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Werkgroep kruisen

Nadat in 1980 een kruis aan de buitenmuur naast de ingang van de
St.-Martínuskerk verwijderd was, heeft de Stichting Eijsdens Verleden
enkele jaren later de werkgroep Kruisen opgericht. Het doel is het onder-
houden van wegkruisen in Eijsden, voor zover dat niet gebeurt door
buurtbewoners, en het herstellen van verwaarloosde wegkruisen.
Bèr Pachen en Harry Peijs hebben sindsdien veel werk verricht. Zij hebben
contacten met de buurtbewoners gelegd, kruisen gerestaureerd waar dat
nodig en mogelijk was, verdwenen kruisen opgespoord en herplaatst of
vervangen, en alle kruisen in Eijsden beschreven en gefotografeerd. In deze
aflevering van UEV beschrijft Bèr Pachen het eerste kruis dat de werkgroep
restaureerde en herplaatste, nl. dat aan de St.-Martinuskerk in Breust.

Aanvullingen en correcties

Bij de foto van Kent u ze nog? in Uit Eijsdens Verleden nummer 78 willen
we u graag de volgende correcties en aanvullingen doorgeven. Het zilveren
bruiloftsfeest van het echtpaar Wolfs-Diclclen werd niet in 1947 gevierd
maar in 1939. Verder staat bij nummer 26 niet Hubert Wolfs maar Hubert
Haenen op de foto.

Hubert Haenen was jarenlang dirigent van het Kerkelijk Zangkoor Sint-
Christina en het Kerkelijk Zangkoor van de kerk van de H.Martinus te
Breust. De bruidegom was de peter van Hubert Haenen.

Tenslotte

Wij wensen u veel plezier met Uit Eijsden Verleden nummer 79.

De redactie
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Korte
kroniek van
de
congrega tie

1873 Oprich-
ting van de con-
gregatie.

1874 Heiligdomsvaart in Maastricht.
De congregatie loopt mee in de pro-
cessie.

1876 Verkiezing nieuwe raad. Mère
Marie Angèle wordt schatbewaarster
en secretaresse.

1878 Mère Marie Angèle sterft. Mère
Ursule volgt haar op.
1878 9 oktober, pelgrimsreis naar

I

ä

1. Dansen in een openbaar
danshuis is strafbaar met
uitsluiting uit de congregatie.

2. Dansen in een openbare
herberg is strafbaar met uit-

sluiting voor drie maanden.
3. De bestuurder zal bij nachtelij-

ke ongeregeldheden of publieke
ergernis uitsluiting uitspreken.

1915 Rector Stassen vertrekt. Rector
Hilgers volgt hem op.

1916 Nieuw bestuur. Prefecte Marie
Ieukens, secretaresse-penningmeesteres
Marie Huijnen.

1920 Elise Lucassen Wordt tot prefecte
gekozen. Het zangkoor komt onder lei-
ding van Mère Cécile.

Zilveren medaille, uitgereikt aan
mevrouw Jeanne Wolfs bij haar 25-jarig
jubileum als lid van de Mariacongregatie.
Foto: J. Rethero.

Scherpenheuvel.
1922 De eerwaarde heer Prevoo wordt
rector. Rector Hilgers vertrekt en ont-
vangt als afscheidscadeau twee massief

1881 Raadsvergadering met de volgen-
de besluiten.

in 1878 besloot het bestuur op veler verzoek een pelgrimsreis te maken naar
Scherpenheuvel. Op 9 oktober zou deze plaatsvinden. Op die dag vertrokken de

pelgrims om half zes met een extra trein naar Maastricht en vandaaruit naar
Zichem in België.

Citaat: lírTe Zichem vormde zich een processie van omstreeks 500 man, wijf er zieh veíe
parochianen Bir' de Congregatie gevoegd hadden; eerst de zfrouwen die geen congreganisten

waren, dan de congreganis'ten met een 40-ta[ hruidjes die zinneheefden en giften voor
O.L.%ouw van Scherpenheuvel' in ziíver droegen, eindeh'jk de mannen. íDiezetffde orde was

ookin de wagons aangehouden.
'Bij intrede in de kerk van Scheipenheuveí werd het Sldagnifieatgezongen. ßaarna droeg de

directeur het Etiíliíisolfi'er op, dat door de zang der congregatie werd opgefuisterd '"

Citaat: “'En hierhij dient ter ere gods en van :Maria gevoegd het verhaaf dergenezing van
een onzer parochianen. Maria `Servais, jonge dochter, oud ongeveer 18jaren, hadgedurende
omstreeks drie jaren geleden aan een verfamrning, zodat zij onder doktershehandeling was

engefijkde overige huiskranken de HCommunie aan huis geßracht kreeg. Slechts zeer
nwediikkynnende gaan, kwam zij per omnihus van de trein naar Scherpenheuvel' en wordt

onder de iHÉMis plotselinggenezen, veríaat de kerkmet de Wengen, doet 's middags de
kruisweg mede en vertrekt des avonds te voet naar Zichem met de processie.

