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Brsschop van Chersonesus i .p. i
Een Sinpelveldse Monseicrneur.

Het was een sensatie vocrr Aken i^ranneer op 6 Januarl L840 de pas 35 jarige hrisschop Johann Theodor lar-rrent
zi jn geboortestad bezc'ekt.Op straat
knielde nen voor hen neer om zi in
zegen te ontvargen.
Vele Akenaren stroonden naar de diensten die door hem werden gehouden.
In de 5t Pauluskerk werd door de
drang van de nenserunassa zelfs de
comrrt-iniebark omver oeduwd.
Wie was c]eze bisschop

Lar-rent

?

Hij werd op 6 april L804 in Aken geboren . Zi jn ouders , Gerard l,ar-rent en
Catharina Schopen,waren eenvoudige
mensen.Dit was de reden dat Johann
reeds vroeg moest neeverdienen en
daarom we:^rlhi j te werk gesteld in
een t immerwerkplaats . Dit heeft echter niet l ang geduurcl,de jorEen
ging studeren.
Na zijn stndie aan het Akense Gyrnnavan Bonn
sim en aan de universiteit
kreeg hij,na veel verzet van de KeuIse bisschop,verlof om over te stap
pen naar het bisdom Luik.Hi j wilde
niet in Bonrrbl i jven.
te reden hienroor was de on-enigheid
in de theoiogrische faculteit,veroorzaakt cloor de vi jarrdige kerkpol itiek
van de H:uisische regerirg en de
.Zt sn dogmaicleeën van prof . Her-mes
(Hermesianisme)
s1'steem
was
t isch
sterk beinvloecl door het critÍcisne
van de D:itse fi losoof Kant.
Hi: werd dan ook in 1-835door Faus
Gregorius )X/I veroord.eeid en deze
veroordeiing werd in I87O door Vaticanum I her-haald .
0p 1-4 maart 1829 werd hi j te Namen
priester gewijd en op 22 maart zong
de jonge priester in Aken zijn ererris.

Mqr. Lrurent

op 3S-jarige

1eefti jd.

In een larqe brief aan zi jn ouders
schrijft hij:
"Eine Nachricht.die sie alle nicht
und erfreuen
wenig interessieren
'
wird, habe i ch ftjr s l etzte gespart :
Ich bin zun kanlan in Heerlen ernannt.
Kapeiaan in Heerlen

Irr aprilvírtden we hen dan i.n Heerlen
aan het werk als 2e kapelaan.Pastoor
is dan J.C.van der Heyden en eerste
kapelaan is J.H.A.Rouil lon,de latere
opvolger van Van der Heyden en deken
van Heerlen.

Kapelaan l-ar-rrent was zeer actief in
Heerlen.Hi j had de zarg voor de conmuniekantjes en het godsdienst onderi cht . Later zegt- hi j hierover :
"Wer bei mir den Katechi$nus qelernt
hat,der hat ihm auch ryiirdlich erfasst " .
Ook heeft hij oud-pastoor penners
begeleid, die tegen zt )n eigren overtuigirE de civiie eed op de F?anse
Constitutie had afgelegd en lraarover hi j nadien veel greweterrsargsten
heeft gehad,die hem tot een soort
waarrzin brachten.
Kapelaan Laurent was een gelreldig
prerlikant .Zt jn preken sloegen zo
zeeY in dat zelfs protestanten er
naar kwanen luisteren en hen bijval
schorken.
Ook de nissie van 1834 was voor kapelaan Latrrent een hoogtepunt in
Heerlen.Hi j had deze nethode van
ztelzorg overgenonen van de paters
Red.enptoristerr (toen nog niet in
Witterr),rnet wie hi j tot aan zr jn
dood zeer goede relaties heeft onderhouden . ltlegens de massale toe l oop
werden de preken in de openlucht gehoud.enop de veenarJ<t (nu Wilhelmina
plein) . ïn de laatste dagen telde nen
een gehoor van 20 a 25 duizerrd personen !
Kapelaan Lanrent was zeer geli.efd in
Heerlen en bi ) zrjn vertrek ln L835
heeft menigeen een traantje weggestoken.
tJrierderkrirE

Door Fey raakte hij ín contact met de
Akerrse vrierderrl<riryE van priesters en
leken,die onder leidirg van deken ï,eo_
nard Nelissen,de vernieuwirE van het
religier-rze leven en de berri jdirE van
de kerk van de staatse voogtdi j nastreefde.Door zt jn vele contacten met
r-1ein het Ri jntard verboden Jezuieten
en Redenptoristenorden en net de BeIgische bisschoppen, probeerrCe pastoor
Laurent in het kerkpolitieke
gebeuren
in te grijpen.
Een noed.igrestem in de kerkstri
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Toen de stri jd on de giemergde huwelijkswetgevirE zich toespitste en in
L837 de Keulse Aartsbisschop Clenent
August von Droste in de gevarrgenis
belardde,was pastoor Lar.rrent van Gennenich de felste verdediger van de
Aartsbisschop. Hi j vertaalde de, door
het Àkense bos gesnokkelde,berichten
van de Akense krirE en stur-rde ze door
naar de hrsselse Nuntius en sluisde
verboden geschri f ten en brochr.res d.oor
naar Aken.
In een herderlijk schrijven en in de
Belgische pers zette hij zich in voor
een waarheidsgetrouwe berÍchtgevirg
ontrent de hardelwijze van de Aartsbisschop.
Hi j verrCedigde de actÍeve
"tegierrstarrd
van de kathol ieken tegen de onrechtmatige besl issirgen van de Fmisische
regerirg:.Door zi jn moedig optreden
werri laurent opgemerkt door de hrusselse Nuntius Raffaele Fornari,die
Rone adviseerrCe hem tot Apostol isch
Vicaris van het nieuw op te richten
bisdon in het noorrden van D.ritslard.,
net zetel in Hanburg,te benoemen.
Op 27 december 1839 ontvi.rg laurent
in de hikse Kathedraal de bisschopswi jdirg door Morrseigneur van Bonnel .
Alvorens zi jn nieuwe taak in Hanhrrg
te aanvaarden besloot hij zijn fanilie
in Aken te bezoeken.

