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N. 1 Heemkundige nalatenschap M. Horbach
1. Inleiding
1.1 Korte geschiedenis heemkundige werkzaamheden archiefvormer
M A T H H O R B A C H (1939-2005)
Mathias Joseph Horbach was een gedreven heemkundige en had grote heemkundige kennis en ervaring. De historie van veel gebouwen en boerderijen in Bocholtz en Simpelveld had geen geheimen
meer voor hem. Ook gold hij als een deskundige op het specifieke terrein van de toponiemen van de
gebieden rond beide dorpskernen Simpelveld en Bocholtz. Vele jaren publiceerde hij met regelmaat
zijn bijdragen en niet alleen in het periodiek van de heemkundevereniging De Bongard, maar ook in
andere heemkundebladen in Zuid-Limburg.
Toch was publiceren voor hem geen doel op zich. Zijn archief laat op veel plaatsen en ten aanzien
van meerdere onderwerpen zien, dat hij eerder een duidelijke voorzichtigheid aan de dag legde. Pas
als de overtuiging er was, en dat ging niet zonder slag of stoot, dat nu
alles onderzocht en gevonden was, nam hij de stap naar publicatie van
de resultaten van zijn werk.
Zijn"levenswerk" werd de transcriptie van het "Dyddenboek", het dagboek van een pastoor van Simpelveld, de Norbertijn Arnold Dydden
(1571-1616). 1 Aan die transcriptie werkte hij vele jaren samen met de
collega-genealogen Leo Harzon en Mathieu Vleugels. Die transcriptie
heeft hij nog tot en met het manuscript kunnen afronden. Uit die werkzaamheden voor het Dyddenboek putte hij voor zijn vele bijdragen aan
het parochieboek 800 jaar St. Remigius zoals zijn bijdrage over de lotgevallen van pastoor Dydden, zijn bijdrage uit de aantekeningen van de
latere pastoor Sougnez. Ook de aanzet tot inzicht in de belangwekkende
stichting (van de nooit bestaand hebbende) Steven van den Bogaard,
was van zijn hand.
Nauwelijks een jaar met pensioen en met grote plannen voor zijn hobby genealogie en heemkunde,
overviel hem echter een fatale ziekte. Die bepaalde duur en inhoud van zijn leven na de pensionering.
Hij overleed op woensdag 22 juni 2005.
Math Horbach was vele jaren bestuurslid van Heemkundevereniging Simpelveld-Bocholtz De Bongard. Als kundig penningmeester beheerde hij jarenlang de verenigingskas, risico mijdend in begrotingen of afkeurend oordelen over plannen tot het uitgeven van luxe uitgevoerde boeken. De vermogenspositie van vereniging De Bongard plukt van zijn door zuinigheid gekenmerkt budgettaire- en
uitgave beleid tot vandaag zichtbaar de vruchten.
Hoewel van huis uit geen historicus of beroepsgenealoog, en dus autodidact, was Math Horbach binnen de vereniging jarenlang de onbetwiste leider van de Sectie Genealogie en vraagbaak voor de
amateurgenealoog of -heemkundige.
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Complete transcriptie met hertalingen op usb (zie daarvoor inv.nr.75)
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1.2 Verantwoording ordening, inventarisatie en beschrijving
Dit archief bevat de heemkundige nalatenschap zoals die na overlijden van Math Horbach werd aangetroffen. Het archief is na zijn overlijden op enig moment door de familie ontdaan van strikt persoonlijke stukken. In de loop van 2017 is het archief ongesorteerd in een aantal verhuisdozen aangeboden aan
de Heemkundevereniging De Bongard. De vereniging heeft het archief in grote dank aanvaard en in
die dozen in afwachting van inventarisatie en beschrijving van alle materiaal opgeborgen in haar verenigingsarchief Op de Boor te Bocholtz.
Met instemming van de familie Horbach en de vereniging De Bongard heb ik inventarisatie en beschrijving van dit archief op me genomen en eind augustus 2019 een begin met die werkzaamheden
gemaakt. Na een eerste inventarisatie heb ik de vereniging een werkplan voorgelegd, dat in hoofdpunten bestond uit: inventarisatie, vervolgens beschrijving en tenslotte inbrengen van al die informatie in
een databank met een aparte bijlage waarin kopie van originele documenten of kopie daarvan. Die databank zal iedere belangstellende kunnen inzien via de site van de vereniging.
De beperkt beschikbare serverruimte van de vereniging was reden af te zien van een aparte bijlage met
kopie van alle gevonden en beschreven originele documenten of kopie daarvan. Dat heeft tot gevolg,
dat ook voor inzage van die stukken een bezoek aan het verenigingsarchief op de Boor noodzakelijk is.
Afspraken voor inzage van het archief kunnen gemaakt worden via de secretaris van de vereniging.
Voor het overige werd mijn werkplan aanvaard. Voor de indeling van dit archief heb ik me uiteindelijk
laten leiden door de onderwerpen, die Math Horbach het meest aan het hart gelegen hebben. Alles wat
betrekking heeft op het Memorieboek van pastoor Dydden, komt dan onbetwist op de eerste plaats.
Daarna de vele (voorbereidingen verbonden aan) publicitaire werkzaamheden en het daarbij behorend
bijna onstilbaar verlangen naar documentatie, zijn grote belangstelling voor genealogie en in het bijzonder naar die van de adellijke families van hoeve Overhuizen en naar die van vele andere (boeren)
families, waarbij de boerderij Vier Morgen in Bocholtzerbroek zich in zijn bijzondere belangstelling
kon verheugen. Tenslotte noem ik zijn werkzaamheden in verschillende functies voor de vereniging.
Onvermijdelijk bleek in de loop de inventarisatie de opname van een onderdeel met stukken waarvan
de samenhang met de andere onderwerpen (nog) niet duidelijk was.
Omdat grote delen van het archief niet samenhangend geordend waren, zijn de stukken niet chronologisch geïnventariseerd en beschreven. De stukken, die in beginsel voor vernietiging in aanmerking
komen zoals veel dubbele (verenigings)stukken, zijn niet vernietigd, maar niet of slechts in grote lijnen of met een enkel trefwoord ontleend aan de tekst van een stuk beschreven. Er is geen enkel stuk
vernietigd. Wel zijn paperclips op stukken, snelhechters of plasticmappen van stukken verwijderd.
Gebleken is dat plasticmappen de opgeborgen stukken al op meerdere manieren hadden aangetast.
Alle stukken zijn in een omslagmap en afzonderlijk, maar wel doorlopend, genummerd in archiefdozen opgeborgen. Op elke omslagmap staat een uniek nummer en de indeling waartoe het stuk behoort.
De hele inventaris is doorzoekbaar.
Derden kunnen de archiefbescheiden raadplegen, want die zijn in principe openbaar. Onderdelen kunnen echter als gevolg van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uitgezonderd worden van openbaarheid.

3

Indeling van het archief van de heemkundige nalatenschap van M. Horbach:
1. Inleiding
Inventaris van de heemkundige nalatenschap van M.J. Horbach
2. Stukken betreffende Dyddenboeken
3. Stukken van bijzondere aard
4. Stukken betreffende publicaties door Horbach
5. Stukken betreffende Franssen
6. Stukken betreffende van Wersch
7. Stukken betreffende De Bongard en van Rochow/ Rochau
8. Stukken betreffende Hermans
9. Stukken betreffende Alden Biesen
10. Stukken betreffende parochieboek 800 jaar St.-Remigius
11. Stukken betreffende Bocholtzstichting
12. Stukken betreffende Publications
13. Stukken betreffende vereniging De Bongard
14. Stukken betreffende Limburgs Landschap
15. Stukken betreffende Overhuizen
16. Stukken betreffende Simpelveld en Bocholtz in het algemeen
17. Stukken waar de samenhang met een publicatie (nog) niet van blijkt
Voor haar hulp en adviezen bij de totstandkoming van de inventaris, de vorm van de databank en de
controle op de ordening van de stukken, dank ik uitdrukkelijk Mevr. M. Jaegers te Nijmegen. Drs. Luc
Wolters te Simpelveld behoedde me voor misstappen bij de indeling van beschreven stukken in de inventaris en voorzag me ook nog van informatie over de heemkundige onderwerpen, die Math Horbach
na aan het hart lagen.
De familie Horbach dank ik tenslotte voor hun bereidheid dit heemkundig deel van de nalatenschap
van Math Horbach aan de Heemkundevereniging De Bongard af te staan. Ik dank de familie ook voor
de instemming het archief na inventarisatie en beschrijving te mogen digitaliseren en daarmee ook
voor anderen toegankelijk te maken. Vanaf het moment dat de inventaris in te zien is op de website
van deze vereniging, zal dit overzicht van het nagelaten heemkundig werk van Math Horbach wereldwijd beschikbaar zijn.
Wie de beschreven stukken wil inzien, kan daarvoor een afspraak maken via de secretaris van De
Bongard. Alle noodzakelijke gegevens staan op de site van deze heemkundevereniging.
Nijmegen, november 2019.
D.M.H. Jaegers, auteur

4

Inventaris van de heemkundige nalatenschap van M.J. Horbach
2.

Stukken betreffende Dyddenboeken

2.1. Stukken van algemene aard
1.

Unesco gaat cultureel erfgoed vastleggen, artikel in Limburgs Dagblad van 9 maart
1992, deel van 1 pagina

2.

Heilig jaar in Santiago de Compostella, door J. Obbema, artikel in onbekende en
ongedateerde krant verm. NRC, zie ook volgend stuk, strook van 1 pagina

3.

De heilige Jacobus als toeristische trekpleister, NRC juli 1993, 1 pagina

4.

Tweetal artikelen in Limburgs Dagblad over gevonden restanten van Romeinse
schuur op industrieterrein De Beitel, 1994

5.

De oude Nederlandse maten en gewichten, J.M. Verhoeff, uitgave Meertensinstituut, Amsterdam, 1 blad en alleen adres en andere gegevens over uitgave, ongedateerd

6.

Lijst deelnemers aan het project “Dydden”, 1 blad, 1989

7.

Aantekeningen, betrekking hebbend op de pagina’s 1 t/m 71, over oppervlakte maten, specificatie voet en roede, idem van morgen, en bunder, L. Harzon, ongedateerd en stuk genaamd: Didden Bladzijde 1 t/m 71, met inhoudsmaten en andere
betalingen en leveringen in natura, L.Harzon, 3 bladen ongedateerd

8.

Aantekeningen, betrekking hebbend op pagina’s 1 t/m 71 over o.a. betalingen in
geld(soorten) 1571 tot 1597, auteur L. Herzon, met 1 blad herrekingen guldens,
daalders etc. etc. in andere muntsoorten, handgeschreven, ongedateerd, geen auteur
vermeld, overzicht van gangbare munten ten tijde van pastoor Arnold Dydden, kopie, 1 blad, ongedateerd en geen auteur, aantekening Maten en Gewichten, 4 bladen, auteur L. Herzon, ongedateerd en tenslotte aantekening Oude MatenGewichten-Munten, 1 blad handgeschreven, kopie, geen auteur en ongedateerd

9.

