
Heemkundevereniqinq Houthem-St. Gerlach  

ftfi secretariaat: Onderstestraat 32 

6301 KB HOUTHEM-ST.GERLACH 

tel: 043-604 2039 

Bank: RABOBANK Houthem-St. Gerlach 

Rekeningnr.:15.28.35.369 

Internet: http://welcome.to/houthern 
	

E-mail: heemkunde@planet.n1  

Verslag jaarvergadering 2002  
Aanwezig: 44 leden 	 Afgemeld: 21 leden 

De algemene ledenvergadering werd gehouden op maandag 15 april in Hotel Lahaye om 19.30 uur. 

De voorzitter opende de vergadering met een welkomstwoord, waarna hij de in het verengingsjaar 2001 
overleden leden J.Frijns-Heijnen (t 2-3-2001), J.v/d Weijer (t 21-4-2001), A.Tillie (t 27-5-2001) en 
J.Sleijpen (t 11-9-2001) memoreerde middels één minuut stilte. 
Er werden door de leden geen nieuwe aandachtspunten aan de agenda toegevoegd, zodat deze definitief vast-
gesteld kon worden. Voorts gaf de voorzitter een terugblik op de verenigingsaktiviteiten in het afgelopen jaar: 

- met het herstel van de Calvariekapel werd in 1997 door Stichting De Rotswoning uit Geulhem een 
aanvang genomen; nu wordt er in samenwerking met KIWANIS en het Monumentenhuis Limburg te 
Roermond een restauratieplan opgesteld, waarna verdere restauratie kan plaatsvinden; e.e.a. heeft 
echter veel tijd nodig. 

- er wordt nog steeds hard gewerkt aan het inventariseren en documenteren van alle kruisen en kapellen 
in het werkgebied van de heemkundevereniging; afronding medio 2002; tevens wordt het onderhoud in 
de gaten gehouden waarbij een houten kruis vervangen werd door een stenen kruis. 

- de complimenten aan Fons Heijnens voor het onderhouden van de prachtige verenigings-website; 
tevens de complimenten aan de redactieleden van 't Sjtegelke t.w. Fons Heijnens en Wim Boersma. 

- de film "Houthem rond de eeuwwisseling" gaat goed vooruit; de projectleider Ger Sleijpen doet hierbij 
een oproep m.b.t. opgave van niet-alledaagse beroepen en/of hobby's van Houthemse inwoners. 

- nieuw zijn de ontwikkelingen m.b.t. de pelgrimswegen naar Santiago de Compostela, waarbij de 
stichting St.Jacobspad veronderstelt dat er een route door het Geuldal gelopen zou kunnen hebben. 

- het voornemen om tijdens het 2 e  lustrum in 2003 een expositie te organiseren m.b.t. "Houthem gezien 
door de ogen van Charles Eijck"; in het kader van een aanstaande inventarisatie roept de voorzitter bij 
deze de aanwezige leden reeds op om zich te melden indien zij zelf of iemand anders over werken 
m.b.t. Houthem, Geulhem en Broekhem van voornoemde kunstenaar beschikken; tevens zullen alle 
oud-Houthemmenaren uitgenodigd worden, waarvoor echter nog het nodige inventarisatiewerk verricht 
zal moeten worden; vanuit de vergadering wordt tevens een voorstel gedaan om een mogelijke 
Sjtegelkes-wandeling in de Voerstreek te organiseren, waarvan akte. 

2. M.b.t. de notulen van de jaarvergadering 2001 waren geen op- en/of aanmerkingen; als zodanig vastgesteld. 

3. Het jaarverslag (verenigingskroniek) 2001 werd ook zonder op- en/of aanmerkingen als zodanig vastgesteld. 

4. Het financieel jaarverslag werd d.m.v. een presentatie van de resultatenrekening gevisualiseerd. Opvallend 
hierbij was dat de bankkosten door de Rabobank werden gerestitueerd, waarvoor alsnog onze dank. De 
presentatie omhelsde verder een vergelijkend kostenontwikkelingsoverzicht over de jaren 1999, 2000 en 2001. 
Inning van de achterstallige contributies zal z.s.m. kenbaar gemaakt worden aan de leden middels de op komst 
zijnde EUR-acceptgirokaarten. De kascontrole door de kascontrolecommissie heeft vanwege vakanties niet 
tijdig kunnen plaatsvinden, maar zal op de eerstvolgende bestuursvergadering alsnog behandeld worden. 
De nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan uit de leden Pierre Frissen en Jef Moobers (zittend). 



5. De aftredende, maar herkiesbare bestuursleden Fons Heijnens en Ludie Thijssen, worden middels een 
instemmend applaus herkozen voor de duur van drie jaren. 

