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Beste lezer,
Voor u ligt onze nieuwsbrief, nummer twintig, de 2e van 2015.

Activiteiten.
Op vrijdag 20 maart zal, eindelijk, het informatiebord bij de Galling in Termaar worden
onthuld.
Op zondag 22 maart is de jaarlijkse fototentoonstelling van de vereniging.
Dit jaar is deze in Termaar.
Wilt U meer weten over beide evenementen; zie de uitgebreide informatie aan het eind
van deze nieuwsbrief.

Wie staat er op de foto.

Net als in de nieuwsbrief van september 2012 weer een foto van de Sterre Der Zee die in
het begin van de vijftiger jaren van de vorige eeuw in Margraten “te gast” was.
Heb je namen of weet je wie het is, stuur ze dan naar het mailadres: info@heemkundemargraten.nl

Dan de namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief.
Ook deze keer weer een reactie van Harry Schreurs uit Wijthmen (Overijssel).

Hallo beste mensen, de foto is genomen in 1948 of 1949.
Ik sta er zelf ook op en ik was toen 10 of 11 jaar.
Op de foto staan, van links naar rechts;
Sjir (Gerard) In de Braak
Harry Schreurs (Eijkerstraat)
Pastoor Terpoorten
Sjef Vroonen (toen woonachtig op de Rijksweg)
Jan Schepers

Mededelingen.
Donderdag
Donderdag
Zaterdag
Donderdag
Zondag
Donderdag

19 maart
2 april
4 april
9 april
12 april
30 april

19.30
19.30
10.00
19.30
19.30

Inloopavond, werken Aezel project
Inloopavond, werken Aezel project
Werken in het museum
Ledenverzameling
Open dag Heemkundevereniging
Inloopavond, werken Aezel project

Beste lezer, tot zover onze nieuwsbrief van maart 2014. Hopelijk hebt U het weer
interessant gevonden om door ons weer een beetje “op de Huugte” te zijn gebracht.
Ideeën en suggesties kunt u doorgeven via het bekende mailadres.
info@heemkunde-margraten.nl
Ook informatie over de foto of andere informatie of vragen kunt U via dit adres doorgeven.
Kijk voor meer informatie over onze vereniging op: www.heemkunde-margraten.nl

Meer informatie over de fototentoonstelling in Termaar
en de onthulling van het
informatiebord bij de Galling vindt u op de volgende pagina’s

Voor de derde maal op rij zal er ook dit jaar weer een foto tentoonstelling worden georganiseerd door de
Heemkunde Vereniging Margraten. Dit jaar zal, in navolging van Scheulder en Margraten, onze doelkern
‘Termaar’ als onderwerp uitgelicht gaan worden.
In het boek “Margraten, Mheer en Noorbeek” staat hierover het volgende te lezen:
….”Het gehucht Termaar is gelegen ten zuidoosten van de dorpskern van Margraten en daarvan
afgesneden door de Rijksweg van Maastricht naar Aken. De bebouwing, bestaande uit boerderijen en
woonhuizen, is voornamelijk gelegen langs de hoofdstraat die de benaming ‘Termaar’ draagt. Langs de
hoofdweg zijn nog enige kleinere concentraties te onderscheiden die nog van historisch belang zijn. Het zijn
de hoeves gelegen ‘in gen Bauwerkoel’, de kapitale hoeve ‘Termaarhof’ en een tweetal hoeves, de
nummers 3 en 5, aan de vanaf deze hoeve in de velden doodlopende zijweg”….

FOTO: In gen Bauwerkoel 1963

(bron: RCE)