íDe vragende dag [iet zij zich uit dankhaarheid inschrijven in de Congregatie, wier oefeningen
zg' tot nu toe niet had kunnen volgen. Op veríangen van de eer-w. hestuurder hegafzij zich

met deze tot de geneesheer, dokter .Schuhe die haar hehandeíd had, wefke de genezing consta-
teerde. CDe M'jze waarop huiten kwestie intentie, verkíaarde mil' dokter Schots.' 'Zij isgenezen. ”

qdattestor Lgfßoosten, dir. ”

(Citaten uit het register van de fllíar'i'acongregatie,›`
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1958 Pastoor Debets viert zijn 25-jarig
priesterfeest en ontvangt van de con-

w

“_ jg; f __ _„
7 gregatie een Maria-kazuifel.

_
/'

/íflï/l

f/J/,.

.ídy',_fl{l'«j Elf nieuwe leden doen opdracht.
_ ,-_„ / 1959 Zeven nieuwe leden. Een gouden

Zoo) .4øå..- ._ _ en een zilveren jubilaresse.
, f! 761.7797/Ã: :the

'_
' V 7 I (l _ 1960 Negen nieuwe leden.

*fig/g! f16/44/ ff” "74' jg 32 jl” ' De tweewekelijkse samenkomsten gaan
- y'. -- u “na 'é ~~--~ ~ ~ “U V i '* '/l- achteruit. Enige leden worden van de
62%, í dat!!/øl/4m"'Ãl/,ld 7 77"" 7 7 " 7̀ ø '11"' "7" ` lijst geschrapt omdat ze een heel jaar

ff-
:è
fiá “_ "rf-“mr- _'_ 'r " "

___* 7" Zg; de samenkomsten niet hebben

lily-wig./ZÃur/d-wnegáf.0. „__ _* “_ ,//áw
bezocht.

Zweed .M._ _-..-„,„.- - ,--..øf U er. ---W .___--_ _ -4/1. :_ |
-„_.._., -- -- .-_„'--. ,„-_.-Ã,i„ .._.- --_-_._- ` -_ .-.- _/s /d- 1961 Zes nieuwe leden.
„W 7.,

l' dark/(Ile. .._.'-..„.„ _. -..A . _-.- . ;;--..._-- .ll J. . ._

,g -.,i iÂ/ë' %4M»M---«----~-~ 7 J-Y -Wiléff ~ ~~ š- ~ ~ Z - ïo w 1962 Zeven nieuwe leden.
k-~'-„-V--~~~ål;' =-;-,í«M175:mu'---~,7~---~› 4 ,› l, -- ~ t' f'f In de winter is de opkomst bevredi-

Een gedeelte van de eerste pagina
van het "Register van inkomsten
en uitgaven".

gend, in de zomer is er slechts geringe
1956 Twaalf nieuwe leden. opkomst.
De heer Schmeits wordt koordirigent.

1963 Het jaar geeft eerst een zekere
opbloei te zien maar daarna daalt het
aantal leden dat de bijeenkomsten

1957 Dertien nieuwe leden, twee gou-
den jubilarissen.

In 1923 werd ñetgoudenjuóiíeam der Congregatie gevierd Op 8 septemßer was de grote
dag, weíke werd voorafgegaan door een tn'dium, t.w. drie dagen píecñtig [ofmet preel'çdoor
pater fDonkers, Redempton'st. Op de feestdag was er des morgens een neiftge mis met afge-

mene communie. fr werd een meerstemmige mis gezongen onder [eiding van mère Cécii'e,
met aan net orgeí de heer ,9. Houôiers. De soíemneíe ñoogmis werd opgedragen door de

directeur, met assistentie van drie priesters, terwijlI op het priesterkgor rector :Hoôas van net
klooster en pater Don/'gers hadden pfaatsgenomen. Het was een stijfvoííe pfecñtigfieid.

.'J-let priesterkoor was voor die geíegenneidpraclit'g versierd met Eíoemen en pfanten. Het 5eei'd
van de onóevíekte Maagdwas op net priesterkçorgepíaatst, omgeven door een fqans van i'icftt.
'I'weeëntwintig nieuwe [eden deden naar opdracht op de geôraikçíiilše wijze. Er waren drie
goudenjuôiíaressen, t.w. Marianne ßorsu, Marianne 'Woifs en ñnna Tinckaers. Deze drie

trouwe [eden ontvingen een gouden medaiííe met k_etting, tenoijf de zilverenjaßifaressen
een ziíveren medaiííe met ketting ontvingen.

Na Het [ofoyden enige uren van ontspanning. In Blijde stemming Eegaven afíe
congreganisten aß'ookde neren geestelijken zich naar liet kfooster. De grote zaaf was
voor deze geíegenfieid door de eerwaarde overste Eereidwiíi'ig afgestaan. r.De zusters
ñadlíen [ange rijen tafels, Keurig versierd met ôfoemen, voorzien van de traditioneíe

víaaien die tot toetasten aitnodigden.