Overzicht van gangbare munten ten tijde van pastoor Arnold Dydden, met hun
waarde en omgerekend in stuivers, ongedateerd, 2 bladen, alsmede een stuk met titel INHOUD waarop een paar inhoudmaten en voor het overige muntsoorten, ongedateerd, 1 blad
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2.2 Correspondentie
10. Envelop, postzegel afgestempeld te Scherpenheuvel op 1 december 1997, met brief
26 oktober 1997 van Gerda (?) te België aan M. Horbach n.a.v. Didden-dag te
Maasmechelen met gegevens over pastoor Didden en zijn familie, 1 getypt blad en
kopie van de pagina’s 52 tot en met 113 van een stuk getiteld: Arnold Didden, pastoor van Bocholtz en Simpelveld, vermoedelijk bewaard in Gemeentearchief Kerkrade, een getypte uiteenzetting over de familie Woestenraedt, een kopie van de pagina’s 29 tot en met 39 over het familiewapen van Woestenraedt-Coudhem met
opvallende gelijkenis van dit wapen met dat van de familie Didden,
11. Brief van sectie Genealogie aan deelnemers project “Dydden” met werkschema en
data, 1 blad, 1989
12. Brief van sectie Genealogie aan leden sectie met mededeling besluit memorieboek
Dydden uit 1571 te gaan transcriberen en openstelling van dit project voor elk sectielid, 1 blad, 1989
13.

Lijst deelnemers aan project “Didden”alsmede diverse ongesorteerde aantekeningen en kopieën van publicaties, waarvan het verband met dit project niet altijd
even duidelijk is, totaal 30 pagina’s, zelden gedateerd

