullingen op de woordenlijst en de kirderliedjes. We zullen deze plaatsen.
naast het vervoig op de woordenlijst dat in d'r Kloeb wordt voorbereid.

We hopen ook dat andere [eden zich aangespoord voelen orn tot
schrijven over te gaan. Hun kopie is welkom. Ook kleine bijdragen
stellen we zeer op pnjs. We zijn graag bereid een helpende hand te
bieden bij het redigeren van die kopie.
De Redactie
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Terugblik op het afgelopen kwartaal
De zomermaanden zijn mstige maanden. Ook binnen het OCGL. De
gewone activiteiten gaan wel door, maar er gebeuren weirtig bijzondere dingen. Toch zijn er enkele zaken die orn vermelding vragen.

Excursie naar Rimburg met Barbecue op 28 juni
De enige schitterende zomeravond in een regenachtige week was voor
de heemkundevereniging gereserveerd. Met 20 man verkenden we het
beschermd dorpsgezicht van Rimburg. Onder leiding van Sjef Spierts
wandelden we vanaf de eeuwenoude Lindeboom naar de kerk en terug.
We ontdekten verborgen jaartallen. ontcijferden opschriften in gevelstenen en boyen de poorten en werden op de hoogte gebracht van het
we! en wee van Rimburg in de loop van de geschiedenis. Bijzonder
interessant waren de verhalen over de familie Comeli en de door hen
gebouwde boerderijen en de kennismaking met het woonhuis van Sjef
Spierts. een oud schepenhuis dat door Sjef Spierts gerestaureerd is.
Na auloop van deze ontdekkingstocht stond de barbecue te roken op de
hof van Albert Verreck. Tot laat in de avond genoten we van spijs en
drank, van het heerlijke weer en de prachtige Rimburgse omgeving.

Gesprek met enkde ambtenaren op 2 juli over de huisvesting
Op woensdag 2 juli hebben enkele ambtenaren ons verenigingsgebouw
bezocht orn zich persoonlijk op de hoogte te stellen van onze huisvesting en de problemen die aanleiding zijn orn een grotere ruimte te
vragen. Het was een prima gesprek. Wel begrepen we
dat een nieuwe niirnte er niet van vandaag op morgen za! zijn.

Athviteiten van de werkgroep Onderhoud en Beheer.
De werkgroep trekt rnaandelijks een hele dinsdagmorgen uit orn ann
het gebouw te werken. In dit kwartaal heeft ze de vergaderzaal
geschilderd en rails op de wanden bevestigd voor het ophangen van
schilderijen en wandplaten. In de gang heeft ze een aantal kleine
landbouw'werktuigen opgehangen. Ons gebouw gaat nu echt op een
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museum lijken.

De werkgroep Archief
Onder leiding van de meuwe voorzitter, Stef Moonea is deze werkgroep stevig aan het werk. Er is een kleine cornmissie gevorrnd die
het aankoopbeieid bepaalt van boeken en archiefmaterialen. In deze
groep wordt ook nagegaan of het uitieenreglernent met wat kan
worden verfijnd. Veci extra-activiteiten kan men overigens met
ondernemen orndat het gewone werk. (de werkplaats. het invoeren
van nieuwe materialen, en het scheppen van ruimte orn alles te kunnen
onderbrengen ) bijna alle aandacht opeist.

Jaarboek 1996 verschenen
Half augustus is het Jaarboek 1996 verschenen. Het bevat enkele
grotere artikelen over genealogische onderwerpen.. een verhaal over de
Kerk van Waubach, een stukje geschiedems van het dagelijks leven in
Schaesberg van de hand van E.Mofers. Degenen die hadden ingetekend
hebben het bock intussen ontvangen.
We aisnog een exemplaar wil kopen kan hiervoor terecht op
woensdag- en zaterdagmiddag in het verenigingsgebouw. Voor leden
van het OCGL is de prijs fi. 15,00.

Nieuwe aanwinsten
Er zal in het kornend Bulletin een overzicht verschijnen van de nieuwe
aanwinsten van ons archief en documentatiecentrum. Er is heel vat
bijgekornen de laatste tid.

Monumententocht op 13 september
17 leden namen dcci aan onze tocht op monumentendag. We bezochten de kerken van Schaesberg, Leenhof en Kakert.
Voor deskundige begeleiding zorgden de heren Pijpers in Schaesberg,
Coonen in Leenhof en Gubbels in Kakert. Een uitgebreider versiag
verschijnt in het Bulletin van december.
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wut staat de komende maanden op de

rol?
HET DERDE LUSTRUM VAN HET OCGL
In november bestaat ons genootschap 15 jaar. Als historici weten we
dat dit niet lang is. Toch denken we dat het lang genoeg is orn er
emge feestelijke aandacht aan te besteden. want ook als je jong bent
moet je eens wat te vieren hebben. Bovendien past het uitstekend in de
uitbundige vieringen van het 15-jarig bestaan van de gerneente
Landgraaf.
We mogen er trouwens we! zijn. Kijk maar eens vat we onder andere
in deze 15 jaar hebben klaargespeeld:
*
we jn een grote vereniging met 240 leden
*
we hebben een voortreffelijke werkplaats opgebouwd die aan
heel vat mensen gelegenheid biedt voor studie en streekhistorisch onderzoek
*
vat we verzameid hebben aan archief en documentatie is uit
zonderlijk en zeer interessant
*
al 13 jaar verschijnt trouw iedere vier maanden ons verenigingsbulletin
*
sinds 1985 hebben we jaarlijks een uitgebreid en zeer gevarieerd Jaarboek uitgebracht
*
we hebben de kruisweg van Aad de Haas die nu in het gemeentehuis hangt voor ondergang behoed. we hebben regelmatig en
met succes aandacht gevraagd voor bedreigde monumenten en
archeologische vondsten. we hebben een groot dee! van de
burgerlijke stand geallabetiseerd en zo gemakkelijker toegankelijk gemaakt voor genealogisch onderzoek. we hebben alle
kleine monumenten geïnventariseerd en beschreven, we publiceren een serie onder de titel "Ken Landgraaf.."
enz.

Er is dus best wat te vieren.
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We gaan dit doen
in een feeste!ijke en gezellige zitting op vrijdag 21 november
aanstaande orn 19.30 uur
en ¡net een open dag op zaterdag 22 november waarhij we
ons tussen 13.00 en 17.00 uur met al onze mogelijkheden aan
de Landgraafse gemeenschap presenteren.
De feestelifke zitting op vrijdag is in de eerste plaats bedoeld
voor leden en oud-leden. De plaats en het preciese programma
worden begin november bekend geniaakt.
Voor de organisatie is her prettig orn te weten wie er komt,
op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Dus leggen we in dit
Bulletin een aanmeldingsforrnulier dat we liefst voor 5 oktober
terugontvangen.

