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Mesch 1960. Gesloten hoeve in baksteen met schuur in vakwerk aan de bavenstraat te Mesch.
Rande wagenpoort afgedekt met zadeldakie.
Links Guillaume Andriën en rechts Martin Wolfs.
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Van de reductie

Bij dit nieuwe nummer van Uit Eijsdens Verleden treft
u een acceptgirokaart aan waarmee u het abonne-
mentsgeld voor 1992 kunt voldoen. Het bedrag is voor
1992 weer vastgesteld op f. 25,-. Dit is nog steeds
dezelfde prijs als waarmee we in 1977 zijn begonnen.
Dat dezelfde abonnementsprijs gedurende een zo
lange periode gehandhaafd kon worden, was mogelijk
doordat steeds meer werk (onbetaald vrijwilligerswerk)
door leden en medewerkers van de stichting wordt
verricht en ook doordat er nogal wat abonnees zijn die
een hoger bedrag overmaken dan de gevraagde
f. 25,-.
Een ander punt dat zeer belangrijk is, is de grootte van
onze "klantenkring". Het is vooral aan onze penning-
meester en mede-redactielid de heer H.].G.Wijnands te
danken dat ons abonneesbestand niet alleen op peil
blijft, maar zelfs ieder jaar een lichte groei vertoont.
Wat dit laatste betreft, kunt u, als lezer, ook meehel-
pen om de lezerskring van Uit Eijsdens Verleden uit te
breiden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een
cadeau-abonnement te geven. Bij betaling van f. 25,-
volgt automatische toezending van de boekjes die in
1992 verschijnen.
Voor de betaling van het abonnemenstgeld en uw
eventuele moeite om nieuwe abonnes te werven, dan-
ken wij u bij voorbaat.

Van de erven van wijlen pastoor Marcus, pastoor te
Breust-Eijsden van 1965 tot 1969, ontvingen we enke-
le plakboeken en vele interessante foto's en dia's, die
betrekking hebben op Eijsden en die gemaakt zijn in
de periode van zijn verblijf in ons dorp.
Van mejuffrouw Jeanne Wolfs kregen wij de kroniek
met foto's en ander archiefmateriaal van de in 1928
opgerichte en in de jaren zestig opgeheven
Missienaaikring.
Door dergelijke zaken aan onze stichting ter beschik-
king te stellen, wordt voorkomen dat ze verloren gaan.

Voor de stichting betekent het een waardevolle aan-
vulling van haar archief.

Naar aanleiding van de nieuwe rubriek “Kint g'r oes
vertelle...", waarmee we in het vorige nummer zijn
gestart, ontvingen wij zeer bruikbare informatie en
foto's. In een van de volgende nummers zullen we
hierop terug komen.
In dit nummer treft u weer een variatie van artikelen
aan, onder andere de rubriek Eijsden in de Limburger
Courier, die U in onze vorige uitgave hebt moeten
missen.

Wij wensen u prettige feestdagen en een "zaoleg
nowjaor".

EIISDEN, DECEMBER 1991.



De vaandels van de jonkheid van Niesch

inds 5 mei 1991 is de Jonkheid van
Mesch in het bezit van een nieuw vaan-
del en daarmee is de gemeenschap Van
Mesch een stukje rijker geworden.
Naar aanleiding hiervan lijkt het ons zin-
vol een artikel te wijden aan zowel het
oude als het nieuwe vaandel.
Karakteristiek voor het oude vaandel zijn
eenvoud en religiositeit.
Het nieuwe vaandel heeft een meer
werelds karakter. Religieuze elementen
zijn echter niet geheel verdwenen. Ze vor-
men één geheel met de wereldlijke. Beide
vaandels komen gedeeltelijk overeen qua
tekst.
Onderstaand treft u van de twee vaandels
een beschrijving aan. De beschrijving van
het oude vaandel is tot stand gekomen na
gesprekken met de heren Joseph Duijsens
en Frans Houten. Beiden zijn bij de ver-
vaardiging van dit vaandel nauw betrok-
ken geweest.
Voor de beschrijving van het nieuwe
vaandel zijn de gegevens Verkregen uit
gesprekken met het Jonkheidsbestuur en

Het nieuwe vaandel van de jonkheid van Niesch. V.|.n.r.: Marco
Gorissen, setreiaris-penningmeesier; Eddy Royen, vaandrig; Erik
Janssen, kapitein; Jacco Homblen, luíienani.
Foto: FotaPersBuro Widdershoven, l99i.

met mevrouw T. Boersma-de Vrede,
respectievelijk opdrachtgever en ontwerp-
ster/Vervaardigster.

Het oude vaandel
In het voorjaar van 1945 trokken Giel
Weerts, Frans Houten, Joseph Duijsens en
Jean Huijnen reeds enige maanden voor
de Bronk op en vormden het eerste
bestuur van de na-oorlogse Jonkheid van
Mesch. In afwijking van andere jaren
werd zo vroeg al en niet pas op Tweede
Pinksterdag, een Jonkheid geformeerd,
zodat tijdig voor een nieuw
Jonkheidsvaandel gezorgd kon worden,
dat dan in de processie kon worden Inee-
gedragen. Het oude vaandel was geheel
versleten. Zó versleten, dat de laatste jaren
voor de oorlog het vaandel zelfs opgerold
orn de stok meegevoerd werd in de proces-
sie. Men durfde het niet meer aan, het
vaandel hangend mee te dragen. Het werd
ook opgerold "getoond" aan de pastoor



op bronkmaandag. Helaas is dit vooroor-
logse vaandel verloren gegaan.
Dat de Jonkheid onder leiding van kapi-
tein Giel Weerts snel spijkers met koppen
sloeg, blijkt uit de feestelijke inzegening
van het nieuwe vaandel, samen met twee
standaards (sjtendaore), door pastoor
H.H.J. Hanöver op de zondag voor de -~
Bronk. Een week later schreed een trotse
Jonkheid met het vaandel in de processie.
Vaandrig Joseph Duijsens viel de eer te

som van 1450 gulden.
Volgens beide heren is het te danken aan
de offergeest van heel de Mescher
gemeenschap dat dit bedrag bijeen werd
gebracht. Zo werd tijdens een extra rond-
gang met de "bugel" een groot bedrag
opgehaald. Kapitein Giel Weerts, die in
die dagen de melk bij de boeren ophaalde
en naar de melkfabriek in Eckelrade
bracht, kreeg van de directeur aldaar gratis
boter aangeboden. Met beide middelen,

1.Pt numm's

beurt als eerste het vaandel te dragen.
Maar voor het zover was, werd er heel wat
werk verzet. De gezusters Meyers van het
gelijknamige naaiatelier in de
Lenculenstraat te Maastricht kregen de
opdracht een ontwerp voor het vaandel te
maken. Zij berekenden ook de benodigde
stoffen en garens. ^

Omdat het een half jaar na de bevrijding
op 12 september 1944 onmogelijk was om
in ons land stof voor het vaandel te
kopen, gewoon omdat er niets voor han-
den was, toog Mai Grosjean uit
's-Gravenvoeren naar Luik om de beno-
digdheden te kopen. Zij bracht het
gekochte naar haar huis vanwaar de stof-
fen en garens naar Mesch werden gesmok-
keld. In Maastricht kon men nu aan het
werk.
De totale kosten van het vaandel bedroe-
gen volgens Frans Houten en Joseph
Duijsens, de nog levende bestuursleden
van de Jonkheid uit 1945, de respectabele

D. 'v'. O

Het vuundel uit 1945.
Foto: Jeun Reihero, november 1991.