14. Brief aan leden sectie Genealogie met oproep tot bijeenkomst en melding van toetreding tot sectie door pastoor H. Vliexs, 1 blad, 1988
15. Verslag bijeenkomst sectie Genealogie 14 januari 1988, 1 blad
16. Brief aan alle leden sectie Genealogie met uitnodiging voor bijeenkomst 14 januari
1988 met diverse vragen voor bespreking, 2 bladen
17. Brief van W. Wimmer te Ausdorf-Busch d.d. 14 oktober 2000, met dank voor informatie over van zijn voorouders in (de omgeving van) Simpelveld, en ingesloten
9 handgeschreven pagina’s met personen met de naam Horbach
18. Brief van M. Lavigne, architect te Bilzen, d.d. 28 mei 1995 aan M. Horbach met
dank voor gegevens op 11 mei daarvoor toegezonden en door ontvanger als ditogedetailleerde historiek, die een verrijking van het archief van de kerkfabriek gekwalificeerd worden, getypt en ondertekend
19. Brief aan Math Horbach d.d. 27 februari 1995 van Em. Pastoor Jos. Linssen te
Echt, waarin hij de moeilijkheden beschrijft ondervonden bij transcriptie/vertaling
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van 2 niet met name genoemde stukken, maar waarvan uit brief blijkt dat een stuk
de lotgevallen van de pastoor betreft, origineel en 1 kopie
20. Brieven van M.J. Horbach aan leden werkgroep Didden met schema werkavonden
vanaf 12 september 1991 tot 9 december 1993 met lijst deelnemers project “Didden”, 4 bladen
2.3 Aantekeningen algemeen
21. Latijn voor het genealogisch onderzoek, stencil bestaande uit 6 pagina’s grammatica, 2 pagina’s chronologie (dubbel), 4 pagina’s verklarende woordenlijst en 6 pagina’s over zelfstandig naamwoord, werkwoord en woorden en uitdrukkingen in
kerkelijke registers, in triplo
22. Negen blaadjes van kladblok met aantekeningen over de meest diverse onderwerpen zoals wie er lid wil worden, stukje stamboom Elisabeth Horbach (1838), afstammelingen van hoofdrentmeester Willem Cox van Alden Biese etc.
23. Voorlopig overzicht van munten geslagen in Zuidelijke Nederlanden tussen 1499
en 1618 voor transcriptiegroep, overzicht munten voor Didden groep door L. Harzon, met schrijfwijze en afkortingen, evenals voorbeelden uit diverse publicaties, 3
bladen, 1990
24. Overzicht oude maten, gewichten en munten, onbekende auteur, 2 bladen, ongedateerd
25. Geld en munten: in de tijd van pastoor Dydden, getypt, 4 bladen, kopie, ongedateerd
26. Leen- en laatwezen te Kloosterrade; toelichting bij de statuten van 1600 en later,
pag. 38 en 39 van een artikel van een onbekende auteur, ongedateerd
27. Tienjaarlijkse Alfabetische Tafel op de akten van huwelijk van de gemeente Simpelveld 1893 tot en met 1902, pag. 184-190, kopie, alsmede lijst van mariages pag.
42 en 43, kopie, oorsprong niet duidelijk en pag. 56-59 van lijst van huwelijken,
kopie, oorsprong onbekend; ook nog lijst van huwelijken, pag. 73-77, kopie, oorsprong onbekend met pag. 91-136 en pag. 149 -150 van lijst huwelijke, kopie, oorsprong ook onbekend
28. Vermelding eedsaflegging van Pastoor Sougnez op 14 oktober 1797, 1 blad ongedateerd, met daarop verklaringen over andere onderwerpen, volgens opgave alles
afkomstig uit het archief der Municipaliteit vanaf 1794-1814 en van de gemeente
vanaf 1815; inventaris opgemaakt door J.A. van de Venne in 1923
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29. Blad, ongedateerd en handgeschreven met diverse schrijfwijzen van de naam Simpelveld en van de naam Bocholtz en vermelding in cijfers hoe vaak een schrijfwijze is gevonden, ongedateerd en zonder vermelding in welk document deze recherche gebeurde
30. Twee blaadjes met aantekeningen over munt(waarden), ongedateerd
31. Twee getypte bladen over mensen met de naam Otten (1802-1931 en een blad
handgeschreven met namen van kinderen Otten-Hollands en van kinderen OttenJuliana Lennartz, ongedateerd
32. Handgeschreven stambomen en informatie over families met de naam Didden, o.a.
van Mathias Joseph Didden (1800-?) en diens kinderen, Cornelius Didden en zijn
vrouw Anna Catharina Horbach (hun ouders en nakomelingen), Antonius Didden
en zijn echtgenote Gertruda Phifers en nog vele andere personen Didden (vanaf
1670), alsmede een inwonerslijst 1694 van personen Didden in Simpelveld en
Bosschenhuizen en tenslotte 2 aparte bladen over de families Didden in Eijs en
Simpelveld, alles handgeschreven, totaal 13 bladen, ongedateerd (een aantal geschreven op de blanco achterkant van convocaties voor oproepen voor excursies of
bijeenkomsten in de jaren 1992-1993 van De Bongard)
33. Nog 6 handgeschreven bladen over Huwelijk en overlijden Didden, over Hendrik
van Wersch en Luja, ongedateerd, alsmede 1 blad stamboom van Petrus Josephus
Didden en zijn echtgenote Maria Agnes Hupperetz met afstammelingen, ongedateerd
34. Waelbrouch, aantekeningen met diverse namen vanaf 1522 zoals Henricus Muysche met Winandus van domum et curtem met vele anderen, in potlood, ongedateerd
35. Hertaling akte d.d. 2 maart 1775 van aankoop stuk land groot 39 roeden van Johannes Palm door Johannes Wilm Schiffelers, gelegen in de bank van Simpelveld,
waarna plaatselijke omschrijving volgt, handgeschreven, 3 bladen, ongedateerd
36. Brief aan M.J. Horbach van Fiona Orenstein-Horbach te Australië van 26 juli 1984
(poststempel op bijbehorende envelop, brief ongedateerd) met antwoorden op vragen over leden familie Horbach in Australië, alsmede adres van tante Elly Franssen-Horbach in Washington, 3 handgeschreven luchtpostbladen
37. Exemplaar Staatsblad 1996, no 22 inhoudende vernietiging van een besluit van de
gemeenteraad van Simpelveld van 27 oktober 1994 voorzover het betreft aangaan
van een overeenkomst met de Koninklijke Philharmonie Bocholtz inzake totstand-
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koming en deelnemen in financiering van een cultureel centrum te Bocholtz in
pand van die Philharmonie
38. Memorie sur diverses points inzake moeilijkheden veroorzaakt door de heer Rochau omtrent de kapel te Bocholtz en het planten van bomen langs de openbare
weg (1773?), 2 bladen, handgeschreven niet gedateerd of ondertekend met ook nog
andere onderwerpen zoals verklaring over de kerkklokken, verslag visitatie kerkgebouw door tiendheffers, belasting op de St. Gilleshof en proces tegen Landcommandeur van Alde Biesen 17 oktober 1653 en volmacht aan Willem Maes om
de grote tienden te innen in verband met onderhoudsplicht van eigenaars van de
Kerkornamenten en tiendklok, alles met nummers van vindplaatsen vanaf LvO
2650-3095
39. Kaart van ’s- Hertogenrade notitie bestaande uit 2 bladen enkelvoudig handgeschreven specificaties, die elk naar een nummer verwijzen, niet gedateerd
40. Grund-Riss des Hauses Rimbourg und übrige appertinenzien, notitie bestaande uit
een enkelvoudig handgeschreven blad met 32 specificaties, die naar een nummer
verwijzen, niet gedateerd
40a. Genealogie Deutz – Meyers, 1 blad handgeschreven en ongedateerd
2.4 (Concept) stukken
41. De van Bocholtzstichting en Oberhausen, 5 bladen aan beide zijden handgeschreven, ongedateerd
42. Complete stamboom Lerschen/Leerssen (1719-1989) met aankondiging overlijden
Monseigneur H.A. Lerschen te Rayne (Louisiana) in Limburgs Dagblad 20 januari
1963, kopie en in De Nieuwe Limburger 29 juni 1963 levensloop, kopie, alsmede
foto van Lerschen op jongere leeftijd met 2 blaadjes aantekeningen en data over de
gestorvene in een mapje van foto Kaldenbach
43. Notitieblok met aantekeningen over verenigingsaangelegenheden, maar ook concepten zoals: een uitgebreid stamboom van Ferdinandus Edmundis Manulphus de
Rochaw, aantekeningen over Hendrik Jos Hubert Lerschen en nakomelingen,
handgeschreven en getypte lijst Aengaande de groote thienden bij mij in gepacht
ten deel, begonst anno 1675 door Limpens, aantekeningen over Overhuizen,
Scholtissenhof, Oude molen S´veld en Crijnshof, Vogelzang en Goedenraad, Bulkum en Bulkumsmolen, De Bongard, Hoeve Zandberg en Gilleshof en een zeer
gedetailleerde en uitgebreide aantekening over Van Bocholts, alle ongedateerd,
maar mogelijk uit de periode 1990-1995, onderdelen met stickers onderscheiden
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44. De pastoor en zijn memorie-boek I, (Hoe `Dydden`geboren werd!!), getypt stuk
van twee pagina´s, alsmede een extra kopie, alles ongedateerd; een stuk met dezelfde titel is gepubliceerd in De Bongard
45. Quantus Laboribus (Waarom pastoor “Dydden” zijn register (her)schreef), met
transcriptie van pag. 1 uit het Dyddenboek,5 getypte bladen, ongedateerd
46. Wie was Arnoldt Dydden,3 getypte bladen en met dezelfde aanhef nog eens 5 bladen, ongedateerd, tevens het origineel met ingeplakte tekst uit het memorieboek,
het wapen van Arnold en Martinus Dydden, samen met een 4-tal handgeschreven
bladen met aantekeningen van diverse aard, die geen verband lijken te hebben met
de publikatie zoals een kopie uit een publikatie over Leen-erfpacht op de goederen
van Hegems-hof en den Hulsen-hof te Puth-Schinnen
47. De grote tienden van Simpelveld, 4 bladen handgeschreven plus 1 blad met graan
soorten en inhoudsmaten, ongedateerd, transcriptie LvO nr. 3100
48. Genealogie Leonardus Franssen, getrouwd met Sophia van den Eschen, vanaf
1752, delen in duplo, 9 bladen deels getypt, deels handgeschreven, alsmede kopie
van doopakte 1781 van Wilhelmus Henricus Franssen, natuurlijk kind van Anna
Maria Franssen, ongedateerd en vermoedelijk gemaakt in 2004
49. Bocholtzenaren in krijgsgevangenschap, twee bladen (waarvan het 2e genummerd
is met 3!), handgeschreven vermelding van militaire activiteiten van zijn vader
Johan Horbach en Johan Hupperets 10 mei 1940 en relaas van gevangenneming
met afvoer naar Bad Doberan bij wijze van tewerkstelling aldaar
50. Transcriptie van klacht van pastoor Arnold Didden d.d. 2 oktober 1604 tegen Joncker Krummel van den Broeck vanwege zijn gedrag tegen Jan de Kelst, 1 dubbelzijdige beschreven blad
51. Transcriptie van vaststellingsovereenkomst 1360 over een kwestie van tienden te
Simpelveld tussen abt Nicolaas van Moliniense van de Cisterciënzers en abt
Hubertus van Cornelis van den Berg van de 12 Apostelenkerk te Luik van de orde
van de Premonstratenzers, met aanbiedingsbriefje van Bert Cools voor (P?) Janssen, ongedateerd, transcriptie 2 bladen en te vertalen tekst van 3 bladen
52. Aantekeningen over (soorten) tienden, 2 bladen enkelvoudig handgeschreven, niet
gedateerd
53. Aantekeningen over personen en gezin, 3 bladen handgeschreven over Willem
Steinen, Godefridus Lammerts, Jan Wolter Luijten en Gerardus Josephus Sieben,
ongedateerd
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54. Transcripties van (onsamenhangende) delen van het Memorieboek van pastoor
Dydden en lijsten met veel namen, ook van ambtsdragers en hun gezin, bestaande
uit 8 bladen, deels aan twee zijden beschreven, niet gedateerd
55. Transcripties van meerdere bladen uit het Memorieboek, met o.a. relaas van de
stichting van de kerk van Simpelvelt, pagina 1 e.v. van het Memorieboek van
Dydden met kopie van de betreffende bladen uit het boek zelf, samen 40 bladen,
ongedateerd
56. Transcriptie van processtuk over enkele morgen land waarvan Lens Schoutet als
erfgenamen de halftienden betwisten tegen de pastoor van Simpelveld, 3 getypte
bladen met een twintig tal bladen in kopie van andere delen van het Memorieboek,
ongedateerd en transcriptie van aanslag op de pastoor in 1595 in de toren van de
kerk te Simpelveld, ongedateerd
57. Genealogie van Nicolaes Voerst (Vorst) en echtgenote Niesken Wijsen, 3 bladen
enkelzijdig beschreven, ongedateerd
58. concept van brief aan de heer Erhardt, 2 bladen handgeschreven, ongedateerd
59. Meerdere transcripties van passages uit Memorieboek Dydden, in het bijzonder de
pagina´s aangeduid met: 175-D, 56-D, 135 en 157-D en van stuk 3108 LvO, alles
diverse bladen, geen auteur en ongedateerd, inclusief kopie van tekst geprint met
matrixprinter van een Sauvegarde door Alexander, Hertog van Parma en gegeven
te Brussel 16 mei 1581
3. Stukken van bijzondere aard
3.1 Originele documenten
60. Twee bladen van een onbekend manuscript, niet gedateerd, kopie
61. Tekening, druk, ongedateerd met onderwerpen, die op alle Limburgse mijnen betrekking hebben, geen vermelding kunstenaar
62. Kaarten, overzicht en detail, van Simpelveld, Bocholtz en omstreken uit Memorieboek van Dydden, kopie in zwart- wit en in vierkleuren, meerdere exemplaren
van elk, uitgave De Bongard, kleurenkaart gedrukt door drukkerij Coenen et Simpelveld, ongedateerd
63. Trouwakte van Johannes Henricus Rhoe te Simpelveld en Marie Berbe Hollands
te Eijs van 26e Thermidon in het 6e jaar van de Franse Republiek, kopie, 26 november 1797
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64. Overlijdensakte van pastoor Sougnez 27 augustus 1806 en van Jean Etienne van
Wersch, ongehuwd, kopie, met foto in kleur van schilderij van Sougnez en idem
van het wapen van Dydden, alles ongedateerd, alsmede van pastoor Sougnez, Testament en Codicil van pastoor Sougnez met hertaling, kopie bestaande uit 10 bladen, met kopie conform daarvan, gemaakt door een niet genoemde persoon en ook
ongedateerd, bestaande uit 9 bladen en 2 mooie foto´s van het portret van deze
pastoor in de pastorie te Simpelveld en van het familiewapen van Dydden
65. Extract uit het register van resoluties van de gedeputeerde Staten van Limburg
van 16 januari 1824, met verslag van een vergadering van de Armen Bestuurders
van Bocholtz op 4 maart en die van Simpelveld op 27 september 1824 inzake het
voor de armen van Simpelveld afstaan van twee stukken akker land te Simpelveld
