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Van de redactie
Voor de tweede achtereenvolgende keer maken wij in Uit Eijsdens Verleden ruimte vrij voor een ln
Memoriam. Dit keer gedenken Wij Pierre Theunissen, die op 15 oktoberjl. overleed. Hij Was een zeer
gewaardeerd lid van de redactie. Aan dit nummer heeft hij nog volop meegewerkt, ondanks dat hij
door ziekte al ernstig verzwakt was. Niet alleen heeft hij meegedacht over de inhoud van deze uitgave;
hij heeft er ook aan bijgedragen onder andere in de vorm van twee mooie verhalen. Wij missen Pierre
als redactielid en als vriend en zullen in zijn geest verder werken.

Verhalen vertellen is een basiselement voor
de vastlegging van onze geschiedenis. Zij zijn
uitgangspunt voor verder onderzoek en geven
kleur aan de feiten. Persoonlijke verhalen
staan dan ook aan de basis van deze speciale
decemberuitgave van Uit Eijsdens Verleden.
Zoals het verhaal van Pierre Theunissen over
Sigmond Stern, eenjoodse Eijsdenaar die in
1943 is vermoord in Sobibor.

De Tweede Wereldoorlog staat ook centraal in
de herinneringen van Michel Feijs over zijn jeugd
in Hoog-Caestert. Hij heeft ze ruim twintigjaar
geleden verteld. Ze zijn opgetekend en bewaard
gebleven. Michel is inmiddels gestorven. Zijn
herinneringen leven voort.

Giel Haenen vertelt over zijn tijd als voetballer
in de nieuwe rubriek Toppers van toen. Hij
heeft het ver geschopt, zelfs tot in het nationaal
elftal. Een geheel andere tak van sport is het
hanenkraaien dat nog steeds wekelijks plaats
vindt in Breust. Redacteurjo Debeij ging op zoek
naar de geschiedenis ervan en ook dat leverde
een paar aardige anekdotes op.

Uit de familiearchieven van Marie-Anne van
der Cruijs is het verhaal opgedoken over
schelmenstreken in het oude Mesch en Pierre
Theunissen vond in zijn familiegeschiedenis
een handgeschreven verslag van een eervolle
begrafenis van een eerzaam man,
jan Theunissen.

Vertellen doeje het best in je moederstaal.
ln de rubriek Kal plat kunt u uw kennis van
het Eijsdens Weer meten aan de verzameling
Eijsdense woorden die in de vergetelheid dreigen
te raken. De rubriek wordt opgesierd door een
tekening van Ludie Haenen. We dagen u uit om
de lijst aan te vullen.

Uw eigen herinneringen aan vroeger worden
wellicht wakker gemaakt door de foto van
meisjes met melkbussen. Kent u ze nog en weet
u er misschien meer van? Schrijf ons! En mocht
u ook een bijzondere herinnering hebben of een
oud verhaal, schroom niet om het aan ons te
vertellen.

ln de Kroniek van Eijsden herbeleven we hetjaar
van dejongste eeuwwisseling, 2000.

Geniet van dit klein verhalenboek in deze
donkere decembermaand. De redactie wenst u
een Zalig Kerstfeest.

Lucia Geurts,
eindredacteur



ln memoriam Pierre Theunissen

De Stichting Eijsdens Verleden werd bij notariële akte opgericht op 15 oktober 1975. De
oprichtingsakte Werd verleden door wijlen notarisjoop van Hall, kantoorhoudend aan de
Wilhelminastraat in Eijsden. Op 15 oktober van ditjaar overleed, op een van de warmste
herfstdagen sindsjaren, Pierre Theunissen, prominent en gewaardeerd lid van de Stichting
Eijsdens Verleden. Het kan verkeren. Pierre werd slechts 67jaar. Hij was 15jaar actief binnen
de vereniging. We hadden hem graag langer in ons midden gehouden.

ln 2000 vierde de stichting haar 25-jarig bestaan met een
grote tentoonstelling, Terugblik op 25 jaar Eijsdens Verleden,
in de voormalige kapel van het klooster van de Zusters
ursulinen. Pierre was een van de vele bezoekers. Als altijd
was het bestuur naarstig op Zoek naar personen die de
gelederen van de stichting Wilden komen versterken. Zo werd
ook Pierre, telg van een oude Eijsdense familie, waarvan de
eerste sporen teruggaan tot voor 1600, èn Zelf in de weer
met de geschiedenis van Zijn familie en die van Eijsden, een
gewillig slachtoffer. Maar voorzichtig als hij was, vroeg hij
enige bedenktijd. Die werd hem gegund. ln 2002 was hij om.
Met veel enthousiasme, inzet en deskundigheid, werd hij een
trouwe deelnemer aan de tweewekelijkse werkavonden in
de verenigingsruimten van de stichting in de kelder van het Pierre Theunissen.
voormalige gemeentehuis van Eijsden(-Margraten). Pierre Foto familie Theunissen.
was overal inzetbaar, maar hield zich in het begin met name
bezig met het uitbreiden, onderhouden en beschrijven van de collecties van de stichting
(bidprentjes, foto's, bibliotheek). Namens de Werkgroep Collecties en de Werkgroep Beheer
Fotocollecties - van beide Was hij voorzitter - had hij sinds 2007 Zitting in het bestuur. Voor het
inrichten van een fototentoonstelling draaide hij Zijn hand niet om. Bij het inrichten van de
(foto)tentoonstellingen bij gelegenheid van het 35-jarigjubileum in 2010 (Monumentaal Eijsden,
dubbeitentoonsteiling met Eugene Dubois) en die bij gelegenheid van het 40-jarigjubileum van
de stichting in 2015 (Commercie' het verloren gegane kleinwinkelbedrijf (middenstand) van Eijsden)
was Pierre als vanzelfsprekend een van de drijvende krachten.

Vele telgen van de familie Theunissen verdienden gedurende ruim anderhalve eeuw hun
boterham als boomsjnijjers (tuiniers). Het was de betovergrootvader van Pierre,joannes
Theunissen (1801-1871) en Zijn echtgenote Anna Lahaut (1801-1878) die de grondleggers
waren van deze tuindersfamilie. ln alle takken van het tuindersbedrijf, zoals het onderhouden
van tuinen, het leveren van Zaaigoed, het kweken en leveren van (fruit)bomen, planten en
struiken, verkoop van huisplanten en snijbloemen, kortom met alles wat van doen had met
fruit-, groenten-, en sierteelt waren zij bedreven en gekend in Eijsden en verre omgeving.
Later kwam daar nog de verkoop van AGF bij. Ook de vader van Pierre was nog als tuinier
werkzaam geweest. Pierre dacht met trots en weemoed terug aan dit roemrijke verleden van
zijn familie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij erg geïnteresseerd was in het achterhalen
en vastleggen van veldnamen. Veldnamen zijn de namen (toponiemen) die landbouwers
vroeger aan hun percelen gaven om deze van elkaar te kunnen onderscheiden. Het onderzoek
naar veldnamen is een project dat een lange adem vergt. Samen met de andere leden van



de Werkgroep Toponiemen - Pierre was er vanaf 2013 node voorzitter van - kweet hij zich
van deze taak voor wat betreft de oude gemeente Eijsden (Eijsden, Breust, Caestert, Oost,
Maarland en Mesch). Een eerste proeve van de werkgroep is gepubliceerd in Uit Eijsdens
Verleden nummer 140-141 (2016) waarin de toponiemen van Mesch zijn vastgelegd.

Allengs maakte Pierre zich ook archiefonderzoek eigen en verdiepte hij zich in bepaalde
ondenNerpen uit de Eijsdense geschiedenis. Daarover gaf hij af en toe een lezing en
publiceerde hij in Uit Eijsdens Verleden. Toen begin 2016 een nieuwe redactie gevormd moest
worden voor Uit Eijsdens Verleden nam hij daarin zitting. Dat was tevens de prikkel voor hem
om meer van zijn onderzoeksresultaten aan het papier toe te vertrouwen. Enkele daarvan
worden in dit nummer gepubliceerd.jammer dat hij dit zelf niet meer kan zien. Dat had hij ten
zeerste verdiend.

Hiervoor is reeds aangegeven dat het onderzoek naar zijn familie zijn bijzondere aandacht
genoot. Ontelbare uren heeft hij in het archief doorgebracht op zoek naar gegevens over zijn
voorouders. Veel familieleden werden door hem bezocht en geïnterviewd. Zijn finest hour
beleefde hij in 2016 toen hij het resultaat van velejaren stamboomonderzoek kon presenteren
in het in eigen beheer uitgegeven boek Antoon Theunissen en Zonen. Een familiekroniek door
Pierre Theunissen. Hiervan werd een samenvatting gepubliceerd in Uit Eijsdens Verleden
nummer 138 (2016). Het volledige document staat op de website van de Stichting Eijsdens
Verleden. VoonNaar een prima prestatie die navolging verdient.

Pierre was uitermate plichtsgetrouw. Hij miste nooit een werkavond of bestuursvergadering.
Meer dan eens bracht hij door zijn vrouw Toos gebakken wafels mee. Dan glunderde hij van
oor tot oor. Als het maar even kon was Toos ook van de partij. Bij Pierre was een afspraak
een afspraak. Daar kon je op rekenen en bouwen. Maar meer nog dan dat was Pierre zeer
zorgzaam. Hij liet iedereen in zijn waarde en zocht altijd het compromis. Wij hebben hem
nooit boos gezien. Met eerbied en respect zullen we hem in onze gedachten houden bij het
voortzetten van de activiteiten van de vereniging die hem zo lief was.

Henk Boersma, oud-voorzitter,
namens bestuur en medewerkers van
de Stichting Eijsdens Verleden
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De schop die niet meer werd opgehaald
Tijdens een bezoek aan Chretien en Wies Tossings-Huijnen, die wonen in de Kerkstraat tegenover
mijn geboortehuis, zag ik een oude graafschop staan waarvan het stalen blad aanzienlijk was
afgesleten. Op mijn vraag wat dat voor een schop was, antwoordde Chretien: "Die is van Sigmond
Stern." Chretien had al vaker gesproken over Stern, een joodse man uit Eijsden die in 1943 werd
omgebracht. Voor mij was een en ander aanleiding tot verder onderzoek naar zijn geschiedenis.
Dit artikel is gebaseerd op interviews met Chretien Tossings, aangevuld met gegevens uit diverse
publicaties.

Door Pierre Theunissen

Sigmond Stern

Sigmond Stern werd als enig kind geboren op 11
september 1872 in de Dorpstraat (nu Diepstraat)
te Eijsden. Zijn ouders Waren Alexander Stern en
Rosa Kosten, beiden van joodse afkomst.

Generatieoverzicht: 1 2

Generatie I: Michel Isaac Stern, gehuwd met Butsle Israel (Jonas).

Generatie II: Moises Isaac Stern, geboren 26juni 1788 te Breitenborn (Duitsland);
overleden 27 oktober 1879 te Eijsden; slager; gehuwd ca 1825 metjenetta Mar(c)ks (t
Moise), geboren te Eijsden 3 maart 1800 (ouders David Moisese Mariks, colporteur, en Maria
joanna Moises); overleden te Eijsden 12 september 1873.

Generatie III: Alexander Stern, geboren 20 augustus 1830 te Eijsden; overleden 15
september 1901 te Eijsden; slager, veehandelaar/koopman, lid van het kerkbestuur, muzikant
bij de Oude Harmonie van Eijsden; gehuwd te Heerlen 24juli met Rosa Kosten, geboren
te Heerlen 7 februari 1831(ouders Samuel (Shmu'eel) Ha-Cohe Kosten enjudith Manuel
Golstein).

Generatie IV: Sigmond Stern, geboren 11 september 1872 in de Dorpstraat te Eijsden;
veehandelaar, muzikant (piston) bij de Oude Harmonie van Eijsden; ongehuwd.

Sigmond Stern was bijna 1.80 meter lang, had
een fors postuur, een kalend hoofd en een snor.
Hij was een rustig persoon.

Hij woonde Kerkstraat 12 (zie foto). De eerste
deur leidde naar enkele stallen achter het huis.
De middelste deur Was de huisdeur. Naast hem
op nummer 14 Woonde de uit Aken afkomstige,
ongehuwde juffrouw Schmitz. Zij was absoluut
niet nazi-gezind en goed bevriend met Sigmond.

De buren aan de andere kant Was het gezin van
Zjeng Tossings (* 28-10-1900, f 16-10-1978)3 en
Anna Catharina Weerts (* 12-02-1904,
f 11-03-1993). Ook zij waren bevriend met
Sigmond. Volgens het kadaster (artikellegger
nr. 2271) stond het pand aan de Kerkstraat
eerst op naam van Sigmonds vader en kwam
het na diens dood op naam van Sigmond als
enige erfgenaam.



De Kerkstraat. De woning van Sigmond Stern is vooraan rechts, het eerste pand. Foto EV 9083.

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak,
woonden er nog slechts driejoden in Eijsden.
Behalve Sigmond waren het de ongehuwde
gezusters Serphina Isaac, geboren 24juni
1869 te Eijsden, en Caroline Isaac, geboren
11 juni 1870 te Eijsden. Hun ouders waren
Frederic Isaac en Wilhelmina Markx. Zij waren
vleeshandelaren en woonden aan de Vroenhof
13. Ook met hen was Sigmond goed bevriend.
Zowel de familie Stern als de familie Isaac waren
afkomstig van Breitenborn (Pruisen) en vanaf ca.
1820 woonachtig in Eijsden. 4

Van meldplicht tot ster

Op last van de Duitse bezetter moesten alle
burgers van joodse afkomst zich in 1941 melden
bij het lokale gezag. Sigmond meldt Zich op 21
januari 1941 per brief aan de burgemeester van
Eijsden 'ais zijnde israeiiet van joodsche Ouders en
Groot Ouders geboren te Eijsden den 10 september
i 872 ongehuwd en zonder beroep wonende
Kerkstraat 12 Eijsden'.5 Op 17 februari 1941 meldt
de burgemeester van Eijsden drie Eijsdense
joden aan bij het Hoofd der Rijksinspectie van
de Bevolkingsregisters in 's-Gravenhage.6

Op 27 mei 1941 vaardigde de bezetter een
verordening uit waarin joodse bezitters van
landbouwgronden werden verplicht hun
landbouwgebieden op te geven bij de Regionale
Pachtbureaus (latere Grondkamers). Deze
waren belast met het in goede banen leiden
van de verkoop van de gronden aan niet-joodse
boeren. Als eersten kwamen in aanmerking de
pachters van de percelen en in tweede instantie
boeren met aangrenzend stuk land. Verkoop
moest geschieden voor 1 september 1941 en
overdracht aan de nieuwe eigenaren voor
1 januari 1942.”3

Sigmond Stern was niet onbemiddeld.
Hij bezat in 1941 zeven percelen landbouwgrond
(zie tabel). 9

Volgens de kadastrale gegevens zijn Sigmonds
percelen in 1943 verkocht. Acht andere percelen
had Sigmond lang vóór de Tweede Wereldoorlog
al verkocht.



