NIEUWSBRIEF nummer 52
9e JAARGANG
Uitgave nr. 4 van 2021
Opmaak: november 2021
www.heemkunde-margraten.nl
Verenigingslokaal:
Rijksweg 68 Margraten
(Naast het Kroontje en WOK)
Het wordt steeds moeilijker om de moed erin te houden. We worden weer geconfronteerd met nieuwe
maatregelen die niet leuk zijn maar zeer zeker nodig zijn om uit deze crisis te komen. Maatregelen om
contacten te beperken. En hoewel wij heel trots zijn op de inwoners van de gemeente Eijsden/Margraten
omdat onze gemeente met 82% de meest volledig gevaccineerde volwassen bevolking van Limburg heeft,
gaan de aantal positief geteste personen in Margraten ook omhoog. De gemeente EijsdenMargraten heeft op dit moment 25.768 inwoners en er worden gemiddeld 29 besmettingen per dag
gemeld, waarvan er gemiddeld een persoon per dag in het ziekenhuis wordt opgenomen.
In onze nieuwsbrief van november 2020 hebben wij u al een hart onder de riem gestoken en dat gaan we
nu weer doen. De uitdrukking “een hart onder de riem steken” komt uit het soldatenleven. Hart betekent
hier moed. De riem die hier wordt bedoeld was een band die schuin over de borst van de soldaat liep.
De soldaat die onder die riem geen hart had, heeft geen moed om dapper te vechten. Er moest dan wat
hart/moed onder de riem worden aangebracht. Het hart (moed) moest als het ware in het lichaam gestopt
worden zodat hij kon vechten.
Wij vragen u ook nu weer om iedereen een hart onder de riem te steken en vol te houden en op elkaar te
letten. Elkaar de moed te geven om door te gaan. Het is nog steeds van belang om elkaar te steunen in
deze moeilijke tijd. Laten we ook nu weer goed op elkaar letten. Stuur eens een kaartje of een mailtje om
iemand te laten weten dat je aan ze denkt. Dat ze er niet alleen voor staan en dat ook deze tijd voorbij zal
gaan. En als wij met onze nieuwsbrief uw dag een beetje goed kunnen maken, dan is ons doel geslaagd.

Bestuurszaken
Gezien de meest recente ontwikkelingen zijn we genoodzaakt om de geplande ledenverzameling van
donderdag 25 november a.s. af te lassen. Of we dit jaar de ledenverzameling nog kunnen houden zal
afhangen van de maatregelen die over drie weken versoepeld, gehandhaafd of mogelijk zelfs nog verder
aangescherpt gaan worden. Als het mogelijk is zullen we u hiervoor hernieuwd een uitnodiging sturen.
Voor nu: houd jullie taai en blijf vooral gezond.
Met vriendelijke groet,
Stefan Loo
Bestuurslid HVM - secretaris

Op de Huugte 2021
Op 6 en 7 november jl. hebben wij onze veertiende editie van Op de Huugte en onze fotokalender aan u
gepresenteerd. Weer een jaargang met mooie verhalen en mooie foto’s. We kunnen weer trots zijn op
deze prestatie.
Voor het eerst in lange tijd zouden wij Op de Huugte en de fotokalender weer persoonlijk aan u
presenteren. Wij keken er naar uit om u weer te ontvangen in de Auw Veiling. U het museum te laten zien
om samen onder het genot van een kopje koffie en een stukje cake te luisteren naar alle verhalen die
loskomen bij het bekijken van de spulletjes van opa en oma. Vaak halen we uit uw verhalen de inspiratie
voor nieuwe verhalen voor Op de Huugte.
Helaas werden wij begin november geconfronteerd met nieuwe coronamaatregelen en moest de
presentatie worden aangepast. Het was een te groot risico om te veel mensen in een te kleine ruimte
samen te brengen en het bestuur heeft besloten om het museum niet open te stellen. We zouden alleen
de gelegenheid geven om het boek en de fotokalender af te halen. En dat hebt u in groten getale gedaan.
Het was hartverwarmend om weer zoveel bekende en onbekende gezichten te zien.