en een jaarrente van 5% over een kapitaal van f 279,60, kopie bestaande uit 4 bladen, ondertekend door gemeentebesturen van Simpelveld en Bocholtz en in drievoud gemaakt, waarvan 1 ex. voor het Gouvernement en telkens 1 ex. voor elke
gemeente
66. Foto´s van alle pagina´s van het Dyddenboek door Arnold Dydden in 1597 geschreven, 1 set groot formaat en 1 set foto formaat, vermoedelijk gemaakt 1992,
zie daarvoor inv.nr. 199
67. Kopie van het Dyddenboek door pastoor Sougnez d.d. 29 december 1782, in
ringband, met vindplaats Gemeentearchief Kerkrade, niet gedateerde en inliggend
10 bladen, waarvan 2 kopie van folio 33 t/m 38, 4 pagina’s getypte hertaling van
gestichte jaardiensten en daaraan voorafgaand 2 pagina’s over ongeluk en tegenspoed van pastoor Dydden vanaf 1576, welke gebeurtenissen ook worden vermeld
op drie getypte bladen in het Latijn, alles uit dit Dyddenboek van Sougnez
68. Inventaris van de St. Remigiuskerk te Simpelveld, 14 pagina’s in pastic map en
snelhechter, geen auteur en ongedateerd
69. Afschrift van het testament d.d. 15 september 1857 van Maria Theresia Palm,
echtgenote van Hendrik Houben landbouwer en wonenden te Bahnenheide, 4 bladen; uittreksel uit akte van openbare verkoop d.d. 29 februari 1888 van meerder
onroerend goed door zes leden van een familie Vijgen, 4 bladen, kopie
70. Akte van uitgifte van de tienden van Leentensheide door Pastoor A. Jamar op 9
februari 1622, 1 blad A3-formaat, kopie, alsmede uitgifte voor drie jaar vanaf 5
november 1623 van tienden aan Cretnis op de Leentesheide van de gebroken
Driessen op Imstenrade, met transcriptie van grote delen op apart blad, handgeschreven, ongedateerd
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71. Publikatie op kerkdeuren Simpelveld en Bocholtz, 1667, hertaling getypt 37
pagina’s, kopie en notariële verklaring van 5 mei 1668 van openbaar notaris en secretaris van Bank van Simpelveld en Bocholtz, W. Kevers, inhoudende de belastingen van alle in de publikatie genoemde percelen, 1 blad, kopie; tevens ingebonden een overzicht van gegevens uit: Acten in bezit van P.J. Haeren te Eygelshoven, 3 bladen, getypt, kopie en niet gedateerd of ondertekend; tevens komplete
transcriptie, getypt en origineel exemplaar, 17 bladen, ongedateerd en onbekende
auteur
72. Wittemer-kaart 1776, twee uittreksels waarvan het ene gespecificeerd op persoonsnaam en het andere op toponiemen, 7 pagina’s matrixprinter, elk blad voorzien van stempel: M.G. Vleugels, Sougnezstraat 8, Simpelveld, dubbel, niet gedateerd
73. Inventaris van roerende goederen nalatenschap Jan Hessels, overleden 1678 en
nu toekomende aan zijn vrouw Ineke Anthonia Teulings, kopie, 1 blad en transcriptie met toelichtingen, 3 bladen, kopie
74. Transscriptie van fundatie kerk te Simpelveld en van het Dyddenboek, blijkens
toelichting op eerste blad zijn de pagina´s 1 t/m 6 getranscribeerd uit: Copia Fundationis Pastoratus de Simpelfelt anno 1203 door Hugo, bisschop van Luik, en de
pagina’s 1 t/m 65 uit Copia ex antiquissimo Registro N.N. et Extract du Stock,
Originel de la maison de Beaurepart, volgend de pagina nummering van het Dyddenboek en genummerd 172 pagina’s, maar feitelijk meer, want door de hoeveelheid tekst op één pagina in het origineel moeten sommige pagina’s voor een complete transcriptie aangevuld worden met extra pagina’s, die telkens naast het nummer van de pagina voorzien zijn van toevoeging van een letter a, b, etc. etc.; tevens
bevattend duidelijke vergrotingen van kleine foto’s van verschillende pagina’s van
het Dyddenboek, ongedateerd en niet gesigneerd, alsmede lijsten van veel voorkomende Latijnse en Nederlandse uitdrukkingen, 3 bladen, kopie, ongedateerd en
zonder auteursvermelding
75. Dyddenboek Sougnez 29 december 1782, 68 pagina´s, kopie, alsmede originele
versie van getypte transcriptie van komplete tekst en een kleine handgeschreven
transponeringstabel van pagina´s origineel en transponering, alles in een klapper
76. Bewonerslijst per straat in Simpelveld en Bocholtz, 26 dubbelzijdig handgeschreven bladen, auteur vermoedelijk pastoor Knops, dubbelzijdige kopie, alles
ongedateerd
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77. Lijste vande Rotten der Bancke Simpelvelt, gerenoveert op den 8 december
(?), kopie van handschrift, bestaande uit 19 bladen ingebonden met twee koperen
snelhechter pennen
78. Processtukken Joncker Gressenich en Overhuijssen, 9 mei 1671 bestaande uit 8
pagina’s, LvO 2280, kopie; evenals transcriptie, handgeschreven dubbelzijdig 6
pagina’s, ongedateerd; zie ook inv. no 231
79. Processtukken procedure tussen Baron van Steinen en Baronesse Rochau, geboren van Grave en de heer Graeve te Hoensbroeck d.d. 9 november 1754 bestaande uit 16 bladen, kopie, LvO 2285; alsmede transcriptie bestaande uit 3 dubbelzijdig handgeschreven bladen, ongedateerd
80. Akte van verkrijging van het leen Overhuijsen, 1681, 5 bladen, kopie, LvO
2280; alsmede transcriptie bestaande uit 3 dubbelzijdig handgeschreven bladen,
ongedateerd en een dubbelzijdig handgeschreven blaadje met gerechtelijke termen
en hun betekenis(sen), ongedateerd; zie ook inv. no 231
81. Vervallen
81a. Verkoopakte voor schout en schepenenbank Heerlen van grond in de Beitel van
weduwe Hokels aan Thijs Horbach en Vilger Ghielis, 24 januari 1784, kopie origineel fiche, vindplaats Thermen 2-001
82. Kleurenfoto’s van Overhuizen, 21 stuks met negatieven, diverse dubbel, ongedateerd, op een van de foto’s staat (links) Math Horbach
82a. Overdrachtsakte 28 juni 1628, kopie, van 4 morgen land aan Thijs Scheilen c.s.,
waarop een tiendverplichting ten gunste van hem/de kerk te Simpelveld rust met
begin van transcriptie ongedateerd, met in hoofd de aantekening: 146-D (vermoedelijk uit Dyddenboek)
83. Processtuk 19 februari 1619, notariële akte met begin van handgeschreven transcriptie, vermoedelijk inzake een kwestie over geleden schade
84. VOORWOORD voor transcriptie en vertaling van Latijnse teksten van Liber Monastery Bellireditus door M. Horbach en L. Harzon, op de eerste pagina de potloodaantekening: oud, bestaande uit 3 getypte bladen met aan het slot een verantwoording en uitleg van werkwijze en tenslotte de namen van de leden van de sectie
genealogie van de Diddengroep van de vereniging, alles samen 72 getypte bladen,
ongenummerd en ongedateerd en aangevuld met Toponiemen in Dydden II in duplo, telkens 9 getypte en ongenummerde bladen, Hoeven uit Dydden II in duplo,
telkens 4 getypte en ongenummerde bladen, Namenregister uit Dydden II in duplo,
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telkens, 9 getypte en ongenummerde bladen en tenslotte een blad Schrijfwijze van
de naam Bocholtz en Simpelveld in duplo
85. Vervallen
86. Foto’s van het Memorieboek, bijzonder scherpe foto’s, sommige dubbel, totaal
68 formaat 17,5 cm* 24 cm, dik papier hoogglans, ongedateerd, zonder naam fotograaf, vermoedelijk gemaakt 1992, zie inv. nr. 199
87. Visitatie 29 augusti 1613 van de kerk van Simpelveld onder pastoraat van pastoor
Arnoldus Diddemus, in duplo kopie van notarieel afschrift, 16 bladen
88. Handschrift met namen opvolgende pastoors van Simpelveld, 1 blad zonder
herkomst en met pagina aanduiding, boven aan: 189, periode 1287 tot en met 1435
(in ieder geval, want onderste deel van het stuk onleesbaar), kopie
89. Kopie handschrift van Hugo, bisschop van Luik, tweezijdig beschreven over
tienden van de kerk te Simpelveld, kopie, Gemeentearchief Kerkrade, Kerk Simpelveld 1-6; kopie handschrift van dezelfde Hugo, gemaakt 1703 andermaal de
kerk van Simpelveld betreffend, kopie 1 blad enkelzijdig beschreven, ook Gemeentearchief Kerkrade, Kerk Simpelveld 1-6 en Copia ex antiquissimo Registro
door dezelfde bisschop Hugo te Luik, met visitatieverslag kerk Simpelveld 1281
en Extrait du Stock, Originel de la maison De Beaurepart. 1281, 4 bladen
tweezijdig beschreven, kopie, Gemeentearchief Kerkrade, Kerk Simpelveld 1-65
90. Extrait du Registre aux Arrêtés de l’Administration centrale du Département
de la Meusse-Inférieure, d.d. 18 februari 1800 inzake besluit tot vaststelling van
een nieuwe verdeelsleutel voor de financiële bijdragen, die door de bewoners van
Simpelveld opgebracht moet worden, 2 bladen A3-formaat, kopie
90a Gebouwen, boerderijen en binnenplaatsen, 125 dia´s van Simpelveld, Bocholtz
en bijbehorende gehuchten in 2 dia projectie dozen, ook digitale versie gemaakt
oktober 2019 op usb, ongedateerd en onbekende fotograaf
90b Verzoek februari 1594 van pastoor Dydden, hertaling, om eigen geld aan zijn
zuster te mogen geven opdat haar bewindvoerder of zaakwaarnemer er bepaaldelijk genoemde stukken land en een huis voor kopen, 3 bladen getypt en ongedateerd
90c Verzoek van inwoners Bocholtz aan abt Beauregard te Luik d.d. 14 juni 1487 tot
bouw van kapel en oprichting altaar in armenhuis H. Julianus te Bocholtz, met afwijzing door abt en na beraad toestemming onder voorwaarden, kopie 4 bladen en
hertaling 2 bladen, ongedateerd
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90d Lotgevallen van pastoor Dydden op 1e paasdag 1576, transcriptie met (vermoedelijk) kopie origineel stuk, alles in drievoud en samen 7 pagina’s, ongedateerd
met aan slot opmerking over toevoegingen aan originele tekst van pastoor Dydden
door JL (?)
3.2 Kopie stukken
91. Lenen en leendragers in het land van Rode, samengesteld naar aantekeningen van
wijlen pastoor Russel, vindplaats openbare bibliotheek Kerkrade, (Fontes Rodensus), totaal 32 pagina´s, kopie, ongedateerd, 3 exemplaren
92. Van Romeinen tot Napoleon, kopie van een artikel over Eygelshoven, 7 pagina´s
met o.a. ontstaan van De laathof met een genealogie van van Anstel (1109) en diverse details overleden leden van die familie en (verkoop of verkrijging van) hun
bezittingen, 9 pagina´s, ongedateerd, alsmede pagina 171 uit een onbekend boek
met foto van mijn Laura rond 1936 en plattegrond Eygelshoven, getekend door A.
Nacken, 1982
93. Internet Family Finder, veel pagina’s resultaat op naam Dautzenberg, Keulen en
Horbach, geprint december 1998
94. De leengoederen in de heerlijkheid Simpelveld anno 1639, 38 bladen in ringband,
getypt, kopie, met opmerking op 1e blad: Collectie Horst 35, bron is register in
gemeentearchief Heerlen over periode 1639-1647, daarin opgenomen inhoudsopgave van Transportboeck der Lenen in der Heerlicheijt Sijmpelvelt ende Vijlen met
kopie van betreffende akten
95. Leenhoeven, dertien leenhoeven in Simpelveld en Bocholtz met naam genoemd
beschreven op 41 pagina’s in ringband, kopie, niet gedateerd of gesigneerd, voor
bron wordt veelvuldig verwezen naar Publications
96. Kwartierstaat van Mathias Joseph Horbach, 4 bladen, kopie, ongedateerd
97. Genealogie van en door Sjeng Schrijvers, Bosschenhuizen, 5 bladen, kopie met op
1e blad handtekening van de auteur, alsmede een potloodtekening van de stamboom Schrijvers vanaf 21 juni 1760 tot 19 augustus 1981, getekend door Theo (?),
1989, kopie, met bijbehorend handgeschreven ontwerp, 1 blad en een blad met alle
namen van de stamboom in een lettertype dat lijkt op een oud handschrift, 1 blad,
kopie
98. Genealogie van Johan Packbier en zijn vrouw Anna Baumans en hun negen kinderen, 2 bladen getypt, origineel, ongedateerd
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99. Genealogie Haeren en Vaessen, vergeleken met de eerste uitgave in 1975 is deze
herzien en meer uitgebreid volgens de Inleiding (pag. 1), auteur P.J. Haeren te
Eygelshoven, in ringband 150 pagina’s, 1984
100. Zo schreven onze voorouders, Nederlands schrift tussen 1450 en 1700, auteur B.N.
Leverland, 2e herziene druk, 1984
101. Verklarende woordenlijst Middelnederlandse woorden en uitdrukkingen, behoort
bij (onbekende) cursus, 1 blad getypt, kopie
102. Visitatie van de kerk te Simpelveld op 26 augustus 1613 met kopie van het originele visitatieverslag en een tweetal transcripties, de ene transcriptie 3 bladen getypt,
de andere 8 handgeschreven bladen, alles ongedateerd en zonder vermelding auteur(s)
103. Set transcripties en Latijnse teksten uit Memorieboek Dydden, genummerd 23-D,
niet gedateerd en geen vermelding auteur, alsmede transcriptie van openingspagina
van Memorieboek pastoor Dydden, 8 bladen getypt en 13 bladen getypte Latijnse
teksten waaronder ook de getranscribeerde pagina, ongedateerd en geen vermelding auteur(s)
4. Stukken betreffende publicaties door Horbach
4.1 Publicaties in De Bongard
104. De Irmstraat II, tekst artikel alsmede 2 conceptteksten, inzake onderzoek naar betekenis naam naar aanleiding van bijdrage van Bert Sluysmans in De Bongard
1999, no 4, zie ook inv. nr. 117
105 De Tienden, ontwerp bestaande uit 6 handgeschreven bladen, ongedateerd
105a Van EENHEID naar EENHEID, 1995 no 3
106 In Memoriam Mathieu Vleugels, L. Harzon & M. Horbach, 1999, no 3
107 Zuigeling gekidnapt op de Huls, M.J. Horbach, 1997 no 1
108 De grote tienden van Overhuizen, M.J. Horbach, idem; zie ook in. no 47
109 Culinaire hoogstandjes uit de vorige eeuw, (1) M.J. Horbach, 1996, no 1
110 Culinaire hoogstandjes uit de vorige eeuw, (2) M.J. Horbach, 1996 no 2
111 Culinaire hoogstandjes uit de vorige eeuw, ( 3 ) M.J. Horbach, 1996 no3
112 Culinaire hoogstandjes uit de vorige eeuw, (4) M.J. Horbach, 1996 no 4
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113 In Memoriam Z.E.H. H. Vliexs, M.J. Horbach, 1992 no 2
114 Johan Theodoor Laurent, M.J. Horbach, 1991 no 3
115 600 jaar Norbertijnen in Simpelveld, M.J. Horbach, 1990 no 3
116 Cursus Paleografie, M.J. Horbach, 1987/1988 no 4
117