Percelen landbouwgrond van Sigmond Stern die in de Tweede Wereldoorlog op last van de bezetter
werden verkocht.

Perceel- Ligging perceel Totaal Prijs in Kadastrale nr. Oorlogskoper
sectie + grootte in gulden artikellegger
nr. ha

E 860 Doodwater 00.44.80 1 149,75 3216 J. Rompen (pachter)
doorverkocht aanjoonnes
Hubertus van Reij*

E 496 Doodwater 00.60.70 1335,68 5126 P.L.H. van Aubel

C 564 Aan 00.13.00 222,25 5128 H. Weusten te St. Geertruid
Schelberggrub (pachter)

E 859 Doodwater 00.40.00 1026,38 5127 J. Debey

C 1137 Langs de 00.69.70 1589,00 3544 L. Loijens
Hoolstraat

D 1770 en Aan het 00.55.60 1902,25 4861 Kinderen Antoon Wolfs -
D 164 Boomken Maria Barbara Piters

D 174 Aan het 00.20.10 603,00 3544 L. Loijens
Boomken

Totaal: 03.03.90 7828,31

- Pachterj. Rompen verkocht het perceel E860 door aanjoannes Hubertus van Reij.
Hiermede werden de regels omzeild. Had Rompen te weinig middelen voor koop en regelde
hij het zo met van Reij dat hij het perceel nadien weer kon pachten? Motieven zijn onbekend.

Volgens Chretien Tossings Was Sigmond eigenaar van een serie percelen in de Stiegel, die qua diepte
reikten tot de TrichtenNeg. Hier is geen bewijs voor gevonden. Mogelijk is hij zakelijk waarnemer
geweest voor iemand anders.

Met ingang van zondag 3 mei 1942 moesten
allejoden ouder dan zes jaar in Nederland de
gele zespuntigejodenster dragen: per persoon
voorlopig maximaal vier sterren; per vier sterren
of minder één textielpunt; prijs per ster vier
cent, door de dragers zehc te betalen 1°.
Sigmond vraagt Agnes, dochter van Zjeng
Tossings, om de sterren op zijn kleding te
naaien.

Op 30 september 1942 deelt de burgemeester
het Gewestelijk Arbeidsbureau te Maastricht
mee dat er in zijn gemeente driejoden
woonachtig zijn en geeft specificaties. 11

ln die periode moest Chretien, zoon van Zjeng
Tossings, voor Sigmond vaker dichtgeplakte
briefies brengen naar de gezusters Isaac op de
Vroenhof. Zjeng vertrouwde het niet helemaal
en deed navraag bij Sigmond. Deze stelde
hem gerust en zei dat het slechts briefles
voor boodschappen Waren. Overigens, de
gezusters waren karig met het belonen van de
briefbezorger.

Deportatie en dood
ln de eerste Week van april 1943 om zeven uur
's ochtends Werden de drie Eijsdensejoden,
Sigmond Stern, Serphina en Caroline Isaac,



opgehaald door de Sicherheitsdienst uit
Maastricht. Sigmond had al eerder het tijdstip
te horen gekregen Waarop hij reisklaar moest
zijn. Diverse malen hadden Zjeng Tossings en
zijn vrouw tegen hem gezegd dat hij moest
onderduiken aan de overkant bij brouwerij
Henquet, maar Sigmond weigerde dat. Hij Wilde
en hij durfde het niet. Hij werd immers in de
gaten gehouden opdat hij niet Zou vluchten.
Chretien Tossings: "Mijn moeder Zei: 'Ze komen
Sigmond halen'. Wij mochten niet meer door het
raam kijken." De Eijsdensejoden behoorden tot
de derde Limburgse lichting, voornamelijk
bestaande uit personen van zestigjaar en
ouder. Op donderdag 8 april 1943 werden
zij overgebracht naar kamp Vught. Niet naar
Westerbork om de schijn op te houden dat zij in
Nederland zouden blijven.

Caroline Isaac overleed al spoedig op maandag
19 april 1943 in kamp Vught. Sigmond Stern en
Serphina Isaac werden overgebracht naar
vernietigingskamp Sobibor (Polen) en aldaar
vergast op vrijdag 14 mei 1943. Iedereen
werd op de dag van aankomst, via de
'Himmelfahrtstrasse', direct naar de gaskamers
gevoerd. Van het kamp is nu niets meer te zien;
er is alleen maar bos.12

Zjeng Tossings.

Roof
De hoodachtmeester-groepscommandant
had opdracht gekregen om de goederen die zich
in de Woning van Sigmond Stern bevonden te
inventariseren. De inventarisatielijsten zouden
met de huissleutels ten gemeentehuize te
Eijsden Worden gedeponeerd. Hij bericht
hierover op 17juni 1943 aan de politie-
gezagsdrager te Eijsden.13 Kort voordat Sigmond
Werd gedeporteerd had hij aan buurman Zjeng
Tossings over de heg tabak en pijp in bewaring
gegeven en ook Wat tuingereedschap Waaronder
de eerdergenoemde schop, een riek, een hak
en een schoffel. Om op te halen als hij weer
terugkwam.

De Sicherheitsdienst kwam met een
vrachtwagen de Woning van Sigmond leeghalen.
Enkele omstanders keken toe. Toen men naar
buiten kWam met een specifieke zak met daarin
een trompet en een ventieltrombone, die
nog van de vader van Sigmond Was geweest,
vroeg een van de omstanders of hij die mocht
meenemen (vermoedelijk voor een goede
bestemming). De Duitser keek hem aan en
legde de zak met instrumenten snel op de bank
in de vrachtauto. Chretien, zoon van Zjeng
Tossings, vroeg om de mooie leren bal die hij
bij de spullen zag liggen. Een Duitsgezinde
Eijsdenaar, die eerder aan het oostfront met
de Duitsers had meegestreden, pakte de bal,
stak hem met een riek stuk en gooide hem in
de tuin van Tossings. Vader Zjeng sommeerde
zoon Chretien de bal te pakken en hem terug te
brengen.

Later dan de gedwongen verkoop van
landbouwgronden vond de roofvan joodse
huizen plaats. Om de rooic ordelijk en schijnbaar
legaal uit te voeren richtten de Duitsers de
Niederländische Grundstück Verwaltung
(NGV) op, ook Wel genoemd Nederlandse
Administratie van Onroerende Goederen. Bij
verordening 154 van 4 augustus 1941 Waren
allejoden verplicht hun onroerend goed te
melden bij de NGV. Na deportatie Werden hun
huizen beheerd door de NGV en later vaak door
particulieren. Verkoopopbrengsten maakte de
NGV over aan de Vermögensverwaltungs- und
Rentenanstalt (WRA), een Duitse organisatie
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om roofgelden te beheren.14 De woning van
Sigmond Stern werd later bewoond door een
Eijsdens gezin.

Rechtsherstel
Na de oorlog, in augustus 1945, werd als
onderdeel van de Raad voor Rechtsherstel het
Nederlands Beheersinstituut (NBl) opgericht.
Het NBl beheerde de vermogens van 'afwezigen'.
Degenen die niet uit de oorlog waren
teruggekeerd stonden nogjarenlang als afwezig
vermeld. Pas drie tot zeven jaar na de oorlog
werd naar aanleiding van een verklaring van het
Rode Kruis een overlijdensakte opgesteld en de
betrokkene officieel dood verklaard. Hiermee
eindigde de bewindvoering door de NBl en werd
een notaris belast met de afhandeling van de
nalatenschap. ln het geval van doodverklaarde
'afwezigen' of als er geen familieleden van de
overledenen meer in leven waren, werd heel
vaak de restitutie niet of onjuist afgehandeld. 15

Na de oorlog
Wie de beheerder van Sigmonds Sterns
woning en tuin is/zijn geweest is niet duidelijk
geworden. 16 Uit kadastrale gegevens weten we
dat er in 1958 een veiling heeft plaatsgevonden.

De nieuwe eigenaar werd Henricus Franciscus
Antonius Maria van Dijk, vertegenwoordiger,
gehuwd met Agatha van Berckhoven, woonadres
Groenwoudseweg 292, Nijmegen. Vervolgens
komen we in hetzelfde jaar als eigenaars
tegen, ieder voor de helft, George Lebedoff,
koopman, woonadres St. Hubertusstraat 58,
Berchem Antwerpen, en Robert Lebedoff,
koopman, woonadres Voshollei 49, Brasschaat
Antwerpen. ln 1960 werd het huis gesloopt
met uitzondering van de voorgevel (vanwege
het straatbeeld) en de kelder. ln 1962 werden
de percelen van huis en tuin doorverkocht aan
Gerard Mariejoseph Catherina Mathieu Wolfs,
banketbakker, wonende Raadhuisstraat 4. Hij
verkocht de helft van het pand door. Voor het
overgebleven gedeelte, Kerkstraat 12, werd in
1963 vergunning verleend voor de bouw van
woning en winkel met lunchroom en bakkerij.
De eigenaar van de andere helft, drukker
Edmond Piters uit de Schoolstraat, had plannen
om er een drukkerij te vestigen, maar de
totale projectkosten bleken te hoog te zijn. Het
aangekochte deel werd weer doorverkocht.
De nieuwe eigenaar werd Bèr Pinckaers, slager
uit de Kerkstraat. Voor zijn gedeelte, Kerkstraat
12a, werd in 1963 vergunning verleend voor
de bouw van een woning met slagerij. ln 1979
kreeg hij ook een vergunning voor uitbreiding
met een werkplaats.

Op woensdag 12 september 2001 werd op de
Vroenhof in Eijsden een monument onthuld
van de hand van de Gronsveldse kunstenaar
Ria Erckens-Vaessens, ter herdenking van de
13 joden uit de gemeenten Eijsdens (toen
bestaand uit de voormalige gemeente Eijsden
en Gronsveld). Aan de achterkant staan de
namen vermeld van onder andere Sigmond
Stern en Serphina en Caroline Isaac. Het idee
voor het monument kwam van burgemeester
Frans Cortenraad nadat hij in 1992 tijdens een
concertreis van de Koninklijke Harmonie Sainte
Cécile in Polen het vernietigingskamp Auschwitz
had bezocht.17

Joden in Limburg
Tijdens het Anciène regime (1 SE eeuw) waren de
joden in Midden- en Noord-Limburg, het Gelders
en Guliks gebied, niet welkom. ln het zuiden



van Limburg wèl, zo ook in Eijsden. Tijdens het
Franse bewind begon niet alleen de emancipatie
maar ook de organisatie van dejoden. De
Assemblée Nationale besluit dejoden volledige
burgerrechten te geven.18 De acceptatie van
joden buiten Zuid-Limburg was nog hetzelfde
als voorheen. Zo was er in het Roerdepartement
een beknotting van de vrijheid en handel en
beperking van de toestroom van de joden. Dit
berustte op het Decret lnfame van Napoleon
uit 1808. Dit bepaalde onder andere ook dat de
joden vaste familienamen moesten kiezen (in
Eijsden 51 registraties).19
Begin twintigste eeuw flakkerde dejodenhaat
weer in alle hevigheid op, aangewakkerd
door Hitler en zijn trawanten. Een passage uit
Hitlers boek Mein Kampf: 'Alles wat op aarde
niet van zuiver ras is, is zonder waarden.' Deze
gedachtegang leidde tot barbaarse, wrede en
ontaarde onmenselijkheid tijdens de Tweede
Wereldoorlog, ook voor de Limburgsejoden.
Tot de opheffing in 1935 had men in Eijsden een
eigen joodse gemeente met synagoge en, op een
bepaald moment, tijdelijk zelfs twee synagogen.20
21

Deportaties Limburgse joden22
De Sicherheitsdienst kwam in Limburg,
vergeleken met andere provincies, pas laat
in actie met het oppakken van joden. Zij had
blijkbaar andere prioriteiten.

Limburg telde tijdens de Tweede Wereldoorlog
een bevolking van 600.000 personen waaronder
circa 1500 joden. Ruim 44 procent van hen wist
zich aan de deportaties te onttrekken door vlucht
of onderduiking. Uiteindelijk zijn er 947joden uit
Limburg gedeporteerd en wel in drie fasen:
fase 1: 25 augustus 1942 naar kamp Westerbork,
294 personen.
fase 2: 10 en 11 november 1942 naar kamp
Westerbork, 209 personen.
fase 3: 8 april 1943 naar kamp Vught, 444
personen.

ln de eerste twee fasen deden de Duitsers het
voorkomen alsof het louter ging om gedwongen
tewerkstelling. Dejoden wisten op grond van

doorgekomen berichten dat het zwaar werk
zou zijn, maar niet wat hun echt te wachten
stond. De oproepen waren alleen bestemd voor
mannen tussen de 18 en 60jaar. Zij mochten
hun vrouwen en kinderen meenemen. Ze
werden bijeengebracht in kamp Westerbork in
Drenthe en van daaruit naar Polen vervoerd.
De mannen kwamen eerst in een kamp in de
buurt van Auschwitz-Birkenau. De vrouwen
en kinderen gingen rechtstreeks naar het
vernietigingskamp Auschwitz.

Tot de groep die in fase 3 werd gedeporteerd
behoorden de drie Eijsdensejoden. Nu ging
het voornamelijk om mensen van zestigjaar
en ouder. 0m hen in de waan te laten dat ze in
Nederland zouden blijven, werden zij niet naar
Westerbork gebracht, dat inmiddels bekend
stond als doorvoerkamp naar het oosten, maar
gingen ze naar kamp Vught. Toch gingen ook
zij uiteindelijk naar Polen, rechtstreeks naar
vernietigingskamp Sobibor, waar zij werden
vergast.

De schop en ander tuingereedschap.
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|n 1943 en 1944 werden in onze provincie nog Tot slot
eens 250 joden gearresteerd, 70 Limburgse en De waanzin van de tijd maakte dat de schop
180 niet-Limburgers. Zo'n 90 Limburgsejoden nooit meer werd opgehaald. Die schop roept,
vielen in handen van de nazi's buiten onze samen met het overige tuingereedschap,
provinciegrenzen op hun onderduikadres of gevoelens van afschuw, verdriet en verbijstering
tijdens hun vlucht. op, nu we de geschiedenis kennen. Er zijn nog

veel vragen die allemaal beginnen met Waarom?
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Vernieuwd wegkruis aan het Stationsplein
Aan het Stationsplein, op de hoek met de Caestertstraat, is het oude wegkruis vervangen door een
nieuw. Op 17juni, 's zaterdags vóór de bronk 2017, werd dit kanNeitje door Willy Rutten en Willy
Peerboom geklaard. Het oude kruis, totaal versleten, was hun een doorn in het oog zodat zij op zeker
moment aan het werk togen en een metalen kruis, dat nog bij Eijsdens Verleden bewaard werd,
toonbaar maakten en het ter plaatse in de grond zetten. Meer dan honderd jaar geleden waren er in
Eijsden mensen die precies hetzelfde deden, want zo lang staat er op deze plek al een wegkruis. Een
ansichtkaart met afstempeling in 1906 levert ons hiervan het bewijs.