Een hoogtepunt van de viering za! zijn de aanbieding van

HET LAND GRI4AFS STRAATNAMENBOEK
aan de burgemeesrer en enkele bifzondere gasten.
HET L4NDGR4AFS STRAA TNAMENBOEK

Drie volle jaren heeft Hein Rade gewerkt orn van alle straten in
Landgraaf de namen naar betekems en inhoud te beschrijven. Samen
met een redactiecominissie waarin met name Sjef Bosch en Huub
Dortants actief waren heeft hij zijn bevindingen uitgewerkt tot een
boek van ongeveer loo bladzijden met veel illustraties en korte
aanvullende historische informatie over de gemeente. de wijken en de
oude kernen. De straatnamen zijn alfabetisch geordend.
Het boek is eenvoudig van opzet en praktisch. Zonder veel moeite kun
je in een handomdraai de betekenis van jouw straatnaam opzoeken.
Tegelijkertijd is het een bron van informatie over Landgraaf en zijn
geschiedenis.
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Her bock gaat voor inschrtijvers en leden van het OCGL ft 17,50
kosten. Hez versc/ujnt op 21 november en wordi op die datum
officieel aangeboden tzjdens de lustrumviering van het OCGL.Na die
datum is het op woensdag- en zaterdagmiddag te krijgen in her
verenigingsgebouw. Niet-leden beta/en na die datum f1 20,00 voor
her boek.

Uiteraard wordt porto in rekening gebracht als het bock per post
mod worden toegestuurd

HET LOPENDE PROGRAMMA
9 oktober orn 19.30 uur
worden we ontvangen in het Termenmuseum met een dialezing, een
licht- en geluidsshow, een bezoek aan de termen zeif en een rondleiding op de tentoonstelling "Veni, vidi. vici".
Er zijn tot nu toe 20 aanmeldingen. Er kunnen nog measen bij. De
deelname is kosteloos. Geefje op bij het secretariaat voor I oktober.
We verwachten de deelnemers orn 19.15 bij de ingang van de
Termen. Als je geen vervoer hebt bel dan even met Albert Verreck of
Jan Beckers.

6 november orn 19.30 uur in het verenigingsgebouw Curacaostraat
Lezing door Regis de la Haye over Historische Cartografie in Limburg.

11 december orn 19.30 uur verenigingsgebouw Curacaostraat
Voordrachtavond van de sectie dialect over "Mijnen en mijnwerkers in
Landgraaf'.
Er is genoeg te doen. Profiteer ervan.

Albert Verreck
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de godsiamp weet erir gedrage

der kranke ziet'twit bescheet
z ¡e letst sch t uidj e hat g eschlage

t liekebred schteet al gereed
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Verdam t lang ge/1/je
(door H.J. Nievelstein)

1932 Op concours met fanfare Sint Elisabeth, in Schinveld.
Het is de derde zondag in augustus, er is kermis in het dorp. De harmonie
aldaar heeft tevens ecu muziekconcours georganiseerd. Naast ecu zestai
andere korpsen is ook onze fanfare van de partij. Met ecu bus van Goffin
uit Nieuwenhagen en ook jemand met ecu luxe auto en ecu schwerm fietsers, zijn wij (na nog ecu uur "proven") vanaf de wietschaf van 't Boijmans
Marie naar Schinveld vertrokken. Met angst en beven! Voor wat ons nog te
wachten stond. In de muziektent gezeten. wachten wij op de dingen die
kornen zouden. Voor ons traden op Jabeek en Schimmert, onze fanfare dus
als nummer drie. Verdomme, wat duurde dat lang eer die twee korpsen hun
concourswerken hadden afgespeeld, zeker 1,5 uur.
Toen mochten wij het podium van de kiosk op, toen wij gezeten waren,
sprak onze directeur, John Walls, ait Kerkrade ons toe tijdens het afstemmen. "Los uch nit van de wies bringe va diej van Schimmert of Jaobêk. vur
spiele besser"!
Als inspeeiwerk speelden wij de mars "LaIMi Victor", die mars speelde
ons korps aijaren. die lag ons dus wel en ini Monk dus goed.
Nu was het wachten op de bel van de jury; de zenuwen gierden rond...; de
bel ging....dus wij in het harnas; als keuzewerk speelden wij ecu etude van
Meiërbeer, schijnbaar hadden wij dit werk er goed vanaf gebracht. want
onze supporters kiapten hun handen blauw. (dat mocht eigenlijk nog niet).
Maar het grote werk moest nog komen, het verplichte werk:
Ouverture "ZAMPA" van Herold.
Met onze 28 of 29 man hadden wij daar zeker 50 repetities aan "geokst".
Daarbij nog tientallen groepsrepetities bij diverse loden aan huis. Na de bel
van dejuiy werd het verplichte werk ingezet en afgewerkt. Weer donderend applaus van het toehorend publiek. dat inmiddels met emge honderden was toegenornen. Wij mochten nog ecu tijdje op de kiosk blijven
omdat er paure was. Nu konden wij onze angstzweet afwrijven en speculeren of wij ecu good rapport zouden krij gen. Maar het bleef afwachten. want
de uitslag wordt pas bekend gemaakt als alle korpsen aan de beurt waren
geweest, dus er moesten er nog vier optreden.
0m de tijd wat orn te krij gen en onze emoties wat te laten vieren, gingen
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enkele van ons het dorp in, versehillende leden hadden hier familie wonen,
aangetrouwd of zo, zoals dat beet en er was tevens kermis. Aangekomen
bij een van die families werd op de deur gekiopt, er werd echter niet open
gedaan, dan toch maar naar binnen gegaan. Behalve een oud dametje was
er niemand; op de vraag: "Woe is d'r Pierre en 't Lies?" Zegt 't vrouwtje
"Diej zint op d'r concour loestere nao de fanfaar oët de Grünströat." "Och
watjörnmer" zeet d'r Leopold "vur wole geer ee sjtuk via korne éte"
"Ja, da mot ur mar t'ruk kome went de luuj heem zint" zëet 't vruike.
"Ja da dOnt v'r dat mar, vier kome trúk' zOet inne va Os. Bij ons was ook
Joep K. die aitijd we! uit was op "joekserij"; hij stond op ecu afstandje te
wiespellen met nog zo'n sinjeur. Wij besloten dus maar het dorp in te gaan.
Joep K. was er echter niet bij. Voor het keidergat van bet huis aan de
slraatkant, bleef die sinjeur staan met nog jemand van ons groepje; uit dat
keldergat werd ecu via naar buiten geheven; ecu struiselvla, en nog ecu, en
nog ecu; en dus liepen drie van die grote kerels met ecu via voor de moud
te eten door de straten van Schinveld! En maar lachen dat we deden.
Natuurlijk is de schade later geregeld met de familie Dohmen (dat was de
naam). Intussen was het tijd orn naar de concourswei te gaan, want de
uitsiag van de wedstrijd liet niet lang meer op zieh wachten. Op de concoursweide zochten we onze leden en directeur weer op, ze hadden alle
korpsen aangehoord en meenden zeker te weten dat wij (ons korps) het
beter gedaan hadden. Na nogmaals ecu ur gewacht te hebben. kwam dan
eindelijk de uitslag; maar onze fìnfare werd niet genoemd!
Bibberen...bibberen...eindeijk als laatste:
Fanfare Sint Elisabeth, Groenstraat 302 punten!!
Ja, ongelooffijk, dat was het hoogste aantal punten van alle korpsen.
Het gejuich was tot in de (ìroenstraat te horen geloofik. Directeur John
Walls werd door twee man op de schouders genomen en naar het café op
de concourswei gedragen en er werd maar getoost, uren lang!!
Aangekomen in de Groenstraat werd er nog nagevierd en feicitaties in
ontvangst genornen. Later heeft directeur Walls ecu mars gecomponeerd
gebeten: "LE GRANDE VICTOIRE" (de grote overwinning)
(Bovenstaand verhaal werd door de heer Nieveistein j aren geleden geschreven ter gelegenheid voor een jubileumboekje van genoemde fanfare)
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Brief uit Pijnacker

