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Van de redaktie

Het hoofdartikel van dit nummer Uit Eijsdens
Verleden heeft als onderwerp de orgelbouwers
Pereboom en Leijser en is geschreven door de
heer G.M.I. Quaedvlieg.
In dit artikel wordt o.a. het orgel van de kerk van
Breust beschreven. Het leek ons interessant
daar nu enige aandacht aan te besteden omdat
de restauratie van dit orgel kort geleden voltooid
werd. De heer Quaedvlieg heeft aangekondigd
een orgelconcert te zullen geven in de kerk van
Breust, op 6 maart 1983. Een mooie gelegenheid
om een (gerestaureerd) stuk Uit Eijsdens Ver-
leden te horen klinken!

De inhoud van dit nummer geeft verder veel af-
wisseling. Naast een artikel over Prof. Dubois
worden bestaande rubrieken voortgezet en nieu-
we gestart. ”Wat de jeugd van Eijsden zong en
speelde omstreeks 1900” is al weer aan de derde
aflevering toe. “Kent U ze nog?” vindt u hier
voor de zestiende keer. Nieuw zijn de “Kroniek”
van Eijsden en onderwerpen ”Uit oude regis-
ters” die ertoe zullen bijdragen, hopen we, dat u
Uit Eijsdens Verleden met nog meer plezier zult
lezen.

Correcties en aanvullingen

Herhaaldelijk roepen wij onze lezers op sugges-

ties te doen en aanvullingen te sturen. Gelukkig
geven steeds meer mensen hun reacties, zodat
wij gemaakte fouten kunnen verbeteren en de
kwaliteit van Uit Eijsdens Verleden kunnen
proberen te verhogen. Wij danken u daarvoor.

Correcties:
U.E.V. nummer 16: pag. 19, eerste kolom, twaalf-
de regel van beneden: 1933 moet zijn 1833.
U.E.V. nummer 17: pag. 7, eerste kolom, zestien-
de regel van beneden: Achter het jaartal 1857 is
weggevallen: De gemeente Eijsden verkreeg
haar alleenrecht op de St.-Christinakerk met in-

v gang van 1 augustus 1857. In de volgende zin
moet na het Woord eindigde dus gelezen worden.
U.E.V. nummer 19: pag. 9, 11 en 12: In de onder-
schriften bij de foto,s staat Sconografie. Dit
moet zijn Iconografie.

Aanvullingen:
U.E.V. nummer 19: We hebben reeds enkele aan-
vullingen ontvangen van het artikel Welke ge-
boren Eijsdenaren werden sinds 1600 ”Doctor”?
(pag. 23-24). Enkele gegevens worden nog uitge-
zocht. We zullen in een van de volgende num-
mers hier nog mededeling van doen.
U.E.V. nummer 20: Wie kan ons de naam geven
van de man op de voorpagina?

Eijsden, maart 1983.



De orgelbouwers Pere-
boom & Leijser en hun
activiteiten te Eijsden

De orgelbouw in de omgeving van Maastricht en
Luik is in de tweede helft van de negentiende
eeuw voor een niet onbelangrijk deel beheerst
door de orgelbouwers Pereboom & Leijser, die te
Maastricht vanaf 1850 in de schaduw van de
machtige O.L. Vrouwekerk hun werkplaats had-
den. Willem Theodoor Pieter Hubert Pereboom

Detail van de speeltafel van het orgel in de St.-
Janskerk te Tongeren. Foto: Paul Rutten 1983.

was te Maastricht geboren op 20 juni 1828. Over
zijn jeugd weten we eigenlijk niets. Rond 1841
meldde hij zich als leerling bij de befaamde orgel-
bouwer Hyppolite Loret te Laeken bij Brussel.
Het was daar dat hij Jean Leijser, afkomstig uit
Huisen in Gelderland, leerde kennen. Deze was
voordien reeds leerling geweest bij Clerinx te
Sint-Truiden en Merklin te Brussel. Beiden be-
sloten rond 1850 om zich samen als orgelbou-
wers te Maastricht te vestigen. De befaamde
Joseph Binvignat was in 1837 overleden en zijn
zoon Adam - die op 18 januari 1850 overleed -
bleek weinig interesse te hebben om het werk
van zijn vader voort te zetten. Er was dus in
Maastricht geen orgelbouwer meer gevestigd,
toen in 1850 plannen werden gemaakt voor de
restauratie van het Severin-orgel van de OL.
Vrouwekerk te Maastricht. Pereboom & Leijser
lieten in dit verband aan het kerkbestuur weten
voornemens te zijn zich als orgelbouwers te
Maastricht te vestigen en wezen er in hun brief
op, dat zij negen jaar werkzaam waren geweest
in het beste atelier van Brussel.
Het feit, dat hen bedoelde restauratie niet werd
opgedragen weerhield Pereboom & Leijser er
niet van om aan hun voornemen toch uitvoering
te geven. In de Havenstraat - en later in de Stok-
straat - begonnen zij een eigen bedrijf, vanwaar-
uit in de daaropvolgende 50 jaren een zeer groot
aantal orgels werd geplaatst in Zuid-Limburg,
Wallonië en Belgisch-Limburg. Daarnaast wer-
den door hen vele orgels aangepast aan de
toenmalige opvattingen over de orgelbouw.
Aanvankelijk waren de werkstukken van de
beide Maastrichtse orgelbouwers niet erg revo-
lutionair. Zij sloten qua opbouw en structuur
nauw aan bij de inmiddels gevestigde denk-
beelden. Eerst geleidelijk, toen zij een aantal
grotere orgels konden bouwen o.a. te Luik (St.-
Marie des Anges 1876, St.-Foy 1877 en St.-Nico-
las lez Liège 1878) en te Maastricht (St-Marti-
nus 1878), wisten zij zich definitief te manifes-
teren als ware vaklui. Zeker vanwege deze in-
strumenten "welke nog steeds den roem onzer
orgelbouwkunst op hoogst verdienstelijke wijze