Willy Rutten en Willy Peerboom plaatsen het
nieuwe kruis. Foto EV nr. 10750.

Het wegkruis in zijn vernieuwde staat.
Foto EV nr. 10748.
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Umloore

Herinneringen van Michel Feijs aan Hoog-Caestert

Enige tijd geleden ontving de redactie persoonlijke herinneringen van Michel Feijs aan zijn jeugd
in Hoog-Caestert tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft ze in mei 1998 verteld in dialect. De
uitgeschreven tekst werd in februari 2013 door oud-Eijsdenaarjean Creuwels (thans woonachtig
in de Heeg) omgezet in algemeen Nederlands en van noten voorzien. De verhalen zijn ons ter
beschikking gesteld door Willy Feijs uit de Margrietstraat, de broer van Michel. Beiden zijn
inmiddels overleden.

"Beste mensen,
jullie kunnen nu gaan luisteren naar Michel
van Feijs, die jullie iets gaat vertellen over Wat
er zoal gebeurde in het begin van de Tweede
Wereldoorlog. Algemeen wordt aangenomen
dat die oorlog op 10 mei 1940 begon, maar ik
Weet dat dat niet zo is. Luister maar eens naar
het volgende verhaal."

Belgische blindgangers

"ln april 1940 hadden de werklieden van de
graaf de fruitbomen gesnoeid in de weilanden
die links en rechts van de Kasteellaan liggen.
Zo ook in de Wei van de weduwe Fien van
Geurten.1 Alle Waterscheuten en dorre takken
lagen in het gras. lk was daarheen gegaan om
van dat hout bundels (fagge) te maken. Het
was prachtig Weer. Er was geen wolkje aan de
lucht. Na Wat gewerkt te hebben hoorde ik in de
lucht vliegmachines. lk kon ze niet zien. Maar
plotseling zag ik overal aan de hemel zwarte
Wolkjes en ik hoorde hoe die achter elkaar
knalden. Dat duurde een klein kwartier en toen
werd het Weer stil. 's Middags zag ik tussen het
gras een mooi rond gat, beslist niet van een
konijn. lk stak een lange Waterscheut erin maar
voelde geen bodem. 's Avonds vertelde ik het
aan mijn vader. Samen zijn wij toen via 't Bekske
(Kruisstraat) Weer naar het weiland gegaan en
hebben het gat nog eens goed bekeken. Vader
zei dat er in de grond misschien een granaat
zat. Hij vertelde dat aan de officieren van de
in Eijsden gemobiliseerde soldaten. Samen
hebben zij die inslag nog eens bekeken en de
volgende dag gingen enkele soldaten graven
naar de niet ontplofte granaat. En jawel hoor,

Door Michelr Feijs

zij vonden hem. Ze zochten verder en vonden
nog meer granaten. Aan de Witte Päölkes
(kruispunt Kruisstraat-Caestertstraat) hebben
zij ze laten ontploffen. Het waren Belgische
luchtdoelgranaten, afgevuurd vanaf fort Eben-
Emael. 's Anderendaags stond er een klein
artikeltje in de Limburger Koerier en hiermee
werd bevestigd dat de oorlog al begonnen was."

Schietende Pruisen

“Op 10 Mei 1940 kwamen de Pruisen dan echt,
al heel vroeg in de morgen. Eerst heel veel
vliegmachines, daarna de soldaten. Dat waren
natuurlijk Duitsers, maar voor ons waren en
blijven het Pruisen. Zij zongen zich de longen
uit het lijf: over het 'Schöne Westerwaid'en dat zij
gingen 'Fohren'. Ze hadden groot plezier. Maar
toen zij aan de Maas kwamen, was dat plezier
gedaan. Op de Vroenhof gingen wij, kwajongens,
kijken hoe zij hun rubberboten met voetpompen
opbliezen. Zij wilden daarmee de Maas
oversteken. De Duitse stuka's ronkten inmiddels
boven fort Eben-Emael en het regende daar
bommen.

Toen de eerste Pruisen met hun boten
om de hoek bij Fritsjeukens (woonachtig
hoek Vroenhof-Spriemenstraat) kwamen,
begonnen de Belgen vanaf de andere kant
van de Maas op hen te schieten. De Pruisen
werden Wild en joegen ons weg. Wij moesten
"sofort verschwinden” en dat deden wij dan
ook graag, Want het werd nu Wel menens.
Door de Constantsteeg en de Kattestraat (nu
Schoolstraat) gingen Wij over het Veldje in
looppas terug naar Hoog-Caestert. Ook daar



was het niet meer veilig. De Belgen bleven
vanuit fort Eben-Emael schieten. De granaten
sloegen achter het huis van Ze Vader2 in enje
moest maken datje wegkwam.

Ook de familie Feijs trok weg, naar de kelders
onder de kantoren van de fabriek De Zinkwit.
André en Laurent waren in dienst. Sjeng en zijn
vrouw Berb gingen ook nog mee. Aan het stuur
van hun fietsen hadden ze volgepropte tassen
hangen en dochtertjejulia zat achterop. Er werd
van alles meegenomen: eten, drinken en kledij.
Lies, getrouwd met Nandus Straet, had Aleida in
de kindenNagen liggen, bovenop de hammen en
het brood. Toen de groep in de Kapelkesstraat
liep, vielen er plots vanachter de heg een paar
schoten. Vanuit de boerderij vlogen de Pruisen,
met hun geweren op ons gericht, op ons aan.
"Stehen bleiben, Sie haben geschossen".

De hele groep werd tegen de fabrieksmuur
gezet. Uit het weiland naast de boerderij klonk
weer een schot en toen Zagen wij een Pruis
die met een jachtgeweer op kraaien aan het
schieten was. Wij mochten weer 'weitergehen".

_. 41-

Plunderaars

"Overal in Eijsden liepen Pruisen op zoek naar
van alles. Winkels werden leeggeplunderd. Op
de brandkast van de fabriek schreven ze 'Sesam,
öfine dichl' maar ze kregen die kast niet open.
Kapelaan Van Dungen bracht de kelken en de
monstransen uit de kerk in veiligheid.3

ln de kelders van de fabriek hielden de
mensen het niet lang vol. Kinderen huilden.
Ene Sjakkesju liep er rond met zijn papegaai.
Wassen en slapen lukten al helemaal niet. De
meeste mensen vertrokken weer. Velen gingen
de berg op naar Sint Geertruid, Banholt et
cetera. De familie Feijs kwam terecht in het
eerste huis van de Meesterslaan in de Kolonie
(Rode Kastanjelaan 1, Mariadorp). Op een nacht
kwamen er vanaf het Withuis grote horden
cavalerie. Allemaal soldaten te paard met
kanonnen en munitiewagens. Fort Eben-Emael
was nog niet gevallen en vandaaruit namen
de Belgen de Kolonie onder vuur. Het was een
gekletter en geschreeuw van jewelste. Er was
geen terugweg mogelijk. 's Ochtends leek het

Het gezin Feijs in 1935. Achterste rij v.I.n.r.: Laurent, Lies, Pierre, Maya, jeng, Andre'. Voorste rij
v.l.n.r.: Michel, jozejfi vader Michiel Feijs, moeder Aleida Feijs-Munnix, Willy, Harry. Foto familie Feijs.
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alsof er niets gebeurd Was, alleen lag het her en
der bezaaid met granaatscherven. Aan de Maas
was het nog lang niet rustig. De Pruisen Waren
bezig een houten brug aan te leggen ondanks
de beschieting vanaf Eben-Emael. Uiteindelijk
capituleerde het fort. De brug kwam gereed en
het werd rustig in bezet Eijsden."

Aardappelen poten

"Maar er gebeurde nog veel meer. Luister maar.
Ze Vader had een plantage in het Caestertveld
dichtbij Moelingen, en het werd hoog tijd
om de plantaardappelen te poten. Ze Vader
vroeg dan ook aan Pa Feijs of wij (zijnjongste
zonen) konden helpen met het leggen van de
pootaardappelen in de kuiltjes. Dat was geen
probleem. Ze Vader ging met de kruiwagen,
waarop de schop en de pootaardappelen lagen,
voorop en wij kwamen er achteraan. Op de
plantage werd flink gewerkt totdat wij plotseling
opgeschrikt werden door een doffe dreun,
komende uit de richting Voeren. Vrijwel meteen
hoorden wij het gefluit van granaten en waren
wij omringd door ontploffende projectielen.
Nog nooit hebben dejongens van Feijs zo hard
gelopen. Over de akkers en door de weilanden
en ze hielden pas halt op het Mauzebrukske
(bruggetje over de Voer tussen Hoog-Caestert
en Withuis), buiten adem. Ze Vader had zich
op de grond laten vallen en toen het schieten
voorbij was is hij met kruiwagen, schop en
restant pootaardappelen huiswaarts gekeerd.
Hij was om dood te vallen. Later bleek dat het
fort Barchon (een plaatsje bij Luik) nog niet
gevallen was en toen men ons van daaruit zag
lopen op het land dacht men wellicht dat wij
Pruisen waren."4

Kanon in kuil

"Ook de Pruisen waren dat plotselinge schieten
vanaf fort Barchon beu. Dat fort had een stalen
koepel en om te kunnen schieten ging de koepel
even omhoog. Op een zekere morgen zagen wij
op het rangeerterrein van het station een stel
wagons met soldaten, rails en bielzen. Naast
het spoor, daar waar de Voer onder het spoor
doorliep, begonnen de soldaten een zijspoor

aan te leggen. Een andere groep groef in het
weitje naast de oude Slaanmolen (Oliemolen)
een vierkant gat, zo diep datje er wel een huis
in kon bouwen. Het zijspoor liep schuin omlaag,
die kuil in. De Pruisen hadden het druk met het
werk.

Toen het gereed was, zagen wij op het spoor
een speciale wagon met daarop een kanon.
Zo groot, dat hadden Wij nog nooit gezien. Wij,
kwajongens, hielden dat hele gedoe stiekem
in de gaten. Erbij komen mochten wij niet. Via
het zijspoor ging het kanon de kuil in. Toen, op
een ochtend, werd Hoog-Caestert opgeschrikt
door een geweldige dreun. Alles rammelde.
De kalk viel van de huizen. Onze Lieve Vrouwe
van Lourdes viel bij Lies Straet-Feijs van haar
console in stukken op de vloer. Bij ons lag op de
slaapkamer Sint-Antonius om. Hij had geluk dat
dejongens van Feijs hem gebruikten om hun
stropdassen op te hangen. Dat heeft de heilige
gered.

Na die eerste dreun volgden er nog meer. De
Pruisen waren het fort van Barchon vanuit
Hoog-Caestert aan het beschieten. Dat duurde
enkele dagen. Het kanon is weer uit de kuil
vertrokken, alles werd afgebroken, het fort
zweeg. De rust keerde weer in Hoog-Caestert."

Slag bij Jeukens

"De houten brug over de Maas Was gereed
en de Pruisen trokken zingend België binnen.
Later kwamen via de Sint-Pietersberg Belgische
en Franse krijgsgevangenen over de houten
brug Eijsden binnengelopen. Er waren veel
gevangenen bij uit de Franse koloniën zoals
Marokkanen en Algerijnen. De Eijsdenaren
wilden diejongens iets te drinken geven
maar dat mocht niet. De Pruisen liepen
met de bajonet op het geweer naast de
rijen gevangenen. Het voetbalterrein en
de gebouwen van de oude fabriek werden
doorgangskamp. Het duurde Weken totdat zij
verder gingen, richting Duitsland. De meesten
namen hun helmen niet mee en de kwajongens
van heel Eijsden konden die goed gebruiken. De
oorlog had de jeugd aangestoken. Overal waren



groepjes die soldaatje speelden en onderling
oorlogje voerden. Die van aan het station, die
van Hoog-Caestert, die van Eijsden (vaan aon de
Moos, Maosratte) et cetera.

De Kalderwei met de stortbergen van zinkassen
werd het domein van ons, die van Hoog-
Caestert. Wij noemden ons de Germanen. Het
houten keetje van Wim van Neske5 was het
hoofdkwartier. Bovenop de hoogste stortberg
werd een grote katapult gemaakt. Twee stekers6
en een grote laadschop, gevonden bij de ovens
van de oude fabriek, kwamen uitstekend van
pas. De twee stekers werden ongeveer een
meter uit elkaar in de stortberg geslagen. Een
buitenband van een fiets werd tussen de stekers
gespannen, in het midden kwam de schop. Net
zoals men dat deed in de middeleeuwen. Er
kon zelfs in twee richtingen geschoten worden:
richting spoor en richting 't Bekske. Het ging
goed. Er werden halve metselstenen en ook
losse assen gelanceerd. Het ging zelfs zo goed
dat het dak van de remise aan de overkant van
het spoor kapot geschoten werd.

De bende van Eijsden kwam op een
woensdagmiddag naar Hoog-Caestert om
de KaldenNei te veroveren. Wij van Caestert
hadden stapels stenen op de berg liggen en
aan de toegangspoort tot de Kalderwei lagen
puur assen. Met veel lawaai kwamen die van
aan de Maas langzaam dichterbij. Zij waren met
velen. Sommigen droegen een Franse helm,
veel stokken, pijl en boog, enkelen droegen een
schild, zijnde het deksel van een wastobbe. Zij
zouden de volgelingen van Sint-Nicolaas, de
patroonheilige van dejonkheid van Caestert,
weleens mores leren! Fras en Liesjeukens
lagen boven in de twee raampjes van hun
vakwerkhuisje en hielden alles in de gaten. Toen
de troep te dichtbij kwam, begonnen die van
Caestert vanaf hun berg met de katapult assen
te schieten. Het effect was verrassend. Het
regende assen op het dak van jeukens en bij jef
Huynen in de tuin en op die van aan de Maas
in 't Bekske. Fras en Lies sloegen met een klap
hun raampjes dicht. Anna van Peppe was de
was op aan het hangen in de huiswei. Zij vloog
als door een bij gestoken naar binnen, maarjef

_ _ :53:
oek Kapelkesstraa -Voer-gtraat H Merten: :ig-90
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kwam met een vaart uit de koestal. De beide
ongehuwde mannen vanjeukens kwamen ook
eens kijken. Die van Caestert waren inmiddels
gestopt met schieten en waren benieuwd:
wat nu? Zij zaten eerste rang. Gelukkig kozen
de ouderen van Caestert partij voor hen en
met veel gesakker werden de Maosratte
weggestuurd. Het werd weer rustig in Hoog-
Caestert. Die strijd ging de geschiedenis in als
De Slag bij jeukens."