Onlangs heeft het bestuur ecu bedankbrief ontvangen van dhr Beekers uit
Pijnacker.
Pijnacker 9 mci 1997
Zeer geachte Heer Beckers.

Hierbij ngesloten een vóórinschrijvingskaart t.b.v. het Jaarbock 1996.
De door EJ toegestuurde j aarboeken en bulletmsverzamelingen hebben
nnjn grootste aandacht. 1k ben er bijna doorheen. 1k geniet er in hoge mate
van. 1k merk nu wat ik veci gemist heb uit de ontwikkelingen van mijn
geboorteplaats. 1k weet wat daar de oorzaken van zijn. 1k zou er een lang
verhaai over kunnen noteren. maar dat doet nu niet ter zake. Bij gelegenheid op ecu woensdag of zaterdag in Schaesberg. 1k heb nog meer brandende wagen omtrent de vele aetiviteiten van het O.C.G.L., ook die terzijnertijd. Tenslotte én vraag:" Hoe kan ecu 'extern lid" zieh verdiensteijk
maken voor zo'n mooie vereniging?"
Denk er cens over na en leg uw mening daar cens over voor!
Ha.rteijke groeten.
w.g. A.H. Beekers
(Dhr A. Beckers is zoon van de oud burgemeester van Ubach over Worms)

Fen vende//ng fe âlar/enberg.
Op den morgen van de zestienden februari 1799 zal de koster van Manenberg wel raar opgekeken hebben. Op de drempei van de grote kerkdeur lag
ecu kind. Blijkens de doopakte heeft de pastoor van Marienberg dit kind
gedoopt(1). Als getuigen hiervan zijn Gerardus Maubach en Anna Maria
Dörenberg opgeschreven. Volgeus zijn verkiaring heeft inj het kind de
naam Thuer Schwell gegeven; en de voornainen Anna Maria. Voigens de
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"agent G. Maubach" vertegenwoordiger van de Franse Republiek moet
deze het feit melden bij zijn superieuren. Daarvoor moet hij naar de vrederechter in Geilenkirchen. Van te voren heeft hij zieh we! nog overtuigd van
het geslacht van de vondelinge. Van dit bezoek in Geilenkirchen heeft G.
Maubach ons ecu uìtvoerig bericht nagelaten (2). In dit bericht schrijft hij
o.a; dat bij het kind een briefje was met het verzoek en mededeling:
"1k ben ecu ouwettig kind-werd graag gedoopt-en als Christen opgevoed".
In zijn verklaring stelt de agent G. Maubach, Johan Willem Peizer ais
voogd en Anna Maria Dörenberg als getuige, "kraft mir uebergebene gewait" zoals hij schrijft.
Hoe het verder met deze vondeling is gegaan konden wij tot op heden niet
cP .2- , .P o o
achterhalen.

,-

bron doopboek Marienberg
brou geboorte register Rimburg..zie copieen van origineel

Oet d'r PLA TTE KL 0FB
(Wie! Packbier)

Uitdrukkingenlgezegdes met ecu "A"

-'t Is nog ummer aa tussjc die twice.
- Doe mós ging hillige aabeëne, die doch ging mirakele dOnt.
- Dat is ging awl en wies.
- Dee deet dich d'r doeed aa.
- Dat eekelt mich aa.
- Zieh de vrattele lotte aajbeene.
- D'r Hergod van 't krüts aafbeëne.
- Die öaster haut mich de boet aafgebroake.
- Die make dich gek, die bringe dich nog van 't ge!oof aaf
- Hee dampet aaf, wie inne gesjlage hónk.
- Zieh d'r baad aafdoeet
- Doe dees mich get aa.
- Dee hat zieh get aagedoa.
- Dóch dich ins get anhesj aa.
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- Get van d'r pries aafdoeê.

-Heefdiekaatinseffeaaf.
- De woar evvel óch viot aafgehouwe.
- Wie-he ziene zin mt kroog, houwete aaf
- Dee gieet zieh mit anger vrouwlüj aaf
- Móste ins kieke, wat dee sjtof aafgegeve hat.
- Houw aaf, ich weed sjlech wen ich dich zieen.

- Dee is dr'p aafgeveêmi
- De geedaafgoa.
- Vap de welt aafgoa.
- Ins mótte v'r alleauij aaftratse
- Ich kan nit miee, ich Uk aaf.
- Ich kan nit miee, ich han ze aaf
- Ich kan nit mice, ich han de kneup aaf
- Inne d'r letste cent aafjoekse.
- Beij dón wool ich mt aafgemoald ziee.
- Die woare zieh an t aafpütsje, aaflekke.
- Haste wer inne aafgeriete?
- Dee hat d'rvoeegel aafgesjoaie
- Bin ich da ailing mar gód, um vuer dich de knöa aaf te sjtoeete?
- Ich mót effe de erpel aafsjudde.
- Dat woar 'm flot aafgeswjit.
- Doe más dich ins ee veurke aaftrekke.
- Doa más te dich mar mt mit oafvinge.
- Mar gód, dat ze dem ins richtig aafgezipt hant.
- Móste dich dee kwatsj ins aa/iuëre.
- Mórge gónt v'r ós aageeve.
- Wie gees doe mich aa.
- Lot dich nieks aagoa.
- Dem kick ich nog nit mit de vót aa.
- Doe leets dich ách aal aasjmieere.
- Kóts mich nit zoee aa.
- Dat eëte kotst mich aa.
- Doe has dich wer get aagesjoesterd, aagesjieerd, aagesjtieevekl.
- Hee vult zieh aagesjproake.
- Doe has 't mar gód aastjoa.
- Op dc gezánkheed aasjtoeete.
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- Doe mós dich ins nuits bote aasjtrikke.
- Dat koeet ze evvel óch aatrekke, (griene, sjreije).
- Doa kanste mich vuer aazieë.
- Dem houw ich viot geabsolveerd.
- Hee kalt wie inne hegge-advokaaL
- Doe mós inne ouwe aap nit Heere griene, moele sjnieje.
- Al te gód is angerlújts gek.
- Dee hat ze nit miee all.enuj op d'r krisboom.
- Vier hant 't óp inne akkoad gewórpe.
- Dee hat van al d'r duivel.
- Allih, maak daste voet loins.
D'r Hergot hat aiierhande kosgenger óp de welt.
Ich han 't óp aile meuglifke manere geprobeerd.
Mórge is óch nog inne daag, aal óp z'n tied.
DeO hat alzeleeve meks angesj gedoa wie gerouweld.
Ailewiel is aal moeede, doe kans 't dich zoeë gek niet vuersjtelle.
Ailing Lc óch mar ailing.
Mak doch nit zoene ambras (beheij).
- Doe zeës Op alles joa en ame,
- Witste waste bis, inne vieze ammie.
Andief moste zieëne noa d'r lengste daag.
Die hange wie kilt anee.
Die hingt de ganse fRmilie anee.
Haste dich wer urges get geangekL
Ich kroog 't richtig mit d'r angs te doed.
Dat woar Och mieë angs wie vaterlandsliebe.