De Irmstraat II, M. Horbach, 2000 no 2

117a Een honderdjarige schoonmoeder, 2001 no 1, met complete kwartierstaat van de ·
jarige Maria Hubertina Luja, complete staat op usb (zie daarvoor inv.nr. 75)
118 Een curieuze vondst, M. Horbach, 2005 no 1
119 Het schandaal van Simpelveld, gepleegd in de 20e eeuwdoor de gemeentewinkel
van Simpelveld, niet gedateerd (vermoedelijk 1920), letterlijke kopie van origineel
stuk, dat schrijver in zijn bezit verklaard (niet aangetroffen)
120 De pastoor en de tienden, handgeschreven ontwerp met aantekeningen en vindplaatsen voor vervolg, 3 pagina´s ongedateerd, met aantekeningen en vindplaatsen
over het proces van de Abdis van Val-Benoit tegen de schepenen en ingezetenen
van Simpelveld, 1 blad, handgeschreven, ongedateerd
4.2 Publicatie in Land van Herle
121 Bulkemsmolen in Simpelveld, boerderijen in Irmstraat, pastorie en kerk, via Schiffelderstraat naar Bocholtz met o.a. Gilleshof en parochiekerk daar, niet gedateerd,
7 pagina’s waarvan de eerste ontbreekt, fotokopie uit dit tijdschrift met vermelding
van bijzonderheden per gebouw, hoeve of kerken in Simpelveld en Bocholtz zoals
bijv. inscriptie op klopper poort van Irmstraat 63
4.3 Publicatie in Antraciet van steenkolenmijn Willem-Sophie Spekholzerheide
122 Scholtissenhof, Antraciet 1963 nummer 3, kopie artikel, met fragment stamboom
Joseph Bauduin en echtgenote Anna van Eysden, 1711-1792, drie bladen
4.4 Concepten voor/van publicaties
123 Het pastoraat van Augustinus Sougnez, 7 bladen, ongedateerd, complete tekst op
usb (zie daarvoor inv.nr. 75)
124 Enkele aandachtspunten bij de videofilm over pater Damiaan, 1 blad getypt, ongedateerd
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125 Kurze Anmerkungen über die neue Pfarre von Spekholzerheide, von dem ersten
Augenblick ihres Entstehens an, (von 1850 bis 1867, aus den Schriften des Herrn
Scheuren, 41getypte pagina’s, het origineel, met bijlage, die volgens opschrift behoort bij de overeenkomst van bruikleen van het archief van de parochie van de H.
Martinus te Spekholzerheide aan het gemeentearchief van Kerkrade, gedateerd juli
1985, alsmede 5 pagina’s kopie van originele documenten, zoals een staat van
vrijwillige geschenken, 1842, een staat van ontvangen geldbedragen, voor de verbouwing van deze kerk, 3 bladen en tenslotte een envelopje met kleurenfoto’s van
de gebrandschilderde ramen van deze kerk, 5 stuks, ongedateerd
126 Vragenbrief d.d. 18 oktober 1995 van P. Peusquens te Ettlingen (Duld) met envelop, ontwerpbrief aan hem inzake naam Peuskensheide met transcriptie 191-D uit
Dyddenboek, 3 bladen handgeschreven, ongedateerd, alsmede en bedankbrief d.d.
20 november 1995 voor de ontvangen informatie
127 De pastoor en zijn “Memorieboeken”, 9 getypte bladen, ongedateerd, alsmede een
map (met delen) over hetzelfde onderwerp bestaande uit 33 getypte bladen met
transcripties van teksten uit deze memorieboeken, niet genummerd en ongedateerd
4.5 Stukken zonder direct verband met (bekende) publicaties
127a. Lijst van monumenten in de gemeente Simpelveld met omschrijving van elk monument, kadastrale aanduiding en tenaamstelling, afkomstig van Architektenburo
H.A.M. Beckers te Amstenrade, ongedateerd
128 Kopie van gemeentelijke plattegrond van Simpelveld, ongedateerd
129 Krantenartikel over opgravingen vlak bij Bocholtz op Duits grondgebied van een
Romeinse tempel, met op achterkant overlijdensannoncen augustus 1992
130 Kopie 3 krantenartikelen over afbreken hoeve in Waalbroek voor aanleg autoweg,
niet gedateerd
131 Overzicht van de verzameling GENEALOGIEËN, kopie ongedateerd, 24 pagina’s,
kopie van een in ringband gebonden stuk, met vermelding op etiket: inv 3.7d.2., ·
ongedateerd en zonder bronvermelding
132 Folder STAMBOOM onderzoek in de burgerlijke stand, uitgave Rijksarchiefdienst, ongedateerd
133 Map Comité 800 jaar parochie St. Remigius, agenda’s vergaderingen, notulen,
draaiboeken, verslagen, offerten, alles ingebonden in deze map met snelhechter,
periode, 2002-2003
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134 Literatuur opgave,1 blad handgeschreven, ongedateerd
135 Envelop met 2 zw-w foto’s, waarvan 1 van het interieur van een kamer in de pastorie te Simpelveld met daarin boven openhaard portret van pastoor Sougnez en de
andere foto een uitzicht op twee kerken en gebouwen vanaf de andere kant van een
brede rivier, ongedateerd
136 Kwartierstaat Godfried Luft, 5 bladen, ongedateerd, genealogie Godefriedus
Pluymaekers (ook: Pleumakers en Pluymakers), 7 bladen, ongedateerd en successie aangifte nalatenschap Johann Willem Pluymackers, overleden 22 juli 1830
Bocholtz, met kopie origineel stuk; zie ook inv.nr. 286
137 Akte van de abdij van Val-Benoit met betrekking tot Simpelveld, Elsloo, Gronsveldt en Vaesrade, vertaling in Nederlands van inleiding en van schenking van 2/3
van de tienden te Simpelveld aan de abdij Val-Benoit in 1231, alsmede complete
tekst in het Frans en in het Latijn gepubliceerd door Emile Schoolmeesters, ongedateerd en gedrukt bij Romen en Zonen te Roermond, beschadigd met losse bladen, alsmede een Nederlandse vertaling, 3 getypte bladen, ongedateerd
138 Verklarende woordenlijst, 2 bladen, gerechtelijke en buitengerechtelijke termen in
handschriften, ongedateerd
139 Stamboomlijsten, 18 stuks over o.a.: J.L. Bleijlevens, geh. met M.B. Autmans; H.
Schneiders, geh. met M.O. Meelkop; J. Hansen, geh. met M.E. Hamers en vele anderen, handgeschreven op model
140 Boekbinden, cursus atelier Bert Wijermars te Eijs, 1994, 5 bladen en een brochure
141 Stamboom van Jo-es Palm, overleden te Simpelveld 1781 en getrouwd met Maria
Catharina Creutzer/Crutzen, overleden 1779, met kopie van originele stukken over
verdeling en verkrijging van de Vier Morgen, stamboom handgeschreven op twee
bladen; tevens stamboom van Peter Joseph Bleijlevens, geboren 1787 en getrouwd
met Joanna Mari Ploumen, 2 handgeschreven bladen en 6 bladen kopie van originele stukken
142 Stukken over geschiedenis Eygelshoven, pagina´s 20 t/m 27, 96 t/m 79 en 151 t/m
156 uit een publikatie door J.M. van de Venne, hoofdcommies RAL, 1931
143 Aantekeningen op diverse blaadjes over oppervlakte maten, jaardiensten en diverse
andere onderwerpen, 2 kladblokjes van Drukkerij Deurenberg te Kerkrade, ongedateerd
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144 Lijst van veelvuldig gebruikte woorden en uitdrukkingen in oude stukken, in ringband, alfabetisch gerangschikt, ongedateerd
145 Uitnodiging aan leden sectie Genealogie voor excursie naar Dordrecht, april 1995
146 Uitnodiging 50-jarig bestaan Historische Kring `Het land van Herle`, april 1995
147 Grote verzameling stukken van uiteenlopende aard, deels ongesorteerd, over genealogie, in het bijzonder over de familie Horbach, niet gedateerd, zoals: uitnodiging
aan Frans Horbach te Urmond voor Voorjaarsbijeenkomst Hamers te Moresnet op
11 april 1978; genealogie echtpaar W. Bruls-M.C. Massings, echtpaar W. Kleijnen- M.C. Horbach, echtpaar H. Houben-L. Huntgens en echtpaar G. HoubenH.M. Rurings, alles met kopie originele akten en van originele successieaangifte
met bijbehorende berekeningen van door erfgenamen verschuldigde rechten, correspondentie over dat onderwerp met instellingen en personen in Nederland en
daarbuiten en tenslotte kopie van zeer veel bidprentjes van diverse leden van deze
families
148 Appendix, dagen van het kerkelijk jaar, pagina’s 159 t/m 168, waarin ook een lijst
Latijnse woorden en een lijst met woorden uit de streektaal, alsmede 1 blad getiteld: De muntsoorten in deze rekeningen en hun waarde in Akense marken, ongedateerd en zonder bronvermelding
149 Lijst met varianten van familienaam Harzon, 1 blad handgeschreven, kopie, L.
Harzon en kopie van artikel in Limburgs Tijdschrift voor Genealogie: Genealogie
van de familie Harzon, L. Harzon, 6 pagina’s, 1984
150 Kwartieren N.G.V. Afd. Zuid-Limburg (kwartier volgorde), 4 pagina’s matrixprinter, 1989
151 Lijst van familienamen genomen uit kwartierstaat PLOEM-HOEPPERS, 5e generatie, J. Ploem, 1 blad, in duplo, ongedateerd
152 Transcriptie huwelijksakte d.d. 14 december 1915 van J.W. Florax en M.A. Kleinjans, alsmede overzicht van kinderen uit dit gezin, 3 bladen, handgeschreven, ongedateerd en van het 2e huwelijk van Florax met M.C. Kleinjans op 14 september
1934
153 Handgeschreven blaadje met stamboom E.M.J. Horbach en echtgenoot Marinus
van Rooij en idem overzicht getiteld: Geboorten Maastricht betreffende familieleden Horbach, 2 bladen, ongedateerd
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154 Richtlijnen voor het bewerken van genealogische publicaties, uitgave Centraal bureau voor Genealogie en Koninklijk Nederlands genootschap voor Geslacht- en
Wapenkunde, 2e druk O. Schutte,12 pagina’s, 1984
155 Kwartaalblad Afd. Limburg Nederlandse genealogisch Vereniging, Heerlen, november 1995, pagina’s 183-192
156 Het Diddenblaadje, driemaandelijks tijdschrift der families Didden, nummer september 1996, jaargang 9, uitgever Jos Didden te Okselaar (B)
157 Instructies met voorbeelden voor opzet genealogisch onderzoek, L. Theelen, kopie
bestaande uit 5 bladen A3 met inliggend 4 bladen handgeschreven aantekeningen
over familie Horbach en over een familiewapen door Renier J.P.M. Vroomen te
Echt, heraldicus, 25 november 1986
158 Aantekeningen over echtpaar Dionisius Brouwers- A. Marg. Gorissen en nakomelingen, 1 handgeschreven blaadje
159 Stamboom Philip Wijnks gehuwd 1e echt met Joanna Maria Hamers en in 2e echt
met Maria Elisabeth Rosenbaum (weduwe van Johan Joseph Vrosch) en nakomelingen, 1 blad handgeschreven
160 Transcriptie genealogie leenmannen van Hegems-hof te Puth- Schinnen, ongedateerd, 1 blad, kopie uit niet genoemde publicatie
5. Stukken betreffende Franssen
161 Toponymen van Simpelveld en Bocholtz, H. Franssen, Tilburg 1964, in ringband,
155 pagina’s en 2 bijlagen, in tweevoud
162 Schets van de geschiedenis van Simpelveld en Bocholtz, Drs. H. Franssen, 14 pagina’s, kopie, artikel bekroond in een prijsvraag vanwege bestuur Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, uitgeschreven t.g.v. verschijning deel 100
van de “Publications”
6. Stukken betreffende van Wersch
163 De Bokkerijders in verband met Simpelveld, H. van Wersch, 16 handgeschreven
blaadjes met voorkaft van een kleine maat schoolschrift, waarvan achterkant ontbreekt, niet genummerd en ongedateerd (kompleet?)
164 Werkstuk `Bokkerijders`, M.H. Heijkens te Beek, 15 pagina´s getypt en met nietjes
ingebonden, op kaft handgeschreven vermelding: H. van Wersch, niet gedateerd en
onbekend waarvoor dit werkstuk werd geschreven