Het is fijn om rechtstreeks te horen of het boek bevalt en of er nog nieuwe ideeën zijn voor onze volgende
uitgave. Zo kwamen wij erachter dat het kruis dat de voorzijde van zowel de fotokalender als Op de Huugte
siert, nog niet zo lang geleden gerestaureerd is. Dat was op de foto ook heel goed te zien.
Over het kruis in Groot Welsden is in onze eerste editie in 2008 al een stuk geschreven. Het kruis staat in
Groot Welsden op de driesprong aan de Kerkesteeg. Velen van u zullen er vast al eens langs gewandeld
zijn. Het kruis is opgericht ter intentie van de Indiëgangers uit Margraten. Het waren onrustige dagen voor
de achterblijvers en veel ouders vonden troost in het gebed. Mevrouw Frijnts-Schreurs vroeg haar man om
een kruis op te richten in hun tuin zodat ze daar haar rozenhoedje kon bidden. Dit voorstel vond interesse
bij andere ouders en er werd een klein comité opgericht om dit idee te verwezenlijken. Op voorspraak van
de inwoners van Groot Welsden, wees de gemeente de driesprong aan als de meest geschikte plaats.
Deze plek was vooral geschikt door de mooie beplanting die er op dit pleintje stond. Vooral de mooie rode
beuk die werd geplant ter ere van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard. Door het comité
werd kunstenaar-beeldhouwer Jean Weerts uit Maastricht benaderd. Er waren in eerste instantie nogal
wat aanmerkingen op de vorm van de Corpus die erg krom gevonden werd. Maar gelukkig gaf Jean Weerts
niet toe. Hij zag in zijn kromme Corpus de lijdende, nog in leven zijnde Christus (krimpend van de pijn) en
niet de dode Christus. Hij gaf opdracht om zowel het kruis als de Corpus uit hetzelfde hout te maken om
krimp te voorkomen. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat het kruis er nog zo mooi en gaaf bijstaat. Een uniek
exemplaar. Op 7 april 1950 werd het kruis ingezegend door pastoor Terpoorten en kapelaan Heusschen. Of
het aan het kruis heeft gelegen, of dat het gewoon geluk was, alle twintig jongens keerden veilig terug uit
Indonesië. Onlangs werd het kruis en de Corpus door een groep enthousiastelingen opgeknapt en dat dit
mooi is gedaan, is op de foto goed te zien. Zo kan iedereen nog jaren genieten van dit mooie, unieke kruis.
Er zullen hopelijk nog veel gebedjes worden verhoord.
Onze presentatie van Op de Huugte en de fotokalender was een groot succes. Veel geïnteresseerden zijn
het boek en de kalender komen afhalen en misschien zijn er al leden van Heemkunde Vereniging
Margraten bij u langs de deur geweest om het boek en de kalender te verkopen. Maar er zijn nog altijd
verschillende mogelijkheid om het boek en/of de kalender te verkrijgen. De boeken liggen te koop bij Plus
Kleijnen, Amerikaplein 2 en Benfico, Sprinkstraat 4.
U kunt het boek en de kalender ook afhalen bij Yolanda Loo, Hoenderstraat 22. Bel even of ze thuis is:
0622414919. De prijs voor de uitgave van Op de Huugte 2021 en de fotokalender 2022 is onveranderd.
Op de Huugte kost in de losse verkoop € 14,50. Hebt u een abonnement op ons jaarboek, dan betaalt u
€ 12,50. De fotokalender 2022 kost € 5,00.
U kunt het boek en/of de kalender ook laten opsturen. We vragen € 4,10 verzendkosten als u het boek
opgestuurd wil hebben. De nota zal zijn bijgevoegd. Heeft u nog geen abonnement en wilt u dit graag
afsluiten, dan kunt u een mail sturen aan redactie@heemkunde-margraten.nl.
Door middel van de aanschaf van deze bijzondere kalender en het jaarboek laat u zien dat u Heemkunde
Vereniging Margraten een warm hart toedraagt en helpt u ons het cultureel erfgoed van onze woonplaats
voor de toekomst te behouden. Wij zijn u zeer dankbaar voor alle steun in de voorgaande jaren. Dit heeft
ervoor gezorgd dat wij nóg meer moeite hebben gedaan om u ook dit jaar een mooie editie van Op de
Huugte en onze fotokalender te kunnen presenteren. En dat onze mooie serie van inmiddels veertien
boeken niet onderbroken wordt.
Hebt u nog vragen of opmerkingen, op het mailadres redactie@heemkunde-margraten.nl kunt u ons altijd
bereiken.

Wie helpt:
Wordt er over vroeger verteld, dan komt de Margratentocht heel vaak langs in deze verhalen. Iedereen die
voor 1980 in Margraten op school heeft gezeten, heeft wel eens deelgenomen aan deze wandeltocht.
Vooral de concurrentie tussen de jongens en de meisjes ligt iedereen nog vers in het geheugen. En als
meisje moet ik dan toch wel vermelden dat de meisjes eigenlijk altijd wonnen van de jongens.

