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Van de redactie

Het nieuwe nummer van "Uit Eijsdens
Verleden" biedt voor elk watwils. Aandacht
in het bijzonder deze keer voor een geestig
verhaal in onvervalst Eijsdens dialect. De
schrijver Pierre Theunissen verhaalt op
boeiende wijze over de lotgevallen van
"Baaltus vaan d'n Drek". Een rasechte Eijs-
dense vertelling van een rasechte Eijsden-
se schrijver. Het manuscript werd enige tijd
geleden bij toeval aangetroffen en is nog
nooit eerder gepubliceerd. U leest het ver-
haal beslist net als wij in een adem uit.

Van een totaal ander genre zijn de we-
tenswaardigheden door H.J.G. Wijnands
opgediept over het schoolgebouw aan de
Breusterstraat in verband met de voorbe-
reiding van de festiviteiten in de Sint-Marti-
nusschooi twee jaar geleden naar aanlei-
ding van het zeventig-jarig bestaan van het
gebouw. Er verscheen toen een interessan-
te jubileumuitgave: “1915-1985, Sint-Mar-
tinus, Een terugblik van 70 jaren" met tal
van anekdotes. Aan historische gegevens
was toen echter meer verzameld dan in de
jubileumuitgave kon worden opgenomen.
Toch jammer om zo maar op te bergen. Aan
de bouwgeschiedenis en de omzetting van
openbare in bijzondere rooms-katholieke
school vindt U daarom in clit nummer nog
een speciaal artikel gewijd.

Jos Crott informeert ons verder over de
oorsprong van Eijsdense familienamen.
Zoals U uit het vorige nummer al begrepen
hebtY is hij een autoriteit op het gebied van
Limburgse familienamen en we zijn blij dat
hij zich nu speciaal in Eijsdense familie-
namen heeft verdiept.

Tenslotte “Kent U ze nog?". interessant
om te ontdekken wie nu weervoor het voet-
licht treden. We ontvingen nog een aanvul-
ling op Kent U ze nog? uit nummer 37
(pag. 24). De volledige naam bij nr. 10 is Zjif
Haenen.

Vindt U Uit Eijsdens Verleden te saai, te
vrolijk of geen van beide? We horen het
graag, ook natuurlijk wanneer het wel be-
valt.

Overigens, is Uw collectie nog niet com-
pleet? Haast U, want de zeven eerst ver-
schenen nummers zijn al uitverkocht en
van de overige slinkt de voorraad elke
maand. Voor zes guldens per exemplaar
kunt U nu nog Uw verzameling complete-
ren. Zie het secretariaatsadres op de laatste
bladzijde!

Tot slot rest ons U veel leesplezier te
wensen.

Eijsden, juni 1987.



Baaltus vaan d'n drek

Wie haeë egelek aon de naom Baaltus
waor gekoeëme, wies gene. Op 't gemejnte-
hoes en ien de beuk vaan de pesjtoersjtong
haeë iengesjrieëve es: Petrus Johannes
Hubertus Kretser. Meh ekerèèn neumde
häöm: Baaltus. Haeëzellef waor zellefs zoe
ege aon dae naom. dat wie 'r ens get väöl
drupkes ophaw en de baoj 'm e perces wow
maoëke, haeë es naom opgaof: "Baaltus,
alleng mer Baaltus."

Haeë waor e kleesper menneke, 'nne me-
ter sjesjtig waor haeë hoeg. Dat wies ,r nog
vaan bie de soldaote, want dao waor haeë
vuur aofgekäörd. Haeë haw naovenaant
groete veuj. Dir woert verteld, dat haeë
maot zieëvenenvirtig ien z'n sjoon haw en
maot ellef ien ze bensje. De koejonges
neumde häöm daomit óoch waol 'ns: "zieë-
venenvirtig-ellef". Es 'r dat hoerd woert 'r
gieftig. Dao haw gene get mit te maoëke,
wie haeë oetgegreujd waor en haeë haw `r
zellef lasj genog vaan. Heb mer ,ns altied
kaw tiene es sjnaachs d'n twie veuj es tent-
päöl oengder de dikkes sjtaeëke.

E groet versjtaand haw haeë bie z'n ge-
boerte neet mit gekraege. Toch haw haeë 't
op sjaol nog pos de veerde klas kinne
bringe. Meh dat waor daan mie um de
meesjter te he'llepe bie alle muegelike wer-
rekskes daan um te liere. "Baaltus", zoe
haw de meèsjter gezaag op 't ind vaan de
veerde klas, "Baaltus, d'n ienboezem is
good. Gaank mer de waereld ien: diech
kums d'r waol."

Alleng de kriesjtelier vaan de pesjtoer
haw 'r altied versjriekkelek gevoengde. Dae
mins waor zoe gelierd, dat 'rzellefs wies wie
de hel d'r oetzaog esof 'r dao gewaes waor.
Wie de pesjtoer 'm 'ns vroog: "Wie zijn de
voornaamste personen in Gods Kerk?" haw
haeë geaantwoerd: "De kollektaantel" Saer
daen tied haw ,r geng vraog mie vaan de
pesjtoer gekraege.

Haeë haw ziech daan óöch vuur zie laeëve
e bäönsje gezeukt oe haeë zing herses wie-
nig hoofde te gebruke. Haeë waor bie de
gemejnte gegaange en haw noe al mie es
virtig jaor mit zie kerke en bajke d'n drek
opgehaold. Al haw haeë daan wienig her-
ses, haeë waor toch sjlum op zing meneer.
Zoe wies haeë zjuus op wat vuur 'nnen
daoëg de browwer aof gong raekene mit de
kaffiehawers en wie z'nnen toer daan waor.
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les]I nao Colla, daan de Maoskaant aof nao
de "Weduwvrow", um daan nao väöl kaffie-
kes op te hawe bie Blaosj. Daen daoëg
hoofde d'r gene op te raekene dat d'n drek
woert opgehaold. Baaltus wies dat de
browwer de luj di]I daan zjuus ien de kaffie
waore, 'n toernej gaof en daan nog get
kletste. Zoe koes Baaltus häöm daan edere
kier 'nnen traej vuur blieve. En daan koesse
de luj toch waol begriepe, dat haeë nao
twie-en-dartig drupkes gene drek mie gong
ophoeële. Es haeë daan hevers sjegelde,
wies haeë alleng nog mer dat haeë aon de
veerde elektrieksepaol lienks aof moes
sjloeën um bie Berb, z`n vrow, te koeëme4



Berb, dat waor 'n gooj bluts. E kinneke
haw ze noets gekraege en daomit waor
Baaltus altied häör kiengd geblieëve. Haeë
koes daan ooch gee koed bie häör doen.
Ee dienk haw ze häöm noets kinne vergaeë-
ve: dat waor häöre trowdaoëg! Wie de
pesjtoer aon Baaltus vroog: “Wilt U....“
waor Baaltus zoe zenuwetig dat 'r es wie 'r
gewaend waor ien 'nne kaffie haw geaant-
woerd: "Allez daan mer um 't aof te liere."
Vuur de wijjer-resj hawwe ze ziech good
kinne viengde. Baaltus haw daan ooch
noets 'nne cent vaan zie traktemiengt ater
gehawe.

Baaltus koes op zing meneer ooch de luj
vaan zie duerep. Dat zaog 'r aon de drek-
bek, di;I 'r op moes hoeële. Jao, aon d'n
drekbak kinste 'nne mins liere kinne! De
pesjtoer haw noets väöl aofvaal. 't Waor
altied 't zellefde: get flessesjtup, get sigare-
sjtuumpkes en e paoër knuëkskes vaan e
häöneke of knien en daan nog good aofge-
puëzeld. Daan moeste 'ns de knuëk vaan de
burgemeesjter zien! Dae aot gee vlees, dae
vraot 't. Gee woengder dat dae doer e be-
sjlaoëg aon zin ind waor gekoeëme. `t Waor
teväöl vuur dae mins gewaes: Al dat vlees
en daan nog de gemejnte debie! D'n daoëg
vaan z'n begreffenis vergiet Baaltus ze
laeëve neet mie. Haeë haw nog noets 'nne
mins zoe plezerig begraove. 's oes wies 'r
zellefs neet mie dat de burger doed waor.
Wie ”r zich laoëter bie de pesjtoer gebeecht
haw, dat 'r plezeer haw gehad mit 't leed
vaan aandere en dat ,r "onmatig was ge-
weest in eten en drinken" - Baaltus laag
altied de klemtoen op "eten" en moeffelde
dat “drinken” weg - haw de pesjtoer 't dade-

lek begrieëpe. Baaltus haw dow 'n oenge-
nuëtige pinneténsie gekraege. Drij daog
ien geene kaffie! Dat waor neet zjuus. Haeë
koes toch goeën wienie haeë wow. Wat haw
dae mins daomit te maoëke en es 'r d”r koed
mit deech, daan beechte haeë ziech toch.
Oet gief haw dae dow drij waeëke d'n drek-
bak vaan de pesjtoer iaote sjtoeën. Wie 'nne
kaerekmeesjter, dae loco waor, dat te hure
kraog, haw haeë Baaltus oetgemak vuur
athei'st. Wat dat waor wies haeë neet. De
kaplaon haw ,m gezaag: es 'r mar bleef ge-
lueve, daan waor 't zoe erreg neet.

De kaplaon waor 'nne gaans aandere
mins. Dae laefde mit 'm mit. Haeë haw Baal-
tus yns gevraogd, of 'r ooch roengd kaom.
Baaltus mingde dat de kaplaon bedoelde 't
ophoeële vaan d'n drek. „'t Liekt d'raon wie
de luj hunne drekbak boete ziette." Meh wie
de kaplaon 'm verduutst haw wat 'r mingde,
haw Baaltus vaan ziech aof gebieëte. Berb
waor nog noets get tekort gekoeëme. 'n ge-
sjtukkerde brook koes ze neet! Wie 'r dat
's aoves aon Berb vertelde, haw dij ziech
gesjaomd want de kaplaon, dat waor 'nne
maan en wat haw dae mit häör breuk te
maoëke. Um 't good te maoëke haw Baaltus
d”n drekbak vaan de kaplaon 'ns good oet-
geklopt. De kaplaon haw 't oóch neet
breed. Z*nnen drekbak laog altied veel mit
sjturkele vaan keboetse, sjelek of soeker-
moos.

Wie Baaltus 'ns 'nne kier get väöl roed-
moos haw, waor haeë e paoër hutsjes nao
de kaplaon goeën bringe. De koes zien dat'r
dir blij mit waor. De waeëk d'r op haw *r de
sjturkel vaan "zie" roedmoos ien din drek-
bak zien ligke. Dae wies zoeget nog te eksj-
temere. En 's zoengdes haw de kaplaon
gepraekt, dat de luj good vuureen moeste
zien. En - Baaltus wies 't bawwer wie jao -
de kaplaon haw dow geloord ien de riech-
ting vaan d'n awwe beechsjtool oe Baaltus
gemejnlik ze pläötske haw.

Bie Zjang vaan Frenske zaot noets väöl
ien d'n drekbak. Dae goje mins vergaot te
aeëte umdat ,r altied aon 't vertelle waor wie
haeë de Duitse keizer haw gevange genoeë-
me. De moos mar durve ..... 'nne keizer. Dae
haw gowe medaoëlzjes um, neet wie de
keizer vaan de sjutterij. Wie haeë 'm aon-
heel aon ,t Wiethoes, haw *r zinne naom ge-
vraogd. “WilhelmfY haw 'r gezaag. 't Waor
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'nne érreme mins, want 'nne aternaom haw
7r neet ens. Baaltus haw dat verhaol al diks
gehuurd en altied waor 't aanders. Wie mie
drupkes Zjang ophaw, wie sjpannender 't
woert. Jaomer dat 'r allewijl geng keizers
mie waore, aanders zow Zjang de luj nog
'ns get laote zien. Haeë haw dao toer aon
um keizers te vange. Op 11 november
droog haeë altied e iintsje mit 'n medaoëlzje
oe de keizer op sjtong. Meh dir woert ge-
zaag, dat 't 'nne awwe Mark waor. Zellefs
z`nnen drekbak - 1n aw mermiet - waor ien
dezellefde traant. Dao sjtong op: “Beperkt
houdbaar - Doorn."