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165 Bokkerijders rondom Wijnandsrade, tekst J. Jetten en fotografie J. Coenen en J.
Jansen, boekje van 32 pagina’s half A4 formaat, uitgave Film- en Fotogroep ’76
Wijnandsrade, 1992
166 Bokkerijders en hun families te Schaesberg, genealogie, 2 bladen, getypte, niet gedateerd
167 Lijst van veroordeelden en terechtgestelden uit de heerlijkheid Schaesberg anno
1743, met namen en familieverbanden, woonplaats en leeftijd,1 blad, getypt, niet
gedateerd
168 Genoemd als complicen (medeplichtigen), l blad, lijst met namen en kolom nadere
bijzonderheden, waarin o.a. familieverbanden, bijnamen en adressen, getypt, ongedateerd
169 Familie Kirchhoffs te Herzogenrath, 1 blad genealogie, door L.A. (?), 1932, kopie
en genealogie familie Kirkckhof, samensteller H. Sprangers, kopie, ongedateerd
170 Het Nederlandse Bokkerijderslied, 1 blad, kopie, volgens aantekening op achterkant gemaakt door de bokkerijder “Der König, die in Schaesberg (Scheidt) gevangen zat, ongedateerd en Een nieuw liedt van het Regt of Justitie, dat op vrijdag 25
februari 1724 is gedaan aan Pasman Hirts en zijn vrouw Helena Maus, wonende te
Voerendaal onder de bank van Heerlen, 1 blad, kopie uit een boek gedrukt door
Cornelis van Zanten, ongedateerd
171 Boek van S.J.P. Sleinada over bokkerijders, 4 pagina’s bestaande uit titelblad en
volgende drie pagina’s, kopie
172 Literatuur “Bokkerijders”, met daarop stempel: M.G. Vleugels, Sougnezstaat\ 8
Simpelveld, 2 bladen, getypt, alsmede kopie van vonnis met Anthon Bosch, officier van Justitie van de heerlijkheid Schin op Geul, d.d. 27 september 1776, in duplo en kopie van delen van andere literatuur over Bokkerijders zoals Geschiedenis
van de beide Limburgen (prof.dr. W. Jappe Alberts), De Rooverbenden in de landen van Overmaas, Brabant, Holland en aan de Rijn (J. Russel) en De woeste
avonturen van de Bokkerijders (G. Ramaekers en Th. Pasing), met enkele bladen
met handgeschreven aantekeningen over inbraken in o.a. Richterich en Laurensberg (LvO 8167), Margraten, Arendsgenout (LvO 8180, 8168 en-69), Kerk in
Oud-Valkenburg (LvO 8180 en 7908), ongedateerd
173 Convocaat voor werkgroepvergadering op 14 september 1981 door Stichting Historische kring “Het land van Herle”, 1 blad, getypt, met aankondiging van lezing
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door H.N.J.J. van Wersch: De visie op het verschijnsel Bokkerijders van Blok en
Engelen
174 Een groot aantal uitgeknipte krantenartikelen over het fenomeen Bokkerijders, diverse jaren, sommige stukken geplakt op gelinieerd papier, andere los inliggend
7. Stukken betreffende De Bongard en van Rochow/ Rochau
175 Alliantiewapen de Rochau de Lamargelle, links van Lopez de Villa Nova en rechts
de Bocholt, kopie in tweevoud, ongedateerd
176 Aantekeningen uit L.v.O. 2290, met o.a. huwelijks contract tussen graaf Gabriel
Louis, Emand D´Andelot en gravin Anna Charlot de Rodoen de Boussoit en het
testament van graaf Philip Ferdinand Joseph de Rodoen de Boussoit en gravin Maria Francisca Gabrielle de Rodoen de Boussoit, geboren barones van Rochow d.d.
29 januari 1791, handgeschreven, niet gedateerd
177 Erfopvolging Maarschalkambt, beginnend met Edmond Otto de Rochau met afbeelding wapenschilden, alles in triplo, ongedateerd en auteur onbekend
178 Overzicht vanaf 1659 levensloop Otto Maximilian Albert de Rochau, 2 bladen
handgeschreven, niet gedateerd
179 Detail-Stamboom van de adellijke familie Von Rochow, dubbel, met op één
exemplaar stempel Hans Hermans 27 dec. 1999 en dezelfde tekst getypt op het andere exemplaar
8. Stukken van Hermans
180 Kasteel De Bongart, Notitie bestaande uit drie bladen, H. Hermans te Bocholtz,
ongedateerd
181 De Drieherengrenssteen, Historische grensmarkering van Akener landgraaf teruggevonden, H. Hermans, concept artikel met daarop handgeschreven verzoek van
schrijver aan Horbach om een korte reactie, 2000
9. Stukken betreffende Alden Biesen
182. Brief van Juvens-Geerkens te Genk van Landcommanderij V.C.G.T. Alden Biesen
aan Horbach met vertaling tekst op gedenksteen von Rochow (vertaling ontbreekt),
1993 en 1 blad aantekeningen over teksten op poort Overhuizen, handgeschreven
en ongedateerd
183. Alden Biesen vroeger en nu, periodiek,6 ex. december 1991 - december 1992
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184. Kopie krantenartikel aanleg historische tuinen Alden Biesen, ongedateerd
185. vervallen
10. Stukken betreffende parochieboek 800 jaar St.-Remigius
186. De namen van de verschillende auteurs, die bijdragen voor dit boek leverden worden genoemd. Wat de concrete bijdrage van elke auteur is geweest, wordt niet
aangegeven. Math Horbach leverde bijdragen over: de verhalen van pastoor Dydden, de aantekeningen van pastoor Sougnez en de naam van de jonker Steven van
de Bongard stichting en daarmee het inzicht dat deze naamgever nooit heeft bestaan. Zie hiervoor in het bijzonder de invoernummers 237-247.
11. Stukken betreffende Bocholtzstichting
187. Brief aan Horbach van H. Hermans te Bocholtz inzake vragen bewoners van
Overhuizen in periode 1662 tot 1883, met als bijlage stamboom van Erfopvolging
Maarschalkambt in de familie de Rochau, een blad,1998
188. Stamboom Godfried von Bocholtz, handgeschreven, 2 pagina´s, ongedateerd
189. Aantekeningen over Ferdinand von Bocholtz (1612-1669), 13 handgeschreven
bladen met aantekeningen over de meest diverse onderwerpen uit zijn leven en vele functies, ongedateerd
12. Stukken betreffende Publications
190. Kopie van pagina’s 168 tot en met 224 van Publications no 8, 1885, met opmerkingen over o.a. Huis en Hoef Imstenraadt boven Heerlen, idem Benserade, De
Hoef Keverbergh te Ubachsberg, Huis en Hoef Goudenraedt te Eijs, de Molen van
Schertsel bij Aken en diverse lenen onder Heerlen, de Hoef Walkenhousen op ter
Straeten bij de hoef van Houfalize onder Heerlen, de hoef Wijgelrode te Bingelrade en de hoef van Dohm te Welten
13. Stukken betreffende vereniging De Bongard
191. Correspondentie van en met leden van de vereniging de Bongard, met veel opzeggingen lidmaatschap, folder Open Monumentendag sept. 1963, inschrijfformulieren, agenda’s ledenvergaderingen, adreswijzigingen, reglement fotowedstrijd
1197, verslagen bestuursvergaderingen en verslag van bijeenkomst oktober 1997
in kader van streven naar Heemkunde museum
192. Bosschenhuizen 350 jaar door Agricola, krantenartikel ongedateerd, verm. 2000
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193. Dagboek van een Boer, krantenartikel over bedreigende ervaring in Maastricht,
kopie, ongedateerd
194. Uit de oude archieven, artikel n.a.v. Het gedenkboek van Eygelshoven 1931, pagina uit een lokaal periodiek, ongedateerd
195. Map met blanco formulier voor lidmaatschap vereniging, diverse exemplaren, niet
gedateerd
196. Inhoudsopgave jaargangen 1 t/m 6, 8 en 10 van het periodiek De Bongard, met gele stikker met aantekeningen van Piet (Janssen), ongedateerd
197. Brief d.d. 24 april 2000 aan Leo (?) met tekst voor convocatie voor uitstap naar
Keulen op 16 mei 2000, met handgeschreven ontwerptekst, 3 bladen
198. Handgeschreven concepten voor stukken Vereniging van diverse aard, zoals nota’s, respons van bezoekers Dialectavond, brief aan sectieleden Geologie en archeologie, lijst met (mogelijke?) sprekers met adressen en telefoonnummers, organigram bestuur Vereniging en secties, 8 bladen, ongedateerd
199. Korte verslagen DB vergadering van 27 november (met o.a. de opmerking: Dyddenboek uit Luik is gefilmd. Kosten?) en van 7 december 1992
200. Begroting 2000, berekeningen opbrengsten en kosten van activiteiten van de vereniging, aanschaffingen, toelichting jaarstukken, oproep voor vergadering 12 oktober 2000, totaal 14 handgeschreven en ongedateerde pagina’s
201. Aantekeningen naar aanleiding van bestuursvergadering d.d. 4 januari 1993, 2 bladen, handgeschreven
202. Stukken, specificaties en gegevens over en naar aanleiding van de jaarrekening
1995, 12 handgeschreven bladen, niet gedateerd
203. Stukken, specificaties en gegevens over en naar aanleiding van de jaarrekeningen
1996 en 1997, een pak handgeschreven bladen, niet gedateerd en onderdeel van
een deel van een kladblok, met daartussen ook andere stukken zoals een ontwerp
voor een oproep voor een lezing getiteld: De Mijnen en Dr. Poels door Dr. Kreukels en het ontwerp van een speurtocht bestaande uit 4 bladen
204. Tekening plattegrond De Bongard, getekend door J. Bonten 1991, in duplo
205. Lijst overleden leden vereniging, 5 bladen ontwerp, met 1 blaadje aanvullingen,
2004, correctie op lijst idem in periodiek t.g.v. 3e Lustrum van de vereniging, gepubliceerd in 2002, no 14
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206. Flyer in kleurendruk, A4 in drie gevouwen met uitnodiging tot lidmaatschap van
de heemkundevereniging De Bongard
207. Model aanmaningsbrief tot betaling contributie, 1995
208. Aankondiging activiteiten t.g.v. 10-JARIG bestaan van de vereniging, in duplo,
met ledenlijst per 1 januari 1997, 4 bladen
209. Brief directeur LGOG aan vereniging d.d. 7 februari 1994 inz. artikel over Edmond Godfried van Bocholtz in tijdschrift Alden Biesen vroeger en nu, met toezending van betreffende tijdschrift (ontbreekt)
210. Verslag bijeenkomst kerkbestuur Bocholtz en delegatie vereniging tot samenstelling brochure, met handgeschreven opsomming onderwerpen, 1996, 2 bladen
211. Zumpelvelder Kwatsjkalender, 1e uitgave, 1993, Sektie DIALECT
212. Schematisch overzicht van de “Tachtigjarige Oorlog”, 2 bladen, ongedateerd, met
uitwerking van de Maasveldtocht van Willem van Oranje in 1568 en het verloop
daarvan
213. Plattegrond Simpelveld en Bocholtz, A3 formaat uitgave Gemeente Simpelveld,
ongedateerd, kopie
214. Envelop van Mr. L. Kohl geadresseerd aan M. Horbach met daarin tientallen stukken inzake De Bongard zoals convocaties en verslagen van vergaderingen, alles
over 1997
215. Brief van Mevr. A. Jansen-Turiaux te Remagen (Dld) aan secretaris Mevr. SchollBaburek d.d. 27 juli 1992 met verzoek om informatie over Simpelveld, omdat de
voorouders van haar moederskant, genaamd Stassen, Franssen, Dautzenberg en
Horrion, uit Bocholtz en Bulkum afkomstig zijn, met kopie van onbekende originele akten, waarvan het verband met de vraag niet (direct) blijkt, totaal 6 bladen
216. Briefje van Piet (Janssen) aan Mathieu (Horbach) met onderwerpen en stukken
voor komende convocaties, 5 bladen, alles 1995
217. Convocaat vergadering vereniging november 1995 met verslag vergadering oktober van dat jaar, 3 bladen met daarin o.a. naam restaurateur van kruisen op kerkhof
Loreto