- Meisnoeetsteaodumtelleëre.
-

-

Aod weëde is sjun, mar....
Zoeë aod weed gee verke.

Inne appel vueër d'r doeêsj ha.
Durch inne zoere appel biete.
D'r appel veli nit wied van d'r boom.

Ich lot mich va dich d'r app etiet nit bederve.
April deet wat-te wit.
- Ee april sjikt me de gekke woa me wil.
- Doe brings mich gans van d'r apropo aaf.

-

- Achteraaf is 't mekkelig kalle.
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Röadse/kes va vrezqer.
Zie bog nit good,
Heë koos nit good,
En hee houw in hóddele bóks aa,
Die hingeret 'in Och nog dra!

(Sjanse binge)
GOng ni vrouw noa de Mozel,

Wessjet zich doa d'r kozel,
Doe koam inne grunne gegaane,
Dee houw inne henretigge doa haange,
Doe zaag zie, noa hörre zin,
Houw ich deö heuretigge mar drin!
Kozel
Grubbe
Heuretigge

broadkeëtel
jeeger
haas

Oad tezekde
Zoep an ing lamelvót,
Sjnoefste dich de naas an de wo! anti

Ouw Kmgerversjes
Doa woar ins ce menke,
Dat kroop in ce keuke,
Doe kroop 't wer droet,
Doe woar 't vertelselke oet!

Ec ei is gee ei,
Twie eijer is ce haof ei,
En dreij eijer is ce poasjei!
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Kroeene krane, witte sjwane,
We wil mit noa Engeland vare,
Engeland is gesjloate,
D'r sjluëte! is gebroake,
Is da ginne timmermaan,

De de sj1ute1 make kaan.
Ee, twie, dreij,
pietje kóm ins heij,
En wenste ginne leepel has,
Krieste óch ginne breij.
Koain inne maan van de koel,
Dee houw in sjwatte moe!,
Nouw d'r bleek ónger d'r erm,
En d'r kaffe mt mice wenn!

D'r koekoek houw ee ei gelag,
In d'r koeepere keetel.
Doe zag heë: Ich zöw meks zage,
Doe zag ich 't, doe sjloog hee mich,
Doe zafte ze mich in 't sjteulke,
Doe lappete ze mich de sjeuntjes.
Doe koam ing boa,
Die sjnappet zich d'r droad,
Doa koam inne ouwe mepenap,
Dee sjnappet zich d'r beste lap!

ALS ER NO LEZERS ZLTN DIE OUDE KINDER VERSJES
WE TEN, KLINNEN HIERO VER KONTAKTOPNE44EN MET
ONZE TMPLA TTE KLOEP WE WILLEN DEZE 6RAAG PUBL ICERENI!
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HET GEBIT

door SjcfCoerver

Wen me wead geboare
Meent me. me hui alle teng verloare
Evvel dat is nit zoe dat zal me oat gauwe merke
Wen ze durg kome dan kekt me wie ee mager verke
Doa noa geet i al ummer beèter
Normaal 'eat me dan inne richtige vreèter
Dan opgepast Niam dat hen dich nit biet
Went hen ziene hooger stilt an ingtiet
Zou hea dich toth nodi han gebiete
Dan kiethea ze ins flink geriete
i Geet ummer wier, iets pap dan broed
0dm get 't eèpel en lekker soekergood
Dat letste is nit zoe good vur de teng
Dees te datte veul stees te gauw der mit in gen heng
Der dokter zeèt good poetse en nit veul snoepe
Eet meer fruit dan kans te odi good poepe
De ietste lokskes begnt hea al gauw voet te bore
Cement. zilver of good drin en de zaak liekt noch nit velore
Beèter weêde de teng nit der van want 't geet ummer mer
Der inne noa der angere geet droet dat numt ging kier
Dan kunt der clang dat der dokter kalt uuver ce valsth ebit
Beduusd zeèt me joa en me dinkt wen dat mar richtig zit
Geweun teng. teng mit brukke en teng die me kan poat in de kake
Hat me veul geld dan liet me ridi get lavalle
Mit wienig geld wil me rich i ledve nit lotte vergalle
Vreuger woar dat nit zoe wieditig inne mit platte beng

Dea soppet i brood in der knife of kneep t fien in de lig
In dees modem tiet vil evvel gidderinne sjun rie
En sjun teng in ce gezich telt ummer mie
Vuurdeel gedve valsthe teng nit zoe vast
In t begin hat me veul pieng en odi last
Went me ï ergste meent te han uuverstange
Kome krummele dronger en gont se los hange
Aaf en tou ing bloor en get rue vleesch
Dat zint dinger da wits te nit richtig mie wie ste heesdi
Al mit al ce gebit mit brukke oane water
0f zilvere of gouwe. wiechtig is dat nit vur later
Ee dink is wieditig wea van os hat valsche teng of geb
Oet ege ervaring hoop ich dat 't dem richtig zit
Doabij weet ich nit of uur ï allemoal wit
idt zaan t geet nicks boave ce ege gebit
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3e L U5 TRUM VIERINt
Vrijdag 21 nov 1997

FEESTREDE VAN DE VOORZITTER BIJ HET DERDE
LUSTRUM
Dames en Heren,

Dit is de avond van het straatnamenboek, de avond van Hein Rade en
zijn helpers. 1k hoop dat we met deze avond de glans van hun kroon kunnen versterken.
Hei is ook de avond van het OCGL, dat in deze maand met gepaste trots
zijn derde lustrum viert.
Het paard en de straatnamenbordenpyramide dienen als symbolen van deze
viering. Hei paard staat voor het OCGL. Nog wat houterig staat hei erbij,
maar kijk eens hoe schitterend het al is opgetuigd. De pyramide spreeki
voor ziekzeif: als je al die namen ziet weet je dat er heel wat uit te leggen
valt.