Jao aon d'n drekbak kinste de luj liere
kinne. len lt kloesjter vaan de begijne haw
me altied twie bek. Dij zaote altied vool mit
breefkes, oe ater 't woerd: "Schietgebeden"
väöi sjtriepkes sjtonge. Jong, dao woert
gesjoeëte! len zinne gèèsj zaog haeë Mère
de Boebel en Mère Enjas al ien de loop-
graof ligke.... en mar sjeute! Op wae en oe-
vuur wies 'r neet. Meh gesjoeëte woert 'ri
7t Lieëk waol of sommige begijne 'nne mi-
trailleur hawwe, zoeväöl sjtriepkes kraoge
dij aanders noets bieèèn. En edere kier
waor 't raoëk, want 't minsjte waor drij-
hoengderd daog. Wat dat noe zjuus bete-
kende, wies 1r neet. Ooch de pesjtoer haw
im gèè dudelek aantwoerd gegaeëve. Es yr

te. Haeë waor daan altied blij es 'r hie ofdao
e werrem teske koffie kraog. De pesjtoer
haw 'm `ns op zoe'nne kawwe daoëg wille
vernuëke en 'm gevraogd: “Baaltus wat
hebste noe mit dat kaad waer 't leefsjte, 7n
gooi sigaar of e drupke?" Baaltus waor 'm
te sjlum aof gewaes: "Tort, Hier, widder, bie
e drupke sjmakt 'n sigaar 't bisjtel" En haeë
haw ze allebej kraege. Nee, al waor haeë 't
neet ejns mit dij pinnetensie vaan e jaor
geleje, toch waor de pesjtoer neet es 'n
hoon dij op väöi ejjer blijft breuje. Och, dae
mins haw ooch teväöl aon z'nne kop: aal dij
zun vaan de luj! En blief daan mar laache!

dae moes gelueve daan sjoeete dijlbegijne
/ I u
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kwitaansie vuur laoëter. Gelofte ze zellef
nog aon dat sjeute? Ze koesse toch baeëter
get mie baeje en get minder sjeute.

Mit nowjaor haw 'r altied in roej-rutekes
kusjtieëk aon ze kerke hange. Daan kraog 'r
bie väöi luj e paoër waffele en dij doog 'r
dao ien. Haeë aot daan mit Berb waeëke
laank waffele pos haeë ze neet mie koes
zien. Daan doog Berb dir get sjroep op en
daan waore ze toch nog te aeëte.

Me zaog ”m altied gaere. Haeë zong of
floeët aterwaegs diks e leedsje en haw vuur
ederèen e good wäördsje uëver. ,t Laeëve
waor toch sjoen en oemit zow me neet mit
plezeer wijer goeën. Dao waor nog tied ge-
nog um te buëke.

len de wiengter es de bijs joog trok haeë
ziech altied good aon: twiejes, twiesjielies,
twie lijfkes en dao oengder nog e pak gezit-
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De lisjte jaore gonge ze mit de wérrekluj

vaan de gemejnte eder jaor 1nnen toer
maoëke. Zoe haw Baaltus al de hafwaereld
gezieën. Haeë waor al gewaes ien Sjerpen-
huëvel, ien Luuk, ien Hakkendover. Jao
neum mar op oe *r neet gewaes waor!
len Sjerpenhuëvel haw 'r inne bougie vuur
Berb gegowe. Haeë haw al hiel get bukskes
op. 's Anderendaogs vroog Berb wat ze mit
dae soekersjtaof moes doen.

Op zoe ”nnen toer haw Yr yns ien e Belsj
kaffieke geloeëze dat èè glaoës beer aeëve
väöi waor es twie ejjer. Wie 'r is aoves
hevers kaom, haw 'r tieëge Berb gezaag dat
'r e paoër viedel ejjer op haw. Haeë von 't
alleng curjeus datste dao zaoët vaan koes
waeëre.



Op zoe 'nnen toer sjpietste haeë ziech
araegel. 7s oes vaan te vure woerte de
boeëterhamme vaeërdig gemak en sjoen ien
klatspepier iengepak. Vaan e kiengd vaan
z'n naobers haw ”r ziech `n sjaolkelbas ge-
liend. Mit e paoër appele en yn muet koffie
woeërte de boeëterhamme dao ien geiaag.
ysj Muereges vuur haeë weggong makde
haeë ziech e kruus en Berb sjtaok 'nne bou-
gie op bie Slevruwke um alles good te laote
aoflope. Want allewijl sjtonge de gezitte
edere daoëg vool vaan oengeiukke.

De lisjte kier waore ze gerieje nao oe de
kuëningin woent. Dat waor 'm ègelik etiek-
kelke tieëgegevalle. Haeë haw ziech e
pelies gaans aanders vuurgesjteld. Mie
good. En de kuëningin haw *r gaaroet neet
gezieën. Waol haw *r effekes ien d'n drek-
bak vaan de kuëningin geloord. 't Waor 'nne
sjoene bak en neet zjwoer. De kuëningin
niejde zieëker zellef, want dtn drekbak iaog
vool mit sjtukker lingt. Op d'n truukwaeëg
waore ze ooch goeën lore nao dae knaap
vaan 'nne keizer vaan Zjang vaan Frenske.
Baaltus haw ziech get truuk gehawe want
bie zoe'nne keizer koes me noets wete.
De keizer haw zieëker gehuurd dat dij vaan
Eèsjde dao waore want haeë haw nog neet
ens de courage um nao boete te koeëme.
Dat von Baaltus jaomer umdat haeë 'm
gaere de kompiemiengte vaan Zjang vaan
Frenske haw uëvergebraach. isj Naachs
waor 'r hevers koëeme, wie Berb ze bed al
haw gewermd. Baaltus haw ziech zoe good
gegund, dat 'r ien bed nog aon 'tzinge waor:
"En aan de Maas daar benne we geboore."
Jao de haf waereld haw haeë al gezieënl

Eder jaor gong haeë ooch nao de caval-
cade ien Waeset. Daan trok haeë mit Berb
doer 't Caesjterveld, uëver de Berwijn, langs
de Sjaans en “s aoves uëver Baeën truk.
Es ze daan aon 't Wiethoes waore bie "Ma-
ria" daan moes Berb mar doerlope want
haeë haw dao nog get te règeie vuur de ge-
mejnte. Dat koes ore dore. is oes wies 'r
neet mie wat *r allemaol geregeld haw. Op
de Misjergaank veel *m dat altied ien es 'r
langs "Tumke" kaom. Jao Baaltus haw zur-
reg vuur zie werrek.

Ge faet vaan 't jaor en vaan de gaanse
umtrik waor vuur Baaltus es de Eesjdese
broenk. Daan haw 'r waeëke vaan te vure
waol get mie drek op te hoeële want de luj

wowwe alles zuver hebbe es Oes Hier langs
kaom. Meh dat doog ,r gaere. Zoe es me
ziech mit Paose beechde, ze zielke poetste,
zoe moes gaans Eèsjde gepoetst waeëre
vuur de broenk. En noe waor haeë de beech-
vader. Ooch zie ege hujske kraog daan 'n
groete bäört. `t Woert gewiet mit 'nne
sjoene sjtriep vaan taar aon de oengder-
kaant. De moosjtem woerd good gegaejd
vaan it oengkroet en de haog nog 'ns good
gesjoere. Es haeë broenkzoengdeg ysj mur-
reges de trom huurde goeën, daan trok
haeë zie trowpekske aon, dat Berb nog 'ns
good haw oetgebuësjteld. Bie yt trikke vaan
de hermenies gonge ze mit hun twiejje nao
de kaerek. Mit sjpanning zaot Baaltus altied
te waachte op de kaoëmersjuët oengder de
consecratie. Daan daoëverde de hiel kae-
rek en daan wies gaans lt duerep dat de
broenk begoes waor.

Vreuger haw haeë altied gelope bie Sint
Kresjtijn, 't meetske vaan Eèsjde. Meh saer
zinnen trow leep haeë altied ater d'n drappo
vaan de Helige Femielie. Es de percessie,
nao väöl hèlighujskes, op 't ind vaan d”n „
iesjte toer de Vroenhof opkaom, daan
pakde häöm dat altied. Haeë doerf te wed-
de dat zoe'n sjoen percessie nuërges te
viengde waor. 'nne Paoter, dae ien Roeme
gewaes waor, haw “m verteld, dat me zoeget
ien Roeme nog neet ens zaog. En dao wies-
se ze toch get vaan Oes Hier aof. De aw
drappois, de sjutterij, de hermenies op hun
paosbisj, de joenkhède mit hun aw sjten-
daore. Te väöl um op te neume. 't Sjoenste
von Baaltus altied de groep vaan de brujn
paoters. Dat waor zjuus 'nnen troep helige,
zoe devoot zonge en baejde dij. De han
hawwe ze gesjtoeëke ien de mowwe vaan
hun pijje. Ze loorde neet lienks en neet res.
Es ze de Vroenhof opkaome zonge ze altied
't Magnificat. Väörop leep d'n awwe broe-
der mit z'nne wiette baoërd. Réchop droog
haeë e laevesgroet kruus vaan twie row
bellek. Es dij de Vroenhof opkaome... Nee
dao woerste kaad vaan.

Dae broeder mit yt kruus waor 'nne jong
vaan op 't Genind en 'nne sjaolkameraod
vaan Baaltus, want haeë waor zoe diks
blieve ziette dat zoeget vijf lieohtinge bie
häöm ien de klas hawwe gezaeëte. Wie dae
jong vaan 't Genind zoe helig haw kinne
waere, begrieëp 'r neet. Baaltus haw d”r
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vreuger oóch uëver geprakkezeerd um
broeder te waeëre. Meh sjtel diech vuur dat
haeë mit zing veuj berreves haw mote lope!
Dat waor gè geziech. Dat waor mie berre-
ves daan pij. En vuur hèlig te waeëre moos-
te Latien kinne en haeë versjtong nog neet
ens de Waole.

Oengder de poos gong Baaitus ziech bie
Berb e keditsje mit sjienk en e sjtukske
vlaoj aeëte. Nao d'n twiede toer waor Sjliv-
venhier content, woert Sint Kresjtijn weer
hèvers gebraach nao häör truunsje ien
Eèsjde en begoesse vuur Baaitus drij zao-
lige daog. Berb moes daan neet te väöl op
im raekene, want daan waor it gemejnlik:
“Moil aof” aon de koejongtaofel. Haeë
kraog daan drij daog verzéweld aeëte en
vuural d'n iesjte daoëg sjpieët häöm dat
vrèselek. Broenkzoengdeg haw Berb altied
érte en wurtelkes mit de iesjte now èërpei.
Es 'r daan tieëge 't valie vaan d'n aovend
hèvers kaom sjègele, zaag Berb alleng mar:
"Dao zieste miech gét!!Y

'sj Maondes en sjtèëndes gong ir nao de
misse vaan de joenkhède en sjtong haeë
väöraon bie 7t vaendeldrieje bie de pesj-
toer. Daan waor de pesjtoer gaans aanders
es ien de beechsjtool. Haeë waor daan 'nne
riechtige Eèsjdener. De pesjtoer oeëpende
daan mit 't mèètske vaan de kaptejn de rej
en Baaitus sjloeët ziech aon ien de sjtart.
Daonao zeukde haeë ziech 'n koejongtao-
fel en klapde ze demke bloets. Nao 't kesj-
tiel gong *r noets mit. Dao kraogste toch
mar wien en dat sjmakde 'm neet. Dat waor
mie vuur de hermenie, de bielemennekes en
't joenkvolek. Es daan um vief oor de kaoë-
mers weer sjoe'e'te, wies haeë alleng nog
mar dat ze aeëte weer verze'weld waor. Berb
begrieëp dat zoe good, dat wie 'r 'ns op tied
waor hèvers koeëme, zie bezurgd gevraogd
haw of 'r ziech neet good voeëit. Ze waor d'r
ien zieëkere zeen gruuts op dat Baaitus
wies wie me broenk moes vere. Laachend
gong ze is aoves nao de réj en drénteide e
sjtuk ater de cramignonblaozende muzi-
kaante aon. Mit 'n sjaeël ow loorde ze daan
,ns bie “de weduwvrow" of Baaitus dao
zaot. Es Baaitus 's aoves hèvers kaom en de
broenk weer vuur e jaor um waor, daan
von haeë altied 'n tas werme, zjwarte
koffie. Jao, Berb wies wat 7nne mins nudig
haet.