Speeltafel van het orgel in de kerk van Breast, bestaande uit een manuaal en een etpedaal;
boven de lessenaar de trekkers van de diverse registers (stemmen); rechts van de speeltafel een
koppel welke het mogelijk maakt de diverse manuaalstemmen ook te gebruiken voor hetpedaal.
Foto: Paul Rutten 1983.



Het Orgel in de kerk van Breast. In front een deel van depijpen van de 1“Montre 8'” typisch Maas-
landse kast met hoge middentoren, twee lagere zijtorens en brede middenvelden; het geheel voor-
zien van snijwerk; smallere benedenkast, waar aan de zijkant de speeltafel is aangebracht.
Foto: Paul Rutten 1983.
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Het in 1853 door Pereboom & Leijser gebouwde orgel in de St.-Janskerk te Tongeren werd in
1870 uitgebreid met een positief, waarvan hetpijpwerk als een “kroon”op het bestaande werk
werd geplaatst. Voor het overige vertoont het orgel markante overeenkomsten met het orgel
te Breast. Foto: Paul Rutten 1983.



handhaven” werden zij in 1890 door Melchior
opgenomen in het “Wetenschappelijk en biogra-
fisch Woordenboek der toonkunst”.
In 1899 kwam er een einde aan de samenwerking
tussen Pereboom en Leijser. Laatstgenoemde
vertrok naar Sint-Truiden, terwijl het werk van
Pereboom - na diens overlijden op 24 mei 1903 -
werd voortgezet door diens zoon Josephus
Michael, geboren te Maastricht op 20 februari
1872.
Onder de werkstukken van Pereboom & Leijser
vinden we een groot aantal éénmanualige or-
gels, waarvan het merendeel met aangehangen
pedaal (d.w.z. zonder zelfstandige stemmen voor
het voetpedaal). Twee van deze orgels vindt men
in de gemeente Eijsden te weten in de kerk van
de H. Christina (Vroenhof) en in de kerk van de
H. Martinus (Breust).

Het orgel in de kerk van de H. Christina dateert
in zijn huidige vorm uit 1969 toen het door de
firma L. Verschueren uit Heythuysen werd ge-
restaureerd en enigszins gewijzigd. Oorspronke-
lijk zal het orgel gebouwd zijn in de periode 1860-
1870. (Het exacte bouwjaar is niet bekend.) Het
orgel kent thans de navolgende samenstelling:

manuaal pedaal

Bourdon 16' Flúte 4' Subbas > 1 6'
Montre 8' Quint 3' (transmissie van
Bourdon 8' (1969) Bourdon 16')
Flúte Traverse 8' Fourniture 2 st.

(diskant) Trompette 8'
Prestant 4' (gedeeld)

Het orgel te Mesch, hetwelk in hetzelfde jaar
door Verschueren werd gerestaureerd, is gerui-
me tijd ook gezien als een werkstuk Van Pere-
boom & Leijser. Er zijn echter aanwijzingen
dat het - zeker in oorsprong - een werkstuk is van
de Gebr. Vermeulen uit Weert en dat Pereboom
& Leijser alleen dit orgel gerestaureerd en/of
verbouwd hebben.

Beter geïnformeerd zijn we over het orgel in de
kerk van Breust. Het werd gebouwd in de jaren
1855/1856. In 1915 werd het verplaatst, bij welke
gelegenheid het oorspronkelijke twee stemmen
tellend vrije pedaal (Soubasse 16' en Bomborde
16') werd verwijderd, zodat op het oxaal meer
ruimte kwam voor de zangers. Bij de jongste res-
tauratie door de firma Verschueren uit Heyt-
huysen werd deze wijziging helaas niet weer
ongedaan gemaakt.
Qua samenstelling van stemmen is het orgel te
Breust belangrijk rijker en kleuriger dan het

andere Eijsdense orgel van Pereboom & Leijser.
Toch is ook het orgel te Breust slechts een eenma-
nuaals orgel met aangehangen pedaal. Het kent
de navolgende stemmen:

manuaal pedaal

Bourdon 16' Flúte 4' aangehangen
Bourdon 8' Doublette 2'
VioladaGambaS' Fourniture 2-4st.