Eerst een woord over het OCGL.
We zijn een gewone heemkundevereniging, met alles wat erbij hoort: een
afdeling archeologie, een afdeling genealogie en streekgeschiede- nis,een
afdeling monumenten en fotografie, een aldeling dialect.. We hebben een
verenigingsorgaan, het Bulletin, jaarlijks publiceren we een Jaarboek en
we werken aan een museum. Ook houden we lezingen en excursies.
We doen het goed, met wisselend succes. Een grote groep vrijwilligers zet
zieh vaak meer dan gewoon in voor de club, de contributie wordt op tijd
betaald. Onze werkplaats mag er zijn, de lezingen en excursies zijn prima
bezocht. We hebben ved ondersteuning, met name van de gemeente: we
zijn trots op ons eigen gebouw, we krij gen een mooie subsidie, we kunnen
extra-ondersteuning krij gen in de vorm van advies en de wethouder heeft
iedere drie maanden een uur de tijd om met ons het we! en wee van het
genootschap te bespreken.
We zijn wel gewoon, maar het gaat ons goed en er is alleen al hierom alle
reden orn dankbaar te zijn en een beetje feest te vieren bij dit derde lustrum. Maar we hebben ook een gesehiedenis die ons bijzonder maakt.
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Enkele belangrijke momenten uit die geschiedenis wil ik naar voren halen.

De schenking van Heel
We waren nog bescheiden en klein, hadden geen gebouw, en nog heel
weinig ambitie. Toen schonk mevrouw van Heel ons de kruisweg van Aad
de Haas. Dat was heel wat. Opeens moesten we zeliwaar maken wat we
verkondigden over onderhoud, behoud en toekomst van cultuurbezit. Heel
concreet. Er moest geld komen, ecu plan, ondersteuning, deskundigheid.
Waar krijgje dat, waar vmd je die ? Er moesten keuzes gemaakt worden,
besluiten genomen waarje achter staat. We werden gesprekspartner van
deskundigen, we raakten thuis op het gemeentehuis, we telden mee. Net
resultaat is hier vandaag te zien. Allereerst in de staties die in deze burgerzaal zulke prachtige plaats gevonden hebben. Maar ook en in bet bijzonder
in ons gevoel van eigenwaarde, ons zelfbewustzijn en ons vermogen orn
ergens voor te staan. We begonnen mee te tellen.

Het idee museum
Als je begint mcc te tellen, ben je er nog lang niet. We hadden geen eigen
onderdak, vergaderden in het Eijkhagencollege en in alle mogeijke optrekjes ergens in Landgraaf. Onze subsidieaanvragen werden afgewezen, ondanks vurige pleidooien van de heer Kuiji.
Toen werd Wie! Ringens voorzitter. Als een tornado kwam hij binnen.
Er kwam nieuwe dynamiek in bet genootschap, het aantal leden groeide.
En er ontstond een prachtig idee: we moeten een Landgraafs museum
maken. "We zijn een gemeente van 40.000 inwoners. Overal in het land
bebben zulke gemeentes een eigen museum. Alleen Landgraaf niet"."
Wat doct Landgraal met zijn culture!e erfenis. In huizen en op erven ugt
onze culturele erfenis voor het oprapen. Er moet voor gezorgd worden.
Straks is alles verloren. Staan we dit toe ?" Het pleidooi voor cen museum
sloeg aan. Raad en gemeentebestuur lieten zich overtuigen. Bij het afsluiten van het tweede lustrum hadden we cen eigen gebouw, cen mime subsidie en ccii doe! orn voor te leven. Het gebouw heette "ons museum". Er
werden alvast vitrines en kasten besteld. En het bruikleen Robberts, bestaande uit een zadehnakerij en een winkelinventaris, was het levende
bewijs dat de museumcol!ectie in Landgraalvoor bet oprapen lag.
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Het idee werkplaats
Bimien het genootschap decide niet jeder bet enthousiasme van Wie! Ringens. Echte steun vond hij vooral bij de groep die zieh voor de kruisweg had
mgezet. Er waren echter ook kritische geluiden, met naine bij de sedie
genealogie. Deze sectie werd in 1987 opgericht . In tegenstelling tot de
bestaande secties ging deze groep zeer doelgericht te werk. Ze richtte
werk- en studiegroepen in, pakte gezamenlijk projecten aan, ontwikkelde
een intern scholingsprogramma en bouwde systematisch aan een archief
waaraan jeder zijn bijdrage moest leyeren. Men vroeg zeifs een extracontributie orn studiernateriaal te kunnen kopen. De sectie was strak georganiseerd en had een grote aantrekkingskracht. In deze groep vond men de
museumoptie veci te eenzijdig. Men wilde naast het museum een werkplaats inrichten met een archief en documentatiecentrum, waar de leden
samen zouden kunnen werken een heemkundig onderzoek doen.

Conflict
Er kwam een conflict. Echter niet over de verschillende visies maar over de
vraag wie eindverantwoordlijk was voor het beheer van het sectie-archief.
Toen men vanuit de sectie een eigen beheersstichting oprichtte (de Guus
Frehenstichting) barstte de born. Direct gevoig was dat de hele sectie niet
meeverhuisde naar het nieuwe gebouw.
Twee opties in één
Het nieuwe bestuur dat begin 1993 aantrad vond beide optics samen goed
passen bij de doelstellingen van het genootschap, namelijk: de heemkunde
zell beoefenen én belangsteiling kweken voor bet heem. Bovendien leek de
toekomst van het genootschap weinig rooskleurig, ais bet conflict niet zou
worden bijgelegd. Men besloot te gaan praten. Voor de beheerskwestie
vond men een opiossing in de vorm van een bruikieenovereenkomst met de
stichting. Aun de museale bestemming werd die van werkpiaats
toegevoegd. Er werd ecu formule uitgewerkl die beide optics mogeijk
maakt. In eerste instantie betekende dit dat er plaats moest komen voor de
sectie met heel zijn hebben en houden. Het museum moest emgszins inschikken. Ofschoon er alles aan gedaan werd orn te voorkomen dat er
verliezers en winnaaars waren, werd de oplossing door een aantal leden als
zeer pijnlijk ervaren.
De gevonden oplosing werkte. Het archief groeide explosief onder andere
doordat ecu aantal grote bruiklenen binnenkwamen. De werkplaatsformule
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bleek zeer aantrekkeiijk. Er kwamen veci mensen op al. De toename was
zo groot dat even overwogen werd een professionele organisatie op te
bouwen met een betaalde beheerder.In de diskussie hierover bleek echter
dat we zo helemaal verkeerd zouden uitkomen. We besloten ccii vereniging
te blijven met een eigen wcrkplaats en een eigen archief die door vrijwilligers uit eigen kring worden gerund. Inrichtung en uitbouw van het museum
werden gezamenuijk ter hand genomen. De groei is rustig maar gestaag.
I-let bestuur kreeg de taak de kleinere secties speciaal te ondersteunen en
zorg te dragen voor verenigingsactiviteiten over de hele breedte van de
doelstellmg.
Wie nu bij ons binnenloopt vindt een overvol gebouw met een ruimvoorzien archief, een drukbezochte studiezaal, ecc aantal goedlopende dienstverlenende groepen en een in omvang groeiende museumopsiag. Het geheel maakt ecu vitale en dynamische indruk. Hei gaat goed met het OCGL.
We zien dit zell ook en we zijn er erg gelukkig mee. Maar we willen meer:

