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Van de redactie

Op de voorpagina van deze aflevering van Uit Eijsdens Verleden prijkt een foto van een stroopmaker, bezig in zijn “sjroepesif
Het hoofdartikel in dit nummer gaat dan ook over het maken van stroop in Eijsden. De auteur, drs. S. Langeweg, beschrijft
hoe stroop vroeger ambachtelijk gemaakt werd voor eigen gebruik, hoe later de loonstroopstokers te werk gingen en vervol-
gens hoe de stroopfabricage ook in Eijsden uitgroeide tot een industrie. Het artikel, met de vele afbeeldingen, geeft daarmee
een boeiend overzicht van de geschiedenis van de Stroopmakers van Eijsden.

De schrijver van de bijdrage Stroopmakers van Eijsden is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Industrion,
museum voor industrie en samenleving, te Kerkrade. Op initiatief van de provincie Limburg is begin 1996 gestart met de
bouw van het museum. De nieuwbouw, op een terrein naast het NS-station Kerkrade-centrum, moet medio 1998 klaar zijn,
zodat het museum vanaf dan zijn bezoekers kan ontvangen. Het Industrion wil een beeld geven van het leven en werken in
een industrialiserende samenleving gedurende de laatste 200 jaar. Daartoe zullen de belangrijkste industrieën van Limburg
gepresenteerd worden met hun ontstaansgeschiedenis en hun invloed op de sociaal-economische ontwikkeling. In dat kader
heeft het museum onder andere aandacht voor de stroopfabricage.

Voor een bezoek aan het Industrion zult u tot na de opening ervan in 1998 moeten wachten. Voor het lezen van deze UEV 76
kiest u zelf de geschikte tijd. Naast het verhaal over de Stroopmakers in Eijsden presenteren wij u weer een stukje Uit het foto-
archief (wel over appels maar niet over stroop), een aantal Eijsdense faits divers van ruim een eeuw geleden uit de Limburger
Koerier, een vervolg van Kent u ze nog? en van Kint g›r oes vertelle...

Wij hopen dat u met genoegen deze UEV 76 zult lezen en we zijn benieuwd naar uw reacties.

De redactie
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Stroopmakers van Eijsden

Stroop is niets anders dan het sap van appels, peren en eventueel suikerbieten, waar door lang koken zoveel
vocht aan wordt onttrokken, dat de bekende kleverige substantie ontstaat. Het sap van de appels zorgt voor
een zurige smaak, die wat wordt getemperd door er het sap van peren aan toe te voegen. Hoe meer peren de
stroopmaker gebruikt, hoe zoeter de stroop wordt. ln de negentiende eeuw gingen stroopstokers behalve peren
ook beetwortelen (suikerbieten) gebruiken om de stroop een zoetere smaak te geven. Het gebruik van beetwor-
telen in de stroopfabricage was afkomstig uit het Rijnland.1 Vandaar dat tot op de dag van vandaag appelstroop
waarin beetwortelen zijn verwerkt, wordt aangeduid als "rinse (= Rijnse) appelstroop".

SIRUUPFABRIEK EIJSIIEN

Binse i
Ingrediëntenzbeetwortelsap en appelsap. ingedikt tot een

stroop met een retractometerwaarde van 70%

Inhoud 5 kg

Etiket. De handelsnaam Siroopfabriek G. Henquet B.V. werd op 4januari 1973 bij

li. HENQUET B.V.

de Kamer van Koophandel in Maastricht geregistreerd.
Collectie Mw. M. Henquet, Eijsden.

Het stoken van stroop is een eeuwen-
oud ambacht dat in fruitstreken als
Zuid-Limburg wijd verbreid was. De
fruitteelt in Zuid-Limburg, met Eijs-
den als een van de belangrijkste centra,
gaat met zekerheid terug tot de mid-
deleeuwen.Z Van begin af aan was de
teelt een nevenbedrijf van de boerderij.
Elk boerengezin had in de “hoeswei”
bij de boerderij wel wat hoogstam-
fruitbomen. In Eijsden bleek de fruit-
teelt in de vijftiende eeuw al zo belang-
rijk, dat er sprake was van export van
appels, peren en notenf Niet alleen
zorgde de handel in fruit voor een aan-
vulling op het inkomen van het boe-
rengezin, het eigen fruit vormde
bovendien een substantieel onderdeel
van het voedselpakket. Probleem was
het bederfelijke karakter ervan; dus
bedacht de boer-fruitteler allerlei
manieren om het fruit na de oogst lan-

gere tijd te bewaren. Hij droogde een
deel van de appeloogst in zijn bak-
oven, als die na het bakken van het
brood nog voldoende heet was. Van
zure appels maakte hij azijn, zoete
appels waren geschikt voor het ver-
vaardigen van appelcider. Maar vooral
stookte hij van appels en peren stroop.
Stroop was een gewild product. Het was
gezond, voedzaam en lang houdbaar.
Het voorzag in de behoefte aan zoetstof-
fen in een tijd dat suiker slechts op het
menu van de zeer welgestelden stond.
Voor talloze gezinnen was stroop dan
ook een belangrijk ingrediënt in de
dagelijkse kost. Bovendien kon de stroop
op de markt worden verkocht of geruild
tegen producten die men niet zelf op de
boerderij kon vervaardigen. Niet in het
minst droeg aan de populariteit van
stroop bij dat het op een goedkope en
vrij eenvoudige manier te bereiden was.

Van vrucht tot stroop

Voor stroopbereiding zijn nauwelijks
speciale werktuigen vereist: slechts een
koperen ketel en een persinstallatie
zijn noodzakelijke attributen van de
stroopstoker. De aanschaf daarvan
hoefde geen probleem te zijn. Enkele
koperen ketels om de maaltijd in te
bereiden, behoorden tot de bezittingen
van elke boerenfarnilie. De doorsnee-
boer, gewend als hij was om in zijn
bedrijf de meest uiteenlopende klusjes
te verrichten, bezat voldoende handig-
heid zelf een eenvoudige houten hand-
pers te construeren.
Meestal diende een schuurtje bij de
boerderij als werkplaats, als “sjroepes'ï
In de herfstmaanden stookte de boer
daar een hoeveelheid stroop, waar hij
en zijn gezin tot de Volgende fruitoogst
mee uit moesten komen. Al naar
gelang de hoeveelheid appels en peren
die ter beschikking stond, kon de
stroopmaker wel tot 400 kilogram
stroop vervaardigen.
Bij het stroopstoken was het hele gezin
betrokken. Het plukken of schudden
van het fruit gebeurde door vrouw en
kinderen. Ook verzamelden zij het val-
fruit, dat zonder bezwaar tot stroop
kon worden verwerkt. Een beetje
gebutst was niet erg, het ging immers
om het sap dat er in zat. Het fruit werd
in manden naar het sjroepes vervoerd,
waar het in de kookketel werd gestort.
De stroopstoker zorgde ervoor dat de
onderste laag in de ketel bestond uit
peren. De ervaring had hem namelijk
geleerd dat peren minder snel aan-
brandden dan appels. Als extra voor-
zorg tegen het aanbranden Voegde hij
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Koperen stroopketels. Collectie lndustrion, Kerkrade.
Foto: Herman Wijenberg, lndustrion.

nog wat water toe. Als de ketel geheel
gevuld was, dekte de stroopmaker de
ketel met een linnen doek af. Deze
diende niet alleen om warmteverlies
tegen te gaan, maar voorkwam ook dat
de fruitmassa tot moes zou koken. De
appels en peren hoefden alleen maar
zacht te worden.
Het was dan zaak het fruit aan de kook
te krijgen. Een goed vuur was daarbij
van groot belang. Elke stroopmaker

Strooppers. De pers dateert uit de
jaren 1860. Collectie lndustrion,
Kerkrade.
Foto: Herman Wijenberg,
lndustrion.

het zachtgekookte fruit vanuit de
kookketel werd overgeheveld. Tussen
de lagen fruit werden juten zakken
aangebracht om de substantie stevig-
heid te geven. Dit vergemakkelijkte
zowel het persen zelf, als het verwijde-
ren van de pulp na het persen. Als de
kuip geheel was gevuld, werd zij afge-
dicht met dikke houten planken. De
stroopmaker draaide de pers dan lang-
zaam aan, zodat alle sap de kuip aan
de onderkant kon verlaten. Wat er aan
pulp overbleef na het persen, was zeer

