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Van de redactie

Eind 2010 heeft René Huijnen afscheid genomen Van de Stichting
Eijsdens Verleden en van de redactie. Het bestuur heeft hem benoemd
tot erevoorzitter Van de stichting! De redactie moet nu verder zonder
een van haar belangrijkste mensen. René Weet alles, je kunt hem alles
vragen, hij is altijd bereid te helpen en de handen uit de mouwen te
steken. Nu heeft hij gekozen voor wat minder drukte en Wat minder
stress.We begrijpen dat, maar we betreuren het ook. René, bedankt voor
alles wat je voor Uit EijsdensVerleden gedaan hebt. Het ga je goed!

In oktober vorig jaar bestond de Stichting Eijsdens Verleden 35 jaar.
We hebben dat gevierd met een dubbeltentoonstelling, over Eugène
Dubois en over Monumentaal Eijsden. Over Dubois Verscheen daarbij
een themanummer, UEV 120, dat door het gemeentebestuur van de
oude gemeente Eijsden als geschenk aan alle inwoners Werd aangeboden.
De tentoonstelling Was een succes. De vele bezoekers toonden zich
(bijna) allemaal verrast en tevreden en dat Was voor de mensen van de
Stichting Eijsdens Verleden de beloning voor hun werk. Ook de uitgave
UEV 120 over Dubois, die bij de opening van de tentoonstelling werd
gepresenteerd,kreeg veel waardering. Op pagina 13 tot en met 17 in dit
nummer kijken we terug op de feestelijke bijeenkomst in de raadzaal.

Lezers die houden van een gevarieerde inhoud, komen in deze UEV
weer als vanouds aan hun trekken. Er zijn zeven onderwerpen:
het kruispunt Op g”n Ind, de voetbalclub Eijsden, de al genoemde
dubbeltentoonstelling, twee wegkruisen in Mesch, aanvullingen op de
artikelenreeks over de familie Partouns, schoolfotoš uit Oost-Maarland
in Kent u ze nog? en de Limburger Koerier van 1901. En dan is daar
een reactie van mevrouw Corrie Haenen-Hulst op een artikel van
Bèr Pachen over het wegkruis aan de Hoogstraat in Maarland.
We zijn altijd blij met reacties van lezers, maar als er dan ook nog
zoin aandoenlijke foto bij zit... Oordeelt u zelf, pagina 20.

Aan afbeeldingen is er geen gebrek in dit nummer.We weten dat veel
mensen dat fijn vinden. En waarom zou je Eijsdense geschiedenis alleen
met veel woorden beschrijven als je zoveel foto's hebt die het verleden
kunnen laten zien? Teksten en afbeeldingen, in een goede afwisseling,
vullen elkaar aan. Daarmee proberen we een aflevering te maken die
interessant is voor iedereen.We hopen dat we met deze UEV daarin
geslaagd zijn.

Veel plezier ermee.
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Kruispunt Op gn Ind
tussen 1840 en 1940/1950
Bèr Pachen

In de tijdspanne van 100 jaar tussen 1840 en 1940 deden zich Op g'n Ind in Breust nauwelijks noemenswaardige veranderingen
in de bebouwing voor. Wat er in 1840 stond was er in grote lijnen in 1940 nog. Het kruispunt is ook bekend onder de naam op 't
Gasjtes, (gasthuis, plek ofonderkomen waar rondtrekkende kooplieden, woonwagenbewoners en pelgrims in vroegere eeuwen
enige tijd konden verblijven). Waar deze plek ofdit onderkomen zich precies bevond, is niet bekend. Vele inschrijvingen in de
burgerlijke stand en in het doopregister van Breust vermelden als adres ofwoonomgeving naast de naam Op 't End ook de
naamsaanduiding Op 't Gasthuis. Als maatstafvoor een ontdekkingstochtje in het verleden, langs de vier hoeken van dit kruis-
punt, is de kadasterkaart die tussen 1827 en 1840 werd vervaardigd, best bruikbaar. Naast deze kaart geven een aantal door
Petrus Wolfs geschilderde werken, aangevuld met enkele foto's en een ander schilderstuk, ons een goede impressie van Op g'n
lnd in vervlogen tijden. Aan de hand van de kaart met kadastrale nummering en bijbehorende afbeeldingen zullen we proberen
een zo interessant mogelijk rondje te maken langs dat wat er niet meer is en wat velen van ons zich ook niet meer herinneren.
De nummers die bij de beschrijving gebruikt worden, zijn terug te vinden op het kadastrale kaartje uit 1840.

Kruispunt Op gjn Ind, schets van de bebouwing zoals die
er in het begin van de negentiende eeuw heeft uitgezien.
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Hoek Prins Hendrikstraat-Breusterstraat (Zuidwest)
De bebouwing die op het kadasterkaartje van 1840
met nummer 565 is aangegeven is niet de woning die
er nu staat, Prins Hendrikstraat nr. 2 en 2A. Het
aangegeven pand moet al in de negentiende eeuw
verdwenen zijn, want omstreeks 1897 kocht de
familie joseph Caelen-Wolfs hier een aanzienlijke
lap onbebouwde grond en ze liet in 1898 aan het
kruispunt, op het smalle gedeelte van het perceel, een
woning bouwen; deze woning staat er nu nog. Het is
het enige pand aan deze kruising dat meer dan 100
jaar zo goed als ongewijzigd stand hieldjoseph Caelen
was boer en fruithandelaanVanaf omstreeks 1925
exploiteerde zijn zoon jos Caelen en later zijn klein-
zoon ]ef Caelen hier jarenlang een kolenhandel.

Met nummer 572 wordt een complex van gebou-
wen aangeduid dat op het erf verspreid lag, maar
ook, althans in de eerste helft van de vorige eeuw
aan meerdere eigenaren toebehoorde. Het grote blok,
op de kaart in twee delen gesplitst, Was in feite één
vakwerkbouvv. Het gedeelte aan de straatkant was
een woning, eigendom van de echtelieden
Guillaume jacobs en Maria Henssen. Het achterlig-
gende gedeelte was eigendom van en werd bewoond
door Leo Cortenraede en zijn vrouw Marie Pittie.
ln 1953 ontstonden er bouwplannen. Cortenraede
wilde zijn oude vakwerkwoning vervangen door een
moderne eigentijdse stenen woning. Zijn plannen
kregen gemeentelijke goedkeuring en men ging aan
de slag. Precies aan de scheiding met Jacobs werden
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liet zelfde kruispunt volgens de eerste kadasterkaart uit
1840. De bebouwing is nagenoeg dezelfde als op het
oudere schetsje, maar meer gedetailleerd weergegeven.

Recentefino van het pand Prins Hendrikstraat 2 en 2A.
Het woonhuis met de mooie voorgevel stamt uit 1898. De
vroegere bijgebouwen, links met boogpoort, werden in 1998
door defiimiliejef Caelen-Henquet tot woning verbouwd.
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de zware houten gebinten doorgezaagd en de oude
bouw Verwijderd. Maar een vakwerkbouw op deze
manier behandelen vraagt om problemen. Het huisje
van Jacobs kwam vrij te staan, het werd wankel en
dreigde in te storten. Goede raad was duur, maar
burgemeester Duijsens vond een oplossing. Het huis-
je van Jacobs werd door de gemeente aangekocht en
het werd afgebroken.

Een gedeelte van het vrijgekomen perceel kwam
ten goede aan wegverbreding en de rest ging naar
Cortenraede. Guillaume jacobs bouwde een nieuw
huisje op een perceeltje van Cortenraede, enige
meters verder aan de Breusterstraat. Op het erf van
Cortenraede, maar in eigendom van de familie
Hubert Jeukens en Maria Servais, bevond Zich een
minuscuul woninkje, niet meer dan een kamer met
een lage bovenverdieping. Nadat de familie jeukens-
Servais verhuisd was, kocht Leo Cortenraede in
1950 dit huisje, bewoonde het met zijn gezin tijdens
de bouw van zijn nieuwe woning en brak het in
1954 af. Later, in 1993, ondergingen ook schuur en
stallen Van boerderij Cortenraede een metamorfose.
De familie H. Gorissen-Cortenraede brak ze af en
bouwde er een moderne woning.

De huidige bewoners zijn: Prins Hendrikstraat 2
familie P. Dassen-Stevens; Prins Hendrikstraat 2A
familie Jef Caelen-Henquet; Breusterstraat 64 familie
Jef Cortenraede-Habets; Breusterstraat 66 familie
H. Gorissen-Cortenraede.
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Foto van de bebouwing aan de Breusterstraat gezien van op
het kruispunt, toestand van omstreeks 1930. In het mid-
den, perceelnummer 631, de woning die door Pie l/Volfs en
zijn zuster Clara en later door Colla janssen, Mimi Rein-
tjens en hun gezin werd bewoond. Rechts, de woning met
stal van Pie Wijzen, perceel nummers 632 en 633. Op de
achtergrond de toren van de kerk van Breust. Rechts is heel
even zichtbaar de hoek van de graan- en kolenschuur van

_]os Caelen. Het gebouwtje op de achtergrond is de stroop-
stokerij van Pie Wolfs. Het kleine huisje links vooraan, aan
de overkant van de straat, is de eenkamerwoning van de

familie _]eukens-Servais. Boven het gebladerte is nog net het
dak te zien van het huis van de familie jacobs-Henssen.
De kinderen op defoto zijn (v. l.n.r.) Colla janssen, Pierre

janssen, Maja Duijkers-janssen en Netta Peijs-janssen.

Zicht op de kruising Breusterstraat links, en Emmastraat
rechts, dus in noordelijke richting. Schilderh' van Petrus l/Volfs,
naar de situatie van ongeveer 1950. De graan- (jkolenschuur
is er dan niet meer. Links de woning van Pie en Clara Wolfs
met erachter de woning met stal van Pie Wijzen. Rechts de

EV
1819.

Hoek Breusterstraat-Emmastraat (Noordwest)
De nummers 631, 632 en 633 vormen een blokje
van drie kleine panden. Het Woonhuis aan de straat-
kant Werd tot omstreeks 1942 bewoond door Pie
Wolfs en zijn zuster Clara, broer en zus van Sieke
Janssen-Wolfs, die aan de overkant aan de Emma-
straat Woonden.Vanaf 1943 Woonde hier Colla janSSCH,
zoon van Sieke, en zijn echtgenote Mimi ReintjenS-
De familie Janssen-Reintjens brak de Woning af en
bouwde in 1958 op de naastgelegen moestuin een
nieuwe Woning. Jan Vaes en Lies Roosen kochten
het resterende gedeelte van het perceel om daar later
een Woning te kunnen bouwen.

Op de percelen 632 en 633 staat een woning met
stal van Pie Wijzen en zijn echtgenote Anna Warmer-
Het echtpaar Wijzen-Warmer Woonde er tot
omstreeks 1948. Door de enorme naoorlogse
Woningnood Werd het huisje daarna nog enkele.
jaren bewoond door het jonge paar HajkeWarmer
en zijn Vrouw Julia Curfs.]anVaes en zljn vrouw
Lies Roosen kochten het huisje, bewoonden het
nog ongeveer één jaar totdat de tijd rijp Was om,
gesteund door een aantrekkelijke premie voor krot-
opruiming, er zelf te kunnen bouwen.

Zicht vanuit de Breusterstraat richting “Op g”n I ”, schil-
derij van Petrus Wolfs. IVIidden: de voorgevel met boogpoort
van de woning van Piejanssen en Sieke VVoljÉs, bij tijd en
wijle de goal van de op straat voetballende jeugd. Vooraan
rechts het voormalige cafel Bie Blanche, familie I/Voßs- Tripleí.
Later waren Pierre en Marie Pinxt de uitbaters. De vroegere
bebouwing links, hoek Breusterstraat-Emmastraat, was op
het moment van schilderen, omstreeks 1958, gesloopt en de
nieuwe bebouwing was nog niet gerealiseerd.

