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Van de redactie

Met het verschijnen van deze Uit Eijsdens Verleden 1 13 sluiten Wij het
jaar 2008 af.We hebben dit jaar drie nummers uitgebracht, UEV 111,
112 en 113, elk met 30 pagina`s.Als u deze afleveringen naast elkaar
legt, ziet u een mooie, gevarieerde reeks.Af en toe mogen We er best
een beetje trots op zijn dat We zo`n uitgave kunnen brengen: de stich-
ting, de schrijvers, de correctors, de mensen van de foto`s, de vorm-
geefster, de drukker, de distributeurs, de redactie en vooral de lezers en
donateurs. De inzet en steun van allen maakt dit mogelijk, nu al 113
nummers lang.

Het grootste deel van deze UEV, tot en met bladzijde 23, Wordt in
beslag genomen door een artikel van Ine Schroen-Widdershoven over
de jongerenkerk Van de parochie Breust-Eijsden. Daarna Volgt de
kroniek van 1993, samengesteld door Henk Boersma en de beschrij_
ving door Bèr Pachen van het Wegkruis tegen de gevel Van Pieterke,
beneden aan de Breusterstraat.

De Jongerenkerk bestaat 40 jaar en dat Was voor Ine Schroen-
Widdershoven de reden om zich te verdiepen in de geschiedenis
ervan. Zij schreef een uitgebreid artikel, zeer lezenswaardig, afwisse-
lend en voorzien van interessante illustraties. De Jongerenkerk Was, en
is, voor heel wat Eijsdenaren een belangrijk element in hun leven.
Veel mensen zijn door het Werk van de Jongerenkerk beïnvloed, als
lid, als medewerker, of als kerkbezoeker met vaak een positief, soms
een negatief oordeel. Er Werd over gepraat! Het is goed dat de
40-jarige geschiedenis nu is beschreven en hier gepubliceerd Wordt.

We feliciteren de Jongerenkerk met het jubileum en Wensen haar een
mooie, lange toekomst toe.

Willy jeu kens

Inhoud

Van de redactie
Willy Jeukens

jongerenkerk Parochie Breust-
Eijsden, 1968-2008

Ine Schroen-Widdershoven

Oprichting

Symbool

Taakverdeling

Statuten

Geestelijke begeleiders

Vieringen

Muziek

Ontspanning

Balans

Reacties van lezers
Kent u ze nog? Groep 7a schooljaar
1989/1990 Basisschool De Cramignon
UEV 112, september 2003 p.25

Kroniek 1993
Henk Boersma

Gietijzeren wegkruis pand Pieterke 29
(nummer 7)

Bèr Pachen
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jongerenkerk Parochie Breust-Eijsden, 1968-2008

Dejongerenkerk bestaat 4ojaar en Uit Eijsdens Verleden
wil hier aandacht aan besteden in deze uitgave. Mij intri-
geerde het gegeven dat de club waar ik sinds 2002 bij zing,
al sinds 1968 heel actiefis. Wat is dat dan? Samen met Tiny
Leunissen, lid vanaf1996 en ook voormalig voorzitter, heb
ik een aantal mensen van het eerste uur benaderd. We had-
den een genoeglijke avond met Tino Peerboom, Marlies
Philippens, Jan Formanoye en Huub Suma. Huub verwerkte
hun herinneringen tot een verhaal, waarin hij terugblikt
naar de roerige jaren 60-70. Maria Janssen-Rutten, een van
de oprichters van de Jongerenkerk, vertelde enthousiast over
haar ervaringen uit de eerste periode.

Een volgende avond was er met andere leden als Sjé Wijnen,
Truus Theunissen, Joan Warnier. Zij vertegenwoordigden
de jaren 80-90. Dan was er nog een dia-avond bij kapelaan
Hegtermans, waar Els Wolfs dials uit de beginjaren liet zien.

Regina Roosen, de dirigenten Ger Snackers, Karin Meertens
en Lydia Gulikers reageerden op onze vraag hun impressies
op te schrijven en per mail te sturen. Wim en HansJacobs,
beiden heel lang actief binnen de Jongerenkerk, vertelden
over hoe zij de ontwikkelingen bij de Jongerenkerk gedurende
de 4ojaren zien. Wim Jacobs is vanafhet begin lid en de laat-
ste zo jaren penningmeester.

lk was verrast over hoe enthousiast men reageerde en vertel-
de over deJongerenkerk door dejaren heen en over hoeveel
mensen er betrokken zijn geweest bij de Jongerenkerk. Het
leeft en leefde in Eijsden. De opmerking sjiek dat er wat van
wordt opgetekend heb ik me aangetrokken. |k ging dus aan de
slag met het verzamelde materiaal. Wat volgt is een algeme-
ne weergave aan de hand van hetgeen ik gehoord en gezien
en gelezen heb.

Oprichting
In de 60,er jaren Was er in Eijsden een studenten-
vereniging genaamd Pius X. Leden Waren scholieren
van de middelbare school en studenten van hoge-
school en universiteit, Woonachtig in Eijsden. Bij
Pius X Werd, zoals overal in die dagen, veel gedis-
cussieerd over het wel en wee Van de Wereld, maar
ook over de kerk en haar traditie. Men ging inder-
tijd trouw naar de kerk; dit was gebruikelijk; het
moest gewoon. Maar toen kwam daar het Tweede
Vaticaans Concilie. Het TWeedeVaticaans Concilie
bracht ruimte voor verandering. Kon er niet eens
Wat veranderen in de kerk?

Kapelaan Douven, geestelijke adviseur Van Pius X, ver-
zorgde een mis in 1968 die anders was dan anders. Het
idee Was om een eucharistieviering te houden Waarin
geprobeerd werd om zoveel mogelijk de Werkelijkheid
van het Laatste Avondmaalmaal op Witte Donderdag te
benaderen. De plek waar deze mis opgedragen werd,
was niet de kerk, maar het Philipsgebouw, het club-
lokaal van Pius X. De gebeden waren eigentijdse
teksten, de muziek was hip. Men zat aan echte tafels
en het Waren echte broodjes die tijdens de communie
gedeeld werden. Maria Janssen-Rutten, vrouw zijnde,
deelde dit heilig brood uit!

Het sprak aan en moest een vervolg krijgen. De ver-
starde formele plechtigheden moesten plaats maken
voor levendige vieringen van priesters, samen met de
kerkgangers, zoals dat gebeurde in de eerste eeuwen.
Aldus kapelaan Hegtermans. Hij nam het initiatief
over van kapelaan Douven en richtte de jongeren-
kerk Parochie Breust Eijsden op.

_
20 oktober 1968 Was er in dei kerk van Breust voor het eerst

een jongerenviering. Het ideei was om elke 4e zaterdag van de
maand een jongerenviering te

houden. En dat gebeurt inmid-
dels al 40 jaar!



jongerenleoor parochie H.Martinus te
Breust~Eijsden 1973. Defoto werd
gemaakt door de Eijsdensefotograa]f
Paul Rutten op de binnenplaats van
Kasteel Eijsden bij de presentatie van
een grammofoonplaat met liedjes van
de jongeren/eerle bij gelegenheid van
de viering van het eerste lustrum van
dejongerenleerle van de Parochie Breast-
Ezjsden op 21 oktober 1973.
Foto: Paul Rutten, 1973.

Tino Peerboom
Noël Spauwen
Léon Lemmens
Harry Schillings
Paul Philippens
Michel Feijs
Jan Aarts
Victorine Spauwen
Margriet Jacobs
Nieke Huijnen
Manon Weerts
Trudy van de Venne
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13. Sissy Beijers
14. Lisianne Willemsen
15. Elianne Géron
16. Sylvia Duijsens
17. Monique van de Haak
18. joke Dekkers
19. Manon Holla
20. Nicole Franssen
21. Lei Crombach, dirigent
22. Marlies Nelissen
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23.
24.
25.
26.
27.
28.

Paula Wolfs
Annelies Wolfs
Gabriël Schmeits
Suzanne Purnot
Joanetta Piters
Betteke van ”t Land
Josée Zijderveld
Marianne Zijderveld
Jacqueline van Luytelaar

32.
33-
34-
35-

37-
38.
39-

Jeanine Smeets
Carla Lucassen
Chrit Biesmans
Lenie Op 't Roodt
Cees Biesmans
Huub Suma, orgel
Jan Formannoy, drum
Jano Di Mauro, gitaar
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Huub Suma, destijds lid van het combo,
herinnert het zich als volgt.
jongerenkerk eerste hangplek voor jongeren in Eijsden

Uiteraard wilden wij' na schooltijd samen zijn met
onze vrienden, vriendinnen en/ofgelijkgestemden.
Natuurlijk, ook wij zouden de wereld verbeteren. En
onze ontmoetingsplaats was dan dejongerenkerk in de
breedste zin van het woord. Eind jaren 60 was er een
zieltogende studentenvereniging en men wilde op een of
andere manier toch een doorstart maken. En plotsklaps
was daar een groep jongeren die in hun vrije tijd niet
alleen maar jolijt en plezier zocht.

Het was een tijd waarin nagenoeg alle vaste waarden
en normen ter discussie stonden. Ook de godsdienst-
beleving in het katholieke Eijsden begon te veranderen
en kapelaan Hegtermans had dat toen goed gezien.
Als een soort provo onder de priesters gcyt hij een
andere invulling aan de eucharistieviering. Er was een
heus orkestje in de kerk, er was een koor dat bestond
uit pubers en adolescenten, er waren tekstgroepen die
themas bedachten voor missen, er waren jongeren die
eigen teksten mochten uitspreken in de missen.

Binnen korte tijd waren 150 enthousiaste jongeren lid
van de jongerenkerk. De maandelijkse missen werden
massaal bezocht en al gauw werd de jongerenkerk door
veel aanstaande bruidsparen benaderd om de huwe-
lijksmis te verzorgen. Daarnaast werd ze gevraagd om
in andere parochies de missen te verzorgen, zelfs een
mis op een camping. l/Vat de kerkbezoekers niet zagen
was het vele werk dat gedaan moest worden voor elke
mis: orkestrepetities, koorrepetities, tekstgroepveigade-
ringen, bestuursvergaderingen, commissievergaderingen
en vergaderingen die zorgden voor de logistieke onder-
steuning. Dan waren er nog bezinningsweekenden in
België waar hdtig en met veel emoties werd gediscus-
sieerd over maatschappelijke problematieken. Niets was
te veel en niets kostte moeite.