Baren voor het bewaren van de stroop. Van links naar rechts hebben de baren
een inhoud van 40, 50 en 150 liter. Collectie lndustrion, Kerkrade.
Foto: Herman Wijenberg, lndustrion.

had wel zijn eigen idee over de meest
geschikte brandstof daarvoor. Populair
was zogenaamde fomme: een mengsel
van water, liefst zeepsop, kolengruis,
leem en mergel. Deze ingrediënten
werden gekneed tot klompen. Ze lever-
den een gloeivuur zonder vlam, ideaal
voor een gelijkmatig kookproces.4 Als
er geen fomme voorhanden was,
behielp de stroopmaker zich met een
houtvuur.
Een ander essentieel werktuig in de
stroopmakerij was de pers. Deze
bestond uit een houten kuip, waarin

gewild als veevoer. Een stooksel van
200 kilogram vruchten leverde gemid-
deld 120 liter sap, “breuj”, op. Dit werd
gezeefd en vervolgens in de koperen
ketel opnieuw aan de kook gebracht.
Na vele uren koken, waarbij de stroop-
maker voortdurend moest roeren om
aanbranden te voorkomen, was zoveel
vocht aan de breuj onttrokken dat
ongeveer vijfentwintig kilogram stroop
overbleef. Voortdurend controleerde
de stroopmaker de “stroperigheid” van
het kooksel, door de stroop langs een
lepel te laten lopen. Niet lang genoeg
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koken betekende dat de stroop te
vloeibaar was. Te lang koken maakte
de stroop hard en onbruikbaar.
De stroop werd tenslotte opgeslagen in
aardewerk potten, de “barenaï

Loonstroopstokers

Tot in de achttiende eeuw gebeurde
het stroopstoken vrijwel uitsluitend
voor eigen gebruik. Maar rond 1750
gingen sommige stroopstokers de
zaken groter aanpakken. De loon-
stroopstoker deed in veel Limburgse
dorpen zijn intrede. Zijn nering
bestond er uit dat hij in opdracht
stroop stookte. Dorpsbewoners kon-
den tegen betaling hun fruit bij hem
tot stroop laten Verwerken. In de tijd
van de fruitoogst werd het bij het
sjroepes een komen en gaan van
opdrachtgevers die met paard en
wagen, hondenkar en kruiwagen de
appels en peren aanvoerden en de
kant-en-klare stroop in Keulse potten,
emmers of melkbussen ophaalden.
Over het dorp hing in het stroopsei-
zoen dag en nacht de zoete walm van
gekookt fruit.
Het sjroepes van de loonstroopstoker
was vaak niet meer dan een gebouwtje
van tien à vijftien vierkante meter.
Soms trok de stroopmaker een nieuw
sjroepes van brikken op, maar in de
meeste gevallen kreeg een leegstaand
gebouwtje ergens in het dorp een
nieuwe bestemming als stroopstokerij.
Zo kreeg in Eijsden een zekere Con-
stant Piters in juli 1853 vergunning
een leegstaande paardenstal in te rich-
ten als siroopfabriek annex bakoven.5
De activiteiten van de Eijsdense
stroopstokers hebben slechts mondjes-
maat sporen in de archieven nagelaten.
Stroopstoken was een nevenactiviteit,
die enkel in het fruitseizoen werd uit-
geoefend. Bovendien zijn er aanwijzin-
gen, dat lang niet alle stroopmakerijen
elk jaar in bedrijf waren. De opbrengst
van de fruitoogst kon immers van jaar
tot jaar variëren en in jaren met een

overvloedige oogst was er uiteraard
meer emplooi voor stroopstokers dan
in jaren waarin de fruitoogst tegenviel.
De hoogte van het stookloon is eigen-
lijk alleen voor de tijd rond 1900
bekend. Het bedroeg toen in het alge-
meen / 3,50 per 500 kilogram fruit, dat
ongeveer 70 kilogram stroop oplever-
de. Ook betaling in stroop vond wel
plaats. De opdrachtgever liet in dat
geval de stroopstoker een hoeveelheid
van de stroop behouden. De stroop-
stoker verkocht die stroop aan klanten,
die zelf niet over stroopfruit beschik-
ten. In de negentiende eeuw werd in de
gemeenteverslagen vrijwel jaarlijks
melding gemaakt van deze kleinhandel
in stroop.b
In Eijsden waren met zekerheid sedert
het eind van de achttiende eeuw enkele
loonstroopstokers actieff Hun namen
zijn helaas niet overgeleverd. Pas in
1828 treden de Eijsdense stroopstokers
voor het eerst met naam en toenaam
in de patentregisters voor het
voetlicht.8 Ian Hoorens, Wed. Mathijs
Ieukens, Renier Meertens, Michael
Nijsten, Ian Hendrik Piters, Ian Piters,
Ian Theelen, Bartholomeus Wolfs en
Pieter Wolfs dreven in dat jaar een
stroopmakerij. Zonder uitzondering
beoefenden ze het ambacht als neven-
activiteit. De meesten vonden hun
hoofdbestaan in het boerenbedrijf en
de fruithandel. Het meest veelzijdig
was ongetwijfeld Ian Theelen, die
behalve stroopmaker ook nog kuiper,
winkelier, tapper, kroeghouder, koop-
man in gruis van steenkolen en koop-
man in fruit was!
Een overzicht uit 1843 van de econo-
mische bedrijvigheid in Eijsden geeft
een beeld van de productieomvang van
de stroopstokerijen.9 De veertien
stroopmakerijen die Eijsden toen telde,
waren eenmansbedrijfjes, waar de
“fabrijkmatige arbeid” met de hand
geschiedde. De opbrengst werd geschat
op gemiddeld tien vaten stroop per
bedrijfje. Een vat vertegenwoordigde
hoogstwaarschijnlijk een gewicht van

180 à 200 kilogram stroop. Dit zou
betekenen dat een bedrijfje gemiddeld
een kleine 2000 kilo stroop produceer-
de. Aangezien voor een kilo stroop
acht à negen kilo appels, peren en
eventueel suikerbieten nodig waren,
verwerkte elk productiepunt circa
17000 kilo Vruchten.
Het productieproces van fruit tot
stroop verschilde bij de loonstroopsto-
ker niet van dat bij de boer-stroopma-
ker. Omdat de omvang van de produc-
tie echter steeg, kon de loonstroopma-
ker niet meer toe met huishoudelijk
gereedschap. Hij schafte grotere kope-

Machine voor het snijden en snip-
peren van bieten. Collectie Indus-
trion, Kerkrade.
Foto: Herman Wijenberg,
Industrion.

ren kookketels aan, die tot meer dan
500 kilogram fruit konden bevatten.
Ook de persen werden groter en de
stroopstoker stelde er meer dan één in
zijn sjroepes op. Een noviteit in de
stroopstokerij na 1800 was dat beet-
wortelen of suikerbieten als ingrediënt
hun intrede deden. Net als de peren
dienden de bieten om de stroop een
zoetere smaak te geven. Vooral in jaren
met een matige perenoogst bleken
beetwortelen een goed alternatief. Ook
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Briefhoofd Siroopfabriek Guill. Henquet.

aan het eind van het stroopseizoen, als
er geen peren meer beschikbaar waren,
greep de stroopmaker graag terug op
de suikerbiet. In tegenstelling tot de
appels en peren, moesten de bieten,
voordat ze in de kookketel belandden,
gewassen worden en in stukken gesne-
den. Bieten hadden het voordeel dat ze
minder snel aanbrandden dan appels
en peren. De stroopmaker zorgde er
dan ook voor dat de bieten het onder-
ste gedeelte van de ketel in beslag
namen. Een stooksel bestond uit 100
kilogram suikerbieten, 200 kilogram
appels en eenzelfde gewicht aan peren.
Wanneer er geen peren werden
gebruikt, lag de verhouding meestal op
200 kilogram bieten en 300 kilogram
appels. Een stooksel van 500 kilo fruit
en bieten leverde gemiddeld een kleine
300 liter breuj op, dat tot ongeveer 60
kilogram stroop werd ingedampt. Als
tenslotte de baren met stroop waren
afgevuld, was de stroopmaker sinds het
vullen van de ketel met fruit en bieten,
bijna een etmaal verder.