geld en boter, werden de eerste betalingen
gedaan.
Voorts werden er tijdens de bronkdagen
zeer veel rei-kaartjes en loten verkocht,
aangezien er op beide dagen een groot
aantal mensen op de been was. Of dit
laatste lag aan het feit dat er tijdens de
oorlogsjaren geen Bronk geweest was of
dat de Koninklijke Harmonie Sainte
Cécile voor de eerste keer in de geschiede-
nis de Bronk in Mesch opluisterde, valt
moeilijk te achterhalen. Na de Bronk
bleek dat de Jonkheid nog niet geheel uit
de kosten was. Er stond nog altijd een
flink bedrag open.
Besloten werd om tijdens de zomerkermis
in augustus 1945 een groot bal te houden
in het weiland van Teun Houten, vader
van de luitenant, op de hoek van de



Kommelsweg en de Heiweg.
Op kermiszondag stonden de gezichten
van de leden van de Jonkheid bijzonder
somber omdat het regenachtige weer de
mensen ervan weerhield de feestweide
te bezoeken. Tot grote vreugde van
secretaris-penningmeester Jean Huijnen
klaarde de lucht op maandag op en
onder een stralende zon en de prachtige
klanken van een Kerkraads orkest
stroomden de mensen de feesttent bin-

nen. Men was in één klap uit de zorgen.
Met recht kon de Jonkheid trots zijn op
een eigen Jonkheidsvaandel.

Beschrijving von het oude voundel
Het vaandel, zoals dat gemaakt is in het
atelier van de gezusters Meyers te
Maastricht, is 195 cm breed en 145 cm
hoog en is evenals de twee bijbehorende
standaards (sjtendaore) gemaakt van
natuurzijde. De standaards zijn echter
verloren gegaan.
Op de voorzijde van het vaandel is een
kruis van oranje zijde aangebracht. Het
beslaat de volle breedte en hoogte van
het vaandel. Het is 29 cm breed. In het
kruis staat de tekst “Jonkheid Mesch".
Op het bovenste deel van het kruis staat
het jaartal 1945. Letters en cijfers zijn
met blauw-groen garen en met een fes-
tonneersteek uitgevoerd. De resterende
vlakken zijn van groene zijde, afgebiesd
met een vijf millimeter brede zilverkleu-
rige festonneersteek. In het midden van

het kruis is een paars, zijden vierkant
aangebracht met daarop het opschrift in
zilveren letters "Sint Pancratius B.V.O."
(bidt voor ons). Het vlak is afgezet met
een acht millimeter brede zilveren fes-
tonneersteek. Aan drie zijden bevinden
zich zeven centimeter lange rose en
witte zijden franjes. Aan de linker zijde
zijn acht paarse lussen gemaakt om het
vaandel op te hangen. Het vaandel
wordt rechtop gedragen.

Het beeld von Sint-Pancratius wordt in de processie meegedrugen
door (v.|.n.r.) Stefan Lemlíin, Robert Wotervul, Jerome Príckoerts en
Jacques Prickoem).
Foto: M.Lemti'|n, 1991.

De achterzijde van het vaandel laat het
spiegelbeeld van de voorzijde zien.
Het hele vaandel verkeert in redelijke
staat.

Het nieuwe voundel
Sinds zijn aantreden op Tweede
Pinksterdag 1990 werd door het bestuur,
bestaande uit kapitein Eric Janssen, lui-
tenant Jacco Homblen, vaandrig Eddy
Royen en secretaris-penningmeester
Marco Gorissen, gedacht aan een nieuw
vaandel. Het bestaande vaandel, stam-
mende uit 1945, had reeds vele jaren
dienst gedaan en was inmiddels dusda-
nig versleten en verschoten, dat het aan
Vernieuwing toe was. Het bestuur
besloot tenslotte op zoek te gaan naar
iemand die bereid zou zijn een nieuw
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vaandel te maken. Uiteindelijk kwam
men terecht bij mevrouw Tonny
Boersma-de Vrede uit Noorbeek, die in
het verleden reeds nieuwe vaandels had
gemaakt voor de Jonkheden van
Banholt en Breust (zie voor dit laatste
Uit Eijsdens Verleden nr. 18, juni 1982,
pag. 12-21).
In het najaar van 1990 werd voor het
eerst Contact met mevrouw Boersma
gezocht. Na enkele gesprekken werd de

" Je W m ff*
Waandel Éeïl/löór/asmeí31

knoop doorgehakt en werd de opdracht
gegeven een nieuw vaandel te maken.
Uiteraard werden er enkele afspraken
gemaakt, omdat het bestuur het van
groot belang vond dat het nieuwe vaan-
del onmiskenbaar het eigene van Mesch
zou uitstralen.

In de afbeelding is dan ook duidelijk de
beeltenis van de patroonheilige
Pancratius herkenbaar, met op de ach-



tergrond de toren van de parochiekerk
in Mesch. Andere zaken die tot inspira-
tiebron hebben gediend zijn: de smede-
rij, de boerderijen, de bruggetjes over de
Voer, de groentetuinen en hoogstam-
boomgaarden in het dorp en op de
Mescherberg en natuurlijk het gebruik
om de gevel van een woning te sieren
indien hier aanleiding toe bestaat. De
voorzijde van het vaandel is verder
gesierd met het rood-wit-blauw-rozet
van de Jonkheid van Mesch. Aan de
achterzijde is op verzoek van het
bestuur de afbeelding overgenomen die
ook op het vaandel uit 1945 stond, met
de tekst "Sint-Pancratius B.V.O.”. Tevens
is op de achterzijde het jaartal 1991
geplaatst, dat aangeeft in welk jaar het
vaandel in gebruik werd genomen.

Teneinde het nieuwe vaandel goed te'
beschermen, heeft dit bestuur besloten
een vitrinekast te laten maken waarin
het doek bewaard kan worden. De kast
werd geplaatst tegen een binnenwand
van de parochiekerk. Op deze wijze heb-
ben belangstellenden de gelegenheid
om het vaandel gedurende het gehele
jaar te aanschouwen. Naast de vitrine-
kast prijkt het gebed dat bij de inzege-
ning werd gesproken door pastoor
L. Sangers.

Financiiën
Uiteraard was het niet zo, dat het
Jonkheidsbestuur gelden had klaar lig-
gen om deze operatie te bekostigen. Het
bestuur besloot daarom, vooraleer
opdracht te geven tot het maken van
een nieuw vaandel, een extra rondgang
door het dorp te maken met de "bugel".
De opbrengst was van dien aard, dat
zowel het vaandel als de vitrinekast
hieruit betaald konden worden.

lnzegeníng
Alvorens het vaandel in gebruik te
nemen, werd het tijdens de hoogmis
van zondag 5 mei 1991, die werd opge-
luisterd door het Jongerenkoor van
Mesch onder leiding Van Giel Weerts,
ingezegend door pastoor L. Sangers. Ter
ere van de patroonheilige werd ook het
Sint-Pancratiuslied gezongen, waarvan
de tekst als volgt luidt.

Kom laat ons thans een loflied zingen
Onze patroon Pancratius ter eer,
Die van oudsher ons allen heeft gezegend
Door zijne bee bij Jesus onze Heer.

Refr.: O, Sint-Pancratius, beschermer van ons Mesch.
Laat thans uw zegen dalen, op ons in dit gewest,
Laat thans uw zegen dalen, op ons in dit gewest.

Wij knielen neer, eerbiedig, aan uw voeten
En smeken u bewaar ons hoogste goed
Wij willen u vol dankbaarheid begroeten,

Na de dienst maakte de Jonkheid van
Mesch een rondgang door het dorp,
begeleid door de Koninklijke Oude
Harmonie van Eijsden. De rondgang
eindigde bij De Laathof, alwaar een fees-

.telijke bijeenkomst plaats vond. Vele
dorpelingen maakten van de gelegen-
heid gebruik om het vaandel rustig in
zich op te nemen en tevens een blik te
werpen op de bescheiden tentoonstel-
ling van foto's die tot inspiratiebron
gediend hadden om dit vaandel te reali-
seren.