Een hoogtepunt was de viering van het eerste lustrum.
Het koor met orkest maakte een langspeelplaat, voor die
tijd een uniek gegeven. Na veel repetities en een span-
nende dag.' opnames in het oude Capucijnenklooster
met als resultaat een lp die nu nog de moeite waard is
om te beluisteren.

Niet alles ging soepel. Er waren ook mensen die moeite
hadden met de moderne invulling van de eucharistie~
viering en het kwam wel eens voor dat mensen uit
protest de eutharistieviering verlieten. Kapelaan
Hegtermans werd door het bisdom op het matje

geroepen en overplaatsing werd ovenvogen. Vele nach-
telijke vergaderingen volgden om onze kapelaan te
verdedigen.
l/Vij hadden geen hangplek nodigfll de bezigheden
rondom dejongerenkerk op verschillende locaties waren
druk bezochte hangplekken van die tijd.

Symbool
De jongerenkerk koos een symbool in de vorm van
een openstaande draaiende zon. De zon Waaraan
iedereen zich kan Warmen, de openstaande stralen
toegankelijk voor iedereen. Dit symbool Werd
gebruikt als teksthoofd, op de voorkant van de tekst-
boekjes, de hoes van de LP en bij aankondigingen in
het Contactblad van bijvoorbeeld een jongerenvie-
ring. Het ontwerp Was van Sjef Hutschemakers.

""
`1.3“siš jüngerßflkerk
"fri `

eüsden
Taakverdeling
In 1973, bij het eerste lustrum, Was er een bezin-
ningsweekend in België. Er Werd niet alleen gedis-
cussieerd, er Werd ook nagedacht over de Visie en de
doelstelling van de jongerenkerk. Dit Werd vastge-
legd in een statuut te St. Pietersvoeren op 28 en 29
april 1973.

Men verwoordde het als volgt.

Doelstelling.
Eucharistie- en andere vieringen organiseren die ons
aanspreken.

Taken.
Algemene leiding:
~ stuurgroep zijn,
- organisatie behartigen,
- coördineren.

Voorzitter:
- op de hoogte zijn van alles,
- vergaderingen voorbereiden en leiden en opstellen

van agenda;
_ representeren van de jongerenkerk.

Secretaris:
- administratie verzenden,
- behandelen van inkomende en uitgaande post,
- notuleren van vergaderingen,
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- bijhouden van naslagwerk,
- bijhouden van ledenkaartsvsteem.

Penningmeester:
- geldbeheer,
- opstellen van begroting,
- boekhouding,
- initiatieven nemen t.a.v. financiën.

Vertegenwoordiger tekstcommissie:
- van alles op de hoogte zijn,
~ communicatie met alle groepen van de

Jongerenkerk,
- checken,
- archief,
- bijeenkomsten organiseren,
- lid zijn van de begeleidingsgroep en van de

tekstcommissie.

Vertegenwoordiger koor/orkest:
~ communicatie met alle groepen van de

Jongerenkerk,
- repetities organiseren,
- zorgen dat koor en orkest aanwezig zijn in de

eucharistievieringen,

- koorbezetting en orkestbezetting op peil houden,
- toezicht op muziekmappen,
- repetitieruimte inspecteren na repetitie en na

missen,
- presentielijst bijhouden,
- maandelijkse bijeenkomsten organiseren voor

koor- en orkestleden,
- communicatie m.b.t. liedjes,
- beheer, onderhoud en vervoer van instrumenten.

Dirigent:
- communicatie m.b.t. liedjes,
- repetities en missen muzikaal leiden,
_ zorgen voor partituur.

Vertegenwoordiger organisatiecomité:
- Verzorgen van geluid,
- hulpmaterialen Verzorgen,
- zorgen voor tafeldeksters in bijzondere missen,
- ruimte Waar missen gehouden Worden opruimen,
- vervoer instrumenten.

Contactpersoon met andere jongerenkerken:
- kontakten leggen en onderhouden met andere

jongerenkerken,

Repetitiejongerenkoor 0.1.11. Paul Philippens. Foto:]. Hegtermans, 1970.
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jongerenvieríng in kerk Breust-Eijsden. Vlnm. : Pastoor Markus, Nieke Huijnen, pastoor Slangen, kapelaan Hegtermans.
Foto.' Collectie]l Hegtermans, 1973.

~ organiseren van jongerenrnissen van en naar elders
(ook Vervoer),

- propaganda van jongerenmissen van en naar elders.

Geestelijk begeleider:
- deskundige liturgische begeleiding,
- deskundige bijbelse begeleiding,
- het voorgaan in diensten,
- het begeleiden van religieuze verdieping,
- inspireren en bemoedigen,
- communicatie met alle groepen van de

`Iongerenkerk.

Er Was goed over nagedacht en zo Wist elk lid Waar
hij of zij aan toe Was en Wat er verwacht Werd. Bij
deze doelstellingenomschrijving is een ledenlijst
Waarop heel Wat Eijsdense jongeren uit die tijd
vermeld staan!

Tijdens de eerste ofliciële Vergadering, 26 november
1968, Werden de taken verdeeld.
Noel Meertens had de algemene leiding, kapelaan
Hegtermans Was er voor de geestelijke begeleiding,
Marijke Lugger Was typiste, Nieke Huijnen Was

notulist, Anneke van Hall Was pennigmeester, Carla
Lucassen Was Vertegenwoordiger van de Werkgroep
liturgie, de ontvangstgroep regelde Pierre jeukens,
Maria Rutten was lezeres, voorbidder Was Gerrie
Lugger, tafeldekster Was Mieke Meertens, orkest
door Huub Rutten, koor Ber Haenen, technische
commissie Willy Philippens.

De algemene leiding in 1973 Was in handen van
Tielke Aussems,]o Consten,jean Hegtermans,
Nieke Huijnen, Maria janssen,Tino Peerboom, Paul
Philippens, Harrie Schillings en Bep de Witte.

De besturen hebben door de jaren heen heel Wat
Werk verzet bij de jongerenkerk. Zij hebben 40 jaar
geregeld Wat al in 1973 in de taakomschrijving Was
vastgelegd. Dit Was niet altijd gemakkelijk, zeker niet
bij financiële tekorten, of als het ledenaantal terug~
liep, als er voor het combo nieuwe mensen gezocht
moesten Worden, als een dirigent aan gaf dat hij
Wilde stoppen en er een nieuwe dirigent gezocht
moest Worden, als het met een pastoor niet zo goed
klikte, of als de tekstgroep te klein Was.
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In het huidige bestuur is Elly de jong voorzitter,
Ria Dielemans secretaris,Wim jacobs penningmeester
en Ilse Vandeweijer bestuurslid. Te vermelden Waard is
het feit dat Wim jacobs al jaren penningmeester is.
Hij is vanaf het begin, dus nu 40 jaar, betrokken bij
de jongerenkerk. Het is geen eenvoudige taak om
penningmeester te zijn van een vereniging die Weinig
financiële armslag heeft maar wel kosten moet maken
voor instrumenten, geluidsapparatuur en onkosten-
vergoedingen voor dirigent en comboleden.

Statuten
Ruim 30 jaar na de oprichting van de Jongerenkerk,
in 1999 heeft men de statuten ofiÉicieel geregeld bij
notaris Van Slijpe te Eijsden.Toen zijn er voor notaris
Van Slijpe verschenen: Mevrouw Hubertina Muitjens
en Mevrouw Maria Roosen. De comparanten ver-
klaarden dat in oktober 1968 in de parochie van de
H. Martinus te Breust Eijsden de jongerenkerk Werd
opgericht en dat ter verkrijging van volledige rechts-
bevoegdheid de Jongerenkerk in de algemene leden-
vergadering van 6 oktober 1999 besloten heeft tot
vaststellen van statuten voor vereniging.

IO

In de artikelen die volgen staat o.a. dat de ofiiciële
naam jongerenkerk Parochie Breust Eijsden is. Maar
dat Wil niet zeggen dat er alleen maar jonge mensen
(in leeftijd) deel kunnen uitmaken van deze jonge-
renkerk. Ook oudere mensen zijn van harte Welkom.
De Jongerenkerk heeft haar zetel heeft in de Paro-
chie van de H. Martinus in Breust Eijsden (artl)
Artikel 2 omschrijft het doel.
a. jongeren laten komen tot een persoonlijke stelling-

name ten aanzien van oude en nieuwe waarden en
deze tot uiting brengen in liturgische vieringen
begeleid door passende zang en muziek.

b. Het opluisteren van liturgische en andere plech-
tigheden en het deelnemen aan processies en
andere manifestaties.

c. Het verzorgen, deelnemen en/of het organiseren
van activiteiten die passen binnen voormelde
doelstellingen.

d. Deelgenoot zijn van de Rooms Katholieke Kerk
en de Parochie van de H. Martinus te Breust-
Eijsden.

Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren
van o.a. vieringen, samenkomsten, activiteiten en
repetities.

De comparanten verklaarden:
dat in oktober' negentienhonderd. achtenzestig in. de
Parochie van de H.Martinus te Breust-Eijsden werd
opgericht "De Jongerenkerk Parochie Breust-Eijsden";-
dat ter verkrijging van volledige rechtsbevoegdheid de
Jongerenkerk in de algemene ledenvergadering van zes
oktober'negentienhonderd.negenennegentig'besloten.heeft
tot vaststelling van statuten voor vereniging;
dat in diezelfde ledenvergadering de comparanten sub l
en. 2 gemachtigd. werden om. namens de vereniging de
statuten bij notariële akte te doen vastleggen;
dat van voormelde besluiten blijkt uit een aan deze
akte gehecht uittreksel van de notulen van voormelde
vergadering;
dat de statuten luiden als volgt:
NAAM-EN- ZETEL:
Artikel 1.

Ook oudere mensen

l. De vereniging draagt de naam:
Jongerenkerk Parochie Breust-Eijsden. ------
Ter verduidelijking mag dienen dat de naam Jongeren-
kerk niet betekent dat uitsluitend jonge mensen in
leeftijd deel kunnen uitmaken van deze jongerenkerk.

in leeftijd zijn van harte
welkom.

