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Van de redactie

Als u de inhoudsopgave hiernaast bekijkt, ziet u dat dit nummer weer
volop afwisseling biedt: een Verhaal over de Bond `long Limburg in
Eijsden, straatnamen, monumenten, het simultaneum, Wegkruisen, de
Limburger Koerier en foto,s van Kent u ze nog` Wat opvalt is de hoe-
veelheid Reacties van lezers.We zijn met die rubriek gestart in het
vorige nummer. Het is de bedoeling om de gewaardeerde lezers-
reacties daarmee een prominentere plaats te geven. Door ze op te
nemen in de inhoudsopgave zijn ze makkelijker te herkennen en
sneller terug te vinden.

In september 2005 publiceerden we in UEV 102 een artikel over de
Missienaaikring van Breust-Eijsden. Daarop hebben we reacties gekregen,
vooral op de geplaatste fotos en de namen daarbij. Sommige foto's Waren
ook al in een eerdere UEV geplaatst. Alle reacties hebben we samenge-
bracht en voor de overzichtelijkheid zetten we nog eens alle fotois over
dit onderwerp bij elkaar, compleet met namen en aanvullingen die ons
op dit moment bekend zijn. Met dank aan u voor uw opmerkingen!

Op de achterkant van elke UEV staat de Colofon. Al is dit waarschijn-
lijk niet het meest interessante stukje tekst Voor u, toch vragen we even
uw aandacht voor twee Veranderingen daarin.Voor onze buitenlandse
donateurs vermelden we het Iban-nummer en de BIC-code Van de
Rabobank.Vanuit het buitenland kunnen betalingsopdrachten met deze
nummers eenvoudig en vaak zonder kosten uitgevoerd worden.

Een tweede verandering in de Colofon betreft de toevoeging van de
naam van Jacques Warnier in het rijtje van redactieleden. Hij is de
redactie komen versterken, en daar zijn We blij mee. Er is immers werk
genoeg en de deskundige inbreng vanjacques is zeer welkom.

We sluiten dit stukje af met een aankondiging van een tentoonstelling.
Het jonkheid van Eijsden is bezig een tentoonstelling in te richten
over hun geschiedenis. Noteert u alvastzjonkheid van Eijsden, 20 en
21 mei 2006, Sint-Christinakerk Eijsden.

Willy Jeukens
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De Bond jong Limburg

Afdeling Eijsden 1928-1934

Ee eprichtmg

Vóór 1900 Was de Limburgse bevolking in hoofd-
zaak Werkzaam in de landbouw en in de huisnijver-
heid. Nagenoeg heel Limburg was rooms-katholiek.
In die situatie kwam Verandering door vestiging Van
industrieën.Vooral rond Maastricht en het Midden-
Limburgse Maasgebied nam de industriële bedrijvig-
heid in de tweede helft van de 19e eeuw drastisch
toe. De oprichting in 1893 Van de Oranje
Nassaumijnen had grote gevolgen Voor de Werkgele-
genheid in de rnijnstreek. Het Werken onder de
grond Was zwaar, ongezond en zeker niet Van gevaar
ontbloot. In 1895 telden de mijnen 424 Werknemers.
In 1913 Was dat aantal gestegen tot rond 17.000,
Waarvan ongeveer een kwart afkomstig Was uit het
buitenland, onder andere uit België, Duitsland,
Polen, Oostenrijk, Italië en Hongarije. De mijnwer-
kers van elders Werden Vaak gehuisvest in mijnwer-
kerskolonies dicht bij de mijnen en zij drukten een
onuitwisbare stempel op de samenleving.
De Veranderende economische situatie had grote
gevolgen Voor het sociaal-maatschappelijke en gods-
dienstige leven in Limburg. De kerk trok ten strijde
tegen het opkomende socialisme en liberalisme, die
beiden als een groot gevaar werden gezien Voor het
rooms-katholieke geloof. “1909.Woelig jaar van bot-
sende strijd. Tijd van opkomst van het Socialisme in
Limburg. Tijd van brutaal Liberalisme. Tijd van hefti-
ge manifestaties Van de “roden” en de “blauwen”,
schreef de Maastrichtenaar WJ. Ant. Pinckaerts.
In het voorjaar Van 1909 werd in Maastricht de
“jeune Garde Catholique” opgericht met de bedoe-
ling “om jongelui meer ontwikkeling bij te brengen
en belang in te boezemen Van de daadwerkelijke
actie in het volle leven”. Deze niet meer dan 13
leden tellende “jeune Garde Catholique”, was een
organisatie Van ontwikkelde jongeren, afkomstig uit
de gegoede milieus, die haar doelstelling echter niet
kon waarmaken en een stille dood stierf. Naast deze
beweging ontstond in hetzelfde jaar, 25 juni om
precies te zijn, en eveneens in Maastricht, de “Bond
jong Limburg?

Begonnen met circa 50 leden in Maastricht, breidde
het aantal leden van de Bond jong Limburg zich
gestaag uit. In 1912 telde jong Limburg 120 en in
1918 250 leden. Het hoogste aantal werd bereikt in
1921/1922, namelijk 425. Na Maastricht (1909) tra-
den in 1911 Beek, Roermond en Heerlen tot de
Bond toe, gevolgd in de loop der jaren, door nog
een aantal plaatsen, Waaronder op 19 oktober 1928
ook Eijsden.

ffe sïataten

Volgens de statuten had de Bond Jong Limburg tot
doel: “bij de leden aan te kweeken den geest Van
organisatie en hen Verder te bekwamen voor hunne
taak als Katholieke staatsburgers”. De statuten Werden
op 12 juli 1909 goedgekeurd door Mgr. Drehmans,
de toenmalige Bisschop Van Roermond. De konink-
lijke goedkeuring volgde op 23 oktober 1909.
De Bond kende gewone leden, buitengewone leden,
donateurs en ereleden. Om als gewoon lid toegela-
ten te Worden, diende men tenminste de leeftijd van
16 jaar te hebben bereikt en die Van 30 jaren niet te
hebben overschreden. En natuurlijk moest het
aspirant-lid het katholieke geloof belijden en Van
onbesproken gedrag zijn. Evenmin mocht hij direct
of indirect lid zijn van anti katholieke verenigingen,
noch een gemengde verkering aangaan of onder-
houden. De graad Van ontwikkeling waaraan het lid
diende te voldoen, werd geregeld in het Huishoude-
lijk Reglement. In plaatsen waar een middelbare
school was gevestigd, kon men tot lid worden toe-
gelaten als men tenminste drie klassen hiervan met
succes had doorlopen. In kleinere plaatsen Waar een
middelbare school ontbrak, werd Vaak gekeken naar
het beroep dat Werd uitgeoefend. Zo rond 1915-
1916 ontstonden de eerste studentenclubs in
Limburg. De leden Van die verenigingen vielen, qua
leeftijd, gedeeltelijk onder de doelgroep Van jong
Limburg. Daarom werd in 1920 besloten de statuten
te Wijzigen en de minimum leeftijd te verhogen van
16 naar 18 jaar. De leeftijd van beëindiging van het
lidmaatschap werd gesteld op 35 jaar. Tevens Werd de
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doelstelling meer in overeenstemming gebracht met
de tijdgeest, en die luidde vanaf toen: “bij de leden
de kennis aan te kweeken van de Katholieke leer en
beginselen op godsdienstig, zedelijk, sociaal, staat-
kundig, economisch en algemeen Wetenschappelijk
gebied en hen te Vormen tot Katholieken van de
daad, zooWel in het private als in het openbare
leven". Bisschoppelijke goedkeuring van de nieuwe
statuten Verleende Mgr. Schrijen op 15 april 1920,
Waarna koninklijke goedkeuring Werd verleend op
6 september 1921.
De Bond kende een hoofdbestuur, gekozen door de
afdelingen en een dagelijks bestuur, bestaande uit
een voorzitter, secretaris en penningmeester. De
Bond Werd terzijde gestaan door een geestelijk advi-
seur, die door de bisschop van Roermond Werd
benoemd. Hij Werd voor alle vergaderingen uitge-
nodigd en hem Werden alle besluiten voorgelegd.
Bij blijvend meningsverschil tussen de geestelijk
adviseur en het bestuur, kon in beroep worden
gegaan bij de bisschop van Roermond.
De leden Werden verplicht hij feestelijke gelegen-
heden van de Bond of van een afdeling het bonds-
insigne te dragen, bestaande uit een drie centimeter
brede zijden band van drie banen, waarvan de
bovenste rood, de middelste Wit en de onderste
groen gekleurd Waren.
De Bond kende ook plaatselijke afdelingen. Een
plaatselijke afdeling moest tenminste tien leden tel-
len, beschikken over een reglement, dat niet in strijd
was met de bondsstatuten en een bestuur hebben
van tenminste drie leden. De oprichting van een
nieuwe afdeling had bij het bondsbestuur hoge prio-
riteit. Meestal nam een lid van het hoofdbestuur van
de Bond contact op met de plaatselijke parochieher-
der, die vervolgens een lijst van mogelijk geschikte
leden opstelde. De kandidaat-leden werden vervol-
gens uitgenodigd Voor een bijeenkomst, waarop dan
een van de hoofdbestuursleden, doel en werkwijze
van de Bond belichtte. Zo een bijeenkomst leidde
vaak tot de oprichting van een afdeling.
Een van de slotbepalingen (artikel 30) van de statu-
ten luidde: “De bond staat onder bescherming van

den H. Servatius, wiens feest door de plaatselijke
afdeelingen jaarlijks herdacht Wordt door een voor
de leden verplichte heilige Mis".

Het Bondsorgaan

In de statuten Werd verplicht gesteld dat het lid zich
diende te abonneren op het bondsblad.Van 1912 tot
november 1916 was dat “Het jonge Zuiden" (dat
overigens niet altijd even regelmatig verscheen) en
vanaf 1920 “jong Limburg". Een der redacteuren,
rector Fr. Poels uit Heerlen, schreef met veel pathos,
eigen aan het rijke roomse leven in die tijd, in het
eerste nummer van jong Limburg: “In dit orgaan zal
het Woord gegeven Worden aan oudere, beproefde
strijders; geen oudgedienden of invaliden, maar
echte vechtjassen nog en ijzervreters, die in den
strijd om ons gewest reeds lang den vuurdoop
ondergingen. Zij hebben heel wat in hun ransel en
zullen komen vertellen van de sociale beweging en
den strijd voor Eer en Deugd, van kunst en litera-
tuur, van geschiedenis en onderwijs, van godsdienst-
kennis en economie en wat verder tot vorming der
officieren noodig en geWenscht is". Met offlcieren
bedoelde hij de leden van jong Limburg. De strijd-
kreet luidde: “Limburg aan Christus". Hij eindigde
zijn artikel als volgt: “Ten slotte stellen We dit orgaan
en zijn verheven doel onder bescherming Van den
H. SERVATIUS en zijne heilige opvolgers, die
Limburg door Christus gewonnen hebben, van de
H. Maagd, de ONBEVLEKTE ONTVANGENE,
de alvermogende patronesse van ons bisdom, van
den H.jOSEPH den patroon der Kerk en der gan-
sche Hollandse natie, waarmede Limburg wil vere-
nigd blijven in lengte van dagen! Moge deze drie-
voudige bescherming ons den zegen Waarborgen
van den Drieeenigen God".
Hoewel dus met veel enthousiasme het nieuwe
bondsblad werd gepresenteerd, bleek de interesse
slechts van korte duur. In 1922 schreef de redactie:
“De redactie doet een ernstig beroep op de mede-
Werking der leden. Als deze uitblijft, moeten de
volgende nummers halfblanco verschijnen".
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Pastoor Vallen

Deze oproep bleek aan dovemansoren gericht. De
leden en de afdelingen bleven slechts magertjes
kopij aanleveren voor hun lijfblad. Ook aan de ver-
plichting, dat iedere afdeling minstens ééns in de
drie maanden een verslag diende te plaatsen in het
bondsblad, Werd niet de hand gehouden.

y

jarig Liinl: iig, Af" :li ig ti we..