In het midden van de negentiende
eeuw was Eijsden met recht een
stroopmakersdorp. De onderwijzer
G.M. Poell telde er in 1851 meer dan
vijfentwintig “stroopfabrijken”.m In de
jaren zestig schommelde het aantal
productiepunten nog rond de twin-
tig.11 Van modernisering van de pro-
ductie was bij de Eijsdense stroopsto-
kers geen sprake. Dat blijkt uit de

overzichten van de Limburgse nijver-
heid, die jaarlijks in de Provinciale Ver-
slagen werden gepubliceerd. Sedert
1876 hanteerde men daarin een nieu-
we definitie van het begrip “fabriek”:
“nijverheidsinrigtingen waarin 20 of
meer arbeiders werkzaam zijn bene-
vens die met een getal minder dan 20
arbeiders, indien daarin van mechani-
sche beweegkracht (stoom, water, gaz
enz) gebruikt wordt gemaaktml Geen
enkele stroopmakerij viel onder deze
definitie. Het waren nog steeds kleine
bedrijfjes, waar op de traditionele
manier van fruit en beetwortelen
stroop werd gestookt.
Het aantal ambachtelijke stroopstokers
in Eijsden liep in de decennia daarna
langzaam maar zeker terug. In 1902
waren het er nog slechts acht: Renier
Meertens, Iosef Wolfs, Wed. Claessens,
Michel Wolfs, Hendrik Malerme, Ian
Wolfs, Iac. Ieukens en Peter Pinckaers.“
De oorzaak van de achteruitgang was
de concurrentie van stroopfabrieken,
die rond 1900 in verschillende Lim-
burgse gemeenten ontstonden.

Stroopfabrieken

De landbouwindustrieën stonden rond
de eeuwwisseling voor de opgave de
groeiende stedelijke bevolking te
bevoorraden. Dit kon niet meer met
de traditionele productiemethoden.
Schaalvergroting en mechanisatie
deden ook in de voedingsmiddelenin-

dustrie meer en meer hun intrede.
Fabrieken voor de verwerking van
melk, vlees, suiker, graan en andere
landbouwproducten vervingen het
vroegere handwerk op de boerderij of
in ambachtelijke bedrijfjes. Dat gold
ook voor de verwerking van fruit.
De fruitteelt in Zuid-Limburg had zich
sedert circa 1880 sterk uitgebreid. Ten-
gevolge van een sterke daling van de
graanprijzen schakelden veel boeren
over van graanbouw op veeteelt. Wan-
neer een akker werd omgezet in wei-
land, plantte de boer er tegelijk fruit-
bomen op. Zo werd vrijwel alle gras-
land tevens boomgaard. In 1870 kende
Limburg ruim 6000 ha grasland-
boomgaard, overwegend in het zuiden
van de provincie gelegen. In 1890 was
dit reeds 6588 ha en in 1910 zelfs ca
7800 ha.” Driehonderd hectare daar-
van lagen in Eijsden.15
De opbrengst van de fruitoogst nam
enorm toe. Het grootste gedeelte daar-
van was direct bestemd voor con-
sumptie. Maar de consument wilde
gaaf fruit. Gebutste, te grote, te kleine
of vervormde appels en peren konden
niet voor directe consumptie worden
afgezet. Dit tweedekeus fruit, het zoge-
naamde “rebut” of “kroet”, werd opge-
kocht door ondernemende figuren die
het als grondstof voor fabrieksmatige
stroopbereiding gebruikten. *6
Tegelijkertijd breidde het areaal aan
suikerbieten uit: van 146 hectare in
1900 nam het toe tot ruim 700 hectare
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in 19143" Ook de suikerbieten vonden
gretig aftrek bij de stroopfabrikanten.
Zo was dus aan twee voorwaarden
voor het ontstaan van stroopfabrieken
voldaan: er was een belangrijke afzet-
markt dankzij de snel groeiende stede-
lijke bevolking in de Mijnstreek en het
Duitse grensgebied en er waren door
de ontwikkelingen in de fruit- en bie-
tenteelt voldoende grondstoffen in de

omgeving voorhanden.
De stroopfabrikanten installeerden
geavanceerder apparatuur, zoals een
stoomketel, stoommachines en
hydraulische persen. Hierdoor konden
zij een veel grotere productie bereiken
dan de loonstroopstoker in zijn kleine
sjroepes. Bovendien organiseerden ze
de productie op een andere wijze. In
het fruit- en bietenseizoen, tussen

na: evo-a:

De plattegrond van de fabriek van Guill. Henquet, ca 1940.
Collectie Mw. M. Henquet, Eijsden.

De eerste auto van de familie Guill. Henquet. Het nummerbewijs voor deze auto
is afgegeven op 24 mei 1916. De chauffeur is een Belgische vluchteling.
Foto: E.V. 2736.

Klaar voor de verkoop.
Foto: A.H.W. Heyn.
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september en december, draaiden de
fabrieken op volle capaciteit. Ze fabri-
ceerden dan geen eindproduct, maar
halfproducten: stroop van uitsluitend
appels, peren of bieten. De appel-,
peren- en bietenstroop werd geschei-
den opgeslagen. De rest van het jaar
besteedden de fabrieken aan het men-
gen Van de halfproducten tot het eind-
product (rinse) appelstroop.
In Eijsden ontstond een moderne
stroopfabriek in 1898 of 1899.IE De uit
Maastricht afkomstige fruithandelaar
RH. Mulder vroeg in dat laatste jaar

Januari 1940. Op het fabrieksterrein van Guill. Henquet liggen de vaten voor de
levering van stroop aan grootverbruikers.
Foto: E.V.

September 1939. De "berg" appelen ligt klaar voor verwerking tot stroop.
Foto: E.V. 2740.

vergunning tot het plaatsen van een
stoomketel “tot het drijven van ketels
voor siroopfabricage” in de fabriek die
hij samen met zijn compagnon Van der
Leur nabij het station in Eijsden bezat.
Erg groot was de fabriek, die waar-
schijnlijk het jaar tevoren was gebouwd,
niet: zij was ongeveer twintig meter
lang en zes meter breed. Het gebouw
had e'én verdieping en een kelder, waar
de stoomketel was geplaatst. Mulder en
Van der Leur werkten met drie kookke-
tels die door stoom werden verwarmd.
Voor het persen van de bieten en de

vruchten gebruikten ze drie hydrauli-
sche persen. De stroopfabrikanten had-
den drie werklieden in vaste dienst; in
het seizoen zullen het er ongetwijfeld
beduidend meer zijn geweest.
Over de resultaten van de stroopfa-
briek van Mulder en Van der Leur is
niets bekend. Wat de reden ervan was
dat zij de fabriek al in 1906 van de
hand deden, blijft eveneens in het
ongewisse. \Vel is bekend wie de
fabriek overnam: de nieuwe eigenaar
was de 26-jarige \Nilhelmus Johannes
Josephus (Guillaume) Henquet.
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Enkele verkoopboeken uit de begin-
periode van de “Siroopfabríek G.
Henquet” zijn bewaard gebleven.19
Ze bieden een uitgelezen mogelijkheid
een kijkje in de keuken van de fabriek
te nemen. In de periode 1907-1909
vervaardigde Henquet per jaar circa
55000 kilogram stroop. De verkoop-
prijs van fruitstroop bedroeg in die
tijd tussen 19 en 27 cent per kilo. Hen-
quet gaf kwantumkorting. Wie één
emmer stroop afnarn (circa zeven kilo-
gram) betaalde 27 cent per kilo.
Grootafnemers, die de stroop met
vaten tegelijk kochten, soms vele hon-
derden kilols, betaalden een mini-
mumprijs van negentien cent per kilo.
De prijs was ook hoger naarmate de
stroop over grotere afstand moest wor-
den geleverd: zo betaalden afnemers
uit Venlo ook voor grotere hoeveelhe-
den 27 cent per kilo. De stroop werd
dan per trein vervoerd. De ligging van
de fabriek in de onmiddellijke nabij-
heid van het station maakte dit trans-
port gemakkelijk. Maar de meeste
afnemers kwamen uit de omgeving.
De Maastrichtse detailhandel was een
goede klant. Verder werd de stroop

afgezet in Eijsden zelf en in nabijgele-
gen dorpen als Noorbeek, Libeek,
Heer, Gronsveld, Oost, Sint Geertruid,
Mesch en Banholt. Opvallend waren
de contacten die het bedrijf onderhield
met andere stroopfabrieken in Zuid-
Limburg. Zo leverde Henquet met
enige regelmaat partijen bietenstroop
aan de stroopfabrikant Bauchmüller
(en diens opvolger Nagelschmidt) in

De stroopfabriek van Victor Jacobs, gezien vanaf de Martinusstraat, omstreeks i970.
Foto: M. Willemsen.