in huize Fey

Na 6 jaar kapelaan te zijn geweest in
Heerlen besloot hi j i.v.m.zi jn sleehte gezondheid en op aardrirEen van
zi jn w'ierd Andreas Fey,de broer van
moeder Clara Fey,kapelaan van de
St.Panlskerk in Aken.het pastoraat in
Gemneni.chte aanvaarden.
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Koninkl i jke kabinetsorder
I

Voor de Rr_risische regerirg kwamdit
bezoek hoogrst orge legren. De pol it ie
verbood alie huldebetuigirEen en duldde
geen sêmenscholirEen.Deze korrden uit_
gelegd worden als demonstratie tegren
de staat.Ook Laurent's Beigisch pas_
poort net de vermelding:
"ki.vatmann ohne beruf ,, scheen ver_
dacht . Za werd hi j op 4 febnrari j.g40
door de politied.irectie
op grorrd. van
een konirkli jke kabinetsorder uit
Aken vetnrezen.Dat de sitr_ratie ernstig
was, getuigt lnw-ent 's brief aan zi jn
w'iencl, prof . Karl Mól ler in l,euven:
"De troepen waren in de kazerne qe_
con-rigneerd,beorderd net een byzorrd.e_
re opdracht .Pol itie en gerrd.aruerie
patroui l leerden door de straten".
De Bisschop van tuik nam de verdreven
laurent w"iende I i jk bi j zi ch op .
Niet larq hierna werd hem het R:uisische staatsbr_rrgerschap ontnomen.
De scherpe rraatregelen van de Rruisische regerirrg zouden voor bisschop
Laurent pas het beqin zijn van vele
teIer-rsteI I ing:en.
Intussen had zi_in benc,emingin Hamburg de noorde I i jke hoverr err de Harrsa
stad.in panische arEst gebracht . In
hrn houding werden ze door Rr:isen
gesterkt . De pers ontketerd.e een heksejacht tegen de Eel-gische "AL,bë"en
Roornsespion.
On cle oprichtirE varr het nler-rwebisdorr in noord D-ritstarrd toch mogeli jL
te naken besloot lar-rent zi jn benoenrinq terug t_e geven,rl.aar het kathe
I ieke Oostenri jk, Fbarkri jk en Beieren rfe O-rie diplomatleke onder-steun I rq

veïlnle t cJerden .
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fn Romehad men larEe tr:d nodig om
een nieuwe functie voor hen te virrd.en
Het idee hem tot l,atijnse patriarch
van Constantinopel te benoemen.mis_
lr:kte door een protest van Fbanse
zi jde.
Tegenwerking, en sllcces Ín Luxemh.rq
Na veel c;verleggen en voorstel len
werrL bisschop lar.rrent in januari
t[Flz
tot Àpostol is Vicaris van Luxemburg
benoemd.dat toen tot het koninkrijk
der Nederlarrjen behoorde.Ondarks
dat
koning Wilteur II hen welwillerd tege_
noet kwam,wascle verhoudirg met de
regering vanaf het begin gespannen.
Daar men in Romed.e benoenrrg ais
een
zuivere kerkel i jXe aangelegerÈreid be_
schouvlrCe,
had men,ook op wens van de
konirrg,,de Nederlarrdse reg,erirE niet
irEel icht.
Lar.rrent schri jft:',Zoals nen het in
Rone wenste,ben ik als een bon in deze
vestirE irEeslag,en,'
Zisn streven,om het uit d.elen van
zeven bisdomnen ontstane Vicariaat
tot
een eenheid te vonnen,waren vaak wei_
nig diplomatisch.Ondarks de waar:schu_
wirgen van de zijde van de tfuntiatuur
voor^zichtig af te wachten,stelde
bis_
schop Lar-rrentdirect maxÍmale eisen.
Hij weigrerde d.e eed. op het nog gelderr
de Napoleonse Concordaat af te ieggen.
De regerirg zag in lar-rrent ,s streven
voor grotere w-ijheid voor de kerk,
zijn inzet voor d.e nogr sterk beknotte
orden en verbeterirg van het gods_
dierrstorrderwi js op d.e scholen,het qe_
vaar van een priesterheer^schappi j.
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Verdri jvirq