2. Zij heeft haar zetel in de Parochie van de Heilige
Martinus te Breust-Eijsden, gemeente Eijsden.
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Geestelijke begeleiders
De geestelijken die voorgingen tijdens de vieringen in
de parochie Breust-Eijsden, Waren, in chronologische
volgorde, kapelaan Douven, kapelaan Hegtermans, pas-
toor Markus, pastoor Habets, pastoor Slangen,
pastoor Wilms, pastoorVerhoeven, pastoor W V.d. Berg
en pastoor Dohmen. Sinds augustus 2008 is pastoor
KreWinkel aangetreden.

De samenwerking van de geestelijken met het koor
en vooral met de tekstgroepleden, Was afhankelijk
van de persoonlijke taakopvattingen. In de beginja-
ren hadden de tekstgroepen grote autonomie. De
Wijze Waarop de tekstgroep te Werk ging, Was bepa-
lend Voor hoe de viering er uit zou zien. ln praktijk
betekende dit dat er veel variatie Was in de missen.
Het lag aan de tekstgroep.Waren jonge tekstgroep-
leden aan de beurt, dan Was er een ander soort Vie-
ring dan bijvoorbeeld bij meer oudere (behoudende)
leden als Wim ~jacobs en jo Consten (overleden lO
juni 1999). Mag ik even. .. Zelf weten hoe te lei/en is de
titel Van een bundel met teksten en gedichten
geschreven door jo Consten. Hier haalden zij hun
inspiratie voor de vieringen van de jongerenkerk.
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Kapelaan Hegtermans *1927, priester-
wijgewijd 1953, kapelaan in de parochie
Breust-Eijsden 1967-1980.

Pastoor G.H.F.Marcus *1917 T1990, priestergewijd 1947, pastoor in de
parochie Breust-Eijsden 1965-1969.

Pastoor j.H. Habets *1922 T1982, pries-
tergewijd 1947, pastoor in de parochie
Breust-Eijsden 1969-1973.

Pastoor P.M. Slangen *1917 J[1989, priestergewijd 1946, pasoor in de
parochie Breust-Eijsden 1973-1981.

Pastoor PJ. Wilms, *1924, priestergewijd
1951, pastoor in de parochie Breust-
Eijsden 1981-1989.

Pastoor JJ. Verhoeven *1933, priesterge-
wijd 1960, pastoor in de parochie Breust-
Eijsden 1989-1998.

Pastoor W.J. van den Berg *1966, pries-
tergewijd 1994, pastoor in de parochie
Breust-Eijsden 1999-2005.

Pastoor T.H. Dohmen, pastoor in de
parochie Breust-Eijsden 2006 tot
1 augustus 2008.

Pastoor |.J.J. Krewinkel, *12 maart 1975,
priestergewijd 9juni 2001, pastoor in
de parochie Breust-Eijsden sinds
1 augustus 2008.
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De thema”s die aan bod kwamen, Waren zo gekozen
dat men zich er in herkende en erdoor geraakt
Werd: toekomst april 1972, na de schepping juni 1972,
vitaminen voor 1974 januari 1974, vakantie-vernieuwing
september 1973, verleden-toekomst 1 975- 1 976 januari
1976, leven en dood, hoe verder leven met een gehandicapt
kind. Themals die mensen beroerden. Later Werden
ook themaš gekozen die gerelateerd Waren aan de
actualiteit. Feest is vaker als thema gekozen, onlangs
nog op 27 september 2008 bij de jubileumviering
40 jaar jongerenkerk.

Vader Wim Jacobs en zoon Hans Jacobs, bei-
den lid van de tekstgroep, Vertellen er over.
Met pastoor Markus, pastoor Slangen, pastoor Wilms,
pastoor Verhoeven, kapelaan Douven en kapelaan
Hegtermans was heelfijn samen te werken. De werk-
wijze was dat de tekstgroep een thema aandroeg. Hier
werden teksten bij gemaakt en ook in de bijbel werd
gezocht naar een passend evangelie en epistel. Pastoor
Habets was behoudend; kapelaan Hegtermans deed
de vieringen. Met pastoor Wim v.d. Berg was bin-
nen de kaders goed te werken. De werkwijze was nu
omgedraaid. Uitgangspunt was het evangelie van dat
moment en hierbij werden thema en teksten gezocht.
Ook met pastoor Dohmen werkte men samen. Hij
maakte het werkbare kader iets kleiner, d.w.z. dat de
tekstgroep de opening, de eerste lezing, enkele intenties
en het slotwoord mocht verzorgen. Bij de andere pas-
toors was er meer gelegenheid voor de tekstgroep om
inbreng in de viering te hebben.

De boodschap die dejongerenkerk wilde brengen, is
door de jaren heen wel veranderd. De opstandige student
uit 1968 is niet meer, net zomin als het progressieve
van de tijdsgeest. Aanvankelijk wilden men de mensen
wakker schudden met provocerende en coryfronterende
teksten. Later koos men voor “pakkende” onderwerpen.
Er werd ook gewerkt met audiovisuele middelen als dia-
presentaties en aanschouwelijk materiaal. Huub Suma
heeft eens op het altaar een wit T-shirt demonstratiej
gebruikt om aandacht te vragen voor een beter milieu.

Tegenwoordig zijn de teksten van dejongerenkerk
niet schokkend. De teksten van nu zijn veel minder
scherp. Men wil de mensen een boodschap meegeven
die stemt tot bezinning en nadenken. De muziek is
softer geworden in de loop der tijd. Geen hardrock
meer, maar mooie popsongs en gospels. Met de muziek
en de liedjes hebben de geestelijken zich nooit bemoeid.
Het mocht natuurlijk geen aanstoot geven! Maar verder
was men over het algemeen wel lovend en positief over
hetgeen muzikaal ten gehore werd gebracht.

17.

Bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de
jongerenkerk is er een boekje gemaakt Waarin pas-
toorVerhoeven en kapelaan Hegtermans weergaven
hoe zij de samenwerking ervoeren. In 1993 schreef
kapelaan Hegtermans dat hij de steun van de jonge-
renkerk van onschatbare Waarde achtte. Zeker bij het
realiseren van de besluiten na het Tweede Vaticaans
Concilie. Hij noemt de jongerenkerk voortrekkers
in de liturgische beweging van deze regio. Ze bren-
gen nieuwe voorschriften in de praktijk, proberen ze
uit, stellen ze bij en zorgen er voor dat een groot
aantal kerkbezoekers aan de nieuwigheden kan
wennen. De themas van de diensten gaan bij Voor-
keur over eigentijdse problemen, die Weinig aan bod
komen in het Romeinse altaarboek.

PastoorVerhoeven schreef ter gelegenheid van het
25-j arig jubileum dat de jongerenkerk, na het over-
winnen van enkele kinderziekten en wat Weerstan-
den, niet meer Weg te denken Was uit de Eijsdense
parochiegemeenschap. Hij denkt dat er heel veel
bereikt is. De jongerenkerk heeft geprobeerd het
geloofszaad uit te zaaien en hij spreekt de wens uit
dat het rijpe en rijke vruchten zal voortbrengen.

Dirigent Ger Snackers (1999-2006) schrijft over de
samenwerking met de pastoors dat deze bepaald niet
pietepeuterig waren met betrekking tot de teksten
van de viering, al Wilden zij daar wel hun inbreng in
hebben. Mede door hun manier van voorgaan in de
viering had deze steeds een aparte sfeer. Deze sfeer
bemerkte je ook bij de kerkgangers en dat was Wat
er voor zorgde dat er toch steeds redelijk Veel men-
sen in de viering waren en dat het koor met
enthousiasme elke keer weer kon zorgen voor de
muzikale omlijsting.

Vieringen
De jongerenkerk heeft door de jaren heen heel wat
eucharistieviering mee vorm gegeven.Vanaf het
begin tot de dag van vandaag is er elke 4e zaterdag
van de maand een jongerendienst, m.u.v. de zomer-
vakantie. Ook met Kerstmis verzorgt de jongeren-
kerk een viering. Tijdens het eerste decennium
Wilde de jongerenkerk vernieuwend zijn, anders met
de eucharistieviering omgaan. Kapelaan Hegtermans
Was hierin de voorganger. Hij hechtte veel Waarde
aan het zo getrouw mogelijk evenaren van het
Laatste Avondmaal.

Op 12 april 1979,Witte Donderdag, verzorgde de
jongerenkerk o.l.v. kapelaan Hegtermans een oecume-
nische viering in de St.-janskerk te Maastricht.
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jongerenleerk 1983.
Foto: Foto Eijsden, 1983.

Karin Meertens (dirigent)
Marjos Camps
Joan Warnier
Sylvie Hensen
Vivian Warnier
Joël Willems
Jolanda Spits
Natascha van de Berg
Miriam Belgareh
Petra Stevenhagen
Ursula Hilkman
Natascha Verweij
Tamara van de Berg
Daniëlle Steuten
Regina Meijs
Monique Willems
Daniëlle Moonen
Gerard Roosen
Karin Jacobs
Sigrid Hilkman
Miriam Theunissen
Nicole Rutten
Monique
Ria Richelle
Mieke Roosen
Elly Willems-Erkamp
Dorothy Roosen
Daniëlle Jeukens
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Christian Theunissen

Henny Warnier
Ronnie Warnier
Mireille Moesman
Jules Sondijker

Richard Erkamp
Selma Belgareh

40`
41 .
42.
43-
44.
45-

Christianne Kerkhofs
Jef Huijnen
Ellen Kerkhofs
Wim Jacobs
Peter Huijnen
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l Het Was een spel genaamd Die eerste keer. In het tekst- Rgen 9. 45uur zijn we weer op Vrijthof 23, waar we
l boekje staat dat men hoopte met deze kerkdienst echt een opknappertje krijgen en waar we met een beperkt` van dienst te zijn zodat men meer geboeid zou raken aantal kerkbezoekers kunnen napraten.. .

door de Persoon die ons allemaal bindt, hoe verschil-
lend We ook zijn.Voordat het zo ver is dat de uitvoe- Die eerste keer is meerdere malen opgevoerd. Het was
ring vertolkt kan Worden, roept kapelaan Hegtermans, een rollenspel Waarin het Laatste Avondmaal Werd
op de voor hem kenmerkende Wijze, de Jongerenkerk nagespeeld. Het bestond uit 4 stukken: 1 voorberei-
nog eens bijeen met het volgendeschrijven. ding, dekken van de tafel, 2 voorgerecht, religieuze