De oprichting
In het in 1928 uitgegeven propagandanummer van
de Bond jong Limburg, stond een enthousiast voor-
woord van Mgr. Schrij en, de toenmalige bisschop
van Roermond. Dat artikel zou voor pastoorVallen
pastoor van de parochie van de H. Martinus van
Breust (1914-1932), aanleiding zijn geweest contact
op te nemen met de toenmalige voorzitter van jong
Limburg, de heer Koelman, over mogelijke oprich-
ting van een afdeling van de Bond in Eijsden.
Medio oktober 1928 Werd, Wederom op initiatief
van pastoorVallen, een vergadering belegd waar de
heer Koelman doel en Werkwijze van de Bond uit-
eenzette.Tijdens deze vergadering werd de afdeling

Eijsden van jong Limburg een feit. Dezelfde maand
nog, op 30 oktober, werd tijdens de eerste huishou-
delijke vergadering, een reglement en een werkplan
vastgesteld. De H. Martinus werd de patroonheilige
van de afdeling, terwijl pastoorVallen werd gekozen
tot geestelijk adviseur. Na zijn overlijden in 1932
Werd hij opgevolgd door kapelaan Stassen. In een
van de verslagen van de Bond uit die tijd staat te
lezen, dat de afdeling Eijsden ter plaatse in hoog
aanzien stond, omdat ze als beschermheren had
Raphaël, Graaf de Liedekerke en Baron C. de Loë
(toen burgemeester van Eijsden), terwijl _]hr. Dr. E.
van Nispen tot Sevenaer (bewoner van kasteel Oost)
tot erevoorzitter was benoemd. Wegens hun ver-
diensten Voor Jong Limburg werden naderhand de
oud-Eijsdenaren M.Wolts (kapelaan verbonden aan
de Kathedraal te Roermond),A. Theunissen (kape-
laan van de St. Hubertuskerk in Maastricht) en
Ljanssen (professor in Rolduc), tot ereleden van de
afdeling Eijsden benoemd.
De samenstelling van het bestuur van afdeling
Eijsden was als volgtzVoorzitter: Pierre Lousberg
(broer van aannemer Jos Lousberg), later opgevolgd
door Guillaume Wolfs (van Pieterke), ondervoorzit-
ter Pierre Spauwen (Radium), secretaris Miel
Smeets (de latere burgemeester van Gronsveld),
opgevolgd door Zjeng Frisson, 2e secretaris (vanaf
1933) Baer Huijnen en penningmeester Emiel
Philippens (Boerenleenbank).
Eijsden _Was de dertiende afdeling van de Bond Jong
Limburg. In totaal hebben in Limburg 18 afdelingen
van de Bond _]ong Limburg bestaan.

Activiteiten van de afdeling Eijsden
De afdeling Eijsden liep hard van stapel. Op 6
november 1928 had al een eerste lezing plaats, ter-
Wijl in de twee resterende maanden van dat jaar in
totaal elf lezingen over diverse onder- werpen door
leden van afdeling Eijsden Werden gehouden. Na de
lezing werd over het onderwerp meestal uitvoerig
gediscussieerd. De Vergaderingen en lezingen Wer-
den meestal gehouden in het Patronaat aan de
Breusterstraat 21-23 (thans Cultureel Centrum
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Eijsden). In 1929 Werd de activiteiten op dezelfde
Voet voortgegaan. De afdeling Eijsden had inmiddels
contact gelegd met de zusterverenigingen in de
regio, hetgeen leidde tot oprichting van de Kring
Eijsden, Maastricht,Valkenburg en Beek. De eerste
kringvergadering had op 22 januari 1929 plaats.
Voor die vergadering Was ook pater Dr. jacobs uit-
genodigd die een spreekbeurt hield over “Onze tijd
voor Christus Koning”. Een maand later (21 februa-
ri 1929) Was pater Borromeus de Greve, later
bekend van zijn Wekelijks radiopraatje voor de
KRO, te gast in Eijsden. De afdeling Eijsden hield
toen Voor het eerst een openbare bijeenkomst, die
voor iedereen toegankelijk Was. Pater de Greve sprak
over “De schoonheid van ons H. Geloof”; een
indrukwekkende rede, Waarover nog lang Werd
nagepraat. Een ander thema dat eveneens in een
openbare vergadering Werd behandeld Was de
“Vrijmetselarij”. Gastspreker over de in die tijd in
katholieke kringen zeer omstreden vrijmetselarij,
was J. van Therm. Nadat Hobus, rector in het
Ursulinenklooster, voorlichting had gegeven over
“De bekering van Israël”, Werd het drukke Winter-
programma besloten met een groots opgezette feest-
avond, Waarop Dr. Lijdsman (secretaris van kardinaal
Van Rossum), het woord voerde over de oplossing
van de Romeinse kwestie. Die kwestie speelde sinds
de gewelddadige bezetting van Rome door Italiaanse
troepen in 1870 en de inlijving Van de Kerkelijke
staat bij Italië. Paus Pius IX en de volgende pausen
beschouwden zich vanaf die tijd als “gevangenen in
hetVaticaan”. Op 11 februari 1929 Werden overeen-
komsten (Lateraanse verdragen) gesloten tussen de
paus en de Italiaanse regering. De paus Werd erkend
als soeverein vanVaticaanstad met inbegrip van het
pauselijk buitenverblijf Castel Gandolfo. Bij concor-
daat verklaarde de Italiaanse regering het katholi-
cisme tot staatsgodsdienst, waardoor de Romeinse
kwestie als beëindigd Werd beschouwd. Die kwestie
had in de loop der jaren voor heel Wat ophef
gezorgd. Datzelfde jaar Werd door de Bond Jong
Limburg in Eijsden ook nog een protestvergadering
gehouden tegen het “Bolsjewistisch” Rusland.

Wies Moens

Val Dieu

Ook na 1929 ontplooide afdeling Eijsden van jong
Limburg heel wat activiteiten. Lezingen, meestal
handelend over een godsdienstig onderwerp, Werden
gehouden met de regelmaat van een klok. Prof.
Feron sprak over de “Broederschap in het christeni
dom", Callewaert over “De ziel van Vlaanderenafi het
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Tweede Kamerlid Henri Hermans herdacht
Monseigneur Nolens, terwijl in 1932 Dr. Lijdsman
een herdenkingsrede hield bij het overlijden in dat
jaar van KardinaalVan Rossum. Ook de bekende
Vlaamse dichter Wies Moens, die veel invloed had
op jonge katholieken, Was meermalen gast van de
afdeling Eijsden. In de oorlogsjaren (1940- 1944)
Werd hij directeur-generaal van het Nationaal
Instituut Radio (NIR) in België. Na de oorlog Werd
Wies Moens bij verstek ter dood veroordeeld
Wegens collaboratie met de Duitsers. Hij Woonde
toen in Heerlen. Andere sprekers, Waren o.a. Henri
't Sas, Ir. Feber en Max van Poll; namen die de
ouderen zich Wellicht nog kunnen herinneren.
Cursussen over godsdienst en maatschappij Werden
gegeven door Pater Carolus Tesser (OEM), terwijl
jaarlijks rond Goede Vrijdag passielezingen werden
gehouden. De abdij vanVal-Dieu en de dom van
Aken Werden bezocht en natuurlijk Waren leden van
de afdeling Eijsden van Jong Limburg present op de
bondsretraites.Voorts Werden door de afdeling acties
op touw gezet voor een goed doel. Een avond,
Waarop de film “Ria-Rago" Werd vertoond, bracht
f. 500,- op voor de missie, hetgeen in die tijd veel
geld Was en de opbrengst van een muzikale liefda-
digheidsavond was bestemd voor de armen in
Eijsden. Tijdens de feestavonden, die de afdeling
Eijsden organiseerde, traden onder meer de
“Maastrichtsche Kwartetvereeniging St. Cecilia” en
het “Vlaamsch Nationaal Tooneel” op.
Pier was afdeling Eijsden op haar eigen vaandel.
Ondanks de hoge aanschafiingskosten kon door
schenkingen van particulieren het verenigingsvaan-
del in 1930 Worden ingezegend.Vanaf die tijd Werd
de Vlag meegedragen in de sacramentsprocessie. Het
vaandel Werd ontworpen door Prof. Adams en geba-
tikt door kunstschilder Bellefroid. De kleurrijke
vlag, Waarop een opstijgende vogel stond afgebeeld,
symboliseerde jeugdige activiteit en het streven naar
hogere idealen, kracht zoekend in het katholieke
geloof. (Waar zou dat vaandel zijn gebleven?)
Een belangrijk feit Was de oprichting van een biblio-
theek door Jong Limburg. De reden Van oprichting
van een eigen bibliotheek was de verspreiding van
boeken en tijdschriften in Eijsden door instellingen
die, naar de mening van de parochieherders, het
rooms-katholieke geloof vijandig gezind waren. Er
bestond Weliswaar al een parochiebibliotheek, vertel-
de de heer jacques Philippens (Breusterhof) ons,
maar het niveau hiervan liet te wensen over. jong
Limburg pakte uit met het betere literaire Werk, ter-
Wijl ook tijdschriften en studies over religie, cultuur
en economie e.d. voorhanden waren. Deze biblio-

theek Was eveneens gevestigd in het patronaatsge-
bouw. In oktober 1929, één jaar na de oprichting
van afdeling Eijsden, Werd de “jong Limburg
Bibliotheek” geopend. Leden van Jong Limburg
konden van de bibliotheek gebruik maken vóór en
na de vergaderingen en bijeenkomsten van hun
organisatie, terwijl voor andere belangstellenden
de bibliotheek open Was op zondagmorgen van
11 tot 12 uur. In 1934 Werd de _]ong Limburg
Bibliotheek, met de teloorgang van de Bond (Waar-
over later meer), opgeheven. De boeken en tijd-
schriften Werden overgedragen aan de parochie-
bibliotheek, voor zover, aldus de heer Philippens, deze
niet al door enkele leden Waren ingepalrnd. Om die
ophefling was pastoor Ramaekers (Roeje Pie, 1932-
1937) niet rouvvig. Hij had het wat minder goed op

_]ong Limburg begrepen dan zijn voorganger.
Dat de gemeente het Werk van de vereniging
Waardeerde blijkt uit het raadsbesluit van 12 decem-
ber 1930, Waarbij de afdeling Eijsden een subsidie
uit de gemeentekas Werd toegekend van f. 100,-.
Toch stuitte de afdeling Eijsden van jong Limburg,
zeker in de beginperiode, op Weerstand binnen de
Eijsdense gemeenschap. Jong Limburg werd gezien
als een elitair clubje. Een deel van de leden Was
afkomstig uit de (vermeende) betere milieus en een
“Witte boordenrnentaliteit” Was hieraan niet hele-
maal vreemd.

De Bondsdag gehouden in Eijsden op 3 september 1933
De vele activiteiten die afdeling Eijsden ondernam,
in tegenstelling tot een groot aantal andere afdelin-
gen in Limburg, Was voor het hoofdbestuur van de
Bond Jong Limburg aanleiding Eijsden te belasten
met de organisatie van de Bondsdag in 1933. Die
Bondsdag Werd gehouden op 3 september en viel
samen met de viering van het eerste lustrum van
afdeling Eijsden.
Eijsden pakte de zaken groots aan. Om 9 uur
's morgens Werden de zusterverenigingen op het
Stationsplein ontvangen, waarna gezamenlijk de
Hoogmis in de kerk van Breust werd bijgewoond.
Om 12 uur had een oflâciële ontvangst plaats in het
gemeentehuis (thans Oude Raadhuis). Na afloop
daarvan zorgden de zusters Ursulinen voor een uit-
gebreid diner in hun klooster aan de Breusterstraat
(nu gemeentehuis). Rond 17.00 uur, na afloop van
de Algemene Vergadering, werd kasteel Eijsden
bezocht waar het gezelschap een ereconcert kreeg
aangeboden door harmonie Sainte Cecile, onder lei-
ding van de toenmalige luitenantkapelmeester Arthur
Renkin. Om 8 uur 's avonds Werd een kunstavond
gehouden in de zaal van de heer Reintjens-Jacobs
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Jong Limburg, afdeling Eijsden augustus
1933 bij de viering van het eerste lustrum
van de vereniging. Foto: EV4358
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7 JefWolfs;
8 Juul Fonsaer;
9 Emiel Smeets;
io Nol Lucassen;
1 1 Albert Taeymans;
12 Eugène Lambert;
13 Jacques Philippens;
14 Gerard Stassen, kapelaan;
1 5 Sjeng Speckens;
16 Willy Henquet;
17 Mathieu Waterval;
18 Mathieu Partouns;
19 Dré Huijnen;
zo Martin Bessems;
21 Pierre Lousberg;
22 Bear Huijnen;
23 Emiel Philippens;
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Guillaume Wolfs;
Dr. E. jonkheer van Nispen tot Sevenaer;
Raphaël graafde Liedekerke de Pailhe;
C. baron de Loë;
Pierre Spauwen;
Zjeng Frisson.



uit eijsdens verleden nummer 104, mei' 2006

Jong Limburg bij gelegenheid van de in 1933 in Eijsden georganiseerde
Bondsdag. Gelijktijdig werd het eerstre lustrum van de Bond jong
Limburg afdeling Eijsden gevierd. De foto is gemaakt voor het toen-
malige gemeentehuis]postkantoor, nu Oude Raadhuis 1. Foto: EV4359

Bij gelegenheid van de viering van het eerste lustrum werd ook een
feestgids uitgegeven. Afgebeeld: het omslag, dagorde en programma
blz. 23. Afbeeldingen rechter pagina: selectie advertenties feestgids

IO

(laatstelijk White Horse) Kerkstraat 4.Afwisselend
traden op jose Candel, een sopraanzangeres uit
Maastricht, met liederen van Grieg, César Frank, De
Gretchaninow en Durante, deVlaamse voordrachts-
kunstenaar Ant.Van der Plaetse, die gedichten decla-
rneerde van o.a.]oost v.d.Vondel,Wies Moens.
Marnix Gijsen en Guido Gezelle, terwijl M. Lejeune,
professor aan het Koninklijk Conservatorium van
Luik, een aantal vioolnurnrners ten gehore bracht.
Dat de afdeling Eijsden kon terugzien op een zeer
geslaagde Bondsdag, blijkt uit het onderschrift bij de
foto, genomen Voor het oud-gemeentehuis aan de

W
AFDEELING EIJSDEN

FEESTGIDS
UITGEGEVEN BlJ GELEGENHEID DER VlERlNG VAN

HET EERSTE LUSTRUM
EN DEN BONDSDAG

oP 3 sEPT. 1933
Were

te

Druk L. HOPPERS 8 ZDNEN,RaIdbuisstraat 23 Beek (LJ

"`
DAGoRDE.