Na de koffieging men naar Eaiten, waar vóór ñet parl'çeen groepsfoto zon worden
gemaakt. Het wasgeen k_[einiglieid voor de fotograafom zo 'n grote groep van 160 a 1 70

personen Eeñooríijkop te steíl'en. getuige de afgedruktefoto is liet wonderweígefukt.
(Citaat uit ñet register van de Mariacongregatie)
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CDNJO'OW-bWN-l

. Jeanne Pachen;

. Amelie Waterval;

. Anna Habets;

. Janne Houbiers;

. Lies Habets;
. Netta Waterval;
. Marie Phillippens;
. Antoinette Caelen;
Trinette Huijnen;
. Anna Pluijmakers;
. Miena Janssen;
. Diena Lozen,I
. Marie Lozen;
. Marie Rompelberg;
. Anneke Jacobs;
. Maria Cortenrade;
. Marie Hessels:
.Françoise Kluten;
. Maria Thijssen;
. Pauline Wolfs;
. Lies Tercafs;
. Agnes Colaris;
. Berb Jeukens;
. Maria Palmen;
. Agnes Peerboom;
.Agatha Malherm;
.Sophie Wolfs;
. Isabelle Pinckaers;
. Net Jeukens;
. Anna Pinckaers;
. Rector Prevoo;
. Pastoor Vallen;
. Pater Donker;
. Marianneke Boursu;
. Marian Wolfs;
. Marie Lucassen;
. Lena Jeukens;
. Fien Lucassen;
. Marie Jeukens;
. Trinette Rompelberg;
.Mielke Alberts;
.Leonie Frambach;
.Truia Partouns;

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Anna Wolfs;
Lies Pleumekers;
Jeanne Henquet;
Ninette Theunissen;
Jeanneke Theelen;
Nine Collart;
Maria Gubbels;
Lies Huijnen;
Anneke Schiffelaers;
Sophie Wolfs;
Ellie v.d. Wall;
Fien Lambert;
Marie Theunissen;
Jeanne Wolfs;
Agnes Caelen;
Louise Rompen;
Lies Lucassen;
Fien Huijnen;
Marieke Huijnen;
Net Schiffelaers;
Jeanne Huijnen;
Anneke Nijsten;
Netta Vliegen;
Trees Reintjens;
Liza Lucassen;
Henriette Warnier;
Catharina Servais;
Victoire Warnier;
Marie Risac;
Fien Warnier;
Anna Phillippens;
Melanie Pieters;
Maria Wolfs;
Clementine Janssen;
Maria Caelen;
Gerardine Smeets;
Jenny Smeets;
Maria Moulijn;
Fien Lucassen;
Lieske Cerfontaine;
Lies Janssen;
Bina Lamkin;
Marie Jansen;

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

Marie Jeukens;
Fie Bessems;
Maria Peussens;
Marieke Jeukens;
Maria Theunissen;
Marie Peussens;
Annake Crousen;
Melanie Peussen;
Phelomène Dechamps;
Fien Paquay;
Jeanne Dessart;
Tieneke Graven;
Anna Paquay;

Niel Meertens;
Anna Partouns;
Anna Meertens;
Netta Hessels;
Gerardine Paquay;
Net Lucassen;
Net v. Proemeren;
Maria Lamkin;
Fien v.d. Berg;
Ammelie Houbiers;
Berb Wolfs;
Berb Broers;
Anna Huls;
May Bormans;
Anna Huls;
Lisa Cerfontaine;
Marie Janssen;
Julie Huls;
Anna Lousberg;
Fien Wolfs;
Mathilde Leveau;

. Maj Weerts;
Roos Kremers;
Barbara Kremers;
Jeanne Kremers;
Marieke v.d. Wall;
Elise Dessart;
Lies Huijnen;
Anna Bosch;
Anna Wolfs;

130. Jet Ritserveld;
131. Françoise Jeukens;
132. Lijda Huls;
133. Lena Huijnen;
134. Jeanne Henssen;
135. Eva Lebon;
136. Justine Dekkers;
137. Marieke Vliegen;
138. Marie Paquay;
139. Marie Jeukens;
140. Onbekend;
141. Marie Theunissen;
142. Bertha Lenaerts;
143. Berb Rompelberg;
144. Sophie Legeois;
145. Jeanne Rompen;
146. Nes Schroen;
147. Anna Wolfs;
148. Nielke Leveau;
149. Maria Lucassen;
150. Fien Jeukens;
151. Maria Theunissen;
152. Adolphine Dessart;
153. Lieske Jeukens;
154. Marie Miessen;
155. Marie Piters;
156. Jeanne Haenen;
157. Marie Nijsten;
158. Tien Huijnen;
159. Lies Charpentier;
160. Anna Lucassen;
161. Agnes Lucassen;
162. Jeanne Rompelberg;
163. Marie Haenen;
164. Fien Warnier;
165. Truike Jeukens.

Deze gegevens werden
verzameld door mevr.
M. Smeets-Boersma en
mevr. C. Boersma-Meertens.
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Uit het fotoarchief
Overstromingen

Reinekenshof.
Helaas ontbreekt ons het iaartal. Foto: EV 1608.

De Spauwenstraat in 1926, met op de achtergrond het Mariaplein.
Links op de foto ziet u het retraitehuis Huize Maria.
Foto: EV 1166.
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Vogelzang. 1924. in het eerste huis links op de foto Was de winkel van Meijke Fonsaer. De klanten konden de winkel
bereiken vanaf de Vroenhof door de tuin van de overburen en dan via de brug dwars over de Vogelzang.
Foto: EV 1289.

Detail van de linkerdeurpost van
dehuisdeur van cafe La Meuse,
Diepstraat 44. ln de steen is een
streep gebeiteld die de hoogste
stand van het water aangeeft
met daarboven het jaartal 1284
en daaronder 25 februari.
Foto: G. Wolfs, 1998.