218. Diverse stukken inzake de vereniging, zoals verslag vergadering oktober 1994,3
bladen; rooster van aftreden bestuur, 1 blad ongedateerd; Agenda vergadering
maart 1995 met notulen vergadering februari 1995, 4 bladen; brief heer en mevr.
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Veken te Wittem inzake opzegging lidmaatschap vereniging november 1995 met
envelop; verslag vergadering oktober 1995, 2 bladen
219. Gemeentearchief Kerkrade, overzicht gedeponeerde archieven, november 1992, 2
exemplaren, 4 bladen
220. Originele verenigingsdocumenten bestaande uit: notitie Projekt Evaluatie Subsidieverordening (1996); Discussienota “Heemkundemuseum (1996)”; Namenlijst
bestuursleden per november 1994; Ontwerp Ondernemingsplan Heemkundemuseum (1997); Onderzoek naar onderhoudstoestand van kruisen en kapellen in het
Hellingbos bij het gemeentehuis Simpelveld, inclusief een tekening en een legenda
van de bouwkundige werken in het Hellingbos (1995) en Huishoudelijk reglement
van de vereniging (1987)
221. Pak secretariële stukken van de vereniging, niet gesorteerd, zoals: convocaties,
verslagen, persberichten, correspondentie van Gemeente Simpelveld, van particuliere personen en van andere heemkunde verenigingen
222. Overzicht van inkomsten, uitgaven en bezittingen, 3 bladen handgeschreven, zonder datum
223. concept uitnodiging voor video-avond 12 december (?): De tweede wereldoorlog
door A. Schleck, alsmede aansluitend vertoning van door sectie van de vereniging
gemaakte opnamen van onthulling september 1994 van monument voor Jerry Virohnke te Bocholtz en van onthulling van herinneringsplaquette op gemeentehuis
Simpelveld 5 mei 1995, 1 blad handgeschreven, ongedateerd
224. Handgeschreven ontwerp voor jaarstukken 1995, 4 bladen, niet gedateerd
225. Inleidende tekst van Loek (?) aan secretaris vereniging voor lezing door Loek in
1997 voor leden, kopie van fax maart 1997 met als Loek getekende aanbiedingsbrief, 5 bladen
226. Twee pakjes losse bladen over aangelegenheden betreffende de vereniging, telkens
met een nietje verbonden en alles handgeschreven, zoals convocaten (1992, 1993,
1994), opstellingen baten en lasten (1993) en routebeschrijving voor een wandeling langs heemkundig belangrijke plaatsen in Bocholtz
227. Samenvatting bestuursvergadering 2 december 1996, 1 blad tweezijdig bedrukt
met o.a. aanpassing Huishoudelijk Reglement
14. Stukken betreffende Limburgs Landschap
228. Winter 1990, Jaargang 17 nummer 4
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229. Archeologie in Limburg, december 1992
230. Algemene Geologische Tijdstabel, kopie, ongedateerd
15. Stukken betreffende Overhuizen
231. Stamboom familie Overhusen 1330-1663, 1 blad niet gedateerd, alsmede enkele
verspreide aantekeningen en verwijzingen naar LvO288 (112 t/m 117) en naar
2280 inzake Crutzbroederhof te Bocholtz
231a.Zie ook voor Overhuizen de volgende invoernummers: 38; 41; 78 t/m 82; 231 en
254; zie ook inv.nr. 80 voor akte verkrijging leen Overhuysen in 1681
231b. Convocaat ALV de Bongard 15 april 1997 met daarin aankondiging lezing door
Math Horbach: De van Bocholtz-stichting en de bewoners van “Overhuizen”,1
blad, tekst voordracht op usb (zie daarvoor inv. nr. 75)
16. Stukken betreffende Simpelveld en Bocholtz in het algemeen
232. Geschiedkundige aantekeningen over Simpelveldt (155-1598) door Jos. Habets,
pagina’s 161 tot en met 180, kopie in duplo, uit Publications 1871
233. Sporen van katholieke herleving in Simpelveld in het begin van de 17 de eeuw door
J Souren, pagina’s 197-203, in triplo
234. Bank- en Boschrechten van Simpelveldt en Bocholts door Jos. Habets, kopie bestaande uit de pagina´s 125 -148, inclusief verdrag tussen Simpelveld en Bocholtz
over Bosch-, broek-, veld- en andere rechten, alles uit Dyddenboek, in triplo; op
pagina 126 de passage met verwijzing naar een handschrift over de parochie, door
pastoor Arnold Didden in 1571 aangelegd(…. ) en de opmerking Dit handschrift is
ons eigendom
235. Stukken met betrekking tot nieuw altaar St. Remigiuskerk te Simpelveld door kunstenares Carina Canton, met artikel in een lokale krant ongedateerd, artikel uit De
Kerkbode Simpelveld mei 2000 bestaande uit 3 bladen
236. Parochie geschenk, artikel naar aanleiding van nieuwe kerkdeur door kunstenaar
Killaars te Maastricht, met beschrijving uitgangspunten voor voorstellingen op de
deur, ongedateerd en geen auteur vermeld
237. Hertaling elf nummers door pastoor P.J. Römkens afkomstig uit de archieven van
het kerk- en gemeentebestuur van Simpelveld, ontleend aan de originele stukken, n
een daarvan is van 19 october 1864, gemaakt door Wernerus Brand, burgemeester
van Simpelveld en op 17 oktober van dat jaar toegezonden aan bisschop J.A. Para-
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dis van Roermond inzake de stichting zoals opgemaakt bij akte van schenking door
jongheer Steven van den Bongard op 5 februari 1450, met kopie Staat Opgemaakt
volgens besluit van 1817 no 29, 2 bladen, handgeschreven hertaling van Deliberatie van het plaatselijk bestuur in de gemeente Simpelveld van oktober 1834 over
wie verplicht is het onderhoud te betalen van de kapelaan, 2 bladen, alsmede een
hertaald stuk over dat onderwerp van onbekende afkomst uit Valkenburg d.d. 27
oktober 1834, met diverse kopieën van de originele stukken hiervan
238. Brief van burgemeester van Simpelveld aan de Gouverneur van de Provincie Limburg van januari 1835 over de vraag wie de kosten van onderhoud van de kapelaan
moet betalen, ontwerp hertaling 2 bladen en kopie van de originele brief, Kerkfabriek no 383
239. Brief door de Kommissaris L.A. Van de Weijer, 1 blad, hertaling, met kopie van
origineel stuk bestaande uit 2 bladen, van brief d.d. 19 maart 1834 aan de leden
van de kerkfabriek van de kerk te Bocholtz betreffende vraag of door de heer van
de Bongard in 1450 goederen geschonken zijn bij de fundatie van de kerk: aan de
pastorie van Simpelveld of aan de kerkfabriek daar
240. Brief van 28 maart 1836 door Kommissaris van de Weijer aan de Fabriekraad van
Bocholtz over gevolgen in dezelfde kwestie aan wie goederen geschonken zijn
door de heer van de Bongard in 1450, hertaling, 2 bladen en 2 kopieën van de originele brief, alsmede hertaalde bevestiging d.d. 20 april 1836 aan de heren collega’s van de fabriek van Simpelveld, 1 blad en 1 kopie van het originele stuk van de
verzending van die brief
241. Verzoek kerkenraad van fabriek van gemeente Bocholtz d.d. 13 november 1837
aan gemeentebestuur om kosteloos tegen kerkfabriek van Simpelveld te kunnen
procederen bij gedeputeerde staten van Limburg om een deel van hetgeen de heer
van Bongard heeft geschonken terug te krijgen, hertaling, met kopie van origineel
stuk; in dorso verleende goedkeuring d.d. 9 december 1837 van gemeentebestuur
Bocholtz met kopie van originele goedkeuring
242. Indiening d.d. november 1837 en 9 december 1837 van verzoek door bestuur
Kerkfabriek Bocholtz bij baron de Lamberts, gouverneur van de provincie Limburg om autorisatie voor de voorgenomen procedure tegen de Kerkfabriek te Simpelveld, hertaling, 4 bladen met kopie originele stukken
243. Verzoek van Kerkfabriek Bocholtz d.d. 24 maart 1838 tot kosteloos procederen bij
president rechtbank 1e aanleg te Tongeren, hertaling, 1 blad met kopie origineel
verzoek
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244. Brief van de heer van Slijpe te Locht d.d. 26 juli 1838 aan een niet met name genoemde man met verslag van inzage in een notarieel dossier en voorstel om bij gebreke van pachtakte bewijs van die pacht in 1802 door wijlen pastoor Sougnez van
bepaalde pastorij goederen te leveren met een z.g. notariële akte van kennelijkheid,
hertaling,1 blad en 2 bladen kopie van originele stukken
245. Verklaring van burgemeester Rhoen over bezoldiging van pastoors van de kerk te
Bocholtz sinds 1450 door de Gouvernementen conform een bepaalde klasse, hertaling, 1 blad en 1 kopie van het origineel, 1837
246. Verzoek van Kerkbestuur Bocholtz d.d. 15 november 1838 aan Staatsraad Gouverneur van Limburg om agent van het syndicaat van Kan te machtigen kopie van
de inbeslagname en daarop volgende verpachting te geven van goederen van de
pastorie van Simpelveld, waaronder ook goederen van de kerk te Bocholtz voordat
de kerk van Bocholtz en Simpelveld één parochie waren, hertaling, 1 blad en 2
bladen kopie van het origineel
247. Verzoek d.d.17 oktober 1864 van burgemeester Brand aan bisschop Joannes Augustinus Paradis van Roermond betreffende fundatieakte d.d. 5 februari 1450 op
naam van jonkheer Steven van den Bongard, die apocrief is en opgemaakt door
advocaat Wolf van der Linden om pastorale goederen te beschermen tegen confiscatie door de domeinen, hertaling, 6 bladen, met hertaling van een eensluidend afschrift gemaakt door pastoor J.H. Merckelbach, secretaris J Smeets en M. Pelzer,
rendant, van een verklaring d.d. 15 februari 1865 van de bisschop van Roermond
J.A. Paradis, met een hertaling van een brief d.d. 23 november 1868 van laatstgenoemde pastoor aan meergenoemde bisschop over een legaat van Jacob Wouben te
Soureth d.d. 13 november 1779 aan de kerk van Simpelveld, met een hertaling van
een verklaring van burgemeester Brand ten behoeve van genoemde bisschop over
het apocrief karakter van een fundatieakte op naam van jonkheer Steven van den
Bongart d.d. 5 februari 1450, met hertaling van een brief d.d. 21 november 1891
en 21 december 1891 van deze pastoor Merckelbach aan de bisschop van Roermond, waarin die pastoor uitleg geeft hoe het kan dat van f 546, aan inkomsten uit
jaargetijden f 1145 uitgaven betaald konden worden, kopie van: het origineel van
dit verzoek en van alle andere genoemde stukken, samen 16 pagina´s
248. Bocholtzer Historie, P.J. Smeets, 109 afleveringen tussen 1978-1981 in weekblad
Troef, Stichting Bôches Troef, de eerste 2 afleveringen getypt alle volgende originele publikatie uit Troef, alsmede 2 diskettes met de teksten van deze publikatie,
volgens opschrift kopie gemaakt 22 december 2018
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249. Limburgs Dagblad, 16 artikelen over heemkundige archivalia, publikatie periode
1988-1998 zoals sloop kinderhuis van Huize Loreto te Simpelveld, oorsprong van
IJserbeek op de Bongardboerderij, terugplaatsing veldkruis hoek Groeneweg en
Arendsbosweg te Bocholtz, klein onderhoud klok kerk Bocholtz met foto van W.
Franzen in luik van klok, presentatie en publikatie Oorlogsjournaal, M.Peukens en
rondgang wegkruisen op Goede Vrijdag en borduur/hobby van H. Winkens te
Bocholtz
250. Cataloog van zielen en communicanten te Simpelveld anno 1783, kopie uit niet