. m.. _.. mama-.m

Strooptabriek Victor Jacobs in
bedrijf, omstreeks 1970.
Foto: M. Willemsen.

Meerssen. Ook de stroopfabriek van
I.Chr. Visschers (de latere Sicof) in
Beek was een regelmatige afnemer.
De zaken bij Henquet ontwikkelden
zich voorspoedig. In 1911 breidde de
stroopfabrikant de fabriek uit. Er
kwam een nieuwe overdekte loods die
plaats bood aan een grotere stoomke-
tel. Ook schafte Henquet een nieuwe
stoommachine aan, waarvoor de
machinekamer moest worden ver-
groot, en liet hij een extra kookketel
installeren. In die tijd werkten er zes
mensen in de fabriek.:H
Dankzij Henquets moderniseringen
steeg de stroopproductie tot circa
70000 kilogram in 1912.“ Hoe de pro-
ductie zich in de volgende jaren
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Vaten voor de levering van
stroop, op het fabrieksterrein van
Victor Jacobs aan de zijde van de
Martinusstraat, omstreeks 1970.
Foto: M. Willemsen.

Een voorraad fruit voor de
stroopfabricage op het fabrieks-
terrein van Victor Jacobs,
omstreeks 1970.
Foto: M. Willemsen.

Interieur stroopfabriek Victor Jacobs, omstreeks 1970.
Foto: M. Willemsen.

ontwikkelde, is bij gebrek aan bronnen
niet te achterhalen. Uit het feit echter,
dat Henquet voortduren bleef investe-
ren in zijn bedrijf, zou geconcludeerd
kunnen worden dat de stroopfabriek
floreerde. In 1923 verving hij de
stoommachine door een nieuwerwetse
elektromotor van 15 pk. De petro-
Ieumverlichting in het bedrijf werd bij
die gelegenheid vervangen door elek-
trisch licht? Een tweede electromotor,
zeveneneenhalf pk, schafte I-Ienquet
aan in 1930. Hij werd geplaatst in een
nieuw gebouwtje en gekoppeld aan een
bietenwasmachine.”
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog
werkte de fabriek in het stookseizoen
24 uur per dag continu door. Er waren
in de fruit- en bietentíjd 40 arbeids-
krachten in dienst, die in drie ploegen
werkten. Ze verdienden circa vijftien
gulden in de week. In het “stille” sei-
zoen werkte de fabriek met slechts een
handvol mensen. Zij mengden de
stroop tot het gewenste eindproduct,
vulden de stroop af en zorgden voor
de expeditie. Eigenaar-directeur Hen-
quet hield zich dan vooral bezig met
de fruithandel.:J
In de oorlogsjaren nam de vraag naar
stroop fors toe, ook in andere delen

van het land. Tijdens en vlak na de
bezetting was de suiker op de bon.
Stroop diende, zoals in vroeger tijd, als
surrogaat Voor suiker en dat betekende
een grote stimulans voor de stroopfa-
bricage.:5 In Eijsden verrees in die
jaren een tweede stroopfabriek.
Aan het eind van de jaren dertig was
de fruithandelaar Victor Jacobs in de
leer gegaan bij loonstroopmaker Wolfs,
die zijn sjroepes aan de Iulianastraat
(thans Boomkensstraat) had. Iacobs
kreeg het ambacht in de vingers en in
1941 besloot hij de stroopfabricage op
grotere schaal aan te pakken.:b I-Iij
bouwde een huis en een stroopfabriek-
je aan de Emmastraat. jacobs instal-
leerde een stoomketel die de warmte
voor de kookketels leverde en plaatste
hydraulische persen. Buiten de fabriek
stond de bietenwasser. Er was een man
of drie in vaste dienst. In het seizoen
werkten ook in Jacobs7 stroopfabriek
aanzienlijk meer mensen. Het was niet
altijd even eenvoudig om die arbeids-
krachten op de plaatselijke arbeids-
markt te vinden. Jacobs moest niet zel-
den omliggende dorpen en gehuchten
als Sint Geertruid en Moerslag afreizen
om zich daar te verzekeren van vol-
doende assistentie.
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De stroopketels bij Victor Jacobs
in gebruik, omstreeks 1970.
Foto: M. Willemsen.

Victor Jacobs-stroop op de weeg-
schaal, omstreeks 1970.
Foto: M. Willemsen.

Hoewel zowel Henquet als Iacobs
eigen fruitbomen hadden, was de
oogst niet voor de stroopfabricage
bedoeld. De stroopfabrieken betrokken
het meeste fruit van de veiling. Ook
fruittelers uit de buurt leverden wel
tweedekeus fruit. Zelfs verdiende de
Eijsdense jeugd een zakcentje door val-
fruit te Verzamelen en dat bij de

stroopfabrieken af te leveren!
Boeren uit de omgeving leverden de
benodigde bieten. De stroopfabrikan-
ten sloten met hen contracten af,
opdat ze waren verzekerd van voldoen-
de aanvoer van beetwortelen.
Na de Tweede Wereldoorlog bleef de
populariteit van de Limburgse stroop
groot. De jaren vijftig en zestig waren
een gunstige tijd voor de Eijsdense
stroopfabrieken. De vraag naar stroop
was aanzienlijk en de fabrieken deden
goede zaken. De stroopproductie bij
Henquet steeg tot circa 500 kilogram
per uur, maar liefst 1300 potjes voll
Cijfers van de fabriek van Jacobs zijn
niet voorhanden. In ieder geval was
het bedrijf veel kleiner dan dat van
Henquet. De Eijsdense stroop was ver-
krijgbaar in binnen- en buitenland.
Henquet leverde onder meer aan de
groothandel Sligro en het Belgische
warenhuis Grand Bazar. Victor Iacobs
kon de “Sperwer”- en de “AO”-winkels
tot zijn klantenkring rekenen.

Maar in diezelfde jaren nam de con-
currentie van andere Limburgse
stroopfabrieken toe. Zij installeerden
nieuwe machines, die het mogelijk

De stroopfabriek van Victor Jacobs werd in 1972 gesloten en in 1973 gesloopt om
plaats te maken voor de aanleg van de Kingstraat en de nieuwbouw in Plan Noord.
Foto: M. Willemsen.
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Dampende pulp, afvalproduct van de stroopfabricage. Stroopfabriek Victor
Jacobs, omstreeks 1970.
Foto: M. Willemsen.

maakten het productieproces verre-
gaand te automatiseren. Stroopfabri-
kanten die gelijke tred met de concur-
rent wilden houden, waren verplicht
eveneens over te gaan tot de aanschaf
van kostbare, moderne apparatuur.
Tezelfdertijd schreef de Warenwet aan
bedrijven die voedingsmiddelen ver-
vaardigden, steeds strengere hygiëni-
sche voorzieningen voor. Kleine
stroopbedrijven kwamen als eerste in
moeilijkheden ten gevolge van de grote
investeringen die met dit alles waren
gemoeid. De ene na de andere stroop-
maker beëindigde het bedrijf. De laat-
ste ambachtelijke stroopstoker in de
gemeente Eijsden, Bernard Lucassen,
sloot zijn sjroepes aan het eind van de
jaren Zestig.

Louis Henquet, gefotografeerd in 1986 bij gelegenheid van de officiële sluiting
van de stroopfabriek aan de Prins Hendrikstraat.
Foto: G. Wolfs. E.V. 3406.



Nummer

76,

november

1997

16 Uit Eijsdens Verleden

Januari 1968. Het fabrieksgebouw van Guill. Henquet gezien vanuit het oosten.
Foto: E.V.

Ook de Eijsdense stroopfabrieken
Iacobs en Henquet verloren op den
duur de concurrentieslag. Het machi-
nepark raakte langzaam maar zeker
verouderd; bovendien kampten beide
familiebedrijven met het probleem van
de opvolging. In 1972 sloot de fabriek
van Iacobs. Het jaar daarna \verd het
fabrieksgebouw gesloopt om de aanleg
van de M.L. Kingstraat mogelijk te
maken. Het doek voor de fabriek van
Henquet viel in 1986, precies tachtig
jaar nadat Guillaume Henquet met de
stroopfabicage was begonnen. Met het
sluiten van de "Siroopfabriek Guill.
Henquet BV” waren de stroopmakers
uit Eijsden verdwenen. Aan een eeuwen-
lange traditie was een eind gekomen.
Toch verdween de Iacobs- en Henquet-
stroop niet onmiddellijk van de markt.
De stroopfabriek Sicof (Frumarco) in
Beek nam de receptuur en de klanten-

kring over. Stroop onder de naam Vic-
tor ]acobs was tot 1976 verkrijgbaar,
Henquetstroop wordt nog steeds gefa-
briceerd.