9 uur v.m. Ontvangst der ZusterfAfdeeliugen op 't Stations-
plein.

10 uur v.m. Hoogmis, waaronder toespraak.
12 uur Ontvangst ten Raadhuize.
l uur Diner in het klooster der Eerw. Zusters

Ursulinen.
3 uur Algemeene Vergadering van den bond ,Jong

Limburg.”
5 uur Gezamenlijke wandeling naar het Kasteel.
5§ uur Bezichtiging van het Kasteel. waarna Concert

door de Harmonie „St. Cecile" van Eijsden.

PROGRAMMA.
Eereconcert aangeboden door de Harmonie

..St. Cecile"
GRAVIN DE GELOES-DE LANNOY, Beschermvrouwe; RENÉ GRAAF
DE LlEDEKERKE DE PAILHE, Presicient;lRv FERN.PlSAST.Vice-President
HUB. SMEETS, Secretaris en Voorz. Dag. Bestuur; ARMAND VERCAUTER
Penningmeester.

DIRECTEUR: LUlTENANT-KAPELMEESIER ARTHUR RENKIN.

l. DEFILÉ DE LA GARDE REPLUBLICAINE. Marsch
G. Wettge.

2. FIRENZA, Fautaisie-Ouverture . Gabriel Allier
3. MON COEUR SOUPIRE. Suite de Valse, van Mozart

Arthur Renkin.
4. VERONIQUE. Fantaisie sur l'Opéra-Comique. v. André

Messager . . . . . . . . . . . I. Furgeot
5. LE CALIFE DE BÃGDAD. Ouverture, van Boïeldieu

Th. Rottier
6. CHANTS DE LA FAGNE . Arthur Renkin
7. RIENZI. Ouverture de l'Opéra, van Richard Wagner.

Arthur Renkin.
8. 5e SYMPHONIE, ie gedeelte, v. Beethoven

Gelegenheid tot eenvoudig avondeten
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WllN- EN
LlKEUR-HANDEL

BOERENLEENBANK
EIJSDEN

Ge e n veiliger
Geld belegging
cl a n b il' d e .

BOERENLEENBANK
Geen goedkooper CREDIET

Men wende zich. tot
clen kassier ol tot den

Directeur: G. Jacobs

eewfimeešø-efewwmew
Fruittelers!

Raadhuisstraat, Waarop het hele
gezelschap pontificaal staat afge-
beeld. Letterlijk staat er in het
bondsorgaan “Jong Limburg” te
lezen: “BeWonderende en dankbare
hulde aan de afdeling Van
“Neerlands eerste plaats” Voor de
koninkljk ruime manier, Waarop ze
haar gasten geestelik en stofielik
onthaalde, Volgens een onovertref-
baar programma. Tenslotte een zin
van harte gemeende Waardering
op uitdrukkelijk verzoek van
Bondsvoorzitter Koelman aan de
snelvoetige dames, die met prakúe-
se elegantie en een verbluíïende
handígheid de ambrozijnse spijzen
opdienden, door technies~knappe
kokzusters vervaardigd”.
Wat niemand toen kon bevroe-
den Was dat de Bondsdag in
Eijsden in 1933 de laatste was
van de Bond Jong Limburg.

___-*_ VERKOOPT: i
Fruitkooplieden! HUBERT STEVENS'š

_ B E T R E K T I
Radiohandelaar en ë

. A u to - verhuurder š

uw FRUIT l DE ë
Fruitveiling EUSDEN
WWfieMw-Neeeeeww -

Wilhelminastraat 15 : Eijsden š

DRINKT

HENQUETS
l'

BIER
II

II

RUWIEL- EN RADIOHANDEL

H. PUTS - EIJSDEN
Levering v. 1e klas merken Rijwielen 8- Onderdeelen
REPARATIE-[NRICHTING OLlE EN BENZINE

RADIO TELEFUNKEN SERVICE
ALLEENVERKOOP VOOR EUSDEN EN OMSTREK EN

A. HUYNEN-HARDY
cAFÉ _ RESTAURANT

WILHELMINASTRAAT 25, EIJSDEN

EER WZLISTERS
FRANCISCANESSEN,

TE BRELIST-E YSDEN
Rust-Pension voor bejaarde Dames!

BN GROS

Een kenner
ROOKT

"EPM

z ff “ \
\

TY
Sigaren

L. Hoppcrs
BEEK (L1

I. Peerboom-lloutermans
Dames en Hmznkapper

à
Pufumeriêu :u
Rook VArtikelen!
v

Kerkstraat 1 z Eijsden

DROGISTERU G.THEUN|SSENW f
E Y S D E N

SPEClALlTE'S

CHEMICALIEN

DROGERUEN
_
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„JONG LIMBURG” |

oPcEHEvZEN[07om
[zwOp de Zondagmiddag te Sltta d ge-

houden Hoofdbestuursvergadering

van den Bond Jong Limburg, werd

besloten tot opheffing van genoem-
den Bond in verband met Bisschop-

~ pelijke plannen inzake de organisatie
der R. K. Jeugdvereenigingen in Um-

burg.

Bericht in de Limburger Koerier van 11 juni 1934

*die teloorgang* an :fe *mad gong Lf'ëbcrg

In zijn bestaan kende de Bond heel Wat ups en
downs. Na een fris en actief begin, kwam er met het
uitbreken van de eerste Wereldoorlog een keerpunt.
Aan bondsactiviteiten ontbrak het totaal. De schuld
Werd gelegd bij de mobilisatie, Waardoor Veel jonge
mannen aan het Verenigingsleven Werden onttrok-
ken.Voor de bisschop Was dit aanleiding Jong
Limburg te stimuleren samen te Werken met de
middenstandsverenigingen en met de in opkomst
zijnde studentenclubs. Die samenwerking kwam
echter niet van de grond. Rond 1920 Was er sprake
Van een opleving. De wederopstanding Werd geme-
ten aan de hand Van het aantal leden dat de retraite
had bezocht. Immers tweemaal per jaar, in het
voor- en in het najaar, Werden bondsretraites gehou-
den voor de leden. Meermalen kon een retraite niet
doorgaan, Wegens gebrek aan belangstelling. De
opleving bleek echter van korte duur en het bestuur
Van de Bond Werd, Via het bondsorgaan, meermalen
verweten dat het Weinig activiteiten aan de dag
legde. De vele bestuurswisselingen en het gebrek aan
tijd Waren volgens het bestuur hieraan debet.Toch
was dat Vervvijt niet helemaal terecht. De taak van
het bestuur was vrij beperkt. Zijn voornaamste
doelstelling Was het oprichten Van plaatselijke afde-
lingen.Voorts regelde het de dagelijkse gang Van
zaken Van de Bond. Activiteiten werden Van de
afdelingen verwacht. Die activiteiten bestonden in
hoofdzaak uit het organiseren Van lezingen over
allerlei onderwerpen, Vooral over godsdienst, kunst,

Il

Wetenschap en economie. Ook het steunen Van
katholieke verenigingen, het organiseren van bij-
voorbeeld rnissieoptochten en fancyfairs Voor een
goed doel, het opvoeren Van stichtelijke toneelstuk-
ken, etc. Waren activiteiten waarmee de afdelingen
uitpakten._long Limburgers Waren Vaak Vertegen-
Woordigd in diverse katholieke organisaties. Een
aantal afdelingen bleek echter op sterven na dood
en Verzuimden zelfs hun contributie te betalen.
In 1925 schreef de toenmalige bondssecretaris
W Hoefnagels in het jaarverslag: “Ik zou die sluime-
rende afdelingen Willen Wakker schudden en
toeroepen: “Laat Limburg, laat Nederland zien
dat er een _]ong Limburg leeftl”
1928 staat geboekstaafd als een Vruchtbaar jaar. In
dat jaar werd in Heerlen een bondsdag gehouden
Waar Dr. Moller, lid Van de Tweede Kamer, Dr. Poels
en Dr.Van Gils het Woord voerden. De dag Werd
besloten met een feestavond. Het doel Van de
bondsdag Was het enthousiasme onder de leden te
vergroten. Dat jaar Werd ook een goed bezochte
Katholiekendag gehouden, terwijl in Eijsden, zoals u
heeft kunnen lezen en Brunssum nieuwe afdelingen
Van de Bond Werden opgericht.
Na 1928 liep het ledenaantal gestaag terug. De
meeste afdelingen kenden een groot aantal papieren
leden, die nooit de Vergaderingen bijwoonden of
deelnamen aan de activiteiten.Vaak hadden de afde-
lingen een grote achterstand in het betalen van de
contributie aan de Bond. De bondscontributie
bedroeg toen rond de f. 3,- per lid per jaar. Een
Veeg teken noemde de Bond het, dat slechts een
gering aantal leden (17) in 1931 de bondsretraite
had bezocht.
In 1933 Werd op de Katholiekendag te Heerlen de
Werknemende Middenstand (WM) opgericht en
daarnaast de Katholieke Jonge Middenstands-
Vereniging (KJ.M.V.). Door deze standsorganisaties
kwam Jong Limburg nog meer in de knel.Toch
kwam het besluit van het hoofdbestuur op zondag
10 juni 1934, om de Bond jong Limburg op te hef-
fen, voor menigeen als een donderslag bij heldere
hemel. Dat besluit werd genomen op aandringen
van Mgr. Lemmens, de toenmalige bisschop Van
Roermond. De ophefi'ing van hun Bond konden de
leden de dag daarop lezen in de Limburger Koerier.
Slechts één zin Vvijdde de krant aan die ophefiing.
Volgens oud-leden zou de bisschop de krant hebben
gevraagd over het verdwijnen van Jong Limburg
geen ophef te maken. Een verzoek van de bisschop
stond in die tijd gelijk aan een bevel. Dat bleek ook
uit de afscheidsrede Van de voorzitter Van de afde-
ling Tegelen op 6 juli 1934: “Hetgeen reeds enige
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Jacques Philippens, het enige nog in leven
zijnde oud-lid van de Bond Jong Limburg.
Foto: Guy Schroen, 2005; GS454

tijd dreigde is jammer genoeg een feit geworden.
Monseigneur heeft beslist en dus hebben Wij ons
hierbij neer te leggen, en zij het ook zoals Pastoor
Verheggen op de vergadering te Sittard zeide, met
droefheid in het hart moeten Wij zijn besluit eerbie-
digen en heengaan”.
Onder de titel “Was de opheffing jong Limburg
verantwoord?” publiceerde oud-bondsvoorzitter
A.H. Steenaert in 1977 een vijftal artikelen in het
Limburgs Dagblad, Waarin hij de ophefiing van de
Bond jong Limburg aan de kaak stelde. Hij noemde
de liquidatie voor de in- en outsiders een onbegrij-
pelijke beslissing. Hij Vroeg zich af Wie de adviseurs
Waren van bisschop Lemmens. “Enkele in hun afde-
ling teleurgestelde leden? Dr. Poels of de leiders van
de Katholieke jonge Middenstand?” Mogelijk toch
Dr. Poels omdat hij de grote animator Was van de
standsorganisaties en jong Limburg was dat niet.
Maar dat stond in schril contrast met zijn enthou-
siasme over het idealistisch streven van de Bond
Jong Limburg. “jong Limburg paste volgens Dr. Poels
geheel in het kader en de strategie Van het lekena~
postolaat”, schrijft A.H. Steenaert. Maar hij vreest
toch dat de Bond indirect het slachtoffer is geworden
Van Poels ideeën over de standsorganisaties.
De ophefling van de Bond jong Limburg betekende
het einde van de nog jonge en actieve afdeling
Eijsden.