Overstroming ± 1932, cafe La Meuse, Diepstraat 44.
In het bootje van Pere Warnier staat dochter Titi Warnier (na haar huwelijk
mevrouw T. Risac-Warnier) met, zittende, haar broer Jet Warnier.
Foto: EV 1898.
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Weg- of gevelkruis aan de St.-Martinuskerk te Breust-Eijsden

Tegen de gevel van de St_-Martinuskerk, nabij de ingang, bevindt zich een

groot gietijzeren wegkruis. Ooit sierde een houten kruis met een prachtig

gegoten Corpus deze gevel maar dat is er al zeker 50 jaar niet meer.

Ter vervanging Werd het ons nu bekende gietijzeren kruis geplaatst.

F413'
I' tine-on

i _ :u

f' l-fi tt :is: written \muur __ `
tiih u* “ißi *Huib-ww,_ “U “l- ll-t .s \u \til is 4.11rf

_: Ik'

„_ __§____ `
_

Het gerestaureerde kruis is vveer bevestigd tegen de muur van de kerk.
Foto: J.Rethero_ 26 maart 1988. EV 3739.

Dit kruis deed eerder dienst als graf-
kruis op het kerkhof van Breust maar
was daar overbodig geworden. Deze
gietijzeren kruisen werden tussen 1840
en 1940 door diverse gieterijen in gro-
ten getale gemaakt en in feite als mas-
saproduct op de markt gebracht. Ze
waren over het algemeen bestemd als
betaalbaar grafteken. Het kruis waar
dit artikel over gaat, werd in de jaren
80-90 van de vorige eeuw gegoten in
de gieterijen van Korea Frees te Char-
leville in Noord-Frankrijk. De ontwer-
per heeft er een rijke verscheidenheid
aan kerkelijke symbolen in verwerkt.
Dit type kruis werd ook wel Maria-
kruis genoemd. In de schacht name-
lijk, zien we het Mariamonogram, de
letters AM, Ave Maria, dooreengewe-
ven en in cirkelvorrnige omlijsting met
bladeren en vruchtjes. Op de zijarmen,
aan de uiteinden, is als ornament een
Maltezerkruis te zien. De voet stelt een
nis voor waarin een kelk is afgebeeld
met erboven een Hostie omgeven door
een stralenkrans. Naast de schacht
staan de apostelen Petrus en Paulus
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Kent u ze nog ?

Maagdengroep in de bronkprocessie in
Eijsden in 1917.
De Maagdengroep was gevormd door
de zusters Ursulinen, geïnspireerd
door de legende van de moord op de
heilige Ursula en de 11.000 maagden.
De legende ontstond naar aanleiding
van de marteldood van Ursula en een
onbekend aantal jonge maagden, in
het begin van de vierde eeuw, onder
keizer Diocletianus.
De elf meisjes, met palmtak op de
bovenste rij, beeldden ieder duizend
van deze martelaressen uit.

Rene' Huijnen, \Wlly leukens

“eszda en de 11.000 maagden

íDe martefdood van een onßefgendaantaf maagden onder Keizer 'Diocfetianus in Het Begin
van de vierde eeuw na Clin'stusgaf voedsel' aan de legende van de Heilige 'Elm-ala.

(Dez-e CBríts-e Koningsdocliter bekeerde zicli tot liet cfiristendorn en weigerde
liet fiawelr'ißaanzoelš; van een Heidense prins. Ze wilde Haar maagdelijfçlieid

liever liezuaren. `Samen met tien adelly'fçejonßvrouwen ontsnapte ze naar Het vasteland
rDe overtoc/it vondpfaats in elfscfiepen. Wicñterl'g'fçe overdrg'iving: dejuifrouwen waren

ieder vergezeld van 1.000gezellinnen.
'Via '1"lef liereikten ze Keulen. 'Vandaar pelgrimeerden ze verder naar Rome. 'Toen ee ter-ag

waren in. 'Keulen zuerd deze stad door de .'I-[unnen ingenomen. De 11.000 vrouwen
lieten zie/i liever vermoorden dan Han maagdelljlåñeíd te veríiezen. Z-e werden danook

allemaalgedood. Eerst nadat de .'hfunnen zijn verdreven worden Han [icliarnen
geßorgen en Begraven. rTe Hunner ere werdin Keulen een kerßgestz'clit.

Uit: Kees van Kemenade en Paul Spapens: 365 heiligendagen, folklore, gebruiken,
iconografie, legenden, namen, weerspreuken; Eindhoven/Hapert, 1993. (pag. 266).
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Over kwartjes en guldens
Verslag van de geldinzameh'ngsacties voor een kerk in Mariadorp(1955-1960)

Met het groeien van het aantal inwoners van het onder Eijsden behorende
Mariadorp groeide het verlangen om een eigen kerk binnen de gemeenschap
te hebben. Dit ondanks de aanwezigheid van een tweetal kerken op loopaf-
stand, te weten in Breust en in Mesch. Kerkelijk gezien behoorde Mariadorp
tot de parochie Breust-Eijsden.