'nnen Daoëg oe Baaitus ziech ooch al-
tied op sjpietsde, waor de kaeërmes op
Ternejje. Nao de Hoemis leet haeë ziech
vuur twellef cent doer Jules de Maos uëver
ziette en gong nao zie zjwaoger op Ter-
nejje. Berb bleef daan aon 't hoes want dij
haw 't neet sjtoeën op dae bénkeleke sjloep
vaan Jules. Es Baaitus bie zie zjwaoger de
noon op haw, daan gonge ze altied mit hun
twiejje get traampele, de bérreg op ien de
riechting vaan Eben-Eijmaol. Havverwaegs,
aon de lisjten driej vaan de waeëg, es ze
baw boeëve waore, laagte zie ziech neer
ien 't graoës langs de waeëg. Daan laog
Eèsjde dao vuur hun ien de deepte. Noon-
deku, wat waor Eèsjde sjoen! Me koes dao
uëver hiel de gemejnte heen lore: vaan
yt Caesjterveld p's Oesj en vaan Misj pis de
Bat. Orelaank wieëze ze aonèèn de hoezer,
de kaereke, de kluusjters, de sjaol oe ze
geprebeerd hawwe Baaitus get te liere, 't
kesjtiel, 't wienkelke vaan Meike, aal de
sjoen plekskes en pläötskes vaan zie
duerep. Ze wieëze nao de wiette hujskes op
de Bat, nao 't tuënsje vaan de kaerek vaan
Misj, opdukend oet 't greun vaan de fruet-
bujm, nao de sjokker op de Maos. Haeë
koes 'r neet genog vaan kriege. Wie 'nne
kinner 'nne kosjbare sjtèèn beloort, zoe
loorde haeë nao alle puungte en plekskes
vaan zien Eèsjde. Haeë begrieëp neet dat
noe noets 'ns inne mins op de gedéchte
waor gekoeëme um ziech dao e hujske neer
te ziete. Wie de burgervader 'ns ien de raod
gezaach haw, dat ,r 'n uëverziech moes
hebbe vaan gaans de gemejnte, haw Baal-
tus aon dat pläötske boeëve Ternejje
gedaach. 't Waor al koffie-oor es ze hèvers
traampelde. len de sjtraote vaan Ternejje
trok daan e hermenieke vaan geheurde
muzikaante roengd en bloos de cramignon.

Tieëge 't valie vaan d'n aovend trok Baal-
tus nao de kaant vaan de Maos en heef dao
op de bel, 't tèke dat Jules uëvervaoëre
moes um häöm te koeëme hoeële. E paoër
menute laoëter zaog haeë Jules ien z”nne
sjloep goeën en de reme pakke um häöm te
koeëme hoeële. Cu rjeus voengt haeë altied
wie Jules percijs wies oet te koeëme aon
,t trepke vaan de Bat. Vuur haeë hèvers
gong, sjnapde haeë ziech nog gaw 'nnen
awwe klaore bie "de weduwvrow” want
dat Belsj beer laog 'm neet. En daan zaag



'r tieëge ederèèn, dae 't mar hure wow:
“Jonges zeet 'r gruuts op dat g'r vaan
Eèsjde zeet." En 'sj naachs ien ze bed
naeëve Berb, drujmde haeë vaan 'nne kosj-
bare diamaant aon 'nne zeelvere érrem-
baand. Dae érrembaand waor daan de
Maos. 'sj Muereges zaag 'r tieëge Berb:
"Mèètske, kiengd, iech gaon d'n drek
ophoeëie, want dae sjtèèn moot zuver
blieve." Es haeë mit zie bajke en kerke bie
Mejke waor op de Voëgelezaank daan
loorde haeë nao de bérreg en kiopde de
drekbek 'ns good iaeg. Op zoe'nnen daoëg
waor haeë d'r gruuts op din drek te maoge
ophoeële.

Alleng de baoj koes `r neet good hebbe.
Dat aad wiet kletste alles aon de burger-
vader. 't Minsjte wat Baaltus verkierd doog,
wies de burger 'n oor laoëter en daan bron
vuur Baaltus weer de iaamp. De baoj moes
mar *ns get mie op ziechzellef litte. Baaltus
haw nog noets zoetnne nejje mins gezieën.
Al haw 'r e good traktemiengt, 'n tournej
haw 'r nog noets gegaeëve en zieëker neet
es Baaltus debie waor. En luej dat 'r waor,
luej, um neet te gelueve. Haeë waor nog te
luej um ziech te kretse es 'r juëk haw.

Op 'nnen aovend - Baaltus haw 't ge-
zieën - sjtong de baoj op wach op 't Genind.
Dao kaom 'nne fietser aon zoengder leech.
`'Haiti'y reep de baoj. Meh de fietser reej
doer. Dow haw de baoj geviookt en hélop

gezaag: "Ze loesjtere allewijl neet mie.
Dat is diezzenaovend al d'n drijde, dae
doerveurti" Es 'r ziech mar op Baaltus koes
krujje daan laefde haeë. Ens haw Baaltus 'n
oengsjuldig mupke verteld. D'n daoëg dao-
nao waor haeë bie de burger mote koeëme
umdat haeë "oneerbare taal" haw "gebe-
zigd". Dao huurste miech get, haw Baaltus
gezaag en haeë haw de burger 't mupke
verteld, krek parej wie d'n daoëg tevure. De
burger haw good mit dij "oneerbare taal"
gelaache. Baaltus haw dow zellefs gedurfd
um gruuts-iaachend langs de baoj te lope.
Dae érreme haas! Saer daen tied waor
Baaltus neet mie zoe diks bie de burger
hove te koeëme.

Twie daog laoëter haw de baoj Baaltus
toch nog 'nne poet oetgetrokke. De baoj
haw Berb e perces gemak umdat ze 't
fietseplaeëtsje vergaeëte waor. Berb haw
dow e breefke gekraege oe boeëve sjtong:
"in naam der Koningin!“ Dae vottekroeper!
Ziech aon e vrommes krujje, dat koes 'r.
Dij waeëk haw Baaltus ien ze loentuutsje
twiefieftig eksjtra gevoengde mit e breefke
debie dat de kuëningin dat aon Berb truk-
gaof. Dat waor pas e mins! Berb haw dow
de kuëningin 'n kaoërt vaan Eèsjde ge-
sjiekt mit d'r aterop: "Es dat g'r bedaankt
zeet." Es de kuëningin wies wae Berb waor,
haw ze dat breefke noets gesjiekt. Men,
God wit, wat de baoj uëver Berb bie häör
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verteld haw. Nèè vaan Berb moes me aof-
blieve. Es de baoj get tieëge häöm haw,
good. Meh vaan z`n vrow moes me aof-
blieve. Dat mins wies toch al zoe wienig
vaan de gemejnte-politiek. Oet gief haw
Baaltus drij waeëke gedoeën esof haeë d'n
drekbak vaan de baoj neet zaog sjtoeën.
Op 'nnen aovend haw haeë de baoj ien 't
duusjter mit get ater op zinne fiets nao 't
sjtort op de Treechterwaeëg zien rieje.
Baaltus waor lm naogesjloeëpe en wie de
baoj ze marmietsje laegsjudde haw Baaltus
vaan ater 'n haog gerope: "In naam der
Koningin." Haeë haw noets mie get devaan
gehuurd.

Jao, Baaltus koes op zing meneer häöm
ooch toekere. Ens waor de baoj bie Colla
aon 't koejonge. Wie haeë "bloets" klapde,
haw Baaltus aon 't beffit gerope: "in naam
der Koningin, oneerbare taal.” Daen
aovend haw de baoj 'm zeliefs Yn tournej ge-
gaeëve. Daen onnuzele haas, esof 'r zoe
koes good maoëke wat 'r Berb en häöm
haw aongedoeën. D'n daoëg denao haw
Baaltus gedoeën esof 'r nog zaoët waor
vaan dat drupke en haw haeë uëveraal de
drekbek opgeluucht mit de wäörd: "in
naam der Koningin."

Z'n pliechte es Chriesjtemins kaom
Baaltus altied good nao. Haeë gong edere
zoengdeg nao de Hoemis en nao de Vesper
en ens per maond nao de Hèlige Femielie.
Berb, al haw ze daan gè kinneke, waor lid
vaan de Chriesjtelike Moeders.

De pesjtoer haw de koliektes aofgesjaft
en de “Gezinsbijdrage” iengeveurd. Dat
waor vuur Baaltus vaan ene kaant gemaeë-
kelek, want daan hoofde Berb neet mie op
zaoterdeg vuur ienkel cent te zurrege. Noe
moes ederèèn twie percent vaan ze ien-
koeëme gaeëve. Baaltus haw de pesjtoer
aongesjproeëke en gevraogd wat haeë noe
gaeëve moes, want ”t ejnigsjte wat “r haw
dat waor Berb. De pesjtoer haw dir um heen
gekaid en 'm g`e dulelek aantwoerd ge-
gaeëve. 's oes haw Baaltus 't op zing
meneer aon Berb wille verduutse. "Loor
'ns Berb," haw haeë gezaag, "es iech diech
alleng heb daan is twie percent zoeväöl es
'nne voot vaan diech." Berb haw dow doer
de waeëk e verrekespuutsje op d'n offer-
blok gelaag, mit e breefke debie: "Vaan
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rrvBaaltus. s Zoengdegs denao haw haeë de
pesjtoer gevraogd of 't zoe good waor.
Dae mins koes 't good bedoeld hebbe,
meh noondeku, haeë waor gieftig woerde
wie de pesjtoer zaag: "Jao, Baaltus, iech
koes drek zien dat 't 'nne poet vaan Berb
waor." Berb haw geng puuj en zieëkergeng
vérrekespuuj! Dat 'r daan mar 'ns loorde
nao z”n ège maog. Dij haw bejn wie paeërds-
puuj! Haeë haw dow de pesjtoer e breefke
gesjrieëve: "Als dat Berb geen poten heeft
en dat ze Christelijke Moeder af was."

Wie haeë 'nne kier mit Berb ien Mesj-
treech waor um e now pekske te gele ien d'n
"Drapeau Belge", haw haeë gezieën, dat de
drekophoeëlers ien Mesjtreech 'nne moets
ophawwe vaan de gemejnte. Vuuraal de
twie gowe litters: "G.W." sjtaoke 'm de owe
oet. Wat dij litters betekende wies 'r neet
zieëker. Es 'r noe 'nne moets haw daan
zowwe de luj häöm get mie eksjtemere. Pak
noe 'ns de baoj. Wat waor dae zoengder
moets. Dae waor pas baoj doer z'nne moets
want daozoengder waor haeë gewoen
Zjang vaan Trenit. Baaltus haw dat aon de
burgervader verteld. Dae haw d'r drek get
vuur geveuld. Oemit zow Eèsjde minder
zien daan de naobergemejntes, al waor 't
daan Mesjtreech. Zoe bleef haeë ien eder
gevaal Groesselt *nnen trèèj vuur. Haeë
zow 't de raod vuurlegke. len de raod haw-
we ze allemaol vuurgesjtimd, behalve Pieke
oet 't Sjpriemesjträötsje. Dae haw dat ver-
kwiesjting durve neume, umdat drek op-
hoeële aeëvegood gong zoengder moets.
Waoren 't mar muutskes vuur de hermenie
gewaes daan haw haeë waol vuurgesjtimd.
Noe waor yt verkwiesjting! "En sjtel diech
'ns vuur", zoe haw haeë gezaag, "dat Baal-
tus 'ns 'nne kier zaoët waor, daan leep e
sjtuk sjendaol oengder de moets vaan Eèsj-
de." Dat onnuzel menneke! Haeë moes mar
get mie nao z'n ège lore. Of waor haeë soms
tieëge umdat z'n vrow oet Groesselt kaom?
len eder gevaal: Baaltus kraog z'nne moets.
Ze hawwe dow ien de raod nog ore ge-
sjtrieje uëver de kleur vaan de moets.
Roed? Blauw? Ze koesse 't neet ejns waeë-
re p's Mecheel vaan de Sjaans Yt woerd haw
gevraogd en haw gezaag dat 'r 'ns uërges
geloeëze haw dat zjwart geng kleur waor.
Dat niemes noe ieder op dij gedechte waor
gekoeëme. En zoe haw Baaltus z'nne



zjwarte moets kraege. Haeë haw alleng nog
gevraogd um d'r aander litters op te ziette:
E.S. Dat waor zoeväöl es: Eèsjde Sjoen.
Eèsjde waor sjoen meh haeë haw es op-
draach Eèsjde sjoen te hawe.

Wie haeë dae moets kraog, waor haeë
gruuts op zie bäönsje en haeë haw tieege
Berb gezaag: "Este mar doerziets, daan
bringste 't wiet ien 't |aeëve.“ Zoe'nne
moets haw de sjef vaan de sjtaoësie nog
neet ens. En de baoj haw mar e muutske
vergelieëke bie ziene moets! Berb haw de
iitters nog 'ns good opgevrieëve en edere
aovend laag ze dir 'n gezit uëver vuur de
sjtub. Es Baaltus noe de baoj tieëgekaom,
daan zat 'r zinne moets neet mie aof. Haeë
salueerde noe! Ens op 'nne kawwen daoëg
waor haeë ziech, um wérrem veuj te kriege,
ene goeën driengke bie Colia. Dao waor
zjuus 'nnen hoilender mit yn groete kelbas.
Zieëker e soert reiziger. Wie Baaltus dao,
mit zinne moets op, ze drupke zaot te knew-
wele, haw daen hoilender gevraogd wat dij
iitters E.S. betekende. Baaltus haw 'm dat
op zie holiends verduutst: "ik moet Eijsden
schoon houwe." Opens zaet miech daen
hoilender: "ik dacht dat de betekenis was:
Eerste Stommerik." Baaltus haw z'n gief
wete ien te hawe, meh zinne moets waor
gekrenkt en dat moes gevroeëke waeëre.
"Zal iech uuch ins get zegke, hier. len d'n
tied dat eur vuurawwers daoboeëve nog
ien baerevelle roengd-lepe, hawwe vier de

pekskes vuur oes hermenie al vaeërdeg.
Dao kalt miech ene vaan sjtommerik! Wat
verdullese wawel, wat ynne kaalii' Haeë haw
vuurzieohtig langs de iitters geaosemd en
mit 't oetind vaan z'nne mow opgevrieëve
esof `r de oeng-ier devanaof wow vaege.
"Dao zieste miech get sjtoeën. Dao huurste
miech get sjele wawel! Hieringe kint g'r
vange, vier vange keizers! En dae flawwe
kies kint g'r uuch ooch hawe. Gaeëf miech
mar e sjtienkkieske vaan Pieke." Nee vaan
z'nne moets leet 'r nieks zegke en zieëker
neet doer zoe 'nne hoilendse hiering. Dae
wies nog neet ens wat 'nne kaeën vaan yn
bajsterddiekke waor. Jao Baaltus haw 't 'm
aregel gezaag. Wat mingde dae ziech?
Haeë haw alleng get versjtaand vaan e paor
bensjesknäöpkes of get aanders wat 'r
kwiet wow. Wat Baaltus nog noets gedoeen
haw: Haeë haw din tournej dae d'n Hollen-
der 'm aonboej, aofgewieëze. Nee vaan
Eèsjde, z'nne moets en Berb moes me aof-
blieve.