De meisjes tijdens de Margratentocht op 19 mei 1966
Nadat er na de Tweede Wereldoorlog het verbod op wandeltochten werd opgeheven, organiseerde de
Wijker WSV een wandeltocht: de eerste Margratentocht. Een herdenkingstocht om onze bevrijders te
herdenken. De start van deze wandeltocht was op het Vrijthof in Maastricht. Wandelaar gingen met de
boot naar de Belgische grens en liepen van daaruit een tocht naar Margraten. Dit was ongeveer de route
die onze bevrijders gelopen hadden.
In de eerste jaren was er helaas geen grote belangstelling voor de tocht en na het opheffen van de Wijker
WSV dreigde de Margratentocht ter ziele te gaan. Gelukkig namen de Globetrotters uit Cadier en Keer in
1953 de organisatie over. Dit gebeurde onder leiding van twee broeder van Huize st. Joseph in Cadier en
Keer, de broeders Modestus en Wenceslaus. De Margratentocht groeide uit tot een jaarlijks evenement en
op het hoogtepunt wandelden er 6000 wandelaars mee.
In onze uitgave Op de Huugte 2022 willen wij u graag het verhaal van de Margratentocht vertellen en
daarom zijn wij op zoek naar informatie over het ontstaan en over de geschiedenis van de Margratentocht.

De jongens tijdens de Margratentocht op 20 mei 1971
Ook persoonlijke verhalen en foto’s zijn welkom. Wie kent de liedjes nog die er werden gezongen en wie
heeft er nog medailles of andere voorwerpen die met de tocht te maken hebben. Wij zouden hier erg blij
mee zijn.

1972. De jongens in hun mooie oranje truien. Daar waren de meisjes wel jaloers op.
Kun je ons helpen. Laat het dan weten. Je kunt mailen met de redactie: redactie@heemkundemargraten.nl of bellen met Yolanda Loo 0622414919.

Beste mensen
Dit is de laatste nieuwsbrief van alweer een bewogen jaar. Een jaar dat ons in een unieke situatie heeft
geplaatst. Een jaar waarin wij naar balans hebben gezocht. Een jaar met een zwart randje. Maar ook een
jaar dat ons, ondanks de afstand, dichter bij elkaar heeft gebracht. Een jaar dat ons heeft uitgedaagd om
anders te denken, om stil te staan bij wat belangrijk is. Het heeft ons laten zien dat we elkaar nodig
hebben, dat we niet zonder elkaar kunnen.
Over een aantal weken sluiten wij dit bewogen jaar af en beginnen we met een blanco blad.
Maar eerst hopen wij samen met iedereen die ons lief is, het kerstfeest te vieren.
Waar komt het kerstfeest eigenlijk vandaan? Er is weinig over het ontstaan van het kerstfeest te vinden.
Als we zoeken naar de geschiedenis van het kerstfeest is er weinig tot niks opgeschreven. En van hetgeen
is opgeschreven is helaas veel verloren gegaan. Hierdoor is iets schrijven over dit feest vaak gebaseerd op
vermoedens. Een van de versies over het ontstaan van het kerstfeest, zoals wij dit heden ten dage kennen,
is al te vinden op de Romeinse kalender. Op deze kalender staat dit feest op 25 december als de
geboortedag van de onoverwinnelijke zon, de zonnewende, Dies natalis solis invicti.
Op deze dag begonnen de dagen weer te lengen en kreeg men hoop op een nieuwe zomer, op nieuw
leven. Men bracht offers aan de goden om hen gunstig te stemmen. Vaak werd voedsel geofferd.
De Romeinen vierden op deze dag de wedergeboorte van de goden en het feest van het terugkerend licht.
Keizer Constantijn (307 tot 337) was de eerste Romeinse keizer die het Christendom als godsdienst
erkende en het ook zelf beleed. Hij zorgde ervoor dat dit Romeinse feest van 25 december, dat door de
Romeinen kerstenen - christelijk maken - werd genoemd, werd omgedoopt tot het kerstfeest. Onder de
heerschappij van keizer Constantijn groeide het Christendom uit tot de staatsgodsdienst.
Rond het jaar 330 was het kerstfeest algemeen bekend in Rome en in zo rond de vierde en vijfde eeuw
ontstond in het westen de advent. De periode waarin de komst van de Heer wordt aangekondigd.
Omdat er een behoefte was om zaken te visualiseren, zijn de kerstspelen en de kerststal ontstaan. Het
eerste kerstspel werd in 1223 opgevoerd door St. Franciscus. Dit gebeurde ’s nachts in het open veld van
Greccio. Een Italiaanse plaats in de provincie Rieti. De kerststal is al ouder. Zelfs al voor het jaar 300 was de
kerststal in de liturgie in Jeruzalem aanwezig.
De traditie om geschenken te geven met kerst zijn te danken aan een oude Romeinse gewoonte om elkaar
met nieuwjaar geschenken te geven als teken van voorspoed. Ook omdat de hervormde kerk kritiek had op
het feit dat St. Nicolaas, een katholieke heilige, geschenken bracht. De hervormde kerk vond dat dit het
alleenrecht was van Jezus. Hij was immers de bron van alle goeds.