Tino Huijnen
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:L'Z'Zm`...„.f""`w“k-äcå _7~

Was___0_p_______heffing Wmm.. ,_
*

__
°°J011g_L_11-±.1_1;g7° if-m
verantwoordWww-ë,l Q _

šë'f'ng-*fi ai'åäš'ëå

mp+heffmg”` o Limbu, 9

Dlh In! mnidmband''Jam mn dl upMng :bl nu
Limburg" 019mm ll afdalingen Ich-tion b kboflr niet

anr moda de:1q hm bondr.
Ommhm> minn lkhüuänm

Ian hu:4wbfl|n.fluum flnmmcbn
nmqruunlnplmumyuel- .minnen-\MQ
Iluhzidnmligmg

:funk
een club mu dan! Mui!!

mn' de whgßh'.
:mbo . - .
d lilm bniddl ontwikkeld . ..HZ-min “úw-Mimi' De doelstelling ir

'bmddmud ond ,

Tas opheffing
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Publicaties Limburgs Dagblad,januari 1977

Bronnen:
jos Spijkers: De Bond jong Limburg 1904-1934; Nijmegen,
kandidaatsscriptie 1975.
Diverse uitgaven van het Bondsblad 'jong Limburg” periode 1920-
1934 (Sociaal Historisch Centrum Maastricht/Stadsarchief en
Bibliotheek Maastricht).
De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Bond_]ong
Limburg (Stadsarchief en Bibliotheek Maastricht).
Defeestgids, uitgegeven bij gelegenheid van de viering van het eerste
lustrum van tyrdeling Eijsden van jong Limburg op 3 september 1933.
Irybrmatie van onder andere Zjeng Frisson (zg) en Baer Huijnen
(zg) respectievelijk 1ste en 2de secretaris en jacques Philippens, lid
van Afdeling Eijsden van de Bond jong Limburg.
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Kent u ze nog?

Kinderen eerste en plechtige H. Communie 1 mei 1932
bij kerk van de H. Jozef te Oost-Maarland

Foto ter beschikking gesteld door
mevrouw Antoinette Custers-
Spauwen.

1 . Giel Aarts;
2. Pierre Wolfs (van Fieneke);
3. Harie Wolfs (van Fieneke);
'4. Pierre Pinckaers
5. Pierre Aarts (Pieke)?;
6. Pierre Rousch
7. .7 Aarts (mogelijk ook Frans Wolfs);
8. Francois Plusquin;
9. Pierre Theunissen;
10. pastoor Rosier;
11 . Sjeng Janssen;
12. Frans Wolfs (van Tijneke);
13. Tinus Wassenaar;
14. Henri Hartmann;
15. Chretien Tossings;
16. ? Doyen (broer van Bèrke, Rijckholt);
17. Nico Duijsens;
18. Fransje Wolfs (jong overleden);
19. Willy Duijsens;

1 3 4 5 zo. An Jacobs;2 6 7 _
l l 8 21. Mla Hartmann;

9 10 22. Juliette Paquaij;
13 14 23. An Rozenhout;

12 20 21 23 24 25 26 24. Jean Doyen (Rijckholt);17 19 22 25. 2
16 13 27 28 29 30 26. René Vliegen;

27. Lambert Alberts;
28. Theo Kempener (Rijckholt);

31 32 33 34 35 36 37 29. Nicola Dupont (Rijckholt);
30. Jacques Rutten;
31. Bep Schiepers;
32. Antoinette Spauwen;
33. Mia Dohmen (Rijckholt);
34. Lisa Paquaij (geëmigreerd naar VS);
35. Mieke Bosch;
36. Lisa Boersma;
37. Nellie Bronckers (Rijckholt).

Met dank aan Chretien 'IïrssingsjefAlberLsI Marie-
Elisejacobs- Vliegen,]eanne Rutten-Henquet
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Straatnamen

Jacques lebel
Conference
Brederode
Saint-Remy

jacques Lebel

Dit internationaal
bekende ras is afkomstig
uit de streek van het
Franse Amiëns Waar het
omstreeks 1825 genoemd wordt
onder de naam Double des
Vosges. De jacques Lebel komt in
ons land Vooral voor Zeeland en
Limburg. De boom groeit fors en
vormt een kroon die Windgevoe-
lig is. De bloei is Vrij laat en de
bloemen leveren slecht stuifmeel.
Specifieke bestuivers zijn niet
bekend. Desondanks is de boom
niet alleen vroeg vruchtbaar maar
ook rijk dragend. Hij geeft daar~
bij een hoge opbrengst.

Vrucht: urzj groot, grof onregel-
Foto:Jean Creuw ls, 2005 matig en vrij breed van vorm. De

kleur is groen met hier en daar
rode strepen. _De schil is vettig.
De smaak is rínszoet en de appel
is zeer geschikt als moesappel.
Gebruikstijd: pluk in september
en eetrrjp in oktober. De appel i
laat zich maar matig bewaren. `

Jacques Lebel. Foto: Guy Schroen, 2005; 680196
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Confe; ence

Deze soort werd omstreeks 1885
voor het eerst geteeld door de
gebroeders Rivers en kwam in
1894 in de handel. De
Conference is een steil groeiende
boom en uitermate geschikt voor
de laagstamteelt. Anno 2006
Wordt hiJI hiervoor benut. De
boom stelt geen speciale eisen
aan de grond en is reeds vroeg
vruchtbaar. De bloeitijd is vroeg,
de opbrengsten zijn regelmatig.

Vrucht: middelgroot tot groot, zeer
lang gerekt, naar de steel dun uit-
lopend, gelijkvormig. De peer is
van goede kwaliteit en uitermate
geschikt voor de handel.
Kleur: heldeigroen met veel roest-
vlekken, naar de kelk toe echt
roestig.
Kelk: klein, halfgesloten in vlak-
ke kelkholte.
Vruchtvlees: rose, saprijp, smel-
tend, zoet, aangename smaak.
Pluk: vanaf oktober en direct
gebruiksklaar.

16

BREUERODE

Brederode

De Brederode is een zeer beken-
de oude stooibeer. Hij Werd
gewaardeerd vanwege zijn uitste-
kende kwaliteit, houdbaarheid én
goede handelswaarde. Men
onderscheidt binnen het ras de
Echte Brederode, de Zure
Brederode, de Groene Brederode
en de Dikkop. Als mutant is er de

Conference. Foto: Guy Schroen, 2005; 650207

Brederode. Foto: Guy Sch roen, 2005; GSoz1o

Zoete Brederode, ook WelValse
Brederode genoemd. Het enige
verschil met zijn broertjes, de
naam zegt het al, is de mate van
zoetheid. De herkomst van de
peer is onbekend. Hij werd voor-
al geteeld in de Betuwe. Hier in
zuid-Limurg gold de Saint-
Remy als voornaamste stoofpeer.
De boom is een vroege bloeier
en de pluk start begin oktober.

Vrucht: de peer is middelgroot en
regelmatig, meer breed dan hoog,
bijna appelvormig.
Vruchtvlees: het is een goede
stoofiøeer met wit, korrelig vrucht-
vlees dat na het stoven mooi don-
kerrood kleurt. De peer is niet
geschikt voor handconsumptie.
Zou de naam Brede-rode een ver-
wijzing zijn naar zijn vorm e'n
deze rode kleur? V
Kleur: dqígroen met hier en daar
wat roest, na langere bewaartijd
mooi geel.
Gebruikstijd: pluk varuyt begin
oktober, eetrijp vanøyr december. In
koelhuis houdbaar tot medio april.
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Foto: jean Creuwels, 2005

De herkomst van de Saint-Remy
is binnen de literatuur onbekend.
Ten zuiden van Eijsden, in het
land Van Herve, Werd van ouds-
her veel gedaan aan veredeling in
de hoogstarnteelt. Het lijkt daar-
om logisch aan te nemen dat de
peer als ras uit de omgeving van
het dorp St. Remy, even ten zui-
den vanVisë, komt.
De boom groeit fors en breed uit,
Wordt echt groot. Hij is zowel
geschikt voor hoogstamteelt als
voor laagstamteelt. De Saint
Remy .behoort tot de beste stoof-
peren, draagt goed en regelmatig.

I7

St. Remy. Foto: Guy Schroen, 2005; GSoz11

Vrucht: groot tot zeer groot, naar
kelk breed uitlopend, gelijkvormig.
Kleur: groen met roestvlekken en
stippen, aan zonzijde vaak een
iets bruinrode blos. Naarmate de
vrucht rijpt, wordt hij geel.
Kelk: open, vlakke kelkholte.
kelkblaadjes zijn vergroeid met
het vruchtvlees.
Vruchtvlees: hard, korrelig, wit.
Gebruikstijd: pluk september; eet-
baar januari-mei.

Jean Creuwels

Bronnen:
_].M. Brand: Hoogstamvruchten. Een uitga-
ve van de Stichting Landelijk Overleg
Natuur- en Landschapsbeheer 1985.

L. Idema:Verdu1enene appel -en perenras-
sen. Een uitgave van RIVRO l/Vageningen
(Rijksinstituut voor het rassenonderzoek
van rultuurgewassen), 1983.

Hoofdsortiment van appels en peren.
Onder redactie van De Nederlandse
Heidemaatschappij, 1948. Uitgave: In het
huis “De Crabbe'JArnhem.

j. Hiemeleers en E.H.P. l/Emderhasselt:
Fruitteelt. Uitgave: De Belgische
Boerenbond, 1947.

Pomologia, Driemaandelijks Informatieblad
van de Belgische Nationale Boomgaarden
Stichting. Diverse jaargangen.
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Een mislukt particulier initiatief tot beëindiging
van het simultaneum in Eijsden, 1820 en Verder

ln Uit Eijsdens Verleden 102 (september 2005) publiceerden
we, van de hand van W.A.J. Munier, de bijdrage Plannen tot
beëindiging van het simultaneum in Eijsden tijdens het pastoraat van
ds. Anthon Adriaan Wierts van Coehoorn (1811-1847). Het tot
stand komen van deze beëindiging zal, zoals we inmiddels
weten, een lange weg te gaan hebben. Hoofdpersonen in de
nu voor u liggende bijdrage zijn, u kent hen reeds, ds. Wierts
van Coehoorn, een bijzonder accuraat en integer man die openhar-
tig voor zijn mening uitkwam en oud-burgemeester en ouder-
lingJ. P. Nolens, een man zonder kinderen die niets liever deed dan
met zijn vermogen de gemeente te verfraaien en de welstand te
bevorderen. Beiden hebben zo hun eigen agenda met daarin
hun eigen motieven.

Voormalig Nederlandse Hervormde kerk te Gulpen. ln gebruik geno-
men 27 augustus 1837. Inmiddels afgebroken.

De kerk werd in gebruik genomen 10 september 1837 en is anno 2006
nog altijd in gebruik voor de Hervormde eredienst.

Het simultaangebruik van de St.-Christinakerk in
Eijsden door de roomsen en de protestanten heeft
voortgeduurd tot 1857/8. Dit sinaultaangebruik
vormde het restant van een gebruik dat in de Staatse
Landen van Overmaas in de zeventiende eeuw van
de grond was gekomen. Een gebruik dat na de
beëindiging van het Staatse bewind elders al eerder,
zij het op verschillende tijdstippen, was verdwenen.1
Zo kwam er inValkenburg al rond het jaar 1811 een
eind van het simultaangebruik van de kerk aldaar.2
In het begin van de twintiger jaren van die eeuw
volgden er, onder het bewind van koningWillem I,
besprekingen tussen een groot aantal instanties om
rnet behulp van een algemene maatregel van bestuur
in één klap een einde te maken aan het instituut in
de andere plaatsen. Deze poging eindigde in een
mislukking.3 Wel kwam er aan het einde van deze
twintiger jaren een eind aan het simultaneum in
Geulle. Na het uitbreken van de Belgische opstand
in 1830, die de gehele provincie Limburg met uit-
zondering van de vestingstad Maastricht, onder
Belgisch bestuur bracht, maakten de roomsen in
Beek, Gulpen en Meerssen, profiterend van de
omstandigheden, resoluut een eind aan het medege-
bruik van hun kerken door de protestanten.4

Leopoldskerkjes

Na de Belgische Opstand in 1830 maakten de roomsen in
Beek, Gulpen, Heerlen en Meerssen resoluut een eind aan
het medegebruik van hun kerken door de protestanten (zie
tekst). 0m hierin tegemoet te komen komt, tijdens het
bewind van koning Leopold l, een officiële regeling tot stand.