(gedeeld) Cornet 4 st.
Belingua 8' (diskant)

(diskant) Trompette 8'
Montre 8' (gedeeld)
Prestant 4' Clairon 4'
Salcional 4'

De exacte datering van de bouw van dit orgel is
mogelijk gebleken, omdat de bouwers op een der
pijpen van de Montre 8' de inscriptie aanbrach-
ten 7,P + Leyser. Montre sup. Breust 1855” en op
een van de grootste pijpen van de Doublette 2' de
inscriptie 7,Doublette Breust. Pereboom en Leyser
1856". Merkwaardig is, dat we op een van de
pijpen welke verwerkt is in de Fourniture de in-
scriptie vinden ”Flúte Harmonique St. Servaas
1855” en eronder „Fourniture Breust”. Nu is be-
kend, dat Pereboom & Leijser in 1855 ook
werkzaam zijn geweest aan het orgel van de
Sint-Servaaskerk te Maastricht. Mogelijk zijn
enige pijpen, welke bij die gelegenheid beschik-
baar zijn gekomen verwerkt in het nieuwe orgel
van Breust. Ook is het niet uitgesloten, dat Pere-
boom & Leijser slechts erop wilden wijzen, dat zij
in die tijd ook in Maastricht werkzaam waren.
ln 1883 werd het orgel te Breust door Constant
Leijser schoon gemaakt, zoals eveneens blijkt uit
een inscriptie op een van de pijpen, terwijl in
1915 de windvoorziening werd hersteld. Ook dit
is op een van de pijpen van de Doublette vastge-
legd met de inscriptie: "Orgel gezuiverd en
nieuwe blaasbalk. 1 september 1915. H. Pere-
boom, Groote Gracht no. 48 Maastricht”. Dat
men deze inscripties overigens niet al te letterlijk
moet opvatten bleek duidelijk bij onderzoek van
de huidige blaasbalk, welke duidelijk ouder is
dan het genoemde jaartal 1915.
Het orgel te Breust mag gezien worden als een
typerend instrument uit het atelier Pereboom &
Leijser in de vijftiger jaren. Als zodanig kunnen
we het vergelijken met het in 1853 gebouwde
orgel voor de Sint-Janskerk te Tongeren, door
Grégoir geprezen als “un des plus beaux du
canton de Tongres, par sa puissance, la rondeur
et les differents registres”. Dit orgel - hetwelk in
1870 door Pereboom & Leijser is uitgebreid met
een 2e manuaal en een vrije pedaal - kende aan-
vankelijk de navolgende dispositie:



Speeltafel van het Pereboom & Leijser-
orgel in de St.-Janskerk na de uitbreiding
van 1870. Foto: Paul Rutten 1983.

(Tongeren) (Breust)

Bourdon 16' Bourdon 16'
Montre 8' Montre 8'
Bourdon 8' Bourdon 8'
Viola da Gamba 8' Viola da Gamba (ged.)8'
Belingua (diskant) 8' Belingua (diskant) 8l
Prestant 4' Prestant 4'

Salicional 4'
Flúte 4' Flúte 4'
Doublette 2' Doublette 2'
Cornet 5 st. Comet 4 st.
Fourniture 3 st. Fourniture 2-4 st.
Trompette (gedeeld) 8' Trompette (gedeeld) 8'
Clairon 4' Clairon 4'

Een ander Werkstuk van Pereboom & Leijser uit

de beginjaren van hun aktiviteiten is het orgel
van de kerk van Klimmen, hetwelk Werd ge-
bouwd in 1852 en in 1862 door hen Werd uitge-
breid. Het in 1856 voor de Sint-Servaaskerk te
Luik gebouwde orgel is in 1954 zodanig gewij-
zigd, dat het niets meer kan laten zien van de in-
dertijd zo geprezen deskundigheid van de beide
Maastrichtse orgelbouwers. Het is daarom des te
belangrijker, dat het orgel van Breust weer in ere
kon worden hersteld en op waardige wijze getuigt
van de vakmanschap van de makers van dit or-
gel, Pereboom & Leyser.

G.M.I. Quaedvlieg



Uit oude registers

Het ligt in de bedoeling in de toekomst enige
aandacht te schenken aan merkwaardige of in
ieder geval, voor deze tijd, bijzondere gebeurte-
nissen, Welke terug te vinden zijn in het „Regis-
tre aux déclarations proces-verbaux et affiches
de la commune d,Eysden” over de jaren 1816 tot
en met 1828, zich bevindend in het gemeente-
archief van Eijsden onder nummer s-l 1.
Aangezien het hier gaat om stukken van onge-
veer 160 jaar geleden, kunt u zich voorstellen dat
het taalgebruik afwijkt van het huidige, wat
vaak grappig over komt, maar ook dikwijls tot
problemen kan leiden voor wat betreft de begrij-
pelijkheid. Vandaar dat de stukken niet geheel
letterlijk zijn overgenomen, doch herschreven
zijn met natuurlijk de nodige citaten, zodat u
toch de sfeer kunt proeven van het taalgebruik
in het eerste kwart van de vorige eeuw.
De gegevens werden verzameld door H. Boersma
en het geheel is bewerkt door R. Boersma.
Wij zijn benieuwd uw reacties op deze rubriek te
horen!