Toch haw 7r dir waol yns toer aon um Berb
e bietsje te toekere. Wie ”r ens mit e sjtuk
ien z'nne kraog hevers kaom en Berb
zjuus 'n now sjup plaksel op de sjtaof
doog, haw 'r oengduëgend gezaag: „it ls
toch oengeiiek verdejld ien de waereld.
Liegke miech dij vrolluj mit hun paans ater
de wérrem sjtaof en vier mansluj mote dat
kaad beer zoepel" Berb haw nog neet ens
opgeloord vaan “t raokele en alleng mar
gezaag: ,'Good, jong, muerrege zulle v'r
toesje."

Sjäöneke zaoliger, oet de Beezepool,
waor z'nne bisjte vruungd gewaes. Es dae
aon 't vertelle waor uëver Eèsjde vaan
vreuger daan vergaotste dinnen tied.Oe
haeë dat allemaol gelierd haw, wies Baaltus
neet. Tied vuur diekke beuk te laeëze haw
Sjäöneke noets gehad. Es kiengd haw haeë
al mit mote helle ien de piepeneer vaan de
boomsjnijjer um zoe ynne frang te verdene,
want de aw luj mit hun ellef kiengder haw-
we 't noets breed gehad. Wie Baaltus ”m
inne kier gevraogd haw o_e haeë aai dij
kinnis uëver 't Eèsjde vaan vreuger vandan
haw gehaold` waor z'n aantwoerd: “lech
loesjter gan nao aw lu]I en es ze daan get
vaan vreuger vertelle, sjrief iech miech dat
op e pepirke en dat bewaor iech aon 't hoes
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ien 't aad sjaoëp. Mesjiens dat laoëter dao
nog ene get mit kint doen."

Zoe wies haeë te vertelle, dat nog vuur
Oes Hier geboere woerd, ien Caesjtert e
soert kazerne vaan soldaote oet Roeme
waor gewaes. Me koes huj nog zien wie de
grachte gelope hawwe. len de Kapelkeswej
koes me dat nog gaans dudelek zien. Haeë
haw dao yns gegraove en drek e paoër
muungte gevoengde oet daen tied. God
wit wat dij waeërd waore. Haeë bewaorde
ze nog altied ien e duuske op 't sjaoëp.

Haeë wies te vertelle dat Oesj e duerrep
waor oe hoeg hiere oet Roeme kaome
woene. Laoëter waor Breusj e boetever-
blief gewoerde vaan de kapittelhiere vaan
de bisjop vaan Luuk. Luj oet Roeme en
Luuk wieste Eesjde baeëter te waardere
daan mejnige koejong vaan allewijl.

Sjäöneke haw altied zinne kosj verdeend
es ranzjeerder aon d`n iezerewaeëg. Breed
haw 'r ,t noets gehad en toch haw 'rz'n tien
kiengder good opgetrokke. Ze sjtaoke al-
tied good ien de klejer. Toch heel `r altied
nog ,nne cent uëver um geregeld ze drupke
te drienke. Oe dae 't vaan koes doen, be-
grieëp Baaltus neet. Dae moes bawwer
uërges nog 'n moetsjel hebbe. Tiks vaan
vrowskaant, want dij waor ,t ejnigsj meets-
ke gewaes vaan de sjmieed oet Moelinge.

Mit haaf-vaasjte gonge Baaltus en Sjäö-
neke altied nao 't konzaer op de berreg.
Daan taffelde ze mit hun twieje langs Hak-
keknoep de Bukei op. Aterwaes koes Sjäö-
neke daan vaan eder hoes en wej zoe sjoen
vertelle. Boeëve op Hakkeknoep wieës
haeë altied nao de Sjeelbrik en vertelde wie
dao ien vreugerjaore 'n galg haw gesjtaan-
de oe de ter-doed-veroerdejlde woerte
opgehange. Es ze aon Moersjel waore,
vertelde haeë altied wie de Eburone - zoe
hete ien daen tied de luj oet dieze sjtrieëk -
dao de Romeine hawwe versjlaoëge. Mit
reke en raeke hawwe ze d”r op los gehow-
we. Dat waor nog 'ns oerlog-veure. Allewijl
mit bomme, dat waor nieks mie. Wae de
miesjte bomme haet dae wint, meh 1nne
reek hantere kinne ze neet mie.

Zoe, ziech get vertellend, kaome ze daan
ien Sint Gietere en gonge ziech vuur 't
konzaer nog gaw ene sjnappe. 't Lisjte jaor
hawwe ze dao 't sjtuk gesjpäöld: “Tranen
komen later.” 't Waor e sjoen sjtuk gewaes.
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De vader waor doed vaan de hujwaoëge ge-
valle en de zoeën haw zellefs durve te
laache wie de moeder buëkde. Meh dat
waor 'm deur koeëme te sjtoeën umdat
haeë op 't ind vaan 't sjtuk z'n vrow doed
vint. Twie doejje ien 'n oor tieds. Alleng de
naom vaan 't sjtuk voengt Baaltus neet
zjuus. De traone waore neet laoëter ge-
koeëme.

Haeë haw baw naoëte veuj vaan al dat ge-
buëks. Baaltus haw neet alles kinne ver-
sjtoeen umdat de luj aon 't beffit zoe hél
aon Yt kalle waore en es ze daan ien de zaol
begoesse te rope vaan: “Moll hawel" daan
koes 'r gaaroets nieks mie versjtoeën. Haeë
haw yt neet zjuus voengde dat nao it sjtuk,
wie ze nog e glaoës beer aon 't drienke
waore, de doejje vader en de doej vrow
zoemar de kaffie waore iengekoeëme.

Um haf twellef waore ze mit hun twieje
op heem aon gekuierd. len d'n duusjter
op Hakkeknoep haw Baaltus mit 'n sjeèl ow
geloord nao de zjwarte bujm op de Sjeel-
brik. 't Waor of Sjäöneke ze naoderend ind
haw geveuld. Dij naach haw haeë gezaag:
"Este zoe e sjtuk zies daan kinste baeëter
gewoen doed goeën.”

E paoër waeëke laoëter haw Sjäöneke
ping ien ziene boek kraege en 't waor gaw
mit ”m gegaange. Wie de pesjtoer mit d'n
Helige Oeëlie kaom, waor haeë al vertrok-
ke. 't Lisjte wat 'r aon z`n vrow gevraogd
haw, dat waor um de kiengder aal de pepir-
kes oet 't sjaoep nog yns vuur te laeëze.
Haeë waor sjoen begraove woerde ien 'n
eke kiesj mit 'nne koeëpere Sjlivvenhier en
drij hiere. Jao, dae moes uërges nog e
muutsjelke hebbe gehad, aanders koes
haeë 't zoe neet doen. Aon 't graoef haw de
pesjtoer gebaejd vuur de miesj verlaote
ziele oet it vagevuur. Baaltus haw dow ge-
daach aon aal dij errem sjelme, dij op de
Sjeelbrik waore opgehange en, God wit,
nog neet ens fetsoenlek begraove waore.
Nao de begreffenis haw haeë gekujmd:
"Vier hebbe huj e sjtukske Eesjde begrao-
ve.” Nao e paoër drupkes waor Baaltus
weer get opgefleurd. Allez, 't laeëve moes
wijjer. len d'n traant vaan Sjäöneke waor
haeë goeën vertelle wie vreuger ien d'n tied
vaan de Romeine de luj begraove woerte.
Alleng rappeleerde haeë ziech neet mie wie
de pesjtoer oet daen tied heet. Dij Romeine,



dat moesse toch vlaeëgele vaan luj zien ge-
waes um zoe mar nao Eèsjde te koeëme en
hie de luj op te hange. Sjtel diech vuur dat
de sjutterij vaan Eèsjde nao Groesselt zow
optrikke um dao de luj te vermaore. En wat
'r gaaroet neet koes sjnappe, dat dij Romei-
ne oet 't zellefde laand kaome es de Paus.
Dij moesse toch braver zien. Haeë wies
neet zieëker of 't waol luj oet Eesjde waore
gewaes. Tiks oet Moelinge of Baeën. Meh
ja, 't sjtèèt ziech um: ophange dèeste neet!
Huugsjtes kint me e perces maoëke wie de
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baoj. Sjtel diech vuurdatdae ooch luj moch
ophange daan zaog Baaltus ziech op de
Sjèèlbrik al bengele en mesjiens nog mit
z'nne moets op. Zoeget vertelde haeë mar
neet aon Berb, want dat mins waor daan
drek uëver häör toere heen.

len d'n oerlog haw Baaltus diks aon de
Romeine mote dienke es 'r de Pruusje zaog.
Wat hawwe dij noe hie verloere. Berb woerd
d'r neet good vaan es ze 7nne Pruusj zaog.
Abermauski waor ynne Pruusj dae oengder
d'n oerlog aon de grens aon 't Wiethoes
deensll doog en vuur de wijjerresj ederèèn
mit rusj leet. En toch, es Abermauski mar
ien de buurt waor, daan sjtong Berb al op
häör bejn te riezele.

Op zieëkeren daoëg haw Berb ziech baw
eng gemak. Baaltus haw ien ,t zjwart e
sjplieëtbekske kinne géle en 't aon 't hoes
zellef gesjlacht. Jong wat haw Berb bang
gehad. 't Haw häör ooch neet gesjmak,
want mit edere boef mingde ze ooch 'nne
Pruusj doer te sjliekke. En yt bekske waor
zoe get klejns gewaes, dat ze nog neets ens
e kleng bloodtriepke haw kinne maoëke.
Alleng get kuumpkesvlèès. Wie Abermaus-
ki ”n waeëk laoëter Berb op sjtraot aon-
klaampte mit de vraog: "Ob sie die Frau von
Baaltus war?" waor Berb zoe verbouwe-
reerd gewaes dat ze gezaag haw: "Jao vaan
dat vérrekske.” Abermauski haw 't gelukkig
neet begrieëpe. Baaltus moes bie häöm op
de buro koeëme. Daen daoëg haw de pesj-
toer sjaolI gelieje want Berb haw zoeget alle
kieëtskes ien de kaerek opgesjtoeëke
zoengder get ien d'n offerblok te brujje.
Wie Baaltus 's aoves hèvers kaom, haw ze
häöm gepuund. Ze haw Baaltus 'nnen héld
voengde um zoemar nao dae Pruusj te
goeën en toch nog truk te koeëme en vuur-
aal mit zoe e sjplieëtbak op ze gewieëte. Ze
hawwe häöm alleng mar gezaag dat haeë
vaan noe aof aon ooch d'n drek vaan de
Pruusj moes ophoeële. Dat waoraal. Aber-
mauski haw 'm laachend gevraogd oemit
z`n vrow häöm e “Schweinche” neumde.
Baaltus haw ziech mèèsjterlek gered doer
te zegke: "Zeder, gier kalt vaan der Führer
en zoe neumt Berb miech 1tvérrekske. Dat
is `egelik lt zellefde. Alleng dae vaan uuch is
väöl groeter.” Abermauski haw z'nne jas
réoh getrokke, zinne kop ien z'nne nak ge-
brujd mit de wäörd: "Bei uns ist alles viel
gröszerl" Daen aovend haw ,t lisjte kuump-
ke hujdvlèès Berb toch nog gesjmak.
Naeëve zoe ynne maan koes me ziech veilig
veule. Ze haw mar wienig aedsje d'r op
gedoeën want 't bekske waor häör baw zoer
genog gewaes.
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Saer daen tied waor Abermauski gène
Pruusj mie, meh ooch 'nne maan mit vrow
en kiengder. Wie ze häöm bie de sjlechter
trof oe haeë vanaal kaom hoeële. want haeë
gong op "Urlaub"Y haw Berb gezaag: "De
komplemiengte aon vrow en kiengder en es
g'r weer truk kaomt, ziet daan mar gerusj
“twaj” bek boete. Baaltus, 't verrekske,
numt ze waol mit." Vaan dow aof neumde
Baaltus ziech d'n internationale drekop-
hoeëler.