Alles bij elkaar mag gezegd worden dat
Mesch een prachtige aanwinst erbij
heeft gekregen, die eens te meer aan-
toont dat een kleine gemeenschap tot
grote daden in staat is.

ROB BOERSMA
PIERRE [EUKENS



Jon Lucossen von Libeek en zijn voorouders

l. lnleiding
In Uit Eijsdens Verleden van september 1989
(nummer 46/47) werd verteld, hoe de
Lucassens van Libeek naar Eijsden kwamen.
Ene Jan Lucassen (geboren circa 1565 en over-
leden 31 maart 1639), van wie de grafsteen te
vinden is naast de kerk van Sint Geertruid, was
de lloudste" mannelijke Lucassen in dat ver-
haal. Vermeld werd over zijn ouders, dat
slechts de naam van zijn moeder met zeker-
heid vaststond: Barbara Lucas(sen). Zij trouwde
rond 1600 _ waarschijnlijk in een tweede
huwelijk _ met Coen Kalrejans uit Libeek en
overleed na 23 augustus 1614. Niet kon wor-
den achterhaald, wie Jans vader was. Ook bleef
onduidelijk, waarom Jans moeder Barbara
Lucas(sen) heette en Jan dus dezelfde achter-
naam als zijn moeder droeg.

We zijn nu ruim twee jaar verder en geleidelijk
is door verder onderzoek het hele “plaatje”
over Jans voorouders boven tafel gekomen.

Hans van Hall, lid van de redactie van dit blad,
maakte dit resultaat mogelijk. Hij is op het
Rijksarchief in Limburg te Maastricht bezig
met het ordenen en toegankelijk maken van
veel nog in depot liggend materiaal van de
schepenbank Breust. En in dit materiaal,
bereidwillig door hem voor bestudering ter
beschikking gesteld, werd de sleutel gevonden
voor de oplossing van de vraag, wie dan wel de
vader was van Jan Lucassen van Libeek.

2. De ouders von Jorr Lucassen von Libeek
In de periode 1612-1618 werden voor de sche-
penbank Breust processen gevoerd tussen
Griet, de weduwe van Jeucken Jeukckens van
Sint Geertruid en Coen Kalremans uit Libeek,
man van Barbara Lucas(sen)1 en tussen Peter
Paesschen en Coen Kalremans. Coen was toen
ongeveer 60-65 jaar oud; een hele leeftijd in
die rijd.
De processen gingen over nog te betalen las-
ten. -
Ene Peter Paesschen van Maarland was bij
Coen Kaldermans (soms zo geschrevenl) geko-
men en had gesteld, dat deze hem jaarlijks een
bedrag schuldig was en dat hij over documen-
ten beschikte, die dit konden bevestigen.
Coen had toen te goeder trouw betaling toege-
zegd en was gaan betalen. Later kwam hij er
achter, dat hij ten onrechte aan het betalen
was. Uit oude stukken, van 30 jaren daarvoor,
was hem namelijk gebleken, dat er geen enkele

reden was om aan Peter Paessen jaarlijks
grondrente te voldoen.
Ook Griet, weduwe van Jeucken Jeuckens van
Sint Geertruid, was in een dispuut met Coen
over al dan niet betalen van grondrente i.v.m.
een vroegere overdracht van land, een aankla-
gende partij.
Ook hiertegen ging Coen Kaldermans in ver-
weer en baseerde zich op oude stukken.
Coen Kaldermans had deze oude akten bij de
schepenbank Breust opgevraagd en gekregen.
Het ging om stukken van 18 januari 1567 2 en
9 januari 1570, waarin overdracht van een huis
en land en de koopcondities waren vastgelegd.
Uit de procestukken en de daarbij gevoegde
kopieën van bovengenoemde twee akten bleek
o.m. dat:
- Coen Kalremans de tweede man was van
Barbara Lucas(sen);
-Jan Lucassen de zoon was van Barbara;
- ene Lucas Cleusens Petermans “bij synnen
leven geweest was man en de mombaer van de
tegenwoordige huysfrouw van Coen
Kalremans” (van Barbara dus) ;
- de verkoop van land indertijd geregeld was
tussen Jeucken Jeuckens van Moerslag en
Luycas Cleusens (Petermans) van Libeek, de
overdracht van een huis tussen ldda Paesschen
van Maarland en Luycas;
- aan alle koopcondities was voldaan.

Daarmee stonden de namen van Jan Lucassens
ouders vast: Lucas Cleus(s)ens Petermans en
Barbara NN. Ook werd begrijpelijk, waarom
moeder Barbara later “in de wandeling"
Barbara Lucas(s)en werd genoemd.
Andere archiefstukken leverden aanvullende
informatie op: Barbara zal tussen 1534 en 1544
geboren zijn.3 Lucas, geboren voor 1547, is tus-
sen 19 januari 1570 en 19 mei 1577
overleden.4 Zoon Jan werd circa 1565 gebo-
ren.5

3. Jons grootouders en overgroorouders
Vol nieuwe moed na de hiervoor vermelde
vondsten werd verder gespeurd in de oude
archieven. En met succes, want ditleverde de
nu volgende informatie over Jans voorouders
op.

Clues (=Klaas) Petermans, vader van Lucass,
trouwde met een zekere Griet NN.6 Clues over-
leed tussen 15607 en 21 oktober 1567; zijn
vrouw na de laatstgenoemde datum. Het gezin
woonde in Libeek. Clues is voor 1500 geboren.
Peter(man) Teppers _ ook wel Peter Dirick
Tepperssoen genoemd -Jans grootvader,

9
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trouwde voor 1495 met Boetzen Pleumeickers.9
Er waren tenminste zes kinderen: Heyn (gebo-
ren voor 1507), Claes (geboren circa 1494),
Leen (geboren voor 1520), Direck, Houb en
Coen.
Peter(man) Teppers overleed tussen 13 januari
1541 en 31 maart 1546.101n 1541 droeg hij
zijn huis en bezit aan grond over aan Jonker
Hendrik van Holsit genaemt Oost, omdat hij
de daarop drukkende lasten niet meer kon
opbrengen. 11
Peter Teppers woonde net als zijn vader Derick
in Libeek. Over die verdere voorouders is ook
nogal wat bekend geworden, maar dit valt bui-
ten het kader van dit relaas.

4. ToT slot nog enkele opmerkingen over Lucos Cluessen
Peiermons
4.1. Lucas woonde dus in Libeek. Op 9 januari
1570 kocht hij een gedeelte van een huis en
hof te Libeek.12 Dat was het huis waar later, in
1612-1618, zo'n deining over ontstond. Hij
bezat al een stuk land ernaast en Leen
Petermans (een oom?) had een stuk aan de
andere zijde. Dit huis werd nog in 1612 door
Barbara en haar tweede man, Coen Kalremans,
bewoond.13 Het was toen één van de vijftien
huizen in Libeek.
4.2. Nu bekend is dat de ouders van Jan
Lucassen Lucas en Barbara waren, is begrijpe-
lijk dat twee van Jans kinderen vernoemd zijn
naar deze grootouders: Lucas, geboren 1600-
1604, en Barbara. (Zie hiervoor ook U.E.V. sep-
tember 1989, nr. 46/47.)
Lucas was _ gelet op de vernoemingsgewoon-
ten _ de eerstgeboren zoon; Giel en Jan waren
de andere zonen uit het huwelijk van Jan
Lucassen en Margaretha Cremers.
Het is nu ook begrijpelijk, dat Lucas als eerstge-
borene in Libeek bleef wonen en dat Giel naar
Moeslag ging. Dat het tussen de zonen niet
altij koek en ei was, weet de lezer(es) van het
eerdere artikel al!