uit

Ltxenh-rg

Riste I oze rust toestand

Crrnzomeer werd de nieuwg bisschop,dÍe
onvel:ïnoeid de parochres van zi jn d:.ocees bezocht , vanwege zt )n vriende I i jkbi-i priesters
heid en naulre betrekkirE
en leken zeer geliefd.
Het lr-rkte hem de bj.nding van clen-s
en volk net Rome weer enger te maken.
van het seminarÍe,
Voor de oprichting
de uitgave van een eigen katechismus
van een clrristeli-ike
en de oprichtirE
bibl iotheek gaf l"aurent wegen aan voor'
de toekomst.Ook orrlersteunde hi j daadvan de Borre
de oprichting
van
meusver-enigiirE, een vereniqirE
tot doel had de reforkathoiieken,oie
natÍe en het modernisme te bestrijden.
werd
De invloed van deze vereniging

krachtig

Paus Pius X in 1-910 er
aanleidÍrE in zaq voor zt jn hcyclÍek
"ftlitae Saepe",beter hekend als de
"Borromeus-ftrcyc I i ek "

zo gï"oot,dat

Zo effende hij de weg voor het
bisdon Lt-xemh-*gl.

latere

van l"848.net de invoeDe revolutie
democratie
ring van de parlerrentaire
hood de Necterlarrdse regiering een
gunstige gelegerrheid de halsstarrige
bissehop uit Lrxemh;: g te ver-clri jven.
met de va l se beschul digirE,
revolutie

hi j zou de

hekrbren aangewakkerd.

In Luxemburg gel iefd

Deze keer dacht Lar:rent er niet aan
w^i jwi 11iq terr:g te treden. Jarenl arE
i jverden de katholieken ,ztJn vroegere
secretaris en latere opvolger,alsook
de Lr-xenbrrgse deken voor zi jn ten-rgrkeer.De regerirE hield echter voet
bi I stuk . Rome probeerde, om verdere
rroei t i jkheden te voorl<omen,de zaak te
sussen.doch lar-rent zweeg niet over
de verhoudingen in Luxemburg en nan
openl i jk stel 1ÍrE tegen het Concordaad.Pas op 2 juni L856 bood hi: de
paus ztjn ontslag aan.
5

In 1848 naar Aken temggekeerd,trok
híj in hij zijn broer Jozef,de stadsarchiv,:ris en bibi iothecaris.De gedworEen jar-en van rusttoestancl werden voor de toen 44-jarige Laurent
op
een veïTi jkirE dc'or activiteiten
aI ie kerkelijke gebieden.
In opdracht van de Aartsbisscftop van
Keul€D êrr van de bisschop van Luik
ordernam hí j vornnirEs-en visitatiereizen en deed hi j wi jdirEen.
Het kerkje van het klooster van het
l,rme Kird Jeans in Aken was tussen
1848 en 1879 reqelnatig te klein om
aàn alle gelovigen plaats te bieden
die zich rorrd de preekstoel van de
bisschop verrlrorEen.
Zwaartepunt van zi jn heclriJvigheid
werri raadgeving en hulp aan de in die
ti jd nieuw opgerichtte zust.ercongïegat i.es . Al s jareniarEe stimulator van
de zr-sters van het Arne Kind Jezus
werd hi-j Ín 3,878hun geesteli jke drrecteur.Op 2 oktober 1875 had hi j de
eerste steen gelegd van hun nieuw
moederhuis "Loreto" i.n Simpelveld .
Later schrÍ jft hi j: "Sirds de 33 jaar
dat ik geen eigen kr*rddein Gods kerk
te hoeden heb,ben ik door uw kirrderI I jk vertrouwen, net goedkeuring van
het kerkel i jk gezaq, niet al' leen IJw
overste,doch ook Uw vader geworden.
Hi j ordersteurd.e daadkrachtig de vestiging van de orde van de Goede Herder door He1ene Fey,de nicht van moeder Clara Fey, in het klooster aan de
Bergstrasse.

T l -rcï+rtl;cle "ll' l i i:r-irk,ttnpt" vc,lgde l:'is*
slh,:'i' Laur"eirt c1e tlt 1B7B urt Aken
verr-l:-e.;en :r-Lsts:r-svnn he1- At-ne Krnd
,Je2r,IS:t,faï- 5rmpe1ire1,J.
feze "i*l I tlu-karnt-;f" was eerr conf 1 rct
tr-ssen de R.K.Kerï'; en tie 5t.r.'3t Fï'i-.ilËÊn Êt.r de anc]ere D-trtse st alen tt-tssÈlr 1872 elt 1879. [e rfcrrZakerl eï'v,lll
waren het wanlrc,uwerl vdn de Pvr:isr*
sch* Kanseiter- Cttto vcn Brsllltlï-k
irtt" .,j . v. iJe t n Fn trsrsche ,r![Én Crftrtf,lI ell
ne le prart : -t.de R.K.Cerrtr-r-rmpar"tr
'1-. u t t rr.,epi ng rran het do]ma Cer Par:se i i:ke ,:nf er lbaarherd.
B-rsm,r,*cl<wi icle het ]"ath,:l i ek;e l'lerke*
Ii rke Ieverr c,nrler staatstr:ezlcht
err vi-:nd hierin ster:n hril Litr
}-':'enqyerr
nat ionaal -l ll:,erale par'tr I .
in tunr tt72 weiderr eerst- de Jezlt j.terr urt Prr:rseu ver^barulen op girontl
-,.r;-:n
cle Ïerltchfe mei-wetten. iater (-ïeander^e geestel j jke c'rrCei-t
vc'}gd 6lqrrtrr'