Aan de medewerk(st)ers van Die eerste keer. maaltijd, 3 hoofdmaal, het paaslam, 4 afakomin,

toch het noodzakelijke aan voorbereidingen niet te de bezoekers het advies om niet mee te lezen, maar
verwaarlozen, zien we na uitvoerig beraad af van de goed te luisteren en vooral te letten op het gebeuren
2 of 3 voorrepetities van de tcyfelgenoten en de extra op het priesterkoor. Houdt het verschil in kleding en
repetities van ons jongerenkoor. Wat wel nodig is, dat functie van het koor en tijdgenoten goed in de gaten. Ver-
is (laten we het noemen) een aanloopavond. Deze eenzelvig u zoveel mogelijk met het koor. Zing zo goed
is gepland op maandag 2 april om 8 uur in het
Gemeenschapshuis. (Het tegenwoordige Cultureel
Centrum aan de Breusterstraat. Ine S.)
Het verloop hiervan stel ik me als volgt voor:
8.00-9. 00 uur draaien we het klankbeeld van Die
eerste keer (van 2 jaar geleden). Dan zitten we er
allemaal weer in! Tegelijk kunnen dan van dit klank-
beeld nogfotos en dias worden besteld.
9.00-9. 15 uur korte pauze voor een consumptie.
9.15-10.00 uur het doorgeven van tyfspraken betref-

fende regie en verdere regelingen.
10.00 uur rondvraag. Daarna mogen de liqhebbers
napraten.
Op l/Vitte Donderdag zijn we allemaal om 5.45 uur
op Vrijthof 23 (vlakbij de StJanskerk).
Van 6.00-7.00 uur is met iedereen de generale repeti-
tie, ook met de technici, het “keukenpersoneel” en de 2
tijdgenoten uit Maastricht.
Van 7. 00-7.50 uur rust met kop kqflie (en eventueel
het eten van je lunchpakket). josette Henquet tijdens uitvoering van Die Eerste Keer.
Precies om 8 uur de viering van “Die eerste keer” Foto.'_]. Hegterrnans, 1979.

Om zo weinig mogelijk beroep op je te doen, maar nagerecht met communie. In het tekstboekje krijgen

l

l

|
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mogelijk met het koor mee. Hier en daar, bijvoorbeeld bij
de communie, vindt u ruimte voor persoonlijk gebed en
overdenleing. Zo staat er te lezen in het tekstboekje
dat speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt.

De kleding die gedragen Werd, Was zeer eenvoudig en
suggereerde slechts, wat men injezus, tijd gewoon Was
om te dragen. In tegenstelling met de tafelgenoten
droegen de koorleden eigentijdse kleren. Zij verte-
genwoordigden de mensen van deze tijd en reageer~
den op het gebeuren van toen. De priester droeg een
priestergewaad van deze tijd, maar met een extra
doek Werd ook de kleding van Jezus aangegeven.

De voorbereiding en uitvoering van dergelijke dien-
sten kostten veel tijd en moeite. Het vormde een
grote inspanning voor de Jongerenkerk. Het Werd
steeds moeilijker te realiseren door wisselingen in
bestuur, koor, orkest en tekstgroepen vanwege
studie~ of andere bezigheden.

De Jongerenkerk Was en is actief tijdens doopplech-
tigheden, Eerste H. Communiemissen,Vormselmis-
sen, ontelbare huwlijken en de jubileumrnis van de

15

voetbalclub. Er zijn vieringen geweest in Gulpen,
Epen, Bunde, ,s-Gravenvoeren,Venlo. In aangrenzen-
de parochies als Oost-Maarland, Mariadorp en
Mesch. Het waren vaak uitwisselingen met andere
jongerenkerken.

Op 2e pinksterdag was er in de beginjaren Wel eens
een openluchtmis op de binnenplaats bij het kasteel
in Eijsden. Met Pasen was het koor enkele malen te
gast bij Zorginstellingen De Bron, Klevarie en het
Gerlachushuis. Bij de jubileummis ter gelegenheid
van 25-jarig priesterschap van kapelaan Hegtermans
en bij de uitvaartdienst vanwege het overlijden van
pastoor Pierre Slangen zong men samen met de
andere koren van de parochie Breust-Eijsden.

Maria janssen Rutten heeft op ,___
21 februari 1975 de mening van

l.'|4›____'ff'---______niet-jongerenkerkleden, tussen l,
14 en 20 jaar gepeild, met een .' 4,)
enquête. Zij vroeg de jongeren ," ß
aan te geven hoe vaak ze een i

viering van de jongerenkerk
bijwoonden, hoe de vieringen
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aansloegen in vergelijking met gewone traditionele
missen, wat ze van de themas, teksten en muziek
vonden, of ze bij de Jongerenkerk zouden Willen
behoren, of ze het jammer zouden Vinden als er
geen jongerenvieringen meer zouden zijn, of ze alles
goed konden volgen, enz. 225 jongeren Werden
benaderd, 150 jongens en 75 meisjes. Er kwamen
116 ingevulde formulieren terug. In sommige vragen
Werden de jongeren opgeroepen hun menig te geven
over de jongerenvieringen in vergelijking met de
gewone missen. Hier volgen een aantal van hun
opmerkingen daarover.
Eerst de positieve:
De jongerenmis is veel interessanter.
De muziek is veel fijner.
De mis is veelzijdig en Wordt samen beleefd.
Een gewone mis is zo saai.
De onderwerpen die behandeld worden spreken aan.
Door de muziek wordt sfeer gemaakt.
De gewone mis is altijd hetzelfde en niet altijd
duidelijk.

Aantal jongens: 150
Aantal meisjes: 75
Aantal volledig ingevulde enquetear 16.

u. Bezoek je regelnatig de
Jongerenkerk?
ja------25

Uifßleerrešlee ,ensaesedie eehoudenvwerd onder ede niet-
leden van de Jongerenkerk tussen de t4 en de 20 jaar.

4. Waarom kom je naar de
J enge renvieringen?

16

In de jongerenmis kun je je eigen gedachten uiten
en op jouw manier bidden.
Een gewone mis geeft geen stof tot nadenken.
De ontvangst is beter dan in een gewone mis.
De jongerenrnis is geen lesje afdraaien.
De mis van 11.30 uur is een mis, de jongerenmis is
een viering.
In de jongerenrnis wordt hedendaagse taal gespro-
ken, die begrijpelijk is.

Dan de kritische opmerkingen:
Er moet geklapt Worden alsofje in de schouwburg zit.
De zelfgemaakte teksten zijn moeilijk te begrijpen,
de bedoeling komt niet goed over.
Men moet zich niet te veel laten leiden door het
gegeven of de mis aanslaat ofniet, want daardoor
komt het dat de jongerenkerk nog al eens kinder-
achtig overkomt. De teksten van de liedjes moeten
met de mis te maken hebben, anders komen mensen
alleen voor de muziek, de rest kan ze niets schelen
en dat is toch niet de bedoeling van een mis.

aaa-__??
nooit~~~14

[2. Spreken de vieringen je
gieeüsaelg?` '

jef'----------24
matig_______;_41
soms-m----„_136
nooi±--------- 3

erin verwerkt'uprden?
goed--~--~--~v-_------4O
gaat Wel --------- ~~«-fl-37
matig----------------- 18
onintefessant ---------- 9
slecht-“we” --- - -- ~- fl- 1

`voor de sfeer----------------36

J. Hoe vind je de keuze van de
onderwergeggíthema's) die

voor de muziek --------------22
het is"toevallig" 11.30.±---25

het spreekt mij in zijn
geheel aan ..........23

5. _Z_ou jefiaginwge J.kerk
ygllen.werken?
ja---------------- 15

.nee------------- l~l---80

6. Indien wel,in welk onderdeel' van de Joneerenkerk?
koof- --------------- 7
orkest~~~~~fi-~-~---7
tekstgroepen-“---~~3

7. Vind je de vieringen wel eenø

te moeilijk om helemaal goed
Ite kunnen volgegí
ja-------------------- 3.
soms----------------45

meestal-------------è 2

nooit-__)------------- 47
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Er Wordt nogal eens overdreven.
Het blijft een traditionele hoogmis in een ander jasje.
De thema”s zijn interessant, maar de teksten passen
er niet goed bij, ze zijn te vaag en voor oudere
mensen niet goed te verstaan.
De teksten kunnen met meer gevoel en enthousias-
me voorgelezen Worden.

Maria Janssen-Rutten concludeert in een korte
samenvatting van de hele enquête dat jongeren voor-
al komen voor de sfeer. Een sfeer van verbonden-
heid. De vieringen spreken matig aan bij de groep
Van 17/1 8-jarigen in tegenstelling tot de groep van
14/16-jarigen. Zij waarderen de vieringen, vinden
het goed zoals het is en hopen dat het zo blijft.

Over de Waardering in de jaren hierop Volgend ver-
tellen de koorleden Regina Roosen, Sjé Wijnen en
Joan Warnier dat tot de jaren '90 de vieringen mas-
saal bezocht Werden. De kerk zat altijd bomvol!
Het Was een half uur Voor aanvang al druk.

17

Hoogtepunten Waren voor-
al de kerstvieringen. Dan
stonden de mensen Wel tot
buiten. Het applaus uit de
kerk aan het einde van de
viering Was de graad-
meter van het succes. _.'

U

Er Waren vaste bezoekers
die naar elke mis kwamen.
De vieringen Waren in trek bij jong en
oud.Van 1990 tot 2000 Was het kerkbezoek redelijk.
De massaliteit Was er niet meer, maar het midden~
schip Was altijd bezet. De laatste jaren is het kerk-
bezoek afgenomen. Nu, in 2008, is het mondjesmaat.
Er is nog volop plek in het middenschip.

Ook buiten de kerk Was en is de Jongerenkerk
actief. Tijdens de kerstmarkt in de Kerkstraat Was het
koor jaren achter elkaar van de partij op de kiosk op
deVroenhof. ln 2002 deed het koor mee aan een
korentreffen in Amby. In 2003 is gezongen tijdens

Foto midden: Uitvoeringjongerenkoor 0.1.11. Ger Snackers
tijdens kerstmarkt in Kerkstraat. Foto: G81095, 2002.
Foto rechts Collecte door Tiny Leunissen van dejongeren~
kerk tijdens de Bronkprocessie in 2006.
Foto: GSI527, 2006.