Serge Langeweg
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Kent U ze nog?

Het bezorgen van een bietenwasser bu Siroopfabriek Guillaume Henquet ca.
1939. De bietenwasser was gekocht van Visschers Siroopfabriek te Beek.
foto: E.V.
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1. Henri Henquet; 2. 3. Louis Henquet; 4. Louis Wijnands; 5.
6. Jef Henquet; 7, 8 en 9 zijn medewerkers van Visscherssiroopfabriek;
10. Guillaume Henquet; 11.



19 Uit Eijsdens Verleden

Nummer

76,

november

1997

W

f

m

n...

*1

W

Bronkdinsdag |n de tuin van de pastorie Kerkstraat 15, ca. 1959
foto: E.V.

v.|.n.r. Pierre Spauwen; kapelaan Haenen; Nol Philippens; Willy Theunissen; Mies Dackus; pastoor Pierre Theunissen;
Miel Philippens; Zjeng Theunissen; Petrus Wolfs; burgemeester Emile Duijsens; Cato, de huishoudster van de pastoor;
zittend: rector Wijsen van Mariadorp en pastoor Debets van de parochie Breust-Eijsden.
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Limburger Koerier

Het groot festival te Eijsden
Eijsden, 15 juni. Met rassche schreden
nadert de groote dag van het festival,
het feest waarvan heel de gemeente de
grootste verwachtingen koestert, het
feest dat sedert weeken en maanden bij
oud en jong het onderwerp van
gesprek is.
Zijn de grootsche verwachtingen
gerechtvaardigd?
We willen even nagaan.
Gelijk uit onderstaand programma
blijkt, nemen aan het festival 50 muziek-
gezelschappen deel, n.l. 17 harmoniën,
12 fanfares en 21 zanggezelschappen.
De feestcommissie, bestaande uit den
gemeenteraad, de besturen der beide
harmoniën, verder afgevaardigden van
alle plaatselijke vereenigingen en ver-
schillende particulieren, vergadert sedert
maanden geregeld om de veertien
dagen, of drie weeken, zoodat wij met
recht verwachten mogen dat ook de
regeling niets zal te wenschen overlaten.
De grafelijke familie, die evenals altijd,
ook hier weer de helpende hand reikt,
heeft met de meeste bereidwilligheíd het
prachtig park van het kasteel tot feestter-
rein afgestaan, terwijl zij aan de commis-
sie het aanbod heeft gedaan de kosten
der herinneringsmedailles te dragen en
daarenboven nog den eerewijn geeft.
Wat het terrein betreft, voor 't feest
bestemd, er kon voorzeker geen fraaier
en geen geschikter gevonden worden!
Had de commissie oorspronkelijk
besloten geene herrinneringsmedailles
te geven, in hare laatste vergadering is
zij op dat besluit terruggekomen
zoodat er nu behalve de vier premies
van 100, 60, 40 en 25 francs, welke
onder de deelnemende gezelschappen
verloot worden, aan ieder nog een her-
inneringsmedaille wordt uitgereikt.
Wanneer wij nu nog bedenken, dat het
komen en gaan den bezoekers verge-
makkelijkt wordt door verschillende
extra treinen, welke op den dag van
het feest zullen loopen, dan meenen
wij gerust te mogen verklaren, dat het
groot internationaal festival, op 8 juli

a.s. te Eijsden, niet alleen een der
grootste, maar ook een der schoonsten
zal zijn, welke ooit in stad of dorp
gegeven werden, mits......het weer gun-
stig zij! Daar echter kan de feestcom-
missie niets toe bijdragen, dat moet
ons van Hoogerhand bezorgd worden.
LK. 16juni 1894

Eijsden, 22 juni. De bufetten op het
feestterrein zijn gegund aan den hoog-
sten inschrijver den heer De Guasco te
Valkenburg, voor een som van 300
franken.
L.K. 23 juni 1894

Eijsden, 26 juni. De kersenmarkt aan
het station is sedert eenige avonden
begonnen. De aanvoer is nog niet
groot. Het zijn alle kersen van minder
gehalte, witte, meikersen, oranjes e.a.
De prijzen varieNrden nog al, doch
waren in het algemeen zeer laag, voor-
alde laatste dagen. Er werd besteed 8
tot 16 frs. per 100 KG. Het is echter te
voorzien, dat tengevolge van het enor-
me aanbod, ook de goede kersen, brui-
ne en roode “welschen” en “basterd-
dikken)7 betrekkelijk laag zullen van de
hand gaan.

Zekere C.W. een bejaard man, had
dezen morgen bij het kersenplukken
het ongeluk van de ladder te vallen.
Gelukkig dat iemand juist langs de
weide kwam en den slag hoorde,
anders had W., daar hij alleen was,
misschien geruime tijd hulpeloos moe-
ten liggen. Nu werd hij inderhaast op
een handkar naar huis vervoerd, waar
de inmiddels geroepen geneesheer,
beenbreuk constateerde.

27 juni. Een brutale diefstal met
inbraak werd in den afgeloopen nacht
gepleegd ten nadeele van den landbou-
wer I.]. op de Breusterstraat. De dieven
hebben zich door een raam toegang tot
de huiskamer verschaft. Ze schijnen
daar alles op hun gemak geinspecteerd
te hebben, te oordelen naar den toe-

stand waarin men het vertrek dezen
morgen vond: alles was geopend, uitge-
pakt en doorsnuffeld. Toch is lang niet
alles van hunne gading geweest, daar zij
de beste kleeren van 1. en zijne zoons
hebben achtergelaten, terwijl zij meena-
men: 7 vesten, eenige broeken en jassen,
1 horloge, 1 muziekinstrument (cornet
B piston), enz. Noch een lid der familie
I., noch een der buren heeft iets ver-
dachts gehoord. In allerijl werd dezen
morgen aan de politie kennis gegeven
van het gebeurde, doch tot ophet ogen-
blik is men nog niets op het spoor. Een
deel van het gestolene, een jas werd in
eene aangrenze weide teruggevonden.
LK. 28 juni 1894

Eijsden, 29 juni. Nader vernemen wij
nog, dat in dezelfden nacht van den
diefstal op de Breusterstraat, te Oost
bij den landbouwer P., het linnegoed
van de bleek ontvreemd werd. Meer
dan waarschijnlijk door dezelfde
hand(en) bedreven.

Zelfmoord
Een paar jaar geleden zette een Fran-
schman, Bretagner van geboorte, werk-
tuigkundige van beroep, zich op de
grens onzer gemeente op Belgisch
grondgebied neder. Aan het riviertje de
Berwinne bouwde deze zonderling eene
hut, waarin hij moederziel alleen leefde.
Idealist, als hij was, ging hij zwanger
van allerlei plannen. Zoo wilde hij het
water van genoemd riviertje als
beweegkracht gebruiken voor het ver-
vaardigen van een nieuw systeem elec-
trische motoren, die hij beweerde uit-
gevonden te hebben.
Met zekeren v.d.C. uit Caestert, dien
hij in dienst genomen had, had hij
reeds een gebouwtje opgetrokken, dat
dienst moest doen als fabriek en een
waterrad vervaardigd. Herhaalde
malen had hij, zoo hier als in den
vreemde bij vermogende personen
stappen gedaan, om een vennootschap
te vormen, welke zijne uitvinding zou
exploiteren. Ongelukkigerwijze werd
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j.l. Maandag bij deurwaarderexplooi
uit Visé zijn rommeltje verkocht. En
het einde was, dat hij in de nacht van
Woensdag op Donderdag door ophan-
ging een einde aan zijn leven maakte.
LK. 30juni 1894

Eijsden, 9 juli. De kersenoogst is hier
in Volle gang. Men herinnert zich niet
dat deze vrucht ooit zoo goedkoop is
geweest als dit jaar.
De weeke kersen worden voor f.1,88
per 100 kilo verkocht en de zoete
Waalsche, die in andere jaren f.24 gol-
den, worden thans voor f.3,50 à f. 4,50
van de hande gedaan. De prijs der
zwarte kersen wisselt tusschen f.7,50 à
f.8,50 de vraag is vrij goed en de ver-
zending naar Engeland gaat geregeld.
Er worden dagelijk groote hoeveelhe-
den verzonden.