De redaktie

No 440

Op 8 juni 1822 doet de schout van de gemeente
Eijsden een ,'berigt” openbaar maken in ver-
band met het „nachtsgeraas het welk plaats
heeft, om de algemeene rust der inwoonders te
stooren”. Om aan deze ordeverstoringen paal en
perk te stellen en om te voorkomen dat er voor
bewoners en ordebewakers onduidelijkheden
bestaan, wordt een besluit genomen bestaande
uit vier artikelen.

eersten artikel
Het is uitdrukkelijk en overnieuws verboden,
aan wien het zijn mag, van zich te vinden in de
aan het publiek openstaande plaatzen, naar
negen uuren des avonds in deze winter, te datee-
ren van den 1sten november tot den eersten april
en in den somer naar tien uuren des avonds van
den 1sten april tot den 1sten november.

tweeden artikel
Alwie naar huis gaande, op de hier boven be-
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zingen. jouchelen, schreuwen, ofgeraas maken
(Tekening: Tonnie Boersma-de Vrede)

paalde uuren, van welke plaats het ook mag
wezen, zich zal toelaten te zingen, jouchelen,
schreuwen, of geraas maken, op welken aart het
zijn mogte, voor de rust der inwoonders te hinde-
ren, zal naar de schikkingen der artikels 479 &
480 van het strafbaar wetboek gestraft worden
met eene boete van vijf guldens twintig centen
tot zeven gulden acht centen Nederlands /: van
11 tot 15 franken :/ en zelfs volgens de omstan-
digheden met een gevangenis van vijf dagen.

derden artikel
De straffen in alle voorgaande bekendmakingen
aangehaald, zullen boven die, in het tegenwoor-
dig berigt, aan de overtreders opgelegt worden.

vierden artikel
De heeren schepens, Veldwachters, maréechaus-
see en alle andere geëmployeerde der publieke
magt, zijn spécialijk gelast de hand te houden
aan den uitvoer dezes.

Het "berigt" wordt tenslotte ondertekend met de
naam “Le Comte de Geloes”.



Marie Eugène François
Thomas Dubois
Gegevens uit het gemeentearchief
van Eijsden

Zoals bekend is Eugène Dubois (1858 - 1940), de
ontdekker van de Pithecanthropus erectus, ge-
boren in Eijsden. Het leek daarom interessant
om na te gaan welke gegevens er over hem te
vinden zijn in het gemeentearchief van die
plaats. Bij het onderzoek dat daarnaar is inge-
steld, werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van
de bevolkingsregisters en de registers van de
burgerlijke stand. Daarnaast werden ook gege-
vens ontleend aan in mijn bezit zijnde corres-
pondentie.

Zijn ouders

Zijn vader, Jean Joseph Balthasar werd op 15
juni 1832 te Thimister (B) geboren. Deze was een
zoon van Matthis Joseph Dubois, koopman in
granen en broodbakker in Thimister, en van
Marie Jeanne Catharine Duijsens (geboren te
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Eijsden op 21 januari 1805). Waarschijnlijk ver-
huisde Marie Duijsens na het overlijden van
haar man in november 1838, met haar zoon naar
Libeek, alwaar haar ouders woonden.
Jean Dubois werd op de kloosterschool in Ven-
ray geplaatst. Vervolgens ging hij in de leer
(1849) bij de apotheker Laurentius Egidius
Gadet, een Maastrichtenaar die in Eckelrade
een apotheek was begonnen. Deze was gehuwd
met Maria Gertrudis Antoinette Duijsens, een
zuster van Jean zijn moeder. Mogelijk dat ook
Jean zijn moeder bij Gadet ging inwonen. De
grafsteen van apotheker Gadet is nog aanwezig
op het kerkhof van Eckelrade.
Reeds in 1852, Jean Dubois is dan pas 20 jaar,
haalde hij in Maastricht het diploma van “apo-
theker ten platten lande”.
In datzelfde jaar op 17 november vestigde hij
zich met zijn moeder en een dienstmeid in een
huis op de Breusterstraat te Eijsden. Het huis

Het pand Breusterstraat 16-18 te Eijs-
den, waarin de apotheek van Jean
Dubois gevestigd was. In dit huis
werd Eugène Dubois in 1 858geboren.
Foto: Paul Rutten.



had daarvoor dienst gedaan als logement en
was eigendom van Constant Piters.
In dat huis oefende Jean Dubois zijn beroep van
apotheker uit. De voorgevel van het huis ligt in
de Breusterstraat 16-18. Bij het betreden van
het huis kwam men binnengaand meteen links
in de apotheek. Tot de leerlingen die hij opleidde
voor apotheker behoorde ook zijn neef Maria
Jozef Hubertus Duijsens. Deze zou later veearts
worden.
Het is Jean Dubois steeds goed gegaan. Hij had
steeds één of meerdere assistenten in de apo-
theek, terwijl zijn vrouw ook steeds de beschik-
king had over een dienstmeid. Zijn vrouw is
Maria Catharina Floriberta Agnes Roebroeck,
geboren te Eckelrade op 4 juli 1830, dochter van
Franciscus Wilhelmus Roebroeck en van Anna