Combo jongerenleerle tijdens de viering van het 40-jarig
jubileum in de kerk van Breust-Eijsden op 27 september
2008. Vl.n.r. :josée Brouwers. Luc Dielemaus, Remy
Dielemans, Peter Huijnen. Foto: G88233.

het kerstdiner voor dak- en thuislozen in de Festi
Village in Maastricht. In april 2007 zong het koor
mee tijdens de Koninginnenacht, een concert Van
Les Jeunes de Sainte Cécile, het jeugdorkest Van de
Koninklijke Harrmonie Sainte Cécile in Eijsden.
Tijdens de bronkprocessie collecteert de Jongeren-
kerk. De opbrengst is altijd Voor een goed doel.

Muziek
Het eerste koortje bestond uit 15 zangers onder lei-
ding Van de heer Ber Haenen, de dirigent van het
Christinakoor van Eijsden. De eerste grote aanschaf

Was een orgeltj e. Al gauw volgden een typemachjne,
een stencilapparaat en ringbandjes met liedjes en
teksten.

Bij de oprichting van de Jongerenkerk bestond het
koor uit jongens en meisjes. Het koor deed zijn naam
Van jongerenkoor eer aan. Regina Roosen schrijft dat
het in 1974 de gewoonte Was dat leden van het jon-
gerenkoor in de 6e klas Van de basisschool kwamen
vragen ofje bij het koor Wilde komen. Gaandeweg
groeide de leeftijd van de koorleden met het koor
mee. In de jaren 90 Was dit zichtbaar als men de
jonge meiden schouder aan schouder naast de rijpere
dames in het koor zag zingen. De mannenstemmen
waren toen schaars en later niet meer aanwezig, aldus
Sjé Wijnen en Joan Warnier. En nu zijn er bijna geen
jonge “meiden” meer die meedoen. Het is maar goed
dat in art. 1 Van de statuten staat dat dit geoorloofd is.
De naam is gewijzigd van jongerenkoor naar Belcanto.
De Jongerenkerk bestaat dus uit een tekstgroep en
het Belcantokoor. Het combo is Wel altijd jong
gebleven. Het zijn jonge jongens of meisjes die
gitaar, keybord, dwarsfluit, hobo of klarinet spelen.
Peter Huijnen is al lange tijd drummer.

De eerste jaren van de Jongerenkerk was de muziek
erg modern. Zeker voor die tijd. Het Waren vaak
nummers uit de top 40 van dat moment. Hardrock
Werd niet geschuwd. Het was soms shocking voor
het Eijsdense publiek, dat Wel eens met boe geroep
heeft gereageerd, alsdus Hans Jacobs, tekstgroeplid
Van het eerste uur. De songs Werden in de loop van
de tijd softer. De nadruk kwam meer te liggen op
de muziek, i.p.v. op de tekst.Toen Lydia Gulikers
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voor de eerste periode dirigent was, in 1980,
bestond het repertoire uit gospelsongs, Nederlands-
talige liedjes van o.a. Boudewijn de Groot, maar ook
Van Neil Diamond, The Beatles en Up With People.

De eerste dirigent Was dhr. Ber Haenen. Hub Delnoy
Volgde hem op. Daarna kwamen Paul Philipens (jaren
'60), Lei Crombach, Laur Rutten, jan Formannoy,
Lydia Gulikers (jaren '70), Karin Nelissen, Rian
Pasmans (jaren '80), Frederique Kallen, Rob Hoenen
(jaren '90), Ger Snackers (1999-2006) en nu Voor
tweede keer vanaf september 2006, Lydia Gulikers.
Tussentijds zijn er nog andere dirigenten geweest, o.a.
studenten van het conservatorium. In de jaren 90 was
het koor Wat ingezakt. Men had pech met de kwali-
teit van de dirigenten. Het ledental liep terug.

Dirigent Ger Snackers heeft
het koor nieuw leven ingebla-
zen. Hij heeft het repertoire
enorm uitgebreid met zelf
geschreven arrangementen en
zelf geschreven liederen. Alles
zesstemmig. Drie zangstem-
men, (sopraan, middenstem
en alt) en voor het combo,
(keybord, dwarsfluit en drum).
Hij schrijft erover:

De eerste keer dat ik naar het koor kwam kijken zag
ik een groep dames die hun uiterste best deden mij met
hun zang te imponeren om maar alsjeblieft eindelijk
een dirigent te krijgen. Vrijwilligster Tiny Leunissen
di'rigeerde om het koor niet ten onder te laten gaan.
Fien vond ik het al heel bijzonder dat een groep
dames al 5 maanden op eigen houtje verder wilde,
nadat de vorige dirigente was ontslagen. Het eerste
waar ik tegenaan liep was dat er geen partituren waren.
Alles werd maar zo'n beetje uit het hoofd gezongen.
Het combo had wat accoord aanwijzingen en enkele
onsamenhangende notenbalken, alleen begrijpelijk voor
insiders. Dus het notenschri'ft werd geïntroduceerd. De
eerste tijd ging het erflink tegenaan. Vele nieuwe liede-
ren en een totaal andere aanpak deed het koor kraken.
Zeker het korte zingen werd als storend ervaren, maar
kwam wel de toonzuiverheid ten goede.

Mijn eerste kerstviering werd mijn eerste geweldige
ervaring met Belcanto. Naar men mijI vertelde was de
vorige gewoon om je te schamen geweest en men wilde
zich revancheren. Nou dat is gelukt, iedereen straalde
en was opgetogen. Daarna vond men dat het tempo
wel iets omlaag mocht, want het was te gek lwat er
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allemaal in kort tijdsbestek moest worden geleerd. Er
volgde een kleine dip, die door wat rustiger te werk te
gaan overwonnen werd.

Met het stijgen van de muzikale kwaliteit, kwamen ande-
re problemen om de hoek kijken. Er waren mensen die
het tempo niet konden volgen, die niet trefzeker waren,
die eenvoudiger wilden werken. Alles was bespreekbaar,
alleen dat laatste niet. Er zaten/zitten beslist goede
stemmen in het koor. l/íin solopartijen heb ik altijd erg
genotenje kon horen hoe het steeds losser en beter werd
en er meer ziel in de voorzang kwam. Sommigen raakten
zo enthousiast dat er speciale muzieklessen werden ge-
nomen, voor notenschrgfi ofzangtechniek.

De muzikale begeleiding van het koor was altijd goed en
van niveau. Ook de muzikale intermezzo's tijdens de
vieringen waren best van hoog gehalte en de muzikanten
zochten niet altijd de gemakkelijkste stukken uit.

Toen Ger Snackers het Belcantokoor in juni 2006
verliet, ging het bestuur op zoek naar een nieuwe
dirigent. Het werd Lydia Gulikers die een tweede
keer het stokje overnam. Zij kwam eens luisteren
en was naar eigen zeggen, zeer verrast. Zij trof na
al die jaren niet een jongerenkoor aan, maar een
dameskoor dat er mocht zijn.Werden er destijds
voornamelijk tweestemrnige liedjes gezongen, nu
stond er een dameskoor dat een zeer gevarieerd
repertoire ter beschikking had. De tweesternmigheid
was intussen uitgebreid naar driestemmige zang met
solopartijen. Lydia heeft de uitdaging aangenomen
en zij dirigeert tegenwoordig het Belcantokoor met
verve. Maar ze Vindt het jammer dat de laatste tijd
een aantal dames door omstandigheden niet meer
mee kunnen zingen en het is heel moeilijk om
nieuwe leden te werven. Het zou prettig zijn als we
het koor konden aanvullen met nieuwe, enthousiaste
leden, die het leuk vinden om in een ontspannen
sfeer samen muziek te maken.

Ontspanning
De jongerenkerk is altijd een gezellige club geweest.
De wekelijkse repetities op woensdagavond zijn
momenten van ontspanning. Daarnaast is er elk jaar
minstens één gezellig uitje. Aanvankelijk was er een
werkgroep met de taak de onderlinge band van de
grote groep jongerenkerkleden te onderhouden en
te verstevigen door het organiseren van buitenker~
kelijke activiteiten. Dit was niet alleen Voor genot
en ontspanning. In de jaren '70 werden vaker bezin~
ningsweekenden georganiseerd, waarop bijvoorbeeld,
zoals eerder beschreven, de doelstellingen werden
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Bezinningsweekend te Voeren in 1974. Vl/erkgroep
De Tematte. Vl.n.r. :Ans Peters, Maria Rutten, Tino
Peerboom. Foto: Collectie M.]anssen-Rutten.

ZO

geformuleerd. Deze Weekends Werden begeleid door
professionele vormingswerkers. Er Waren sessies die
uitmondden in spel en discussies. De Werkgroep van
toen noemden zich De Tematte. Ze droegen een
broche op hun revers in de vorm van een tomaat,
zodat ze herkenbaar Waren. Hoe de naam is gekozen,
doet Maria Janssen-Rutten uit de doeken.

De werkgroep was begin jaren '70, voor het eerst bij
elkaar in cafe' Le Bonheur van Henri Pachen in de
Wilhelminastraat. Het was zondagmorgen en Henri
kwam de bestelling opnemen. Deze bestond uit kqflie,
cola en 6 tomatensap. Na een kwartiertje kwam Henri
terug met de vraag of hij nog eens de bestelling mocht
opnemen en weer bestelde de groep koflie, cola en 6
tomatensap. Een halfuur later kwam Henri weerom met
de mededeling dat de tomatensap op was! Hilariteit en
de naam “tematte” was onvermijdelijk geworden.

We noemen een klein aantal evenementen. De
horeca van Eijsden Werd afgehuurd voor ludieke
spellen. Er Waren diverse kampweekenden, talloze
barbecues, droppings, filrnavonden. De verjaardag



jongerenkerk 1993.