Het groote internationaal festival j.l.
Zondag alhier gehouden slaagde bij
heerlijk weer naar aller wensch en over-
trof zelf de stoutste verwachtingen.
Nooit zag Eijsden zooveel gasten -er
heerschte een drukte in onze straten als
bij een groot feest in een volkrijke stad.
De lange stoet van gezelschappen met
hun kostbare drapeaux en vaandels, was
inderdaad grootsch en indrukwekkend.
De uitvoering der muziekstukken liep
flink van stapel. Er werd over ct alge-
meen keurige muziek ten gehoore
gebracht. Een woord van lof mag hier
zeker niet onthouden worden aan de
besturen der beide harmoniën, aan
wier goede zorgen wij dit muziekfeest
danken. Een woord van lof en hulde
vooral aan den hooggeb. heer Graaf de
Geloes, burgemeester van Eijsden, die
de ziel was der regelingscommissie van
het grootsch feest.
De premie van 100 frank ging naar het
zanggezelschap Eendracht van Noorbeek
- die van 60 frank naar het zanggezel-
schap van Mouland - de premie van 40
frank naar Amecitia van Banholt en die
van 20 frank naar LiEmutation van Visé.
LK. 10 juni 1894

1. Les creiees'aenui Jerusalem, pur J. n. Luuuey.
45. Si. Pieter. Fanfares:

Prei. J. Ceulen, Dir. P. Bonnemayers.
20, Gráre-Berleur. Société Chorale, L'Echo des

Sarts. Pres. J'. Gillon.
l
2 I D.

1. Les rsnmnee, eenmieen A _ purJAišinai-åslus.21. Em'. Harmonie. res. E. Pitsrs ir. z. nu nom 1e i'zsmu'z, Fuuuisis per . , rue.
G de Pauw.

,
46. St Pieter. SociétoChoi-ale.

i. F 51° sur Vorm Travian. ref Verdi. Pl'és. .1. Caulen, Dir. P. Bonnemayers.
1. Bei' Reen. ouverture 4 im J. Kesse'ß- 1. mrnznsr volkslied, per rn. Kosetm.

22. Heerlen. Fanfares St. Cecilia. 2. nes Bild der Rose, nu: Bergharen
47. Ulestraten. Fanfares Concordia.

Pros. 0. Hughes, Dir. V. Nypels.
l. ouverture rrieiupnule, per cii. neen.
z. Peipeurri de l'epm ne coeur ot lu nem,per .r. Mensen.

Pros. E. Boost, Dir. E. Ritzen.
1. ouverture Hengst-w, pur 11. J. E. Kessels.
a. L'Amuiiue, euvsrzurs, pur ilsysrbeex.

23. Houthem. Fanfares St. Gerlach.
Prés. A. Van Kesteren, Dir. F. G. de Pauw.

1. Lu cuussu, pur Verhur- 1-8. Visë. Harmonie St. Martin. Dir. U. Martin.
n L'euiie .1e is qtiem, pui-P. Lur i. ouverture. `

24. Jule'mimt. Société Chorale La Fratern 2 misie, sur dus open s de wagrisr.
ris. et Directeur Henri Biémar-Biémar. 49. Société Chorale L'Einulation.P b

t des Amg, per Ambroise Thomas. Pr . Sonif-Thonon, Dir. G. Claessens.
i- L. uu nine. i. Le Neue ile vuiege, per r.. De mile.suis de we, ru V' . Société Chorale L'Echo de lu 2. sous Ls reuillee, per neu-u.

Montagne. Prés. J. Schoenmakers, Dir, 50. Warsage,Hnrm., Prás. M. Spitz, Dir. G. Hardy.
Cb Swim-S l. nu eerste strelen der leuuueu, per refsiusus.

1 La' meei' uu uilluge pur Luureu: de mile. 2- Solrëøs d'flwar. mnuisie im Duurulevs- ~ ~ l2. xusiitiiea usi- Krzeger, pur wreau.

Prix d'enh-ée 112 'il-ano. Pleices réservées l franc.

Pour los Commissions:
t -i - B ur mestra Président de l'harnionie Ste. Cécile Président d'honneur

coin: Dn GET-'DES'
:ig Cšrnité d'es Fata er. de l'nncienne Harmonie.

'

A. SPAUWEN Euherizl, Président du Comité des Fètes. > I .
R. DE CLEUN 133211., Notairo, Président de l'anclorine Harmonie, vice-president du Comité des

Fotos.
A. COENEGRACB'T, eecretuire de l'harmenlo Sta. Cécile.- J. WOLFS,socr.del'iincienne Harmonie

J. noUBrEas, messurleri . .
L. nnlnrnus, ssuretuirsi d” “mms de* Fem'

Dispasitions Générales.
Ls réception des sociétós participantee se fel-a vers 1 heure àla giro, pour commencer le oortè.

ge à 2 homçs prédses' " ` " ' - ar de cavaliers parcourra les› r* e r 16 ai' le comité (lo. féteu er. précecle pal un ,inline 4 | , 4
princišlšlg: rvåšsldu villzipge pour so rendre ensuibo dans lo pal'i: diichfiteou, ou lo v'm d honneul sera ofllart.

L'exéaution se faru ensuita dan: l'ordre iliiiiqué` par le tlrage au sort. _
Les sooiótée qui n'aurcnt pas pris part au cortege pel-dont leur droit aux pnm'as. _
Cheque société se composera d'au moins 15 membres et sera acoompiignee d une baniàre ou

d'un
123324115 de mauvais temps le festival sera remie et 1m sociétés parlicípantes seront prévenuoo

' te ent ßible, memo per dépöche. _ _ I
anwglxigmngédïilla cgïmpåmomtive sera décernée aux soolëtés participantes. _

Le chemin de fer Liège-Maastricht organiso 1e 8 Jniliet t_rols trams s éciaux: A 1.15 de Vlee
` den on corrosponclanoe avec le train-tmlnway de Liege; a 12.52 de aestnohl: à Eynden, et à
21 EYE, ,_8'35 dEysdßn h hem se uu min special a 9.30 du soir de Maastricht sat_mpeiveiu,

lvolcl à Maastricht en correspondanofl all train du Liege-Maen-

qemmrfim+na±fl±±fl+ofiom-
i 'r!" 0011111111116 d. EYSDEN 110112111116 ) 'i
ä

l U I h

'11 . . I'Q. Dimanche, le 8 Juillet 1894. i.
g

l

:i1
u

'1' ' I'
u ~-
1.1 l
u! pour- HaI-monles, Fanfares e! Socleies Chorales,|
'h organislé par 1e Comité des Fêtes et les deux Harmonies de 1a localité, I
'fl sous lo patronage du Conseil communal. l
'11 ' lá' PEOGl-RAMME '
Qi - l
* 1 et 2. Les deux Harmonie: d'Eysdm, qui exá- 28. Lanaeken. Fanfares De weergalm lier Maas. l
#4 cuteront sous 1a direction de messieuxs A. Bossy Prés. E. de Caritot, Dir. Willems. Iet G. F. de Pauw l. En viliegiunzre, euveriursreueeisie pur uni-tiu.
§ 1. Lee juurs de eeieu, ein-murs, per n. innig. 2. Pmmefl. MM per Faust I
,i

z Boheme Diniile,iieneyerbeer,fum. perminxesssis. 27. Limmel. Société Chorale Vriendenkoor.
3. Argenteuu-Sarolay, Société Chorale Union Pros. L. Mes'ters, Dir. J. W. Smeets. l

i Chorale. Presidentu: J. Aigret, F. Gilon, l. Le Combat Nflvll, PSI Dfl SL' Jflfim- |
,r

Directeur D. Samlëa. . z vruueiuslivd. W , L
1. Ls Lever, ome-4„ per 1,_ .rome 28. Maastrwht. Société Chorale De lier. Ir

ä z Le seir, olies-ir, _pur cn. Bussen; Prés. J. Nypels, Dir. G. Hermens Jr. .5
4. Banholt. Harmonie Amicitia. 1- LI- Ciifliwllß. - PN' V- E- BMI"-

°a Prés. A. Ruwet, Dir. G. Bendermacher. 2- De! Dj-'umhe Bliek', 1m SGÉIU-'flflnnl l!
.ä

1. L-izlisire u'Amei-s, missie eur repen de heuizeiti, 29. MaaslmM. Soßlébé CMF-'ile Thalia.pur Reason. Prés. V. Franssen, Dir. G. J. Kleber. l'
Qi a nu saw a'er, per rexe l. Des muzisrs Lust, per zenuer. i;5. Eaniwít. Société Chorale Eendracht. 1. Les nuiues de onze, pur Meent.
* P ' Dir. P. H. Ploumen. 30: Maastricht. Société Chorale R. K. Volksbond. Ii
ä 1. per sr Julien. Pros. Jos. Thiessen, Dir. Fr. Bex ls. 4 une, per vm unsere. 1. Les Puneurs uspeuieuui, per on. Bueeeief. P
f 6. Beek. Hamonie St. Cecilia. 2. sur is ueumgus, per 1.. rewns. l.
ä Prés. G. Gorter., Dir. 1. Lemmens. 31. Margraten. Fanfares Concordia.

