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Beste lezer,
Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer 23, de 5e van 2015.
In verband met zomerreces van de redactie heeft u deze keer iets langer op de nieuwsbrief
moeten wachten. Vanaf nu gaan we weer proberen u om de zes weken Op de Huugte te
houden van de gebeurtenissen rond onze vereniging.

Wie helpt.
Herhaalde oproep.
Wie van onze lezers kan ons helpen aan namen van winkels en horeca gelegenheden (café,
pension), die vroeger in Margraten waren. Ook eventuele verhalen en/of foto’s zijn van
harte welkom. Misschien zit er wel een idee bij voor een stuk in een volgende Op de
Huugte.
Ook willen wij uw hulp vragen bij het zoeken naar de naam van het meisje dat knielt bij het
kruis op het Amerikaanse Kerkhof. Deze foto hangt al een hele tijd op de muur bij hoeve
Dobbelstein. Namen die genoemd zijn, zijn Lucie Kleijnen uit Groot Welsden, Maria HabetsAbrahams (thans wonend in Simpelveld), een dochter van de familie Bessems uit Cadier en
Keer of een dochter van Michiels van Kessenich.
Wie kan er duidelijkheid brengen, iedere informatie, hoe klein ook, is welkom.

Museum nieuws.
Het museum van de Heemkunde Margraten is in het bezit van onderstaand voorwerp. Het
was erg aangetast door de houtworm, zo erg dat het gewoon in tweeën brak toen we het
verplaatsten. De werkgroep die deze voorwerpen conserveert en restaureert heeft het in
oude glorie hersteld. Wie kan ons vertellen
waarvoor en hoe het gebruikt werd?
Tevens kunnen we in onze groep nog mensen
gebruiken die het leuk vinden om zulke
voorwerpen te repareren of te conserveren.
Interesse hiervoor, meld je aan of kom naar de
inloopmorgen van de Museumgroep op de
eerste zaterdag van elke maand.
Je bent van harte welkom.

Veldnamen of toponiemen.
Veldnamen of toponiemen is voor veel inwoners natuurlijk een achterhaald iets. Waarom
zijn veldnamen nog nodig, met andere woorden, ze worden niet meer gebruikt en/of zijn in
de vergetelheid geraakt. In vroeger jaren was het echter heel normaal om een bepaald
gebied een naam te geven die meestal aangaf waar het gebied lag, hoe het er uit zag of
door wie of waarvoor het werd gebruikt.
De naam van de buurt “in de Molt” staat op de eerste kadasterkaart uit ca. 1842 al
vermeld. Deze eeuwenoude naam zal ontstaan zijn door de (vroegere) vorm van het
gebied, namelijk een kleine inzinking in het land. Hierdoor leek het op een Moolt, de
houten kneedbak waar vroeger het deeg voor het brood in werd gemaakt.
De huidige Kennedystraat heette vroeger de Kèrkesjtèèg, omdat de mensen uit Groot
Welsden via dit pad of steeg naar de kerk gingen. Ook de naam de Pape hei en in Scheulder
Op de paap zijn waarschijnlijk te verklaren. De Pape of Paap was vroeger de naam voor de
pastoor of de kerkfabriek. Aannemelijk is dat deze namen leiden naar een gebied waar de
pastoor of de kerk vroeger veel land in eigendom had. Dit hoeft niet de kerk van Margraten
of Scheulder ( of voorheen Wijlré) te zijn geweest, maar bijvoorbeeld De Sint Servaas uit
Maastricht had ook in onze omgeving grote gebieden in eigendom.
De Schulder heugte is te verklaren doordat het gebied tussen Margraten en Scheulder een
van de hogere plaatsen van de omgeving is, en Het Iserenveld is het gebied dat grenst aan
Ijzeren bij Sibbe. De Rêin was vroeger de naam voor de grens, dus Op de lange Rêin in Klein
Welsden is een gebied dat grenst en/of grensde aan een buurgemeente.
Echter De Koninkswinkel, een gebied dat ook al op de eerste kadasterkaarten staat, kan
nooit vernoemt zijn naar het Oud Limburgs Schuttersfeest dat in 1954 in Margraten is
gehouden, en zoals door de gemeente op het straatnaambord is vermeld. Ik denk dat de
vroegere bewoners nog nooit van het OLS hadden gehoord.
Waar komen de andere toponiemen vandaan, zoals in Termaar Op de Vleeschhouwer, Aan
de Broenshem, Obesveld en De Bedslauw. Ook in Groot en Klein Welsden zijn genoeg
namen waar nog geen verklaring voor is, zoals Hareweg en Roother kemp.
Tussen Margraten en Scheulder ligt Het Pasveld en In de Lammer Del, en in Scheulder zelf
Aan Wetgens weg, Haagenveld en De Daokoel.
Al met al voor de Heemkunde vereniging nog een boel werk te verrichten om de precieze
ligging van deze gebieden te achterhalen en de namen te noteren voor het nageslacht.
Echter zonder hulp van “echte” (oudere) inwoners van Margraten, Welsden, Termaar en
Scheulder zal dit een moeilijk proces worden. Als er dus inwoners zijn die ons verder
kunnen helpen, neem dan contact op met onze vereniging en we maken een afspraak om
samen hierover te praten.