0m te beginnen is ons gebouw te klein. We kunnen ons nauweijks meer
bewegen in ons eigen huis. Alles staat en zu vol. We hopen dat de gemeente ons hier spoedig aan ecu oplossung heipt.
We willen ons archief en documentatiecentrum openstellen voor bewaring
van archieven van onder andere verenigingen in onze gemeente.
We willen de bestaande heemkundige prive-verzamelingen inventariseren
We willen gaan werken met projectgroepen die speciale thema's uit de
landgraalse geschiedenis opnemen en erover publicaties voorbereiden.
Ambitie genoeg dus. Zoals past bij een genootschap dat nog in zijn eerste
jeugd is.
Dit over het OCGL. We hebben ecu boeiende geschiedenis, we hebben
veci overleefd, we weten wat we willen. Voor dit ogenbiik is dat: ons derde
lusirum vieren. Veci geluk ermee.

Hierna nam burgemeester Janssen het woord en feiciteerde ons met dit
lustrum, echter ecu ander gebouw toezeggen kon hij (nog?) niet.
Het geheel werd opgeluisterd door de vrolijke kianken van een muzikant.
Ter gelegenheid hiervan werd door Elly Janssen van onze "Platte Kioep"
een voordracht gehouden met de titel "Wat is inne naam", de tekst gaat
hierbij:
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SWat is inne noam?"
fti,,
Ee kink hoof mar inne naani te han, zeat me. Mar d'r naam dea de mani en
d'r pap an 't kink hant gegeave wie 't op de welt koam, numt 't zie leave
lank mit. Dea naam en dat kink huere bijenee wie d'r kleapel beij de kiok
en d'r sjoehm beij 't beer. Geet me dea naam verendere, da is 't graat als
went 't inne angere miensj is woeëde. Inne richtige Hoebeat za! noeëts inne
Sjeng weade.
Genau ezoeë is 't ôch mit sjtroatname. Oeëts hant ze beij de 'geminde, wie
ing sjtroat aagelag is woeede, doavuur inne naani bedach en dem mit sjun
lettere op ce pleatje an inne gievel of lampepoal gesjroeft. Die sjtroat en
dea naarn huere beijenee, genau wie beij ce kink.
Dat hat joarelank good gegaange, bis dat ze in Mastreech op de gedanke
koame um burgemeestere oeht te sjpare en ôs dreij gemindes an Heale
kado te geave. V'r zint doe allenuij op hoeeg poeëte noa Den Haag gereesd
en d'r minister an 't vcrsjtank gebrag, dat vier waal SUN woole weade,
mar noets va ze leave an de lieng va Heale zowwe lope.
Op dea daag is Landgraalontsjtaange durch Sjaasberg, Woabich en Nujjenage an ce te plekke. 1er roant 't al: gikker dörp hat wal zieng eege
Kirksjtroat, Maat of Dörpsjtroat. En doamit how Landgraalzie ieesjte
probleem. Wie hôte vier die sjtroatname oeteree?
Umdat ich eej oar of twell urgenangesj han gewont, han ich van dea heergank nicks mitkrieege. 'T Vurrigjoar bin ich wer truuk koame noa 't Lauradörp, woa ich gebore bin. Ich han doa mieng pokke, mazele,kiehkhoos
en winkterticene gehad. Ich koeet alle luu en de sjtroate vong ich allenuij
mit de oge tow. Dat in dea tied veuel verendert woar, merket ich al op d'r
Heelesjeweg. Doa sjtong "LANDGRAAF" op ce bret, woa vreuger
"SCHAESBERG" sjtong. En da sjteeste doa en kicks uni dich hin. Heij is
veuel gebowd, mar ôch aalgebroake woeede. Sjun is 't mt, die gries kolenie van Op de Kamp. 't Erenshoehs kocet mich beater gevalle. Al trampelenteer koain ich an 't Sjtenekruuts de hannenie van 't Lauradörp teage.
Sjtols wie Oskar mit ing sjplinternuij vaan. En wat sjteet mit groeete gowwe lettere op die vaan??" Harmonie Laura Landgraaf'. Als went 't ganse
Lauradörp nit mice besjteet. Mar 't sjlimste van aal is, dat ze de name van
de sjtroate, die zoeë vertrowd in de oeëre kionke geweun verenden hant.
De ieesjte joare noa mie trowwe han ich in de Nujsjtroat gewont en vuur
mich is dat nog unimer de Nujsjtroat. Vurbeij 't Sjtenekruuts vroaget mich
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inne miensj d'r weg noa de Ohnesjtroat. Ich how nog noeëts van ing 01mesjtroat gehoed en han dea maan noa zoc nui vieëdel in Woabich gesjikt. Inne katsesjprunk wieër loop ich de Nujstroat in en versjrek mich
bouw inne hatspaaf. Wat sjteet doa op 't naampleatje?? Richtig "Olmenstraat". Beij mie wete hat doa nog noeëts ee gans klee ölnike gesjtaange.
De Emma- en de Wilhelminasjtroat zint ôch mt miee. Die heesje noe Henriette Roland Holstsjtroat en Dr. Willem Dreessjtroat. D'r Voegelzaûweg, woa ich ummer gesjpilt han mit de keenger van mieng sjoeël, heesj
noe Stenenkruisweg. Sjtel dich vuur: Stenenkruisweg an 't Sjtenekruuts.
Dat is toch doebel op. De Prins Hendriklaan woar ôch get apaats. Die lopet
aaf van de Maastrichterlaan bis an de Hovensjtroat. Doa gonge v'r in d'r
winkter ummer baansjloa. Dat woar nit oane gevoar, want die groete
lummele van de jongenssjoel lappete de meadjes döks puetje en da roetsjetste oppen vot d'r ganse weg eraaf. De Prins Hendrildaan is nit mieë. Ja
de hoezer sjtond waal nog doa, mar 't is mt mieë 't zeffde. Die heesj noe
Rector Fischerstraat. Dea gowwe miensj han ich noeëts gekank. D'r Prins
Hendrik trouwens ôch nit, mar vur mie geveul houw 't toch get egens.
Noe zint vieer vieftieön joar wieër. En vur ôs keenger zint de nui sjlroatname eave geweun, wie de ouw name dat vur ôs woare. D'r sjriever van 't
sjtroatnamebook hat besjtimt inne ramme! werk gehad um al die name
good op papier te kriege. Vur dem hoap ich, dat uever ee paar joar nit
aiwer burgemeestere teveuel zint.