1\rrdrrrnq

Fe=v
^'1

Tesarnen met, : i tn vï- l end psdvr:'1s Fey .
le
v,1n {ie Lrol-xTl-egat
rle eeÏ-ste reftor
'
..ran de zr-tsters van tret Arrne Kinrj k:zr-s
irr rfe '-l,r]<o]:strassË in Al''ett el-l lat-er^e
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{lrde vart tle Arnre Ertc'edet^s vau tle
Hei 1rrqe FYancis'--rrs Ser^'rphli"lls
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1.'Êl-ÏTl.:,
I rlgru-::waaÏ'F I ll-i-;fl1_{r--.y-
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Lai:r-ent verder werl'lz.tam. Van J,lrluirï 1
t c,t- c,ctobei- 1882 vormde h i j 7738
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I*iËI.y-het Sintpelrlelclse klnt:'51í:v í---\m
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rlc-- in Bc'C;h,:'lt: gehC,rei-t paStCu:,i-Ht-tlfe , nl euwe kerk .
ner-t-: cïef{,l..rwd
sclrr-r J f i
firi,rr r eÏ<sehrt _]ver ,l . --ï. .-lont=1en
cp 1i septerni:er L877 hierc'ver:
"Ltes ,:beruls vr:'rher wurrle der alter
Eïl'wit-diqJen Heir'ï'rr Bissr":frof f FLc'ren
{ l a r - r e n l l ) m r t r r r ï ï Ê l r , B i s s c h o ff v o n
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Des morg:ens u1n L0. oo tlftr rnn-rde die
Kirche von alter Herrn Bisschoff
geweidt und h jeite ein feierl iches
Hochamt " .
Cp 20 nc)vember L873 had hi j ock de.
nàar een ontwerp van architect
Dr.
ft:ypers gebouwde.nieuwe kerk van
B:choitz ingewijd.
Op 2A februari
1884, 's avonds om haif
acht,overleed bisschop laurent op bÍ:na B0-jarige leefti jd in het Simpelveldse moederhuis l,oreto, alwaar hi j
ook zl jn l aatste n-stpl aats vond .

Zt )n rn^ienct Andreas Fey schreef op
zi jn bidprentje het volgJende:
- Ein gehc'rsamerenSc,hnder Katholischen Kirche,
- Einen erleuchrteteren l,ehrer.
- Einen kráftiqeren Rihrer'
- Einen riisterigen !ftlnnPfer'
- Einen ernstigeren ftuider,
- Einen fronnreren Beter.
- Eiuen griitigeren Vater,
- Einen treueren Fbeund,
- Ein edleres Manneshere ,
haben wir nicht giekannt
Gott sei sein grosser Lohn.

r

-- den

wonende

lln hebbenwij hiervanopgemaakt
detegenrroordige
Ahte,die,na voorlezing,
is geteekendr

-r9.A-%drfl'

V ffi;*.

De Amblenaot'uoornoemtl,

(' .y /7,%[;h.
De over I i jderrsacte van l,lcrr. lar:rent .

-j

Lrnl<s het grd f van
Moeder Clara.

Rechts het crraf
van
:r'
Moeder Ther-es i a

van Mgt-.laur-ent.
In het rnidden het praalgraf
(situatie tot IgH)

en doortasterrdI-rr-renLs oprechtheid
heirC tlwongerr zelfs respect af br -i zi jn
tegerrstander-s . Hi J was de gebcrren
en GoclsÏnstormer, zoals d-e
agitator
Roomse krant "Là spada di Rorna" hem
noemrie. Van 21 )n enoïiïne theo I cg i sche
kerurrs en zi jn veelzi jdige geesteli:ke
interesse getuiglt zi jn r-ritgebreirle '
bibl iotheek
nogr behc,r-tden,
Sinrre lve liLse klooster .

in het

De bittiÍctneei'<
Varrcde.i: in
ruim

nezelf

t-'en rFrru

varl

l!::Jr. Laurer,t

topstand

de

qeleden

tcen

I

htj

. - l, s
€r

voi I
u,erkte

' -

"

Orrdankszijn extrerne tradit i everborxlen
he jd be',{èrdelde hr j toch ook nier-rwe
wegen,wanner hij pleit ','oor de dageiijkse conrnunie en de zusters aanbevooi zich in gebed het verl oop van de
m r < r r i e r i r.^j
r r : : nq$, Le passen.
De spa.nnirgsri jkdon van zijn vaak onevenwichtig wezen ontsprorqen zeker
ook eerEi jdigheden en overÉt i -igirEen
van zl.Jn grordprincipe.
Grofheid en compronisl ozigheid ont*
sproten nu en dan uit onevenwi cht igheid en afharkel i jkheid van sten-nirgen en gevoelens, alsook uit twijfel aan zijn eig'en kurdigheden en
nogeI i jkheden, die bi jna uitnordden
rn scmpeioosheid.