I.PH.L UCASSEN

Noten
1 RAL, Schepenbank Breast, procesdossiers.
2 Zie ook bijvoorbeeld schepenbank Breast, protocol

van de gerechtszitfingen 1565-1571 blz. 94, 105
en 153.

3 Schepenbank Breast, procesdossiers, stuk van 26-2-
1614.

4 Schepenbank Breast, protocol van de gerechtszíttin
gen 1571-1578, 1581-1582, blz. 147 v° en kladpro
tocol van akten van overdacht 1558-1561.

5 Schepenbank Breast, procesdossíers, 2-3-1625.
6 Schepenbank Breast, protocol van de gerechtszíttín

gen 1565-1571, blz. 88.
7 Rijksarchief ín Luik, collegiale St.-Martin Luik no.

530, blz. 93 v°.
8 Schepenbank Breast, protocol van de gerechtszittin

gen 1565-1571, blz. 86.
9 Schepenbank Breast, protocol van akten van over

dracht 1529-1553, blz. 161, 13-1-1541.
10 Idem, blz. 161 en LVO, inv. nr. 5320 blz. 48.
11 Schepenbank Breast, protocol van akten van over

dracht 1695-1570, blz. 161, 13-1-1541.
12 Schepenbank Breust, protocol van akten van over

dracht 1562-1570, blz. 255 v° 9-1-1570.
13 Schepenbank Breast, procesdossíers, 1-4-1612.
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Kroniek Eijsden 1981

14 februari ^
Tijdens de galazitting Van de carnavals-
vereniging “De Klééflep" in het vereni-
gingsgebouw van de Koninklijke Oude
Harmonie van Eijsden wordt de Hasseltse
radioreporter en hoofdproducer van de
ERT-Hasselt (België) Jos Ghysen geïnstal-
leerd als de vijftiende Ridder in de Orde
van de Gouwe Cramignon.

22 februari
Brand in de woning Hoogstraat 10 in
Maarland. Een van de bewoners komt
daarbij om het leven.

24 februari
De Tweede Kamer der Staten-Generaal
aanvaardt het ontwerp van Wet nr.
15.521 met betrekking tot de gemeentelij-
ke herindeling van Zuid-Limburg.

12 muurt
Ten kantore van het architectenbureau Ir.
P.Satijn te Gronsveld heeft de eerste ver-
gadering plaats van de officieel ingestelde
werkgroep "Integratieproject voormalig
Ursulinencomplex Eijsden" onder voor-
zitterschap van de heer P.Verschoor,
hoofd van de afdeling Algemeen
Akkomodatiebeleid van het Ministerie
van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk.

24 muurt
Gemeenschappelijke vergadering van de
colleges van Burgemeester en Wethouders
van de gemeenten Eijsden en Gronsveld
in verband met het feit dat de Tweede
Kamer der Staten-Generaal tijdens haar
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vergadering van 24 februari 1981 aan-
vaard heeft het ontwerp Van de wet met
betrekking tot de gemeentelijke herinde-
ling van Zuid-Limburg.

28 muurt
Vertrek en aankomst te Eijsden
(Diepstraat) van de wielerklassieker,
genaamd l“De Hel van het Mergelland",
de negende in successie, georganiseerd
door het plaatselijk wielercomité met
dezelfde naam. Winnaar van het deel
"merkenteams" wordt René Koppert uit
Poeldijk.

ló upril
Tweede gemeenschappelijke vergadering
van de colleges van Burgemeester en
Wethouders van de gemeenten Eijsden en
Gronsveld in verband met de voorberei-
ding van de gemeentelijke herindeling
van Zuid-Limburg per 1 januari 1982.

19 april
Paaszondag. Na bijna vier maanden geslo-
ten te zijn geweest wordt de inwendig
gerenoveerde (vooral voor wat betreft het
interieur) Sint-Christinakerk aan de
Vroenhof op plechtige wijze weer in
gebruik genomen.

24 npril ^
Wethouder M.Debats der gemeente
Maastricht verricht de officiële opening in
het provinciaal Bonnefantenmuseum te

u.,



Maastricht van een tentoonstelling van
werken van de kunstfotograaf Werner
Mantz, zulks op de vooravond van zijn
tachtigste verjaardag. Werner Mantz
woont sinds 1969 met zijn gezin in
Eijsden.

i7 mei ^
Door een 4-1 overwinning op Polaris
wordt het eerste elftal van de voetbal-
vereniging Oranjeboys uit Oost-
Maarland kampioen van de eerste klasse
van de afdeling Limburg van de
K.N.V.B. en keert daardoor na één jaar
weer terug in de vierde klasse A van de
K.N.V.B.

19 mei
Ook de Eerste Kamer der Staten-
Generaal aanvaardt het ontwerp van
Wet nr. 15.521 met betrekking tot de
gemeentelijke herindeling van Zuid-
Limburg.

13 juni >
De stichtingen “Eijsdens Verleden" en
“Kaomptloore” presenteren in de zaal
Vranken aan de Kerkstraat het dubbel-
nummer 13/14 van het driemaandelijk-
se periodiek van eerstgenoemde stich-
ting, genaamd "Uit Eijsdens Verleden",
dat geheel gewijd is aan de Bronk in
Eijsden. Het dubbelnummer is een
bewerking (tevens uitbreiding) van het
in 1975 door kapelaanj. Hegtermans
geschreven boekje "De Bronk in
Eijsden". Van de presentatie werd een
avondvullend programma gemaakt
(filmvertoning, voordrachten, bronk-
muziek en een uitgebreide quiz).

uëver de broenk gekald
13 en 14 juni
stichting kaomptloore en stichting eijsdens
verleden

1M
uëver de broenk gekald, 'n programma van en
mor eusdenaren. met:
_ resentatie nieuwe uitgave uit eijsdens verleden:

broenk ien eese'
_ bronkmmpje uit de jaren 'zo
_jonkheden van breust. caesten, eijsden , mesch.

oost en maarland samen m een spelquiz
-intervieuws
-piano improvisatie op 't bronkthema
-kabaretgroep kemiek met 2 speciale bronknummers
_ presentatie; josette henquet. andré warnier,
stan spauwen
Mm'
4.00 uur opening bronktentoonstelling

15.30 uur pianoconcert door paul eoenjaens
1600 uur film 'de bronk' (50 min.) van a.wamier
18.00 uur sluiting
plaats: zaal vranken. kerkstraat 4. eiJsden

k o
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14 juni
Dezelfde stichtingen organiseren,
wederom in de zaal Vranken, een expo-
sitie over alles wat met de Bronk te
maken heeft, zoals oude en nieuwe
bronkfotofs, voorwerpen en attributen,
processievaandels e.d. Voorts wordt een
dia-serie gedraaid, alsmede een film met
beelden van de Bronk in de afgelopen
drie jaren.

14 juni
De Stichting Cultureel Centrum Eijsden
organiseert in haar Centrum aan de
Breusterstraat een kamermuziekavond
die gegeven wordt door het internatio- 13 September ^
naal bekende Janácek Ostrava Open Dag van de Eijsdense vrijwillige
Kamerorkest uit Tsjechoslowakije. brandweer in het kader van de

Nationale Brandweerdag 1981. De leden
van de brandweer treden voor het eerst
op in hun nieuwe uitgaansuniform,
aangeschaft ingevolge het besluit van de
gemeenteraad van 14 april 1981. In het
kader van de Open Dag hebben duikde-
monstraties plaats in het gemeentelijk
zwembad “De Treffer". Voor en nabij de
brandweerkazerne in de Drekkesteeg
vinden voorts demonstraties plaats met
brandweermateriaal.