Redactie nieuws
Er wordt hard gewerkt aan de achtste uitgave van Op de Huugte die op 7 en 8 november
2015 weer aan u wordt gepresenteerd. Dit jaar weer een boek vol mooie, ontroerende en
verrassende verhalen over de geschiedenis van Margraten geïllustreerd met veel foto’s.
Het is voor de redactie elk jaar weer een verrassing welke verhaal er uit de pen van de
schrijvers rolt. Wij kunnen u met heel veel plezier melden dat er zich elk jaar weer nieuwe
schrijvers aanmelden. Iedere schrijver met zijn eigen unieke ideeën zodat er een grote
variatie aan verhalen ontstaat.
Wij kunnen nu al een tipje van de sluier oplichten en u een voorproefje geven van een
verhaal dat zich afspeelt in 1873:
“Zondagmiddag 6 juli 1873. Groot Welsden nummer 32 - nu
nummer 94 -. Het is half drie en de hele familie van de
zevenentwintigjarige Johannes Wilhelmus van Laar zit
waarschijnlijk in de “gooi kamer” als er een enorm onweer over
Nederland raast. Waarschijnlijk heeft iemand volgens traditie een
“kroetwusj” in de kachel gegooid om onheil te weren. Helaas, dit
keer zal deze kroetwusj niet helpen. Met een enorme klap slaat het
vuur des hemels - de bliksem - in en treft de stallen van de
boerderij.”
Johannes Wilhelmus van Laar

Dit jaar vertellen wij u ook het verhaal over het leven van een boerenzoon en gaat het over
gebouwen die door de jaren heen verdwenen zijn maar die het beeld van het centrum van
Margraten bepaald hebben. Wij vertellen u een verhaal van een duistere plek in Termaar
en een brute overval op de pastoor van Scheulder. Wij laten u kennismaken met een
burgemeester waarvan u de naam waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt.

Een boerenzoon en zijn familie

Natuurlijk gaan wij nu nog niet alles prijsgeven maar wij beloven u dat Op de Huugte 2015
weer een boek wordt dat niet mag ontbreken in uw boekenkast.
Noteer de datum 7 en 8 november alvast op de kalender!

Wie staat er op de foto

Deze keer een mooie klassenfoto van een klas van meester Moonen.

Heb je namen of weet je wanneer deze foto is gemaakt, stuur dit dan naar het mailadres:
info@heemkunde-margraten.nl

Dan de namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief.

Nummer 1. Leo Royen. 4. Jan Lemmerlijn. 8. Toussaint Acampo. 10. Antoine Hartmans.
We zijn er van overtuigd dat er nog lezers zijn die ons aan de ontbrekende namen kunnen
helpen. Natuurlijk kunt u nog reageren op deze foto..

Mededelingen.
Donderdag
Zaterdag
Donderdag
Donderdag
Zaterdag
Donderdag

3 september
5 september
17 september
1 oktober
3 oktober
8 oktober

19.30 Inloopavond
10.00 Werken in museum
19.30 Inloopavond
19.30 Inloopavond
10.00 Werken in museum
19.30 Ledenverzameling

Beste lezer, tot zover onze nieuwsbrief van augustus 2015. 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.
Voor meer informatie over onze vereniging kijk op www.heemkunde-margraten.nl