Altijd bleef bisschop Laurent de
riiepgelovige priester.van gioeierde
Irefde voor zijn kerk vervr.lld.,voor
haar vri jheid was hen geen offer te
grooL.Zo werd hij een vên de sleutelf igr.ren van het politieke katholicis_
ne in het Ri jnlard.
Zeker telt Johann Theodor l-àurent tot
de oeest geprofi leerde bisschoppen
van de 19e eeuw.
Sinpelveld eerde d.eze kerkvader door
een straat rnar hen te benoenen.
l.íath.J.Ho,rbach.
aDri I 1991

Bronnen:
-*-*-*-

-*-

-*-

Het larrcl ''lan Herlc-:,1954-r-,r.O
Aachener Kirchenzeitung, febr. L990
AnrnerkurEen ijber die Pfarrye von
Spekholzerheide, door pastoor
J.P.J.Wetzels. IB67-t892
Llbach over l,lorms, van ovet:vro]tnskwartier
tot geneente Lardgraaf ,
H. ï\,1.
H. Goossens, 1981Sinpe1veld,
"Een geschiedenis
bl i jdschap" ,

van i icht

W.G. fteutz-l,echleitner

I

en

S. J .-1,924

ENOUETE

PERTODIEK

Vorn€evirg.
wat virdt

u van de leeshaarheii
Z
(lettertlper-grrcottee.d..;

goed
óO.AZ

voldoerd,e
L3.62

wat leesÈ u lieverrde
tekst in (lc:ante-)
kolcnuren of in regels (zoals een boek)?

kolcm
27.3 eo

Wat is urs oodeel
- aantal

voldoerde
gl_.g Z

- khraliteit

cnrer de illusb:aties

?

van de fotors

goed

4.5 Z
- kwaliteit

van de tekenirgen

regel
zzlz Z

ornrold.

geen voork.
5o.o eo

te rreinig
L3.7 Z

voldoerde

n.beantw.
4.5 Z

ornrold.

gL.oZ

n.beantTrl.

4.5 Z

goed
50.0 z

voldoerxle
50.0 z

ornrold.

goed
63.6 Z

voldoerrle
36.4 Z

orvold..

IThoud.
Wat virdt u \ran de variatie
behardelde orderwerper, ?
Hoe virdt
artikelen

u de lc^laliteit
?

Wat virdt
artikelen

u van de lerqte
?

in de

van de

van de

n.b.
4.5 Z

goed

n.b.

50.0 z

Heeft U behoefte aan vaste rrrbrieken
b.v.-gezc ):tt/gerrnagd

- mededelirgen

goed voldoerde
ornrol-d.
6g.2 Z
27.3 eo

?

bestrlrr

- data sectievengaderirgen

?

10

voldoende

40.9z

ja
50.0?

neen
9.1 g

ja
8l-.82

neen
4.5eo

ja
54.52

neen
L3.72

ornrold.

" 9.1 z

geen n=nirg
4O.9eo

geen rrcnirg
L3.72
geen npnirq
22.72

n.b.
g.LZ

DE RESUIÍTAITEN
\AÀ DE EtU,EfE.
t
I^Iaaromeen enquête ?
De eerste jaarrEang van ons vernieuurle periodiek
is achrter de nrg. Het nrceizane
werk van het opnieuw opstarten en vonÍgeven is voorÈij.
Dank tij het enthousiasne van nedewerkers en scfrrijvers
beqint het nu ttle]<l<er te lopenÍ.
Zo af en toe hoor je dan van deze of gene dat frhet er goed uit}iettt
of dat ner
interessarrte
dirgen in staarttr of ttLeuke tekeningetjott,
rnaar dat bern:edigt 16cfi
niet
helernaal. Al-s nreder'rerker vr:aag je je af (en blijf
je je afin:agen) of het
hÉter kan, of het product, wat je aflevert
voldoet aan de vrensen van de lezer err
of het net een beetje rreer rrceite (noq) beter karl.
Vardaar deze enquête.
De opzet.
De opzet van de erquête was tweeledig.
Qr de eerste plaats wilden wij zoveel
rtcgeljk
respons hebben en op de tweede plaat-s nrcest ze anoniem zijn. Om zoveel
nogelijk
respons te hebben was ze gekotrpeld aan de Algerene Ledenvenqaderfurg.
harcm wed een erquête-formulier
nee gezorden net de cornrocatie voor àe A.L.V.
ret
het verzoek om het op de A.L.V. weer in te levererr of te laten i:rleveren.
Helaas gulg daandoor de tweede doelstellirq
bijna de rnist in. DoorCat rwnelijk
het formulier als laatste pagina aan de cornrocatie getrecfit !€rs, en de bezorrgers
de bezorgadressen op de achter]<ant van deze pagirn schreven, kegen ïi/e een aantal
formulieren
tenrg
waarop het adres nog vet:rreld stond. Solrunige inzerders
hadden dit
otrrEenerlct en het adres ven,rijded,
nraar de neesten hadden dit óf
niet gezien, of beruust genegeend.
Hoe dan ook, wij bieden onze e>(ctlses aern voor deze onvoorziene fout. onze
hartelijke
dank aan alle inzender:s.
De resul-taten.
Van de verstuurde L7O formuLieren zijn s 22 tenrgontvargen. Dit betekent een
respons van L2 t9 Z. Van de tenrgontlrangen formul-ieren wàrên er 10 voorzien van
comlentaar
of oprnerkirgen.
Hier:op wondt later irgegaan. Bekj-jken we eer^st de
resultaten uit het overzicht.
Vqgr wat betreft
de vortrgevi:rg ]a:eqen ïi^/eeen mine voldoerde. tlelisunar
zou
volgens de cijfers
de ]<ranliteit van foto's en tekenirgen nog wat otrrgevoendlg1;nnen wonden, IIlEIar de noqefijldreden \^/aarcver we nu ]<rrnnen besctri]<ken laten dat
voorlopig
nog niet toe. De uitvoerirg
in regels of kolonunep scoonde geen duidevoorkeur
Iijke
en we zullen ons dan ook - zoals tot nu toe - laten Íeiden door
de \^/ensen van de autetr::s en de aand van het ilIust-e^atieve rnateriaal.
Sonunige
illustraties
lenen zidr beter voor nrcntage in kolqrunen, ardere beter voor montage tussen regels.
Voor de intror.rd ]a:egerr we ook een voldoende, cver het algerneen duiden de cijfers op een zekere tern:edentreid bij de lezers.
blijl<t
k
ook een duidefijke
betroefte t€ bestaan aan vaste nÈrieken
in ons
tijdscftrift.
orgeveer de helft veut onze lezers is voorstarder van de nÈrieken
ttgezt)tt/gern:aagdrr en rrdata sectieverrEaderingenrf .
uit-sprirger
Een duidelijke
is de rubriek "nrededelirgen bestuurt'. lqÍeer dan 80 Z
van de lezers heeft hier betroefte aan.