genoemd stuk, alsmede getypte versie van 138 van de totaal 217 vermeldingen,
opgave per straat van elk deel van het dorp met gehuchten, niet gedateerd
251. Beschrijvingen van De pastorie van Simpelveld, de Glas-in-loodramen in de St.
Remigiuskerk van dat dorp, de beelden in die kerk, alsmede de inventaris van die
kerk met als bijlage een lijst van de pastoors van Simpelveld van 1287 tot 1994, de
onderwerpen door schutbladen gescheiden en met snelhechter in plastic map gebonden, samen 17 pagina’s, ongedateerd
252. Inventaris van het Kunstbezit door het Bisdom Roermond van de parochie H. Remigius te Simpelveld, 17 pagina’s met snelhechter gebonden in plastic map, inventarisator P.J. te Poel, 1990 en redactie A.M.C. Toelen, 1992, met vermelding: Scan
Jo Didden
253. Krantenknipsels inzake het mijnbedrijf over de periode oktober 1944 t/m augustus
1945, verzameld door Ir. C.M.J.A, F. Nicolas en geschonken door de heer C.B.
Nicolas, 3 delen, tientallen pagina’s alles kopie, samengebonden met een snelhechter in een plastic omslag
254. De molens van Limburg, door Bussel van Termen te Heerlen, met de Bulkemsmolen, binnenplaats van de boerderij daar, luchtfoto van Overhuizen en genealogie
over het Geslacht de Rodoan, drie pagina’s, kopie, ongedateerd
255. Memo aan sectie Genealogie met uitleg over werkwijze met voorbeelden, 7 bladen, ongedateerd
256. Oude schoolfoto uit Trompetter 3 maart 1993, 1e klas St. Aloysiusschool 1959
Bocholtz
257. Aantekening over bouw kasteel Eysden in 1636, handgeschreven, 1 blaadje, ongedateerd
258. Blaadje met tel. nr. Mevr. Juvens van Alde Biesen, ongedateerd
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259. Doodsprentje W.H. Didden, echtg. van M.H.W. Habets, overleden 9 april 1993
260. Gedachtenisprentje van Mutter Clara Fey, met verzoek gebedsverhoringen te melden aan klooster te Simpelveld, 1958
261. Aantekeningen, 1 blaadje, over Didden en koop hoeve Corisberg 1764 en over
schuldbekentenis van f 1.000, - aan Schepen Pelt, secretaris hoofdbank door P.
Hansen te Nieuwenhagen, geh. met Mechtildis Schute (Schule?), handgeschreven,
ongedateerd
262. Twee Bocholtzenaren in krijgsgevangenschap ( Johan Horbach en Johan Hupperets), Oorlogsjournaal uitgave dinsdag 19 september 1995, 20 pagina’s
263. Geschiedkundige Aanteekeningen over Simpelveldt (1155-1598) door Jos. Habets,
overdruk van de pagina’s 161-180 van publicatie in Publications 1871
264. Lijsten met namen, soms toevoegingen zoals: ongehuwd of weduwe van of zoon
van, 6 pagina’s handgeschreven herkomst niet vermeld, ongedateerd (uit Memorieboek Dydden?)
265. Inleiding in het afkortingen-systeem van het Nederlandse oud schrift, 21 pagina’s,
ongedateerd, met genealogie Johannes Hendrikus Horbach, geboren 1863 te Wijlre, 1 blad, idem van familie Lerschen vanaf 1859, 1 blad handgeschreven, en
kwartierstaat Dautzenberg-Luja, 1 blad getypt en ongedateerd
17. Stukken waar de samenhang met een publicatie (nog) niet van blijkt
266. Limburger Courier 10 april 1863, kopie bestaande uit twee bladen
267. Boekje over historie Burg Schnellenberg te Attendorp met kaart van Burghotel
Schnellenberg, 1991
268. Beknopte historie van kasteel Wittem, 1 blad, kopie
269. Publikatie over o.a. Hoeven te Eijs, Trintelerhof en hoeve Goedenraad en Vogelzang, pagina ‘s 55-63, kopie
270. Uitnodiging kringbijeenkomst 28 april 2003 LGOG Kring Heerlen, met lezing
door J. van Rensch over Heren van Rimburg en Gronsveld
271. Bijlage 7, pag. 73, stuk is ontleend aan het register van transporten, berustend te
Rolduc inzake aankoop helft van een wei te Kerkrade (handschriften nr. 3), kopie
ongedateerd
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272. De Kroetwusj, artikel uit De Natuurgids aug./sept. 1976, tekst en tekeningen Ed
van den Ende met handgeschreven aantekeningen, kopie, ongedateerd
273. Uitnodiging voor 6. Laurensberger Treffen der Heimat- und Geschichtsverreine
aus dem Dreiländereck op 8 november 1999
274. Cursus paleografie `oud-Nederlands`, LGOG, kopie bestaande uit 21 pagina´s,
alsmede een aantal blanco pagina´s papier PALEOGRAFIE, met uitnodiging voor
1e les op 31 oktober 2001
275. Stamboom Luya Peter en echtgenote Catharina Rup, 5 handgeschreven pagina´s,
alsmede handgeschreven aantekeningen over plaatsnamen, namen gehuchten en
varianten op die namen, 5 bladen
276. Lijsten met namen van diverse personen, handgeschreven 18 pagina´s, ongedateerd en namen van ambtsdragers en hun ambten, 7 pagina’s in potlood geschreven, alles ongedateerd
277. Vervallen
278. Aantekening met titel RAL over Maria Catharina Dickzong, haar ouders en kinderen, 1 blad handgeschreven, ongedateerd
279. Kopie artikel uit krant, van schenking aan Heemkundekring Sankt Tolbert te Vaals
van originele 18e eeuwse documenten inzake oprichting Vaalser Krankenbörse,
met kleurenfoto van moment van overhandiging van de stukken aan voorzitter P.
Sparla door gever M. Savelberg, 2003
280. Uitnodiging voor Genealogische dag 2004 met ingesloten exemplaar tijdschrift
Gens Nostra, oktober 1999 en maart 2004
281. Uitnodiging LGOG algemene vergadering april 1996 en 1997 met bijlage kopie uit
Stichting Limburgs Genealogisch Archief inzake boek: Vijf eeuwen Pelzer, een
familiegeschiedenis
282. Uitnodiging aan Dhr. van Wersch van de Lemborgh heemkundevereniging te
Limbricht voor najaarsvergadering november 1996, met diverse vergaderstukken,
totaal 4 bladen met envelop
283. Limburgensia, catalogus no 15 van antiquariaat Joost Primowees te Heerlen
284. Uitnodiging van Historische Kring Land van Valkenburg voor lezing door broeder
Dr. P.J.H. Ubachs op 27 april 1995 over begin en einde Franse tijd
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285. Bladen uiteenlopende informatie door LGOG, 3 exemplaren, alles 1997
286. Exemplaar tijdschrift Het Land van Herle, 2005, no 4 met inliggend reclame voor
nieuwe uitgaven
287. Correspondentie tussen W. van Loon en Gemeente Kerkrade inzake publikatie:
Kerkrade Onderweg II, in het bijzonder over het onderdeel: Vondelingen in Kerkrade gedurende de Franse tijd 1798-1820, met conceptstukken, kopie van originele documenten en uitgebreide aantekeningen, n.a.v. correspondentie periode 19971998, alsmede ene verhaal in Duitse taal over de vondeling Gottfried Luft, auteur
Klara Herbst-Luft, 1907 met kopie van vondelingenakte
288. Alfabetische lijst met veel voorkomende termen, begrippen en woorden in oude
documenten, geprint, herkomst en datering onbekend, 48 pagina’s in snelhechter
289. Kopie concept stamboom Brouwers, tak Simpelveld, stand 22 juni 1991 door
M.W.M. Brouwers te Schwalmtal (Dld), 2 bladen met brief zonder datum van 1
blad van W.J. Meijers aan M. Horbach met dank voor lenen van map met gegevens over Brouwers
290. twee handgeschreven blaadjes uit schoolschriftje met geneologische gegevens inzake v.d. Weijer en Didden, ongedateerd, alsmede apart blaadje met aantekeningen
over Hans Willem Vliex, leendrager van Schweier
291. Kwartierstaat kinderen Vliexs-Knols, (verm.) gemaakt door H.G.M. Vliexs, 24 pagina’s, kopie, getypt, niet gedateerd en een klein blaadje met handgeschreven aantekeningen over Hans Willem Vliex, geboren 14 mei 1721, toen leendrager van
Schweier, alles met een opmerkelijk grote hoeveelheid aan aantekeningen en details
292. Handgeschreven blad genealogie Johan Otten, gehuwd met M.M. van Wersch op 4
juli 1797 en op achterkant genealogie van familie Didden-Deden
293. Herleidingstabellen der Fransch-Republikeinsche tijdrekening, samengesteld door
Anton Kessen, uitgever A.A.M. Stols te Maastricht 1937, in ringband, kopie
294. Onthulling van plaquette 50 jaar Bevrijding Simpelveld, De Zuid-limburger van 10
mei 1995, met speeches van Mr. Kohl en burgemeester Cammaert, plaquette bekostigd door De Bongard en geplaatsts aan linkerzijde gemeentehuis; tevens vermelding dat de nieuwe druk van de eerste woordenlijst in Simpelvelds dialect,
Zumpelvelder Woäd, andermaal uitverkocht is
295. Stamboom van de heren van Wijnandsrade, kopie, pagina’s 61-68, ongedateerd
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296. Folder van Vrienden van ZALAU inzake humanitaire en medische hulp in Roemenie, ongedateerd
297. Uitnodiging LGOG voor lezing De Veldtocht van Willem van Oranje in 1568 door
J.M. Lendfers, 2 bladen, 1995
298. Bericht van overlijden van Mevr. M.C. Horbach-Kuippers te Kerkrade, 1995
299. Kwartaalblad Limburgensia, oktober 1995, 8 pagina’s
300. Uitnodiging Tentoonstelling UNSERE VORFAHREN, Kreismuseum Geilenkirchen oktober-december 1995
301. Folder Musea in Gruitrode (België): ‚t Karrewiel en Museum van de Duitse Ridderorde, ongedateerd, alsmede grote folder van bezienswaardigheden in MeeuwenGruitrode van VVV aldaar en fiets- en wandelfolder van dezelfde, alles ongedateerd
302. Diverse stukken inzake LGOG, kring Heerlen, zoals uitnodiging excursie mei
1995 naar Elsloo, Stein en Urmond, 2 bladen; uitnodigingen voor vergadering februari 1994 en maart 1995, voor bijeenkomst april 1995, voor bezoek aan Leuven
april 1995, voor vergadering mei 1995 met bijlagen, en algemene folder van
LGOG, ongedateerd, alsmede folder voor boek FAMILIENAMEN in LIMBURG
door J. Crott, bewerkt en anagevuld door J. Hoen, ongedateerd
303. Versterkte kerken in Thièrache (Noord-Frankrijk, K. Bossink, 2e druk 1988, in
ringband met o.a. de kerk te Jeantes (pag. 26 e.v.) met 400 m2 muurschildering
door Charles Eijck en vijf glas in lood ramen van zijn hand
304. Auszug aus dem Vortrag: Familiengeschichtsforsung im Rheinland, P. Krückel te
Alfter, kopie, ongedateerd
305. Overzicht van kerkelijke instellingen, R.K. kerk, secretariaat bisdom Breda, 2 bladen, kopie
306. Nederlandse Genealogische vereniging, gegevens uit lezing 18 maart 1982 door
Mevr. Esser te Rolduc, 2 bladen
307. Informatieblad over notariële archieven sinds 1811, alsmede folder bestaande uit 2
bladen betreffende het notariaat in Limburg, ongedateerd
308. Uit het rechtsleven tussen Jeker en Niers, verklarende woordenlijst uitgave LGOG
te Maastricht, vermoedelijk 1960, pagina’s 249 t/m 341 ( er ontbreken veel van
deze pagina’s), kopie
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309. Brochure Familienforschung, 3 bladen, kopie, van Westdeutsche Gesellschaft für
Familienkunde, Bezirksgruppe Aachen, niet gedateerd
310. Hanssen, een „stamlijn“ van 1655 tot heden, A.J.H. Hanssen te Kerkrade, kopie,
13 bladen, 1990
311. Lijst van 29 pagina’s namen, voornamen en overlijdensdata van personen met de
familienamen Aerts t/m Aust en Baars t/m Bonn, alles in de periode 1814 tot en
met 1940 zonder dat blijkt wat het verband is, alfabetisch, ongedateerd