Daniëlle Steuten
Marion Serradura
Nicole Rutten
Léonne van Weert
Monique Houbiers
Tanja Schmucker
Christiane Theunissen
Christianne Kerkhofs
Lilian Pumot
jolanda Eymael
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Lonny van Noorden 23. Suzan Schroen
Regina Roosen 24. Ria Richelle
JefHuijnen 25. Frederique Martin
Miriam Theunissen 26. Ellen Kerkhofs
Judith Karel 27. Wimjacobs
Rob Hoenen 28. Ludgarde Houbiers
Nicole van Weert 29. Yvonne Miero-Meyer
Robert 30. Sylvie Houbiers
Claudia 31. Truus Theunissen
Koen van Noorden 32. Frederique Kallen (dirigent)
Monique Willems 33. Caroline Martin
Peter Huijnen
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jongerenleoor 2008. 7 Marjo Bouchoms 15. Marion Serradura
l 8. Paula Beijers 16. Lilian Heijnen

i
1. Marie-José Spons 8 Lydia Gulikers (dirigent) 17. Elly deJong
2. Yvonne Miero-Meyer to. Christianne Willems 18. Ilse Vandeweijer
3. Lilianne Mertens 11. Jane Smeele 19. Ria Dielemans
4. Christel Wiersma 12. Karin Wojcik
5. Petra Oosterbaan 13. Ine Sch roen
6. Charlotte Gilissen 14. Ria Richelle
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Van Sinterklaas is vele malen gevierd. Het repertoire
is ten gehore gebracht op de kiosk in de ZOO van
Antwerpen en bij Les Olivettes in Luik. Er Waren
excursies naar de jezuïetenberg en naar een Wijn-
gaard in Mesch.

Balans
De jongerenkerk heeft in de 40 jaar dat zij bestaat
glorietijden gekend, maar ook periodes Waarin het
moeilijk Was. Dit is te merken aan het ledenaantal
dat door de jaren heen schommelde tussen de maxi-
maal 150 leden in het begin en de 20 tegenwoordig.
Dat heeft misschien te maken met de manier Waar-
op tegenwoordig de kerk ervaren Wordt.Vroeger
moest je gewoon naar de kerk en de jongerenkerk
was waarschijnlijk een aangenaam alternatief. Nu is
men veel bewuster bezig met de invulling van het
bestaan en de kerk staat niet meer zo hoog op de
prioriteitenlijst.

Huub Suma geeft zijn visie op de eerste 25 jaar van
de jongerenkerk.

De kerk bestaat niet.
“Van mij hoeft het niet meer, die kerk. . .Want
de kerk bestaat niet en is ook nooit los te
koop. Meer nog dan een organisatie is het een
gemeenschap van mensen.” Een citaat uit de feeste-
lijke eucharistieviering bij gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van de jongerenkerk Eijsden.

Een gemeenschap van mensen, beter kan het niet gezegd
worden. In het begin was dejongerenkerk in haar
enthousiasme vooral bezig met de wereld te verbeteren
en hun eigen gelijk te krijgen. En zoals de puber uitein-
delijk verandert, zo veranderde de jongerenkerk ook.

Men wilde een eigentijdse kerkdienst die mensen kon
boeien en stimuleren in hun geloofsbeleving en daar is
men ruimschoots in geslaagd. Het werden familiemis-
sen die hooglijk werden gewaardeerd, getuige het vet
applaus aan het eind van elke viering. Met kerstmis
kon je beter een klein uurtje van te voren komen, wilde
je tenminste een zitplaats hebben.

Ook zag je langzamerhand de kritiek afnemen en
alom was er steeds meer waardering in het Eijsdense.
Mensen als burgemeester Cortenraad roemde de
dienstbaarheid en inzet van dejongerenkerk.
Pastoor Verhoeven omschreef het als “__.heeft de
jongerenkerk geprobeerd het geloofszaad uit te
zaaien. . .”
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En de leden zelf Ze werden ouder, bleven doorgaan,
gingen weg, het koor werd tenslotte een vrouwen-
aangelegenheid. De gezellige uitjes bleven, evenals de
optredens buiten de parochie. In de parochie werd ook
de rol van dejongerenkerk binnen de Bronkprocessie
geroemd.

Nu in 1993 is dejongerenkerk in Eijsden geworden
wat Pausjohannes zo graag wilde met het Tweede
Vaticaanse Concilie. Vernieuwing en een frisse wind.
Een eucharistieviering waar bij voorkeur eigentijdse
problemen de thema's zijn, waardoor de kerk weer die
gemeenschap van mensen is.

De kerk bestaat. Het moet gezegd, een knappe presta-
tie in het katholieke zuiden.

Tot zover Huub Suma over de eerste 25 jaar van de
jongerenkerk.We zijn inmiddels 15 jaar verder. De
Jongerenkerk jubileert Weer. In die 15 jaar is er Veel
veranderd.Vooral de laatste tijd is het soms schrij-
nend gesteld met het kerkelijk gebeuren. Er zijn nog
maar Weinig priesters, het kerkbezoek is verder
teruggelopen, Veel kerken worden gesloten en paro-
chies Worden geclusterd. Dit alles heeft zijn Weerslag
op de jongerenkerk.Vooral de laatste tijd is het
ledental van de jongerenkerk teruggelopen. Dit
geldt voor het koor en ook Voor de tekstgroep.
Soms moet er kunst en Vliegwerk aan te pas komen
om een viering te verzorgen, omdat er maar een zo
klein aantal mensen is.

De jongerenkerk is niet meer jong, maar zeker nog
niet oud! Zal ze veerkrachtig en sterk genoeg zijn
om de problemen van nu te trotseren? We hopen dat,
met het aantreden van pastoor Ivo Krewinkel op
1 augustus 2008, Voor de Jongerenkerk een periode
van opleving en hernieuwde bloei is begonnen.

Ine Schroen-Widdershoven



Reacties
van lezers

Kent u ze nog?
Groep 7a schooljaar 1989/1990
Basisschool De Cramignon
UEV 112, september 2008, p. 25

`joyce Paquaij, nummer32 op de
foto, liet weten dat volgens haar
bij nummer 1 de Voornaam
Marius niet juist geschreven is.
Zij ,meent dat in school de naam
“Mariusz” geschreven Werd en
dat het gezin indertijd ergens in
de Diepstraat woonde.

Wij hebben de'huidige Woonplaats
van Mariusz Weten op te sporen.
Hij Woont bij zijn ouders inVal-
meer, gemeente Riemst in België.
Zijn moeder vertelde dat zijn
voornaam inderdaad Mariusz is en
dat zijn echte en volledige achter-
naam luidt Szrejder-de Groen.
Szrejder is de naam van zijn Poolse-y
moeder. Zij hebben inderdaad
enkele jaren in de Diepstraat
gewoond op nummer 27.

De foto is trouwens gemaakt ybij
de voormalige jongensschool
Sint- Martinus aan de Breuster-
straat, de plek van de huidige
Schoolhof.

Kroniek 1993

Januafl
Het door projectontwikkelaar
Wyckerveste uit Maastricht ont-
wikkelde luxe-bungalowpark
Portomaar met jachthaven, hotel
`en strand, dat aan de Maas op een
gebied tussen Eijsden en Maas-
tricht moet verrijzen (tussen de
Schaapbroekweg, Oosterweg en
Heugemerweg), Vindt gretig
gehoor bij de gemeente Eijsden.
Door BSCW Worden de door het
Instituut voor Natuurbescher-
mingseducatie (IVN), door Das
86 Boom en omwonenden in-
gebrachte bezwaren ongegrond
verklaard. In de gemeenteraads-
vergadering van 2 februari stemde
ook de raad in met het plan
Portomaar, dat in zijn grootste
omvang 200 tot 300 woningen
zal omvatten.

Januafl
Na een voorzichtig begin in
december 1992 is de Franse les
op de Openbare Basisschool
Mesch succesvol ingevoerd voor
vijf-, zes- en zevenjarige kinde-
ren. Het experiment Wordt
gesteund door het Franse rninis-
terie van onderwijs en is een
initiatief van de Talenacademie
in Maastricht. Pierre jeukens is
projectcoördinator. Samen met
de andere docenten en de ouders
volgt hij ook Franse les. De lessen
Worden gegeven door Sandrine
Demange, een Nederlands spre-
kende, uit Bailleul (F) afkomstige
Française, die gedurende 2 jaar dit
project mag vormgeven.
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Februañ
De raadscommissie ruimtelijke
ordening pleit voor snelle afbraak
van de voormalige jongensschool
aan de Breusterstraat 12 ter
voorkoming van wanordelijke
toestanden. Het terrein Wordt
gereserveerd voor de bouw van
seniorenwoningen, liefit in
WoZoCo-verband (Woon-zorg-
complex). Daarmee zou tevens
een wens van het Overleg-
platform Ouderen-beleid Eijsden
worden ingewilligd. Ook de
gemeente Eijsden kan zich Vin-
den in de voorstellen (april).Voor
de sloop en de bodemsanering
van de in 1912 gebouwde school
wordt een bedrag van 200.000
gulden gereserveerd (november).
Het ligt in de bedoeling om de
oude treurbeuk te sparen. De sloop
is voorzien voor januari 1994.

In de raadsvergadering van
7 december (1992) Werden twee
plannen voor de bebouwing
gepresenteerd. Het ene was
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ontwikkeld op initiatief van de
gemeente door stedenbouwkun-
dig adviesbureau Van Ekert en
behelsde de bouw van zeven
Woningen met één woonlaag en
tien Woningen met twee verdie-
pingen. Het andere naar een idee
van de Woningvereniging Eijsden
en omvatte de bouw van 18
seniorenappartementen in twee
bouwlagen. Nog vóór de
gemeenteraad een keuze had
kunnen maken was de voorzitter
van de Woningvereniging al aan
het lobbyen geslagen bij de raads-
leden voor haar plan, hetgeen
niet in goede aarde Was gevallen.
De Woningvereniging Wilde
daarenboven alleen een financiële
bijdrage leveren Wanneer haar
eigen plan zou Worden uitge-
voerd, Dat scheelde de gemeente
minstens 200.000 gulden. De
raadspartijen kwamen er niet uit,
Waarna wethouder Jo van Aubel
zijn portefeuille ter beschikking
stelde wanneer niet gekozen zou
worden voor het plan van de
Woningvereniging. Met 9 stem-
men vóór en 4 stemmen tegen
mocht Van Aubel blijven en de
Woningvereniging aan de slag.

Februari
Scholieren protesteren tegen de
voorgenomen sluiting van de
MAVO in Eijsden.

Februari
De door Das en Boom inge-
brachte bezwaren tegen de
bouwplannen in Mesch (12
Woningen tussen de Bovenstraat
en de Burgemeester jos Duijsens-
straat) worden door B&W
verworpen. Er wordt geen ver-
storing verwacht Van de op korte
afstand van de bouwlocatie aan-
wezige dassenburcht. Ook het
door deze Vereniging ingediende
bezwaarschrift aan Gedeputeerde
Staten werd verworpen

Maart
Op 10 maart opent de profwiel-
renner Ad Wijnands, zijn echt-
genote en Jacques Theunissen
het deels vernieuwde “Groen-
centrum De Winhof” aan de
Wilhelminastraat. Sinds 1885 was
hier het bloemsier-, groenten- en
fruitteeltbedrijf van de familie
Theunissen gevestigd.