11

@ilaatste

werkingen.
i

Dit
is een irrteressant
en leerzaan deel van het orderzoek. Oe cprerkirqen
l<unnen q,e irdelen naar de nÈrieken uaarqder
ze geplaatst $erden.
Hier volgÈ eert opscrmfuq van a1le qrerkirgen:
Vornsevirn:
g€plaatst:
Hier werd slechts een cperkirg
- tef<enfuqen in overleg rnet de auteur plaatsen.
Inho)d:
algefl€en:
- de variatie

die nu gebezigd r^lotdt is pr.eÈtig,

voor nij

mg dit

zo blijven.

c4r de vzaag naar gs!,enste oderÍtêr?en:
- typische ode gelrrril<en, garconten, g€recàtên, nedische middelen (b.v. bij
kiêsF ijn) , eetg€0,odÈen,
- geschiedenis
- teruÈIil<
cp het leven in BoctroLtz en Sjng=1ve1d vóór en tijdens de oorlog.
op de vraag naar ge$,enste nÈrieken:
- neer infonmtie
over hêt verk wan de secÈies - activiteiten
en toekcnsEplanrpn
- gezoctrt en gevraagd
- data beÈnêfferde bijeenlccnsten en lezfuEen wan regionale verenigiJEen,
(b.v. L.G.o.G.)
order kladrt€n:
- têksten wolden vaak orrnuwkeurig ovetTtencnEn,
- q) een anoniem erquêtefonnrlier
geen naarn of adres aan achterzijde
den,
- ben pas lid
- haËelijk
darik aan de saÍEnstêllers,
- neen
- iJ< rnis de verslagen \,"an de leden- en bestrru::svergaderilgen,
- geen.
SarErnrattiJg

vertrel-

en ccn[TErtaar.

Oe Èotale r€-suLtaten v-an de erquête zijn al-s vo19t sanren te watted:
vorrnrevirp:
de lezers zijn orrer het algefiEen tevr€d€n. llet plaatsen van te]<enirqên bij de têkst zal i.n overleg rÍet dê aut€ur gêlceE€n.
blrcnd
: goed; dit kan beschcuÍJd worden als een coplirent
voor de auteulsi,
irrmers zij @al-en nEde de irihord en ale ]$|a1iteit
ilaarran. Uiteraard zijn wij afrnrikelijk
wan het aanbod aan artikelen. De aarq€{te
ven ge[tEnste udenrerpen zijn hqelijk
een aarryoriry
voor ^spipapier
pÈIieren.
nrÈ auteurs cm hwr lennis op
te zêtten en te
In tet afgercen hcpen vê dat dit een aamrcedigirg is voor iedereen.
: voor wat betreft
de uens na:rr .tra.ste nÈrieken
zoals gezoctrt /gen:brie*en
vrelagd, clata sectievergaderirqen
en data bijeenl<cnsÈen en lezirgen
van r"egionale vercnigiJgen
zal het geên pr&leem zijn deze cp te
rsrent het zal eerder e€n plcble€m zljn &ze inforrmtie
tijdig
binren te lcijgen.
De r.rens naar inforrnatie varmit het bestrlrr is cp de bestur:::stafel
gedeporeerd. lMeêI
vildt beraad plaats q) r"elke wij ze dit zcnr
gebeut:en.
noeten
Dooralat het periodiek per )ruartaal ver.sctrijnt
zal
deze iffonmtie
rpoit acbreel )a:nren zijn.
De vraag rnar informatie v-drnlit de secÈies za1 beantwoord lamrËn
loorden door de sectieteiders
te verzoeken nr.in of neer reqelratiq
een bj. jd::age te lsreren.
12