Het realiseren van wensen kost geld. In
dit geval veel geld. Dit werd snel dui-
delijk, nadat van bisschopszijde en van
overheidswege toestemming was ver-
kregen om binnen Mariadorp een
kerk te bouwen (Naar verluidt werd
deze toestemming afgedwongen door
reeds vooraf geld in te zamelen met
het idee dat dan de toestemming niet
meer geweigerd kon worden). De kos-
ten alleen al voor de bouw werden
geraamd op ruim 300.000 gulden. De
grond werd ter beschikking gesteld
door de Zinkwit. Dat is niet vreemd:
het merendeel van de inwoners van
Mariadorp werkte bij de Zinkwit, en
woonde in huizen van de Zinkwit.
Daarenboven stortte de Zinkwit 25.000
gulden in de bouwkas. Van gemeente-
en provinciewege werd eenmalig een
subsidie ontvangen. Ook het bisdom
Roermond en de parochie Breust-Eijs-
den kwamen eenmalig over de brug
met een gift. Er bleef nog een aanzien-
lijk tekort over dat met giften, leningen
en akties aangezuiverd moest worden
vooraleer tot de bouw kon worden
overgegaan. In een tijd waarin de
uurlonen ca. 1 gulden netto be-
droegen, een dubbelje of een kwartje
nog waarde hadden, kon alleen een
gezamenlijk gedragen ideaal tot reali-
satie komen. Dat was men zich ten
volle bewust. In een samenleving die
nog op burenhulp, verdraagzaamheid
en vrijwilligerswerk was gestoeld,
mocht dat geen onoverkomelijk pro-
bleem zijn. En dat bleek het ook niet te
zijn. Vijf jaar na de start was het geld
bij elkaar geschraapt onder de bezie-
lende leiding van bouwrector Iean
Wijsen, en kon de kerk worden
gebouwd. Reeds eerder werd in dit
tijdschrift door hem een schets van de

bouwgeschiedenis geschrevenl. Hij
wees er reeds op dat het vergaren van
de benodigde geldelijke middelen veel-
al gebeurde door tal van spontane
akties van middenstand en vereni-
gingsleven van Eijsden, Breust, Maria-
dorp, etc. De weg die daartoe werd
bewandeld, wordt in deze bijdrage ge-
schetst aan de hand van een uniek
van-dag-tot-dag verslag dat door één
van de mensen van het eerste uur werd
bijgehouden en dat door de Stichting
Eijsdens Verleden wordt bewaard. Het
document, bijgehouden op A-S-klap-
perblaadjes in een map, vermeldt in
chronologische volgorde exact de
stand van zaken, en is verluchtigd met
fotois, krantenknipsels en tekeningen.
Hieruit werd bij voortduring geput bij
het schrijven van dit verhaal.
Behalve dat een duidelijk beeld naar
voren komt over de vele activiteiten
die werden ontplooid wordt ook
inzichtelijk welke verenigingen en
commissies Mariadorp en Eijsden e.o.
rijk waren. Dat waren er heel wat. Zo
zien we het Eijsden van eind jaren ,50
aan ons oog voorbijtrekken. Nostalgie
in optima forma.

Een actiecomité als
begeleider

Toen in juli 1955 bekend werd dat rec-
tor J. Wijsen van mgr. Lemmens de
opdracht had gekregen een nieuw rec-
toraat voor te bereiden in Eijsden-
Mariadorp met uiteraard daaraan
gekoppeld een kerk, kwamen spontaan
allerlei groeperingen in actie om hun
steentje bij te dragen. Het bleek al snel
dat deze ”wi1de acties” weliswaar geld
opleverden, maar ook dat coördinatie
noodzakelijk was.
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Hij was almoezenier van de groep, die
deze actie organiseerde. Ongetwijfeld
zal hij hen daartoe aangespoord heb-
ben. Voor hun inspanningen kregen de
verkenners van de heer H. Kreemers
een door hem vervaardigd schilderij
voorstellende de patroonheilige van de
verkennersgroep Eijsden. Het succes
van de tentoonstelling mag blijken uit
de opbrengst: 780 gulden.

Ook met kienen werden heel wat
harde guldens verdiend om de kas te
spekken. Op 5 november werd een
kienavond georganiseerd in cafel Cal-
denborgh (”in de bonte koe”)(nu: café
't Lieuwke in de Ir. Rocourstraat). De
opbrengst bedroeg 120 gulden.

De daags daarna gehouden collecte
aan het kerkhof te Breust bracht 230
gulden in kas.

1956, het verenigingsleven
in actie

CONCERT
Q

op Zondag lfi Mhz! :4. 7a. zsm.
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Nu eenmaal de toon
was gezet lieten ook
de andere verenigin-
gen in Eijsden zich
niet onbetuigd. Zij
organiseerden tal
van vermakelijkhe-
den, veelal in een
jaarlijks terugkeren-
de cyclus, totdat het
benodigde geld bij
elkaar was gebracht.
De "duivenpieten”
verenigd in de beide
postduivenclubs die
Eijsden rijk was,
Vitesse en Een-
dracht, organiseer-
den in nauw overleg
met rector Wijsen
een liefdadigheids-
tentoonstelling [in
dit geval een duiven-
tentoonstelling) in

het parochiehuis op zondag 8 januari.
Via een gestencilde circulaire werden de
Eijsdenaren opgeroepen om prijzen ter
beschikking te stellen, terwijl de duiven-
melkers werden gemaand om duiven in
te zetten voor 60 cent per duif en eieren
voor de loting aan te'leveren. Staande
de tentoonstelling werden daarvoor
loten verkocht voor 10 cent per stuk.
Uiteraard was de lokaliteit zeer geschikt
voor de duiven: ”ruim, zachte verwar-
ming, hoge plafonds en goede ventila-
tie”. En daarmee moesten ook de lief-
hebbers uit de omgeving worden aan-
getrokken om deel te nemen. Uiteraard
kon de firma Meussen voor vervoer
zorgen, bijvoorbeeld van Maastricht
naar de Vroenhof, vanwaar het slechts
enkele minuten lopen was naar het
parochiehuis. De opbrengst bedroeg
1263 gulden, daarbij inbegrepen de
revenuen uit de barwerkzaamheden.