Voltreffer

"Het soldaatje spelen ging verder op de
KaldenNei. De Germanen specialiseerden
zich in het maken van bogen en pijlen. Het
benodigde hout haalden zij uit de struiken langs
de Bovenstraat,7 want hout van de vlierstruik
was niet bruikbaar. De pijlen werden aan de
onderkant voorzien van een voetje. Om de
pijlpunt draaiden zij bladlood, dat gehaald
werd op de daken van de oude fabriekshallen.8
Onderling werd geoefend en op elkaar
geschoten. Eensklaps ging het mis. Willy Feijs
werd met een pijl precies tussen zijn ogen
getroffen.9 Hij bloedde en schreeuwde als een
varken. Met een hand voor zijn ogen rende hij
de KaldenNei af, naar huis. De hele bende was
de kluts kwijt, was stil. Direct daarna kwam
pa Feijs met zijn oudste zonen naar buiten,
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l/.l.n.r..' onbekende, jozejfi Harry, lchel, Andre', Nandus Straet._Zij vormden de
I

de KaldenNei op. Alle bogen en pijlen werden
afgenomen en voor hun ogen vernietigd.
Ook alle helmen, schilden, houten zwaarden,
enfin alles, werd hun afgenomen. Zelfs het
hoofdkwartier, het groene keetje van Neske,
werd leeg gemaakt. De venNonding van Willy viel
nogal mee. Dat was het einde van de Germanen
op de Kalderwei. En het werd weer rustig in
Hoog-Caestert."

Stoel

"De echte oorlog ging wel verder en in het
Caestertveld patrouilleerden de Pruisen om
vluchtende joden en krijgsgevangenen tegen te
houden. Fien van Wullumu had kennis gemaakt
met ene Pruis en Koebes, de schaapherder,
had dat in de gaten gekregen. Toen dat koppel
op een avond thuiskwam, ging Koebes stiekem
onder het vensterraam spioneren. lk had dat
vanuit mijn slaapkamerraam gezien en begon
hard te roepen. Koebes rende vlug naar binnen.
Maar Koebes, een eeuwige vrijgezel, kreeg maar
niet genoeg van het bespioneren. Op zekere
avond kwamen Fien en haar Liebhaber weer de
binnenplaats op en gingen naar binnen. Koebes,
die altijd strategisch in zijn luie stoel naast de
kachel lag, kon door de open deur zien wat
er gebeurde en ging op verkenning uit. Deze
keer nam hij een keukenstoel mee en zette die

i

grenswacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Foto familie Feijs.



onder het raam. lk zag dat en floot naar hem.
Koebes schrok en viel met stoel en al om. Hij
holde naar binnen, zonder stoel. lk pakte een
doosje punaises, rende naar buiten en schudde
het doosje leeg tussen de deur van Koebes en
de stoel. Na een kwartiertje zag ik Koebes op
zijn sloffen zachtjes naar de stoel onder het
raam lopen. Toen hij er bijna Was, trapte hij in
de punaises. Hij maakte een sprong Zoals een
van zijn jonge bokjes, pakte de stoel en rende
hinkend naar binnen. lk heb hem daarna niet
meer onder het raam gezien."

Koebes

"Voor de jeugd was er in de oorlogstijd niet veel
te beleven. Als er geen voetballen Was, zaten
We zingend op de stoep. Wij zongen rTiritomba'
en 'De uil zat in de olmen'. 's Middags gingen Wij
kaarten bij Feijs. Op een zondagmorgen zag de
kliek van Caestert Koebes met zijn schapen naar
het veld gaan. Mooie kans om de schaapstal te
inspecteren. Niet alle schapen Waren meegegaan
en zo konden we schapenrijden door de stal.
Plotseling keerde Koebes terug. Grote paniek. Via
een gat kropen We de strozolder op en hielden
ons muisstil. Toen Koebes Weg was trachtten
Wij weg te komen. Maar de honden van Koebes
vlogen blaffend en grommend op ons af. Koebes
kwam eens kijken en sommeerde zijn honden
koest te zijn. De groep zat in de val. Van lieverlee
Werden er wat dakpannen van de strozolder
gelicht en zo konden we uiteindelijk aan de
achterkant in de moestuin van Koebes springen
en Wegkomen. Wij zagen eruit als varkens en
stonken als bokken. We hebben bij elkaar het
plakkerige stro van onze kleren gehaald en ze zo
goed en kwaad als het ging schoon gemaakt en
ons verder de hele dag koest gehouden. ln 1957
is Koebes gestorven; hij is 82 jaar oud geworden.
Als vrijgezel was hij lid van de jonkheid.
Traditiegetrouw Was de overigheid van de
jonkheid dan ook met de vlag bij de begrafenis."

Muizen

'Tijdens de oorlog werd het voedsel schaars en
de mensen gingen de velden op om restanten
van de oogst te verzamelen. De aren graan
Werden bij elkaar gebonden. Een bussel

noemden wij dat. Ze werden thuis in een doek
gedaan en door erop te slaan kwamen de
korrels vrij. Koren en tarwe werden in zakjes
naar de molen van Richelle gebracht en zo
kregen Wij meel. De familie Feijs bewaarde het
meel in houten strooptonnetjes, die afgesloten
waren met een ronde deksel. Die deksels
waren iets te klein en middenin werd een latje
geslagen opdat ze niet in de tonnetjes vielen.
De tonnetjes stonden op de keldertrap. Daar
stikte het van de muizen. Om bij het meel te
komen kropen zij over de deksels en, floep,
door hun eigen gewicht kantelden die en zaten
zij gevangen. Soms met wel vijf tegelijk. Wij
hoorden hen krabben in de tonnetjes om eruit
te komen. Om ze te vangen gebruikte ik een
oude jas. Die gooide ik eroverheen en via een
mouw kon ik de muizen vangen. Buiten sloeg
ik ze tegen de muur dood. Het gaf prachtige
abstracte rode en witte afdrukken op de
gekalkte muur. Het brood dat Pa Feijs bakte
smaakte, ondanks de muizen, even goed.
Nog een akkefietje met een muis. Het was
op een zondagavond laat geworden. Toen ik
thuiskwam, lag iedereen al te bed. Dorst had ik
niet meer, Wel honger. Brood, boter en stroop
werden uit de kast gehaald. lk wilde net een
snee brood afsnijden, toen ik twee muizen door
de ruimte onder de kelderdeur zag komen.
Voorzichtig legde ik het brood neer en smeet
het broodmes naar die twee. Zij probeerden
nog onder de deur door weg te komen, maar te
laat. Eentje werd goed getroffen en de andere
draaide nog wat rond als een draaitol. lk sprong
op en greep ze alle twee met één hand. lk had
geen zin om naar buiten te gaan. Plots viel mijn
oog op de kachel. lk tilde de kacheldeksel op
en deponeerde het tweetal in het vuur. Het
knetterde nog even en toen werd het stil. lk ging
verder met brood snijden. De boterhammen
smaakten mij goed."

Tot slot

"Beste mensen. ln deze vertellingen zullen
sommigen zichzelf of hun familie herkennen.
Het is niet mijn bedoelingjullie belachelijk te
maken. Het is een kleine impressie van de
jeugd in Hoog-Caestert tijdens de Tweede
Wereldoorlog."
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Wie was Michel Feijs?

Michel kwam uit een groot gezin: achtjongens en twee meisjes.
Michel werd geboren in Banholt op 2 september 1925 en
overleed in Stein op 30 september 2016. Hij was sinds 1953
getrouwd met To Feijs-Kreuwels. Zijn ouders, Michiel Feijs
(* 1882 Banholt, t1953 Eijsden) en Aleida Munnix (* 1885 Mheer,
1'1958 Eijsden) waren naar Caestert verhuisd omdat vader
Feijs werk op de Zinkwit vond. Michel woonde in zijn jeugd aan
de Kapelkesstraat. Hij was actief in het verenigingsleven en
werd kapitein van dejonkheid. Alsjonge man werkte hij bij de
rubberfabriek in Maastricht. Na de Tweede Wereldoorlog ging
hij naar Indië, samen met zijn broerjozef. Terug in Limburg,
gaat hij bij de Staatsmijnen werken. ln Zijn vrije tijd maakte hij
olieverfschilderijen en speelgoed. Zijn schutterijen in miniatuur
staan in het Limburgs Schutterijmuseum in Steyl. Michel Feijs. Foto familie Feljis.

9

Fien van Geurten was de kasteleinsvrouw van het huidige roemruchte Eijsdense café De Greune Mert.
Zij heette eigenlijkjosefien Huijnen en was getrouwd met Zjang Geurten. Na zijn dood (in 1937) runde zij het
café. Men noemde haar ook 'de weduwvrow Geurten'.

De vader van Nandus Straet werd Ze Vader genoemd; de moeder Ze Moeder.

De Duitsers in Eijsden zijn inderdaad beschoten vanuit België. De bewoners van het Bat, de Vogelzang, de
Trichterweg en de Spriemenstraat moesten ook elders hun heil zoeken. Toen zij terugkeerden, was er veel
schade aan de woningen. Ook was er heel wat huisraad verdwenen. Onder andere van het aanstaande
echtpaar Hub Creuwels-Net Warnier dat daardoor hun huwelijk moest uitstellen. Hub, timmerman van
beroep, moest eerst nieuwe meubels maken. De stoelen heeftjean Creuwels, oudste zoon van het koppel
Creuwels-Wamier, nu nog in gebruik.

Het perceel genaamd de plantage, bestaat deels nog. Het is nu eigendom van Hub Vranken (schoonzoon van
Nandus) en van Willy Straet (neef van Nandus).

Wim van Neske was een soort portier. Hij moest voor de fabriek bijhouden wie in en uit de Kalderwei ging om
assen te storten of te laden. De Kalderwei was het zuidelijkste deel van het terrein van de oude zinkwitfabriek
die ten westen van het spoor lag, grenzend aan de Bovenstraat. Daar werden assen gestort. Hij was niet
meer in gebruik omdat de fabriek verplaatst was naar de oostkant van het spoor. Het gerucht ging dat er
ondergronds kelders waren en dat er mogelijk een gang liep naar Kerenshof,ja zelfs naar het kasteel.
Daar zijn geen bewijzen voor. Wel was er onder de mesthoop van de fam. Nijsten een ruimte. Een kar vol mest
zakte daar eens doorheen.

Stekers waren lange ijzeren palen met een spitse punt. Hiermee werden de wanden van de zinkwitovens
ontdaan van aanslag die achterbleef na het stoken.

De Bovenstraat was de huidige Voerenweg, langs Kerenshof.

De oude fabriekshallen waren deels gehuurd door fruithandelaar Sjeng Claessens die er kisten en fruit
opsloeg. Dejeugd van Hoog -Caestert wist via de daken binnen te komen en dan werd er gesmuld.

De ongelukkige schutter was Gerard Richelle.
10 Fien van Wullum was de dochter ven Willem Graeven.



Kal plat!
El'jsdense woorden uit de vergeethoek - 3

Hieronder weer een aantal Eijsdense woorden uit de vergeethoek, aangeleverd doorjef Henquet, dit
keer verfraaid met een tekening van Ludie Haenen. Zijn nicht Marlies Haenen, sinds kort redacteur
van Uit Eijsdens Verleden, heeft de woorden gecontroleerd op de schrijfwijze.

Het schrijven van het Eijsdens dialect blijft lastig, omdat niet alles te vangen is door klanken in de
Nederlandse taal. Er zijn genoeg richtlijnen te vinden, maar geen duidelijke regels. Marlies heeft de
verschillende schrijfwijzen bekeken en beoordeeld en daarbij ook het artikel Naar een spelling van het
Eijsdens (UEV 11, november 1980) gebruikt. Haar motto is: “Schrijf zoalsje spreekt. Hoorje een oo,
schrijf dan ook een oo. En bij twijfel? Maak er dan wat moois van."

knoeësj

bajpaol

'ne baj sjpanne

breer

breere

sjtaoveniezer

krepkes

d'n iezerewaeëg

't sjpoer

hoeëze

loer

luuter

't hujske

knarsbeen of kraakbeen aan rundvlees

paal voor omheining weiland

prikkeldraad spannen bij omheining weiland

ijzeren hek bij een woning

ove nNegbo men; "de breere zien tow”

staafijzer bij de kachel

gebakken spekstukjes

spoorwegovergang

rails, ovenNeg

nylons (nu panty's)

schaduw

zeepsop

de WC. Vroeger was het
hujske echt een huisje,
ergens buiten op de coer
(binnenplaats) of in de wei.
Het hujske bestond
meestal uit een gat met
daarop een houten plank.
Onder de dakgoot
(kaoënzjel) stond dan een
emmer ('nne top) om het
regenwater op te vangen.
Daar kon je dan mooi na
gebruik mee doorspoelen.
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Met gepaste eer begraven
jan Theunissen, brievengaarder en raadslid

Een tijdsbeeld vormt een handgeschreven verslag van een onbekende auteur gedateerd
20-07-1896 over de teraardebestelling met gepaste 'Eer' van jan Theunissen (overleden 10 juli 1891,
oud 66jaar) en de ter plaatse door burgemeester Dubois1 uitgesproken grafrede.

Door Pierre Theunissen

Eijsden, 13juni 1891

Heden werd alhier, begeleid door eene talrijke schaar bloedverwanten en vrienden, ter aarde besteld
de Heer

---jan Theunissen
oud-brievengaarder en gedurende 24jaar gemeenteraadslid.

De Harmonie St. Cecile speelde treurmarschen bij den lijkstoet en aan het graf, Waar de Heer Dubois,
burgemeester, eenige woorden van vaarwel sprak, die Wij hier laten volgen:

“Zoo aanstonds zal het graf zich sluiten boven het stoffelijk overschot van een man, die tal
van jaren een vriend van mijne mederaadsleden en van mij, een vriend van al zijn

medeburgers was, den Heerjan Theunissen.
Hij was een goed en rechtschapen burger, een liefdevol echtgenoot en vader, een braaf Christen,

die nu bij God het loon moge genieten voor aardschen kommer en zorgen.
Gedurende een lange reeks van jaren was hij, als beambte der posterijen, met een

hoogst gewichtigen dienst voor aller gemak en welvaart belast, en heeft daar bij ons
aller belangen steeds behartigd.

Vierentwintigjaar was hij lid van den gemeenteraad en stond mij en mijne
gemeenteraadsleden steeds met raad en daad ter Zijde. Ook thans wederom zouden zijne
medeburgers door zijne herkiezing hem blijken van vertrouwen gegeven hebben, maar de

almachtige had het anders beschikt. Hij heeft hem opgeroepen om de vergelding
in eeuwigheid te ontvangen.

Vaarwel dan vriend en mederaadslid, vaarwel en tot wederziens in het andere leven."