E paoër jaor nao d'n oerlog waor Baaltus
gepensjeneerd. De burger haw 'm sjoen
towgesjproeëke en bedaankt vuur alles wat
haeë vuur de gemejnte haw gedoeën.
't Waor im toch hél gevalle, wie haeë vuurde
lisjte kier ze bajke adie moes zegke. "Friets-
ke, jong," zoe haw haeë gezaag, „'t Bisjtel"
en dow haw 'r effekes mote sjliekke: "lech
zal nog diks aon diech dienke." Wat biesj-
te sjlum kinne zien, want 't bajke haw Ym
begrieëpe en mit z*nne kop "jao" gehowwe.
Wie Baaltus de sjtaaldäör tow brujde, haw 'r
baw nog gezaag es wie 'r gewaend waor:
“P's muerege."

Jao, Frietske waor e sjtuk vaan zie laeëve
woerde. Op 't sjaoëp ien de gooj kaoëmer
sjtong naeëve 't trowpertrit, 't pertrit oe
haeë mit Frietske op sjtong. Haeë haw 't
liesjke gepakt oe vreuger ze groetmoeder
ien gezaeëte haw. Berb haw 't neet zjuus
voengde dat Frietske koeëme waor ien de
plaots vaan groetmoeder. Meh Baaltus
zaag: "De moos aw luj neet te lang laote
sjtoeën." Trowwens haeë haw 't noets érreg
op zie groetmoeder sjtoeën gehad. Dij
biesjtige lang veuj haw lrvaan dae kaantge-
kraege.

Frietske haw ziech aon zinne nowwe
mèèsjter neet kinne waene. Drij waeëke
laoëter haw me 'rn nao 't sjlachhoes mote
bringe. Baaltus waor goen lore wie me
Frietske hoeële kaom. Frietske haw nog
nao 'm geioord esof 'r nog get zegke wow.
Baaltus haw nog ens op z'nnen haas ge-
klopt en gezaag: “Gaank mar jong. En este
weer baeëter bis, gaon iech weer mit diech
vaoëre." Sjtellekes haw 'r tieëge dae vaan
't sjlachhoes gezaag: "G'r doot ”m toch
geng ping?" Wie d”n oto weg reej, haw
Baaltus ziech umgedriejd en z'n naos 'ns
good ien z'nne roejje sjnoeffelsplak ge-
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sjnowfd.
Toch vertrowde Baaltus de zaoëk neet.

Nog geng waeëk laoëter haw de gemejnte
ynne otomobiel urn d'n drek op te hoeële.
Waor dat noe nog drek ophoeële? Wat haeë
vreuger alleng doog, dat moeste ze noe mit
twieje doen. Ene moes vaoëre en d'n aan-
dere de bek oetsjudde. Ooch vuur d'n drek
koes dat neet good zien. Op d'n doer gong
dae nog nao benzien sjtienke. En daan
moeste dae koejong, dae de drekbek oet-
klopde 'ns zien. Dae haw zellefs laere haase
aon esof 'r z'n han neet wow sjmaerig
maoëke. Es ,r vijs waor vaan d'n drek daan
moes yr ziech mar 'n aander bäönsje zeuke!
Mit de vasjtenaovend haw Baaltus ziech
daan ooch verklejd mit e paoër groete
haase aon en e kruukske benzien op z'nne
ruk. Op z'nnen hood haw 'r gesjrieëve:
“Oe gèèt dat ebaon?"

Baaltus voengt 't jaomer dat 1rziech mit
de vasjtenaovend noets koes verklejje.
Me koes ,m drek aon z*n veuj. Daomit hong
'r ziech altied zoe mar get um. Ens haw 'r
ziech e sjeeld op z'nne ruk gehange oe op
sjtong: "Wat e waer, tort." Dat kaom altied
oet. Wie haeë 's aoves hèvers sjègelde, Illustraties: L. Jonkers.



pratsjnaoët vaan d'n ieuwige raege, haw 'r
Berb alleng z'nne ruk laote zien en ge-
bromd: "lech haw 't gedaach."

Asjgoonzjdig haw ir ziech neet good
geveuld. Haeë haw 't zellefs nog kaad ater
de sjtaof. Berb haw vaan `nnen dokter ge-
sjproeëke. Dao moes Baaitus nieks vaan
hure. Nog noets waor 'nnen dokter aon ze
lief gewaes. Baaitus waor 'nne mins, dae
tieëge alle mäögeleke krengdes nog mie
middelkes wies daan 'nnen dokter. Haeë
knapde dat zellef op. Eder krengde moes
op 'n apaoërte meneer waeëre aongepakt.
Zoe droog haeë al jaore iaank twie kesj-
taoënzjele ien de maole vaan z'n brook en
haeë haw daan ooch noets e sjuëtsje reme-
tiek geveuld. Vrattele woerd me kwiet doer
drie Vader Onzers te baeje oengder 't lujje
vuur 'nnen doejje. Wortele baeënietele,
gekoeëkt mit e paoër doediesjtele waore 't
bisjte pepke urn ysj naachs op dinne boek te
legke este lasj haws vaan de zoej. Es e kin-
neke neet wow drienke, daan gaof 'r de
raod um de loetsj 'ns ien te sjmaere mit
zoezejwaoëter en daan zaogste 'm drek
sjujmke trikke. Edere zoeëmer gong haeë
camilleblomme plukke en hong ze ien de
sjtaal op urn te druge. Es e kiengd tiks lasj
haw vaan de wurrem daan moeste ze dao
mar 'ns thee vaan trikke en 't waor mit de
wurrem zoe aofgelope. Zoe zow haeë ore
kinne doer goeën. De miesite recepte haw
haeë nog vaan zie groetvader, dae haw zel-
lefs 'n wil kesjtaoënzjel nog mit genoeëme
ien de kiesj.

Wie de burgervader 'ns 1nne kier de
sjnoep haw en haeë mar neet devanaof
kaom, haw Baaitus häöm e good middelke
aon de haand gedoeën. "Gaot noe 'ns op
eur bed liegke. Daan lekt g'r aon 't vootind
inne boolhood. Drienk uuch daan 'nne
gooie Fraanse koenjak en blijft zoelang dao
vaan drienke pis dao twie boolheuj liegke."
De burger haw 't gedoeën en de sjnoep
waor weg. Haeë begrieëp alleng neet oemit
dat noe zjuus inne boolhood moes zien.
Meh dat waore de geheime vaan ,t vak. Es 'r
dat allemaol gong vertelle daan waor de
sjpas devanaof.

Nèè, Baaitus haw genen dokter nudig.
's oes haw Berb 'm ynne goje lieter aad
beer mit soekker gekoeëkt en dij naach haw
haeë de griep oetgezjwit.

Toch waor Baaitus de lisjten tied neet
mie wat 'r gewaes waor. Z*n han begoesse
te baeve en ze piepke koes 'r neet mie ien
z'nne moengd vasjhawe. Ore iaank koes me
'rn zien ziette aon de wiette päölkes of op de
bruk ien Caesjtert. Daan ioorde haeë mar
vuur ziech oet en wawelde get ien z`n ège.
Mit korte vuurziechtige peskes sjroevelde
haeë tieëge 't valle vaan d'n aovend hèvers.
Haeë begoes zin ège ooch te vernaolisjtige.

Z'nne moets haw ir nog en op z'n vuur-
ziechtige waandelinge bleef `r diks mit leef-
de lore nao 'nnen drekbak, dae langs de
sjtraot sjtong. 'nnen Drekbak... wat waore
de luj op korte tied veraanderd. Me koes 't
aon din drekbak zien. Allemaol dezellefde
bek mit 'nnen diksel dir op esof me bang
waor dat de naobers koesse zien wat vuur
ynne mins me waor.

Baaitus voeëlt ziech ooch zoe alleng.
Sjäöneke waor d'r neet mie en ooch de
baoj laog al lang zoengder muutske op 't
kaerekhof. E jaor gelèje waor ooch Zjang
vaan Frenske gesjtorreve. Baaitus vroog
ziech aof wat dat noe moes gaeëve es Zjang
hieboeëve de keizer tieëgekaom. Haeë haw
dat ,ns aon de pesjtoer gevraogd. De pesj-
toer haw laachend gezaag: "Dat zien noe de
twie bisjte vrun." Meh koeste zoe'nne pesj-
toer nog gelueve? Dae leep allewijl zoeng-
der rok mit krevat doer 't duerepA Wie
ze dae hawwe kinne wijje, begrieëp 'r neet.
Op zoe'n brook en krevat pakde toch gene
zaeëge. Nee, daan dae pesjtoer, dae 'm drij
daog haw gegaeëve. Dat waor pas Ynnen
hier mit 'nne sjtieëk en op hoeg daog de
plaank um.

Opens waor 't gebäörd... Me haw 'm
voengde aon de wiette päölkes. Z'nne
moets haw 'r aofgezat esof 'r iemes gojen
daoëg haw gezaag. “E besjlaoëg," waore de
ejnigsjte wäörd vaan d'n dokter.

Baaitus likt noe naeëve Zjang vaan
Frenske ien e deep graoëf, zoedat laoëter
Berb bie häöm kint gelaag waeëre.
Op zie krujske sjtèèt:

Petrus Johannes Hubertus Kretser
inleven

Baaitus vaan d`n drek
R.l.P.

Pierre Theunissen
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Familienamen te Eijsden en omgeving deel ll

Beroepsnamen
Een tweede categorie familienamen

heeft haar ontstaan te danken aan het be-
roep, ambacht of ambt dat de voorvader
uitoefende. Uit clit beroep, oorspronkelijk
gebruikt als toenaam, ontwikkelde zich de
familienaam. ln de oudste kerkregisters
van Eijsden treffen we hiervan nog een aan-
tal sprekende voorbeelden aanl). Wij no-
teerden de volgende vermeldingen:
Tijl (= Tilmanus)
der Becker - bakker
Jacobus der Brouwer - brouwer
Laurentius der Cueper kuiper
Anthonius der Curver - mandenmaker
Thoen (= Anthonius)
der Decker - dakdekker/

strodekker
Jacobus der Lubber - castreerder
Joannes der Schoen-
leppers - schoenlapper
Gilis (= Aegidius)
der Schuet schut/veldbode
Joannes der Scrine-
mecker - schrijnwerker
Joannes der Scruders - kleermaker
Martinus der Seech-
moelener - molenaar van

de zaagmolen.
(Dit betreft
waarschijnlijk
de zaagmolen
in Laag-
Caestert).

Walterus der Sloet-
meker - slotenmaker
Ferminus der Smeet - smid
Wilhelmus der Wiltman - jager -jacht-

opziener
ln een volgend stadium valt het lidwoord
weg en wordt de tweedenaamvals-s (=zoon
van) toegevoegd. Zo vormden zich namen
als Beckers, Brouwers, Cuypers, Curvers,
Deckers, Lubbers, Schrijnemaekers,
Smeets e.a.

Eertijds gangbare beroepen weerspiege-
len zich in onze familienamen. Het ligtvoor
de hand dat de smid, die in praktisch elk
dorp of gehucht zijn stiel uitoefende en een
belangrijk ambachtsman was, ook veel
naamdragers in zijn spoor kreeg. ln Lim-
burg komt hij het meest voor in de spelling
Smeets. ln deze vorm onderscheidt hij zich
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van dezelfde namen elders in ons land. ln
de regio Sittard is de spelling Schmeits en
Schmeitz erg verbreid, in Noord-Limburg
Smedts, Smets en Smits.