Het opzetten van de kerstboom is een veel jonger gebruik. Dit gebruik is ongeveer in 1600 ontstaan in de
grote steden van Duitsland. Het opzetten van de kerstboom is vanaf de 19e eeuw steeds populairder
geworden. Deze traditie vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in een veel ouder gebruik. Een gebruik van
heidense boeren die een tak in het water zette. Deze tak bloeide dan zo rond 25 december. De bloei
voorspelde een goede oogst in het volgende jaar.

Dat er tijdens het kerstfeest zoveel eten is, komt voort uit de drang naar warmte, gezelligheid en
welbevinden. Tijdens het feest van 25 december op de oude Romeinse kalender, de zonnewende, werden
er offers aan de goden gebracht. Vaak was dat voedsel. Nu brengt men geen offers meer maar doet men
zichzelf tegoed aan het voedsel.
Het bovenstaande is een van de versies over het ontstaan van het kerstfeest. Een tweede versie is dat het
kerstfeest niet is ontstaan uit het oude Romeinse feest kerstenen, maar uit het Germaanse Joelfeest, een
zonnewende feest. Volgens deze versie is het kerstfeest ontstaan in de vierde eeuw na Christus in zowel
Rome als in Jeruzalem. Dit feest werd op beide plaatsen op een andere datum gevierd. In Rome op 25
december en in Jeruzalem op 6 januari. Deze feesten verspreidden zich beiden over het Romeinse rijk.
De autoriteiten van Rome zorgden er voor dat 25 december de belangrijkste dag werd om dit feest te
vieren. Zes januari werd echter ook niet vergeten. Deze datum kreeg een andere betekenis. Het werd de
dag van het feest van de drie koningen. Hoe men in Rome aan de datum 25 december kwam, blijft een
vraagteken. 25 december was wel het Germaanse zonnewende feest, maar het is ver gezocht dat
Romeinen een heidens feest zouden vieren.
Hoe is het kerstfeest dan wel ontstaan?
Aan het begin van de vierde eeuw werd het Christendom officieel toegelaten als religie. Pelgrims konden
de plaatsen in het heilige land bezoeken. Er werden kerken gebouwd op de plaatsen waar Christus geboren
werd en waar hij overleed. In Bethlehem en Jeruzalem.
Tijdens het paasfeest werd het overlijden en de herrijzenis van Jezus al herdacht, maar voor zijn geboorte
was nog geen herdenking. Wel was bekend dat 25 maart de dag was dat Maria de aankondiging ontving
dat ze onbevlekt was ontvangen, Maria’s boodschap. Vanaf deze datum negen maanden gerekend, is het
25 december.

Op welke wijze het kerstfeest is ontstaan, is nauwelijks te achterhalen. Wat we wel weten is dat het
kerstfeest al sinds de vierde eeuw wordt gevierd. In welke vorm dan ook. Ook in de tegenwoordige tijd is
25 december nog steeds het feest van het licht en de warmte waar ieder mens zo naar verlangt.
We vieren met kerst de geboorte van Jezus. Een baby die geboren wordt in een stal en gezien wordt als de
redder van de wereld. En dat de wereld op dit moment een beetje gered moet worden, dat is wel zeker.
Daarom ook deze wens voor u:
Ik wenste dat ik kon toveren
Dan toverde ik een glimlach op uw gezicht
Maakte ik alle zware, zwarte dagen licht
Tekende ik een zon boven uw hoofd
Sprak ik een spreuk die de pijn van verlies verdoofd
Zou ik u toewensen dat u alles bewaart wat fijn is
Vast kon houden wat raakt
En los kon laten wat niet gelukkig maakt.
Speciaal voor u is dit onze kerstwens
Oprecht en uit het hart
Gezondheid en heel veel geluk
En vreugde op uw pad
Geniet van de kerstdagen en proost op een mooi nieuwjaar.

De Heemkunde Vereniging Margraten verstuurd deze nieuwsbrief alleen digitaal en we kregen de vraag of
wij deze nieuwsbrief ook op papier ter beschikking wilden stellen. Dat is niet onze eerste opzet maar hebt
u geen mailadres en wilt u deze nieuwsbrief toch heel graag ontvangen, laat het ons dan weten.
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