Van alle markten thuis

Een bewogen toespraak volgens goede
christelijke traditiejan Theunissen had
blijkbaar met zijn functies van raadslid en oud-
brievengaarder23 aanzien in het dorp Eijsden en
werd als aimabele persoon ervaren.
Als raadslid stapte hij in de voetsporen van zijn
grootvaderjoannes (1779-1863) naar wie hij
vernoemd was. Deze was raadslid van 1801 tot
1825 en van 1851 tot 1858 en wethouder

tussen 1853 en 1858. Zijn oom Pierre (1809-
1877) was in Mesch raadslid tussen 1851
en 1855, vervolgens wethouder tot 1858 en
burgemeester tot aan zijn dood in 1877.4
Jan maakte deel uit van de grote
koopmansfamilie Theunissen. Die had een
zekere Welstand opgebouwd vooral dankzij de
Maashandel. Net als veel andere familieleden
wasjan tevens landbouwer. En hij had meer



f-bezigheden. Zo was hij ook tapper.5 Hij
bouwde de stallen van een boerderij in de
Spauwenstraat, tegenover de 1e Batsteeg, om
tot cafe.67 Klandizie had hij wellicht van mensen
die hem als brievengaarder bezochten, maar Je
ook van mensen die werkten op of bij de Maas,
zoals de schippers. ln 1884 komen wejan ook
nog tegen als pachter van het veer over de
Maas.is Kortom:jan was van alle markten thuis.

mrm

ëfistfäaffä

Ligging van het café in de Spauwenstraat.

Gezinsleven
jan (* Eijsden 1825 1 Eijsden 1891)was twee keer getrouwd.
Zijn eerste echtgenote was Maria Catharina Paulinajanssen (* Eijsden 1820 1' Caestert 1861).
De kinderen uit dit huwelijk (Eijsden 1849) waren:
1 Egidius Mathijs Hubert (* Eijsden Dorpstraat 1850, 1 Caestert 1860).
2 Maria Anna Catharina (* Eijsden Kerkstraat 1851, 1 Eijsden 1937).
3. jan Willem Hubert (* Eijsden Dorpstraat 1853 -?). Hij was postbode.
4 Maria Anna Barbara (* Eijsden Dorpstraat 1855, t Eijsden 1856).
5 Maria Isabella Hubertina (* Eijsden Dorpstraat 1858, t Luik 1877).
Zijn tweede echtgenote was Maria Elisabeth Tossings (* Eijsden 1841 t Eijsden 1908). Uit dit huwelijk
(Eijsden 1865) werden de volgende kinderen geboren:
6. Mariajosephina (* Eijsden Dorpstraat 1866 -?).

Mathijs (* Eijsden Dorpstraat 1867, T Eijsden Dorpstraat 1868).
Maria Elisabeth (* Eijsden Dorpstraat 1868 -?).
Pieter Mathijs (* Eijsden Dorpstraat 1869, t Eijsden Vroenhof 1947). Hij was postbode,
klokkenist9 en koster.

10. Maria Barbara (* Eijsden Dorpstraat 1872, T Eijsden 1936).
11. Clémentjoseph (* Eijsden Dorpstraat 1874, t Eijsden 1951). Hij was postbode en

fabrieksarbeider en woonde in de Molenstraat te Caestert.
12. johanna (* Eijsden Dorpstraat 1877, 1' Breust St. Martinusstraat 1956). Zij was gehuwd met

de suisse Louis Haenen.10
13. Antonia Hubertina (* Eijsden Dorpstraat 1878 -?)
14. Maria Francoise (* Eijsden Spauwenstraat 1882, 1 Eijsden 1938).
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Uit dit overzicht blijkt al datjan Theunissen en
zijn gezin op diverse plekken in Eijsden hebben
gewoond. ln 1850 begon hij in de Dorpstraat
(huidige Diepstraat). Vervolgens verhuisde hij
in 1851 naar de Kerkstraat, en keerde tweejaar
later weer terug naar de Dorpstraat (nr. 75).
Daar woonde hij tot 1858. Van 1860 tot 1861
woonde hij in Caestert, van 1866 tot 1878 weer
in de Dorpstraat en tenslotte van 1882 tot 1891
in de Spauwenstraat.

Drie zonen hadden ook iets van doen met
brievendistributie en waren postbode. Zijn
tweede echtgenote zette na het overlijden van
Jan het café aan de Spauwenstraat voort tot
1903. Daarna werd het café overgenomen en
verder geëxploiteerd door dochter Berb (10)
samen met haar man Alfredjules François. Zij
pasten het café enigszins aan. Hun schoonzoon
August bemande op een later tijdstip veelal de
tap. Het café veranderde in 1938 van eigenaar.
Bertus van de Heuvel werd de nieuwe uitbater.11

De burgemeester die de toespraak hield was de apothekerjeanjoseph Balthasar Dubois (*Thimister (B) 1832
l' Eijsden 1893). Hij was raadslid vanaf 1861, wethouder van 1866 tot 1883 en burgemeester van 1883 tot
1893. Hij was de vader van de beroemde paleontoloog Eugène Dubois (Eijsden 1858 - Haelen 1940), die op
java in 1891/92 resten ontdekte van de Pithecanthropus erectus (rechtopstaande aap), de zgn. missing link.
Boersma, Henk. 2010. De vader van Eugène Dubois:jeanjoseph Balthasar (Thimister 1832-Eijsden 1893),
apotheker en burgemeester, in UEV nr. 120, p. 5. uitgave Stichting Eijsdens Verleden.

De brievengaarder was als beheerder van een hulppostkantoor (vaak aan huis) verantwoordelijk voor de
inzameling en eerste distributie van brieven en andere poststukken. De aflevering van de stukken werd gedaan
door de briefbesteller en postbode. Het inzamelen van te verzenden post was aanvankelijk geen dagtaak en de
functie van brievengaarder werd dan ook meestal gecombineerd met een ander beroep. Pas tegen het eind
van de 19e eeuw nam het briefverkeer zodanig toe dat er ook brievengaarders waren zonder extra inkomsten.

Limburger Courier dd. 19 februari 1891. Als brievengaarder had jan kort voor zijn dood ontslag gevraagd,
de functie was per ingaande 1 juni vacant.

Boersma, Henk en Spauwen, Tonny('l'). 2013. Burgemeesters, wethouders en raadsleden van Mesch die hun
ambt uitoefenden in de periode 1796 - 1942 in UEV-nr. 129; uitgave Stichting Eijsdens Verleden.

Boersma, Henk. 2011. Eijsden Maasdorp in ontwikkeling, p. 206; uitgave Henk Boersma.

Spauwen, Ton. 2011. D'n ène café is d'n aandere neet, p. 238; uitgave Stichting Eijsdens Verleden.

Boersma, Henk. 2012. Kadastrale Atlas van Eijsden 1840, p. 208; uitgave Stichting Eijsdens Verleden.
Het gebouw, de boerderij, met bijbehorende tuin, kadastraal genummerd D948 en D947, waren aanvankelijk
eigendom van vader Gilles. Na zijn overlijden in 1831 bleven zijn bezittingen enige tijd onverdeeld. Ten tijde
van verbouwing was het gebouw met tuin reeds enige tijd in bezit van jan.

Van Mulken, W. 1988. Inventarisatie van de archieven der gemeente Eijsden 1828-1933 (1938), p. 164 invent.
nr. 2267; uitgave Gemeente Eijsden.

Boersma, Henk. 2006. Torenuurwerk in de Sint-Christinakerk van Eijsden, in UEV nr. 107, p. 21. uitgave
Stichting Eijsdens Verleden.

10 Theunissen, Pierre. 2014. Louis Haenen (1873-1942), suisse van de Sint-Martinuskerk te Breust(1915-1940),
in UEV nr. 134 p. 13. uitgave Stichting Eijsdens Verleden.

11 Spauwen, Ton. 2011. D'n ène café is d'n aandere neet, p. 238. uitgave Stichting Eijsdens Verleden.



Kent u ze nog?

Melkmeisjes?

ln het archief van de Stichting Uit Eijsdens Verleden vonden we deze foto: vrolijke meisjes met
melkbussen en andere attributen. De vraag is dit keer niet alleen: wie staan er op de foto? Maar ook:
waar en waarom is deze foto genomen? Enig speurwerk leverde alvast enkele namen op.
Wie kan ons verder helpen?

Marguerithe Theunissen-Claessens
HahC zichtbaar Mia Watrin
Lies Schroen, gehuwd met commies Klein Essink
Lies Spauwen van de Rijksweg
ln de deuropening Emma Purnot gehuwd met
een Pool of Maja Wolfs (van Abraham)
????

E-“PE-UNT'

Net Peijs-janssen
Maja Willems-Peijs

9. Miet Lenaerts
10. Waterval of Leonie Theunissen
11. Liza Homblen-Martens

P0749”

13. jana van de Meijs (van de commies)
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Toppers van Toen
Giel Haenen

ln de nieuwe rubriek Toppers van toen gaat UEV in gesprek met (oud-)Eijsdenaren die op sportief
gebied bijzondere prestaties hebben geleverd. Als eerste Guillaume (Giel) Haenen. Hij speelde 310
wedstrijden als semi-profvoetballer, waarin hij 43 keer scoorde. Als enige Eijsdenaar bereikte Giel
het Nederlands elftal. Op 29 april 1964 droeg hij het oranje shirt in de vriendschappelijke interland
Nederland - Zweden.

Waar was je eerste kennismaking met de
voetbalsport?

"Dat was natuurlijk in Eijsden, in Breust om
precies te zijn. Daar ben ik geboren (02-06-1934)
in een woning die tussen de kerk en de pastorie
lag. Dat pand isjaren geleden afgebroken om
plaats te maken voor bejaardenhuis De Bron.
Later werd het huidige café Heerlijkheid Breust
mijn ouderlijk huis. ln Breust werd gevoetbald
op het plein voor de kerk. De grote houten palen
waar de elektriciteits- en telefoonkabels aan
hingen, waren de doelpalen.

Toen We pas van de lagere school af waren,
hadden We in Breust al een voetbalclubje en
gingen We spelen in onder andere Gronsveld,
Heer en op de Voogdij (Huize St.jozef). Omdat
wij thuis als een van de weinigen telefoon
hadden, was ik contactpersoon en werd er bij
ons gebeld als er een wedstrijd geregeld moest
worden. ln ons groepje speelden onder anderen
Ber Liégeois (der Zijje) en diversejongens met
de achternaam Wolfs."

DoorJIo Debeíj

Wanneer werd het voetbal iets serieuzer?

“Dat gebeurde toen ik naar Rolduc ging. Mijn
moeder Werd al vroeg Weduwe en had het niet
gemakkelijk. Tegenover ons Woonde de familie
Waterval en daar kwam professor Waterval
(een oom van Mathieu) op vakantie. Toen hij
hoorde van de problemen in ons gezin stelde
hij voor dat ik met hem meeging naar Rolduc.
Zodoende ben ik daar een paarjaar geweest.
ln Rolduc werd veel gevoetbald, dus dat vond ik
Wel leuk. Op mijn zestiende ben ik bij “Eijsden”
gaan voetballen. Op woensdagmiddag kregen
We van Michel Pachen uit de Wilhelminastraat
een bal en konden we aan de gang. Tegenover
de Zinkwit Werd gevoetbald metjongens als Ton
Goessen, jef CreuWels, de eerdergenoemde Ber
Liégeois, Lambert Purnot, Nico Braeken,jef (van
PoW) Cortenraedt, Lambert (van Trinette) Wolfs
en Bèr Pachen. Ookjongens die in het eerste
speelden trapten regelmatig een balletje met
ons mee. Wij keken natuurlijk naar hen op en
vonden het geweldig als zij ook af en toe met
ons in Breust kwamen voetballen. Het was een
heel goede lichting.

Lid van de Voetbalvereniging Eijsden werd
ik officieel toen ik zestien jaar was. Op mijn
zeventiende heb ik tijdens een wedstrijd tegen
Borgharen een pols gebroken. Geestelijk heb
ik daar lang last van gehad omdat ik bang Was
voor herhaling. Als er iemand op mij afkwam,
Was ik bang dat er weer iets mis zou gaan.
Later ging ik in militaire dienst en in 1953 ben ik
eigenlijk gestopt met voetballen in Eijsden."



Maar je bent uiteindelijk toch semiprof
geworden?

"ln 1954 ben ik begonnen bij MW, maar dat
Was niet zo'n succes. lk speelde datjaar in het
tweede team. Trainer Havlicek stelde mij niet op
in het eerste. Later vertrok de trainer naar Rapid
jC in Kerkrade. lk kreeg daar ook een contract
en toen stelde Havlicek mij Wel op in het eerste
team. ln 1956 werd Rapid landskampioen en
ik speelde daar tot 1961 in de halflinie. Toen
Werd er een ruil gemaakt met Frans Rutten
van MW, een heel goede voetballer maar een
beetje lui. Hij had bij Wijze van spreken vijftig
keer het Nederlands elftal kunnen halen, maar
daar had hij geen zin in. Dat kon niemand van
ons zich voorstellen. ln 1967 Wilde ik stoppen
met voetballen, maar toen meldde Fortuna
zich. Er had in Sittard en Geleen een fusie
plaatsgevonden en de nieuwe club FSC zou
van de gemeente veel geld krijgen als er in de
eredivisie gespeeld werd. Daarom vroegen ze
mij. lk heb er nog een jaar gespeeld."

Hoe verliep de voetbalcarrière naast het
clubvoetbal?

'Toen ik in 1956 bij Rapid ging spelen, Werd
ik meteen geselecteerd voor het Nederlands
B-elftal, samen met mijn teamgenoten Harry
Brüll (middenvelder) en Cis Cox (keeper). Maar
dat Was van zeer korte duur. De vergoeding
voor een selectiewedstrijd in het B-elftal was
destijds gering en bij Sphinx Céramique had ik
net promotie gemaakt. Na één keer heb ik toen
afgezegd voor Nederlands B-elftal.

Bondscoach Elek Schwartz selecteerde mij in
1964 voor Oranje. Hij had al meerdere keren
via een MVV-bestuurslid gepolst naar mijn

interesse, Want hij wilde mij er graag bij hebben.
lk speelde toen mijn enige interland in een
oefenwedstrijd tegen Zweden. Toch wel een
hoogtepunt in mijn voetballoopbaan. Het Was
een hele eer, maar het was maatschappelijk
gezien niet gemakkelijk om er een vervolg aan
te geven. Mijn Werkgever was niet blij met
nevenactiviteiten. Vanwege voetbalactiviteiten
Wasje steeds enkele dagen afwezig en dat
had men liever niet bij iemand met een
leidinggevende positie.

Ondanks het feit dat ik maar één keer in
het Nederlands elftal heb gespeeld, vond ik
het heel leuk en een grote eer. Bondscoach
Schwartz had veel Waardering voor mijn manier
van verdedigen. Bij MW hadden we goede
verdedigers en dat Was de bondscoach niet
ontgaan."

Veel plezier beleefd aan de voetbalsport'?