20 juli ^
Overlijden te Maastricht (begrafenis in
geboorteplaats Wijlre) van de zeereer-
waarde heer F.J.T.Debets, die van 27
augustus 1948 tot 1 juli 1965 pastoor is
geweest van de parochie van de H.
Martinus te Breust-Eijsden.

H oktober ^
Receptie in de Mariaschool aan de
Breusterstrat bij gelegenheid van het
afscheid van de zeereerwaarde heer
P.M.51angen als pastoor (sinds 15 juni
1973) van de parochie van de H. Martinus
te Breust-Eijsden.

18 oktober
De Koninklijke Oude Harmonie van
Eijsden behaalt op het Federatief
Bondsconcours van de Fedekam Limburg
(Federatie van Katholieke Muziekbonden

31 üUgUSTUS ^ in Limburg) te Lanaken (België) in de
50-jarig huwelijksfeest van het echtpaar superieure afdeling Harmonieën met 331
Theunissen-Schiffelaers, Stationsstraat punten een eerste prijs met lof.
16.
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21-23 oktober
Stemming ter verkiezing van de 15
leden van de Raad van de per 1 januari
1982 te Vormen nieuwe gemeente
Eijsden, die - na een hertelling op 23
oktober - het volgende resultaat heeft:
Lijst 1 (PvdA) 1 zetel, lijst 2
(M.F.W.Waterval) 3 zetels, lijst 3
(H.J.Spronck) 2 zetels, lijst 4
(L.H.Houten) 1 zetel, lijst 5 (CDA) 5
zetels, lijst 6 (VVD) 2 zetels, lijst 7
(H.J.Inden) 1 zetel.

27 oktober
Openbare vergadering van de vijftien
op 21 oktober nieuw gekozen leden van
de Raad der per 1 januari 1982 nieuw te
vormen gemeente Eijsden, waarin voor
de Commissaris der Koningin in de pro-
vincie Limburg, die de vergadering
voorzit, het profiel wordt geschetst van
de gewenste burgemeester der nieuwe
gemeente Eijsden.

10 november
In een spoedeisende vergadering ver-
leent de gemeenteraad een krediet van
f. 6.758.000,- Voor de verwezenlijking
van het "Integratieproject
Ursulinencomplex", nadat de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg te
Zeist een gedeelte ad f. 3.000.000,- van
de stichtingskosten subsidiabel had ver-
klaard.

15 november ^
ln de Sint-Martinuskerk Van Breust
wordt de zeereerwaarde heer P.J.Wilms
door de hoogeerwaarde heerJ.Douven,
pastoor-deken van Gronsveld, geïnstal-

leerd als pastoor van de parochie van de
H. Martinus te Breust-Eijsden.

se ,
21 november ^

50-jarig huwelijksfeest van het echtpaar
Mertens-Piters, Julianastraat 79.

25 november ^
Het slopersbedrijf Crijns te Amby
(gemeente Maastricht) maakt een aan-
vang met het slopen van dat gedeelte
van het Ursulinencomplex dat geamo-
veerd moet worden.

4 december
De Commissaris der Koningin in de
provincie Limburg deelt de burgemees-
ter telefonisch mede dat bij Koninklijk
Besluit van 3 december met ingang van
1 januari 1982 benoemd is tot burge-
meester der per die datum te vormen
nieuwe gemeente Eijsden: de heer
J.G.T.Bouwens, burgemeester der
gemeente Simpelveld.

15
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9 december >
In het bijzijn van de leden van zijn
gezin, zijn medebestuurders van de
Stichting Eijsdens Verleden en de leden
van het college van Burgemeester en
Wethouders, wordt aan de voorzitter
van de Stichting Eijsdens Verleden, de
heerJ.Ch.L.G.Warnier, oud-hoofd ener
school, door de burgemeester een gete-
kend exemplaar (exemplaar no. 15) van
het fotoboek "Monumentaal Eijsden'I
uitgereikt.

17 december
Ontvangst van het Koninklijk Besluit
van 3 december, waarbij met ingang
van 1 januari 1982 wegens opheffing
van zijn gemeente eervol ontslag is ver-
leend aan de heer H.].G.Wijnands, bur-
gemeester der gemeente Eijsden.

30 december >
Afscheidsreceptie in het Cultureel
Centrum Eijsden bij gelegenheid van
evengenoemd ontslag van burgemeester
Wijnands. Aan het begin van de recep-
tie wordt door loco-burgemeester Van
Aubel aan de scheidende burgemeester
een getekend exemplaar (exemplaar no.
16) van het fotoboek “Monumentaal
Eijsden" uitgereikt.

31 december
24.00 uur: Opheffing - ingevolge artikel
2, eerste lid, van de Wet van 21 mei
1981 (Stb 288) tot gemeentelijke herin-
deling van Zuid-Limburg - van de inge-
volge het Koninklijk Besluit (van koning
Willem I) van 6 maart 1828, no. 165,
per 17 oktober 1828 gevormde nieuwe
gemeente Eijsden, waaraan per 1 januari
1943 nog werd toegevoegd het grondge-
bied van de per die datum opgeheven
gemeente Mesch.
Voor het vervolg van deze notitie wordt
Verwezen naar het gestelde onder 1
januari 1982 (0.00 uur) van de Kroniek
1982.

H.[.G. WIINANDS
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fle Minima ßiirrirr
Nieuws- en Advertentieblad voor de Provincie Limburg

verschijnt wekelijks in 4 à s bladen op DINSDAG, DONDERDAG en zATERDAG

Eijsden, 12 Jan. Nog altijd huizen de Zigeuners in onze
streken en ofschoon niet meer zooveel als in het begin
hebben ze 's Zondags nogal bekijks. Dezer dagen moet
hun een som gelds door den Griekschen consul in
Amsterdam toegezonden zijn, eene slecht bestede gift,
want in die dagen moet er volop jenever zijn gedron-
ken, en hadden de lui onder elkander nog al eens
twist, zoodanig zelfs, dat op zekeren nacht de mare-
chaussees, met de bewaking van den troep belast, met
de bajonet op het geweer zijn moeten tusschenbeide
komen. De waakzaamheid der politie kan niet genoeg
geprezen worden, want hoewel ze slechts op een kwar-
tier afstands van de kom der gemeente liggen, wordt
niemand hier iets van hen gewaar. Men hoort maar
niet, wanneer of ze verhuizen zullen.

(L.C. donderdag 13 januari 1887)

Eijsden, 1 7 Jan. Naar wij uit goede bron vernemen -
zoo schrijft men aan de I'Prov. Gron. Ct” - heeft men
te Eijsden een grot ontdekt in den zoogenaamden
Eyserberg. Tot heden wist men van het bestaan dier
grot niets af, doch dezer dagen vond men in den berg-
rug een diepte waarin aanvankelijk geen grond kon
gepeild worden. Een waaghals liet zich een touw om
het middel binden en door de van boven betrekkelijk
nauwe opening naar beneden zakken. Na twaalf meter
dalens voelde hij vasten grond onder de voeten en
bevond zich in een ruim hol, waar twee menschelijke
geraamten en onderscheiden riffen van dieren, zooals
van hazen en konijnen, lagen. Overal in de wanden
waren nagelkrassen zichtbaar, zeer zeker veroorzaakt
door de verongelukte mensen en dieren.

(L.C. dinsdag 18 januari 1887)

Eijsden, 19 Jan. Nog steeds blijft de veelbesproken
Zigeunertroep op Nederlandsch grondgebied. Het gou-
vernement voorziet in het onderhoud van deze 45
personen. Nog dezer dagen werden een aantal tenten,
dekens en levensmiddelen hun toegezonden.

(L.C. donderdag 20 januari 1887.)