1. nu crßpueeule, per .1. n. iriuue. Pros. F. Neven, Dir. G. F. Ade Pauw. l'sy 1. uesslque .is mien mieuçuudeueser, uur lieseels. 1. Fuuuisle sur repen neem; .ie Funds, per Bemm. wg7. Beek. Société Chorale Booker Liedertnfel. z Lerosn'lleu emeereuierelirs priuwu o.x.vsu Alien.
* Prés Ch. Hennekens, Dir. A. Stassen. 32. Meerssen. Harmonie St. Cécile. Ir
.ä l. Le .vree ou vins-ge, pur L. de nillú. Pros. J, Kleuters, Dir. G. F. de Pauw.

HP2. Les Paysnns, pu Sašuiis. 1. Lohenriu,h1elarige aurlhaperzi de Wagner, Kessels.
4! B. Berg en' Tevblyt. Fanfares Concordia. 2. Ls Bruyere, ouverture Kessels. Ih
ä

Prés. P. Peerboom, Dir. J'. H. Claessens. 83. Meerssen. Société Cher-.ile St. Cecilia.
l. L'riisire duimen, resume eurrepon au Deinum, Pros. W. Evers, Dir. V. Nypels. llu! per Kessels 1. nme su die iiuslir, per v. Leenuer. l ,2. seuvuuir de inussluis, per Tuxenl. s. cum a'smeur, per J. Dsleemme.

`fi 9. Bochane. Harmonie. 34. Mheer. Harmonie. II
.a Pros. P. Meelkop, Dir. P. Tychun. Prés. J'. Fossings, Dir. Beckers. I,1. Lusspiul, ouverture, per mier een. 1. rieui- us nele, ruumisie, pui-w. vuu Pm.* 1. reumisie eur roem reus: de oeunea. 2. Une Nuit a'me, ouverture, nu o. Tuur. l.
+

10. Chemííe. Harmonie St. Joseph. 85. Mouland. Société Chorale.
re' J. Deuze, Dir. J'. Deuze. Prés, L. Houbiers, Dir. L. Woyon. 'F

q 1. L'Aureru d'uri beau Jour, lm' l llflfflfl- 1. choeux dus Buveurs, per L. De Rilhš. I,2. L'Uuior. nn in reus, per ceui'vpt. ii. 1.. Triempiie, per J. 11. a'nreimuteau.
'i ll. Dalhem. Harmonie Les Enhos du Vieux 36, Noorbeek. Société Chorale De Eendracht. Ih
*

Château, Pros. A. Cornhlziin, Dir. N. Vorviar. Pré; Cl;A wymmts, Dir, P, Pittig,
.L1. souvenir wete, orsuae Per-s peur pisuiu, m. Pim. i, De Eeuumiii, eueeui- per Mum.i 2. Le its-vuil, omnia rent. puur bsryteu, per Invmu. 2, pmmmg sim moe, per o. neleueke. .r

x
12. Eskalmde. Socleté Chemie Diligentia. 37. Oud-Vfomhmim. Harmonie.

Prés. A. Quudvlieg, Dir. P. H. Ploumon. Prés. M. Castermuns, Dlr. G. F. de Pauw. I'
GK 1. Brmne :m die Musik, ' lm Lichner. 1. ouverture neugruise, pur Kessels. I,

2. Le Bril, par T. de Vogel. a. Fuumisie sul-,repen Faust de oounod. -
x 13- Ebfli- Fanfare? SL, Geofgfls- 38. Pulh. Fanfares St. Cecilia. ' II
<8 Prée G4 Dupuis. Dir. Moitroflx- Pres. N. Dierereu, Dir. Tu. Distel-eu. I,1- L'Eflfß im. MM'JIH, rßx Meimux. 1, Lu mnvuue orieuuie, numlsie pur u. eiegsr.IH 2. En vi ruim, Schouw'. per „ u De eerste Huilen ueiLemesen,nnuieie reremeus I.
g 14. Eben-Emel. Fanfares Mame. 39. Rcymmrak. soeiete chemie st. oeciliu.

Pros. Poilvaeholodogne, Dir. G. Straetmans. Pi-és. B. Lhommo, Dir. M. Peel-boom. ifrg l. Lu Beste, riiuiuisiu. 1_ Bionmgflm, .11. sleeuiqu... 11 Lee e rmr Armin: sum-.is
'R is. Emmer. Hnrmenis st. cecile. 10. seriimmmmunrmes. - FI'
x Pros. l'. Letihori, Dir. .1. Fremy. Pros. P. Eyssen, Dir. A. Stassen.

ü1. L'nxpeuuut, w Reisburo; 1, Lus Jour: au soleil, auw-euro pui- ming.
1. iziss. nisly, per u'A-.iersu 2, miniem., pui-mum. .

16. Fam'im-Ze Gomiß- H2fm°fliß« 41. Sibbe. Société Chorale Eendracht. _
- D H. Mm' in. Prés. J. Wynands, Directeur J. Nul-mx.

l. . per J- B- Minne. 1. neeriuurs riuli, im J. Smeets.
ii. nuuquet uu Msi euri-eem Lusiu, per Denis-sm. 2, meu-.neus wsiiaiuug, uur l'r. Ain.

1.7. Formmle Comic. Svßiéiê 011011116- .12. Simpelveld. Société Chorale „Eurmoniti.“

*
Prés. J. Rutten, Dir. Th. Wetzels. Pres. W. Marantz, Directeur C. van Worsch.

1. L'Eeno, rw Ch- B°S=°1°=~ l. seuulek sunsimr, numerieusen quodlibet

.x g' mum (om, H ` Pš'tAšiimhtl'mBA 2 l. u iii ' v r i o \m i: 533mm. Foziron-Si. Martin. armollie . nr in. . e we mum .~. _.r su , per r.
ü

18
Prés. .1. Spitz, Dir. J. Jamizemin. 43. St. Geertruid. Société Chorale St.

1. 1.1 carnsllie ile lie-ws, emulsie, per J. van nem. kooi-_ Préårscmiinemaeireru, Di _
ë 2. rnerseen, onuau value uu

comités pêrho. rie-ui;
1, zingen, t pur

É. .iel
vliesn.

. 'vuren-St. Pierre. Harmonie c os e 2. De eskharenhus, pur' esses.1°
T'oer. Prés. A. Holleux, Dir. J'. Weekmans. 44. St. Geertruid. SociétéChol-ale Union Chorale.

g 1. u champ fm, is.: Lutun'u. Prés. G. Duyseus, Dir. P. H. Pioumen.
.x s. Lu printemps, per ßflmi l. Karelirirneu per A. schillen

Lo Grand Central Belga organl
ol: probablomoni; un autre de Simpe
trieht portant de Mneetrioht à 12.88