Op 11 juli 1835 neemt Koning Leopold het volgende besluit:
Les consistoires protestants de Beek, Meerssen, Heerlen et
Galoppe (Limbourg) sont autorisés à faire construire, pour
|”exercice de leur culte, dans chacune de ces quatre commu-
nes, un temple, conforme'ment au plan approuvé par nous et
anexé au présent arrêté. Donné à Bruxelles le 11 juillet 1835,
Leopold.
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Daarvoor kwam in 1835, tijdens het bewind van
Koning Leopold I, een ofliciële regeling tot stand.
Deze regeling hield in dat voor de hervormde
gemeenten, met financiële steun van de regering in
Brussel, eigen kerkj es zouden worden gebouwd
onder Voorwaarde dat men definitief zou afzien van
alle aan het simultaneum verbonden rechten. Deze
kerkjes kwamen voor de gemeenten Beek, Gulpen
en Meerssen gereed in 1837. Het kerkje van
Heerlen kon een jaar later in gebruik worden geno-
men.5 Ten gevolge van deze ontwikkeling bleef
Eijsden de enige plaats waar het sirnultaneum bleef
functioneren.

L-en ome: wacht `níšatlefin 15520 'en ,
uidfbrsfgtreesfrvaa Eisden.

l) it'šleiiš,

In de laatste maanden van 1820 startte de oud-
burgemeester van Eijsden, j. P. Nolens, uit eigen
beweging een actie om de Hervormde Gemeente,
waarvan hij zelf lid was en gedurende een aantal
jaren ouderling geweest was, een eigen kerkgebouw
te bezorgen.5 Hij ging hierbij met voortvarendheid
te werk. Hij liet een Luikse bouwmeester, een zekere
Vivreux, een plan ontwerpen en een bestek met
begroting opmaken. De totale kosten Werden

De aanneemsom voor deze vier kerkjes, de zogenaamde
Leopoldskerkjes, werd begroot op 42000 franc. Bij Konink-
lijk Besluit van 10 augustus i835 werd besloten dat het
Gouvernement per kerk 20000 franc zou bijdragen, de pro-
vincie 10000 franc en de betrokken burgerlijke gemeente
7445 franc. Elk van de vier gemeenten moest plaatselijk het
resterende deel van de aanneemsom, zijnde 4500 franc,
bijeenbrengen en verplichtte zich af te zien van zowel even-
tuele bezittingen als het gebruik van hun voormalige kerken.

Redactie

Bron: T L. Korpomal: Na duisternis licht. Protestanten in Zuid
Limbuq op weg naar 2000.

I9

geraamd op 9200 gulden.6 Om de aantrekkelijkheid
Van het plan te verhogen, Verklaarde hij zich bereid
een deel van zijn tuin, die in het centrum van het
dorp en dicht bij de gemeenschappelijke begraaf-
plaats gelegen was, als bouwplaats af te staan. Ook
was hij bereid een bedrag van 1000 guldens te four-
neren als tegemoetkoming in de bouwsom en stelde
hij in het vooruitzicht op te zullen komen voor de
bouw van een orgel wanneer de kerk eenmaal afge-
bouwd zou zijn. In de wetenschap dat de gemeente
slechts beschikte over geringe middelen, stelde hij
zich daarbij voor ogen een beroep te doen op de
koning om de resterende bouwkosten te subsidiëren.

Op een vergadering Van het consistorie, 24 decem-
ber 1820, bleek ds.Wierts van Coehoorn7 niet zo
enthousiast over dit plan. Hij verklaarde zijn mede-
werking slechts dan te willen verlenen, wanneer
men hem kon overtuigen van het goed recht om
zich voor dit soort zaken tot de koning te wenden
én een dergelijk beroep ook een reële kans van sla-
gen zou hebben. Hij wist het consistorie tot dit
standpunt te bewegen.Tot grote verrassing van dit
college legde een der diakens,]. Francks, op de
eerstvolgende vergadering, 23 januari 1821, namens
de heer Nolens, wiens oomzegger hij was, de tekst

De kerk werd in gebruik genomen 3 september 1837 en is anno 2006
nog altijd in gebruik voor de Hervormde eredienst.

De kerk werd in gebruik genomen op 22 april 1838 en gesloopt in 1949.
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van een petitie aan Zijne Majesteit kant en klaar op
tafel). Slechts de handtekeningen van de predikant
en van de leden van de kerkenraad ontbraken.

Het Was duidelijk de bedoeling met deze overrom-
pelingsmanoeuvre de instemming van dit college
voor het plan, dat in het stuk in den brede Werd uit-
eengezet, te verwerven.10 De stijl van de “Urheber”,
jl). Nolens, Werd daarin opnieuw zichtbaar. In de
tekst Werd gewezen op het feit dat sinds onheuglijke
tijden door beide gemeenschappen de godsdienst in
één en hetzelfde kerkgebouw was verricht. En hoe-
wel wederzijds alle mogelijke inschikkelijkheden
waren betracht, had men toch niet altijd wrijvingen
kunnen voorkomen. Dit laatste vormde de overgang
naar de constatering dat het toch Wel wenselijk Was
uit te zien naar de middelen om elke godsdienst een
eigen kerkgebouw te bezorgen. Dat nu Was voor de
Hervormde Gemeente mogelijk geworden dankzij
het royale aanbod van de heer Nolens. Hij Was het
die zich als mede -ondertekenaar en oud-ouderling
presenteerde, mits Zijne Majesteit genegen Was op
te komen voor de nog benodigde 8200 guldens. De
rekwestranten meenden daarop te mogen rekenen,
zoals omstandig uit de doeken Werd gedaan, op
grond van de constante bereidheid die Zijne
Majesteit aan de dag had gelegd tot aanmoediging
van elke poging strekkende om aan hare goede onder-
danen de volkomenste vrijheid in de uitoejfkning hunner
godsdienstige plechtigheden te verzekeren. Deze bereid-
heid Was in allerlei Voorbeelden, Waarvan er een
aantal Werden opgesomd, aan het licht getreden.T0t
slot Werd aan Zijne Majesteit ter overweging gege-
ven om ook de Roomse Gemeente, die immers het
Voordeel zou verwerven de dorpskerk voortaan
exclusief ter beschikking te krijgen, ertoe te bewe-
gen naar recht en billijkheid in de onkosten voor de
bouW van het nieuwe kerklokaal voor de
Hervormde Gemeente bij te dragen.

De overrompelingsmanoeuvre van Nolens had geen
succes. De vergadering zag ook in tWeede instantie
niets in deze onderneming. De leden Van het colle-
ge weigerden allen hun handtekening onder de
petitie te plaatsen, ook de genoemde diaken Franck.
Samen stelden zij een verklaring op. Hierin Werden
omstandig de redenen die tot hun Weigering hadden
bewogen, uiteengezet. Deze zijn zo onthullend voor
de manier Waarop althans deze gemeente, na een zo
lange ervaring met het simultaneum, tegen dit insti-
tuut aankeek, dat ik ze hier onverkort laat volgen.
De redenen waarom wij, ondergeteekenden, dit niet getee-
kend hebben, zijn de volgende:

2.0

1. Nooit hebben wij eenige verhindering bij het waarne-
men der Godsdienstoefening ondervonden;
2. Niemand der Roomschen heeft ons ooit het verlangen te
kennen gegeven om een (yfzonderlijk kerkgebouw te hebben;
3.Als vrienden des vaderlands hebben wij de genoemde som
van 8200 guldens tot het bepaald doel aan Z. M. niet dur-
ven vragen, om daarmee ís lands schatkist te bezwaren, te
meer daar ons door Zijne Excellentie den Minister van
onzen Eredienst een verhoging van 50 guldens 's jaars
geweigerd is om in de reiskosten van onzen voorlezer te
voorzien.” Zulk een vraag kwam ons te onbescheiden voor;
4. Onze souverein heeft wettige redenen gehad om som-
men te verlenen tot de reparatie der kerken in het rekwest
voornoemd, '2 maar dit was ons geen beweegreden om ons
verzoek daarop te gronden.
5. Waartoe zonden wij onzen Koning in overweging geven
om de Roomschen hierin te doen betalen, dewijl niemand
van hun ons ooit heeft te kennen gegeven, dat zij gaarne
eene afzonderlijke kerk zouden hebben.
6. Om van de taalfouten en van het gene in het slot ligt
opgesloten niet te spreken.13

Daarmee Was de zaak Wat het consistorie betreft van
de baan.V00r de initiatiefnemer lag dat anders. Hij
ging op zijn manier door met zijn aanbod en ver-
zoek. De petitie gaat door op persoonlijke titel. Na
deze Voor de initiatiefnemer teleurstellende gang
van zaken Was de heer Nolens geenszins Van plan
zijn voornemen op te geven. Hij besloot het ver-
zoekschrift om te Werken en het dan, geheel à titre
personnel, naar de koning te doen uitgaan. Het stuk
kwam tegen het eind van het jaar gereed en Werd
onder datering van 8 november 1821 naar Den
Haag of Brussel gezonden.14 De heer Nolens pre-
senteerde zich in het herschreven stuk als grondei-
genaar en legde zijn plan voor aan Zijne Majesteit
onder overlegging van de bouwtekening, bestek en
onkostenbegroting van de Luikse architect. Hij kon
het niet laten om de bouw van een eigen kerk voor
de hervormde gemeente voor te stellen als beant-
Woordend aan den algemeenen wensch der inwoonders.
Letterlijk schreef hij dat dit inhield dat voor iedere
Godsdienst eenen afzonderlijken tempel bestemd wierde,
ten einde elk meer ongestoord en gedurende den ganschen
dag zijne godsdienstige plichten kunnen verrigten. Het
stuk bevatte een herhaling van het aanbod van een
bouwperceel voor de te bouwen kerk, gunstig gele~
gen dichtbij het algemene kerkhof en het genereuze
aanbod van de duizend gulden met de toezegging
ook de aanschaf van een orgel voor zijn rekening te
zullen nemen. Omstandig volgt dan een beroep op
de WelWillendheid Van de koning om de bouw met
een substantiële subsidie mogelijk te maken.
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De mogelijkheid om ook de roomsen bij de finan-
ciering in te schakelen bleef niet achterwege, maar
werd geheel overgelaten aan de diensten van Zijne
Majesteit. Het stuk droeg behalve de handtekening
van de oud-burgemeester, ook die van de fiinctione-
rende burgemeester, le Comte de Geloes, die bereid
gevonden Was om de zaak aan te bevelen.

Het stuk belandde via het Staatssecretariaat bij ver-
schillende instanties, te beginnen bij het Directoraat-
Generaal van de Hervormde Eredienst. Op 21
november deed de Directeur-Generaal Pallandt van
Keppel15 een verzoek uitgaan naar de gouverneur van
de provincie Limburg, Charles de Brouckèrem, die op
zijn beurt de burgemeester van Eijsden, de genoemde
Comte de Geloes inschakelde om zijn licht over de
affaire te doen schijnen. Het antwoord dat deze op 27
december gafWas uiterst positief.17 Hij verklaarde
daarin de petitie van de heer Nolens van harte met
zijn handtekening te hebben ondersteund. Hij ken-
schetste zijn voorganger als een man zonder kinde-
ren, die niets liever deed dan met zijn vermogen de
gemeente te verfraaien en de welstand daar te bevor-
deren. Hij ondersteunde daarom diens verzoek om
een substantiële bijdrage voor de te bouwen kerk.

Geheel anders Was de inbreng van de arrondisse-
ments-commissaris P.A.S. Kerens, die op 10 januari
negatief reageerde.'8 Het Was weliswaar in het alge-
meen wenselijk eene separate tempel daar te stellen,
maar hij stelde vervolgens dat tot noch toe geen de
minste gewigtige inconvenient uit het tweeledig gebruik der

Constantin César Francois Maur Guillaume de Geloes. Geboren te Luik
25 september 1786 gestorven te Parijs 30 januari 1861. Gehuwd met
Marie de Renesse. Burgemeester van Eijsden 1815-1831. Foto: EV0912
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kerken binnen die gemeenten is ontstaan, voornamelijk
niet binnen de gemeente Eijsden, waar zulks niet de min-
ste zwarigheid oplevert.
Waar moest trouwens het benodigde geld vandaan
komen? Uit een gemeente, die slechts bestond uit
75 personen, kinderen incluis, waarvan maar een
gedeelte in Eijsden woonde en daar ter kerke ging,
was slechts Weinig te verwachten. En ook andere
instanties zouden Weinig kunnen inbrengen.
Wanneer men vanuit de schatkist op een royale
manier aan deze toestand tegemoet zou komen, dan
zou dit een sneeuwbaleffect teweeg kunnen brengen
in andere plaatsen die in dezelfde omstandigheden
verkeerden. Kortom, zijn advies Was zeer negatief.