Op 12 januari werd in filmtheater
Modern aan de Wilhelminastraat (nu:
hotel-café Le Bonheur; het Filmtheater
stortte eind zestiger jaren in als gevolg
van zware sneeuwval) 427 gulden en
20 cent bijeengebracht met de film
cHet wonder van Fatimaï

In 1956 werd begonnen met het pre-
ken in de kerken in de omgeving om
geld in te zamelen. Zo werden achter-
eenvolgens bezocht St.-Geertruid
[15 januari; opbrengst 230 gulden),
Maastricht, St.-Servaaskerk (15 juli;
opbrengst 450 gulden), Oost [23 sep-
ternber; opbrengst 510 gulden), Heer
[14 oktober; opbrengst 383 gulden).

14 februari
De gidsengroepJ bakten en verkochten
oliebollen aan de gekken en gekkinnen
van Eijsden tijdens het carnaval. Zo
vloeide weer 100 gulden in de kas van
het Actiecomité.
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1 en 4 november
Collectes aan het kerkhof in Oost-
Maarland en Eijsden: 160 gulden.

15 december
Kienen in ”De bonte koe”: opbrengst
85 gulden.

16 december
Het Kerkelijk Zangkoor Deo Gloria van
de paters Iezuïten uit Maastricht onder
leiding van de heer Quadvlieg concer-
teerde, op eigen initiatief, in de kerk
van Breust ten bate van de nieuwe kerk
in Mariadorp; een en ander met mede-
werking van mej. Ernst uit Heerlen,
sopraan, Piet Kingma, hoboïst bij het
LSO, en de Eijsdense organist Iean
Wolfs. De toegangsprijs bedroeg 1 gul-
den per persoon. Dit kerkconcert was
voor Eijsden iets nieuws. Hoeveel
belangstellenden van hun aanwezigheid
blijk hebben gegeven vermeldt het log-
boek niet, evenmin de opbrengst.

Oktober-december
Naast bouwcomité en verenigingen met
hun vele acties die geld in het laatje
moesten brengen, was ook bouwrector
Wijsen actief. Hiervoor is al gewezen op
zijn rondgang in de omgeving. Vermel-
denswaard is zijn rondgang door de
parochie Breust-Eijsden in bovenge-
noemde periode. Deze “bedeltocht”
bracht 11.700 gulden op. Een kapitale
som. Klaarblijkelijk was de solidariteit
enorm en was men niet te beroerd om
steeds weer opnieuw een geldelijke bij-
drage te leveren. Dit is des te meer te
waarderen omdat terzelfder tijd een
andere landurige aktie liep die ook een
zwaar beroep op veel mensen deed: de
kwartjesactie. Om o.a. de herbouw van
in de oorlog vernielde kerken mogelijk
te maken was door de bisschop reeds in
1951 aan de parochianen van zijn dio-
cees gevraagd per gezin een kwartje per
week te sparen om zo collectief de gel-
delijke noden te verlichten. Deze actie
was in 1955 afgelopen. Op instigatie
van rector Wij sen werd de inwoners

van Mariadorp gevraagd de aktie voort
te zetten, maar nu voor de eigen kerk.
Ook deed hij een beroep ”op onze gro-
tere jongens en meisjes om eveneens
een kwartje van hun weekloon af te
staan. Ook zij moeten zich hun ver-
antwoordelijkheid bewust zijn”. Men
kon wekelijks, maandelijks of per kwar-
taal zijn bijdrage ter beschikking stellen.
En het werkte: 1956: 2455 gulden; 1957:
2240 gulden; 1958: 2310 gulden en in
1959 2245 gulden. Een snelle rekensom
leert dat nagenoeg alle huishoudens van
Mariadorp hun steentje op deze wijze
hebben bijgedragen.

1957, een mager vervolg

Hiervoor is al gebleken dat kienen een
leuke duit in het zakje kon brengen en
de mensen dit klaarblijkelijk een aar-
dig vermaak vonden. In 1957 werd ook
gekiend om het doel te verwezenlijken.
Zo op 17 februari en wel in het café
“van de weedevrow, Fien Geurten,
hook Duerepsjtraot” [thans café De
Greune Mért in de Diepstraat) "oan de
greune mértl'. De huis-aan-huis brief
in Eijsdens dialect die werd rondge-
bracht, maakt melding van de goed-
keuring door pastoor en burgemeester
alsook van de prijzen die door parti-
kulieren beschikbaar waren gesteld. De
organisatie was in handen van ”De
gezaoëmeleke mértmèèsjters” (markt-
meestersf. Het kienen begon om half
zeven. Er vloeide 350 gulden naar het
Actiecomité afkomstig van het kienen
en van gulle gevers. In latere jaren zou
dit initiatief een vervolg krijgen.

Beloken Pasen
Dansavond van de Boerinnenbond:
opbrengst 626 gulden.