EV
3595.

_.,

zijgevel van het woonhuis van Pie janssen en Sieke Mhš.
Herkenbaar zijn ook nog de resten van een boerderijtje aan
de Emmastraat, waar voorheen _]ef en Anna l/Volfs woonden.
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Bronkrnaandag Op g'n Ind in Breust. Zicht vanuit de
Breusterstraat. Midden de woning van Pie en Sieke janssen-
Wolfs; links de kolen- en graanschuur van Caelen.

Nummer 637 is een schuur, in pacht bij landbouwer-
fruithandelaar Joseph Caelen uit de Prins Hendrik-
straat. Nadat zijn zoon Jos Caelen met een
kolenhandel begon, Werden in een deel van dit
grote pand kolen opgeslagen en Werd hier een
vrachtwagen gestald. Het gebouw raakte bouw-
vallig. Het dak stortte in. De hoge gevel aan de
Breusterstraat helde gevaarlijk over. Met ware
doodsverachting werd door een Waaghals de zware
nokbalk door-gezaagd en met mankracht werd de
gevel omvergetrokken, zodat de straat een tijdje
geblokkeerd raakte. Er deden zich geen persoon-

Foto

Guy

Schroen,

2010.
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Hoek Breusterstraat-Ernmastraat, toestand 2007. Einde
2008 werden de gebouwen gesloopt om plaats te maken
voor grootschalige nieuwbouw.

lijke ongelukken voor. Op het vrijgekomen
perceel bouwde de elektriciteitsmaatschappij een
transformatorhuisje. Het resterende gedeelte kwam
ten goede aan Wegverbredíng, De in 1958/1959
nieuw gebouwde woning van de familie Vaes-
Roosen viel onlangs ten offer aan de grootse
nieuwbouwplannen die in 2008 gelanceerd
werden en in 2010 voltooid Werden.

e
_;c

Dezefoto toont de meest recente bebouwing Op g'n Ind, het wooncomplex Huize Bakvliet. Het is een gebouw met een
frisse, moderne uitstraling, waarbijI het de architect lukte om het dorpse karakter van de omgeving geen geweld aan te doen.
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Recentefoto van de door aannemersbedrijfDe Groen tot vier huurwoningen verbouwde voormalige graan- en fruitschuur
hoek Emmastraat-Boomkensstraat. De woning van defizmiliejanssen-Vlólfs, afgebroken rond 1960, stond aan de straat-
kant nog vóór deze bebouwing.

EV

1788.

Hetzelfde gebouw als op defoto hierboven, nu gezien van-
uit de Boomkensstraat, toestand van omstreeks 1980. In de

feodale tijd, dus vóór 1796, was deze schuur de tiend-
sehuur van de heerlijkheid Breust. Hier leverden de boeren
een tiende deel van hun opbrengsten als belasting in.

Hoek Emmastraat-Boomkensstraat (Noordoost)
Het complex van bebouwing op perceel 223
behoorde ook toe aan meerdere eigenaren. Aan de
Emmastraat nr. 2 stond de Woning van de echtelie-
den Pieter janssen en Sieke Wolfs. Bij Sieke Was het
een echte zoete inval. Het echtpaar had namelijk
enkele dochters die zeer in trek Waren bij de Breus-
ter jongelingen. Samen maakten ze er een vrolijke
boel van. Op straat Werd zowat dagelijks gevoetbald,
de poort diende als goal. Dat er af en toe ook nog
een auto passeerde nam men voor lief. De woning
met een der bijgebouwen viel omstreeks 1955 ten

offer aan wegverbreding. De familie janssen verhuis-
de naar de Prof. Duboisstraat. Het achterliggende en
nu nog bestaande gebouw Was gedeeltelijk eigen-
dom van de familie janssen en gedeeltelijk van Louis
Lucassen. Tot omstreeks 1990 diende deze schuur
voor velerlei doeleinden, o.a. gebruikte men de
ruimte voor graan- en fruitopslag. Omstreeks 1985
Werden de oude gebouwen door aannemersbedrijf
jacques de Groen verbouwd tot vier moderne
huurwoningen.

Foto

H.
Mertens,

1975.

De bebouwing hoek Emmastraat-Boomkensstraat, gezien
van op het kruispunt, toestand van omstreeks 1975.
Op deze plek stond voorheen de woning van de familie

janssen- Wolfs.
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Hoek Boomkensstraat-Prins Hendrikstraat (Zuidoost)
Op perceel 231 stond een heel kleine Woning. Ze
Werd tot 1941 bewoond door de familie Sabel-Maas.
De bewoners vertrokken naar de Dorpsstraat in de
kom van Eijsden. Het huisje verviel langzaam tot
een ruïne. jaren later, omstreeks 1950, Werden de
resten opgeruimd en kwam ook dit perceeltje ten
goede aan Wegverbreding.

EV
1786.

Een mooie, realistisch geschilderde tjbeelding van de voor-
malige bebouwing van de hoek Boomkensstraat-Prins
Hendrikstraat geeft de situatie van omstreeks 1935. Rechts
is het wegkruis dat onlangs nog in UE V nr. 116 beschreven
werd, nog even zichtbaar. De woning links, Boomkensstraat
2, werd door defamilie Frijns-Henssen gemoderniseerd en
tot 1984 door hen bewoond. Het huisje op de voorgrond
werd tot 1941 door defamilie Sabel-Maas bewoond.
Rechts de woning van Pie Sus, Pieter en Agaat Malherm,
later bewoond door Sakke Sju, Pie en Anna Schroen-Felix.
Het schilderij is vervaardigd door dhr. Collette.

EV
164

(al
eerder

gepubliceerd

in
U'EV

18).

Afbeelding van het vaandel van het jonkheid van Breust,
waarmee Pieter Malherm elk jaar op bijzondere wijze eer
bracht aan de geestelijkheid. De foto is uit 1923.

Foto

Bèr

Pachen,

2008.

Huidige bebouwing van de hoek Boomkensstraat-Prins
Hendrikstraat. Deze woning wordt sinds 1985 bewoond
door de familie 'Ibssings-van Thor, die het pand ook
moderniseerde.

Op nummer 233 stond een Woonhuis waarin tot
1949 Agaat Malherm en haar broer Pieter Malherm,
in de volksmond Pie Sus, woonde. Pie stond er om
bekend dat hij elk jaar op bronkmaandag bij de
aubade aan de geestelijkheid, maar uiteraard pas na
veel aandringen en na enkele biertjes, op onnavolg-
bare wíjze het vaandel van de jonkheid van Breust
draaide.Vanaf 1949 werd het huisje bewoond door
het echtpaar Pie Schroen, in de wandel Sakke Sju, en
zijn Vrouw Anna Felix. Een wel heel bijzonder paar!
Honden en katten waren hun huisgenoten. De bijna
doorlopend vloekende Pie werd door de schooljeugd
nogal geplaagd. Miauwende katten, blaffende honden
en een nog harder vloekende Pie was telkens het
gevolg. Het huisje Verdween rond 1955. Nadat
omstreeks 1950 het kruispunt en de wegen er
omheen verbreed en aangepast waren, was het huisje
eigenlijk een forse sta in de weg. De grote woning-
nood noopte er toe dat na het Vertrek van de familie
Schroen ook dit onderkomen toch weer bewoond
Werd. De laatste bewoners waren het jonge echtpaar
Dries Narinx en Fien Wolfs.

Met dank aan: jef Caelen, jef Cortenraede en
Bertha Vaes-janssen.
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Voetbalclub Eijsden
Bèr Pachen

ln Uit Eijsdens Verleden verschenen tot nu toe drie foto*s van E.S.V., de Eerste
Eijsdense Sportvereniging, in de rubriek Kent u ze nog? (UEV nummer 8, 94 en 117)
Voor Bèr Pachen was dat aanleiding om daarbij wat meer gegevens te zoeken over
de beginperiode van de voetbalclub, of misschien de voorloper ervan en over twee
voetballers van het eerste uur: Louis Paquay en Sjeng Meertens.

In Eijsden Werd al vanaf 1909 in
clubverband gevoetbald. De club
noemde zich toen E.V.VVitesse.
Mogelijk dat dit dezelfde vereni-
ging is als deze die tot omstreeks
1935 actief Was. Deze club kan
natuurlijk ook een voorloper
zijn van het latere E.S.V.Vanaf
22 april 1909 tot en met
16 oktober 1909 geeft de krant
De Limburger Koerier af en toe
een berichtje over een gespeelde
Wedstrijd. Dat er in de beginfase
in competitieverband Werd
gevoetbald, is niet Waarschijnlijk.
Opmerkelijk is dat de tegen-
standers ook in België gezocht
Werden. Ook Waren er in Maas-
tricht in 1909 meerdere clubs
actief. Over uitwedstrijden zijn
geen verslagen of vermeldingen
bekend. In de krant ben ik tot
en met de jaargang 1915 geen
berichten meer tegengekomen.

Voetbalberichten uit De Limburger
Koerier
EYSDEN. Zondag werd alhier een
voetbalmatch gespeeld tusschen onze
jonge vereeniging E. VVVitesse en
eene Belgische, de B.E C. van Berneau.
Onze kranige jongens, meestal studen-
ten van Roermond, Rolduc en Luik
leverden mooi spel; een pluimpje ver-
dient vooral de back j. De Belgische
club leed dan ook een nederlaag met
3-0 . Een driehonderd toeschouwers
woonden de wedstrijd bij.

(LK. DONDERDAG 22 APRIL 1909

EYSDEN. Zondag traden hier tegen
elkander in het strijdperk twee jonge
vereenigingen, wier spel dadelijk bewees,
dat zij aan elkander gewaagd waren,
nl. E. VVVitesse alhier en H. B. S. II
van Maastricht. Aan deze laatste
gelukte het eerst te doelpunten, maar de
kranige houding onzer jongens maakte,
dat E. VV tenslotte won met 3-1.

(LK. DONDERDAG 29 APRIL 1909)

EYSDEN. Zondagmiddag traden hier
tegen elkander op, E. l/.Vvan Eijsden
en WVC. van Wijk, twee elftallen, die
aan elkander gewaagd waren. De kee-
per van E. VV werd krachtig bestookt
en de overwinning hard betwist. Ten
slotte zegevierde E. VV.' alhier met 1-0.

(LK. DONDERDAG 12 AUGUSTUS 1909)

IO

EUSDEN. Zondag 15 Aug. speelde
HVVVitesse II alhier, het jongste elftal
onzer club tegen B.F.C. Bemeau I. De
spelers van B.F.C. overtrofien de jonge
knapen van het tweede elftal van E. VV
, allen beginnelingen, verre in leeftijd en
gestalte. Tbch won Eijsden met 3-0.
Hoewel de match niet was aangekon-
digd waren er veel toeschouwers. Zondag
22 Aug. zal E. VVI in het krijt treden
tegen B.P. C. Bomboya (Bombay B.).
Men verwacht een spannende strijd.

(LKWOENSDAG 18 AUGUSTUS 1909)

EYSDEN. Zondag jl. speelde hier de
VC. Thor van Maastricht eene voet-
balmatch tegen de voetbalclub Eysden
1, welke door de genoemde vereeniging
met 3-2 goals werd gewonnen.
Vermeld dient te worden, dat bij| VC.
Eysden vooral uitblonken de center- en
rechtschvoorspeler, beide
Concordiaspelers, tenvijl de Thor over
het algemeen een mooi spel leverde.

(LK. DINSDAG 5 OKTOBER 1909)

EUSDEN. Naar aanleiding van het
bericht over de voetbalmatch, de vorige
week hier gehouden, verzoekt men ons te
melden, dat Thor niet speelde tegen het
eerste elflal van E. VV, maar op eigen
verzoek tegen het tweede, dat overigens
onvolledig was door omstandigheden.