Bij het organiseren van een dergelijke activiteit streven wij er als Heemkunde vereniging altijd naar om dit
“op locatie” tot stand te brengen. Aangezien er in Termaar niet gelijk een gemeenschapshuis of
andersoortige gelegenheid met zaal voorhanden is zijn we op zoek gegaan naar een geschikte locatie. Na
enig speurwerk zijn we er dan ook in geslaagd om een representatieve omgeving te vinden voor het tonen
van een grote hoeveelheid aan historisch beeldmateriaal. De FOTO TENTOONSTELLING zal namelijk gaan
plaatsvinden in de zojuist aangestipte boerderij ‘In gen Bauwerkoel 5’ van de familie Thomassen.
Op ZONDAG 22 MAART a.s. is iedereen hier van harte welkom om, onder het genot van een hapje en een
drankje, te genieten van het vele foto- en filmmateriaal dat getoond zal worden. De poort zal open staan
tussen 13u en 17u, de entree is zoals gebruikelijk een vrije gift. Voor de mensen die uit de buurt komen
het dringende verzoek om NIET met de auto te komen maar zoveel mogelijk lopend of per fiets, dit
vanwege de beperkte hoeveelheid aan parkeergelegenheid. Deze dag is natuurlijk ook een uitgelezen
moment om herinneringen op te halen en ‘te kalle euver vreuger’. Graag begroeten wij u dan ook op
zondag 22 maart a.s.

Onthulling Project “De Galling”
Verder zijn wij als Heemkunde Vereniging Margraten verheugd te kunnen melden dat het project “DE
GALLING” klaar is. Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging voor Natuur en
Milieu educatie (IVN Margraten) en de gemeente Eijsden-Margraten. Een eerste begin werd echter gelegd
in 2011, de Heemkunde Vereniging Margraten werd toen namelijk benaderd door dhr. Nass van IVN
(afdeling Margraten). Deze vereniging was niet lang voor dit contact opgeheven en er was nog een
bepaald bedrag in kas dat ze graag goed wilden besteden. Na enig brainstormen kwam het idee om dit bij
de ‘Galling’ in Termaar te gebruiken, alwaar op 6 november 1776 twee mannen werden opgehangen
vanwege hun deelname aan de beruchte bende van de Bokkenrijders.

In navolging van het in 2011 in Mheer onthulde
‘landmark’ werd besloten dat deze ‘duistere’
plek ook nader uitgelicht moest gaan worden.
Beiden zijn vanuit cultuurhistorisch én topografisch
oogpunt dan ook nauw aan elkaar verbonden
(geweest).

Landmark Mheer.
Aangezien de gemeente destijds plannen had om op deze locatie aan de structuur van de wegen te gaan
werken werd het project ‘Galling’ enige tijd in de ijskast geparkeerd. Na enkele jaren van wachten bleek
echter dat de gemeente deze plannen niet ging doorzetten en werd het project door de Heemkunde
Vereniging Margraten weer opgepakt. Na een eerste onderzoek werd duidelijk dat de kruising, waar in
1991 het betonnen kruis werd geplaatst, niet de plek van de galg kon zijn geweest. Deze plek bevind zich
namelijk buiten het voormalige grondgebied van de Heerlijkheid Margraten. Voor het te onthullen
informatiebord werd wel getracht deze zo kort mogelijk in de buurt van de galg te plaatsen. Op het
grondgebied van (de voormalige Heerlijkheid) Margraten, maar niet op (huidig) privé gebied én niet te ver
van de weg zodat het bord zichtbaar is voor passanten.
De donkerrode pijl toont de locatie van de ‘galg van Margraten’ en de witte pijl de ‘galg van
Mheer’. De rode stippellijnen tonen het grensverloop tussen de vier voormalige
heerlijkheden.
Het informatiebord werd geplaatst op de grens van de heerlijkheden Margraten en Gulpen.

positie INFO-BORD
positie KRUIS

Met dit informatie bord wordt een inzicht gegeven in het verleden van deze duistere plek. Wat hier aan
vooraf ging maar met name van hetgene zich hier op 6 november 1776 heeft afgespeeld. Wat deze
voormalige executieplaats zo bijzonder maakt is het feit dat met zekerheid gesteld kan worden dat deze
galg ook daadwerkelijk 2 slachtoffers heeft gemaakt. Twee mannen werden hier gehangen vanwege hun
(vermeende) deelname aan de beruchte bende van de Bokkenrijders.
De onthulling vind plaats op vrijdag 20 maart 2015. Omstreeks 17u zal middels een korte ceremonie (duur
ca. ½ uur) het informatiebord onthuld worden. Mocht u hier bij aanwezig willen zijn, dan bent u uiteraard
van harte welkom. Op de volgende pagina staat de locatie van het info bord aangegeven. Ook hier het
verzoek om NIET met de auto te komen.

Positie / Locatie infobord Galling Margraten

Komend vanuit Margraten

Locatie INFO bord