11,13,14 en15 augustus
Evenals in 1956 organiseerde het
comité en de voetbalvereniging SVME
“zich daarbij verzekerd wetend van de
onmisbare medewerking van de N.V.
Maastrichtse Zinkwit Mij. te Eijsden”
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Op 9 en 10 maart voerde de R.K.-
Toneelvereniging het stuk Voor altijd
Pilatus van Ief Heydendael op in zaal
Richelle. Er waren twee rangen: van 1
gulden en van 1,50 gulden. Het toneel
begon om 8 uur. Dit drama telde 2
bedrijven en werd gespeeld door Theo
Willemsen, Iean Willems, Frits Char-
pentier, lef Vaes, Henk Roosen, Ian Vaes,
Nico Vranken en Theo Theunissen. "De
uitvoering was goed, de belangstelling
gering”, de opbrengst 300 gulden.

7 april 1958
De opbrengst van de voetbalwedstrijd
MVV-NAC (MW won met 2-1) van
166,50 gulden vloeide in de kas.

19 april 1958
De leerlingen van de zusters Ursulinen
voerden het toneelstuk Het leven is
een droom, van Calderon op. De
opbrengst, 160 gulden, kwam ten
goede aan de bouw van de kerk.

27 april 1958
De kranten Ons Zondagsblad en Het
Volk organiseerden voor de jeugd in
het parochiehuis voor de jeugd een
poppenkastvoorstelling van Toontje
Kapoen. Om 3 uur en om 5 uur werd
een voorstelling gegeven. De opbrengst
bedroeg 75 gulden. Er waren kaartjes
van 50 cent [lste rang) en 35 cent [2de
rang). Abonnees van Ons Zondagsblad
kregen reductie op de 1ste rang. De
voorverkoop vond plaats bij de agente
voor Eijsden, de weduwe Creuwels-
Warnier in de Schoolstraat.

4 mei 1958
De Eijsdense supportersclub van de
beroepswielrenner Jacques Vranken,
onder voorzitterschap van M. Vonc-
ken, organiseerde op 4 mei een prof-
ronde in Eijsden. Met medewerking
van Eijsdense en Maastrichtse bedrij-
ven, alsook door ondersteuning van de
Eijsdense middenstand en tal van wie-
lerliefhebbers kwam, dit evenement,
dat 170 gulden opleverde, tot stand. De

benodigde gelden voor de organisatie
waren bijelkaar gebracht door het
organiseren van bals.

Terzelfder tijd [3 tot en met 10 mei)
organiseerde de R.K.-Middenstands-
vereniging van Eijsden [E.M.H.I.T.O.)
in de veilinggebouwen aan de Wilhel-
minstraat een
rniddenstandstentoonstelling. Voor de
nieuwe kerk bracht dat 400 gulden op.

Ook werd in 1958 een grote loterij
georganiseerd. Van de 15.000 loten
werden er 12.000 verkocht. Dit bracht
3000 gulden in kas. De trekking heeft
plaatsgevonden in de eerder genoemde
zaal Van Rey.

En clan is het alweer augustus. De
Mariadorpse kermisfestiviteiten ston-
den weer in het teken van de kerk-
bouw. Dat betekende: een voetbaltoer-
nooi [SVMB won de MZM-wisselbe-
ker), veel muziek [Koninklijke Harmo-
nie Ste.-Cécile o.l.v. prof. Vanderwecke-
ne, Koninklijke Oude Harmonie o.l.v.
H. Sipers, de boerenblaaskapel Roed is
Droof o.l.v. I. Stevens), een fancy-fair,
kinderspelen [mastklimmen, zaklopen)
en bal. Nu werden de toeschouwers
verrast met een concert van de
accordeonvereniging Soprani uit Wyck
onder leiding van P. Steijns en een
demonstratie van de balletgroep Wally
Haacke. Zo wist het comité steeds weer
verrassend uit de hoek te komen en de
Eijsdenaren bekend te maken met
nieuwigheden. De opbrengst was nave-
nant: 1000 gulden.

2 november (Allerzielen): collecte bij
de kerkhoven [380 gulden).

8 november. de huishoudschool orga-
niseerde op de Vroenhof een ballon-
wedstrijd. “Honderden kinderen”
waren daarbij aanwezig. "De belang-
stelling was zo groot dat men zelfs bal-
lonnen tekort kwam”l De opbrengst
bedroeg 200 gulden.

Op 9 en 16 november preekte de bou-
wrector in Gronsveld en Ryckholt 413
en 200 gulden bij elkaar.

Op 30 november organiseerden de dui-
venmelkers van Eijsden en Mesch, voor
de tweede keer (daarvoor deden ze dat
in 1955), een grote liefdadigheidsten-
toonstelling in het parochiehuis van
Eijsden. De tentoongestelde duiven, die
gekeurd werden in 6 klassen door keur-
meesters "die alleen rector Wijsen
bekend zijn” konden daags ervoor wor-
den ingezet. De Duivengazet spoorde de
liefhebbers in de regio aan dit evene-
ment niet te missen, en wees erop dat
ook niet-duivenlieihebbers hun hart
konden ophalen aan te winnen kunst-
voorwerpen en heerlijke cakes. De
opbrengst bedroeg liefst 1466 gulden.

28 december: kienavond bij Van Rey,
aanvang 18.30 uur [opbrengst 250 gul-
den)

1959, de laatste loodjes

Rector Wijsen maakte ook in 1959 een
kleine preekronde om de kas te spek-
ken. Zo op 11 januari bij de paters
Franciscanen te Maastricht (408 gul-
den), op 22 februari in Reijmerstok
[350 gulden) en op 8 maart in
Amstenrade [260 gulden). Gecollec-
teerd werd er weer op Allerzielen [385
gulden) en, heel origineel, aan de grens
met België op de zater- en zondagen in
de maand juli. Hier werd liefts 1591
gulden binnengehaald.