]dacht-en

: er zí3n drie dtridelijke
l<lactrten gesignaleed.
De ]clactrt betreffsrde de anonimiteit
is in de cpzet al toegelicfrt.
Voor wat betreft
de
]<Iacht o\rer het onrlarxrsker:rig overneren van teksterr: dit zaL orxlervargen woden door de auter:rs de dnrlprcenren te laten corzigeren.
De derde lclacht betrelsde het ontbreken van verslagen van bestrlrrsen ledernrerrgaderirgen. Hienrmr zL)n versctrilleÍdé
redenent q) de
eerste plaats zqrden deze elke drie rnaarden te veel plaat-s11fit;"
in
het periodiek opeisen, en qp de trrcede plaats liggerr de notrrlen \,un
de Algenene Ledernrergaderirgen ter inzage in de qpenUare Bibliotheek in Boctroltz en Sinpelveld.
Desalniettenrin
is deze lclactrt in het kader van ffinforrnatiever^strekkinq door het btrrurtt
ook doorgespeeld naar het bestuur.

TensloÍtte.
Het resultaat
van deze erquête is voor ons nedewerkers een hart order de riem
en een aanslprirg
cfin op de irgeslagen weg door te gaan. fr zí1n nuttige aanvuijzirgen verlo:egen hraar vte een dankbaar gebmik van zrrllen rnaken.
redereen die neegewerlct heeft van harte bedarilcE ! !
lEde nalrrens de nredenrerkers \ran ttDe Borgandfr,

P.H.J.Janssen
juli

1991.

'...eensensPori^q o/h op de inqestaeen wegdtr te gpa4,,
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HET BESTUURVAN DE HEH{KUNDEVERENICING
''DE
BONGARD''ÏN ZIJN NIEUI{E SA},TENSTETLING
0p 19 naart

199r heeft

de Algenene Ledenvergadering een tweetal
besluiten
genomen waard'oor het bestuur een andere
samensterring heeft gekregen.
vervorgens heeft het bestuur op zíin beurt een
aantal besluiten genomen
ter zake van de samenstelling
van het Dagelijks Bestuur en d.e taakverdeling binnen het bestuur.

sedert 19 naart 199r is de samenstelling van het bestuur
als vorgt:

VOORZITTER:

.VICE-VOORZITTER
l{. Horbach

l{r. L. KohI
Pater Damiaanstraat

tO

Sougnezstraat L5

6169 SV Sinpelveld.

6569 EH Sinpelveld

Tel. 44tIL6

Tel.

SECRETA-RÏS-

44L9f9

2e SECRETARIS

Mevr.E.Puts

M r . C .B i s s c h o f f

Heiweg 22

ItÍolenaarlaan 20

6t5l HV Bocholtz

6t1Z BB Sit tarit

TeI.

441562

PENNING},ÍEESTER

2e PENNINGMEESTER

Sedert 1-9-1991 vacature

lÍ. Franssen
Ifillen

fl-laan

,O

677l. JC Landgraaf
TeI. 1I7L5L
OVERIGEBESTUURSLEDEN:
M e v r .C . G e r o n

E . Herbe rgs

Kerkstraat

hmastraat

40

29

655I cJ Bocholtz

635L CT Boeholtz

Tel.

Tel. 44rt89

44L54L

14

F. van der SmÍssen

P.Janssen

Sougnezstraat 6

Mauritspark

6169 EJ Simpelveld

6L63 HN Geteen

Ter . 44LT3o

Tet . 046-T 4g]ro7

K .V o g t

J. Savelsbergh

Schiffelderstraat

25

52

Sougnezstraat 28

6169 TJ Simpelveld

6169 EJ Simpelveld

Te1. 441573

Tel.

442314

ADVISEURVAN HET BESTUUR
H. van l{ersch
Nieuwe Gaasstraat 11
6569 VK Sinpelveld
Tel.

44I63L

HEE
ÍqKuf{DEvÊReN
raw6!
,ffe}gtt
boflap'qbr
"DÉ
,Pen@

l,lÁR,K

FR'fÍ{K lours(d'oql W3.'A

THEÉSA
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Het bestuur

heeft

beslÍst

de rrice -voo rzitter,
reglenent

dat het Dageu-jks Bêstuu!

dê secrêtaris

za1 op dit

In <le taken van de voorzitter,
wezenlijke

Íijzigingen

en de leaningBeester.

(noeten)

punt

de secretaris

het bestuur

de "activiteiten"
teiten

bestaat

voor de public

Wel heeft

is

een officië1e

en voor de "public
uit

de heren I.

relations

ile voorzitter,
:

Het huÍsboudetijk

en de pennÍngneester
het bestuur

a1le taken van de voorzitter

-on rÍelke reden daa ook- verhinderd
Tevens heeft

uit

rÍorden aangèpast.

aangebracht.

d.at de trice-voorzitter

begtaat

zijn

i

geen

thans vastgelegd.,

naarneent ranneer d.ie

zj-jn taak te vorvullen.
connissie

relations".

ia het leven geroepen voor
De conmisgie voor de activi-

van iler Snissen en M.Horbach; d.e connissie
de heren p.Janssetr ên K.Vogt.

bestaat uit

zoals bekentl bestaan er ond.er cle koeper van "DE B0I{GAR}" d.iverse rÍerkgroepen
of secties.