.wufouoooo++oooumonw±+oo±w Omïxïïßwmïm*mmxïwxïxmxïïïmflïl
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Feesten en wedstrijden
Festival.
Eijsden, 9 juli. Eijsdenš festival behoort
tot het verledene. Eijsdenš festival heeft
ten vole beantwoord aan de verwach-
tingen, die men in en buiten onze
gemeente ervan koesterde. Eijsdenls
groot internationaal festival heeft zijn
weidschen titel niet beschaamd.
Zaterdagavond kondigden 101 saluut-
schoten het feest aan. 101 saluutscho-
ten deden Zondagmiddag te half drie
den omtrek kond, dat de stoet zich in
beweging stelde, die, na de voornaam-
ste straten van het dorp doorloopen te
hebben, om drie uur op het kasteel
aankwam. jammer dat de stoet ner-
gens in zijn geheel te zien was - want
hij moet grootsch, indrukwekkend
geweest zijn. Van de 50 muziekvereeni-
gingen, die op het programma figu-
reerden, waren er 45 opgekomen,
waaronder 15 Belgische. Op de cour
dihonneur van het kasteel werd aan de
heeren presidenten en directeuren de
eerewijn aangeboden, welke heeren
door den hooggeboren heer graaf,
eerevoorzitter der feestcommissie, in
hartelijke woorden verwelkomd waren.
Inmiddels was de stoet op het feestter-
rein aangekomen, waar de Oude Har-
monie het feest opende met de ouver-
ture “Les jours de soleil”. Nu werden
het gehoor der duizenden toeschou-
wers beurtelings door zang en muziek
in meerdere of mindere mate bevre-
digd, en geest en hart opgewekt. Het
getal der vreemden, die van heinde en
verre toegestroomd, schat men op
meer dan 6000. Als bewijsgrond voor
dit getal diene b.v., dat aan het station
alhier, alleen na 6 uur (s-avonds, 2643
biljetten werden uitgegeven. Wie op
het kasteel was, meende dat het geheel-
le dorp leeg was, en omgekeerd: het
feestterrein en de herbergen, straten en
pleinen waren zwart van menschen.
Men verdrong elkaar aan den ingang
van het kasteel om een entreekaartje te
bemachtigen, en bijwijlen rukten zulke
drommen aan, dat het, in weerwil van
het wakend oog van politie en feest-
commissie, niet mogelijk was goede
controlle te houden. Ofschoon alle
werkende- en eerleden der beide plaat-
selijke harmonieën met hun gezinnen
en alle vreemde gezelschappen vrijen

toegang hadden, werd aan entreegel-
den de som van 1343 francs ontvan-
gen. ln weerwil dezer drukte liep alles
in de beste orde ten einde. Te negen
uur werd de laatste herrinneringsme-
daille door de hooggeboren gravin uit-
gereikt, waarna de feestcommíssie, ver-
gezeld door de grafelijke familie en
hare hooge gasten, naar het Vroenhof
toog, om tot verloting der premies
over te gaan.
Eere daarom aan de grafelijke familie,
wie voor een aanzienlijk deel de eer
hiervan toekomt, eere aan de feest-
commissie, die een zoo groot feest op
zoo afdoende wijze wist te regelen, eere
aan alle ingezetenen voor de wijze,
waarop zij den vreemdeling ontvingen,
en mede bijdroegen tot het succes van
Eijsdenis groot internationaal festival.
(Gaarne verleenen we alsnog een
plaats aan dit schrijven van onzen cor-
respondent, dat het gisteren reeds
gegeven verslag completeert. Red.)
L.K. woensdag 11 juni 1894

Eijsden, 13 aug. Onder de vroolijke
tonen der muziek begaf zich de harmo-
nie St.-Cecilia gisterennamiddag naar
het station, om haren directeur den heer
A. Bossy te verwelkomen, die Maandag
der vorige week met de eveneens onder
zijne directie staande fanfare Ste.Cécile
van Aywaille bij Luik, op den grooten
internationalen muziekwedstrijd te
Valencienne (Frankrijk) den len prijs
voor lecture à vue, den eersten prijs voor
uitvoering en een eereprijs behaalde.
Bij aankomst van de trijn van 4uur16
speelde de harmonie het Belgisch
volkslied, waarna de heer M. den heer
Bossy namens de harmonie een prach-
tige ruiker aanbood en hem in hartelij-
ken woorden met de nieuw behaalde
lauweren geluk wenschte. Van het sta-
tion trok men naar het kasteel, waar
den heer directeur nu van de zijde der
grafelijke familie de warmste geluk-
wenschen ten deel vielen, en hem nog-
maals door eene der jonge gravinnen
een prachtige ruiker werd overhandigd.
Nadat de harmonie hier nog eenige
fraaie stukjes ten beste had gegeven,
verliet zij het kasteel om een concert-
promenade door het dorp te maken.
Dat het op dezen tocht recht Vrolijk
toeging, dat er Ineenig glaasje op het

welzijn van den heer Bossy werd gele-
digd en menig “Lang leve onze direc-
teur” uit volle borst weerklonk - het
behoeft niet gezegd!
Den heer Bossy nogmaals onze beste
wenschen!
L.K. vrijdag 17 augustus 1894

Eijsden, 22 aug. Aangezien de cholera
te Maastricht heerschende is en ook in
andere naburige dorpen verspreide
gevallen dezer gevreesde ziekte zijn
voorgekomen, heeft het Dagelijks
Bestuur, na ingewonnen advies van Dr.
Witgens, besloten op de a.s. kermis
geene tenten, kramen, barakken noch
iets van dien aard toe te laten.
L.K. donderdag 23 augustus 1894

Eijsden, 12 sept. Van de vijf eerw. zus-
ters Ursulinen alhier, welke zich de
beide vorige dagen aan het examan
voor de hoofdakte onderwierpen,
slaagden er vier, n.l. A. van Douveren,
M. Keller, A. Wörtman en A. Schamel.
Waarlijk, het moet gezegd worden: én
de R.K. Normaalschool en de voorbe-
reidingscursus voor de hoofdakte, aan
dezelfde inrichting verbonden, beide
leveren buitengewone resultaten op.
L.K. donderdag 13 september 1894

Eijsden, 12 nov. Ter gelegenheid van
het 25-jarig jubelfeest van de eerwaar-
de moeder Marie-Helene in het pen-
sionaat der religieusen Ursulinen is er
gisteren in het pensionaat groot feest
gevierd. Dit feest werd opgeluisterd
door toepasselijke voordrachten en
muziek. Vooral het laatste gedeelte van
het program, waartoe verschillende
pensionairen hunne medewerking ver-
leenden, was overschoon.
Uit het program bleek verder dat
Nederland, België, Duitschland, Polen,
enz. onder de pensionairen vertegen-
woordigd zijn. Zeker een bewijs dat dit
pensionaat alom gunstig bekend staat.
L.K. dinsdag 13 november 1894
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Kint g'r oes vertelle

Het komt niet vaak voor dat zich in
het archief van onze stichting fotols
bevinden waarover niets , maar dan
ook helemaal niets bekend is. De foto
op deze pagina is zoln foto. We zien
een groep mannen, poserend achter
een munitiekist. Op de kist is een bord
bevestigd met de Volgende tekst: Schie-
toefeningen 1909.
Het is mogelijk dat deze mensen beho-
ren tot de Grenswacht die voor en na
de Eerste Wereldoorlog de grenzen van
ons land bewaakte. Waarschijnlijk
heeft deze groep gestaan onder bevel
Van de twee heren in uniform, links en
rechts op de foto. De persoon links
heeft Vermoedelijk de schietresultaten
of het kruitverbruik bij gehouden. Op
zijn knieën ligt namelijk een schrift en
in zijn hand houdt hij een pen. Opval-

lend is dat de anderen op de foto geen
uniform dragen, maar hun eigen
“goede zondagse” kleding. Dit wijst er
misschien op dat we te maken hebben
met een schietvereniging.
Kint gier ít oes Vertelle...
Indien u ons op enigerlei wijze op het
spoor kunt zetten van wie er op deze
foto staat of welke groep deze mensen
vormen, kunt u contact opnemen met
Pierre Ieukens, Kerkplein 26c te
Mesch, telefoon 043-4091206.

Pierre Ieukelzs
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Uit het fotoarchief

Roei Renitte op sjtru.

Urn de Roeij Renitte sjoen roed te doen kleure, woeërte ze op sjtru gelaag.
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Jeuf Wolfs, baeëter bekind es Jeuf van de Kuëning, oet Lieg Caesjtert (mit
moets), is saoëme mit Zjeraar van Geurten, oet de kafiee, de Roeij Renitte aon 't
umlegge. De foto is gemak ien de wej tieëgenuëver 't kesjtiel. De wej waor doer
de weduwe Geurten gepaach van de graof.
Foto: EV 2711, 1957/1958.

Jeuf Wolfs, 'nnen Ambonese jong oet 't Capucijnekloesjter en Marth Geurten
deun de appele ien kiesjkes.
Foto: EV 2712, 1957/1958.
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V.l.n.r. Jacky Philip, logé oet Frankriek bie de femielie Geurten, Deepsjtraot 31; Wies Huijnen; Corry Huijnen; Ria Huijnen,
Deepsjtraot 22; en Philippe Jacobs, dae noe dokter is en dow Woende op d'n hook van de Deepsjtraot en de Kaeriksjtraot. De
foto is gemak ien de moosjtem van de femielie Geurïen.
Foto: EV 2727, september 1950.

Jacky Philip en Marth Geurten tusse de Roeij Renitte.
Foto: EV 2728, september 1950.