Het verbaal van de gouverneur bereikte de
Directeur-Generaal van Hervormde Eredienst, die
zelf op 21 januari zijn eindrapport opstelde.19 Deze
nam de binnegekomen negatieve adviezen volledig
over. Hij herhaalde het standpunt van de gouverneur
en onderstreepte dat het gemeenschappelijke, welke in dit
opzigt tusschen de Rooms Catholijken en Protestanten op
sommige plaatsen in zijne provincie staat, dus verre geen
wezentlijk ongerief heeft opgeleverd terwijl de gemeente van
Eijsden ten dien aanzien in verdraagzaamheid uitmuntte.

Hij liet vervolgens goed uitkomen dat de financie-
ring van een en ander voornamelijk ten laste van
,s lands kas zou komen, omdat er geen substantiële
bijdrage vanuit Eijsden verwacht kon worden. Het
argument van Kerens werd tenslotte als een sterk
punt als volgt omschreven: Dat bij het bouwen dezer
kerk de daaruit ontstane afscheiding te Eijsden natuurlijk
den wensch om eene gelijke behandeling zou doen ont-
staan en bij niet voldoening welligt oneeni'gheden en
scheuringen, tot nog toe gelukkig voorkomen, zouden kun-
nen tengevolge hebben.

De conclusie uit al deze overwegingen lag voor de
hand. Het verzoek zou niet ingewilligd moeten Wor-
den en als klap op de vuurpijl eindigde hij met de
vaststelling: Hierin word ik verterkt door het berigt van den
Gouverneur, dat zoo wel het gemeentebestuur als het groot-
ste deel der Protestanten te Eijsden de voortduring van den
staat van zaken, zooals sie thans is, schijnt te verlangen.

Geen wonder dat de vermoedelijk door de koning
aangebrachte potloodaantekening luidde: Conform
dog niet in 't belang der schatkist komend zullen in gewij-
zigde bewoordingen geschieden.

Die gewijzigde bewoordingen kwamen er in de
aantekening van het Staatssecretariaat op de petitie
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van Nolens. Die luidde: Geïnformeerd dat hoezeer des
rekestrants aanbod op zich zelve aan ZM. zeer lofi'elijk is
voorgekomen, hoogstdezelfde echter uit hocyfde van bijko-
mende omstandigheden in zijn verzoek niet kan treden.
Js Hage 29 januari XXII vd P. no 9120

Op 29 januari 1822 ging bijgevolg deze mededeling
naar de Directeur-Generaal van Hervormde
Eredienst en deze zorgde voor de berichtgeving aan
anderen.21 Toen jaren later ds.Wierts van Coehoorn
geconfronteerd Werd met de regeling die in 1835 uit
de bus kwam, een regeling die voorzag in de bouw
van een viertal eigen kerkjes in de Vier zusterge-
meenten, kon hij naar aanleiding Van een dergelijk
gemis voor de gemeente Eijsden niet nalaten op te
merken (en met dit citaat Wil ik deze bijdrage
beëindigen): Wij mogen de gemeenten wel feliciteren, dat
zij weldra bedehuizen zullen ontvangen. Ons Eijsden is
uitgezonderd, omdat wij' niet konden klagen.22

W. A. J. Munier
/

Noten .
1 Ik heb hieraan een bobkwerk gewijd onder de titel: “Het simul-

taneum in de Landen van Overmaas (1632-1858)",
Leeuwarden 1998..Het geplande tweede deel kon tot op heden
niet verschijnen. Er is mij in het vooruitzichtgesteld dat dit
deel in enkele afleveringen van het jaarboek PSHAL zal gepu-
bliceerd worden. Tbt op heden is daarvan nog niets terecht geko-
men. Vooruitlopend op die publicatie is het mijn bedoeling om
in Uit Eijsdens Verleden het meest wezenlijke van de gang van
zaken voor wat betreft de gemeente Eijsden weer te geven. Dat

, betekent dat ik mezelf voor wat betreft de annotatie, de nodige
beperkingen opleg. In deze uitgave van UEV volgt dus een eer-
ste bijdrage over een mislukt particulier initiatief tot beëindiging
van het simultaneum in Eijsden.
Ik wijdde daaraan een artikel: Het einde van het simultaneum
in de kerk van de HH. Nicolaas en Barbara te Valkenburg
(1795-1819), in: PSI-IAL 118 (1982) 285-324.
Het meest wezenlijke over het hierna volgende is te vinden in
het onderdeel: Simultaan kerkgebruik in Heerlen, Beek,
Meerssen en Gulpen in: TLKorporaal: “Na duisternis licht.
Protestanten in Zuid-Limburg op weg naar 2000” Eindhoven
1994, 21-28.
Afbeeldingen van de vier kerkjes zijn te vinden in het onder de
vorige aantekening genoemde boekwerk, 24-28 met enkele bij-
zonderheden over de ingebruikneming van bedoelde kerkjes.
De volgende bijzonderheden zijn ontleend aan de hierna
genoemde petitie van de oud-burgemeester en het daarover
samengestelde dossier in: NA, SS inv.nr. 1349, 29-1-
1 822/91 .

6 jammergenoeg bevonden zich de betrmfende stukken niet in het
dossier.

7 Zijn volledige naam luidt:Anthon Adriaan Wierts van
Coehoorn; EA. van Lieburg, repertorium van Nederlands
Hervormde predikanten tot 1816, Deel 2: gemeenten,
Dordrecht 1996, 96. Hij was predikant van Eijsden van
1811-1847 en gedurende een aantal jaren ook van de daarmee

gecombineerde gemeente Dalhem. Het verslag van de vergade-
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ring bevindt zich in het Notulenboek van de NHgemeente
Eijsden, IV (1775-1834) onder genoemde datum. Het archief
van de NHgemeente is ondergebracht in het GAMaastricht.

8 Hij was met ds. Wierts van Coehoorn verwant via diens vrouw,
ene Franck.

9 Zie voor het verslag van deze vergadering het eerder genoemde
Notulenboek.

10 Een kopie van de tekst werd in het handschrift van ds. Wierts
van Coehoorn in het verslag van die vergadering opgenomen
met de aantekening dat zij door de leden van de kerkenraad
“om voldoende redenen “niet werd getekend.

11 Deze zaak is in het actenboek van de classis volledig te recon-
strueren; zie RALMaastricht,Arch.C1Ma , inv. nr VII (1816-
1830),fi164vv. Het verzoek was bedoeld om de onkosten voor
voorlezer Delhaes, die in Maastricht woonde en van daar vol-
gens zijii eigen verklaring 42 maal perjaar de moeizame reis
naar Eijsden en/of Dalhem had te verrichten, te compenseren.
Hangende het verzoek stelde hij wegens gevorderde leefiijd zijn
functie ter beschikking. Er moest dus naar een ander worden
uitgezien. Ook de aanstelling van zijn opvolger,_] Th. Cantzelaai;
valt in het actenboek lte vervolgen. Hij verkreeg by' dispostie van
4 mei 1821 zijn aanstelling, maar de procedure van zijn salarië-
ring verliep uiterst moeizaam en nam nog maanden in beslag.
Ook hy' woonde in Maastricht en het bleek in Eijsden moeilijk,
zo niet onmogelijk, een huis te vinden. Dat werpt natuurlijk ook
wel enig licht op de relaties tussen roomsen en protestanten, die
beslist niet zo goed waren als in de stukken van dit dossier “pour
besoin de cause” wordt voorgesteld. De vegoeding van 50 guldens
voor reiskosten werd ook aan deze Cantzelaar niet toegekend.

12 Genoemd werden de aanzienlijke bedragen die vooral kerken in
Noord-Brabant, maar ook in limburg, met name in
Stevensweert, Venlo en Sittard ten goede kwamen.

13 Deze opmerking doet wat schoolmeesterachtig aan. Ds. VVierts
van Coehoorn was een bijzonder accuraat man, die openhartig
voor zijn mening uitkwam.

14 De meeste van de hier in het volgende genoemde stukken
bevinden zich in het dossier van het Staatssecretariaat, NA, SS
inunr. 1349, 29-1-1822/ nr 91.

15 Frederik Willem Pallandt van Keppel, NNWB II, Leiden
1933, 748-749.

16 Hij was gouverneur van de provincie van 1815-1828.
17 Zie het verbaal van deze gouverneur in: RAL, PA inunr.

1028 onder 14 januari 1822.
18 Het stuk bevindt zich in hetzelfde dossier
19 NA, arch. HED inunr. 118 onder nr 1822/239.
20 Zie NA, SS inunr 1349, 29-1-1822/nr 91.
21 NA, arch.HED inunr 119. 1822/492.
22 RAL, arch.C1Ma inunr 244 (ingekomen stukken 1835)

onder nr 741.
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Reacties
van lezers

Missienaaikring Sint-Theresia
Breust-Eijsden, 1928-1967
Henk Boersma
UEV 102 -september 2005, pagina 04-21

Aanvullingen bij foto”s:
Vanwege het grote aantal opmerkingen, aanvullingen
en overlappingen met de eerder geplaatste fotos en
ontvangen nieuwe informatie plaatsen We voor de l \0 12
duidelijkheid alle fotos van de Missienaaikring die
Wij in ons bezit hebben bij elkaar in dit nummer.

Â avsim . .
Het bestuur van de Handel-Industrie Vereeniging Eijsden in
1935. Foto: EV2289

\_

Op voormeld artikel ontvingen We diverse reacties.
Foto bladzijde 14 (EV 2289). Het bestuur van
Handel-Industrie-Vereniging-Eijsden (Hiveij).
Bij deze foto moet nummer 4 Hubert Stevens zijn
i.p.v. Hubert Smeets en Harie Wolfs bij nummer 7
moet zijn Henri Wolfs.

Pierre Rutten;
Arnaud Vercauteren;
Rekko;
Hubert Stevens;
Jos Broers;
Twan Spauwen;
Henri Wolfs;
Zjeng Henquet;
Andreas Wolfs;
Baron de Loë, burgemeester;
Pastoor Ramakers, adviseur van de Missienaaikring van 1932-1937;
Raphaël graaf de Liedekerke;
Notaris Russel.
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Missienaaikring “St-Theresia” 1 -10-1929. De foto werd gemaakt bij het eenjarig
bestaansfeest van de Missienaaikring bij welke gelegenheid tevens een tentoon-
stelling werd gehouden. Foto: EV 1513

Loeke Gelato-Volders uit Zwitserland herkende op de foto, pagina 9
(EV 1513), bij nummer 15 haar tante Jeanne Wolfs Van het Beatrix-
plein. De foto Werd reeds gepubliceerd in UEV nummer 7-1979
pagina 24.
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Jeanne Houbiers;
Marieke Wolfs;
Amelie Jeunomme;
Sophie Lucassen;
Julia Colaris;
Marie Wolfs;
Louise Theunissen;
Anna jacobs;
Net Vliegen ;
Ninette Theunissen ;
Leonie Henquet;
Marie-Louise Henquet;
Elly Theunissen;
Anna Prickaerts;
Jeanne Wolfs;
Sophie Speckens;
Marieke Thomas;
Jeanne Vliegen;
Mia Theunissen;
Agnes Vliegen;
Louise Lucassen;
Jeanne Pachen;
Melanie Huijnen;
Louise Charpentier;
Leni Heggen;
Lies Geurten;
Micheline Wolfs;
Rie Lucassen;
Margot Partouns;
Lisa Gilissen;
Jean ne Theunissen;
Anna Blonden;
Mien Philippens;
Alice Philippens;
Corrie Hardy;
Gerardine Smeets;
Fie Lucassen;
Blanche, Gravin de Geloes;
Pastoor A. Vallen;
Mère lgnatia;
Jeanne Henquet.



Leden missienaaikrans bij toneeluitvoering in de Oude mulogebouwen van het Ursulinenklooster op 26 december 1931. Foto: EV4172

Mevrouw Gelato-Volders merkte verder op dat de
foto op pagina 15 (EV 4172) van de toneelspelers
moet stammen uit 1931 of 1932 en niet uit 1927
aangezien de ook in Zwitserland Wonende Willie
Henquet, nummer 21, anders toen pas een jaar oud
zou Zijn.
Mejuffrouw Maria Henquet (van 't sjroepes) toonde
ons een fotoalbum met dezelfde foto (EV 4172) met
de toneelspelers. Bij deze foto is geschreven dat deze
Werd gemaakt op 1 oktober 1931. Deze foto dateren
We dan ook 1 oktober 1931.
Ze Werd eerder opgenomen in UEV nummer 62-
1993, pagina 30.