Helena Ruth. Hun huwelijk werd voltrokken op
30 april 1857 te Gronsveld.
Dubois stond in Eijsden in hoog aanzien. Hij
vervulde van 1861 tot 1883 het raadslidmaat-
schap van de gemeente, waarvan de jaren 1866
tot 1883 als wethouder. In 1883 Werd hij be-
noemd tot burgemeester van Eijsden (eerste be-
noeming bij KB. van 7 maart 1883 No. 6). Hij
bleef deze functie vervullen tot aan zijn over-
lijden op 11 april 1893. Daarnaast vervulde hij
30 jaar de functie van ambtenaar van de
burgerlijke stand (1863 - 1893).
Uit zijn huwelijk met Maria Catharina F.A. Roe-
broeck werden vier kinderen geboren in de
Breusterstraat, namelijk:
-Marie Eugène François Thomas op 28 januari
1858.
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-Jean Marie Victor Guillaume op 10 mei 1859.
-Marie Antoinette Hélène op 2 februari 1861 en
-Marie Jeanette Gerardine op 31 mei 1863.
Na zijn overlijden in 1893 Werd de apotheek
onder beheer van zijn vrouw voortgezet. Zij nam
daartoe een apotheker en meerdere assistenten
in dienst. Zij overleed te Eijsden op 4 augustus
1911. De apotheek was tot 3 maart 1910 geleid
door de in Haarlem geboren (28 maart 1842) apo-
theker Christiaan Pascal la Rose (overleden te
Eijsden op 9 maart 1910). Door de assistenten
werd dde apotheek tot begin 1912 voortgezet.
Daarna werd ze opgeheven.
Jean Dubois werd te Eijsden begraven op het
R.K. kerkhof nabij de St.- Christinakerk. Zijn
grafsteen is nog aanwezig. Zijn vrouw werd
waarschijnlijk bij hem in het graf begraven. Er
werd hoogstwaarschijnlijk een naamplaat op
het grafmonument bevestigd die in de loop der
tijden verloren is gegaan.
Zijn moeder die bij hem inwoonde was reeds op
24 januari 1858 overleden.

Jeugdjaren van Eugène Dubois

Uit het voorgaande moge blijken dat Eugène een
zonnige jeugd tegemoet kon zien. Evenals zijn
broer en zusters heeft hij op de lagere school van
Eijsden, deze lag schuin tegenover het ouderlijk
huis, zijn eerste onderwijs genoten. Van zijn
vader leerde hij latijn en de namen van vele die-
ren en planten.
Het is 5 september 1870, hij is dan 12 jaar oud,
wanneer hij het ouderlijk huis verlaat om op de
Rijks HBS te Roermond zijn middelbare school-
opleiding te beginnen. Daar zou hij tot 1877 on-
derwijs volgen. op 1 augustus 1877 keerde hij
terug naar Eijsden voor een korte vakantie.
Reeds 6 weken later (18 september 1877) vertrok
hij naar de universiteit van Amsterdam alwaar
hij zich ingeschreven had als student in de medi-
cijnen.
Het is waarschijnlijk dat Eugène gedurende zijn
studietijd, zowel op de middelbare school als op
de universiteit, zijn vakanties bij zijn ouders
doorbracht. Helaas is daarvan geen aanteke-
ning bijgehouden in de bevolkingsregisters over
die jaren zodat precieze gegevens ontbreken.
Zijn aanwezigheid moge blijken uit de studie die
uit die jaren stamt waarin hij verslag doet over
de chemische samenstelling van de kalksteen-
formatie van de Sint-Pietersberg. Ook toonde hij
aan dat het mogelijk is om uit een mengsel van
mergel en klei hydraulisch cement te branden.
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Eugenie Hooijer-Dubois, de dochter van Eugène
Dubois, door CR. Hooijer in mei 1955 gefotogra-
feerd in de Prof. Duboisstraat in Eijsden.

Een laatste aanduiding betreft zijn vondst van
pre-historische mensenschedels, een hertegewei
en een pot in de Henkeput (mogelijk een diepe
vuursteenmijn) in het Savelsbos nabij Rij ckholt,
in 1886.
Alleen voor zijn vertrek, eind oktober 1887, met
het s.s. Prinses Amalia naar Sumatra vinden we
een aantekening van zijn aanwezigheid in
Eijsden (1 september 1887 tot 28 oktober 1887).
Hij is daar dan met zijn vrouw Anna Geertruida
Lojenga (geboren te Elburg op 12 juni 1862, her-
vormd) en 'zijn dochter Marie Eugenie (geboren
te Amsterdam op 4 april 1887, katholiek, over-
leden te Bloemendaal op 4 mei 1968).

Nadien komt de naam Eugène Dubois niet meer
in Eijsden voor. Echter ruim 12 jaar na zijn
overlijden in Haelen op 16 december 1940,
namelijk in 1952 vindt het eerste en overigens
enige eerbetoon aan deze grote Wetenschapper
vorm in een straatnaam. In de nieuwe woonwijk
Veldje te Eijsden herinnert de ”Prof. Dubois-
straat” aan Eugène Dubois, anatoom, paleonto-
loog en geoloog.

H.J.L.M. Boersma

Overgenomen uit natuurhistorisch maandblad (1982) 71:
112-114.



Kroniek
Eijsden 1972

In 1972 begon de heer H.J.G. Wijnands, toen
burgemeester van de gemeente Eijsden, met het
optekenen van gedenkwaardige gebeurtenissen
die in Eijsden plaats vonden. Hij is er sindsdien
mee doorgegaan en ook nu nog noteert hij alles
Wat hem als kroniekschrijver van belang lijkt.