23 januarii Kunst naar Kracht organi-
seerde een balavond te Gronsveld. De
opbrengst bedroeg 128 gulden. Later
dat jaar organiseerde de vereniging een
liefdadigheidsvoorstelling in het bui-
tenland (Moelingen l). Het uitgebreide
programma met muziek, dans en het
toneelstuk Zolang er mensen zijn werd
goed ontvangen. De opbrengst
bedroeg 250 gulden.
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kerkboeken, boeken voor het zang-
koor, kerkklokken, etc. etc. Een
gestage geldstroom zou noodzakelijk
zijn en de bereidheid om daarvoor de
handen uit de mouwen te steken was
gelukkig onverminderd aanwezig even-
als de gulheid van de mensen.
Na wat kienen en een beperkte preek-
ronde in de omgeving konden de eer-
ste wensen worden vervuld. Gekiend
werd er op 7 februari in het café van
de weduwe (opbrengst 400 gulden) en
op 20 maart in zaal Van Rey. De
opbrengst hiervan was met name
bedoeld voor de aanschaf van boeken
voor het kerkelijk zangkoor. De
opbrengst bedroeg 897,27 gulden. De
prijzen werden beschikbaar gesteld
door de inwoners van Mariadorp.
Gepreekt werd er op 31 januari te Ban-
holt (opbrengst 287,40 gulden) en op
21 februari te Hoensbroek (opbrengst
241 gulden).
Onder het motto ”De kerk in Maria-
dorp is bijna klaar, nu nog een fikse
stoot voor de laatste rondel” werd in
maart een zakjescollecte georganiseerd
die het formidabele bedrag van 3000
gulden opbracht.
Voor de afwerking van de kerk speelde
de toneelvereniging van de Koninklijke
Oude Harmonie van Eijsden
(T.V.O.H.E.) op 24 april een reprise
van de eerder met succes uitgevoerde
revue 1960 ”Uit en thuis” in de zaal
van de Oude Harmonie te Eijsden. De
aanvang van de 3 uur durende revue
was gesteld op halfacht en de toe-
gangsprijs bedroeg 1 gulden.

Hiermee werd de geldinzamelingsaktie
voor de kerk van Mariadorp min of
meer beëindigd. De kerk stond er, was
aardig ingericht, volop in gebruik en
voldeed aan de wensen van de mensen
en de rector, maar toch ..., een eigen
kerkklok zou wel wenselijk zijn. In
1961 werden daartoe weer akties
ondernomen. Er was 3800 gulden voor
nodig. Het bedrag werd onder andere
bijeengebracht door het inmiddels

l

onvermijdelijke kienen (bij Geurten)
en de verkoop van paaseieren: ”gier de
ejkes en vier de klok".

Tot besluit

Uit dit van-dag-tot-dag verslag van de
gezamenlijke activiteiten van vereni-
gingsleven en particulieren, onder de
bezielende leiding van bouwrector
Iean Wijsen, blijkt, dat een hechte
gemeenschap tot veel in staat is. Nu,
zoveel jaren later, geeft het ons ook een
beeld van diezelfde gemeenschap op
momenten dat de handen in elkaar
geslagen dienden te worden en van wie
de touwtjes daarbij in handen hadden.
Ook laat het zien op welke wijze men
zijn spaarzame vrije tijd doorbracht en
aan welke eenvoudige genoegens men
toen veel plezier beleefde.

Henk ].L.M. Boersma

Enige memorabele data uit de
geschiedenis van de kerk van
Mariadorp'

juli 1955: LWG. (jean) Wijsen, kapelaan
van Breast-Eijsden, krijgt van bisschops-
wege de opdracht het rectoraat Mariadorp
voor te bereiden (bouwrector).

24 januari 1956: installatie Actiecomité
(beoogd Kerkbestuur).

1957: ontwerp kerk van architect M.G.E.
Hoen uit Maastricht beschikbaar.

14 november 1958: te Maastricht vindt
de openbare aanbesteding voor de bouw
van de kerk annex pastorie plaats (aan-
nemer H. Bogman uit Beek wordt het
werk gegund voor 305.310 gulden).

7 december 1958: eerste spade de grond
in (collecte brengt nog even 367 gulden
in kas.').

24 mei 1959: zegening bouwterrein en
eerste steenlegging door P. Hoogers,
deken van Gronsveld (de parochie
Breust-Eijsden en dus ook het rectoraat
in oprichting behoorde tot het per 7
januari 1955 opgerichte dekenaat
Gronsveld)

8 april 1960: oprichting rectoraat van
Maria-Tenhemelopneming te Maria-
dorp. Tot het rectoraat behoort dat
gedeelte van de parochie Breust-Eijsden
dat gelegen is ten oosten van de spoor-
lijn. Het eerste kerkbestuur wordt
gevormd door: rector en voorzitter lean
Wijsen en de leden Johannes Debeij,
Johannes Goossens, Gulielmus janssen
en Lodewijk Reintjens.

14 april 1960: inzegening van de kerk
door mgr. P. van Odijk, vicaris-generaal
van het bisdom Roermond.

2 oktober 1960: consecratie van de kerk
door mgr. P. Moors, bisschop van Roer-
mond.
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