(LK. DONDERDAG 14 OKTOBER 1909)



Twee voetballers van ES. V
Links Louis Paquay, geboren 20
oktober 1897 Op gln Ind (dit is
Boomkensstraat nr. 5, huidige num-
mering nr. 7). Overleden 22 novem~
ber 1918 op het zelfde adres. Zoon
van Hubert Paquay, de eerste facteur
van Eijsden en Anna Maria Loyens
uit Moerslag.
Rechts met sigaret, Sjeng Meertens,
geboren in Eijsden op 10februari
1897 en overleden te Eijsden op
4 augustus 1972. In Eijsden was
hij bekend als Sjeng vaan Jt Mensje.
Hij woonde Platanenlaan 11, was
bankwerker op de Zinkwit en stond
bekend als sportmasseur. Vele jaren

fervent lid van S. VME. In UEV
nr. 94 staat Sjeng op pag. 33 op de

foto onder nummer 5. In UEV nr. 8
staat Sjeng afgebeeld op pag. 27
onder nummer 7 met de voornaam
jean.

Defoto van de beide voetballers moet
omstreeks 1916 zijn genomen. Beide
spelers waren toen 19 à 20 jaar oud.
In 1917 en 1918 waren beiden
dienstplichtig militair in Breda. Louis
overleed in november 1918. Hij was
een van de vele slachtqlfkrs van de
Spaanse Griep.

In de maand november van 1918
stierven in Eijsden maar liefst 31
personen aan de Spaanse Griep.
Onder de vele Belgische vluch-
telingen die toen in Eijsden
verbleven, Waren ook nog eens
tientallen overledenen te betreu-
ren. Wereldwijd eiste deze
epidemie miljoenen slachtolfers.
In die bewuste novembermaand
van 1918 maakte het gezin Paquay
een Wel zeer donkere periode
door. Bijna de hele familie lag
ziek te bed.Verzorging was er
door de zusters Ursulinen. Louis,
militair in Breda, was tijdelijk
naar Maastricht gedetacheerd,
zodat hij gemakkelijker zijn zieke
moeder kon bezoeken. Bij een
van deze bezoeken Werd hij zelf
ziek en hij stierf enige dagen
later op 21 jarige leeftijd.
Op maandag 18 november stierf,
negen jaar oud, zijn zusje
Antoinette. Zij werd op Woens-
dag begraven. In de nacht van
donderdag op vrijdag stierf Louis.
De toestand van moeder Anna
Paquay-Loyens Was zo ernstig dat
de dokter het beter vond om
haar de Werkelijkheid voorlopig
nog te onthouden, zodat haar
beide kinderen gestorven en
begraven Waren zonder dat zij
ervan Wist. Deze tegenslag is
moeder Paquay nooit te boven
gekomen. Ze bleef aan de
sukkel tot aan haar dood op
24 oktober 1925.

II

God gal', God nam, Zijn Heilige Naam
zij gezegend.

.L
*l

Gedenkt in nwe gebeden en vooral in 't H. Mis-
ufïer de ziel van

ANTOINETTE PAQUAY,
gehoreu te Eynden, den 3 .lnnnari 190.1, welke, na'
voorzien te zijn van de laatste l-I. S ici-amenlen, In
eene kortstondige ziekte den IBM" November 1918
aan hare diepliedroelïle Ouders, Broeders en Zus-
ters \verd ontnomen.

0, Wij minden U zoo teeder,
U, Antoinette, bevallig~ kind
da, \mk allenxdie U kenden, 1
Hebben U met ons'bemind.
\Vaal-mn heht glrij uw Ouders, Vrienden
Dan verlaten, dierhrn schat, .
\Vij toch zouden heil en vreugde
Spreiden op Uw levenspad. `

.da ldeef met al ons zorgen
De aarde tunli een tranendnl
Ilrmrom, Kind. moogt. Gij gaan Wonen
Bij den Koning van it Heelal. ..
Ga tol. Hem dan, dien-haar kind,
Bid \'nnr ons dien God en Heer
Dat wij in het Rijk der l'Ieeinllen
Eens elkaar omhelzen weer.

Eysden, drukkerij, P. PI'l'ERS.

JEZUS, MARIA, JOSEPH.

*B
Bid voor de ziel van zaliger

DEN HEER.

LBDOVICUS HUBERTUS PA'QUAll';` ï.
Lia der H. Familie. .

' Dejengdige afgestorvene werd geboren hBrei!!! "
den20 October 1897 en overleed aldaar 4unieenn

'kortstondige ziekte, geaterkt door de laatste'H.H.
'-Sgcrarnenten, den 22 November 1918.

___`

. ` Door godvruchtige ouders opgevoed leidde-.hij
äs jongeling een voorheeldig leven;

enwgrrlhagtv*"weggenomeln opdat. de boosheid zijn vgi'siåiifltl_ m
_znn bederven, of het bedrog zij na zielläévqlkkéh.' '

-› In de oogen de; dwazen schanen'rilj- 'le-,sterven
1m werd hun overlijden als een groote rampbe-

on'lvd; doch zij leven in vrede. Een weinig
Jšdieblieii zij geleden doch een grant geluk is hun
[ewedervureln omdat God hen zijner waardig be-
f lvonden heeft.. l(leh. 3,42 en 5).

Op U, o Heer, heb ik mijn betronwen gestel-d
en ik gal* niet beschaamd worden in eeuwigheid.

Vanrtwel familie, vrienden en bekenden, weest
~anij11erindachtig in uwe gebeden opdat ik spoedig

rustelin eeuwigen vrede. ,
Mijn-lexus'balinhai-tigheid. (100 dag. afl.) U

. b Eynden, drukkerij r. Pimßsi
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1
l Nederlandse militairen tijdens WO. I

De kaart is cyfgestempeld op
21 februari 1917 in legerplaats

i Oldebroek. De foto werd door Louis
; | Paquay als postkaart verzonden aan
l~ zijn broer Henri. Een zelfde kaart
, stuurde hij ook naar Oost, waar-

schijnlijk naar de familie Hacquier.
Staande links Louis Paquay, rechts
Hajke Schroen.
Knielend midden Sjeng Meertens,
rechts Leo Hacquier.
De anderen zijn onbekend.

Nederlandse militairen tijdens WO. I gekregen, zodat ze nu op soldaten
De kaart is afgestempeld op beginnen te lijken.
19fizbruari 1917 in legerplaats Staande links Louis Paquay, naast
Oldebroek. Defoto werd door Louis hem een onbekende, dan Haike
Paquay als postkaart verzonden aan Schroen en rechts Sjeng Meertens.
zijn ouders, broers en zussen te Zittend: beiden onbekend.
"Breust, Eijsden bij Maastricht".
Hij schrijft dat ze die dag hun grijze
tenue, een overjas en schoenen hebben
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Dubbeltentoonstelling Stichting Eijsdens Verleden
Trees Jacobs

Op vrijdag 15 oktoberjongstleden vond de feestelijke opening plaats van de dubbel-
tentoonstelling “Monumentaal Eijsden” én “Leven en werk van Eugène Dubois",
een tentoonstelling bij gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Stichting.
De Gemeente heeft, bij gelegenheid van het opheffen en afscheid van de zelfstandige
gemeente Eijsden, een exemplaar van onze speciale uitgave Uit Eijsdens Verleden
“Eugène Dubois” nummer 120 gratis huis aan huis bezorgd. Extra feestelijk was het
feit dat het Hare Majesteit heeft behaagd om bij deze gelegenheid twee van onze
medewerkers Koninklijk te onderscheiden.

Allereerst Was het Woord aan de heer Pierre
Theunissen, bestuurslid van de Stichting en tevens
coördinator van deze tentoonstelling. Hij gaf een
toelichting voor Wat betreft het onderdeel
Monumentaal Eijsden Kadasterkaarten 19e eeuw
Wij menen er goed aan te doen de volledige tekst
hiervan in deze uitgave aan U te presenteren.

Elke tijdsperiode vraagt om haar evolutie. Helaas is er voor
veranderingen vaak een opstand of erger nog, een oorlog
nodig] Het begon allemaal op 14juli 1789 in Frankrijk,
kwam al eens naderbij en in 1794 was de revolutie hier
ook een feit, met als gevolg een inlijving in 1795 bij
Frankrijk. Een nieuwe orde vestigde zich ter vervanging
van het “ancienne regime", een standenmaatschappij met
specfiieke voorrechten. Bevolkingstoenanie, ontevredenheid,
armoede en honger hadden geleid tot deze opstand. Het
motto was “Vrijheid Gelijkheid, Broederschap”.

Een nieuw bestuur trad aan met scheiding der machten,
d.w.z. een wetgevende-(parlement), uitvoerende- (regering)
en een rechterlijke macht. Veel van hetgeen toentertijd
geïnitieerd was, bestaat heden ten dage nog. Het nieuwe
beleid vroeg om meer inzicht en dus om inventarisatie en
vaststellen van allerlei gegevens, o.a. voor militaire dienst-
plicht, belastingsystemen. Eveneens ten behoeve van dit
laatste, middels cartografie, het vastleggen van gegevens
inzake percelen grond.

Ons gebied om en nabij het Maasdal, dat van oorsprong
nogal gesegmenteerd was, werd inzichtelijk gemaakt op één
kadaster kaart en in de bijbehorende registers voor de
gemeenten Breust, Eijsden en Oost.

Wij beschikken over een kadasterkaart met registers van
1804 een zgn. “Plan géométrique de la commune Eijs-
den". Het plan was onderverdeeld naar šection) (een letter)
en 1terrasJ (een cijfer). In de registers werden ook een volg-
nummer en een eigenaar gegeven, de oppervlakte, de
grondkwaliteit en de belastingkwalyficatie vastgelegd.

Uit 1810 kennen we een andere kaart van de drie
gemeentes, een zgn. “Plan des territoires d'Eijsden, Breust
et Oost". In deze periode bestonden er reeds gedachten
over samenvoeging van de drie gemeenten tot één gemeente.
Het Franse kadaster werd een lange periode gehandhaafd,
ook nog na de Franse tijd, ten tijde van koning Willem I.

Een gemeentelijke herindeling volgde in 1828. Een nieu-
we Maasdalgemeente Eijsden en een nieuwe “op de berg-
gemeente” St. Geertruid werden geformeerd. Zowat gelijk-
tijdig werd het nieuwe kadaster naar Nederlands model
ingevoerd. Nieuwe grondmetingen en registraties vonden
plaats in 1827. Gestart werd met het maken van nieuwe
detailkaarten opgedeeld in secties fletters) en perceelsnummers.
En in de bijbehorende registers weer de eigenaargegevens,
de oppervlakte, de grondkwaliteit en belastingkwalyficatie.
De verzamelkaart werd in 1828 voltooid.

De Belgische opstand in 1830 zorgde voor een onderbre-
king van het project. Een herstart, met actualisatie en
voltooiing vond plaats in 1840. I/Vel is het interessant te
kijken naar de mutaties in de periode van ca. 10 jaren.
Bijvoorbeeld: op de kaarten zien we dat de weg Maastricht
- Battice op diverse plaatsen is recht getrokken. Het han-
delsverkeer met Verviers noodzaakte in 1832 tot het
aanleggen van een rechte kiezelweg, een tolweg.
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Pierre lheunissen.

Voor ons is 1840 een belangrijk startpunt voor onderzoek
en reconstructies van het verleden, maar ook het verloop
naar het heden.

Met de kadasterkaarten, uitgave 1840, komen we bij onze
tentoonstelling “Monumentaal Eijsden".