Van

Aalbersestraat
tot
Zwartebergweg
I andgraafs Straatnanien boek
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Wiel Packbiers hield een gedicht genaarnd:

Zoeè mar get jeugdherinneringe van de Hoof.
Ee sjtuksjke sjtroat, ce paar hoezer en get boerehöaf,
Vanaaf 't hanekrüts óp Brókkelze aa, dat is de Höafi
Mit an mg zie d'r heijberg en d'r watertoere
En an de anger zie weije en veider va de höafer boere.
Doa hant vier döks get aagevaange,
En mennige kieer d'r küsj oct gehaange.
In de hoeegste kitsje va de beum hat vier gezoonge,
En wal doezend kieër d'r zankberg eraaf gesjproonge.
Hüskes gebówd va sjrtuë, graas en tek,
De baker tówgesjmieerd met pratsj en drek,
Mit de meëdjes pap en mam geheld,
Went ze dat heem gewós houwe, da houw 't gesjeid.

Noaleuperke sjpieeie óp ge-need,
Dat woar vuer ós te geweun.
Vier doge dat in d'r Sjpek zieng weij in de beum.
Graad wie ape woeëd va d'r inne noa d'r angere boom gegaange,
Moeëts waal zörge daste nurges mit de bóks i bleefs haange.
Mar wenste pech houws, da koamste mit ing bóks wie ce piówe röksjke
noa heem,
En da waor 't, drek noa bed en ailing nog ing bóttram mit zeem.
Mennige kieër zint vier mit ing ganse bende an de eppel gegaange,
Of hant vier sjtröp gemaak um knieng te vaange.
Mar dat floepet da nog nit inne kieër,
Die knieng woare veuëi sjbouwer wie vier.
Va gil gónge vier da rubkes klauwe beij d'r Wieets,
Of sjtiekum de bungelkes ópvreëte beij d'r Sjpieets.

In d'r herfs woeëd óp d'r Heijberg inne bakoave gemak en vuurke gesjtok,
Beij de boere get irpelkes gekiauwd en in inne bieëke grub óp 't vuur gekok.
Noeëts hant vier zoeng lekkere irpelkes gegeete,
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Wen ich noe ieerlich mót zie,
Die knouwele woare mt te vreete.
Van die rotdmger kroogste 't de mg kicer koad en da wer wenn,
Allenuij houwe vier binne de kótste tied hemp in de derm.
Inne sjport woar óch, probere ing ków te vaange,
D'r Michel koet dat 't betste, dee góng zich ummer beij ing ków an d'r
sjtats haange,
Mar ins góng dat v'rkieed, d'r Michel goof inne sjreij,
Vier dachte nuij, wat makt dee vuër inne beheij,
Zów dem get ha gebieete,
flouw dem evvel ing ków va boave bis ónge besjieëte.
Ich zieën 'm nog doa sjtoa mit zieng heng te fladdere,
Noa alle zieje vloge de klattere.
Wie hee heem koam, kroog hee ze ieësj óch nog gewiekst,
Woeed doanoa óp d'r hof mit de sjlang reen gesjprietst,
In de but gedujd en mit greun zeep i-gevrieeve,
Bis meks mice va de kówflatte woar uëver geblieeve.
Wie döks hant vier i-gebroake in d'r watertoere,
Doa boave dii koeetste sjun uöver de ganse hUai bere.
Beij 't Kunkels Berb an de kroeësjele en de miemele gezeete,
D'r wooed ummer wal get angesj oetgevreete.
Bis 't Sjtupke ós wer ins beij 't sjlevietje houw,
Da woare vier wer vuër ce paar weëke sjlouw.
Mar lang hole vier dat ewe! nit vól,
dajeukete ós de veut al wer noa inne ból.
In mg weij woeete twice gole gemak,
Teege alles wat beweeget woeed getroane,
Vier sjtampete ós zelver nog ónger d'r zak.
Dat góng dra en 't woeëd zoeelang durchgeheld,
Bis gidderinne de sjieëne houw gesjeld.

En gefoeteld woeed-'t'r beij 't leeve,
Mar noeets wool dat óch mar inne tówgeëve.
Dreij körners penantie, dat woeed óch ummer geheld,
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Mar owiee, wenste dich inne körner houws v'rteld.
Da bezekeste d'r kroani en sjpieeleste mit die 1eve,
Beëter koeëtste inne penantie d'r-neëve sjete,
Dat woeëd dich nog v'rgeëve.
Went 't da gedoa woar, da woeed zieh nog ins richtig geklöp,
Da kroog gidderinne ze nog ins gód gesöp.
Mar ummer gónge vier wer es vrung oederee,
En d'r angere daag óp d'r sjpieelpleij koame vier da wer beij-ee.
D'r meester sjtóng da al óp zieng sjtrabante te wachte,

En 't iesjte wat-te vroaget woar:
"Wee wit wieste inne knien mós sjlachte?"
D'r Wie! dach, dat weet ich waal en zónger te keëke,
Begós hee in zie betste hollensj te sjpreeke:
"Wen je een knien geet sjlachte,
Mótje ieösj effe wachte,
Dan snap je de knien beij de ocre,
En dan snap je 'm beij d'r nak,
Houwt 'm da ee paar kieer mit inne knuppel óp de zak,
Wen de knien da s!ap geet haange,
Da isse kapot, da haste 'm gevaange.
Da ken je 'm gaan aafsjtreupe,
Ken je 'm waa! 't beste ieesj mit ce köadje ce bietje ópkneupe."
Ter kant mich geleuve of nit,
"t Woar ing sjun tied, woa makste dat hüj nog mit?

Hierna werd het eerste excemplaar van het "Landgraafs Straatnainenboek"
aan de burgemeester aangeboden.
Tot ongeveer 22.00 uur was er nog een informed sanlenzijn onder hei
genol van een drankje, oude bekenden werd begroet, contacten opnieuw
gelegd, kortom hei was een zeer geslaagde !ustruinviering.
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be Open bag, zaterdag 22 november.
0m deze Open Dag mogelijk te maken is er door vele vrijwiffigers een
hoop werk verzet orn ons verenigingsgebouw toonbaar te maken voor
belangstellenden.
Vitrines werden opnieuw ingericht, waarbij sommige zaken speciale
aandacht kregen. De zadelmakerij/winkel werd opgeruimd en opengesteld.
Onze werkruimte praktisch ingedeeld zodat bezoekers vrij konden rondlopen en vragen stellen. Vrijwilligcrs werden gezocht en gevonden orn deze
vragen te kunnen beaniwoorden.
In de vergadenuimte werden doorlopend video-presentatie verzorgd over
het ontstaan van de gemeente Landgraaf in 198 1/82 en over de "Landgraaf' in het bijzonder, beschikbaar gesteld door Dhr. Verbunt.
Op deze dag werden de straatnaambordjes welke door een aantai vrijwiiligers op alfabet waren gerangschikt te koop aangeboden. Hiervoor was een
behoorlijke belangstelling. Oude jaarboeken, dialectverhaien, kaarten van
de kruisweg van Ad de Haas werden te koop aangeboden. Ook voor het
Landgraafs Straatnamenboek was veci beiangsteliing.
Vele belangstellenden hebben van deze gelegrenheid gebruik gemaakt orn
nader kennis te maken met de activiteiten van ons 0.G.G.L. Hiervan
getuige de belangstelling voor ons archief
Van de gratis koffie werd dankbaar gebruik gernaakt.
Het gehele gebeuren vrijdag 21 en zaterdag 22 november werd door onze
cameraman John op video vastgeiegd.