April
Om het huisvuilaanbod terug te
dringen start de gemeente Eijsden
als eerste gemeente in Zuid-
Limburg per 1 april een systeem
van vuilnis inzameling op basis
van “de vervuiler betaaltfl Inwo-
ners kunnen alleen nog huisvuil
aanbieden in speciale zakken, die
voor 1,95 gulden per stuk
beschikbaar worden gesteldVoor
het afvoeren van grofvuil en
klein chemisch afval Wordt het
milieupark aan de Rijksweg
uitgebouwd met aangepaste
containers. Een eerste evaluatie
(november 1992) wees uit dat de
hoeveelheid aangeboden afval al
met 40% was afgenomen. Nader
onderzoek moet uitwijzen of
meer afval naar het milieupark
werd gebracht, of dat de inwo-
ners bewuster omgaan met afval
(wellicht zelf waren gaan com-
posteren), of dat een deel van de
afval illegaal wordt gestort.
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April
Op vrijdag 2 en zaterdag 3 april
werd de wielerklassieker de Hel
van het Mergelland voor het
eerst in twee etappen gereden.
Op de eerste dag reed men van
Eijsden naar het Belgische Sou-
magne, de dag erna keerden de
renners via de Belgische Arden-
nen terug naar Eijsden. In de
nieuwe opzet was ook deelname
voor profrenners voorzien.
Winnaar werd de Belgische eer-
stejaarsprofessional Erwin Thys.

April
Op 22 april kreeg het brand-
weerkorps van Eijsden de
beschikking over een nieuwe
brandweerauto. De weg daarnaar
toe was niet over een leien dakje
gegaan. Pas nadat de brandweer-
lieden collectief hun ontslag
hadden ingediend om hun on-
genoegen kenbaar te maken en
na bemiddeling van de Neder-
landse Vereniging voor Brandweer
Commandanten ging de gemeen-
te overstag om de nodige gelden
ter beschikking te stellen.

Mei

Op 1 en 2 mei werden diverse
feestelijkheden georganiseerd bij
gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van handboogschutterij
Les Disciples de St. Hubert. De
feestelijkheden vonden plaats in
het Verenigingslokaal aan de
Pisartlaan. Louis Reintj ens Werd
geëerd vanwege zijn 40-jarig
lidmaatschap en Sjoef Dassen
omdat hij al 25 jaar de functies
van secretaris en penningmeester
vervulde.Van 11 tot en met
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14 mei Werden door de jubile-
rende Vereniging Wedstrijden
georganiseerd voor clubs uit
Zuid- en Midden-Limburg.

De heer Reintj ens Werd mede
vanwege zijn inspanningen voor
de vereniging en voor de hand-
boogschutterij in het algemeen
onderscheiden met de eremedaille
in goud verbonden aan de Orde
van Oranje-Nassau.

Mei
Op 27 mei ontmantelde de politie
op het industrieterrein een drugs-
laboratorium. Het laboratorium
was gevestigd in een kleine loods
die met name in het Week-end in
gebruik was voor de Vervaardiging
van XTC-en EVA-pillen.

in
iä

Juni
Pater Henri janssen, missionaris
van de Onbevlekte Maagd Maria,
Werd op 6 juni geridderd in de
Orde van Oranje Nassau. Hij
kreeg de hoge onderscheiding bij
gelegenheid van zijn 50-jarig
priesteijubileum. Na zijn priester-
wijding in 1943 Was hij eerst enige
jaren kapelaan in Buggenum.Vanaf

1947 Werd hij uitgezonden naar de
VS, Waar hij met name aan de
Mexicaanse grens Glio Grande-
vallei) pastorale Werkzaamheden
verrichtte onder de arme Mexi-
caanse immigranten.

Juni
Op 27 juni Werd aan het geboor-
tehuis van de paleontoloog prof.
dr. Eugène Dubois (Eijsden
1858-Haelen 1940), de ontdek-
ker van de rechtopgaande mens,
een bronzen gedenkplaat onthuld
om deze vermaarde Wetenschap-
per in herinnering te houden.
Genoemd huis ligt aan de Breus-
terstraat 18. Het initiatief daartoe
ging uit van de Stichting
Pithecanthropus Centennial, een
samenwerkingsverband van de
Rijksuniversiteit Leiden en het
Nationaal Natuurhistorisch
Museum in Leiden. De in 1891
en 1892 door Dubois in Trinil op
Midden-Java gevonden fossielen
die aanleiding Waren om te spre-
ken van de missing link (over-
gangsvorm van aap naar mens)
Werden na vele jaren opgeborgen
te zijn geweest tentoongesteld in
het Leidse Pesthuis in de exposi-
tie Man Ape-Ape Man. Ook
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Werd een gedenkpenning gesla-
gen met de beeltenis van Dubois
en van zijn grote ontdekking de
rechtopgaande mens.

Juli
De bijna 40 leden tellende Hand-
boogschutterij De Volgelingen
van St.-Hubertus moet uitzien
naar een nieuwe accommodatie
vanwege de afbraak van hun
schietbanen aan de Wilhelmina-
straat (ter plaatse van de huidige
Lidl). De gemeente reserveert
Weliswaar 100.000 gulden als bij-
drage in de kosten voor eventuele
nieuwbouw, maar wil niet eerder
tot uitkering overgaan dan, nadat
geprobeerd is deVolgelingen
Weer samen te laten functioneren
met handboogschutterij Les
Disciples de St. Hubert: een eer-
tijdse ruzie maakte een einde aan
hun samenwerkingsverband.
Hierdoor zou met één gezarnen-
lijk te gebruiken moderne
accommodatie kunnen worden
volstaan. De Disciples beschikken
immers al over een eigen accom-
modatie op het Ir. Mirland
Sportcomplex (Pisartlaan). Over-
leg tussen de besturen van beide
verenigingen leverde in eerste



instantie geen resultaat op (okto-
ber1992).VanWege een verschil
in beleving van de sport, liefheb-
berij (Volgelingen) versus presta-
tiegericht (Disciples) Was het
moeilijk tot elkaar te komen. Op
instigatie van de Adviesraad cul-
tuur, Welzijn en sport Werden
nieuwe onderhandelingen gestart
(november).

Augustus
De Nederlandse Spoorwegen
laten de gemeente Eijsden Weten
niet mee te Werken aan het in
noordelijke richting verplaatsen
van het NS-station. Het te ver-
wachte reizigersaanbod van
475-500 mensen per dag Wordt
als te gering ervaren. Pas bij een
reizigersaanbod van 750 per dag
is een rendabele exploitatie
mogelijk. Tevens laten de NS
nogmaals Weten “af te zien van
sluiting van het station”.

Augustus
Bij reconstructie Werkzaamheden
aan de Voer Wordt de brug in de
De La Margellelaan zo zwaar
beschadigd dat herstel niet meer
mogelijk is. Besloten wordt een
geheel nieuwe brug te plaatsen.
De kosten daarvan worden
gedragen door de gemeente
Eijsden en het Waterschap Roer
en Overmaas. Maandenlang was
Caestert slecht bereikbaar tot
grote ergernis van de bewoners.
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Augustus
Op 31 augustus werd de heer
j. Miltenburg benoemd tot ridder
in de Orde van Oranje Nassau.
Hij Vervulde sedert 1959 Verschil-
lende functies bij metaalverwer-
kingsbedrijf COX-Geelen b.v..
Zijn laatste functie was die van
technisch directeur. Ook op
maatschappelijk gebied vervulde
hij tal van functies.

Eveneens op 31 augustus Werd
de heer _].LTeuWen koninklijk
onderscheiden. Hij ontving de
eremedaille in brons verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau
vanwege zijn 40-jarig dienst-
jubileum bij de N.V Vereenigde
Glasfabrieken te Maastricht. ln
Eijsden is hij actief als promotor
van de recreatieve Wielersport.

September
Op 26 september ontving de
heer Tino Huijnen bij gelegen-
heid van zijn 40-jarig jubileum
als gemeente-ambtenaar, zijn
laatste functie Was die van hoofd
van de afdeling burgerzaken, de
erepenning in zilver van de
gemeente Eijsden.

Oktober
Op zaterdag 23 oktober werd,
in navolging met België, de

eerste Roefeldag in Eijsden
georganiseerd. Op een roefeldag
gunnen bedrijven met name
kinderen een blik in de keuken.
Aan de eerste roefeldag Werd
door ruim 300 kinderen deel-
genomen. Ca. 60 bedrijven
hadden hun deuren opengezet.

Oktober
Met tal van festiviteiten vierde
de jongerenkerk Eijsden haar
25-jarig bestaan. Dit koor van
de parochie Breust-Eijsden is in
oktober 1968 ontstaan uit de
studentengroep Pius X.

Oktober
In de besloten gemeenteraads-
vergadering van 28 oktober
stemt de raad in met de ontwik-
keling van het bedrijventerrein
tussen Maastricht en Gronsveld.
Het grootste gedeelte van het
50 hectare grote terrein ligt op
Eijsdens grondgebied. Op het ter-
rein zouden met name bedrijven
die niet in Maastricht gevestigd
kunnen worden een plaats moe-
ten vinden. Op termijn Worden
daar ca. 2000 arbeidsplaatsen
voorzien. Ter compensatie van het
verlies aan natuurschoon Wordt,
indien financieel haalbaar, naast
het terrein een 100 ha. groot bos
aangelegd.
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November
Kunstenaar Fons Lemmens uit
Eijsden legt de laatste hand aan
zijn kunstwerk “Grensovergang„
dat een plaats krijgt aan hetWit-
huis op de grensovergang (het kan
verkerenl) tussen Nederland en
België. Het kunstwerk is geplaatst
op een grindstrook van 5 bij 12
meter en bestaat onder andere uit
12 palen die de 12 Europese lid-
staten verbeelden en 2 langere
palen, die verwijzen naar de grens-
palen 37 en 38 die in de onmid-
dellijke omgeving hebben gestaan.
Een grote ring symboliseert de
verbondenheid tussen de beide
grenslanden. Aan belgische zij de
staan een paar Naamse blokstenen
en aan nederlandse zij de liggen
mergelblokken gestapeld. Het
kunstwerk Werd ontworpen in
opdracht van de gemeente Eijsden
die er 70.000 gulden voor
beschikbaar stelde. Het kunstwerk
kwam in de plaats van een andere
opdracht die aan Lemmens Was
verstrekt (een fontein voor het
gemeentehuis), maar vanwege hef-
tig verzet van Dré Devens niet
gerealiseerd kon worden. Devens
zag in de plaatsing van de fontein
voor het gemeentehuis een
onoverkomelijke aantasting van
het door hem eerder gerealiseerde
ruimtelijk kunstwerk in de tuin
van het gemeentehuis.