Alle originele kadasterkaarten hebben we, uniform, in
kleur laten afdrukken op kunststcylplaten. Vrije ruimten
rondom de kaartafdrukken hebben we benut voor het
plaatsen van fotos. Veel foto's betrqfkn gebouwen die in
1840 al bestonden. Ook treft U andere foto's aan met een
nostalgisch karakter.

Aan de muren ziet U mooie schilderijen, passend bij het
onderwerp, van de hand van onze eigen Eijsdense
amateur-schilders.

Met trots, mede namens mijn collega's van Stichting
Eijsdens Verleden, beveel ik U deze tentoonstelling
“Monumentaal Eijsden” aan.

Bedankt voor Uw aandacht en veel genot bij de
tentoonstelling.

Vervolgens Was het Woord aan de burgemeester,
mevrouw M.H.E.Pelzer. Zij zal, namens de konin-
gin, Henk Boersma, voorzitter van de Stichting Uit
Eijsdens Verleden en de heer Willy Jeukens, ruim 30
jaar lid van het bestuur en de redactie, onderschei-
den als respectievelijk Ridder in de Orde van Oran-
je Nassau en Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Ook voor Wat betreft dit onderdeel, meenden Wij er
goed aan te doen U de volledige tekst van de Bur-
gemeester te presenteren.

15

Geachte leden van het bestuur van de Stichting Eijsdens
Verleden, geachte aanwezigen.

In aansluiting aan de eerder uitgesproken welkomstwoor-
den, wil ik U van harte welkom heten in de raadszaal van
het gemeentehuis van Eijsden.
l/Vij zijn hier vanavond samen gekomen om te herdenken
en te vieren dat de Stichting Eijsdens Verleden 35 jaar
bestaat. Een mijlpaal. Dit gaat dan ook niet onopgemerkt
voorbij. Vanavond en de komende dagen zullen de Eijsde-
naren, maar zeker ook mensen van ver daarbuiten, kunnen
genieten van de dubbeltentoonstelling “Monumentaal Eijs-
den” en “Leven en werk van Eugène Dubois".
Langs deze weg wil ik allen die in de afgelopen 35 jaar
hun bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek naar de
historie van de gemeente Eijsden in de breedste zin des
woords, van hartefifliciteren. Velen hebben zich door de
jaren heen op uitzonderlijke wijze ingezet voor de Stich-
ting Eijsdens Verleden.

In dit verband wil ik heel bijzonder de heer Willy jeukens
noemen.

Geachte heerjeukens,
Stichting Eijsdens Verleden en de heer Willy jeukens.'
helemaal met elkaar verbonden!

Immers, sinds 1978 bent U al actief als vrijwilliger voor de
Stichting Eijsdens Verleden. U maakt deel uit van de
redactie en vervult daar de taak van primus inter pares. Bij
vele publicaties en uitgave van boeken bent U betrokken
Qgeweest). Zeker Uw bijdrage aan de totstandkoming van
het boek ('Blomme, Meziek en Leefde" van Willy Theunis-
sen is van grote waarde, mede in het kader van het behoud
van Limburgse dialectvormen. Dit geldt zeker ook voor de
uitgave van het Molenboek, een boek over de geschiedenis
van watermolens en Eijsdens historisch enfgoed.
U wordt getypeerd als een expert op het gebied van taal,
niet alleen de Nederlandse taal maar zeker ook de kennis
van het Eijsdens dialect. Een belangrijke rol hebt U gehad
bij de inventarisatie van Eijsdense woorden, de vastlegging
van de grammatica en de spelling van dit dialect.

Geconcludeerd kan worden, dat U in de cigelopen -meer
dan- 30 jaar een belangrijke bijdrage geleverd hebt aan de
activiteiten en producten van de Stichting Eijsdens Verleden,
variërend van het verzorgen van een kwartaaltijdschrgft tot
afzonderlijke publicaties en exposities. Hierdoor bent U
steeds een van de drijvende krachten geweest achter de
continuïteit van de stichting. U hebt zonder meer een
fundamentele bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en
het bevorderen van de kwaliteit van de Stichting Eijsdens
Verleden door Uw actieve inzet op het gebied van het
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behoud en de verbreiding van de historie en het culturele
erfgoed van Eijsden.

Gezien Uw verdienstelijke inzet is het mij' een groot
genoegen U te kunnen meedelen dat het Hare Majesteit
de Koningin heeft behaagd U te benoemen tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau. Graag reik ik u de daarbij
behorende versierseleri uit.

Echter, zoals eerder gesteld zijn er velen die zich op
uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de Stichting
Eijsdens Verleden. In dit verband wil ik dan ook een van
de mede-oprichters, Uw voorzitter; de heer Henk Boersma
noemen. Naast zijn inzet voor de Stichting Eijsdens Ver-
leden is hij ook al vele jaren actifgr op regionaal niveau.

Geachte heer Boersma,
als directeur van het Limburgs Geschied- en Oudheidkun-
dig Genootschap te Maastricht bent U in Uw vrije tijd, in
het verlengde van Uwfunctie, maar evenzeer daarbuiten
actief (geweest) voor diverse verenigingen en organisaties.
Vooral de Stichting Eij'sdens Verleden neemt een belangrij-
ke plaats in. Zo was U in 1975 medeoprichter, sindsdien
bestuurslid, een tweetal periode secretaris en thans voorzit-
ter van deze, voor Eijsden zo waardevolle, stichting. U
wordt gezien als de drijvende kracht achter deze stichting.
U stimuleert onder meer samenwerking met andere vereni-
gingen. Hierdoor biedt de stichting een breed palet aan
activiteiten aan, naast publicaties over historie en cultureel
erfgoed van de gemeente Eijsden, ook tentoonstellingen,
voordrachten en films. U hebt diverse boeken en talrijke
publicaties uitgegeven.
Naast Uw tomeloze inzet voor de Stichting Eijsdens Ver-
leden bent U op regionaal niveau ook voor diverse andere
organisaties op het gebied van historie en behoud van cul-
tureel erfgoed actief

U bent/was onder meer bestuurslid (secretaris en vice-voor-
zitter) van de Nederlandse Genealogische Vereniging afde-
ling Zuid-Limburg, secretaris van de Stichting Vrienden
Regionaal Historisch Centrum Limburg, penningmeester
van de Stichting Maaslandse Monografieën en bestuurslid
van de Stichting Vrienden van Limburgs Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap.
Daarnaast bent U veelvuldig actief op het gebied van het
geven van lezingen en voordrachten over regionale geschie-
denis en genealogie.
Bovendien was/bent U actief op het terrein van het jeugd-
en jongerenwerk, de volkscultuur en het onderwijs.

Het mag duidelijk zijn, dat Uw inzet op het gebied van
cultuurhistorie en cultureel eijfgoed enorm is. Niet alleen
lokaal, maar zeer zeker ook op regionaal niveau hebt U
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zich gedurende vele jaren zowel bestuurlijk als uitvoerend
ingezet voor diverse verenigingen en stichtingen op het ter-
rein van het onderzoeken en uitdragen van de geschiedenis
en het behoud van het cultureel erfgoed.

Gezien Uw verdienstelijke inzet is het mij een groot
genoegen U te kunnen meedelen dat het Hare Majesteit
de Koningin heeft behaagd U te benoemen tot Ridder in
de Orde van Oranje Nassau.
Graag reik ik u de daarbij' behorende versierselen uit.

Mag ik dan nu deze dubbeltentoonstelling “Monumentaal
Eijsden” en “Leven en werk van Eugène Dubois” voor
geopend verklarenlk dank U voor Uw aandacht en wens
U nog een genoegzame avond bij het bekijken van de
tentoonstelling.

Vl.n.r. Henk Boersma, mevrouw M. Pelzer en Willy jeukens.

Tot slot Was het Woord aan dr. ir.Wiel Schins,
Woonachtig te Eijsden en Voorzitter van de Neder-
landse Geologische Vereniging afdeling Limburg.
Zijn toespraak, die Wij hieronder afdrukken,
benadrukte de internationale faam Van Eijsdenaar
Eugène Dubois.

Oprichting Stichitng Eugène Dubois
In het jaar 2006 begon ondergetekende Wiel Schins met
het maken van de Tl/ïdocumentaire Dorp op Drift, waarin
in 9 cyqeveringen van elk ruim 10 minuten een beeld
wordt gegeven van de geologie en prehistorie van de
Gemeente Eijsden. Deze documentaire werd reeds twee
keer uitgezonden door 'TV-Eijsden en kwam uitermate
goed aan bij het kijkerspubliek. Duidelijk was hoe interes-
sant Eijsden en omgeving zijn als het gaat om de vorming
van het landschap door de miljoenen jaren heen. Maar met
name ook de ontwikkeling van de prehistorische mens heeft
in Eijsden vele sporen nagelaten. Daarbij' is de persoon
van de rasechte Eijsdenaar Eugène Dubois een heel
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Het bestuur van de Stichting Eugène Dubois voor het geboortehuis van Dubois aan de Breusterstraat 18 te Eijsden.
Vlnm. drs. Ludo Hellemans (Maastricht), dr. ir. Wiel Schins (Eijsden; secr), prof drjoep Geraedts (Eijsden,I voorz.),

prof. dr. Wim Buurman (Eijsden), ir._]ean Pierre de l/Varrimont (Geulle), ir. Harry Fekkers (Eijsden, penningmr.)

belangrijke geweest. Vreemd was het te constateren dat in
de geboorteplaats van Dubois zijn naam en zijn werk niet
erg bekend zijn. 'Iërwijl tot in Amerika boeken over hem
zijn geschreven en tentoonstellingen opgezet, blijft de aan-
dacht in Eijsden zelf beperkt tot een plaquette aan zijn
geboortehuis in de Breusterstraat.'1bch is Dubois een der
belangrijkste wetenschappers uit de recente historie. Hij
was het die ongeveer 1 00 jaar geleden de Pithecanthropus
Erectus ontdekte op java, een vroege voorloper van de hui-
dige mens en destijds aangeduid als de ontbrekende schakel
tussen aap en mens. Dat was ook toen al wereldnieuws, de
wetenschappelijke wereld stond op zijn kop en vanuit reli-
gieuze hoek werd verontrust gereageerd. Had Darwin dan
toch gelijk, dat de mens afstamde van de aap? Dubois had
het zwaar om zijn theorie aan de man te brengen. Daarbij'
was hij op zijn manier erg vooruitstrevend, hij verbond
verschillende wetenschapsvelden met elkaar, zoals anatomie,
biologie, antropologie, evolutieleer en hersenonderzoek. Dat
was redelijk nieuw in die tijd, maar tegenwoordig juichen
we dit soort verbindingen erg toe en worden ze gestimu-
leerd. Sterker nog, veel ontdekkingen worden net gedaan op
de randgebieden c.q. de overgangen tussen verschillende
wetenschapsvelden. Zo is de ontwikkeling van robots een
samenspel tussen mechanica en chemie geworden. Dubois
gooide met zijn vondsten en ideeën een steen in de wereld-
wijde vijver. Daarbij' was hij als persoon niet al te makke-
lijk, om niet te zeggen erg moeilijk in de omgang, iedereen
wantrouwend die het niet met hem eens was. Maar hij liet
zich door niets iyf niemand uit het veld slaan en verwierf
zich daarmee toch een plek in de wereldgeschiedenis. In
2009 heb ik het plan opgevat om een professionelefilm-
documentaire te laten maken over Dubois. Cesteund, ook
in financiële zin, door Provincie Limburg en gemeente
Eijsden plus een aantal andere sponsoren, is dezejilm nu