Helaas beschikken wij nog niet over een
inventaris van familienamen in de provincie
Limburg. ln de reeks "Nederlands Reper-

torium van Familienamen" moet deel Lim-
burg (als laatste) nog verschijnen. Dit Re-
pertorium bevat de familienamen en de
aantallen daarvan per gemeente die bij de
volkstelling van 31 mei 1947 werden opge-
nomen.2)

Ook de nazaten van de kramer (dialect
"kriemer“) zijn in ons namenbestand goed

vertegenwoordigd. Deze rondtrekkende
kleinhandelaar met allerhande koopwaar
staat model voor namen als Creemers of
Cremers naast Kreemers en Kremers. Een
bekend naamdrager is de huidige Commis-

Uit:
Johannes en Caspaares
Luiken. 100 Verbeel-
dingen van Ambach-
ten. Amsterdam, 1694.
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Doopinschri/ving (10
jan. 1636) van Anna,
dochter van Jacobus
der Lubber en Elisa-
betha Cuenen.
Uit:
Doopregister parochie
H. Martinus Breust-
Eijsden, Rijksarchief
in Limburg te Maas-
tricht.
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saris der Koningin in de provincie Limburg
Sjeng Kremers, geboortig van Nieuwen-
hagen.

ln de achttiende eeuw verschijnt in Eijs-
den de naam Bessems, een naam die sa-
menhangt met het beroep van bezem-
binder, ook wel "besseme-kriemer" ge-
naamd. De bezembinder heeft nog tot het
eind van dejaren dertig in Limburg rondge-
schouwd. Hij trok van deurtotdeur meteen
kruiwagen zonder zijschotten. Daarop
lagen de bezems die hijzelf gemaakt had
van fijne berketwijgen, vastgebonden met
draad of wilgetenen. Elders in Limburg
werd ook gevent met bezems van brern en
struikheideß)

Dat wij erg voorzichtig moeten zijn met
het verklaren van een naam naar zijn he-
dendaagse vorm, blijkt onder meer uit de
naam Pleumeekers of Pleumekers, met als
varianten Pluymakers en Pluijmeekers. Uit
gaande van deze vormen zou men niet ver-
wachten dat die naam teruggaat op het
beroep van ploegenmaker. De oorspronke-
lijke spelling was namelijk Pleugmekers.
Doordat de "g" naderhand verdwijnt krijgt
de naam een geheel andere vorm en klank.
Een bewijs temeer, dat men eerst moet on-
derzoeken of de naam zich niet wellicht in
de loop der tijd gewijzigd heeft.

Een voorbeeld van een familienaam die
in verband kan worden gebracht met een
ambt of functie is Custers of Kusters. De
koster (dialect "kuster") was onder meer
belast met de zorg voor het kerkgebouw en
de inventaris en was verder verantwoorde-
lijk voor de voorbereiding en het ordelijk
verloop van de kerkdiensten. Daarnaast
fungeerde hij meestal ook als schoolmees-
ter.

Indirect ontleend aan een beroep is de in
Eijsden voorkomende familienaam Debey,

-šè'n/v/ Âcz.
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Debeij of Debije, elders ook als Debie ge-
schreven. Gewoonlijk wordt die familie-
naam beschouwd als ontsproten uit een
bijnaam voor een bijenhouder (imker). De

naam
wordt zowel met een "y" als met een

geschreven.Opgemerkt zij dat het her-
haaldelljk voorkomt dat leden van eenzelf-
de famille die letters verschillend gebrui-
ken. Een beroemde naamdrager is de in
Maastricht geboren prof. dr P.J.W. Debije
(1884-1966), die in 1936 de Nobelprijs voor
scheikunde ontvingfi)

"Der Wiltman".
Herkomst afb. onbe-
kend.
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"Het eene geslacht gaat, en het andere
komt; maar de aarde staat in der eeuwig-
heid"

Sistermans, alias Sich-
termans. Maa/'en “oude
stijl" met zicht en pik-
haak
Herkomst foto onbe-
kend.
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Aan de telefoongids van Eijsden ontle-
nen wij voorts de volgende namen, afgeleid
van een beroep.
Cox

Curfs

Essers

Hofman

Huyveneers

Mommers

Offermans

Olislagers

Piste rs

- kok, ook waard of herber-
gier. ln de steden fungeer-
de hij dikwijls als houder
van een gaarkeuken.
Voorts als keukenmeester
in dienst van een aanzien-
lijke familie. Een zeer
gangbare naam onder
meer in Roermond en om-
streken.

- hetzelfde als Curvers
(mandenmaker).

- assenmaker, te vergelij-
ken meteen wiel- of "rader-
maker". Esser is een naam-
vorm van Duitse oor-
sprong, o.a. in Aken au-
tochtoon.

- hofhorige, boer; hoveling;
hovenier; hofmeester.

- hoevenaar; pachter van
een hoeve.

- mombaer=voogd of zaak-
gelastigde.

- verwant aan Kusters (kos-
ter).

- olieslager; pachter van
een oliemolen.

- latijn "pistor" = bakker.
Equivalant van Beckers.

Prediker 1

Pistorius - van de bakker. Veel naam-
dragers komen uit Bra-
bant.

Scheepers of
Schiepers - schaapherder (dialect

"sjieper").
Schols - scholtis = schout.
Schreurs of
Schroder - kleermaker
Sistermans - oorspronkelijk Sichter-

mans. De man met de zicht
("maaier"). De zicht is een
zeis met korte steel en
haaks handvat, waarmee
vroeger gemaaid werd.

Smulders - (de)s Mulders (zoon); een
typische Brabantse vorm
van de naamsaanduiding
van een molenaar.

Op een Franse of Waalse herkomst dui-
den namen als:
Boulanger - bakker.
Bovy (Waals) - veefokker. De naam wordt

reeds in de achttiende
eeuw in Eijsden aange-
troffen.

Charpentier - timmerman.
Lemeer - le maire :de meier. Weer

zo'n typisch voorbeeld
hoe een naam uit een an-
der taalgebied fonetisch
aangepast werd.

Een scala van namen, waarin oude arn-
bachten en beroepen liggen opgesloten.

Jos Crott

Noten:
1. Doopregister parochie

H. Martinus Breust-
3. H.W.A. Lemmerling,

"Oet vreuger jaore",
Eijsden, vanaf 1604.
Rijksarchief in Limburg
te Maastricht.

. Nederlands Reperto-
rium van Familiena-
men, uitgegeven door
de Naamkundecom-
missie van de Konink-
lijke Nederlandse Aka-
demie van Wetenschap-
pen. Het eerste deel
verscheen reeds in
1963 bij Van Gorcum
Assen.

Volksleven en volks-
cultuur in en om het
Mergelland. Deel 7.
Oirsbeek 1982.

. J.H.J. Gulikers, Kwar-
tierstaat van professor
P.J.W. Debije, in: Lim-
burgse Leeuw 7 (nr. 5),
29 juni 1959.
Blz. 81-86.
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14.
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. Henrie Paquaij, postbeambte.
Paquaij, fakteu r.

. Zjeng Pieters, landbouwer uit Oost.

. Miel Philippens, kantoorhouder Boeren-
leenbank.
Teun Servais, uitroeper bij notaris Arnold.

Henssen, landbouwer uit Oost.
. Zjang Willems, fakteur.
. Pierre Wolfs, gemeente-ontvanger van Eijs-

den en van Mesch.
. Toine Cox, vrachtwagenchauffeur.
. Henri Willems, ladingmeester bij de Spoor-

wegen.
Zjeng Goossen, employe bij de K.M.Z.M.
Guillaume Wolfs, employé en later direk-
teur-verkoop K.M.Z.M.
Zjeng Spauwen, fruitkoopman.
Jeanne Vliegen van de Langstraat, nu Wil-
helminastraat.
Joseph Lucassen, werd slager in de Diep-
straat.
Joseph Henquet, siroop-fabrikant.

wwmmwmmfxñm › _

De foto werd gemaakt in Scherpenheuvel, 1927.
Jaarlijks vertrok vanaf de kerk van de H. Marti-
nus ofwel de kerk van het Zwart Kruis in Wijk-
Maastricht een bidprocessie te voet naar Onze-
Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. De voettocht
duurde vier dagen. Het vertrek was om 8 uur bij
de kerk in Wijk en men was weerterug bij de kerk
op donderdag rond 17 uur. Proviand, kleren etc.
werd voor vier dagen meegenomen in een
vrachtauto die de stoet begeleidde. Oor-
spronkelijk vertrok de processie uit Keulen en
werd dan ook de Keulse processie genoemd.
Overnachtingen vonden plaats in Hasselt en
Scherpenheuvel.
Guillaume Wolfs, nummer 12, leerde tijdens de
bedevaart van 1931 Marie van de Broek kennen
en trouwde deze Vlaamse bloem op 20 mei 1933.
De heren Servais, Zjang en Henri Willems, res-
pektievelijk nummer 5, 7 en 10 waren broeder-
meester en moesten de processie mee regelen.
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Een schoolgebouw aan de Breusterstraat
Huisvesting van de voormalige openbare
lagere school Eijsden (1915-1931) en van
de Sint Martinusschool (1931)

l. Inleiding
ln de nummers 16 (december 1981)en 17

(april 1982) van ons tijdschrift is een artike-
lenserie opgenomen van H.J.L.M. Boersma
onder de naam "Onderwijsperikelen te
Eijsden”, als "Schets van het openbaar la-
ger onderwijs te Eijsden in de periode 1825-
1860".

Uit de pagina's 9-11 van nummer17 blijkt
dat in 1857 aan de Breusterstraat in op-
dracht en voor rekening van de gemeente
Eijsden een nieuwe openbare lagere
school (met onderwijzerswoning) werd ge-
bouwd, in welk schoolgebouw ook het ge-
meentehuis gevestigd zou worden.

Blijkens een in de voorgevel nog aanwe-
zig zijnde gedenksteen werd de eerste
steen voor de nieuwbouw op 2 april 1857
gelegd door de toenmalige burgemeester
P. Pinckaers.

Op 1 oktober 1857 kon de nieuwe open-
bare lagere school (met onderwijzers-
woning) in gebruik worden genomen. Het
zou echter nog tot 17 mei 1858 duren eerde
gemeentesecretarie en het gemeentear-
chief naar het nieuwe gebouw aan de
Breusterstraat overgebracht konden wor-
den. Momenteel is ter plaatse, achter de
huisnummers 21-23, na een ingrijpende
verbouwing en een aanzienlijke bijbouw,
sinds 6 december 1980 het Cultureel Cen-
trum gevestigd.

ll. Oprichting nieuw gebouw openbare
lagere school 1913-1915

Het schoolgebouw van 1857 heeft meer
dan een halve eeuw dienst gedaan. Maar
in de gemeenteraadsvergadering van 7 au-
gustus 1913 komt de bouw van een nieuwe
school aan de orde. De burgemeester,
Rene J.M.M.A. Graaf de Geloes, zegt daar-
in dat de tegenwoordige openbare lagere
school oud en gebrekkig is en niet meer
voldoet aan de eisen der wet, dat het colle-
ge van burgemeester en wethouders ge-
sproken heeft over een verbouwing, doch
dat hierin geen goede oplossing te vinden
is, terwijl het schooltoezicht sindsjaren op
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deze onhoudbare toestand heeft gewezen.
Onder strenge geheimhouding deelt hij
mede dat de gebroeders Joseph en Celes-
tin Saxhelet uit Warsage genegen zijn aan
de gemeente te verkopen de boomgaard,

-gelegen langs de Breusterstraat, kada-
straal bekend als gemeente Eijsden, sectie
D, no. 2079, groot 23 a 60 ca voor de som
van f 2.000,--. Volgens het college is dit
perceel om zijn gunstige ligging in de nabij-
heid der bestaande school bijzonder ge-
schikt voor de oprichting van een nieuwe
school. Uit het overgelegde procesverbaal
van schatting blijkt dat de koopprijs niet te
hoog is.

De voorzitter wenst een stemming over
het voorstel van het college van burge-
meester en wethouders tot het bouwen van

Foto: Jean Rethero,
mei 1987.
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een nieuwe school met onderwijzerswo-
ning alsmede over het voorstel tot aankoop
van het beschreven terrein. Aldus wordt
met algemene stemmen besloten.

Een maand later, in de raadsvergadering
van 6 september, wordt de heer A. Deussen
uit Maastricht aangewezen als architect.
Men belast hem met het opmaken van de
benodigde bouwplannen voor de nieuwe
school, terwijl met het houden van toezicht
bij de uitvoering werd belast de bouwkun-
dig opzichter A. Goessens uit Heer.

Nadat in de raadsvergadering van 29 no-
vember 1913 besloten was de stukken om
advies in handen te stellen van de plaatse-
lijke schoolcommissie, werden in de ver-
gadering van 5 februari 1914 de aankoop-
plannen financieel onderbouwd. ln de no-
tulen lezen we "Aan te gane geldlening ad
f 2.000,-- ter financiering der kosten, ver-
bonden aan de aankoop van het bouwter-
rein voor de nieuwe school. De voorzitter
stelt voor deze gelden te lenen bij de Maat-
schappij voor Gemeente-Crediet te Am-
sterdam. Aldus wordt besloten met de be-
paling, dat deze geldlening zal worden aan-
gegaan tegen een vijfjarige annui'teit van
5,28%".

Tevens stelden burgemeester en wet-
houders toen voor met de aanbesteding te
wachten tot op het einde van hetjaar, daar
dat voordeliger zou zijn voor de gemeente.
Het gemeenteraadslid Janssen verzoekt
echter zodra mogelijk met de bouw een
aanvang te maken, zulks in belang van het
onderwijs. Hij zou echter, zoals verder
blijkt, zijn zin niet krijgen.

ln de raadsvergadering van 31 maart
1914 wordt geklaagd over de trage voort-
gang van een en ander. De voorzitter deelt
daar mede dat de tekeningen en het bestek
nog niet zijn ingekomen. De heer Janssen
zegt dat de vorige maal beloofd werd spoed
te maken met het in orde brengen derstuk-
ken en vraagt om welke reden de zaak niet
vooruit gaat. De voorzitter meent dat be-
loven en niet doen ene gewoonte is van
architecten (sic). Zodra de stukken zijn
aangekomen zal beslist worden.