November
Het echtpaar Giel Puts enAnna
Rozenhout (Schoolstraat) vierde
op zaterdag 20 november hun
gouden huwelijksfeest.

December
Om verwachte drugsoverlast
tegen te gaan kocht de gemeente
Eijsden de in het beschermd
dorpsgezicht gelegen café en dis-
cotheek de White Horse (Kerk-
straat). Naar verluid was een
drugshandelaar uit Maastricht zeer
geïnteresseerd in dit ruime pand
om activiteiten op dat vlak uit te
gaan voeren. De gemeente betaal-
de 450.000 gulden voor pand en
inventaris.Voorlopig bleef de zit-
tende exploitant uitbater, in
afwachting van een door de
gemeente nader te bepalen
bestemming voor het pand. Door
de inwoners van Eijsden Werd
hierop instemmend gereageerd. 'Je
moet er toch niet aan denken, dat
hier in Eijsden een hele streep
koffieshops komt, zoals in Maas-
tricht enVenlo”. 'Het is al erg
genoeg dat op het station en aan
de uitvalswegen zonder schroom
handel in dat spul plaatsvindt”.

Decem ber
In bejaardencentrum De Bron
vierde mevrouw M.E.L.Wolfs
(“tante Wies,) op 19 december
haar honderdste Verjaardag.

28

December
Op 22 december Werden in het
gemeentehuis van Eijsden de
plaatselijke sportkampioenen
gehuldigd die in 1993 een bij-
zondere prestatie hebben ver-
richt. Het betrof het eerste
gemengde team van Tennisclub
Eijsden (kampioen in de vijfde
klasse met promotie naar de
vierde klasse), de kunstzWem-
mers (meerdere titels in diverse
categorieën van de Limburgse
kampioenschappen) en de Wed-
strijdzwemmers (behalen Lim-
burgse B-titel) van Zwemclub
Eijsden en de surfer Danny
Willems (zesde plaats bij het
WK-junioren tot en met 18 jaar
en de Nederlandse junioren
titel).

Henk Boersma

Noot
Voor het samenstellen van deze kroniek
kon gebruik worden gemaakt van de kran-
tenkm'pselcollectíe van Nico Duijkers uit
Eijsden, waarvoor dank.



uit eijsdens verleden nummer 113, december 2008 Z9

Gietijzeren Wegkruis pand Pieterke
(nummer 7)

Gietijzeren wegkruisen zijn in Eijsden beslist niet zeldzaam.
Welgeteld zijn het er 18. Een aantal ervan werd vrij recent
geplaatst, d.w.z. de laatste twintig jaar. Sommige zijn veel
ouder. Dikwijls is niet meer te achterhalen hoelang een kruis
er staat. Over de ouderdom van het kruis tegen de voorgevel
van het pand Pieterke, Raadhuistraat 2, hebben we wel enig
houvast. ln 1923 was het er al. Neomist Petrusjosephus
Mathias Wolfs deed namelijk op paasdag 1923 zijn eerste
H. Mis. Voor die gelegenheid werd naar goed gebruik de ouder-
lijke woning uitbundig versierd. Bijgaande foto's geven er een
goede indruk van. Het wegkruis is er duidelijk op te zien.
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De plaats van het kruis aan de gevel van het pand Pieterlee
is op het kaartje aangegeven met nummer 7.

Het pand Pieterke met wegleruis in 1923. De ouderlijke
woning werd uitbundig versierd ter gelegenheid van de
Eerste Heilige Mis van Neomist Pierre l/Volfs.
Foto: SEV 279.

A

Dankzij grondig onderzoek en dankzij de vele publi-
caties van Wijlen dr. Godfried Egelie is de ouderdom
van het kruis zelf ook bij benadering te achterhalen.
Gietijzeren kruisen werden tussen 1830 en 1937 in
groten getale en in Vele varianten gefabriceerd om
als grafteken op de markt te Worden gebracht. Als na
jaren een graf geruimd Werd en het kruis op die plek
overbodig Werd, kreeg het soms een tweede leven als
Weg- of veldkruis. De herkomst van het type kruis
aan het pand Pieterke is deels te traceren. Dit type
kruis komt namelijk voor in de modelboeken van de
ijzergieterij Deville 86 Cie. te Charleville, Frankrijk,
uit de jarenV 19244937. Ons kruis moet echter Veel
ouder zijn.Waarschijnlijk Werd het al einde negen-
tiende eeuw gegoten en diende het een aantal jaren
als graíkruis om in elk geval zeker vanaf 1923 de
gevel van de slagerij van de familie Wolfs te sieren.
Aan te nemen valt dat gieterij Deville 8e Cie dit type
kruis ook al eerder vervaardigde. Deze onderneming
staat namelijk bekend om haar enorme productie van
gietijzeren kruisen. Kopiëren van elkaars modellen
Was bij ijzergieterijen gemeengoed, maar hiervan is,
wat dit kruistype betreft, niets bekend. Deville 86 Cie
kunnen We dus als de vermoedelijke producent
beschouwen. Dit kruistype Wordt in Limburg nog op
9 andere plaatsen als wegkruis aangetroffen, terwijl
op begraafplaatsen nog ongeveer 87 exemplaren als
graflcruis voorkomen.

Gietijzeren kruisen onderscheiden zich van andere
door toepassing van een veelvoud van ornamenten
en Christelijke symbolen. Het doodshoofd met

n



Pierre l/Vohš in de denropening. Links naast hem is het weg-
krais goed te zien. Defoto is van 1923. Foto: SHI/288.

gekruiste beenderen bijvoorbeeld moeten we zien
als een Verwijzing naar de dood van de mens en als
symbool voor de overwinning van Christus op de
dood. In de schacht van het kruis is een urn afge-
beeld. De urn Wordt als ornament niet veel gebruikt
en is in feite ook géén Christelijk symbool. Zij her-
innert aan de crematie van doden in de prehistorie
en in de oudheid. Tot slot is er in de bovenbalk en
in de zijbalken het Acanthusblad als ornament ver-
werkt. De Acanthus is een tropische plant die ook
in het middellandse zeegebied voorkomt. Bij het
ontwerpen van gietijzeren kruisen Wordt in ruime
mate gebruik gemaakt van motieven ontleend aan
het plantenrijk, zonder dat er in alle gevallen een
bepaalde betekenis aan Wordt toegekend. Het Cor-
pus is met het kruis mee gegoten. In de hoeken zien
we vier stralenbundels.Verder is er een losse tekst-
plaat met het opschrift “Geloofd zij Jezus Christus”.

Het Wegkruis handhaafde zich op deze plek, onder
aan de Breusterstraat, vele jaren lang vrij onopval-
lend. Zijn aanwezigheid leek vanzelfsprekend totdat
er verbouwingsplannen opdoken. Het pand zou
verbouwd Worden tot een complex Van apparte-
menten voor begeleid wonen.Welk lot zou dan het
wegkruis treffen? Gelukkig hadden de bouwheer en
de architect voldoende oog voor het eigene van dit
toch Wel bijzondere pand. Hoewel er geen status als
monument bestaat, respecteerde men de oude voor-
bouw met zijn karakteristieke voorgevel. Uit een
gesprek met verantwoordelijken van projectontwik-
kelaar Servatius bleek, dat wij ons over het wegkruis

Het pand Pieterke na de restauratie van 2007/2008.
Foto: Bèr Pachen, 2008 .
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Foto: Bèr Pachen, 2004.

geen zorgen hoefden te maken. Na renovatie van de
voorgevel kwam het kruis weer op zijn oude plek
terug. Het kruis hoort bij het pand! Het voortbe-
staan en het onderhoud van het kruis is daarmee,
naar wij hopen, tot in lengte van dagen verzekerd.

Bèr Pachen

Noot
Priester Petras,]osephus, Mathias VVolß" werd op 27 maart 1899
in deze woning geboren. Hij was van 1945 tot 1958 pastoor in
Oirsbeek. Hij overleed te Heerlen op 11 juni 1958 en werd in
Oirsbeek begraven. Onder de titel “Bij ons thuis” srhrelgt hij aan~
doenlijke, aatobiogrryisch aandoende verhalen over het leven in een
katholiek Limburgs plattelandsgezin in het begin van de twintigste
eeuw. Deze kostelijke Verhalen verschenen, bewerkt door Willy

jenkens, in Uit Eijsden: Verleden nrs. 55 t/m 71.

Bron
Dr. Godfried C. M. Egelie: Gietijzeren wegkruisen in Limburg
l/l/alburgpers 1983,' blz. 44, 46 en 146.



t EijsdensVerleden: Een uitgave van
_ Stichting Eijsdens Verleden

i
3 nê Huijnen
k es jacobs

y Jeukens
Pierre Piters

;<| sche vormgeving:
1,2' i Geniet-u ~H 111111511

f f rimerieWagelmans sa. B 4600 Visê

ÃN 0920-3915

° hting Eijsdens Verleden
v`retariaat:
Stbus 72, 6245 ZH Eijsden

`. 043-4092678 of 043-4093861

" 'j krelaties:
bobank, m ll fill 'HI' 'Lil-"sl

f 3 buitenland \ll ISRAHU
ll'l

_
590 B10. [q

bwl l RI'HUUNLIU
:JIHIIA-L'L), ^ 'f' IH 'i'fif

Lil' [+31l

t `V11t u het Werk van de stichting fman-
`el steunen, dan kunt u dit doen door

FI bedrag te storten of over te schrijven
,f 1'een van bovenstaande rekeningen,
~Lidet vermelding van uw naam en

es.Bij een minimale bijdrage van
3,50 per kalenderjaar ontvangt u de
gave “Uit Eijsdens Verleden" gratis.
sse verkoop: enkel nummer ê4,-

*- 'Ibelnummer êßr.

mame van artikelen qfeyløeeldingefl
"'tsluítend toegestaan 1m sfhrgftelíjlee

f emmíng van de redactie.