Hierdoor zijn wij in staat u in deze KRONIEK
het “nieuws” van ruim tien jaar geleden op de
voet te laten volgen. U kunt zo het allerjongste
verleden van Eijsden bijhouden, uw geheugen
opfrissen of misschien uw herinneringen aan-
vullen. Wat het ook is, "nieuws", herinnering of
aanvulling, wij wensen u in elk geval veel genoe-
gen bij het lezen over de handel en wandel van
Eijsden, tien jaar geleden.

De redaktie

1 7 januari

Aan de ML. Kingstraat wordt begonnen met de
bouw van de Serviam-Mavoschool.

22 januari

De carnavalsvereniging De Krubbebieters uit
Oost-Maarland viert haar elfjarig bestaans-
feest.

29 januari

Opening van het nieuwe kantoorgebouw van de
Algemene Bank Nederland aan de Wilhelmina-
straat.

Huldiging van twee jubilarissen van de schutte-
rij Sint-Sebastianus te Oost-Maarland, te weten:
Bernard Lucassen, 60 jaar lid en Mathieu Ja-
cobs, 40 jaar lid.

30 januari

Door de carnavalsvereniging De Klèèflep wordt
de Gouden Cramignon uitgereikt aan Pim Ja-
cobs.

4 februari

De Bejaardensociëteit Eijsden viert in het toen-
malige Gemeenschapshuis aan de Breuster-
straat 23 haar tienjarig bestaansfeest.

26 februari

Voor de eerste maal in de geschiedenis van hun
bestaan geven de Koninklijke Oude Harmonie
van Eijsden en de Koninklijke Harmonie Ste.-
Cécile een gezamenlijk concert en wel in de zaal
van eerstgenoemde.

13 februari

Het echtpaar P.G. Janssen-Janssen, Constant-
steeg 4, viert zijn 50-jarig huwelijksfeest.

14 maart

In het Egmontpaleis te Brussel heeft een bespre-
king plaats tussen Nederlandse en Belgische
regeringsdelegaties over een mogelijke vesti-
ging van een olieraffinaderij in Ternaaien.



27 maart

Pastoor J .H. Habets van de parochie Breust-
Eijsden viert zijn 25-jarig priesterfeest.

17 april

Minister Stuyt van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne en leden van Gedeputeerde Staten van
Limburg bezoeken Eijsden in verband met de
plannen van Belgische zijde om in Ternaaien
een olieraffinaderij te vestigen. Bij dit bezoek
zijn eveneens aanwezig leden van het Actieco-
mité Schone Maasvallei.

20 april

Grote brand in de kapitale boerderij van de ge-
broeders Rompelberg, Catharinastraat 16.

21 april

De harmonie De Greun uit Oost-Maarland wordt
in uniformen gestoken.

28 april

BL. Lucassen, Catharinastraat 8, wordt door
burgemeester Wijnands gedecoreerd met de ere-
medaille in zilver, verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau in verband met zijn (SO-jarig lid-
maatschap van de schutterij Sint-Sebastianus
van Oost-Maarland.

29 april

Pastoor M. Starmans van de parochie van de
H.Jozef van Oost-Maarland viert zijn 25-jarig
priesterfeest.

1 mei

Burgemeester Wijnands opent het nieuwe kin-
derspeelterrein nabij de spoorwegovergang aan
de Sint-Jozefstraat te Maarland.

15

14 mei

Het Trommel- en Klaroenkorps van de Konink-
lijke Harmonie Ste.-Cécile wordt kampioen van
Nederland in de superieure afdeling.

21 mei

Pinksterzondag. Dominee E. Postma neemt offi-
cieel afscheid als predikant van de Nederlands
Hervormde Gemeente van Eijsden in de kerk
aan de Wilhelminastraat.

2 juni

Jaarlijks personeelsfeest van de Koninklijke
Maastrichtsche Zinkwit Maatschappij, waarop
twee gouden jubilarissen en veertien zilveren
jubilarissen worden gehuldigd. Een van de
gouden jubilarissen, de heer N.H. Vranken, Beu-
kenlaan 1, wordt bij deze gelegenheid onder-
scheiden met de ere-medaille in zilver, verbon-
den aan de Orde van Oranje Nassau.

25 juni

Bevestiging en intree van Ds. Ypma als predi-
kant van de Hervormde Gemeenten van Maas-
tricht en Eijsden als opvolger van Ds. E. Post-
ma.



15 juli

Het echtpaar C. Doumen-Aldenhoven, Rijksweg
36, viert zijn 50-jarig huwelijksfeest.

4 augustus

De vrijwillige brandweer neemt de nieuwe Magi-
rus-brandweerauto (tankauto met hoge- en lage-
druk pomp) in gebruik.

14 augustus

Er wordt een begin gemaakt met de afbraak van
de siroopfabriek van de familie Jacobs-Lucas-
sen aan de Emmastraat, ten behoeve van de
aanleg van de ML. Kingstraat.

18 augustus

De “mei” wordt gestoken op de in aanbouw zijn-
de Serviam-Mavoschool aan de ML. King-
straat.

26 augustus

Het uitvaartcentrum in de Kerkstraat van de
begrafenisonderneming J. Walpot en Zonen
wordt in gebruik genomen.