"ja, ik heb altijd heel graag gevoetbald. Maar
veel ouders - ook de mijne - vonden het niet fijn
als hun zoon voetbalde, want ze beschouwden
het als gevaarlijk. Zeker na de polsbreuk was
mijn moeder niet erg enthousiast. Desondanks
kwamen mijn broer Lambert en mijn zusters
Maya en Corrie regelmatig kijken. Lambert liet
dat niet altijd aan mij merken. Eens zei hij dat
hij niet Was komen kijken, maar van anderen
hoorde ik dat hij fanatiek aanwezig Was geweest.

Overigens beleefde ik ook veel plezier aan de
jaren dat ik bij dejonkheid was. Net zoals nu
nog steeds Was het ook in mijn tijd belangrijk
om daarbij te zijn. lk ben onder andere een jaar
kapitein geweest. Anderejonkheidleden uit die
tijd Waren "jef van Pow", Herman Kleukers en
Nico Braeken."
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Meneer pastoor en kapitein Guillaume Haenen
openen de rei in Breust. Foto Dela Haye.

Het voetbal heeft veel plezier opgeleverd,
ook teleurstellingen?

"Nee, niet echt. lk deed het Zo graag dat het
plezier vele malen groter was dan een eventuele
teleurstelling. ln mijn militaire diensttijd heb ik
meerdere keren in het Nederlands Militair Elftal
gespeeld. Daar kreeg ik te maken metjongens
van Sparta, waar wij hier in het Zuiden tegen
op keken, want Sparta was toen Nederlands
kampioen. Een aparte ervaring. En een
stimulans om door te gaan met de voetballerij."

Was er op dat moment sprake van
profvoetbal of waren jullie nog amateurs?

"Ze noemden dat "semi-profvoetbal". je kreeg
een vergoeding. Bij Rapid was dat best veel voor
die tijd. Een normaal maandloon was twee-
tot driehonderd gulden en bij Rapid waren er
maanden bij van tussen de Zes- en achthonderd
gulden als er veel gewonnen werd."

ls het voetballen op hoog niveau ook van
invloed geweest op de ontwikkeling van je
maatschappelijke carrière?

"jaZeker. lk was altijd al een mannetje dat graag
leiding gaf. Mensen stimuleren om het zo
goed mogelijk te doen. Vertrouwen geven en
vertrouwen krijgen. Doordatje een bekende
voetballer was, wilden veel werknemers met
je te maken hebben. lk was een vernieuwer en
mede door mijn bekendheid werden de mensen
aan de basis gestimuleerd om met hart en
Ziel voor het bedrijf te werken. ln de tijd dat ik
bedrijfsleider was bij Sphinx Sanitair hebben we
meerderejaren heel goede resultaten behaald
en dat kwam vooral door de mensen aan de
basis, die de productie verzorgden. Op een
gegeven moment waren Ze Zo gemotiveerd dat
Ze Zelf in groepjes nieuwe dingen bedachten
en verbeteringen uitvonden. Daardoor wonnen
we in 1987 de Nederlandse Energie Prijs. ln een
tijdsbestek van vierjaar nam het gasverbruik
met 40% af bij eenzelfde productie: van 15
miljoen kubieke meter gas naar 9 miljoen. De
minister van economische Zaken Toxopeus heeft
die prijs destijds in Den Haag aan mij uitgereikt."

Hebje een speciale leuke herinnering aan je
werk bij de Sphinx?

"Heel Zeker. Op een gegeven moment werd ik
bevorderd van directeur Tegels naar directeur
Sanitair. De medewerkers van de afdeling Tegels
aan de Borgharenweg vonden dat niet leuk
en wilden mij terug. Maar president-directeur
Bert Kaptein gaf daar niet aan toe. Hij bedacht
iets anders. Hij liet een pleintje met een bank
aanleggen met het bord GlEL HAENEN PLElN.
"Nu hebben jullie hem toch nog elke dag bijje",
Zei hij.

De andere kant van het verhaal was dat ik geen
keus had. Op een gegeven moment nodigde
Kaptein me uit voor een gesprek. lk kreeg de
vraag voorgelegd of ik directeur Sanitair wilde
worden, gevolgd door de mededeling: "Alsje
nee Zegt, ben je morgen ontslagen". Dat was dus
duidelijk."



Men zegt weleens dat vroeger altijd alles
beter was. Geldt dat ook voor het voetbal?

'Tegenwoordig zijn de voetballers sneller en
technisch beter geschoold. Maar ik denk dat
het vroeger voor de toeschouwers leuker
was. Nu bestaat het voetbal uit ingestudeerde
patronen die je steeds weer terugziet. Vroeger
had iedere speler die op niveau voetbalde, zijn
bijzonderheden.

Wilkes had zijn passeerbeweging, Lenstra ook.
Van der Hart had een ongelooflijke pass die
je nergens meer ziet. En wat een bal hadden
we toen tegenover nu. Het voetbal op zich is
wellicht beter geworden maar niet mooier om te
z|en."

Zijn er nog contacten naar aanleiding van die
ene wedstrijd in Oranje?

"Zeer zeker. jaarlijks worden mijn vrouw Annie
en ik uitgenodigd voor een bijeenkomst in
Huis ter Duin in Noordwijk. Op een van die
bijeenkomsten kwam die kleine middenvelder
van Ajax, Bennie Muller, naar me toe en zei:
“Zolang het maar 1-0 voor ons was, waren
wij bevreesd voor maar één persoon en dat
wasjij." Bij die jaarlijkse bijeenkomst is ook
een overnachting inbegrepen. Dejongere
internationals zieje niet zoveel. Maarjongens
als Theo van Duivenbode en Sjaak Swart kom je
er altijd tegen."
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Volgje tegenwoordig het voetbal nog?

"Niet intensief. Een hele Wedstrijd vind ik te
eenzijdig. Vroeger kendeje iedereen aan
zijn specialiteiten, nu lijken het wel robots.
Vroeger waren er, ook bij MW en Rapid, meer
persoonlijkheden met ieder zijn specifieke
vaardigheden. Piet Keizer had bijvoorbeeld
de schaarbeweging en ik was sterk in het
"verdedigen op de bal". Wij verdedigden tactisch
met drie of vier man. Nu is een verdediger bezig
met zijn tegenstander met heel veel duw- en
trekwerk tot gevolg.

lk zal niet zeggen dat het voetbal nu slechter is,
maar ik vind het eenzijdiger. Er kon veel meer.
Als het bij MVV niet liep, riepen ze: "Giel, noa
veure." Vaak maakte ik dan de winnende goal
omdat de tegenstander angst had voor die
(extra) lange aanvaller.

Ook bij amateurclubs had je spelers met
bepaalde sterke kwaliteiten. Bij Eijsden hadden
Lambert Purnot en de lange Liegeois een
geweldige voorzet. Doordat ik kopsterk was en
goed positie kon kiezen, kon ik dan vaak scoren.

lk heb ook veel Waardering voor een man als
Wiel Coerver, die als ex-mijnwerker zoveel voor
het voetbal heeft betekend. Hij trok de hele
wereld over om zijn oefenstof aan kinderen
over te brengen. Hij kwam regelmatig langs in
de fabriek met zijn assistent Mommers om wat
kleine dingetjes te halen die hij dan bijvoorbeeld
uitdeelde aan kindertjes in Indonesië."

Giel Haenen woont al vele jaren in Heugem maar
voelt zich nog altijd honderd procent Eijsdenaar en
speciaal Breustenaar. Op dinsdagmiddag vertoeft
hij steevast met een vriend enkele uurtjes in de
Heerlijkheid Breust, waar herinneringen worden
opgehaald en huidige zaken worden doorgenomen
met enkele andere stamgasten.
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Schavuiten en schelmen in het oude Mesch
Uit de kwartierstaat van Marie-Anne van der Cruijs-Gilissen

Brave burgers die hun familieverleden gaan uitpluizen, komen soms voor verrassingen te staan. De
verre voorvaderen blijken niet allemaal zo braaf te Zijn geweest als gedacht en geacht. Soms komt er
een pikante geschiedenis aan het licht, soms een merkwaardige anekdote. Gelukkig zijn de voorvallen
allang verjaard en kunnen we er nu met een glimlach op terugkijken. Zo ontdekte Marie-Anne van
der Cruijs-Gilissen, medewerkster Collecties en Toponiemen van de Stichting Eijsdens Verleden,
dat ook haar voorzaten weleens in aanvaring waren gekomen met het wettig gezag, getuige enkele
fragmenten uit de kwartierstaat van de familie Gilissen.

Zes goudguldens voor een dansorkestje

Een van de familiewortels gaat terug naar de
familie Groeneschild te Mesch. Stamvader is een
zekerejan Groeneschild (hieronder genoemd
Gronenschilt en Groeneschilt).
Hij werd geboren in 1600 en was soldaat in
dienst op het naburige fort Navaigne. Hij
trouwde Anna, dochter van jan Brasseurs,
schepen van de heerlijkheid Mesch. De familie
was niet onbemiddeld. Zij bezat een groot huis
gelegen aan de Voer te Mesch.

Op donderdag 7 september 16561 tijdens een Zitting van de schepenen van Mesch,
voorgezeten door schout Matthijs Lamberts, werd jan Gronenschilt veroordeeld tot het
betalen van zes goudguldens. Deze boete werd hem opgelegd omdat hij zijn schapen
meerdere keren had laten hoeden op de koije gemeinten [grond waarop de leden van de
gemeenschap hun koeien vrijelijk konden laten grazen], hetgeen verboden was. Terzelfde
zitting liet de schoutjan Gronenschilt dagen als vader en voogd van zijn nog ongehuwde
oudste zoon Steven Gronenschilt, die ook al in overtreding was geweest. Steven had het
gepresteerd om tijdens de kermisdagen zonder vergunning van het dorpsbestuur een
dansorkest van violisten in te huren. Hij had ze in het openbaar laten spelen waarbij hij aan
de jonge dochters en aan anderen tegen betaling sieraden uitdeelde en voor het dansen
geld ontving. De aanklacht luidde letterlijk: "Dot sijnen voorsegde soen [Steven Gronenschilt]
hem heeft gepresumeert op d 'Ieste gepasserde kermisdaegen publickelijcke met violons die hij
gehuert hadde, spuel oplychten met publycke dansen ende utdeylinge sijde snoeren aen dochters
ende andere daer hij metten voorsegde spuel geit wyst te becoemen ende andersynts ten goeden
Ieuyden afpersende, ailes sonder orlojjC des heeren oft des ofiiciers". Op 28 september 1656
wezen de schepenenjan Ruth, Gillis Vrancken en Gilis Gilissen vonnis in deze zaak. Zij
veroordeelden jan Gronenschilt, soldaat onder de compagnie van de Heer Gonnereur van
het fort van Navaigne, en zijn minderjarige oudste zoon Steven Gronenschilt tot het betalen
van zes goudguldens.2
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Brave Hendrik

Gelukkig voor de familie kwam de weegschaal
"goed" en "fout" weer in balans dankzij de brave
priesterzoon Henricus. Voor zijn onderhoud
Werden huis en hof beleend.

Bij akte op 8januari 1665 verleden voor Aert Hustin, substituut ondervoogd van Mesch,
en Gielis Francken, Gillis Gilissen,jan Gilissen enjan Derycken, schepenen van Mesch,
verklaarden jan Groeneschilt, inwoner van Mesch, en zijn vrouw Anna Brasseurs, dat hun
zoon Henricus Groeneschilt voornemens was de priesterlijke staat te aanvaarden. Voor zijn
onderhoud schonken zij hem eenjaarlijkse rente ten bedrage van 100 gulden ad 20 stuivers
Brabant-Maastrichter koers. Zij verhypothekeerden en belastten de volgende goederen: l.
"sijn huijs ende hoffgelegen binnen Mesch, aenhoudende ontrent achtgroet roeden, reüngenoten
naer der sonnen opganck De Voer, ter andere zijde de straet” met een geschatte waarde van
ten minste 2.000 gulden; 2. een halve bunder akkerland gelegen aan de Mescherheide,
reingenoten ter ene zijde de heide, en ter andere zijde de landerijen van het St.-Nicolaes-
altaar; 3. een halve bunder land gelegen op de Haeghhoff, reingenoten de erfgenamen van
Leben Voncken, en ter andere zijde Gillis Vrancken; 4. acht grote roede land gelegen op de
Onderste Bemerwegh, reingenoten de pastorie van Mesch, ter andere zijde Biecken Pouwen.
De drie stukken land vertegenwoordigden een waarde van ten minste 900 gulden. Zijn zoon
jan Groenenschiltjunior had de belasting over hetjaar 1662 betaald.3

Daverende kerkklok

We maken een sprongetje in de
familiegeschiedenis en komen bij Egidius (Gillis)
Gilissen (Gillissen), gedoopt te Mesch op 29
december 1783. Hij was achtereenvolgens
huisknecht, landbouwer en rentenier en
trouwde in 1808 met (Maria) Catharina Frisschen
(Frissen), afkomstig uit Herkenrade. Hun zoon
Mathijs liet eens de kerkklok daveren.

Op maandag 1 mei 1837, 's morgens omstreeks zes uur, drong een achttal knapen de
klokkentoren van de kerk van Mesch binnen. Tijdens het uittrekken van de processie
begonnen zij zo hard op de klok te kloppen en te slaan dat deze openbarstte over een
lengte van zo'n 20 cm. De kwajongens werden in de kraag gegrepen en ondervraagd. Daags
erna, 's avonds om acht uur, werd door wethouder tevens waarnemend burgemeester,
Winand Loijens, wethouderjan Huijnen en gemeentesecretaris Mathijs Hubert Straet,
een proces-verbaal opgesteld, waaraan de informatie van het gebeuren ontleend is. De
jongens bekenden allen, met uitzondering van Hubert Steins, die bekende geen deel aan
de baldadigheden te hebben genomen. De groep bestond uit: De 18-jarige Balthasar Frijns,
minderjarige zoon vanjan Frijns en Maria Vrijens, tappers te Mesch; de 17-jarige Mathijs
Gilissen, minderjarige zoon van Gilis Gilissen en Maria Catharina Frissen, landbouwers te
Mesch; de 16-jarige Arnold Straet, minderjarige zoon van jan Straet, landbouwer te Mesch,
en van wijlen Margaretha Gilissen; de 15-jarige Hubert Steins, minderjarige zoon van
Jacob Steins en Elisabeth van der Cruijs, dagloners te Mesch; de 14-jarige Pieter Crasborn,
minderjarige zoon van veldwachter Simon Crasborn en Maria Catharina Lapier, beiden



wonende te Mesch; de 14-jarigejan Sluijsmans, minderjarige zoon vanjan Sluijsmans en
Catharina Crasborn, dagloners te Mesch; de 12-jarige Pieter Steins, minderjarige zoon van
voormeldejacob Steins en Elisabeth van der Cruijs; de 12-jarige Francis Debeij, minderjarige
zoon van Mathijs Debeij en Maria Anna Roosen, landbouwer te Mesch. Hoe een en ander
verder werd afgehandeld is onbekend. Opvallend is dat in het proces-verbaal vermeld staat
dat de baldadigheden gebeurden tijdens de processie uitwas of anders gezegd tijdens het
rondtrekken van de processie. Trok op maandag 1 mei 1837 een processie rond te Mesch?
Donderdag 4 mei 1837 was Hemelvaartsdag en Pinksteren viel op l4 mei. Die data lijken
meer voor de hand te liggen voor een processie.4

De kerk van Mesch. Foto EV 7162.