De leden we/ke be/angste//ing, of ingetekend hebben voor het
HL an qgraafs 5traatnamenboek" kunnen dit in ons verenigingslekaal dha/en voor de prijs van FL 17,50.

Straatnaambordjes 6 fi 10,00 zijn nog verkrijgbaar, vrag aan
de ba/le of uw straat erbíj ¡s.
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Krismus
Wat mich giddes joar wer ópvelt is,
dat Krismus vuër veuël lüj nog ce bietje gelt,
es 't sjunste fes van 't ganse joar,
graad wie 't vreuger ummer woar.
Ee fes va vruijd, zeege en verdraagzaamheed,

v'rgeete woed vur ce paar daag alle leed,
gidderinne wunsjet zich vrede óp eëd,
en is vrede nit mice wie alles angere weed?
Ich vroag mich da waal aaf
woarum da nog zoeeveuel geweld,
zoeeveuel leed en ieëlend Op dis welt.
Woarum kanne vier ós Ongeree nit v'rdrage en v'rgeeve,
woarom kan de ganse welt krismus mt beleve,
zoeë wie 't woar vuer twieëdoezendjoare,
wie de herders in sjtille v'rwóndering beij 't kribke sjtónge.
En de ingele vuër 't ieesj 't gloria hant gezónge.
Och houw ich doch ins inne ganse hoop geld,
ich gleuf, ich gool de ganse welt,
en da zów ich gidderume umerme.
Da begós ich mit de kranke en de erme,
mesjien Och wal mit die erme klinge sjtumpere,
die op zoeeveuel plaatsje in Os ricke welt nog likge te v'rhungere,
of die óntelbare die weëde gemarteld en lieje in eenzaamheed,
umdat ze 't leeve mOtte geeve vuër ce bietje vrijheed.

Dat zów 't sjunste zieë va mie leëve,
wen ich gidderinne Op dis welt ce bietje Krismus koeët geeve.
Get vrede, leefde, geluk en vrijheed,
broeëd, wermte en gezónkheed.
De ganse welt zów ich da rónk wille goa,
en beij gidder miensi, al woar 't mar Tuër ce vrundlich woad,
effe blieve sjtoa.
En wen ich da an 't eng va mieng rees boave vuër de poat sjtoa.
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"t I-IergÖdje teege mich zeet:

"Kóm noa binnejóng,
boete is 't koad en zet dich beij ós an d'r dusj.
Vier haut hüj fes,
Vier viere graad Krismus"

Pr'e f fige Fees fdcgen
en gelukkig 1998.

Woensdag 24 en 31 december
gesloten!!
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Historische Cartogra fie ¡n Limburg
Lezing op 6 november door Regis de La Raye.
Jammer genoeg was de opkomst niet zo geweldig, maar voor de aanwezigen was het een geslaagde avond.
Aan de hand van dia's werd door Regis verteld over het ontstaan en gebruik van landkaarten in Limburg.
De militaire kaarten van graaf De Ferraris, gemaakt in de XVIIIe eeuw, in
opdracht van Keizerin Maria Theresia en Keizer Jozef II worden besproken, tevens de kaarten van Tranchot (gemaakt in 1802 en 1807) voor
Limburg.
Na de lezing konden de vier grote kaarten die door de spreker waren uitgelegd worden bekeken.
Diverse boeken met betrekking tot het onderwerp konden we inzien.
Er was voldoende gelegenheid tot het stellen van wagen, welke door Regis
met veci piezier werden beantwoord.
Boeken over Cartografie zijn o.a.:
-Gesehiedenis van de Cartografie in Nederland (Koeman)
-Ontsluiting en gebruik van historische kaarten (L.G.O.G)
-Historische Prov. Atlas van Nederland.
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Hierbij noginaals het gedicht van SjefErens wat in ons bulletin van het 2e
kwartaal 1997 (blz 45) per ongeluk op de kall werd algedrukt.

KLIN& WAT ICH OCH ZELLEF VIN&
Ich zit mar get te zitte en dingk
Wat bin ich toch mar kling
Hat dat noe gidderinne
Of han ich dat mer gans ailing
Deks dreum ich woa ich hin zów wille goa
Mar hi-j is 't toch sjÖn en me mót
Mit de veut op geneet blieëve sjtoa
Da zów ich van alles wille doeë
Mar de weld verbeetere dat hat loch ginne tswék
Oppasse mót me, aangesj verkloare ze dich vur gek
En zoeë lang wie me nog in zie confectie-peksjke zit
Da kan me zich wal get mene
Mar helpe deet 't nit!

Da blief ich wier mar ruj-jig zitte
En dink ich bin toch veul te kling
Ich bin da waal zoec sjlauw
Dat ich dat óch zeilefving.

Act/v/fe/ten 1998
Zie hiervoor los mlegvel.
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JOHJ4 KONSTEN
Tot onze verbijstering is John Konsten op 29 oktober volkomen
onverwacht overleden.
We verliezen met hem een bescheiden, voortreffelijke en betrouwbare
verenigingsman met wie iedereen graag samenwerkte.Hij was opgewekt en
geestig en kon genieten van spitse opmerkmgen en grappen. Heemkunde
en genealogie waren zijn echte liefhebberij. Bovendien stond hij wekelijks
klaar orn te werken aan de computerbestanden van ons archidf. 1-Jierdoor
heeft hij zieh voor ons genootschap grote verdiensten verworven. We
zullen hem missen.
We wensen zijn levenspartner en familie veel sterkie toe.

John Konsten

Geboren te Schaesberg op 5 maart 1948.

Overleden te Breda op 28oktober 1997.
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VRIJWILLIGERSbAG ZONbAG 7 bEC.
Op deze zondag was er een bijeenkomst in ons raadhuis, waarbij de vele
vrijwilligers die de Landgraafse vereningingen een warm hart toedragen in
het zonnetje werden gezet.
Ook ons O.C.G.L. werd genoemd en een oorkonde werd overhandigd.
Een bijzonder persoon van onze vereniging werd persoonlijk toegesproken
en voor het voetlicht gehaald.
Voor zijn inzet voor de vele jaarbocken en bulletins werd ccii persoonlijke
oorkonde en aandcnkcn overhandigd aan Dbr. C. Verbunt.
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