gereed en zal in 2011 worden vertoond. Bedoeling is deze
film in te zetten op educatiefgebied, liefst ook in samen-
hang met excursies in de vuursteenmijnen in het Savelsbos
en hopelijk op termijn in nog groter verband (Geopark
Zuid-Limburg). Ook de Universiteit Maastricht heeft
interesse uitgesproken in defiguur van de wetenschapper
Eugène Dubois. Zijn ondernemingsgeest, gedurfd/ieid,
onorthodoxe werkwijze en baanbrekende werk zijn eigen-
schappen die passen bij een moderne onderzoeker. Dubois
in de icoonfunctie. Inmiddels is nu opgericht de Stichting
Eugène Dubois, bestaande uit zes personen, waarvan vier
Eijsdenaren. De Stichting wil de naam van Eugène
Dubois uitdragen en beschermen. Oflicieel heet het dat de
Stichting Eugène Dubois 1) bekendheid geeft aan het
wetenschappelijke werk van Dubois, in het bijzonder de
evolutiebiologie en 2) het stimuleren van onorthodoxe en
originele wetenschapsbeoefening, in het bijzonder die van
inter- en multidisciplinaire aard. Zo wordt gedacht aan het
instellen van lezingencycli en van een bijzondere wissel-
leerstoel. De hoogleraren in kwestie zouden gedurende één
jaar op grensverleggende wijze wetenschap moeten beoefenen,
dit naast het geven van onderwijs en publiekslezingen.
Ook wordt gedacht aan het instellen van een Eugène
Dubois Prijs. Het zou goed zijn om in Eijsden een ruimte
te hebben waar zowel de hoogleraar kan verblijven als
waar bijeenkomsten kunnen worden gehouden en een klein
museum kan worden ondergebracht. Veel en ambitieuze
plannen, maar met de uitkomst dat hopelijk Eugène
Dubois de plek krijgt die hij verdient. Met name daar
waar zijn wieg heeft gestaan en hij zijn eerste kennisma-
king had met landschap, geologie, fossielen en menselijke
evolutie, zijn geboorteplaats Eijsden.
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TWee smeedijzeren Wegkruisen in Mesch
(nummer 62 en 84)
Bèr Pachen

Wegkruis nr. 84, aan de Grijzegraaf, staat in de tuin van de
familie Gilles Thewissen-Féron, huis nr. 23. Het andere, een
kruis van gelijkaardige makelij, wegkruis nr. 62, staat tegen
de gevel van ée'n der gebouwen behorend tot de
Meschermolen.

Beide kruisen zijn afkomstig uit Frankrijk en Wer-
den door Gilles Thewissen van daar meegebracht.
Deze kruisen zijn Wat materiaalkeuze betreft afwij-
kend van de kruisen die Wij in Limburg kennen.
Voor schacht en balken gebruikte men eenvoudig
vierkant massief ijzer, 3 x 3 cm. De vier hoeken zijn
voorzien van gekrulde versieringen van stripijzer, bij
het ene kruis Wat uitbundiger dan bij het andere.
Op de drie balkeinden zijn losse gietijzeren orna-

menten aangebracht bestaande uit afbeeldingen van
vruchtjes en bloemen. Herkenbaar is de granaatappel
en de framboos. Het kruis aan de Grijzegraaf draagt
op de bovenbalk een soort lanspunt. Smeedijzeren
kruisen, Waaraan ter versiering gietijzeren ornamen-
ten zijn toegevoegd, zijn apart en zeer zeldzaam.
Voor zover bekend komen ze in onze kontreien ver-
der niet voor. De' beide corpussen zijn eveneens van
een afwijkend model. De afbeelding op beide krui-
sen van de lijdende Christus is in deze vorm ook
niet in de bekende modelboeken terug te vinden.

Op zaterdag 20 juni 2009, de avond vóór de bronk
van Mesch, Werd het Wegkruis aan de Grijzegraaf
door pastoor Driessen plechtig en op innemende
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Wijze ingezegend en Werd er gebeden. Er Waren
heel Wat mensen. Het bestuur van het jonkheid,
keurig in tenue, gaf ook acte de présenceTot slot
feliciteerden de aanwezigen Gilles en echtgenote en
spraken de hoop uit dat dit wegkruis hen en de hele
buurtschap veel geluk zal brengen. Na afloop Was er
bij de familie Thewissen kofie en vlaai.

Hoe komen nu twee Franse kruisen in Mesch
terecht? Een heel verhaal! En dat verhaal heeft nog
een voorgeschiedenis.Yolande Lippertz, de eigena~
resse van de Meschermolen, Was als onderwijskracht
verbonden aan een opleiding in bloemsierkunst. Een
Van haar leerlingen, Bianca Thewissen, koos er voor
om als examenstuk een grafstuk samen te stellenFotograaf

onbekend.

Het wegkruis in de tuin van defamilie Thewissen-Ferm, gecombineerd met een kruis. Harrie Peijs, mede-
Grijzegraaj; passend versierd ter gelegenheid van de inzege- werker van de Stichting EijsdensVerleden, Was juist
ning op 20 mei 2009 en van de processie de dag erna. doende met het opknappen van een gietijzeren

kruis en hij stelde dit tijdelijk beschikbaar.
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Pastoor Driessen, samen met een aantal mensen uit de
buurt, bij de inzegeníng van het kruis aan de Grijzegraqf

Foto

Bèr
Pachen,

2004.

Fotograaf

onbekend.

VVegleruis tegen de noordgevel van de conferentiezaal,
Grijzegraaf detailopname van het wegleruis. Meschermolen.



Foto

Bèr

Pachen,

2004.

Detailopname van het wegkmis aan de Meschermolen.

Bianca slaagde met mooie cijfers. Haar creatie viel
zo in de smaak dat het idee geboren werd om aan
de Mescherrnolen een Wegkruis te plaatsen. Gilles
Thewissen Wist raad. Hij herinnerde zich dat hij op
zijn vakantieadres in Frankrijk een aantal verwaar-
loosde ijzeren kruisen had zien staan. De familie
Thewissen bracht namelijk vele jaren lang haar
vakantie door in het dorpje Saint Martin le Galliard
nabij Dieppe, departement Seine Maritime. De bur-
gemeester van het dorp had een gedeelte van zijn
boerenbedrijf verbouwd tot vakantiewoningen. In
een oude schuur lagen Wat sterk verwaarloosde en
verroeste ijzeren kruisen. Deze kruisen Waren
afkomstig van kerkhoven uit de omgeving. Als daar
een graf geruimd werd, leverde men de overbodige
kruisen in bij de burgemeester, die ze dan op zijn
boerderij bewaarde. Na enig onderhandelen en
tegen een kleine vergoeding kon Gilles met twee
kruisen de terugreis naar Mesch aanvangen. Om
vervoer mogelijk te maken werden de kruisen met
een flex door midden gezaagd.Thuis in Mesch kre-
gen beide kruisen een degelijke restauratiebeurt.
Met deskundige hulp reconstrueerde men de onder-
delen Weer tot twee prachtige kruisen.

Yolande Lippertz gaf één van deze kruisen
omstreeks 1990 een plek tegen de gevel van de con-
ferentiezaal van de Meschermolen. Gilles Thewissen
trok er wat meer tijd voor uit. Hij plaatste het ande-
re kruis in 2008 op een opvallende plaats vóór zijn
woning aan de Grijzegraaf. De originele tekstplaat,
die bij dit kruis hoorde, gaf ons de navolgende
informatie. Deze tekstplaat en Waarschijnlijk ook het
kruis Werd in 1878 vervaardigd ter nagedachtenis
van Pierre jaques Crevet die op 14 maart 1873 op
72 jarige leeftijd te Incheville overleed. Zijn echtge-
note, Catherine Carpentier, overleed op 23 januari
1874 op 76 jarige leeftijd te Saint Sulpice. De tekst
was op handmatige Wijze op de plaat ingestantst.
Voor het gerestaureerde kruis aan de Grijzegraaf
werd een nieuwe tekstplaat gemaakt in de zelfde
vorm als de oorspronkelijke en met de mooie
Latijnse tekst Per Crucem ad Lucem, Door het
Kruis naar het Licht.

Met dank aan de heer en mevrouw Thewissen-Féron en
Bianca Thewissen.

Gietijzeren wegkruis aan de Hoogstraat in Maarland
(nummer 22) UEV117januari zo1o p. zo en 21.

Corrie Haenen-Hulst, ± 1 934.

In het artikel schreven wij dat het gietijzeren kruis
hier omstreeks 1950 geplaatst zou zijn. Mevrouw
Corrie Haenen-Hulst liet ons weten dat het betreffen-
de kruis al vele jaren eerder op deze plaats stond. Op
een foto uit 1934 namelijk staat Corrie als twee- of
driejarige kleuter aan de voet van het gietijzeren kruis.
Het kruis staat dan voor een dichte en volgroeide
haag, die als een soort nis gesnoeid is. Over het ver-
moeden dat Harrie Duijsens (1883-1976) het weg-
kruis plaatste, bestaat Weinig twijfel, alleen deed hij dat
niet rond 1950 maar Waarschijnlijk 25 jaar eerder.

Met dank aan mevrouw Corrie Haenen-Hulst.
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Partouns, een familie in Eijsden
Deel lV aanvulling
Palmyre Gilissen-Partouns

Reacties van lezers en eigen aanvullingen op het, in drie
delen gepubliceerde, artikel "Partouns, een familie in
Eijsden” (UEV112, september 2008, UEV 114, april 2009 en
UEV 116, september 2009).

Ten aanzien van het eerste artikel "Partouns, een familie in
Eijsden", gepubliceerd in UW112, september 2008, ontving
ik aanvullende informatie van Antoon Paquaij uit Brunssum
en van Bèr Pachen uit Eijsden.

Antoon Paquaij gaf mij aan dat l/Vínand Franciscus
Partouns (zie UEV 112, pag. 19, onderVa, 1e huwelijk,
sub 4), geboren in Eijsden op 25 mei 1870, inVivegnis
(B) op 22 december 1893 is gehuwd met Augustine
Moors. Toeval is dat op het moment dat ik deze infor-
matie ontving van de heer Paquaij, ik al regelmatig
via e-mail contact had met ene Mariette Partouns uit
Brussel, die een kleindochter is van voornoemd echt-
paar Partouns-Moors. Het echtpaar Partouns-Moors
kreeg minstens 14 kinderen. I-Iet voert te ver om
deze gegevens hier allemaal weer te geven (zie hier-
over ook mijn opmerking in het slotwoord).

Winand Francis Partouns (Va sub 4).

Van voornoemde Mariette Partouns heb ik ook
meer informatie ontvangen over Maria Barbara Par-
touns (zie UEV 112, pag. 19, onderVa, 1e huwelijk,
sub 3) en Anna Barbara Partouns (zie UEV 112, pag.
19, onderVa, 2e huwelijk, sub 3):

Maria Barbara Partouns, geboren in Eijsden op
4 december 1867 is in Vivegnis getrouwd op
24 januari 1890 metjohannes van Heusden (geboren
in Zutendaal op 26 juni 1862). Na hun huwelijk
zijn ze in Herstal gaan wonen.
Haar halfzus Anna Barbara Partouns, geboren in Eijsden
op 4 december 1880 huwde eveneens inVivegnis op
11 januari 1908 met Emilejean Hubert Bruls. Zij
overleed inVivegnis op 17 december 1940.