6. De aktiviteitenagenda 2002 wordt conform voorstel, door de vergadering vastgesteld. 

7. Rondvraag: 
- Pierre Frissen maakt melding van het feit dat de tekst van het wegkruis onder aan de Stevensweg 

verdwenen is; dit valt uiteraard zeer te betreuren, maar de teksten zijn historisch niet onlosmakelijk 
verbonden met het desbetreffende wegkruis, dus er kan naar believen een nieuwe tekst aangebracht 
worden (de tekst van het verdwenen bordje is waarschijnlijk wel te achterhalen middels registratie in 
het inventarisatierapport Kruisen & Kapellen). 

- Pierre Frissen geeft tevens blijk van zijn voornemen om het in slechte staat verkerende wegkruis boven 
aan de Vauwerstraat te vernieuwen. 

- Pierre Beusen stelt de vraag of de lezing over Ch.Eijck niet beter samen met de expositie kan 
plaatsvinden ? Dat kan natuurlijk, maar de achterliggende gedachte van loskoppeling van beide 
aktiviteiten was, om de mensen véoáraf warm te maken voor de expositie. 

- Ger Sleijpen heeft waargenomen dat de Goudenroodsweg of de Elzenweg bij boerderij Holswick 
verdwenen is als gevolg van ploegwerkzaamheden. E.e.a. zal uitgezocht worden en als agendapunt op 
een van de komende bestuursvergaderingen besproken worden. 

- Marij Franssen-Frijns nodigt de projectleider van de Houthem-film uit, om de kerk-poetsploeg ook op 
de film te komen vastleggen. 

8. De voorzitter sluit de vergadering rond 20.30 uur. 

In de pauze worden de aanwezige leden door de heemkundevereniging getrakteerd op een stuk Limburgse vlaai met 
een kop koffie. Tevens wordt door velen van de mogelijkheid gebruik gemaakt om hun contributie te betalen. 

Na de pauze wordt om ca, 20.45 door mw. Schreuders-Derks van het Volkskundig Educatie Bureau NOSTALNU 
uit Susteren gestart met de lezing "de Levensloop (een leven lang in Limburg)". Allereerst wordt ons duidelijk 
gemaakt dat volkscultuur niet uitsluitend met het verleden te maken heeft en alleen vanuit nostalgies oogpunt 
bekeken moet worden. Volkscultuur leeft nu, waardoor er dan ook terecht sprake is van nostalnu. Haar bedoeling is 
het om het vrouwenleven in Limburg van 1850 tot 2000 vast te leggen. Hierbij dienen twee lijnen gevolgd te 
worden t.w. de tradities en de gebruiken. M.b.t. de hieraan gerelateerde zogenaamde levensloop en jaarkrans zijn 
er nog steeds veel gebruiken welke een symbolische betekenis hebben. Zo staat het ganzenbordspel symbolisch 
voor de levensloop ofwel de spiraal des levens. Bij 63 is het spel uit, maar tevens is het een symbool voor het einde 
van iemands actieve leven bij de leeftijd van 63 jaren. De gans is het symbool voor een goed en wel besteed leven. 
De levensloop bestaat uit een zogenaamde trap des levens d.w.z. van geboorte, via doop, communie, huwelijk naar 
overlijden. Zo staat de buxusplant symbolisch voor een eeuwig leven, een muis voor een teken van vruchtbaarheid 
en anijs (een geboortekruid) als goed voor de potentie van de man en goed voor de melk van de moeder. Bij de 
doop vormen witte accenten in de vorm van kleding een symbolische betekenis. Bij het huwelijk is de bruidstaart 
een symbool voor een leven in weelde. Het samen aansnijden van de taart en het helemaal opeten ervan staat als 
teken voor geluk. Bij de geboorte heerst de gedachte dat de kinderen door witte zwanen werden gebracht en bij 
overlijden door zwarte zwanen werden teruggehaald, vandaar het nu nog steeds bekende liedje: "witte zwanen, 
zwarte zwanen, wie zal mee naar Engeland varen". Hierbij wordt de algemeen gebruikelijke fout gemaakt dat het 
hier niet Engeland betreft maar het land der engelen, dus engelenland. M.b.t. het overlijden kan verder nog vermeld 
worden dat de zeswekendienst de tijd is die de ziel van de dode nodig heeft om op zijn plaats te komen. Ná een heel 
jaar (jaarkrans) zou men pas toe zijn aan iets of iemand anders. Ter nagedachtenis was het verder gebruikelijk dat 
bijv. de stichting van een Mariakapel altijd onder een lindeboom of op de plaats waar een lindeboom heeft gestaan 
moet geschieden. 

Na deze zeer boeiende en smakelijk gebrachte lezing, wordt deze bijeenkomst gesloten rond 22.30 uur. 

John Odekerken 
(secretaris) 