Eijsden, 28 Jan. Een 12tal der gekampeerde Zigeuners
nl. die van het eiland Corfou (Griekenland) vertrekken
morgen naar Amsterdam, alwaar zij ingescheept en
verolgens naar hun land teruggebracht worden.
Omtrent de anderen duren de onderhandelingen nog
steeds voort. Intusschen is het te hopen dat ook deze
spoedig deze streken mogen verlaten, te meer nog
daar, tengevolge van niet meer bewaking door de
Belgische politie, de inwoners van Moulingen en

'l7

Berneau, alsmede de personen die naar den kant van
België passeeren, soms op brutale wijze Worden lastig
gevallen.

(L.C. zaterdag 29 januari 1887)

Eijsden, 31 Jan. Met den express-trein van den
Hollandschen spoorweg reisden gisteren, onder gelei-
de van twee marechaussees 12 Zigeuners of Grieken
(mannen, vrouwen en kinderen) van Rotterdam naar
Amsterdam, van waar zij per stoomschip naar hun
land worden vervoerd, gedeeltelijk onder geleide van
den brigadier-majoor der rijksveldwacht Goudriaan,
die zich aan het station te 's Hage bij de twee beamb-
ten der marechaussee voegde.
Behalve deze Grieken, bestaat de Zigeuner-troep, die
nog altijd onder deze gemeente op den grooten weg
naar Luik in tenten gelegerd is, uit 18 Serviërs en 15
Hongaren. Ook dezen zullen spoedig naar hun land
gezonden worden.
Ofschoon het wilde volkje, dat, jammer genoeg, erg
aan watervrees schijnt te lijden, want er zijn eenige
flinke mannen en schoone vrouwen bij, een kouden
tijd in de weinig beschutte tenten heeft doorgebracht,
hebben de Zigeuners geen gebrek geleden en zullen ze
de meest booze dagen van hun leven niet op
Hollandsch grondgebied hebben doorgebracht. Door
de zorg van den Minister van Justitie kregen ze een
goed aantal dekens en dagelijks werd hun door den
brigadier der marechaussees voor een bedrag van elf
gulden aan aardappelen, spek, brood en koffie uitge-
reikt. Eén ding hadden de lekkerbekken maar tegen de
voeding, ze wilden namelijk met alle geweld suiker in
hun thee hebben!

(L.C. dinsdag 1 februari 1887.)

Eijsden, 4 Febr. Naar het H.D. verneemt, zullen
Maandag den 7 a.s. de Zigeuners, die zich aan de gren-
zen van ons land bevinden, per trein, vertrekkende
ten 6,47, naar het land van herkomst worden terugge-
voerd.

(L.C. zaterdag 5 februari 1887)
Eijsden, 7 Febr. Eindelijk zijn we toch van den onaan-
genaamen en lastigen Zigeunertroep verlost; de laatste
32 vertrokken heden met den lsten trein via Venloo-
Kaldenkirchen, respectief naar Passau en Weenen.
O.m. werden hun nog meegegeven 36 broden, 15
kilogr. worst en 1 ton bier.

- Evenals op vele plaatsen, zal ook hier 's Konings
705te verjaardag feestelijk herdacht worden. O.a. zal in



den namiddag de schooljeugd onthaald worden op
chocolade en broodjes, en 's avonds zal een fakkelop-
tocht worden gehouden.

(L.C. dinsdag 8 februari 1887)

Te Eijsden wordt 's Konings 705te verjaardag met veel
luister gevierd. O.a. bevat 't program der feestelijkhe-
den: het lossen van 1010 kanonschoten, te 2 ure
optocht door Oost, Maarland en Breust, te 3 uur ont-
haal der schooljeugd op chocolade enz, te 4 uur
optocht door Eijsden, te 6 uur groote en prachtige fak-
keloptocht door Breust, Caestert en Eijsden, illumina-
tie van het gemeentehuis, en het ontsteken van vuur-
werken in verschillende soorten en kleuren.
De twee Harmonieën zullen de optochten met hunne
muziek opluisteren.

(L.C. donderdag 17 februari 1887)

Bekendmaking-
De ondergeteekende heeft de

eer het geachte publiek van
Eysden en omstreken be-
kend te maken, dat hij zich
alhier gevestigd heeft. en bij
hem verkrijgbaar is, dagelijks
versch wil en zwart brood.
vla, rfiste en under,
nuikergebak enz.

Hij heeft tevens
een GAFÉ GEOPEND,

en beveelt zich minzaam in
de gunst van ,t geëerde pu-
bliek aan.
EYSDEN, 16 Febr. 1887.

A. Schreurs-Bindels.

(L.C. zaterdag 25 februari 1887)

Cafe-Restaurant
met

V
VERGUNNING te hu-

ren, om dadelijk te aan-
veertien, gelegen te Emmen,
Holland.

"
Adres J. THEUNISSEN..

TBIQUET, Emden.
(L.C. zaterdag 25 februari 1887)

Eijsden, 9 Maart. Eene zeldzame vangst deed dezer
dagen een inwoner dezer gemeente. Hij had namelijk
in een Vertrekt zijner woning eene muizenval van
ijzerdraad gespannen. Toen men na twee dagen ging
kijken, vond men er niet minder dan zeven muizen
in, twee ouden en vijf pas geworpen kleinen, die door
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de onvoorzichtigheid en snoeplust der moeder in de
gevangenis geboren werden.

(L.C. donderdag 10 maart 1887)

Eijsden 20 April. Maandag met den trein van 10 ure
v.m. vertrokken 46 leden van lt landbouw-casino
alhier naar Meerssen, ten einde deel te nemen aan de
verkiezing voor een lid van het Hoofdbestuur van de
Maatschappij van Landbouw in Limburg.
In den v.m. bracht de telegraaf het bericht dat de
Hoog Geb. Heer Graaf de Geloes alhier, met over-
groote meerderheid van stemmen gekozen was. Deze
zegepraal veroorzaakte eene feestelijke stemming in
ons dorp, en de Harmonie St. Cecilia begaf zich te 5
uur naar het station om de trouwe kiezers met het
Ned. Volkslied te verwelkomen. Gevolgd door de
Harmonie trokken de kiezers nu door de voornaamste
straten en ten slotte werd den nieuw gekozene, onder
't gebulder des geschuts, eene serenade gebracht.

- Naar wij vernemen zal de Oude Harmonie ook deel-
nemen aan den wedstrijd te Nijmegen.

(L.C. donderdag 21 april 1887)

Eijsden, 4 Mei. De jachtopziener Van den heer graaf
van Geloes, J. van de Vyver alhier, betrapte dezer
dagen op heeterdaad een zekeren H.H. uit Luik, met
het Vangen van nachtegaals. Drie dier vogels, bene-
vens de netten werden in beslag genomen en tegen H
procesverbaal opgemaakt. Flink zoo!

(L.C. donderdag 5 mei 1887)

GROOT RINGSTEKEN TE PAARD
Op zondag den 5 juni aanstaande, bij den Heer
Wintgens aan het Withuis-Eijsden.
De prijzen zullen bestaan als volgt:
lste 80, - 2de 50, - 3de 30 francs.
Gedurende het concours
GROOT CONCERT
te geven door de Oude Harmonie van Eijsden,
Directeur de heer Defeche.

(L.C. zaterdag 14 mei 1887)

Eijsden, 10 Juni. De kersenhandel schijnt hier dit jaar
van weinig beteekenis te zullen worden. De boomen,
die de eigenlijke handelokers (bastaard dikke) moeten
opleveren, beloven nauwelijks een tiende van een
gewone oogst. Ook in de omstreken worden weinig
kersen gevonden.