© Copyright 2002: A.S.M Patelski, Manensheide 16, NL-6343 CR Klimmen,
telefoon 043 - 4593055

De zittingen van het schepengericht van Mesch waren steeds op een donderdag.

RAL, archeion 01.181, archiefvan de vrije rijksheerlijkheid Mesch, inv.nr. 3, rolregister 1643-1655,
d.d. 28 sept. 1656

RAL, archeion 01.181, archiefvan de vrije rijksheerlijkheid Mesch, inv.nr. 3, rolregister 1643-1655,
d.d. 28 sept. 1656

GA Eijsden, archieven der gemeente Mesch 1772-1942, inv.nr. 1625, Processen-verbaal
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ln Breust kraaien de hanen al bijna vijftig jaar
De lokaliteit veranderde in de loop derjaren meerdere malen van naam en eigenaar/uitbater, maar
een van de activiteiten die altijd behouden bleef, is het hanenkraaien op Zondagochtend. ln november
1969 werd krielhanenvereniging De Ochtendgroet opgericht, onder anderen door Chretien Tossings
en Mathieu Waterval. Bijna vijftigjaar later komen de hanenbezitters nog steeds op zondag Samen
van begin oktober tot Pasen, nu in Heerlijkheid Breust.

Geschiedenis

Enkele decennia geleden floreerde het
hanenkraaien in heel Zuid-Limburg. Tachtig
deelnemende hanen vormden geen
uitzondering en deze produceerden een aantal
decibels Waarvoor tegenwoordig menigeen
de politie zou bellen. Ook in Eijsden Werd er in
meerdere cafés gekraaid, onder andere aan het
station bij Wim en Lie van Kranenburg en in de
Raetskelder aan de Vroenhof.

ln 1945 werd al een krielhanenvereniging
opgericht, maar daarvan liep het ledenaantal
gestaag terug. ln 1969 waren er nog maar
vijftien liefhebbers over. Men besloot een
nieuwe vereniging op te richten en het
hanenkraaien nieuw leven in te blazen. Zjengske
(of Frens ?) Wolfs bedacht de clubnaam De
Ochtendgroet, en onder het voorzitterschap van
Dré Narinx groeide het ledenaantal tot 45.

ln het archief van De Ochtendgroet bevindt zich
een notariële akte van 4 oktober 1982. Mathieu
Waterval en Jacques Simons verschenen toen
voor notaris van Hall in verband met het
vaststellen van de statuten. ln deze akte staat
als oprichtingsdatum vermeld: 13-11-1970.

Het mag misschien vreemd klinken, maar
het hanenkraaien is nauw verbonden met
de duivensport. De relatie tussen beide
vogelsoorten, die nauwelijks iets met elkaar
gemeen hebben, heeft te maken met de
periodes waarin de twee sporten bedreven
worden. Als het duivenseizoen was afgelopen,
bleek het hanenkraaien een goed alternatief op
de zondagochtend.

DoorJIo Debeíj
Met dank aan Peter Wolfs, jo Paquay en Laur Rutten

De spelregels

Er werd en wordt nog steeds gekraaid in twee
rondes van een half uur. Hiervoor wordt in
Breust gebruik gemaakt van een zeer oud
uurwerk, dat voor iedereen in de zaal goed
zichtbaar wordt opgehangen. Als het startsein
wordt gegeven treedt absolute stilte in en is de
concentratie honderd procent.

Omdat ieder lid met meerdere hanen kan
deelnemen, is het in de wedstrijdhokken gezellig
druk. De wedstrijdhanen zijn niet van een
specifiek ras. Met name in het najaar kunnen
er hanen op de kop getikt worden bij kippen-
fokkers. Die hanen zijn economisch weinig
waard maar kunnen goede kraaihanen zijn.

De eigenaren van de deelnemende hanen
hebben vooraf op een speciaal wedstrijdbriefje
ingevuld hoe vaak zijn/haar haan in de
betreffende dertig minuten zal kraaien, ofwel
hoeveel "slagen" de haan zal maken. De haan
die daar het dichtstbij komt, of- nog mooier -
die exact het voorspelde aantal slagen maakt,
is de winnaar. Kraait een haan vaker dan
voorspeld dan maakt hij geen schijn van kans op
de prijzen.

Net als in de duivensport kan er "gepould",
gegokt, worden. De inleg per haan bedraagt
E 1,50 per ronde. ln vroegerjaren was het zes
gulden alsje de haan “voor vol poulde". Men kon
dan wel dertig gulden Winnen. Op een gegeven
moment werd besloten dat de gezelligheid
voorop stond, hetgeen leidde tot de kleine
bedragen die nu bij het hanenkraaien ingezet
worden.



Het systeem is zodanig dat één op de vier
deelnemende hanen een prijs(je) wint.je kunt
inzetten op "wed", "sc ha nNeg" en "ereprijs"
Vroeger werden er (inter)regionale wedstrijden
gehouden waarbij soms honderden guldens te
winnen waren. Alsje nu op zondag de hoofdprijs
wint, bedraagt die 8 of 9 euro en daarvan gaat
tien procent in de clubkas. De haan die na een
maand het best gepresteerd heeft, is goed voor
een zak voer.

jaren geleden werd het kraaien aangekondigd
in de diverse dorpsbladen. Er werd onder meer
gekraaid in Mesch, Noorbeek, Gronsveld, Cadier
en Keer en Eijsden. Behalve de aankondiging
vermeldden sommige verenigingen ook de
prijswinnaars. Een ijverige belastingambtenaar
dacht dat hier wellicht iets te halen viel en
bezocht enkele wedstrijden. Al snel kreeg hij
door dat het bij het prijzengeld maar geringe
bedragen betrof en de belastingdienst heeft het
hanenkraaien verder niet lastiggevallen.

De loge

De hanen zitten allemaal in even grote hokken
(een "loge") en tegenover hen zitten aan lange
tafels de schrijvers. Hoewel sportiviteit en
kameraadschap in deze sport heel belangrijk
zijn, zitten de eigenaren, om gesjoemel te voor-
komen, niet tegenover hun eigen haan. Telkens
als een haan in een van de genummerde hokken
zijn gekraai laat horen, wordt dit genoteerd. Na
30 minuten laat de klok duidelijk horen dat de
ronde voorbij is en wordt er gestopt met slagen
turven.

Na zo'n ronde zijn de liefhebbers wel toe aan
enige ontspanning; een half uur stilzitten en
geen "verdachte" gebaren of geluiden maken
is niet niks. TenNijl enkele bestuursleden het
telwerk voor hun rekening nemen en de uitslag
bepalen, genieten de overige leden van een
versnapering. Na de pauze volgt de tweede
kraaironde, uiteraard op dezelfde manier als de
eerste. Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats.

Als een haan enkele wedstrijden niet of
nauwelijks heeft gekraaid, leidt dat tot de nodige
hilariteit bij de aanwezigen, behalve bij de
eigenaar. Als deze even weg is, wordt er snel een
stenen ei in de loge gelegd. Even later krijgt de
betreffende persoon dan te horen dat het nogal
logisch is dat zijn haan niet kraait, want er zit een
"hen" in het hokje.

De loge.
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l
De gouverneur van Limburg, Baron van Voorst tot Voorst, reikt de beker uit aan
Lambertjeukens, Mathieu Waterval en jo Paquaij.

Verkleed of vermomd

ln het wedstrijdreglement staat onder meer
dat een haan niet "verkleed of vermomd" mag
zijn. Dit vindt zijn oorsprong in het volgende.
Het kwam weleens voor dat een liefhebber
op zaterdagmiddag een biertje ging drinken
en pas 's avonds thuiskwam. ln het donker
en met slecht zicht werd dan de haan nog
gevangen en in zijn kist gezet voor de volgende
dag. Het kon dan gebeuren dat er 's morgens
geen haan maar een hen tevoorschijn kwam.
En dat had catastrofale gevolgen. Het gekakel
van het vrouwelijke exemplaar leidde tot veel
reacties van de hanen, maar niets leek op de
reglementaire slagen. 0m een dergelijk debacle
in de toekomst te voorkomen, Werd de regel
over verkleden of vermommen ingevoerd.

De wedstrijdaccommodatie

Het hanenkraaien heeft zich altijd afgespeeld in
een horecagelegenheid, meestal in een aparte
zaal. Er moet immers twee keer een half uur
volstrekte rust zijn.
Aangezien de huidige zaal in Breust ook voor
andere doeleinden gebruikt wordt, kunnen de
Wedstrijdhokken niet de hele week blijven

staan. Alles is tegenwoordig demontabel.
's Morgens vóór het kraaien wordt alles uit
de berging gehaald, naar binnen gerold
en geïnstalleerd. De hokken werden vele
jaren geleden gemaakt door Chel Wolfs. Die
leverde zo'n vakwerk dat zij tot op de dag van
vandaag nog gebruikt worden. De hokken zijn
genummerd, de telbrieljes liggen klaar en de
klok hangt aan de muur.

De klok
De Wedstrijdklok fungeert als een kookwekker.
Zij wordt van tevoren ingesteld op 30 minuten
en aan het begin van een kraaironde in werking
gesteld. De klok mag gerust een "oud beestje”
Worden genoemd. Oorspronkelijk werd het
uurwerk gebruikt in Maarland, maar toen
daar het kraaien stopte, kwam het in Breust
terecht en ontfermde Chretien Tossings zich
erover. Hij drukte zijn kinderen op het hart dat
de klok altijd ter beschikking zou blijven van
De Ochtendgroet. Velejaren was de klok in
goede handen vanjacques Simons. Inmiddels
Wordt het apparaat al een jaar of 25 met veel
toewijding verzorgd doorjo Paquay. Om de
zoveel tijd geeft een erkende klokkenreparateur
het uurwerk een onderhoudsbeurtjo heeft
inmiddels zoveel vaardigheden en kennis



ontwikkeld dat hij een en ander ook zelf kan
uitvoeren. Testen hebben uitgewezen dat er in
een half uur geen vijf seconden verloop zit. Voor
het onvoorstelbare geval dat de klok een keer
dienst zou weigeren, had de onlangs overleden
Laurent `van der Linden uit Moelingen altijd een
stopwatch achter de hand.

Topjaren

Het archief van De Ochtendgroet bevat een
ledenlijst van 14 april 1994. Op dat moment
telde de vereniging maar liefst 75 leden. Zij
staan allemaal met voorletters, adres, postcode
en telefoonnummer (044090, vermeld. Van een
lid was het adres blijkbaar niet exact bekend,
want achter de naam T. Huijnen staat vermeld:
Aan De Overkant Maas 11, Klein-Ternaaien.
ln die topjaren qua ledental werd er iedere
wedstrijdzondag een taart verloot. De loten
kostten een kwartje per stuk. Aangezien het op
zondagochtend na de hoogmis heel druk was
bij Tossings, vormde de lotenverkoop een prima
extra aanvulling van de clubkas. De winnaar
van de loterij ging naar huis “mit de kook" die
geschonken werd door Bakkerij Claessens.

Veertigjangjubileum van de Ochtendgroet 22 november 2009.
Staand v. I.n.r.: Laur Rutten, Mark Rutten, Peter Wolfs, jo Paquaij, Ber Borro. Zittend v.l.n.r.: Lambertjeukens,
Laurent van der Linden, Chretien Tossings, Frans Houten, jef Gorissen. Geknield: Corne' Rutten
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Carnavalsvereniging De Kwakvusch

Op een van de drukbezochte feestavonden
Was de Stemming opperbest. Op een geven
moment Werd er op de muziek van de
gebroeders Bongers polonaise gelopen. Uit
het niets riep iemand spontaan: "En hier is
Prins Nandy (Bessems) de Eerstel" Deze actie
leidde niet veel later tot de oprichting van de
carnavalsvereniging De Kwakvusch.

De vereniging nu

Erg groot is de club niet meer. Momenteel zijn er
zo'n tien leden, in leeftijd variërend van bijna 20
tot bijna 80jaar. Ook deze vereniging lijdt onder
de vergrijzing en het feit datjonge mensen
druk bezig zijn met allerlei andere zaken. ln
deze kleine groep is een goede onderlinge
verstandhouding en samenwerking erg
belangrijk. Iedereen die op een zondagochtend
binnenloopt bij het hanenkraaien in Heerlijkheid
Breust, kan met eigen ogen zien dat het met de
sfeer Wel goed zit bij De Ochtendgroet.

Hoe kwam Peter Wolfs bij het hanenkraaien?

"Alsjongejongen ging ik weleens met oom Pierre mee naar het kraaien in Maarland, in café
Hasoul. Het mes sneed aan twee kanten. Hij kon een pilsje drinken en ik schreef tijdens het
kraaien. Mijn vader kaartte elke zondag in Café Tossings en op een gegeven moment vormden
daar liefhebbers die van diverse andere cafés kwamen, een nieuwe club. Eenjaar later heb
ik toen zelf een haan aangeschaft en ben sindsdien lid van De Ochtendgroet. Later kwam er
meerjeugd bij doordat er op school over gepraat werd. Onder anderen jef Henquet, jefke
Caelen, de jongens van Rutten en Tonnie Beijers zorgden voor nieuwe aanwas. Het aantal
hanen nam daardoor ook flink toe. De oudere generatie bestond destijds uit onder anderen
Chretien Tossings,jef Gorissen, Martin janssen, Ber Borro, Laurent van der Linden, Lambert
jeukens, Chel Wolfs en jeng Meijs. Er was toen echt een mix van jong en oud."

Rammelende sleutelbos

Peter Wolfs vertelt nog een anekdote. Tijdens een groot concours bij Van Thoor1 staat de haan
van Peter Wolfs er goed voor. Het beestje is ingezet voor dertig slagen. Als de haan dertig keer
gekraaid heeft, zijn er nog 7 minuten te gaan. Hij gaat liggen en valt in slaap. Als de situatie zo
blijft, wordt hij grandioos winnaar en wint zijn baasje een heel leuke geldsom.

De spanning stijgt. "Iemand uit Gronsveld" gaat achter de schrijver van de betreffende haan
staan. Met nog 20 seconden op de klok rammelt hij plotseling met een sleutelbos in zijn
broekzak. De haan wordt wakker en kraait nog één keer. Dat betekent één keer te veel en weg
is de hoofdprijs. De sleutelbosrammelaar verklaarde dat het per ongeluk was gebeurd, maar
hij is naar verluidt toch "kunnen vluchten".