Burgemeester en wethouders denken
nog steeds dat het voordeliger is de school
in het najaar aan te besteden. De heer
Janssen vindt dat, wanneer binnen twee
maanden de tekeningen klaar zijn. men
daarna direct kan aanbesteden, zodat de
school in januari al klaar zal zijn. Ook
andere gemeenteraadsleden doen het
woord. De heer Jacobs stelt zich voor vóór
de winter het metselwerk te verrichten en
tijdens de winter het binnenwerk klaar te
maken. De heer Lucassen is het eens met
de heer Janssen om zo spoedig mogelijk te
beginnen. Na een kleine discussie omtrent
het verpachten van de weide, waarop de
school gebouwd wordt, stelt wethouder
Duijsens voor het perceel af te sluiten en
het hooi en fruit te verkopen. Het voorstel
van de heer Duijsens wordt met algemene
stemmen aangenomen. Uit het rapport
over de toestand van de openbare lagere
school over 1913 blijkt ondertussen dat het
hoog tijd wordt een nieuwe school te bou-
wen. De heer Jeukens is zeer voldaan over
de toezegging van wethouder Duijsens
om het personeel van de school uit te
breiden.

Twee weken later, op 16april, is architect
Deussen uit Maastricht ter vergadering
aanwezig met de volledige bouwplannen
en het bestek. Hij geeft op de stukken een
nadere toelichting. Op zijn advies besluit
de raad om centrale verwarming en elek-
trische verlichting te nemen. De plannen
en het bestek worden overigens door de
raad goedgekeurd, zulks echter met dien
verstande dat de overdekte speelplaats
verkleind wordt.

Op4juni blijktdat de heer M.J.H. Houba,
schoolopziener (nu "inspecteur" ge-
noemd) in het district Maastricht, de ont-
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worpen speelplaats te klein vindt en daar-
om een nieuw plan heeft laten ontwerpen.
Als gevolg daarvan blijft voor het hoofd
der school Chr.H. Colaris, die de nieuwe
onderwijzerswoning zal gaan bewonen,
slechts een klein tuintje ter beschikking ter
grootte van een halve roede (± 200m2).
De raad is echter van oordeel dat, wanneer
uitbreiding van de speelplaats nodig is,
van de tuin van het hoofd der school nog
altijd iets afgenomen kan worden. Met al-
gemene stemmen wordt dan ook besloten
tot goed keuring van het "oude" plan overte
gaan. Ook de begrotingen van de kosten,
verbonden aan de bouw van de school en
van de onderwijzerswoning, worden door
de raad ongewijzigd goedgekeurd, na ter
vergadering de aanwezige architect Deus-
sen gehoord te hebben.

Op 11 juli 1914 schrijft schoolopziener
M.J.H. Houba de plannen en het bestek
definitief te hebben goedgekeurd. De
schoolopziener blijkt echter nog wel wen-
sen te hebben:
a. Centrale verwarming ook in de over-

dekte speelplaats aanleggen.
b. Het dak van de overdekte speelplaats

spits maken in plaats van plat.
c. Een gedeelte van de schooltuin als

proeftuin aanleggen voor eventueel
landbouwonderwijs.

Hieromtrent besluit de raad op 24 juli het
volgende:
a. Aan deze wens wordt geen gevolg ge-

geven, maar wel wordt een CV-ketel ge-
plaatst, die groot genoeg is om later ook
voor verwarming van de overdekte
speelplaats te kunnen dienen.

b. Het dak van de overdekte speelplaats
wordt spits gemaakt.

c. Geen bezwaar bestaat tegen het maken
van een proeftuin, indien de noodzaak
daarvan later mocht blijken.

Nu is het dan eindelijk zover dat de open-
bare aanbesteding kan plaatsvinden. Maar
deze wordt toch nog aanzienlijk vertraagd.

Voornamelijk als gevolg van het uit-
breken van de Eerste Wereldoorlog (1914-
1918), waarbij ook het aangrenzende Bel-
gië op 2 augustus 1914 betrokken wordt,
heeft de openbare aanbesteding eerst
plaats op 3 februari 1915. Aan deze aan-
besteding wordt door tien aannemers deel-
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genomen en wel vier uit Maastricht, vier uit
Venlo, een uit Heerlen en één uit Sittard.

Na ongeldigverklaring van één inschrijf-
biljet blijkt het laagst te zijn ingeschreven
door aannemer Jan van de Weijer uit Maas-
tricht en wel voor de som van f 48.600,--,
waarvanf 39.700,-- betrekking heeft op het
schoolgebouw en f 8.900,-- op de onder-
wijzerswoning. De bouw wordt dan ook aan
aannemer Jan van de Weijer gegund. Bur-
gemeester en wethouders stellen de raad in
de vergadering van 19 maart 1915 voor ter
financiering van de bouwkosten van de
nieuwe school bij de Maatschappij voor
Gemeente-Crediet te Amsterdam een geld-
lening aan te gaan ten bedrage vanf 39.000,--,
af te lossen met dertig jaarlijkse annuïtei-
ten. De heer Janssen doet echter het voor-
stel een lening van hetzelfde bedrag aan te
gaan, echter af te lossen in vijftig jaarlijkse
annui'teiten, omdat hij "vermeent dat onze
nakomelingen het genot der lening zullen
hebben, terwijl de tegenwoordige gemeen-
tenaren dubbele interest zullen moeten
betalen."

De raad besluit met algemene stemmen
conform het voorstel van de heer Janssen.
Gedeputeerde staten van Limburg delen bij
brief van 9 april 1915 mede bezwaar te heb-

Foto.I Jean Rethero,
mei 1987.
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ben tegen het raadsbesluit van 19 maart
1915 tot het aangaan van een geldlening
van f 39.000,-- voor de schoolbouw, zulks
voor wat betreft de duur der annuïteiten.
Alle raadsleden blijken het met gedepu-
teerde staten eens te zijn dat aflossing in
dertig jaarlijkse annuïteiten voordeliger is,
zodat op 14 april toch maar met algemene
stemmen besloten wordt het bestreden
raadsbesluit zo te wijzigen dat de aflossing
der geldlening plaats heeft met dertig jaar-
lijkse annu'iteiten op basis van een rente
van 6,7 %.

Op 19 juni komt ook de toekomstige
inrichting aan de orde. ln deze vergadering
besluit de raad voor de nieuwe openbare
lagere school onderhands aan te besteden
de levering van 76 stuks banken, vier kasten
en vier lessenaars aan de firma Lemmenste
Beek tegen de totale prijs vanf 1.188,-- en
daarnaast de levering van acht borden, een
telraam en 200 kapstokken onderhands
aan te besteden aan de Erven Kooymans-
Mes te Wijchen tegen de gezamenlijke prijs
van f 273,50.

Op 21 augustus wordt in één der gangen
van het in aanbouw zijnde nieuwe school-
gebouw plechtig een gedenksteen onthuld
met de volgende tekst:

camfiftmas s- r; webster:
mamma l M v _
maritiem } Wwwww
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Ondertussen werd alles in het werk ge-
steld om een geschikte bestemming te vin-
den voor het oude schoolgebouw zodra dat
leeg zou komen. De gelegenheid deed zich
voor toen door het gemeentebestuur een
verzoek van pastoor A.M.L. Vallen werd
ontvangen om aan het RK. kerkbestuur
van Breust in erfpacht af te staan het oude
schoolgebouw met woning en erf tot het
oprichten van een patronaat. De raad oor-
deelde dat een patronaat in de tegenwoor-
dige tijd voor de gemeente Eijsden met
haar grote en steeds toenemende arbei-
dersbevolking noodzakelijk en nuttig zou
zijn, alsmede dat het gewenst zou zijn de
eigendommen die hun bestemming ver-
loren hadden, rentegevend te maken.

Op voorstel van burgemeester en wet-
houders werd bij raadsbesluit van 2 decem-
ber 1915 het oude schoolgebouw met wo-
ning en erf aan het RK. kerkbestuur van
Breust in erfpacht afgestaan voor het tijd-
vak van 29 jaren, ingaande 1 juli 1916tegen
betaling van een jaarlijks recht (canon) van
f 300,--.

Overigens werd deze erfpacht een twin-
tigtal jaren later beëindigd toen bij raads-
besluit van 24 april 1934 het object aan het
kerkbestuur verkocht werd voor de som
van f 9.800,--. ln dat raadsbesluit wordt
het verkochte gebouw omschreven als
“'patronaat, zuivelfabriek en winkel".

Het nieuwe schoolgebouw werd uit-
eindelijk op 15 januari 1916 in gebruik ge-
nomen. Uit het door het hoofd der open-
bare lagere school Chr.H. Colaris opge-
maakt verslag over zijn school over hettijd-
vak van 1 januari 1916tot1 mei 1917citeren
we het volgende bloemrijke proza:
"Op 15 januari 1916 (aantal leerlingen: 159)
werd de nieuwe school in gebruik genomen:
een datum, die wel een bijzondere vermel-
ding verdient in de annalen van Eijsden.
Dit prachtige en practische gebouw, het
sieraad der gemeente, zal tot in verre nage-
slachten de herinnering voortzetten der
Vroedschap, die door de stichting en de
inrichting zich een blijvende en roemvolle
erezuil heeft gesticht op de weg der geeste-
lijke en stoffelijke ontwikkeling der Ge-
meente."
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lll. Omzetting in 1931 van de openbare
lagere school (Breusterstraat no. 2, thans
no. 12) in de R.K. bijzonderejongensschool
voor gewoon lager en uitgebreid lager
onderwijs "Sint Martinus".

ln Nederland woedde ondertussen al
meer dan een halve eeuw een hevige
schoolstrijd. De grondwetswijziging van
1917 maakte daar een definitief einde aan.
Zij bracht volledig gelijke rechten ook in
financieel opzicht voor het openbaar en
bijzonder lager onderwijs. Dat grondwette-
lijk gelijkstellingsbeginsel werd nader
uitgewerkt in de Lager-onderwijswet van
1920. Tal van bijzondere scholen werden
nu opgericht. Zo ook in Eijsden waar het
echter nog tot 1931 duurde eer het kerkbe-
stuur van de parochie van de H. Martinuste
Breust-Eijsden besloot tot het stichten van
twee R.K. bijzondere scholen:
a. een voor gewoon lager onderwijs (G.L.O.)
voor minstens 241 leerlingen;
b. een voor uitgebreid lager onderwijs
(U.L.O.) voor minstens 24 leerlingen.

Op 19 februari van dat jaar verzocht het
kerkbestuur de voor'de stichting van beide
scholen benodigde gelden uit de gemeen-
tekas beschikbaar te stellen. ln een toe-
lichtend schrijven op zijn verzoekschrift
deelde het kerkbestuur de raad mede dat
het niet ongenegen zou zijn om in geval
van beschikbaarstelling door de raad van
het gebouw der openbare lagere school,
mits in een behoorlijke staat verkerend, de
aanvaarding daarvan in ernstige over-
weging te nemen.

Bij brief van 11 maart 1931 deelt de heer
J.W. Mols, Inspecteur van het lager onder-
wijs in de inspectie Maastricht, aan burge-
meester en wethouders van Eijsden hier-
omtrent mede:
"dat mijnerzijds geen bezwaar bestaat
tegen beschikbaarstelling of overdracht in
eigendom van het gebouw der openbare
lagere school voor R.K. bijzonder onder-
wijs. Het R.K. kerkbestuur toch vraagt
ruimte voor 241 leerlingen voor gewoon
lager onderwijs, dat betekent de beschik-
king over zes lokalen, en ruimte voor 24
leerlingen voor U.L.O.-onderwijs, dus twee
lokalen. Waar het gebouw der openbare
school acht lokalen heeft, is deze oplossing
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de meest economische. Zouden er nog
leerlingen voor openbaar onderwijs over-
blijven, dan kan men een kleine openbare
school bouwen en tijdelijk gebruik maken
van een hulplokaal in het oude schoolge-
bouw (namelijk het gebouw Breusterstraat
21-23, waarin sinds 1916 het patronaat van
het kerkbestuur gevestigd is)."

ln zijn vergadering van 31 maart 1931
beschikt de raad der gemeente Eijsden
positief op het verzoek van het kerkbestuur.
Het aan de Breusterstraat gelegen gebouw
der openbare lagere school met toebe-
horen, voor zoveel nodig verbouwd, wordt
voor het beoogde doel aan het kerkbestuur
ter beschikking gesteld.

Voorts beslist de gemeenteraad in zijn
vergadering van 25 juni 1931 de openbare
lagere school Eijsden met ingang van 1
september 1931 op te heffen en het school-
gebouw met de daarbij behorende grond,
zoals is aangegeven op de bij het raadsbe-
sluit behorende situatietekening, aan de
openbare dienst te onttrekken en koste-
loos aan het kerkbestuur in eigendom over
te dragen.

