3
In het juninummer werd reeds aangekondigd dat er dit
jaar nog een editie van ons ledenmagazine Ad Golam zou
verschijnen. Nu, net voor de feestdagen, heeft u deze goed
gevulde uitgave dan ook in huis.
Waar het inmiddels 70 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog eindigde – hier in onze contreien in het najaar
van 1944, terwijl de rest van Nederland nog moest wachten tot het voorjaar van 1945 – nam niet lang daarna in
Nederlands-Indië de onrust steeds meer toe, en daarmee
de roep om onafhankelijkheid. Voor Nederland zelf betekende dit vervolgens een nieuwe strijd om koste wat kost
die kolonie te behouden, waarvoor honderdduizenden
jongemannen naar de Oost werden gezonden. Ook Schin
op Geulse jongens hebben hieraan deelgenomen, waarvan Sjeng Coemans uit Strucht er eentje was. Over een gedeelte van zijn belevenissen, aangevuld met achtergrondinformatie geplaatst in een bredere context, verhaalt hij
in een uitgebreide bijdrage.
Ook wordt er een begin gemaakt met het beschrijven van
de talrijke verenigingen die het dorp kent en heeft gekend,
waarbij de Gymnastiekvereniging Het Geuldal het spits
afbijt. Aan de hand van aan de ene kant de persoonlijke
belevingen van een oud-trainer en enkele oud-leden, en
aan de andere kant diverse geschreven bronnen, wordt
geprobeerd een beeld te schetsen van de historie en prestaties van deze vereniging.

Mededelingen

Gezien het aantal (voormalige) verenigingen binnen Schin
op Geul c.s., kan deze reeks dan ook nog geruime tijd vooruit. Overigens zal in 2016 de heemkundevereniging zelf
aan bod komen binnen die rubriek. In dat jaar bestaan wij
namelijk alweer 25 jaar, een jubileum dat we uiteraard niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Zo is de intentie om elke
maand een activiteit te organiseren; hetzij een excursie
(groter of kleiner), een lezing of anderszins. Informatie
hierover wordt vanzelfsprekend aan iedereen tijdig bekendgemaakt. Daarnaast is het ook de bedoeling de ge-

schiedenis van Schin op Geul in boekvorm uit te brengen,
waarbij een groot aantal historische aspecten de revue
passeren. Over hoe een en ander precies wordt vormgegeven en hoeveel delen het uiteindelijk gaan worden, daarmee houdt de betreffende werkgroep zich bezig.
Behalve deze twee genoemde onderdelen vinden er nog
meerdere andere initiatieven plaats. Welke dat allemaal
zijn blijft nog even een verrassing, maar u zult in ieder geval bijtijds en meermaals worden geïnformeerd over de
voortgang van onze jubileumactiviteiten.
Bij de inventarisatie van het archief van de gymnastiekvereniging bleek al heel snel dat er niet veel geschreven
bronnen meer bewaard zijn gebleven. Helaas is dat geen
uitzondering en geldt het voor meer verenigingen, waardoor vaker een aanzienlijk deel van de historie niet meer
(fatsoenlijk) na te gaan is, zeker waar het oude of voormalige verenigingen betreft. Vaak worden oude papieren,
documenten en verslagen weggegooid uit plaatsgebrek of
– in het geval dit door nabestaanden wordt gedaan – uit
nietszeggendheid, waarmee waardevolle historie verloren
gaat.
Onder andere hiervoor zijn wij als heemkundevereniging
enkele jaren geleden gestart met een werkgroep digitalisering. Behalve oude foto’s en films, worden dan ook hele
archieven en andere op schrift gestelde documenten digitaal gemaakt, zodat een en ander tenminste op die manier
nog bewaard kan blijven.
Zodoende wil ik ook eindigen met nogmaals een oproep
te doen aan eenieder die nog oude foto’s, films én andersoortig materiaal heeft om dit aan ons ter beschikking te
stellen voor digitalisering. Uiteraard krijgt u het originele
materiaal weer retour (indien gewenst natuurlijk). U kunt
hiervoor één van onze bestuursleden benaderen of een
mail sturen aan contact@heemkundesjin.nl.
Ralf Coumans

Als vereniging zeggen wij weer onze hartelijke dank voor de volgende schenkingen: aan de erven van Jeanneke Bosch voor
diverse foto’s en documenten; aan Frans Pluijmaekers voor meerdere bidprentjes; aan Anneke Araya voor een schilderijtje
van de kerk van Schin op Geul en aan Pierre en Yvonne Heuts voor een groot aantal heemkundige materialen.
Nieuwe aanmeldingen:
Piet de Backer (Valkenburg), Sjeng Coemans (Strucht), Ger Dautzenberg (Valkenburg) en John van Loo (Gulpen).
Afscheid hebben we moeten nemen van Jean Marcus (Valkenburgerweg) en Pierre Siepers (Kerkplein).