9 september

Het echtpaar J. Mingels-Klippert, Veldjesstraat
10, viert zijn 50-jarig huwelijksfeest.
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22 september

Zuster Marie-Sophie van der Weide O.S.U. viert
haar 25-jarig ambtsjubileum als hoofd van de
Mariaschool aan de Breusterstraat 35a.

30 september

In de Breusterhof worden 15 bejaardenbunga-
lows officieel in gebruik genomen.

7 oktober

Officiële opening door de burgemeester van een
bijgebouwd (derde) klaslokaal en een lokaal voor
gemeenschappelijke schoolactiviteiten (aula) in
de openbare lagere school van Mesch.

23 november

De oprichting vindt plaats van de afdeling Eijs-
den van de Vereniging Vrienden van de Hart-
stichting.

De carnavalsvereniging De Druugsjliepers or-
ganiseert de tweede serie voorselectiewedstrij-
den voor de Limburgse buutekampioenschappen.

27 november

De postduivenvereniging Vriendschap te Mesch
(cafélokaal W. van Hoven) viert haar 25-jarig
bestaansfeest. In verband met hun 50-jarig lid-
maatschap bij de Nederlandse Postduiven Orga-
nisatie heeft de burgemeester bij deze gelegen-
heid de ere-medaille in zilver, verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau, uitgereikt aan de vol-
gende vier leden (v.l.n.r.): A. Schuijren, Boven-
straat 14; R.J.A. Huijnen, Heiweg 7, H.J.P. Weertz,
Bovenstraat 5; J.M. Spons, Klokkestraat 11; waar-
van de laatste drie tevens oprichters zijn van de
postduivenvereniging de Vriendschap.

H.J.G. Wijnands



Wat de jeugd van
Eijsden zong en speelde
omstreeks 1900 (III)

In de tweede aflevering van Wat de jeugd van
Eijsden zong en speelde omstreeks 1900 (Uit
Eijsdens Verleden, nummer 19) kwam op pagina
25 het woord silisolieskaskas voor, met daarbij
aan u de vraag Wat dat woord zou kunnen bete-
kenen. De heer A. Pinckers uit Mook, die hierop
reageerde, oppert de mogelijkheid dat het tweede
deel van het woord (-kaskas) een verbastering is
van het Franse jouer à cache-cache, wat verstop-
pertje spelen betekent. Wie helpt ons verder?

In de derde aflevering, die hieronder volgt, komt
De roelekeboel vaan Loonen voor. Jeanne Theu-
nissen vermeldt daarbij dat Loonen iemand was
uit 7s-Gravenvoeren. In Uit Eijsdens Verleden
nummer l 1 (november 1980), werd bij het artikel
Naar een spelling van het Eijsdens, op pagina 20
De roelekeboel vaan Jaene afgedrukt. Hierop
kregen we een reactie van de heer J. Crousen uit
Caestert, die spreekt van De roelkeboel vaan
Loneux (Uit Eijsdens Verleden, nummer 15, sep-
tember 1981, pagina 21). Het is interessant deze
drie versies van dit lied met elkaar te vergelij-
ken.
Waarschijnlijk zijn er nog wel meer variaties in
omloop geweest. De teksten werden immers niet
opgeschreven en daarmee vastgelegd, maar
mondeling overgeleverd. Bij het doorvertellen of
zingen kon de tekst makkelijk een kleine veran-
dering ondergaan doordat men bijvoorbeeld een
woord niet goed begrepen, verstaan of onthou-
den had. Naar eigen inzicht gebruikte men dan
een woord waarvan men meende dat dit het juis-
te was. Zoln wijziging kon dan weer overgeno-
men worden en blijven voortbestaan naast de
oorspronkelijke versie. Later wist niemand meer
precies wat nou oorspronkelijk was en wat niet.

Voordat we nu met de derde aflevering van de
tekst van Jeanne Theunissen verder gaan willen
we u nogmaals oproepen uw reacties vooral door
de geven. Dat maakt de zaak juist interessant.

De redaktie
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In de loop van het jaar werd er bij verschillende
feesten of gebeurtenissen door de jeugd een of
ander rijmpje gezegd of gezongen.
Dat begon al met Nieuwjaar:

Zaoleg Nowjaor,
Mit de kop vàôl haor,
Mit de kop Uóàl niete,
Muerge goeën U,r ien de waffele biete!

Met carnaval werd wel eens gezongen:

Hop Marjanneke, Pop Marjanneke.
,t Is Uasjtenaouend. enz.

Enkele zeventig-tachtigjarige Eijsdenaren her-
inneren zich nog dat ze verkleed langs de deuren
gingen met de rommelpot, om spek op te halen.
Ze zongen daarbij :

De roebbelspot is aon de däör,
E sjtukske sjpek dat is neet Uà'öl.

Refrein:
Hei koera miene ua sa sa; Hei koera miene va.
Gaeëf oes get en laot oes goeën.
D71 hiemel is vuur uuch oeëpe gedoeën,
De hel is vuur uuch towgedoeën.

Hie woent nog ,nne gooie maan,
Dae oes nog get gaeëve kaan.

Refrein .



Laot ”t metske zienke,
Ien de uitte sjienke.