Mariette Partouns leverde mij tevens interessante
informatie aan over Olivier Partouns (zie UEV 112,
pag. 17 onder II), wiens oudste zoon François
Partouns (pag. 17 onder III) de eerste Partouns was
die zich in Eijsden vestigde. Olivier overleed op
66-jarige leeftijd inVerviers op 21 maart 1807,
hetgeen mij in eerste instantie verbaasde omdat hij
sinds 1774 met zijn gezin in Maastricht woonde.
Nu is mij bekend dat Olivier na de dood van zijn
vrouw Gertrude Coolen is vertrokken naarVerviers.
Uit formele stukken blijkt dat Olivier in Verviers
nog een jongere zus had wonen: Marie Magdelaíne
Partouns. Zij zou rond 1752, net als Olivier, in
Chaineux zijn geboren. Zij overleed op 14 novem-
ber 1807, zoin acht maanden na Olivier. Zij Was
gehuwd met “laineuf (= wolverwerker) Henri
Bonhomme (geboren in Petit Rechain en woonachtig
in Verviers). Daarnaast is uit formele stukken geble-
ken dat Olivier opnieuw is getrouwd; deze keer met
Catherine Elizabeth Franck. Samen met haar woonde
hij de laatste periode van zijn leven in Verviers. In
zijn overlijdensakte staat vermeld dat ook hij als
'laineuf heeft gewerkt.

Zelf heb ik nog aanvullende informatie gevonden
over de tweede zoon van Olivier Partounszjohan
Francis Partouns (zie UEV 112, pag. 17, onder II sub
2). Deze johan Francis Partouns is naar Duitsland
vertrokken, waar hij is getrouwd met Ernestine Luise
Granou/.Voor zover mij bekend kregen zij slechts
één dochter Franzislea Anna Partouns, zij werd gebo~
ren in Schmolsin/Pommern (D) op 7 september
1836 en is overleden in Frankfurt/Oder (D) op
8 september 1914.
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Van Bèr Pachen uit Eijsden kreeg ik de volgende
twee stukjes uit de Limburger Koerier over Pa
Partouns (zie UEV 112, pag. 20 en 21 onderVIa):

Concert Slavante.
De Oude Harmonie van Eijsden concerteerde Zondag op
Slavante. Niettegenstaande het minder gunstige weer was er
veel publiek en mocht de Harmonie na elk nummer van haar
rijk program, dat keurig en correct afgespeeld werd, veel bijval
oogsten. Vbor een dag qf veertien gaf deze bekende Harmonie
in het Stadspark een concert, waaraan. wij destijds een gunstig
oordeel konden uitspreken. Ditmaal willen wij een lryfwoord
niet onthouden aan de heer Partouns, die als tuba-solist in
het groote “Air Variée” van Christophe, door zijn mooien
toon, goede techniek, voordracht en maatvastheid blijk gaf van
kunnen en studie. Met zulke krachten in een vereeniging kan
wat gepresteerd worden. Als slotnummer verklankte de
Harmonie de bij het publiek geliefde Fantaisie uit de opera
Faust. De heer Van Gigflizn, pachter, verdient dank voor zijn
streven het Maastrichtse publiek in de gelegenheid te stellen
den Zondagmiddag aangenaam door te kunnen brengen en
beijvert zich steeds tot het leveren van goede consumptie. Het
concert was voorafgegaan door een muzikale wandeling in de
onderaardsche gangen van den St. Pietersberg.

(LK. WOENSDAG 27 jULI 1910)

Post en Telegrafie.
EUSDEN. De brieven- en telegrambesteller H. WPartouns
alhier hefgft, in te gaan 1 6April, eervol ontslag gevraagd.

(LK. ZATERDAG 12 APRIL 1913)

Daarnaast ontving ik van Bèr Pachen aanvullende
informatie over jefPartouns,jij' van Pa (zie UEV 112,
pag. 20 en 23 ondeelb):

Cramignon spelen in Eijsden.
Als het in een van de omliggende Belgische dorpen kermis
was,werd daar cramignon gespeeld. De organiserende groep
was meestal een van de plaatselijke politieke dorpspartijen.
jef Partouns kreeg dan samen met een zekere Camille uit
Berneau de opdracht om een aantal muzikanten bijeen te
brengen om op zondag- en maandagmiddag van ongeveer
1 tot 6 uur cramignon te spelen. _]ef vroeg dan een aantal
beroepsmuzikanten uit Luik aangevuld niet anderen en ook
muzikanten van de Blow in Eijsden. Gewoonlijk waren we
met ongeveer 15 man, geeft Bèr Pachen aan. De Luikenaars,
beroepsmuzikanten in een van de Luikse orkestenof in de
politiekapel waren virtuozen op hun instrument. Ze speelden
klarinet, trompet of tuba. Op de halteplaatsen, bij een boerde-
ry' bijvoorbeeld, waar overvloedig getrakteerd werd, speelden
deze mensen graag een leuke polka, een wals of iets anders
waarmee zij hun vaardigheid konden tonen. De solist vroeg
dan: “Hei jefke un polka?”_]ey'r speelde dan altijd op zijn

2.2.

tuba de begeleidende partij; zelfs als het een stukje was dat
hij zelf nog niet kende. Hij informeerde dan naar de toon-
soort en luisterde een paar maten af en viel dan in. En dat
klonk als een klok! Hij was burgemeester op zijn instrument!
Zo speelden we in Ternaaien, Moelingen, Berneau, Warsage,
Aubin-Neufchateau, Richelle, Mortroux enz.

Eveneens van Bèr Pachen de volgende informatie
over Henri Sipers, een zoon vanjet van Pa (zie UEV
112, pag. 22 onderVIa, sub 5) en Nandus Sipers:

Bèr Pachen schrijft: “Henri Was onze directeur bij
de boerenkapel “De Blauwe Biet”, een echte vrien-
denclub. Nadat hij zijn studie aan het conservatorium
in Luik voltooid had, Werd hij op zeker moment
dirigent van de harmonie in Eckelrade. Na enkele
jaren Wist hij dit korps naar een zeer behoorlijk
niveau te brengen. Enkele van onze muzikanten
Waren hem daarbij behulpzaam. Op een zeker
moment Werd Henri, op voorspraak van Harrie
Biezen, naar ik meen, als dirigent aangesteld bij het
superieure korps, harmonie St. Emiliaan in Bleijer-
heide. Wij, leden van de Blow en Van de boeren-
kapel, Waren apentrots dat een van onze mensen die
eer te beurt viel. Dit korps repeteerde op zondag-
morgen. Meerdere keren togen Wij naar de repetitie
in Bleijerheide om Henri, een van onzen, aan het
Werk te zien.We genotenl”

Zelf heb ik ook nog de volgende aanvullingen op
het 1e deel van het artikel “Partouns, een familie in
Eijsden” (UEV 112, september 2008):
Hotel Café Restaurant “Onder de Panne” aan de
Raadhuisstraat 1 in Eijsden Wordt gerund door
Kitty Partouns. Kitty Partouns is een kleindochter
van Twan van Pa (zie UEV 112, pag. 20 en 23 onder
VIIa).TWan van Pals eerste zoon Henri Gerardus (Harry)
Partouns werd geboren in Eijsden op 25 augustus 1927.
De volgende informatie is merendeels afkomstig van
het bidprentje van Harry Partouns.Via het muziek-
lyceum Werd Harry klarinettist, saxofonist, componist
en arrangeur. Rond zijn 22e leerde hij zijn vrouw
Helena Catharina Agnes Uessy) Peters kennen, Waar-
mee hij in 1950 trouwde. Het echtpaar Woonde in
Maastricht en uit hun huwelijk zijn tien kinderen
geboren: vijf zonen en vijf dochters.Als muzikant is
Harry lange tijd actief gebleven. Herinneringen zijn
er aan de periode van de vriendenclub Van Radio
Luxemburg, Fanfare juliana uit Lirnmel, Senioren-
orkest en diverse jazz- en dixielandbands. Naast zijn
muziekcarrière is hij jarenlang werkzaam geweest als
chef van dienst in de haven van Stein, DSM. Harry
Partouns overleed in Maastricht op 16 mei 2008; hij
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Werd 80 jaar. Kitty Partouns is één van zijn dochters. In UEV 114, op pagina 16, onderVIlc, staat Vermeld
Zij is geboren op 24 februari 1959 en is gehuwd dat het echtpaar Partouns-Slangen drie kinderen kreeg.
met Pieter Koppes. Dit bleek verre van compleet. Laurent Partouns en

josephine Slangen kregen negen kinderen:
1. jefPartouns (wordtVIlc sub 4).
2. Vl/inandus Partouns (WordtVlIIi).
3. Luciën Partouns (wordtVlIc sub 5).
4. Maria Partoans (zoals vermeld in UEV 114, pag.

16, ondeeIc sub 1).
5. Laura Partouns (zoals vermeld in UEV 114, pag.

16, ondeeIc sub 2).
6. jose Partouns (wordtVllc sub 6); zij huwde met

Johan M. Duijkers. Het echtpaar Woont aan de
Witte Kastanjelaan in Mariadorp.

7. Margriet Partonns, geboren 28 januari 1935 (Wordt
Vllc sub 7). Zij huwde met ene heer Doijen en

Harry Partouns (VHa sub 1) is Woonachtig aan deVoerenWeg in Rijckholt.
8. Nellie Partouns (Wordt subVIIc sub 8).

Inmiddels heeft Bart Partouns (zie UEV 112, pag. 20 9. N.N. (zoals vermeld in UEV 114, pag. 16, onder
en 24, onderVIIIb sub 1) Eijsden Verlaten en Woont Vllc sub 3).
hij samen met Alice Poulussen in Maasbracht. Bart
geeft les op muziekscholen en is dirigent van de VIIIi. I/Vinandus Partouns, geboren 26 april 1930
harmonieën van Bemelen en Horn en van de fanfare huwde op 8 augustus 1952 met Helena Duijleers.
van Hegelsom, gemeente Horst. Alice is eerste fluitiste Het echtpaar Partouns-Duijkers kreeg zes kinderen:
bij het Limburgs Symfonie Orkest. Op 7 april 2010 1. Huub L.H Partouns, geboren in Eijsden 24
kregen zij een zoon: Theun Partouns. mei1954, gehuwd met Ine van Maren en Woon-

achtig aan de Remigiushof te Oost. Zij kregen
Ten aanzien van het tweede artikel “'Partouns, een familie in twee kinderen: jaqueline Partouns. geboren 8 maart
Eijsden", gepubliceerd in UW114, april 2009, de volgende 1977 en Salvator Partouns, geboren 28 april 1979.
aanvullingen. 2. _]ohn_].H Partouns, geboren in Eijsden 25 januari

1957, gehuwd met Marie-jose Scheepers en woon-
]osine Close-Doijen liet namens haar moeder aan de achtig aan de Rode kastanjelaan te Mariadorp.
redactie Weten dat iets niet compleet Was. Hierover Zij kregen drie zonen: Christian Partouns, geboren
heb ik telefonisch contact opgenomen met haar 5 november 1982; Dennis Partouns, geboren 14 juni
moeder Margriet Doijen-Partouns en heb ik uitein- 1985 en Karl Partouns, geboren 27 september 1987.
delijk nog aanvullende informatie gekregen van José 3. Ron HJ Partouns, geboren in Eijsden 16 juli
Partouns-Scheepers. 1964, gescheiden van Marcia van Eygelshoven en

Woonachtig in Corbeel,Weert. Uit dit huwelijk1 kwamen twee kinderen: Thomas Partoans, geboren
' 20 februari 1995 en Amber Partouns, geboren

15januari 1997.
4. Mario M.].H Partouns, geboren in Eijsden 25 april

1966. Zij is niet gehuwd en Woont aan de Dorp-
straat in Oost.

5. Eric E.L.E Partouns, geboren in Eijsden 22 sep-
tember 1969, gehuwd met Iris van Dijle en woon-

t achtig aan de Bovenstraat in Mesch-Eijsden. Zij
kregen twee kinderen: Fabian Partouns, geboren

k 28 november 2000 en Lucas Partouns, geboren
28 mei 2003.