Els Lucassen (enge|);
Miet Theunissen;
Fien Spauwen;
Elly Theunissen;
Marie Thomas;
Marie-Louise Henquet;
Jeanne Henquet;
Margot Partouns;
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Le'onie Henquet;
Elise Wolfs;
Tilla Gubbels;
Lies Charpentier;
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14. Maria Henquet;
1 5. Anneke Claessens;
16. Fie Lucassen;
17. Marie Wolfs;
18. Lenie Heggen;
19. Rika Henquet;
20. Mia Henquet;
21. Willie Henquet;
22. Louise Thomas;
23. Net Colaris;
24. Els Pinckers;
25. Louise Lucassen;

Henrie Henquet.
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25jarigjubi|eum Missienaaikring,1953. Foto: EV

De foto op pagina 17 bij het 25-jarig jubileum Van de Missienaajkring 1. Ameliejeunhomme;
in 1953 moet bij nummer 13 staan jeanne Geurten en bij nummer 21 2. Zus (Marie-Rose) Klippert;
moet staan mère Emanuel i.p.v. mère Baptista. 3. Ria Klippert;

4. Elise Wolfs;_ i *Ai
5. Annie Paquay;
6. Marieke Walpot;
7. Mia Schroen;
8. Marietje Paquay;

14 1 5 g. jeanne Henquet;
3

4
5 6 7 8 9 10 1213 16

17
10. WiesWarnier;

1 1
24

11. Tonía Charpentier;
12. Anna Pachen;

1 9 20 21
22 23

13. jeanne Geurten;
14. jeanne Houbiers;
15. Elly Schroen;
16. Mia Camps;
17. jeanne Theunissen;
18. Marieke Theunissen;
19. Marieke Thomas;
zo. Elisabeth gravin de Liedekerke-

de Lichtervelde;
21. Mère Emanuel (mère prieure ofiuel

moeder-overste);
22. Pastoor Debets;
23. jeanne Wolfs;
24. Mèrejulie.



Missienaaikring tijdens een uitstapje tussen 1930 en 1934. Foto: EV4370
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Foto uitstapje Missienaaikring op pagina 11 (EV 4370) Werd
eerder afgedrukt in UEV nummer 56-1991 pagina 23.
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Julie Theunissen;
Jeanne Theunissen;
Louise Charpentier;
Léonie Henquet;
Jeanne Houbiers;
Frieda van de Wall;
Louise Lucassen;
Lisa Gilissen;
Marieke Wolfs;
Marieke Vliegen;
Netteke Goessens;
Tilla Gubbels;
Margo Partouns;
Jeanne Vliegen;
Fie Speckens;
Lily van lrsen;
Lisette Partouns (Breust);
Marie Thomas;
Fien Lucassen, presidente;

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33-
34-
35-

Gerardine Smeets;
Louise Thomas;
Tien Peusens;
'lien Theunisen;
Maria Rutten;
Lisette Beijers;
Rie Lucassen;
Mère lgnatia;
Mère Catherine;
Maria Levaux;
Lisa Slenter;
Maria Henquet;
Els Lucassen;
Lisette Partouns (Station);
May Huijnen;
Christine Theunissen.

Rubriek: Kent u ze nog?
jongerenkoor parochie H.Martinus te
Breust-Eijsden, 1973
UEV 103 - december 2005, pagina 10-11

Via enkele lezers ontvingen Wij
de navolgende aanvullingen:
11 Manon Weerts moet zijn
Marion Weerts;
18 joke Deckers;
19 Manon Holla moet zijn
Marion Holla;
27 Joanette Piters moet zijn
Maria Wolfs;
29 José Zijderveld;
30 Marianne Zijderveld
32 Lilian Koevoets;

Artikel: Witkalkkruisen of heksenkrui-
sen Hoeve de Laathof-Mesch
UEV103 - december 2005, pagina 30-32

Op de tekst van dit artikel kregen
We een reactie. Theo Broers uit
Moelingen is van mening dat een
koe geen zuring eet zoals in het
artikel Wordt vermeld. Zoals ver-
meld bij de bronvermelding bij
het artikel zijn de gegevens
afkomstig van een Werkstuk van
MJH Bastings.Verder Wordt in
deel 8 van “Volksleven en volks-
cultuur in en om het Mergelland”
van H.WA. Lemmerling op blad-
zijde 25 zuring genoemd als
onderdeel van het grasbestand. De
invloed hiervan op de melk Wordt
daarin uitvoerig beschreven.

Rubriek: Kroniek 1991
UEV 103 - december 2005, pagina 19-26

Door een fout van de redactie
werd in deze rubriek niet opgeno-
men de foto van jo van Aubel en
burgemeester HHC. Cortenraad
bij het uitreiken van de Konink-
lijke onderscheiding van Ridder in
de Orde van Oranje Nassau op
Koninginnedag 1991.
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Monumenten
1960-1980-2002 (2006)
Aflevering 5, Kapelkesstraat

ln december 2002 zijn we gestart met Na de oude dorpskern van Eijsden 30. Kapelkesstraat 38 en 38A
een reeks Over Eijsdense monumenten. en na Laag~Caestert is nu Hoog- De nummers 38 en 38A vormen
Dat was in UEV nummer 93. De delen Caestert aan de beurt: de Kapel- een gesloten hoeve met een
twee, drie en vier Verschenen in UEV kesstraat. We gaan van noord naar grote Wagenpoort in het midden.
94, 97 en 100. Nu volgt hier aflevering zuid door de straat en staan stil bij De Woning heeft beneden Vlakke
vijf. Aan de hand van f0t0”5 vergelijken enkele interessante plaatsen. De hardstenen omlijstingen. In de
we de tegenwoordige Situatie met die nummering is doorlopend voor gevel is een steen aangebracht
van 1980 en 1960. We kijken naar een alle beschrijvingen vanaf het eerste met het jaartal 1740. Links naast
aantal (niet alle) “kleine” monumen- onderwerp in de eerste aflevering. de voorgevel staan twee markan-
ten als huizen, boerderijen en schuren.
De grote monumenten verdienen een
afzonderlijke, uitvoerige beschrijving.
Dat is voor later.

Het is niet de bedoeling om een oordeel
te geven over veranderingen die in de
loop van de tijd aan de gebouwen ofhun
omgeving aangebracht zijn.
Verbouwingen, verbeteringen, verslech-
teringen, afbraak, renovatie, nieuw-
bouw... Het is aan de lezer om te oorde-
len, al kunnen we soms een enkele per-
soonlijke opmerking in onze beschrij-
ving niet onderdrukken. We willen laten
zien hoeveel bijzonders er in Eijsden
bewaard is gebleven en hoe men daar in
de laatste halve eeuw mee omgegaan is.
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te bakstenen pijlers. Het hek
daartussen gaf toegang tot de
naastgelegen Weilanden. De
ronde drinkbak voor het Vee is
nog Zichtbaar. Tegenwoordig is
de zuidgevel doorbroken met
ramen en deuren. Een van de
ramen is op de foto uit 2002 nog
net achter de beplanting te zien.

31 . Kapelkesstraat 23

De Woning stamt uit de achttien-
de eeuw. Ze ligt dwars op de
straat en is anderhalve Verdieping
hoog.Volgens de huidige bewo-
ners Was de oorspronkelijke
bouw van 1710. In 1966/1967
werd het pand gerenoveerd. Men
heeft in 1998/1999 de Woning
helemaal afgebroken, met toe-
stemming van de Dienst
Monumentenzorg, en in 2000
herbouwd. Sindsdien staat ze niet
meer op de monumentenlijst.
Het verschil met de situatie in
1960 is duidelijk.

7-9
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32. Kapelkesstraat 31 en 37

Op de hoek met de Voerstraat ligt
Kapelkesstraat 37. Het is een
voormalige schaapsstal in baksteen
en een hooischuur gedeeltelijk in
vakwerk. Samen met het Woon-
huis ernaast, nu nummer 31,
vormde dit een U-vormige sche-
perij uit de eerste helft van de
19de eeuw. Het woonhuis heeft
nog enkele hardstenen omlijstin-
gen. Schaapstal en hooischuur
Werden in 1966 verbouwd tot
Woning.

In Hoog-Caestert is natuurlijk
meer van belang dan Wat in dit
artikel aan bod gekomen is. In
een volgende aflevering bekijken
We nog enkele panden in de
Kapelkesstraat.

Willy Jeukens

Net als bij voorgaande afleveringen zijn
ook hier de foto's van 1960 gemaakt in
opdracht van de Restauratiestichting
Limburg. Guy Schroen maakte de foto's
van 2002, John Wiersma die van 1980.
Ik heb gebruik gemaakt van gegevens uit
de Inventarisatie met advies inzake aesthe-
tisch en cultuurhistorisch belangwekkende
panden en dorpsbeelden binnen de
gemeente Eijsden, uitgebracht op 10
november 1960 door de Restauratie-
stichting Limburg, en van W. Mares en
J.].W.F. van Agt: De Nederlandse monu-
menten van geschiedenis en kunst; deel V
De provincie Limburg; derde stuk: Zuid-
Limburg, uitgezonderd Maastricht;
Arnhem 1972, ze druk, pag. 102-1 28.
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Limburger Koerier 1899

LANDBOUWTENTOON-
STELLING.

Maastricht, 12 Sept. Gisteren om
11 ure voormid. had de plechtige ope-
ning der tentoonstelling plaats door
Z. Excellentie den Commissaris der
Koningin in tegenwoordigheid van den
directeur-generaal der landbouwzaken
Dhr. Bicken.
Zeerfraaie inzendingen waren er; welke
veel kijkers en bewonderaars trokken en
laten hier de bekroningen volgen: o.a.

jonge paarden cyf veulens. 4de pr. Bay van
G. Cerfimtain, te Caestert-Eijsden.
Merrieveulens. 3de pr. Poll, van de
wed. Th. Van Hoven, te Mesch.
Mooiste Merrie. 1ste pr. Marie, van
B.H. Pinckaers, te Oost-Eijsden.
2de pr. Poll, van Aug. Pinckaers, te
Mesch.
Springstieren. 4de pr. Am. Spauwen, te
Eijsden Station.
jonge Stieren. 3de pr. Gebrs. Debeij, te
Maarland-Eijsden.
Melkkoeien. 6de pr. W] jansen, te
Oost-Eijsden.
Vaarzen. 3de pr. GH. Delbouille, te
Eijsden.
l/Zirkens,A beeren. 4de pr. T Richelle,
te Caestert-Eijsden.
Zeugen. 4de pr. T Richelle, voornoemd.

(LK. WOENSDAG 13 SEPTEMBER 1899)

MESCH, 18 Sept. Op 12 September
jl. is te St. Geertruid overleden de heer
LJ Andriën, gemeente-ontvanger alhier.

(LK. DINSDAG 19 SEPTEMBER 1899)

EISDEN, 20 Sept. Met ingang van
heden is alhier gedetacheerd de kom-
mies der 4de klasse, P.j. Marijnissen te
Maastricht.

(LK DONDERDAG 21 SEPTEMBER 1899)

EISDEN, 22 Sept. Met genoegen ver-
nemen we dat onze vroegere dorpsge-
noot, de heer Th. Meertens, onderwijzer
aan de Augustijnen School te
Maastricht, bij Min. besluit tevens is
benoemd tot onderwijzer aan de gevan-
genis aldaar.

(LK. ZATERDAG 23 SEPTEMBER 1899)

EISDEIV, 28 Sept. Heden werd door
de Marechaussees alhier naar de gevan-
genis te Maastricht opgebracht, alwaar
hij na bekentenis in verzekerde bewa-
ring werd genomen, zekere B. uit Luik,
werkzaam als knecht bij den Heer R. te
Banholt. Voor een paar dagen aan (t
werk bij den HeerA. te Breusterbosch,
ontvreemdde hij aldaar twee beurzen,
inhoudende ongeveerfrs 40. Na dit
geld in Luik te hebben opgemaakt, keer-
de hij, niets kivaads vermoedende, naar
Bartholt terug, alwaar hem de
Marechaussees eene verrassing bezorgden
door hem naar Eisden en zoo verder
naar Maastricht over te brengen.

(LK. DINSDAG 3 OCTOBER 1899)

EUSDEN, 12 Oct. Van de lang
besproken Cidefiabriek zal dan einde-
lijk iets komen, maar niet opgericht
door een Limburgsch consortium maar
door een Hollandsche vennootschap in
de gebouwen, den heer Mulder toebe-
hoorende, hier vlak bij het station. De
noodige machinerieën zullen eerstdaags
aankomen; zij zijn op het oogenblik
tentoongesteld te Vêrvins in Frankrijk,
waar zij ongetwijfeld bekroond zullen
worden. Eerstdaags arriveert alhier de
directeur de heer De Vries, vergezeld
van een deskundige, die zich bezig
zullen houden met de maatregelen te
nemen, noodig voor de progfcampagne,
waarmee men nog dit najaar begint.