Refrein .

Sjnij aal aon de lange,
En laot de korte hange.

Refrein.

De eerste zondag in de vasten was en is de dag
van:

Koekkerelle, friekkedelle, koekkerôôl,
Bruj minne sjoet Uóól.

Met meikermis zong heel Eijsden:

De roellekeboel vaan Loonen,
Dae driejt mer sjtuerem roengd.
De paeërdsjes hebbe de maoëzele,
En haee' de roeie groengd.
Dujt mer op e knupke,
Daan gèèt e vaan elleng.
Daan kump Loonen aongelope,
En kniep diech ien djn bejn.

De paeërdsjes Waren hier de jongens die voor
enkele gratis ritjes de draaimolen in beweging
hielden. Dat was in de tijd voor er een echt paard
in stond. Loonen kwam uit ,s-Gravenvoeren.

Een helaas verdwenen oud gebruik vond plaats
met Pinksteren te Laag-Caestert. De kinderen
tooiden zich met margrieten. Met een schoteltje
in de hand trokken ze dan langs de huizen onder
het zingen van:

Heerkom, peerkom, pienksjterblom.
Heerkom, peerkom, tralom.
Alle mèètskes hebbe ,nne maan,
En iech heb mer e sjtumpke.
Wit gjr neet oe Pierlala woent?
Perlala woent ien e klumpke.

En van de centen die ze ophaalden werd natuur-
lijk getrakteerd.

Het oude cramignondeuntje, dat ons in onze jeugd
de kriebels door het lijf joeg, kent nog iedereen:

A0 sjoen kinneke, ao sjoen kiengd,
Kom mer ien me sjträötsje,
Daan bieste me kameräödsje,
Kom mer ien min sjtraot,
Daan bieste m,nne kameraad!
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Heerkom, peerkom, pienksjterblom...

In het najaar ging de jeugd van Eijsden vroeger
naar de weien van de Kletenburg om er herfst-
tijlozen te plukken, die ze voor een paar centen
verkochten aan de apothekers. Daarbij zongen
ze:

Gèèste mit nao de klit
Téloeze plukke?
Vuur 'n duet, vuur ,n fluet
Drij kier vuur Jnne sjtujuer!

Onze parochiepatroon Sint-Martinus heeft hier
in Eijsden geen dichtaderen doen vloeien of fol-
kloristische gebruiken gewekt. Hij moest het
hoogstens doen met:

Sintermaeërtes Biesjop, haet ,nne hoege moets
op!

En de sinterklaastijd heeft al even weinig om het
lijf. Het ondeugende Haansmoef, haet ,nne
kroef! zullen onze grootouders waarschijnlijk
veiligheidshalve pas ná Sinterklaas hebben ge-
zongen. De overige rijmsels zoals Sinterklaas,
dae haet gezaag, enz., zijn van latere datum.

Jeanne Theunissen
Tekeningen: Tonny Boersma-de Vrede



Kent U ze nog?

Maagdenkoor uit Oost-Maarland 1938-1939.

Op de terugweg van een bedevaartstocht naar Banneux. De foto is gemaakt bij de kerk van Aubel.

1. May Brouwers; 2. Anne Cerfontaine; 3. Lies Janssen; 4. Liza Jacobs; 5. Mia Hartmann; 6. Mina Pleu-
meekers; 7. Lène Huls; 8. Jeanne Duijsens; 9. Fien Wolfs; 10. Netty In de Braek; 11. Marie Wolfs; 12. Fien
Spauwen; 13. Mia Rozenhout; 14. Anna Lebon; 15. Liza Weerts; 16. Jeanne Janssen; 17. Fien Bormans;
18. Julie Jacobs; 19. Fien Lucassen; 20. Lucie Rousch; 21. Trees Janssen; 22. Agnes Wolfs; 23. Lies
Pinckaers; 24. Rosa Rousch; 25. Corry In de Braek; 26. Catharine Hacquier.

14 15 16 17

25 26
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Vierde klas van de lagere meisjesschool bij de zusters Ursulinen aan de Breus-
terstraat, schooljaar 1948- 1949.

1. Rosa Meertens; 2. Ria Snoep; 3. Fras Warnier; 4. Ria Purnot; 5. Louise Pachen; 6. Netteke Huls; 7. Maria
Crousen; 8. Mia Wijsen; 9. Corry Sabel; 10. Fieneke Schroen; 11. Els Purnot; 12. Juffrouw Loyens; 13. Gerta
Simons; 14. Ria Simons; 15. Annie Arpotz; 16. José Piters; 17. Leny Peerboom; 18. Gerda Warnier; 19. Els
Partouns; 20. Leida Straet; 21. Mien Maas; 22. Trees Wolfs; 23. Gerda Warnier; 24. Mia Jehae; 25. Ria
Hessels; 26. Gerardine Schroen; 27. Louise Wolfs; 28. Maria Vaes; 29. Rina Wolfs; 30. Maria van Aubel;
31. Lucienne Puts; 32. Corry Huijnen; 33. Elly Houbíers; 34. Elsa Haenen; 35. Leida Dassen; 36. Ria
Miessen; 37. Els Theunissen; 38. Annie Waterval; 39. Ietje Huijnen; 40. José Spauwen.
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