Het echtpaar Partouns-Slangen (VHC). 6. AnnemieA.I.H Partouns, geboren in Eijsden
22 juni 1972. Zij is niet gehuwd en woont aan
de Rijksweg in Mariadorp-Eijsden.
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Tot slot heb ik ten aanzien van een opmerking naar
aanleiding van het tweede artikel nog aanvullende
informatie ontvangen van Lilianne Partouns-Wolfs
en Melissa Partouns. Melissa Partouns leverde
aanvullende informatie aan over John Partouns (zie
UEV 114, pag. 18 onderVIIIc sub 1). Zijn volledige
naam is Jean Henri Hubertus Maria Partouns, hij is
geboren op 28 augustus 1950.John huwde in sep-
tember 1969 met Elian Brozowski, Waarvan hij later
is gescheiden. Zij kregen één dochter Ingrid Partouns
(geboren in 1970). Ingrid Partouns is gehuwd met
Ronny Schroen; zij hebben samen twee kinderen.
John Partouns huwde op 17 september 1981 met
Marianne Beckers (geboren op 23 november 1960)
met wie hij nog steeds samen is. Het echtpaar Par-
touns-Beckers Woont in Heer en samen hebben ze
drie kinderen:
1. Kelly Partouns (geadopteerd), geboren 22 januari

1978. Zij is op 2 mei 2003 gehuwd met Maikel
Muytjens (geboren 14 oktober 1981).

2. Kevin Partouns, geboren 24 december 1981. Hij
is op 10 april 2009 gehuwd met Aukje Claessens
(geboren 22 oktober 1981). Sanaen hebben ze
een zoon Samuel Partouns, geboren 14 juni
2009. Het gezin Partouns-Claessens Woont in
De Heeg.

3. Melissa Partouns, ygeboren 14 februari 1983.
Zij Woont samen met Math Loyson (geboren
17 augustus 1968) in Eijsden.

Lilianne Partouns-Wolfs merkte op dat de trouwda-
tum van haar en Henk Partouns (zie UEV 114, pag.
18 onder IXb) niet correct is. Ze zijn niet in maart,
maar op 2 april 1971 getrouwd.

Ten aanzien van het derde artikel "Partouns, een familie in
Eijsden", gepubliceerd in UEV 116, september 2009, ontving
ik van meerdere mensen uit Eijsden, zoals van Dré Wolfs,
Paul Vranken en via de redactie, aanvullende informatie over
een niet vermelde zoon van John Partouns.

john Partouns (zie UEV 116, pag. 28 onderVIIi sub
1) en zijn voor-malige echtgenote M. Reintjens heb-
ben, naast de genoemde dochter Ghislaine Partouns,
die klarinet speelde bij Sainte Cécile, ook een zoon,
genaamd Henri (Harry) Partouns. Hij Werd geboren
op 31 oktober 1989.
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Slotwoord
Ten eerste mijn dank aan iedereen die mij aanvul-
lende informatie heeft aangeleverd.
Bij het schrijven van mijn artikel “Partouns, een
familie in Eijsden” heb ik mij, zoals de titel al aan-
geeft, beperkt tot Eijsden. Ik heb ervoor gekozen
om met name de stamhouders, dus de mannelijke
“Partounsen”, zoveel mogelijk uit te Werken voor
zover ze in Eijsden bleven / zijn blijven Wonen. Dit
om te zien of de naam “Partouns” de komende jaren
nog in Eijsden zou blijven voortbestaan. Dit is in
mijn artikel positief bevestigd. Het voert te ver
om ook alle informatie die mij bekend is over
“Partouns” (in België, in Maastricht of nog ruimer
in de rest van Nederland) hier op te nemen.

Voornoemde informatie over de familie Partouns is
bij lange na niet compleet en zal ook nog steeds
verder Worden uitgebreid. Ik Wil dan ook dit artikel
afsluiten met nogmaals een oproep aan iedereen.
Mocht u informatie over de familie Partouns heb-
ben die u niet heeft kunnen terugvinden, aarzel dan
niet langer en geef dit aan mij door. Ik ontvang aan-
vullende gegevens liever meerdere malen, dan hele-
maal niet. U mag natuurlijk ook met mij contact
opnemen wanneer u nog vragen of opmerkingen
heeft naar aanleiding van het, inmiddels in vier
delen gepubliceerde, artikel “Partouns, een familie in
Eijsden". Dit kan via de redactie van Uit Eijsdens
Verleden of via palmyre@hetnet.nl.



Kent u ze nog?
School Oost-Maarland jaren 30
Pierre Theunissen

Uit de familiealbums van Wijlen
María van der Sterren kwamen
deze interessante schoolfotois.
María (geb. 22-04-1921 Heerlen
- overl. 12-03-2003 Margraten)
Was een aangenomen kind van

de Baron en Barones van Voorst
totVoorst en Schadewíjck-de
Quay te Gronsveld.
Met dank aan Toine en Mia
jacobs-Duijsens voor de invulling
van de namen.
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Celine Aarts
Maria Roosen
Liza Rompelberg
Jes Wolfs

Anna Lebon

Anna Bos
Carolientje janssen
Lène Liebens
Anna Rozenhout
Francoise Janssen
Fien Wolfs
juliette Paquaij

Kempener (Rijckholt)
Maria van der Sterren (van de barones
van Gronsveld)
Tiente Spauwen
Annajacobs
Pastoor Rosier
Net ln de Braek
Virgina Wolfs
Nelly Bronckers

Mia Hartmann
Mère
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19. VirginaWolfs
zo. Kempener v. Rijckholt
21.
22. Carolientje janssen
23. Maria Roosen
24. Anna Schroten
25. Netta Spauwen
26. Trente Spauwen
27. Maria van der Sterren

(van de barones van Gronsveld)
28. Lène Liebens
29. Liza Rompelberg
30. ?
31. ?
32. Josephlen Wolfs
33. Mia Hartman
34. Annajacobs

1 jeu Bronckers ro. Julliet Paquay 35. Gerda Rozenhout
z Bronckers 11. Liza Paquay (Amerika 36. Anna Rozenhout
3 Jet Bonckers 12. Mia Spauwen 37. 2
4 Bronckers 13. Anna Bos 38. Mère ?
5 Guillaumine Aarts 14. Anjes Wolfs 39. ?
6. Celine Aarts 15. Maria Wolfs 40. Francoise janssen
7 Jet Aarts 16. Mathilke Wolfs 41. Gerardine Janssen
8 Nelly Bronckers 17. Albertine Wolfs 42. Anna Lebon
9 Netta ln de Braeck 18. JefAarts
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Limburger Koerier 1901 (4 januari-16 februari)
Bèr Pachen

EIJSDEN, 4]an. Zondagnamiddag
heeft de Algemeene Vergadering plaats
van de leden der Onderlinge
Veeverzekering. Uit de cijfers, die aan
de vergadering zullen worden voorge-
legd kunnen wij het volgende mededee-
len. Verzekerd waren over 1900 niet
minder dan 508 stuks hoornvee van
1 11 stallen, voor een gezamenlijk
bedrag van bijna 55000 gulden. Tien
stuks vee vielen aj,- zij werden afge-
maakt, en toch sluit de rekening nog
met een gunstig saldo van ruimf 190.

(LK. ZATERDAG 5 JANUARI 1901)
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(LKv ZATERDAG SJANUARI 1901)

EYSDEN, 5 jan. Gisterenavond werd
bij de “Schans” 't líjkje gevonden van
een pas geboren kindje, waarschijnlijk
aangespoeld door de Maas.

(LK. DINSDAG 8JANUAR1 1901)

EUSDEN, 8 jan. Het aan de Maas
gevonden kinderlijkje, waarschijnlijk
uit België aangespoeld, is door dr.
Hoeberechts onderzocht, en hoewel er
geen sporen van geweld te constateeren
waren, op last van den Oflicíer van
justitie tot nader onderzoek naar
Maastricht moeten gebracht worden.

(LK. DONDERDAG 10JANUARI 1901)

_Il. Maandag was voor ons dorp een
ongeluksdag. In den voormiddag raakte
de zoon van den landbouwer] te Oost
onder eene zwaar beladen kar, zoodat
zijn voet gekneusd werd en hem twee
teenen werden ajfçereden; 's namiddags
overkwam een dergelijk ongeluk aan
L., knecht op het kasteel, zoodat hij
met eene belangrijke kneuzing aan het
voetgewricht werd opgenomen.

(LK. DONDERDAG 10 JANUARI 1901)
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(LK. DONDERDAG IOJANUARI 1901)

(advertentie)
In eene drukke koloniale zaak in Zuid
Limburg wordt gevraagd eene
l/Vinkeldochter. Onnoodig zich aan te
melden zonder goede getuigschryften en
wat met de fransche taal bekend.
Adres T Rutten, agent Limb. Koerier
Eijsden.

(LK. DONDERDAG 10JANUARI 1901)

EISDEN, 10jan. Indien we als aan-
sluiting op ons bericht dd. gisteren nog
melden dat een derde, zekere C. des
anderen daags van de kar viel tengevol-
ge waarvan hij' zware verwondingen
aan hoofd en aangezicht bekwam,
zoodat zelfs geneeskundige hulp werd

ingeroepen, dan kunnen we gerust zeg-
gen dat rt ijsvaren van het kasteel een
paar dagen ambulancedíenst heeft
gevergd.

(LK. ZATERDAG 12JANUARI 1901)

Noot:
In de winter werd ijs uit de bevroren
kasteelgracht en uit bevroren poelen of
zeys uit de dichtgevroren Maas gekapt
om in een speciaal daarvoor gebouwde
ijskelder bewaard te worden. In een
goed gebouwde kelder en bij deskundig
gebruik ervan kon dit ijs zelfs tot tegen
de volgende winter bewaard worden.
Het ijs werd gebruikt bij conservering
van levensmiddelen (koelkastqfect) en
als koelmíddel voor dranken. Ook
diende het voor medisch gebruik/ils er
In het dorp voor medisch gebruik ijs
nodig was dan werd dit door de grafe-
lijkefamilie belangeloos ter beschikking
gesteld.

Met ingang van 15 dezer is aange-
steld als brievenbesteller te Meersen
C. Theunissen, postbode alhier.

(LK. ZATERDAG 12 JANUARI 1901)

IVIAASTRICHI 14jan. Heden had
alhier de laatste vergadering plaats der
afd. Maastricht der Maatschappij. van
Landbouw. Uit de rekening van den
Penningmeester bleek een batzg saldo
van ruim_fl.238. -,' besloten werd prora-
to van het ledental dit te retourneeren
aan de kas der Ondercyfdeelingen. Met
een woord van diep leedwezen nam de
voorzitter Graaf de Geloes, afscheid
van zijn medebestuursleden, hun dank
betuigende voor de trouwe medewerking
in het belang van den Landbouw.
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EISDEN,. 14jan. :lbt agent van de
Botermijn te Maastricht is aangesteld
de heer H. Spauwen alhier.

(LK. DINSDAG 15 jANUAIu 1901)

EUSDEN, 13jan. (t Vl/as wel bij
gelegenheid van het ijs varen voor het
kasteel, zooals van hier geschreven werd
omtrent de ongelukken voorgaande
week maar men vergat er bij te voegen,
dat het eerste ongeluk te wijten was
aan het op hol gaan der paarden met
de ledige kar, en de beide andere aan
den drankduivel; ook was het niet
zekere C. maar zekere W dien
Dinsdag een ongeval overkwam. Alle
drie de verongelukten zullen het er,
hopen wij, goed inbrengen.