SI

Wij wenschen den ondernemers alle
succes en hopen dat deze fabriek een
zegen voor Eijsden worde.

(LK. ZATERDAG 14 OCTOBER 1899)

MESCH, 19 Oct. De Raad dezer
gemeente heeft zich bij adres tot Hare
Majesteit de Koningin gewend ter beko-
ming van een buitengewoon subsidie in
de kosten van het lager onderwijs.

EISDEN, 19 Oct. Zaterdag a.s. zal
onze Harmonie "St. Cecilia” een con-
cert geven in het circusgebouw te Luik.

(LK. DONDERDAG 19 OCTOBER 1899)

EUSDEN, 23 Oct. Met innig leedwe-
zen zien alle ingezetenen zonder uit-
zondering van hier vertrekken, den
heer van i/Zilenberg, sectiechef der doua-
nebeambten. Bij trouwe plichtsbetrach-
ting, die hem de waardeering zijner
ondergeschikten en meerderen in hooge
mate verwierf was hij een humaan
beambte, die van al zijne medeburgers
geacht en geëerd werd.

- (t Optreden onzer Harmonie St.
Cecilia in het circus Vinella op Zondag
jl., daartoe uitgenoodigd door Jt
Comite' van 't Roode Kruis, te wel/es
benificie de voorstelling gegeven werd,
was een waar succes. De stukken, ten
gehoore gebracht, werden levendig toe-
gejuigt door een publiek van meer dan
vierduizend personen, al vorderden
eenige socialisten in den Engelenbak
dan ook de Marseillaise in plaats van
de Brabaconne, waarmede de voorstel-
ling sloot. I/bor onze leden der
Harmonie was de voorstelling, de toe-
ren met de gedresseerde paarden, het
optreden van den dierentemmer met
zijne wilde makkers, maar vooral de
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feërie “Le Bouge electrique” een waar
genot, zoodat dit uitstapje allen vol-

MESCH, 25 Oct. Ter tegemoetko-
ming in de kosten van het lager onder-

daan heeft. Nog tijdens de uitvoering/\_\wijs heeft de Raad dezer gemeente bij
kwam een ander comité onze
Harmonie 100frank aanbieden voor 't
geven van eene matinee musicale den
volgenden dag, welk voorstel een bewijs
was van de algemeene goedkeuring.

- Aan den vrijwilligen cursus in den
wapenhandel, alhier gegeven, ivordt
door 32 jongelieden deelgenomen. De
lessen worden gegeven Maandag-
namiddag van twee tot halfvijf en
Woensdagavond van zes tot negen.

BREUST-EUSDEN. Binnen een paar
weken zal ons dorp de hooge eer te
beurt vallen in ons midden te zien
Z.D.H. Mgr. Drehmanns. De doorluch-
tige coadjutor zal hier aankomen den
6n November om 's anderendaags met
zijn tegenwoordigheid te vereeren het
vijfifigjarigjubelfeest der stichting van
het Ursulinenklooster in deze parochie.
Deze stichting zal met groote feeste-
lijkheid en eene H. Mis van dankzeg-
ging gevierd worden, en om ook de
armen in deze feestvreugde te laten
deelen, wordt de volgende iveek eene
uitdeeling gehouden van wittebrooden
en lakens, terwijl Zaterdag 4
November eene H. Mis in de kerk van
Breust wordt opgedragen voor de wel-
doeners van het klooster.

l/Vij behoeven onze medeparochianen
zeker niet aan te sporen, om by' het
eerste bezoek van den nieuwen
Bisschop hunne vereering door het uit-
steken der vlaggen te toonen.

(LK. DONDERDAG 26 OCTOBER 1899)

(Advertentie)
Een eerste Koetsier.,

4 jaar in den zelfden dienst., voor-
zien van groote getuigschriften9

wil van dienst veranderen.
Adres: V.H. Post restant. EYSDEN.

(LK. DONDERDAG 26 OCTOBER 1899)

MESCH, 25 Oct. Het bedrag van
den borgtochi voor den te benoemen
gemeente-ontvanger is door den Raad
alhier bepaald op 200 gulden.

verordening bepaald dat met uitzonde-
ring van bedeelden en onvermogenden
voor ieder schoolgaand kind een school-
geld geheven zal worden van 40 en 30
cents per maand. Dit besluit benevens
de verordening op de invoering dezer
hefiing zijn aan H.H. Gedeputeerde
Staten voorgedragen.

(LK. DONDERDAG 26 OCTOBER 1899)

EUSDEN, 3 Nov. Maandag 6 Nov.
a.s. krijgt ons dorp het bezoek van
Mgr. Drehmanns, en ofschoon dat
bezoek het klooster der Eerw. Zusters
Ursulinen geldt, hopen wij, dat het
dorp dit niet ongemerkt zal laten voor-
bijgaan; bij deze aankomst en het ver-
blijf den volgenden dag.

l

Evenzeer zal dit vlaggen een bewijs van
instemming zijn met het grootefeest bij
de Zusters. Vijfli'g jaar bestond haar
klooster, vi ' ig jaar was haar werken en
lstreven onzen kinderen en onzen armen
gewijd. Daarom ook daalde Gods milde
zegen op hare inrichting neder.
In eenige armoedige kamertjes begonnen,
prijken nu de prachtige gebouwen, de
nieuwe, pas onder dak gekomen hocfd-
bouw, de gebouwen der meisjesschool, van
pensionaat en normaalschool, de
prachtige kapel als zoovele bewn'zen van

rs Heeren zegen, die haar tot loon van
hetgeen zij voor Eijsden deden, moge
bijblijven in lengte van tijden!
- Het loont de moeite de nieuwe lading-
plaats aan de Maas eens te gaan zien,
waar de suikerbieten van den heer
Collard, pachter te Libeek, worden gewo-
gen en opgestapeld om per schip naar de
fabriek te Vise' vervoerd te worden.
rllJrenhooge hoopen liggen er reeds; men
zegt meer dan tweehonderdduizend kilo,
waarbij nog zooveel zal komen.
Ondanks een kleine railweg tot in het
water, kan er echter niet geladen worden.
Onze Belgische buren hebben door
hunne kanalisatie tot Visé onze Maas
onbevaarbaar gemaakt; 's zomers en ook
nu eene doorwaadbare beek, 's winters
zeer dikwijls een woeste, ontembare
stroom. l/Vanneer zal ook Nederland eens

32.

kanaliseeren en de Maas weer maken de
bronader van Limburgs welvaart?

(LK. ZATERDAG 4 NOVEMBER 1899)

EISDEN, 7 Nov. Gisteren brachten de
beide muziekgezelschappen van hier eene
serenade in het Ursulinenklooster te
Breust aan Z.D.H. Monseigneur
Drehmanns, die daar vertoefde ter
opluistering van het 50jarig bestaan van
gemelde inrichting, Na 't spelen van 't
“l/Vien Neerlandsch bloed” heette de
heer Heijnens, namens alle ingezetenen
van Eisden, den hoogen gast welkom op
den bodem van Limburgs zuidelijkst
gedeelte. In schoone woorden schetste
spreker 't groote geluk 't Ursulinen-
'klooster ten deel gevallen door 't vertoe-
ven onder zijn dak van den nieuwen

-Prins der Kerk, tevens gewagende van de
niet genoeg te waardeeren diensten, welke
die vrome vrouwen aan allen zonder uit-

_ zondering maar in Jt bijzonder aan
Eisden's armen 50jaren lang bewezen;
men kon het den Hoogen Prelaat aan-
zien hoezeer hem deze mededeelingen
ter harte gingen. Grootsch oogenblik
voorwaar, wanneer aan 't einde zijner
rede, de geachte spr. namens de zeer tal-
rijk aanwezigen 's Bisschops zegen
vroeg, welke zij allen, geknield, ontvin-
gen. Thans nam Monseigneur 't woord
om allen te danken voor die kinderlijke
liefde en dankbaarheid, betoond aan zijn
persoon in de hoedanigheid van vertegen-
woordiger Gods. Ook namens de Eer-
waarde Overste der Ursulinen bracht Hij
den aanwezigen dank. In hartroerende,
prachtige taal schetste Z.D.H. hoezeer 't
hem genoegen deed hier te mogen verne-
men hoe nauw in dit klooster geloof en
wetenschap verbonden zijn; hoe, waar 't
geloofzoo duidelijk als hier spreekt, 't
den Priester betrekkelijk gemakkelijk
wordt gemaakt vrede, aandacht en geluk
te bewerkstelligen en te bewaren.
De beide harmonieën gaven thans nog
eenige marsch nummers te beste , waar-
na Monseigneur nogmaals bedankte
voor de schoone serenade en de hulde
hem gebracht.

(LK. DONDERDAG 9 NOVEMBER 1899)

Bèr Pachen
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Twee identieke devotiekruisen aan de
Breusterstraat te Eijsden

Het ene Staat in een plantsoen tegen de westgevel van de Dit type gietijzeren kruis komt, voor zover bekend,
woning van Jean en Jes Beckers-Wolfs Breusterstraat 11. verder niet in Limburg voor. In het inventarisatieover-
Het ander hangt tegen de oostgevel van bakkerij Smeets zicht (in 1983 door Dr. Egelie samengesteld) wordt dit
Breusterstraat 41. kruistype dan ook niet Vermeld. Desondanks kunnen

We bijna met zekerheid stellen dat deze kruisen wer-
den Vervaardigd in de gieterijen van de Fonderies Sc
Constructions Deville öc Cie. te Charleville in
Frankrijk. De ornamenten Waaruit het kruis is opge-
bouwd komen namelijk voor, Weliswaar in andere
combinaties, in de catalogi van deze onderneming.

Met recht mogen We dit type kruis als een Mariakruis
beschouwen. De Mariafiguur is namelijk prominent
geplaatst in het hart van het kruis. Maria is afgebeeld
in een lange tuniek met de handen gekruist op de
borst. Zeer Waarschijnlijk stelt deze afbeelding de
onbevlekte ontvangenis van Maria voor. De ontwerper
van het kruis heeft Waarschijnlijk het schilderij “De
onbevlekte Ontvangenis met God de Vader” van de
Spaanse schilder Murillo voor ogen gehad (museum te
Sevilla). De Mariafiguur vertoont grote overeenkom-
sten met deze op het schilderij.

In de schacht van het kruis is een zogenoemd
Mariamonogram verwerkt. In dit monogram zijn de
kapitalen “A M” (Avé Maria) door elkaar verweven.
Zowel de Mariafiguur als het monogram is omgeven
door een krans van bloemen, bladeren en vruchtj es.
Deze voorstelling is zonder twijfel een uiting van
devotie ten aanzien van de Heilige Maagd.

De devotie aan Maria gaat niet terug tot het begin
van onze jaartelling. Bij de eerste Christenen
bestond er nog geen speciale Maria verering. De
bijbel is karig met uitlatingen over het leven en
heengaan van Maria.
Pas bij het Concilie van Ephese in 431 ontstond er
een verering van Maria als moeder van Gods zoon.
Langzamerhand kreeg de Mariaverering een sterker op
haar persoon gericht karakter. Allerlei voorrechten

Foto's: Guy Schroen, 2006; GS 0681 en GS 0682
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Werden haar toegekend zoals haar Maagdelijkheid, haar
Onbevlekte Ontvangenis en de Tenhemelopneming.
Rond 1950 kwam er, vooral in Limburg, veel aan-
dacht Voor de Maria verering. ln 1951 trok bisschop
Lemmens met het beeld Van de “Sterre der Zee”
door het hele bisdom en kwam in praktisch alle
parochies, ook in Eijsden.

Het kruis bij de Woning hoek Breusterstraat-
Marathon is afkomstig van een kerkhof in België.
Harrie Feys Wist dit te bemachtigen. Samen met jean
Beckers knapte hij het op. jean gaf het daarna een
goed verzogde plaats tegen de zijgevel van zijn huis.

Foto: Bèr Pachen, zooo

Bakker Felix Smeets vond Wat hij zocht op de rom-
melmarkt in het Belgische Kanne. Ook aan dit kruis
moesten heel Wat uurtjes opknapwerk besteed Wor-
den. Een losse tekstplaat geeft Weer “Geef ons heden
ons dagelijks brood”, een voor zijn nering passende
tekst, maar niet te min ook een frase uit het Onze
Vader.

'Beide initiatiefnemers brachten door plaatsing van
een wegkruis op geheel eigen Wijze hun persoon-
lijke uiting van devotie tot leven.

Bèr Pachen

Bronnen:
Godfried Egelie: VVeglemisen en Veldkapellen; 1986. p. 27 en 109.
Godfried Egelie: Gietijzeren wegkmisen in Limburg. p. 81 en 83.

Foto: Bèr Pachen, zooo
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