(L.C. zaterdag 11 juni 1887)

Eijsden, 4 Juli. Toen gisteren alhier de tijding kwam,
dat de Oude Harmonie op den nationalen wedstrijd te
Nijmegen met den 4en prijs bekroond was, verkeerde
ons dorp weldra in feestelijke stemming. ln den
namiddag verzamelden zich honderden menschen
aan het station om de Harmonie bij hare terugkomst
feestelijk te ontvangen. Bij aankomst van den trein
weergalmde de lucht van vreugdekreten en kanon-
schoten, waarna door den heer burgemeester Dubois,
in eenige flinke woorden, de leden der societeit



werden welkom geheeten.
Nadat den heeren burgemeester en president eene
serenade was gebracht, begaf men zich naar het lokaal,
alwaar onder de vroolijkste stemming menig glaasje
op de behaalde zegepraal geledigd werd.
Van harte mag deze societeit thans worden geluk
gewenscht; immers niet alleen is zij de eenigste
Harmonie uit Limburg die te Nijmegen bekroond
werd, maar ook handhaafde zij daardoor haar roem,
en mag zich nog steeds verheugen aan het hoofd te
staan van de Limburgsche Harmonieën van plaatsen
beneden de 5000 zielen.
Moge dit gezelschap op dien weg blijven voortgaan,
dit is aller wenschl

(LC. dinsdag 5 juli 1887)

Te Pau/eten v. '15 Maart '88:
Een sterk en goed

ingericht

Woonhuis
met stallingen, schuur, bier-
brouwerij, goed beplmten
boomgaard en bonwlanden,
ter gezamentlijke grootte van
15 bundere, het al te Meeoh.
Adres: F. Dobofl. MESOH.

(LC. zaterdag 9juli 1887)

Eijsden, 12 Juli. Per spoor arriveerde verleden Zondag
namiddag alhier Z.D.H. Mgr. Boermans, Bisschop van
Roermond. Z.D.H. had verzocht alle feestelijkheden
tot het kerkelijke te bepalen.
Maandag in den voormiddag diende Z.D.H. in de
prachtig versierde kerk te Breust het H.Vormsel toe
aan de kinderen dezer parochie en aan een aantal pen-
sionairen uit het klooster der Ursulinen alhier.
Gedurende deze 2 dagen werd aan de meeste huizen
gevlagd en eenige honderden kanonschoten gelost.

(LC. donderdag 14 juli 1887)

Eijsden, 15 Juli. Tengevolge van het epidemisch heer-
schen der mazelen in deze gemeente zijn de gemeen-
te- en de kloosterschool sedert gisteren gesloten.
Ryckholt, 15 Juli. Onder toezicht van den heer
Dubois, professor te Amsterdam, worden gedurende
ruim veertien dagen opgravingen gedaan in de
boschrijke en bergachtige streken van Rijckholt en St.
Geertruid, waar overal grotten en spelonken worden
aangetroffen.
Ter plaatse, genaamd "Hinkeput", waar men een kuil
heeft uitgegraven van ongeveer veertig voet diepte,
werden veertien geraamten, benevens een groot aantal
overblijfsels uit de dierenwereld gevonden. Het doel
dezer opgravingen was, om Romeinsche oudheden op
te sporen. Aangezien men niets als gemelde voorwer-
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pen aldaar vond, waaraan weinig historische waarde
wordt gehecht, is het verder onderzoek gestaakt. Men
vermoedt, dat de gevonden menschenbeenderen
afkomstig zijn van aldaar in vroeger jaren opgehangen
misdadigers.

(LC. zaterdag 16 juli 1887)

- De Weled. Zeer geleerde heer Dubois, professor bij
het anatomisch onderwijs aan de universiteit te
Amsterdam, welke over eenige dagen de opgravingen
te Rijckholt en St. Geertruid leidde, heeft eervol ont-
slag uit die betrekking aangevraagd. Naar men ver-
neemt is hij voornemens eene wetenschappelijke reis
naar Oost-Indië te ondernemen.

(LC. dinsdag 19iuli 1887)

UITSLAG DER PERIODIEKE VERKIEZING VAN RAADS-
LEDEN
op 19Juli 1887.
Eijsden. Herkozen de heeren A.Spauwen, wethouder,
met 97, B.Pinckaers met 102 en W.Peusens met 76
stemmen.

(LC. donderdag 21 juli 1887)

. e ondergeteekenden be-
~ tuigen lange dezen weg

hunter: hartelijkea D A N K
aan al de kiezers„diejl.-
Dinsdagv 19 dezer tot her-
kieaing der ondergeteekenden
hunne stem uitbrachten.
EUsDEN, -20 Jun 1887.
A. Spauwen, wethouder.
B. Pine/mers, raadslid.
W. Peusens, raadslid.

(LC. zaterdag 23 juli 1887)

NICO DUIIKERS



Bij ons Thuis
AFLEVERING 2

Vanaf oktober tot Pasen werd bij ons
thuis dagelijks de rozenkrans gebeden,
een rozenkrans met een heel lange
staart van litanieën en gebedjes tot hei-
ligen, die huisheiligen waren geworden
en die bij ons thuis hun speciale plaats
hadden gekregen.
Zo kreeg St.-Joseph, die naast de Lieve
Vrouw stond op de schouw, zijn apart
en nogal lang gebed, daarenboven nog
enkele weesgegroetjes extra voor een
zalige dood. De heilige Donatus, die op
de kast van vader en moeders slaapka-
mer stond, werd met een tientje
bedacht, omdat moeder zo ijselijk bang
was voor onweer.
St.-Gerardus, die een plaats had naast
Sint-Donatus en door het jaar bij goed
weer regelmatig in Wittem bezoek kreeg
van bij ons thuis, bekwam in de winter-
avonden zijn Onze Vader en weesge-
groet met een aparte “bid voor ons".
Moeder had immers van die wonder-
baarlijke verhoringen gekregen door die
machtige heilige in haar moeilijke en
smartelijke uren als er 'n broertje of
zusje zou komen.
Zo werd Gerlachus aangeroepen vanwe-
ge het vee. Ook Sint-Cornelis en vooral
Sint-Antonius werd niet vergeten, die al
een paar keer moeders trouwring had
terugbezorgd, eens in een kussensloop,
een andere keer vanuit een opper hooi.
Na deze zeer dankbare aanroepingen
kwam er een merkbare opluchting
onder de nabidders, als moeder de
engelbewaarders van huis en hof, van
ouders, dienstvolk en kinderen begon te
gedenken, want dan kwam alleen nog
maar het gebed van St.-Bernardus:
“Gedenk, o goedertierenste Maagd", de
vijf Onze Vaders en weesgegroeten voor
de arme zieltjes en als slot de Engel des
Heren. Vanwege die lage staart gingen
wij liever naar 't lof, waar de rozenkrans
met korte staart gebeden werd en waar
je op 't end nog eens mee kon zingen
over “Uw rozenkrans bemin ik". Maar
vanwege het kattekwaad dat na het Lof
werd uitgehaald, mochten wij er bijna
nooit heen. Dat was ook volgens de
gedachte van mijnheer pastoor, die de
rozenkrans, in huiselijke kring gebeden,
verre verkoos boven een laat lof. Wij
kinderen begrepen niet wat hij bedoelde
als hij aan moeder en vader zei, dat in
dat oktoberlof velen niet kwamen om