(LK. DINSDAG 15 JANUARI 1901)

MESCH, 15jan. “Hij was te paard
naar het Bat getogen en op zijn voeten
weergekeerd. ” Zekere D. ondervond dit
in persoon tegen wil en dank Zaterdag
jl. Vblgens opdracht van zijn meester en
zwager S. zou D. een gekocht paard
moeten halen. Zich willende kwijten
van deze opdracht, toog onze “Mathis”
des avonds te paard. De heenreis ging
voorspoedig, doch niet alzoo de terug-
reis. Bij zijn terugkomst, voorgenoomen
den inwendigen mensch ietwat te “ver-
sterken", steeg hij te St. Geertruid aan
een café af Volgens D's verklaring zou-
den zich de paarden, wachtensmoede,
die paar minuten van onbeheerd blij-
ven, benuttigd hebben om rt hazenpad
te kiezen. De verklaring evenwel van
den caféhouder dat hij D. zelfs te paard
heeft geholpen en deze ook weg is gere-
den, komt ons aannemelijker voor; te
meer nog doordat men ter hoogte van
W. eene paardendeken met rijzweep
heeft gevonden, uit welke omstandig-
heid en bevinding we de gevolgtrekking
maken dat de drank D. op een gegeven
oogenblik 't evenwicht heeft doen ver-
liezen tengevolge waarvan hij met den
harden grond heeft kennis gemaakt,
waar hij, op de sprei in zoete sluime-
ring is gezonken. Hoe (t ook zij, laat
in den nacht is hij thuis gekomen, te
voet. Klaarblijkelíjk wakker geschud en

ontnuchterd door 't noodlot, togen hij
en een tweede knecht “àla recherche”
doch zonder gunstig gevolg moesten zij
huiswaarts keeren. Hun meester gewekt
door (t gedruisch, stond op, deed onder-
zoek en vernam 't voorgevallene.
Vtselijk stelde hij onmiddellijk de
politie er mede in kennis. Men was ter
brigade onmiddellijk in rep en roer om
zoo al niet den dief dan toch de paar-
den op te sporen. Na den heelen
Zondag nutteloos alle straten door'-
kruist te hebben met behulp van dog-
kar en fiets, arriveerde aan den avond
bericht, dat men beide paarden, waar-
onder een luxepaard, te Amby had
opgevangen. Daar met het voorgevalle-
ne eene zeer nette familie gemoeid is,
doet 't ons genoegen ook voor den per-
soon van D. te kunnen mededeelen dat
rt geval zich dusdanig heefl voorge-
daan, zoodat er hoegenaamd geen “vol
de deux cheveaux" heefl plaats gehad,
zooals “l'Express” al te voorbarig en
roekeloos Maandagochtend reeds wist
te verhalen.

(LK. ZATERDAG 19 jANUARI 1901)

Noot:
Met de uitdrukking “te paard naar het
Bat gaan en te voet weerkeren” wordt
een bezoek aan de zondagsmarkt in
Luik bedoeld. Naar wordt verteld heeft
daar vroeger menigeen in de belendende
café's zijn laatste cent verbrast aan
drank en aan plezier met de meisjes.
Geld voor de terugreis was er dan niet
meer.

EISDEN, 24_]an. De inzameling van
gelden alhier, tot aanbieding van een
huldeblijk aan H.M. de Koningin bij
gelegenheid van hoogstderzelver huwe-
lijk, hedt opgebrachtf 90. 60.

EYSDEN, 24 jan. De Gemeenteraad
heeft als Commissie tot wering van het
schoolverzuim benoemd de navolgende
heeren: L. Duijsens, wethouder, EH.
Bollen, kapelaan, L. Heynens, hoofd
der school, j. Wolfs Bovy en j. Wolfs
Peters, gemeentesecretaris.

(LK. ZATERDAG 26 JANUARI 1901)
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Noot: De leerplicht werd ingevoerd
door de leerplichtwet van 7 juli 1900.
Deze wet legde echter nog geen school-
plicht op.

EUSDEN. 24_]an. In de laatste
Casinovergadering werden als leden
van het bestuur herkozen de heeren
A. Spauwen, wethouder en Vjanssen.
Een belangrijke voordracht werd na de
gewone huishoudelijke werkzaamheden
gehouden door den heer M._]eukens,
oud-leerling der Winterschool over
Chilibemesting in 't voorjaar.

De Harmonie St. Cecilia heeft besloten
deel te nemen aan de Huldebetooning
op 4 Febr. a.s. te brengen aan H.M. de
Koningin.

LK. ZATERDAG 26 JANUARI 1901)

.MAARLAND-EUSDEN, 25 jan.
Op de tentoonstelling in Augustus
1900 te Eijsden gehouden, waren twee

prachtexemplaren van zeugen vertegen-
woordigd. Beide zijn thans geslacht.
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Het eerste dier was van den landb.
P. Bouchoms te Gronsveld, en woog
466 pond schoon. Dit dier behaalde
den derden prijs op die tentoonstelling.
Het tweede was van den landb. .Mathieu
Debeij te Maarland-Eijsden en woog
schoon aan den haak 496pond.
(LK. Dinsdag 29januari 1901)
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(LK. ZATERDAG 2 FEBRUARI 1901)

MESCH, 4 Febr. In de heden gehou-
den Raadsvergadering zijn tot leden
der Commissie tot wering van school-
verzuim benoemd de heerenjD. Van
der Mullen wethoudeLjH. Gulikers
hoofd der school, en Th. Pinckaers
raadslid.

MESCH. De Raad dezer gemeente,
hegï zich reeds nu bij verzoekschnfi
tot H.M. de Koningin gewend, ter

bekoming eener subsidie krachtens art.
49 der wet op het lager onderwijs voor
1901, omdat een zelfde verzoek voor
1900 wegens te late indiening van de
hand is gewezen.

(LK. DINSDAG 5 FEBRUARI 1901)

A/qiekconcours.
MEERSSEN, 7 Feb. Hadden wij het
genoegen in een onzer vorige nummers
het heuglijk nieuws van het doorgaan
van het nationale Muziekconcours voor
harmonie- en fiznfiiregezelschappen te
melden, thans kunnen wij onze lezers
van deze bijzonderheden mededeelen.
De programmas en uitnoodigirigsbiljet-
ten zijn reeds verzonden, eveneens het
reglement, van een aantal vereenigingen,
Zaterdag 29 juni zullen de Fanfare-,
Zondag 30juni de Harmonie-
gezelschappen in het strijdperk treden.
Voor beide secties is eene afdeeling van
iiitnemendheíd en verder de volgende
4 afdeelingen, 1e Vereenigingen uit ste-
den met meer dan 10.000 zielen; 2e
van 4000 tot 10.000; 3e van minder
dan 4000 zielen; 4e vereenigingen die
niet langer dan 3 jaren bestaan en uit
gemeenten van minder dan 6000
zielen. De prijzen, welke toegekend
zullen worden, zijn: in de afdeeling
van uitnemendheid een prachtig zilver
vergulden laiiwerkrans. In elk der vier
andere iddeelingen: 1 e zilver vergulde
medaille; 2e zilveren medaille; 3e
brons vergulde medaille met prachtige
diploma's. Aan elke deelnemende
Vereeniging zal eene bronzen vergulde
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herinneringsmedaille uitgereikt worden.
De inschrijving sluit 1 Maart a.s.
Verder vermeld het programma, dat
door elke vereeniging een verplicht stuk
en een stuk naar keuze zal moeten
uitgevoerd worden, terwijl als 1e voor-
zitter bij dezefeestelijkheid vermeld
staat de I/Vel Ed. Mog. Heer de Ras lid
der Tweede Kamer. Uit een en ander
kan men afleiden, dat dit concours alle
kans van slagen heeft.

(LK. ZATERDAG 9 FEBRUARi 1901)
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INGEZONDEN.
Het concours te Meerssen.
Mijnheer de Redacteur.
Mag ik U beleeft voor opname in Uw
zooveel gelezen blad, van onderstaande
verzoeken, waarvoor bij voorbaat dank.
In rt nummer van Zaterdag lees ik de
aankondiging van een Concours voor
Harmonie- en Fanfizregezelschappen te
Meerssen. l/Vaarlijk zal iedereen die het
wel meent met den groei en bloei der
liefhebberijmuziek het plan van
Meerssen toejuichen. Maar tog'uichen
en deelnemen is twee. Aan 't eerste
schijnen onze Limburgsche Harmonie-
en Fanfaregezelschappen maar te doen,
maar aan 't tweede niet! Reeds ver-
scheidene jaren kregen wij hiervan de
overtuiging. Er werden herhaaldelijk
Concoursen gehouden te Eindhoven,
Nijmegen, Tilburg, Arnhem, Zeist,
enz. enz. maar slechts een enkel
Limburgsch gezelschap nam er aan
deel. 't Vorig jaar te Zeist, waaraan zoo
ik vermeen een 80 gezelschappen deel-
namen, was slechts Limburg met een
enkel, de Harmonie van Heer vertegen-
woordigd. Aan de groote betooging in
den Haag, waaraan ± 200 Harmonie-
en Fanfare Vereenigingen deelnamen,
was alweer Limburg verreweg het minst
vertegenwoordigd, en zoover ik heb
kunnen vernemen waren het alleen de
Harmonie van Meerssen, Eijsden,
Heerlen, Spekholzerheide, Epen,
Tegelen, Horst, Geleen, Grevenbicht,
Baarlo, Sittard, Maastricht, Wessem, de
Harmonie en de Fanfare van Venlo en
de Fanfare van Velden die deelnamen.
Is dit niet beschamend voor Limburg,
waar op elk dorpje een Harmonie of
Fanfare bestaat? Dat van de tien hoog-
sten één gezelschap deelnam? l/Velke
gevolgtrekking hieruit te maken? Dat
men onverschillig voor deze Betooging
aan onze geliefde Koningin zou zijn
geweest, blijft geheel uitgesloten, inte-
gendeel men juichte het plan toe, men
was er begeesterd over, doch men nam
niet deel. Dus mag men alleen, en met
redenen veronderstellen dat onze
Limburgsche muziekgezelschappen aan
't kwijnen zijn. Zij durven enkele uit-
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gezonderd, niet meer den toets met de
Zuster-gezelschappen onzer
Noordelijke provincie'n doorstaan. De

_fiere, deftige gezelschappen van
Limburg, die voorjaren op de zoo
inheemschejestivals alhier aandacht
trokken, en bewonderd werden, die
preutsch als een jonge, schoone Freule
als 't ware aangebeden werden, zij zijn
oude tantes geworden, geschikt voor de
kast van St. Anneke, niet meer in tel,
niet meer in spraak. Dit kwade voor-
beeld dezer ouderen werkt natuurlijk
verslappend op de jongeren! Doch de
laatsten roep ik toe. Heft Uwe hoofden
op, volgt niet dat voorbeeld dezer ouden
op heden, maar volgt hunne jongere
dagen na. Laat hen gerust wegkwijnen,
gelijk de dappere strijders van 1880,
maar toont Uwe jeugdige kracht, helpt
den naam, die onze Limburgsche corp-
sen eens hadden, terugkeeren, zorgt dat
men weldra met het vorige ontzag van
ons spreke. :loont dit bij Meerssens
Concours, en zorgt dat wij waardig met
de Noordelijke Zustergezelschappen in
rt strijdperk kunnen treden. Laten wij
onze Noordelijke broeders op echt
Limburgsche wijze hartelijk en vriend-
schappelijk ontvangen maar laten wij
hun toonen, dat, als wij op 't gebied
der liefliebberrj-muziek in 't strijdperk
moeten treden, zij minstens een
geducht tegenstander in ons vinden.
Blijven de oude tante's gerust thuis, ja
zij zijn uit de mode en van den tand
geraakt, ze kunnen zich niet met de
jongeren meten, maar gij jeugdige
dorpsschoonen op ter vergelijking, niet
bevreesd, niet bedeesd.
Een Ceciliaan.

(advertentie)
Te koop 2 duizend mooie Haagdorens
van 4 en 6jaar; en 2 à 3 honderd
Canadas-boomen,
Bij B. Wolfs, Caesterd-Eisden, dicht bij
het station.

(LK. ZATERDAG 16 FEBRUARI 1901)