Uit bedoelde situatietekening blijkt dat in
de eigendomsoverdracht niet begrepen is
de bij het schoolgebouw behorende onder-
wijzerswoning met tuin, zodat de gemeen-
te daarvan ook na 1 september 1931 eige-
naresse blijft. Later heeft de gemeente die
onderwijzerswoning verkocht aan J.M. van
Mulken, sinds 1 september 1931 hoofd van
de in het schoolgebouw gevestigde R.K.
bijzondere jongensschool voor G.L.O. en
U.L.O.. ln de zeventiger jaren werd die
woning (nu, Breusterstraat no. 14) eigen-
dom van het echtpaar de Richemont-
Straus, fysiotherapeuten, alhier.

Bij brief van 24 augustus 1931 deelt pas-
toor A.M.L. Vallen van Breust-Eijsden aan
de leden van de gemeenteraad mede dat de
R.K. jongensschool op zondag 30 augus-
tus 1931, na het Lof van half vijf in de kerk
van Breust, plechtig zal worden ingeze-
gend en dat het zeer op prijs wordt gesteld,
wanneer de raadsleden die plechtigheid
zouden willen opluisteren.

Op 2 september 1931 sluit het kerkbe-
stuur voor het schoolgebouw (f 50.000,--)
en het meubilair (f 12.500,--) bij de Onder-
linge Brandwaarborg Maatschappij "St.-



Het onderwijzend per-
soneel omstreeks 1923.
V./. n. r. .' J. Schil/íngs (v0-
/ontair), J.H. Boesten,
C.H. Colaris (hoofd),
W.B.E. Heijnens, V.A.H.
van Aubel, P.H. Philip-
pens.

Donatus" te Amsterdam een brandver-
zekering met een totaal verzekerd bedrag
vanf 62.500,--.

IV. Het onderwijzend personeel in het
tijdvak van 15 januari 1916 tot1 september
1931.

Bij het betrekken van het nieuwe school-
gebouw Breusterstraat no. 2 (nu, no. 12)
op 15 januari 1916 waren aan de openbare
lagere school Eijsden als onderwijzers ver-
bonden:
1. Chr.H. Colaris, geboren te Beek-L op 15

december 1869 (hoofd);
2. V.A.H. van Aubel, geboren te Eijsden op

14 december 1875;
3. J.H. Boesten, geboren te Amby op 20

juli 1880;
4. mej. W.B.E. Heijnens, geboren te Eijs-

den op 1 juli 1887.

Bij raadsbesluit van 23 maart 1917 werd
aan de school ingaande 1 mei 1917een vijfde
leerkracht benoemd, namelijk P.H. Philip-
pens, geboren te Geulle op 25 augustus 1870,
tot dan hoofd van de openbare lagere
school Mesch. Hij was tevens kassier van
de Boerenleenbank Eijsden. Die benoe-
ming had plaats als gevolg van de toe-
neming van het aantal leerlingen, welk
aantal gestegen was tot 178.

Met ingang van 1 mei 1918 werd aan de
school - wederom als gevolg van de toe-
neming van het aantal leerlingen, dat op

1 mei 1917 gestegen was tot197-een zesde
leerkracht benoemd, namelijk mej. A.M.P.
Welling, geboren op 8 december 1892.
Wegens haar benoeming aan de lagere
school te Limmel (sinds 1 januari 1920:
gemeente Maastricht) werd aan mej. Wel-
ling op haar verzoek ingaande 1 mei 1920
eervol ontslag verleend. ln de aldus ont-
stane vakature werd wegens daling van het
aantal leerlingen (op 1 mei 1920: 182) niet
meer door benoeming van een vaste leer-
kracht voorzien.

Wegens verdere daling vanhet aantal
leerlingen werd bij raadsbeslultvan 2 maart
1926 aan mej. W.B.E. Heijnens ingaande
15 juni 1926 ongevraagd eervol ontslag
verleend als onderwijzeres aan de open-
bare lagere school. Tegen dat ontslagbe-
sluit ging mej. Heijnens met succes in
beroep bij gedeputeerde staten van Lim-
burg, die het ontslagbesluit op formele
gronden vernietigden. Onder dagtekening
11 augustus 1926 richtten burgemeester en
wethouders toen tot de Koningin het ver-
zoek over te gaan tot vernietiging van het
besluit van gedeputeerde staten, welk
verzoek echter niet werd ingewilligd.

Op 1 april 1927 besloot de raad vervol-
gens mej. Heijnens ingaande 1 mei 1927
opnieuw ongevraagd eervol ontslag te ver-
lenen, zulks wederom op grond van de
daling van het aantal leerlingen beneden de
norm, vereist voor het hebben van een
vijfde leerkracht (aantal leerlingen op1 mei
1927: 122). Op 10 april 1927 ging mej.
Heijnens ook tegen dat ontslagbesluit
wederom in beroep bij gedeputeerde
staten, hetgeen tot resultaat had dat dit
college bij zijn beschikking van 25 novem-
ber 1927 - weer op louterformele gronden -
ook tot vernietiging van het ontslagbesluit
van 1 april 1927 moest overgaan. Op 13
december 1927 besloot de raad opnieuw -
nu voor de derde maal - mej. Heijnens
wegens daling van het aantal leerlingen
ongevraagd eervol ontslag te verlenen, nu
ingaande 1 januari 1928. Mej. Heijnens
legde zich uiteindelijk bij dit besluit neer en
maakte geen gebruik meer van de beroeps-
mogelijkheid.

De daling van het aantal leerlingen zette
zich echter voort en wel zodanig dat dit
aantal op 16 december 1927 nog slechts
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100 bedroeg, waardoor ingaande1 januari
1928 aan de openbare school Eijsden nog
slechts drie onderwijzers voor rekening van
is Rijks kas verbonden konden zijn. ln zijn
vergadering van 31 december 1927 moest
de gemeenteraad dan ook ingaande 1 fe-
bruari 1928 overgaan tot het opnieuw
verlenen van ongevraagd eervol ontslag,
nu aan de onderwijzer V.A.H. van Aubel.

Het aantal leerlingen bereikte zijn diepte-
punt op 1 januari 1929, toen dat aantal
nog slechts 94 bedroeg. Sindsdien treedt
echter een opmerkelijke stijging van het
leerlingental op, welke stijging van dien
aard was dat de school op 1 mei 1930 weer
door 147 leerlingen bezocht werd. Op 12
december 1930 kon de raad dan ook het
besluit nemen om met ingang van 1 januari
1931 weer een vierde onderwijzer voor
rekening van 's Rijks kas aan te stellen.
Als zodanig werd de wachtgelder (sinds
1 februari 1928) V.A.H. van Aubel benoemd.

V. Het onderwijzend personeel ingaande
1 september 1931.

De opheffing van de openbare lagere
school per1 september1931 had totgevolg
dat de raad in zijn vergadering van 27 au-
gustus 1931 het besluit moest nemen om
ingaande 1 september 1931:
1. de betrekkingen van hoofd derschoolen

drie onderwijzers van bijstand op te hef-
fen;

2. eervol ontslag te verlenen uit de betrek-
king van hoofd der school aan Chr. H.
Colaris en uit de betrekkingen van on-
derwijzer van bijstand aan V.A.H. van
Aubel, J.H. Boesten en P.H. Philippens.
Het kerkbestuur van de parochie van de

H. Martinus te Breust-Eijsden benoemde -
in zijn hoedanigheid van schoolbestuur -
vervolgens aan de R.K. bijzonderejongens-
school voor G.L.O. en U.L.O.aan de Breus-
terstraat met ingang van 1 september 1931
tot hoofd: J.M. van Mulken, geboren te
Stein op 24 maart 1894, en tot onderwijzers
van bijstand:
a. mej. W.B.E. Heijnens, geboren te Eijs-

den op 1 juli 1887;
b. mej. C.A.M. Theunissen, geboren te

Eijsden op 15 juli 1893;
c. M.A.H. Huynen, geboren te Eijsden op

4 januari 1911;
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ln uw gebeden en H. missen gedenk
de ziel van znllqer

MejulfrouwEMMA i-iEYNENs
onderwijzeres bijz. underw. rlylden

Geboren te Eysden 7 juli 1857. aldlar nu lang-
l

durig lllden. voorzien van de H. Sacrnuiemen
zucht ontslapcn 26 lnnunrl \931.

.,Zoo. zoo in het llveiil Een otlp nur 't Intl
Wu! heden bloeiim.4 valt morgen lf l"

Maar zalig dan wi: als deze. het korte leven
beleefde. Vroom. Godvreeu'nd. plichtgetrouw.
blijmoedig ook. een zrin voqr de haren. torflende
de kruizen en plukkcnde de luttele rozen. ti›cwij›
dlnguvol voor de lin-i' toevertrouwde jeugd. de
haar geschonken talenten en gaven besledend tot
eigen en anderer heiliging. Gelukkig. die onberispelijk
zijn op den weg. \lie vlekkeloos wandelen in de
wel des Heeren. (Pa. \18) Te middernacht klonk
er een geroep: Ziet. de bruidegom komt. gaat Hem
te genioet. atth. 25) Heer. vijf talenten hebt Ge
nuj geschonken. nog vijt' heb ik er bijgewonnen. (lbid)
Lieve zusters en verwanten. mijn heengiun is u-
een nieuwe wonde bij zoovelu nauwgeheelde. Maar
prijst den wijzen Tuinman.
„Die de zwakke bloem wenncfit voor Zijn ganrdo.

Huur voor vaal lead en weedom spaarde."
Daar. waar ik zoovele lieven wedervind. wacht ik
ook u tot eeuwig. blij hrreenenl ln liefde drtiegt ge mij
in uw harten. o blijft het doen door mil geen dag
in uw gebeden te vergeten.

OJ... Vrouw v. Lourdes. hid voor ons. (300 dg. url.)
O Iezus in 't H. Sacr. ontterm U onzenlåtX) dg. atl.)

d. P.H. Philippens, geboren te Geulle op
25 augustus 1870;

e. J.Ch.L.G. Warnier, geboren te Eijsden
op 9 juni 1909.

Vl. Slot.

Tot zover enkele aspecten van de vroeg-
ste geschiedenis van het schoolgebouw
aan de Breusterstraat waar voorheen ach-
tereenvolgens de openbare lagere school
Eijsden en de St. Martinusschool gehuis-
vest waren.

Sinds 1 augustus 1985 is in het school-
gebouw gehuisvest een dependance van
de RK. basisschool "De Cramignon".

Op zondag 28 april 1985 werd in en om
het schoolgebouw feest gevierd door leer-
lingen, ouders, leerkrachten en leden van
het schoolbestuur (de Stichting Katholiek
Onderwijs Eijsden) omdat het zeventig jaar
geleden was dat het schoolgebouw in
gebruik werd genomen. Bij die gelegen-
heid werd door het organiserend jubileum-
comité een fraai gedenkboekje uitgegeven.

J.H.M.M.van Hall
H.J.G. Wijnands

Nog geen twee en een
ha/f jaar na haar laatste
benoeming (1 sept.
7931) over/eediuffrouw
Heijnens.

Noten:
1.
De gegevens, benodigd
voor de samenstelling van
dit artikel, werden voor-
namelijk ontleend aan het
gemeentearchief van Eijs-
den, in het bijzonder aan
de notulen van de raads-
vergaderingen in het
tijdvak 1913-1931. Dat ar-
chief wordt momenteel
opnieuw geïnventariseerd,
zodat er van afgezien is
inventarisnummers te ver-
melden.
2.
Emma Heijnens is niet
geboren op 7 juli 1887,
zoals op haar bidprentje
vermeld is, maar op 1 juli
1887.



Kent U ze nog ?

ß/f ßwlßlßfiflß
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93 25 EAR ÉÖX 26 ft
5e klas van de Mariaschool bij de zusters 13. Wies Scheepers;
Ursulinen aan de Breusterstraat 29, het 14. Marie-Jose Smeets;
huidige gemeentehuis. 15. Jacqueline Klippert;
De foto is gemaakt in 1949. 16. Nellie Partouns;

17. Marietje Paquaij;
1. Mia Heije; 18. Mien Rethero;
2. Lenie Liebens; 19_ Miet Piters;
3. Drea Haufman; 20. Rina Straet;
4. Corrie JOnker; 21. Marie-Thérèse Simons;
5. Catrien van Caldenborgh; 22_ E|S P|eumekers;
6. Anna PaChen; 23. Elise Cortenraede;
7. Mère Adelaide; 24. Wies Partouns;
8. Jeannette Dassen; 25_ Wiesje Huijnen;
9. José Jennekens; 26. Rika Stessen;

10. Annie ROOSen; 27. Bella Duijkers.
11. Tinie Mol;
12. Julia Feijs;
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