Jezus, maar om Lazarus te zien. In het
dorp heette toch niemand Lazarus?
Vader en Moeder begrepen dat blijkbaar
wel. Polien moest daarom ook maar lie-
ver thuis meebidden. Voor 't oude
Doorke was 't om het even. Maar
Doorke bleef vanzelf thuis en nestelde
zich heel warmpjes naast de Brabantse
kachel. Met de pet op zijn knieën,
begon hij spoedig onder het bidden met
gevouwen handen te "duimen". Zijn
rozenkrans hing aan zijn bed of zat nog
in zijn zondagse broek. Soms dutte of
knikkebolde hij even. Dan bad moeder
eventjes luider of stootte een van de
kinderen hem aan.
Wij kinderen moesten op de knieën
voor een stoel. Vader zat gewoonlijk
voor tafel, zijn hoofd gestut in zijn han-
den en Polien mocht soms, als 't zonder
veel geluid gebeurde, de vaat doen.
Moeder had dat niet graag. Dat gaf maar
verstrooidheid. Daarom moesten wij
kinderen dubbel eerbiedigg zitten en
bidden. Moeder zelf bad als een heilige.
Wij voelden hoe echt dat allemaal was
en hoe diep zij dat meende...
Met Allerzielen werd de staart van de
gebeden nog een beetje langer want dan
kregen veel arme zieltjes met name een
beurt. Ook het zieltje dat 't langste in
het vagevuur was en het zieltje dat er
het eerste uit zou komen, werd dan zeer
afzonderlijk bedacht.
Kwam er onder het bidden bezoek, dan
was lt regel dat zonder In goeie avond of
een woord van welkom een stoel werd
toegeschoven en mee werd gebeden.
Zo'n huiselijk gebed verkortte de avond,
bracht wijding in de woning, schiep stijl
en sfeer. Bij ons thuis werd het dan zo'n
beetje als bij ons in kerk.
Ja 't was waar: Waar twee of drie of
meerderen in Jezus' naam, in Gods
naam bijeen zijn, daar is Hij in hun
midden.
Na de rozenkrans werd gebedeld om
nog wat langer op te mogen blijven.
Dan kon het bij ons thuis zo echt gezel-
lig zijn. Van een extra kopje koffie of
thee met een koekje of I'lekkertje'I ken-
den ze bij ons thuis niks. Toch was 't
dan heel erg knus en huislijk. It Werk
was gedaan; vader kreeg de krant, moe-
der nam de stopmand. Doorke smoorde
zijn pijpje en vertelde soms een sterk
verhaal. Polien breide aan een jumper
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volgens Voorbeeld met veel
Vragen aan moeder hoe 't
wel moest en of 't zo goed
was. De platenbijbel kwam
op tafel en de
St.-Michielsalmanak, de win-
terkermis maar Vooral
Sinterklaas kwam als middel-
punt Van gesprek en ver-
wachtingen de huiselijke
kring binnen. Wat fijn is
duurt gewoonlijk niet lang
_ “dat is maar een Vinger
lang” _ maar 'n Verborgen
appel of 'n paar noten waren
heerlijkheden die het “Vroe-
ger naar bed moeten" aan-
vaardbaar maakten. “Bidden
en slapen," dat zei vader
altijd veel te vroeg. Maar wij
hadden dan nog appels of
peren orn aan te knabbelen,
noten om te kraken en op te
peuzelen, zodat men bene-
den zich soms afvroeg waar-
om 't boven toch zo stil kon
zijn. Die ongewone rust en
stilte wekte wantrouwen,
want “als kinderen extra stil
zijn, dan is er iets aan de
hand,” zei moeder. En als de
trap dan kraakte en wij ons
gecontroleerd wisten, dan
lagen wij heel stil als
onschuldige engelen met
gesloten ogen en daarna
hielden wij die stilte vast en
vertelden dan heel zacht alsof niemand
van buiten mocht horen over
Sinterklaas en Zwarte Piet en wat ze
brengen moesten, en wie Sinterklaas wel
kon zijn en over Hannes de slager, die 't
grote varken nog moest komen slachten
en of wij wel de blaas zouden krijgen
om er een voetbal Van te blazen met
Vaders fietspomp, en over de "proef" die
wij dan naar Pastoor moesten brengen,
en wat we dan zouden krijgen als pas-
toor thuis was en zelf opendeed en hoe
't ons zou Vergaan met een "lekkere
niks" als juffrouw Betje de karbonade
aannam.
Want bij ons thuis leefde men erg mee
met kerk en geestelijkheid en al was pas-
toor dan in de volksmond rijk, toch
moest hij van bij ons thuis overal in
meedelen. Hij kreeg zijn eieren met

Pasen, met de kermis wat van het baksel
en ook wat fruit en natuurlijk, het voor-
naamste, ook Van de slacht. "Dat hoort
zo," zei moeder. Dat was traditie, dat
was zo gebruikelijk bij ons thuis.
Wat zien eenvoudige, diepgelovige men-
sen de zaken soms heel zuiver... Wij
maakten ons niet druk over gebruiken
of misbruiken. Wij verheugden ons over
het bezoek aan de pastorie, want 'n
appel of 'n peer, nog meer 'n dubbeltje
voor de spaarpot met de complementen
Voor ons thuis van mijnheer pastoor,
daarmee was voor ons iedere proef meer
dan betaald.

(Wordt vervolgd)

PJ.M.WOLFS

2'l

Bij ons thuis...
Pierre en Fons Wolfs, 1941.



Kint g'r oes vertelle...

Rond 1910 werd er aan de Bovenstraat te Mesch in het weiland naast het huidige pand nummer
15 grondonderzoek gedaan door de Heidemaatschappij te Arnhem.

Men wilde onderzoeken of kolenwinning in deze streek rendabel zou zijn. Dit was niet het
geval, want er zijn in Mesch nooit kolen naar boven gekomen. Althans niet in economisch ver-
antwoorde hoeveelheden!
Volgens de overlevering volgden de Meschenaren het onderzoek op de voet. Toen na enkele
dagen nog geen resultaat geboekt was, wierpen omwonenden op een avond een "rnuet koeële”
in het boorgat. Tot verbazing van de arbeiders werd de volgende morgen steenkool naar boven
gehaald. Groot was de hilariteit toen bekend werd, dat het hier een grap betrof.

Kint g'r oes vertelle...
Welke personen er op
de foto staan?
Deden nog andere
verhalen de ronde
m.b.t. dit onderzoek?
Werden er op andere
plaatsen in onze
gemeente soortgelijke
onderzoeken verricht?

Reacties kunt u sturen
naar het secretariaat
van de Stichting
Eijsdens Verleden.
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Kent u ze nog P
Missienaaikrans van de parochie Van de
H.Martinus te Breust-Eijsden. Het betreft
hier een foto die tussen 1930 en 1934
gemaakt moet zijn tijdens een uitstapje
Van de missienaaikrans. Mogelijk kan
iemand ons nog wat nadere gegevens
bezorgen zoals de juiste datum en plaats
van de foto, met welke busonderneming
het reisje werd gemaakt en wie de foto
maakte.

1. Julia Theunissen; 19. Fien Lucassen, presidente;
2. Jeanne Theunissen; 20. Gerardine Smeets;
3. Louise Charpentier; 21. Louise Thomas;
4. Leonie Henquet; 22. Tien Peusens;
5. Jeanne Houbiers; 23. Tien Theunissen;
6. Frieda van de Wall; 24. Maria Rutten;
7. Louise Lucassen; 25. Lisette Beijers;
8. Lisa Gilissen; 26. Rie Lucassen;
9. Marieke Wolfs; 27. Mère Ignatia;
10. Marieke Vliegen; 28. Mère Catherine;
11. Netteke Goessens; 29. Maria Levaux;
12. Tilla Gubbels; 30. Lisa Slenter;
13. Margo Partouns; 31. Maria Henquet;
14. Jeanne Vliegen 32. Els Lucassen;
15. Fie Speckens; 33. Lisette Partouns (Station);
16. Lily van Irsen; 34. May Huijnen;
17. Lisette Partouns (Breust); 35. Christine Theunissen.
18. Marie Thomas;
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