1 Het kraailokaal (het toenmalige café Tossings in Breust) werd destijds verbouwd. De vereniging had een
concours toegewezen gekregen en wilde dat niet verplaatsen naar een lokaal van een andere club. Daarom
week men uit naar de (boerderij)woning van Hay van Thoor in Breust. Huidige adres: St. Martinusstraat 22.



Kroniek van Eijsden 2000
Door Pierrejeukens

4 januari

Subsidie voor speciale gebouwen

Eijsden stelt ditjaar honderdduizend gulden
ter beschikking voor de restauratie van niet
monumentale panden die vallen binnen het
zogeheten beschermd dorpsgezicht. Eigenaren
van de circa 140 rijksmonumenten in het
betreffende gebied hebben al de mogelijkheid
hun pand op te knappen met rijkssubsidie
en genieten daarnaast belastingvoordeel
als ze het pand opknappen. Het beschermd
dorpsgezicht telt echter vele panden die niet
op de monumentenlijst staan, maar die wel van
belang zijn voor het historische uiterlijk van de
Eijsdense kern. De eigenaren van deze panden
komen niet in aanmerking voor overheidssteun.
Vandaar een gemeentelijke verordening die
voorziet in een vergoeding van maximaal
vijfduizend en minimaal tweehonderd gulden
per pand voor onderhoud aan daken en gevels
die zichtbaar zijn vanaf de straat.

21 januari

'Oudjes' Maasdal nog bloedfanatiek

Tafeltennisclub Maasdal uit Oost-Maarland
slaat morgen voor het eerst op landelijk niveau
van zich af. De kersverse vierdeklasser is een
bont gemêleerde vriendenclub van louter
dertigers, die bulkt van de routine. Het eerste
mannenteam, dat in de herfstcompetitie
kampioen werd in de regionale eerste klasse
na driemaal als tweede te zijn geëindigd, wil
nog een keer echt vlammen in de landelijke
competitie. Naast het mannenteam heeft TfV
Maasdal ook nog een jongensteam en drie
jeugdploegen.

29 januari

Gouden paar in Eijsden

Michel Wolfs (82) en Eugenie Meertens (76)
vieren vandaag hun gouden bruiloft. Het paar
woont al ruim veertigjaar aan het Stationsplein
12. Michel heeft altijd bij de dienst openbare
werken van de gemeente gewerkt, waar hij
plantsoenen en tuintjes heeft onderhouden.
ln zijn vrije tijd is hij enige tijd bestuurslid
geweest van de Koninklijke Oude Harmonie.
Daarnaast volgt hij de sport op de voet; hij
gaat nog altijd kijken naar thuiswedstrijden van
MW en W Eijsden. Echtgenote Eugenie heeft
altijd voor het gezin gezorgd. Het gouden paar
heeft drie kinderen, acht kleinkinderen en één
achterkleinkind. De viering van het 50-jarig
huwelijk wordt vanmiddag om vier uur ingezet
met een mis in de kerk van Oost-Maarland.
De dienst wordt muzikaal opgeluisterd door
het kerkelijk zangkoor van Gronsveld. Vanaf
18.30 uur houdt het echtpaar receptie in de
harmoniezaal.
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16 februari

Nieuwbouw Eijsden vooral in Poelveld

`van de 223 nieuwe woningen die tot 2010 in
de kern Eijsden gebouwd kunnen worden,
komen er tachtig in het Poelveld. De top vijf van
nieuwbouwlocaties bestaat verder helemaal
uit zogenoemde inbreidingslocaties. ln de
Kruisstraat komen twintig woningen op het
terrein van het voormalig veilingcomplex. ln de
Kerkstraat staan achttien huizen gepland op de
plaats van de White Horse en in de Diepstraat
maakt een boerderij plaats voor twaalf
woningen. Aan de Parallelweg tien huizen op de
plek van het scoutinggebouw. Voorts zijn er zo'n
twintig woningen/appartementen voorzien in
voormalige agrarische gebouwen. De gemeente
wil zoveel mogelijk kleinere (huur)woningen
bouwen op locaties bij de winkelstraten en
in de historische kern. Behalve traditionele
eengezinswoningen moet er meer gebouwd
worden voorjongeren en voor ouderen die
langer zelfstandig blijven wonen.

Foto: Frits Widdershoven

24 maart

Vaten met chemicaliën gedumpt

ln Eijsden zijn woensdagnacht aan de
Leentjesweg nabij de Belgische grens 72 vaten
en jerrycans met chemicaliën gedumpt. Een
deel van de vaten lekte waardoor de bodem ter
plekke verontreinigd werd. De vaten, afkomstig
van een laboratorium waar synthetische drugs
worden gemaakt, zijn door een gespecialiseerd
bedrijf opgeruimd. De gemeente heeft meteen
de vervuilde grond verwijderd.

3 april

Lichtstoet in Eijsden

Onder grote belangstelling trok zaterdagavond
voor het eerst een lichtstoet door Eijsden.
Vriendenkring De Lolmakers had halfvasten
aangegrepen om in te springen op een noviteit
in het Limburgse carnaval. Een grote wens
van de organisatoren werd ook vervuld:
zowel De Druugsliepers als De Klèeflep
deden mee. Bovendien gaven vele andere
carnavalsverenigingen uit de gemeente en de
regio acte de préséance.



16 april

Eijsdens Kampioenschap Koejongen

Al jarenlang werd er in Eijsden gepraat om de
kampioenen van de vijf koejongconcoursen
tegen elkaar te laten spelen om het
kampioenschap van Eijsden. Afgelopen
vrijdagavond was het zover. De Greune Mert
beet het spits af. Tegen kwart voor acht schoven
de kampioensteams van de concoursen KOH,
Tossings, Greune Mèrt, Cramignon en La
Meuse aan tafel. Pas tegen half waalf kwam het
winnende drietal op het bord te staan. Met Zes
punten werden Wies Richelle-Fonsaer en haar
broers Bart en Frans Fonsaer kampioen. Met één
punt verschil kwam het drietal Danny Philippart,
Etienne Huls en Robjeukens op de tweede
plaats. De overige teams kwamen niet verder
dan drie punten.

1 7 april

SVME opnieuw derdeklosser

SVME vond gisteren tegen hekkensluiter Daalhof
de geheime sleutel tot het kampioenschap (4-1).
Voor aanvang van de wedstrijd Zegt voorzitter
Henrie Lekner van alles te hopen, maar niets te
venNachten. "Er kleven te veel mitsen en maren
aan. Wij moeten Zelf winnen en MW'02 moet
punten verspelen willen wij vandaag kampioen
worden. Het Zou echter mooi Zijn als het nu Zou
lukken, te meer daar wij de laatste
competitieZondag niet in actie hoeven te komen.
Het publiek venNacht blijkbaar meer van de

.
l'

Foto: Rob Oostwegel

wedstrijd dan het bestuur. Toeters, ballonnen en
spandoeken wijzen op een groot vertrouwen in
de spelers. Onder luide aanmoedigingen wordt
een 2-1 ovenNinning behaald. Er volgen nog
twee uiterst spannende en nerveuze minuten
vooraleer bekend wordt dat MW'02 met dezelfde
cijfers verliest van Polaris.

5 mei

Dodenherdenking

Rabbijnjacob Glick uit Antwerpen was
gisteravond als eregast aanwezig bij de
dodenherdenking op de Vroenhof. Hij zong op
indrukwekkende wijze het treurgebed, terwijl
Eijsdens burgemeester Frans Cortenraad even
eerder al de namen had genoemd van de twaalf
Eijsdense joden die de Tweede Wereldoorlog
niet overleefden. Het was voor het eerst dat
een rabbijn bij dejaarlijkse dodenherdenking in
Eijsden aanwezig was.

1 0 mei

Schutterij Oost-Moorlond 250jaar

De Broederschap van de Schutterij Sint-
Sebastianus bestaat ditjaar 250jaar.
De schutterij werd in 1750 opgericht door
graaf de Geloes van kasteel Eijsden. ln de
gemeenschap Oost-Maarland neemt de
vereniging een belangrijke plaats in. Zij
Zorgt met haar tradities dat niet alleen de
Bronkfeesten extra glans krijgen, maar zij
geeft ook acte de présence tijdens talrijke
feesten en bij dodenherdenkingen. “Voor onze
schutterij Zijn de tweejaarlijks terugkerende
schutterijevenementen als het vogelschieten,
het koningmeisteken en de bronk toch hoogte-
punten", aldus Gerard Odekerken, de huidige
kapitein-commandant en voorzitter. Daarnaast
is Sint-Sebastianus een succesvol deelnemer
aan diverse schuttersconcoursen in beide
Limburgen. Een bijzonder hoogtepunt tijdens dit
feestweekeinde is de uitreiking van de nieuwe
uniformen aan de schutters, de drumband, de
marketensters en de bielemannen.
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Foto: Frits Widdershoven

24 juni

Torenspits

De protestantse kerk aan de Wilhelminastraat
mist zijn torenspits. De top is van het monument
afgehaald voor een grondige restauratie. Die
kost 280.000 gulden. Dat geld wordt neergelegd
door Monumentenzorg, provincie en gemeente.
Bovendien doen particuliere sponsors en leden
van de kerk een flinke duit in het zakje. Behalve
de spits worden ook de binnenmuren en de
banken opgeknapt. Beginjuli moet alles klaar
z|jn.

19jun

Nieuwe ganzenmeester

Dennis Leboux uit Eijsden is bronkdinsdag
onder grote belangstelling de nieuwe
ganzenmeester van Maarland geworden. De
jonge mannen van Oost en Maarland hadden
ook ditjaar veel concurrentie uit Breust,
Caestert en Eijsden. Met name waren hier de
jonkheden goed vertegenwoordigd. Het was
bijna donker toen Dennis zijn beslissende
gooi deed, die de plastic gans uit de korf deed
tuimelen. Nadat hij getooid was met hoed en
veren en met de nodige eretekens omhangen,
zette de kapel van de Koninklijke Oude
Harmonie de cramignon in.

19 augustus

Roda Eijsden viert feest

ln 1963 fuseerden de meisjes-veldhandbalclubs
Eijsden en De Grashoppers uit Mariadorp.
Zij gingen onder de naam Roda verder met
veldhandbal, later met zaalhandbal. Op
bescheiden wijze worden veertigjaren handbal
in Eijsden gevierd. Deze periode liep voor de
handbalsters niet altijd over rozen. Het ledental
schommelde zeer, met als dieptepunt 15 leden
in 1992. De club was op sterven na dood. Met
grote inzet heeft het bestuur echter het tij
weten te keren. Inmiddels is een stevige basis
gelegd om Roda niet alleen overeind te houden,
maar ook nieuwe impulsen te geven. ln de
sporthal in Gronsveld vond men een nieuwe
trainings- en wedstrijdaccommodatie. Het
toekomstperspectief ziet er gezond uit.

6 september

Gouden biljartvereniging

Biljartvereniging "Krijt Op Tijd 50" viert ditjaar
haar gouden jubileum. Sedert de oprichting
op 7 september 1950 is café La Meuse aan de
Diepstraat de thuishaven. Het is een gezonde en
gezellige club, met veel aankomend talent. KOT
telt momenteel 60 leden en komt met 11 teams
uit in de KNBB-competitie. Zoals elke vereniging
heeft KOT pieken en dalen gekend. Pieken in de
zestiger en zeventigerjaren met het absolute



hoogtepunt in 1970 toen Zowel het eerste als
het vierde team in hun klasse nationaal libre-
kampioen werden. "Na de dip in dejaren 80
doen we nu weer mee op het hoogste niveau.
De bereidheid om te trainen is weer duidelijk
merkbaar", aldus voorzitter Cyriel Schmeits.
Het KO T-team dat in 1970 nationaal kampioen
werd in de eerste klasse KNBB. V.l.n.r. Nandus vd
Berg jean Piters en Henri Piters.

...vi_. \_ _ '1)

6 oktober

Twee miljoen voor basisscholen

De gemeente staat op het punt bijna 2 miljoen
gulden uit te trekken om de basisscholen
Tangram en Cramignon samen van zeven
nieuwe lokalen te voorzien, waarmee beide
scholen de beschikking krijgen over 32
permanente lokalen voor respectievelijk 250 en
500 leerlingen. De aanvraag van de Tangram
voor een tweede speellokaal wordt afgewezen
omdat de school hiervoor niet het vereiste
kinderaantal heeft. Ook de aanvraag van een
zesde leslokaal voor basisschool Sint-jozef uit
Oost-Maarland wordt op dezelfde gronden niet
gehonoreerd.

14 oktober

Spaarkassen voortijdig gelicht

Leden van de spaarclubs van café De Greune
Mert aan de Diepstraat en café Spronck in
Gronsveld moeten het tijdens carnaval met
een paar biertjes minder doen. ln beide cafés
is gisternacht de spaarkas opengebroken
en de inhoud meegenomen. Volgens een

medewerkster van het Eijsdense cafe kan de
schade meevallen, omdat de kas kort voor de
inbraak nog gelicht was. De inbrekers namen
in De Greune Mert geen genoegen met de
spaarkas alleen. Ze braken ook de gokkast open
en namen de fooienpot van het personeel mee.
De medewerkster schat de totale schade op
enkele duizenden guldens.

4 november

Crosfield bekent kleur

Het chemisch bedrijf Crosfield in Eijsden bekent
kleur. Roda jC- aanvoerder Eric van der Luer
heeft gisteren een nieuwe, bonte tekening
onthuld op de gevel van de fabriek. De tekening
is ontworpen door klas 6b van basisschool
De Cramignon. Volgens de jury is dit veruit de
mooiste van de 52 tekeningen die de groepen 5
t/m 8 van de Eijsdense basisscholen ingezonden
hebben. Rechts op de tekening vliegen 32 vogels
in de vorm van het logo van Crosfield, links zien
we een weiland met beesten en een boom. De
32 kinderen van groep 6b gaan als beloning
volgend voorjaar een dag naar Euro Disney in
Parijs.

1 3 december

Mesch krijgt nieuw bos

Tussen de Ezelsweg en Uit de Pateel wordt
door de gemeente een zeven hectare groot
bos aangelegd. Dit gebeurt samen met de
Stichting Limburgs Landschap en de WML.
Het bos krijgt zowel een ecologische als een
recreatieve functie. Het wordt een zogenaamd
plukbos. Recreanten kunnen door de aanleg van
vruchtdragende boom- en struiksoorten in het
nieuwe bos volop bosvruchten plukken. Het bos
bij Mesch moet een schakel gaan vormen tussen
het Savelsbos en het Maas- en Voerdal.

Voor deze kroniek werd dankbaar gebruik gemaakt
van de collectie knipsels uit Dagblad de Limburger,
het Limburgs Dagblad en de Etalage van Nico
Duijkers uit Eijsden.
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