0p dit

eên voorzitter
tacten

nonênt zija

dêt er acht.

en êên (bestuurs)1ie,

dat ten behoêve van d.ê sectiê

onderhoudt net hêt algeneen bestuur.

d.ê secties

ftr beginsel heeft iedere sectie
de cou-

0p de volgênde blattzijde

aan net ver.nelding van d.e ondêrscheidene voorzittero,

tot

treft
wie u

zich kunt rendên voor neer i-nformatie.
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F
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...er besf,aan onder dc ke?e, von'de bongaff,'
diverse werPgtnlenof secties...
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DIATECT

ARCHEOLOGÏE/GEOLOGIE

J. Lenzen

H.Vlieks

Schilterstraat

Molsberg 90

44

6369 TT Sinpelveld

6369 GP Sinpelveld

TeI. +42127

Tel, 442834

GENEATOGÏE

BI DPRENTJE/ROUI{BRI
EVEN

M.Horbach

H. Bogman

Sougnezstraat L3

Sougnezstraat L7

6169 EHSimpelveld

6369 EH Simpelveld

TeI.

Tel.

44L9L9

ARCHÏ EVEN/ I NVENTAR
I SEREN

VETDKRUIS EN/VEIDWEGEN

F. van der Smissen

P.Janssen
t\Íauritspark 32
6io3 HN Geleen
tel- . 046-7 49107

Sougnezstraat 6
6569 EJ Sinpelveld
TeI.

444224

44L750

GESCHÏEDENIS

PERIODIEK

M. Horbach

Mr. L . Kohl

Sougnezstraat L3

Pater Damiaanstraat 70

6769 EH Sinpelveld

6369 SV Sinpelveld

Tel.

Tel.

44L9L9

445IL6

Naar ik hoop heb ik u met het bovenstaande enig inzicht
stmctuur

v a n " D E B O N G A R D "t r. t e l l i c h t

is dit

verschaft

voor u aanleiding

in de

eens contact

op te nemen met een van bovengenoemdepersonen teneinde van gedacËten te
wisselen over een eventueel lidnaatschap van een werkgroep.
dat u het initiatief

Het is ook nogelijk
ting

neemt om te komen tot

de oprich-

van een nieuwe werkgroep.

Schroont u niet

om net uw ideeën voor de dag te komen. lÍanneer wij

weten, kunnen wij

niets

kunnen wij mogelijk
reglenent-

iets

niets

voor doen. lfanneer u ons over uw ideeën informeert,
voor u betekenen. De statuten en het huishoudefijk

vorrnen onze grenzen. Maar daarbinnen zijn

heden weggelegd om ulÍ hobby op een zinvolle
inhoud te geven.

IIr. Leo Kohl, voorzitter.
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voor u vele nogelijk-

en plezierige

wijze

vorm en

Ití E D E D E L ITN G E N

De volgerde

data willen

we alvast

order rnr,raarxlacht brengen:

Vrijdag

l-1 oct,. :

Zotdag

20 oct'. : Herfstr^rardeliry rprd tt*
rran dhr. H.Hermans.

Dialectavoni.
nt.".rr

order leidi:rg

Dinsdagr 12 ncnr. : AïGEMEXTIE
TnnEM/rme\nFRTt\IG
Dirrsdag 26 ncnr. z Tezitg door dhr. M.D3eLtw.
Tlrerna: 75 Jaar wonen en l_even in siJrperveld.
Dj-nsdag 10 dec. z Iezírg door dhr. F.HarEt:s.
ïhena: Mijnlantpen.

Het besttrur rtodigt de leden uit crn narren door te geyen \ran per:sonen
die bereid en in staat zijn de flmctie *
p*.irry"rt"r
uit te
oefeneÍI.

WEGKRUTSEN.

De sect'ie !'Ieglorrisenfeldnegen
is voor haar a:rchief -tijascfrriftsr
op zoek rutar oude
(faÍdlie) foto's,
dia's, ansictrtkaarten,
lsnnteknipsers,
of
arder nat-eriaal \^raarop weglorrisen uit Boctrol-tz of sinpet-veía gelreel
---:geof
^
:
deeltelijk
voorkonen.
Mocht u in het
zí}n van derrgelijk nateriaal
en genegen z;-)n het gefzit
durerde korte tijd af te staan om het te copieêren, aarr zolaen óii
da#
qraag gebruik van naken.
ook ncrdelirqe
inforrnatie,
b.v. \ran (ordere) nensen die iets
geschiedenis \mn @aalde weglorrisen, de reden van plaatsirg,
naker/eigenaar
\ran een lcrris, is welkcrn.

weten cnrer de
of over de

Kortcrn, beschilct U cnrer de gezoctrte inforrnatie en u wilt neeryerlcen dan
verzoeken wij U cm contact op te nenen nret één van de volgerde pensonen:
dhr. E.Ilenàerys, FlrmasbrrRt fp,
dhr. F.\ran er .smissen, @
Het rnateriaal worrCt dan bij
h/eer ten$ezorgd.

Boctrolta, te:L 4433gg, of
6, SiqreIveld, tel 44L73O.

U opgehraald en na reproductie
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onlceschadigd

