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Van de redaktie

Een nieuw nummer, het derde al weer dit jaar,
ligt voor U. U vindt er, naar we hopen, weer voor
elk wat wils in. De meest uiteenlopende onder-
werpen komen aan bod.
Een omvangrijk artikel van H. Boersma over
degenen die in de negentiende eeuw betrokken
waren bij het gemeentebestuur van Eijsden,
geeft veel namen en feiten. Misschien is er wel
een familielid van U bij! Een lijst van in Eijsden
geboren personen die ooit de graad van doctor
aan een of andere universiteit behaalden, toont
aan dat Eijsden op wetenschappelijk gebied een
naam te verliezen heeft. Ook vindt U in deze af-
levering een notitie over een oude weg langs de
Maas en over de opheffing ervan. We selecteer-
den verder weer een aantal Eijsdense spreuken,
zegswijzen, versjes, kinderliedjes en -spelen uit
de verzameling van Jeanne Theunissen. Overi-
gens is bij het eerste artikel over dit onderwerp
in het vorige nummer door ons verzuimd te ver-
melden wie de illustraties vervaardigde. Ere wie
ere toekomt, de tekeningetjes waren van de hand
van Tonny Boersma-de Vrede. We besluiten het
nummer, zoals gebruikelijk, met de rubriek
„Kent U ze nog (niet)?”.
Dan willen we nog Uw aandacht vragen voor
het volgende. Er is een zekere terugloop te con-
stateren in het aantal verkochte nummers van
„Uit Eijsdens Verleden". Van de recentere num-
mers gaan er aanzienlijk minder de deur uit dan
van eerdere uitgaven. We zijn als redaktie na-
tuurlijk toch wel benieuwd hoe dat komt. Het
kan natuurlijk zijn dat de kwaliteit van de in-
houd van het boekje achteruit is gegaan (wat we
niet hopen) en een andere reden kan zijn dat het
wat krappere inkomen waarover de meeste van
ons tegenwoordig beschikken de aanschaf van
”Uit Eijsdens Verleden” niet meer toelaat.
Zonder onze periodiek nu direkt tot de eerste
levensbehoeften te willen rekenen, vinden we

toch dat onze uitgave de moeite van het aan-
schaffen waard is. Natuurlijk, eigen roem stinkt.
Maar toch blijft gelden dat wie zijn verleden niet
kent, gedoemd is om het te herhalen! Dus toch
maar “Uit Eijsdens Verleden” lezen. Overigens
worden we er financieel niets wijzer van, maar
willen we nieuwe nummers kunnen blijven uit-
geven, dan zullen ze ook verkocht moeten wor-
den. Echter, genoeg hierover van onze kant, mo-
gen we Uw mening eens horen? We ontvangen
graag suggesties over opmaak, artikelen en wat
dies meer zij. Het adres van het sekretariaat,
waar U Uw opmerkingen kwijt kunt, vindt U op

j de laatste pagina.
Tenslotte: veel leesgenot!

N.B.
In Uit Eijsdens Verleden nummer 15 is door ons
bij de omslag, bij de foto op bladzijde 9 en bij de
tekening op bladzijde 11 de straataanduiding
Steenstraat gebruikt. Dit is helemaal fout en
moet zijn „Steegstraat”. Hiervoor onze excuses.
In nummer 17 van U.E.V. kan bij de foto op blad-
zijde 22 de daar nog ontbrekende naam worden
ingevuld: "Soeur Laurentia”.
Bij de rubriek “Kent U ze nog” op bladzijde 24
van U.E.V. nummer 18 moeten de volgende wij-
zigingen worden aangebracht: de naam bij num-
mer 39 moet zijn Bertha Erkelens. Verder staat
onder nummer 38 een meisje welk geen nummer
heeft gekregen. Hier moet nummer 54 worden
ingevuld. De naam van dit communicantje luidt
Jana v.d. Meijs.
Wij danken ook nu weer degenen die ons met hun
reakties hebben geholpen.

Eijsden, oktober 1982.



Raadsleden, Wethouders
en burgemeesters van
Eijsden die hun ambt
uitoefenden tussen 1800
en 1900

Toelichting

1800-1818

We starten dit overzicht in 1800 omdat in dat jaar
op 28 pluviôse jaar VIII der Frans Republikeinse
Kalender (F.R.K.) (17 februari 1800)1 een wet
werd afgekondigd door de Fransen, die onder
andere bepaalde dat gemeenten met een inwo-
nertal van niet meer dan 2.500 bestuurd zouden
worden door een maire (burgemeester) bijge-
staan door een adjoint du maire (wethouder) (Art.
12) en een conseil municipal (gemeenteraad) van
10 leden (Art. 13). Eijsden behoorde tot die ge-
meenten. De leden van de conseil municipal
werden benoemd voor drie jaar en waren her-
benoembaar. De maire en adjoint werden belast
met de administratie, de politie en de burgerlijke
stand, terwijl de conseil municipal in meer alge-
mene zaken een stem had, (goedkeuring gemeen-
terekening, extra-belastingen, locale behoeften,
etc.) (Art. 13, Art. 15).
Wanneer de Fransen uit onze streken worden
Verdreven in de eerste maanden van 1814, heeft
dit geen direkte gevolgen voor de samenstelling
van het plaatselijk bestuur. Bij de souvereini-
teitsovername werd bepaald dat de plaatselijke
autoriteiten hun funktie provisioneel zouden
behouden (Art. 2)2. Ook werd bepaald dat in het
vervolg maire burgemeester zou heten, adjoint
du maire vice-burgemeester en de leden van de
conseil municipal gemeentens-manschappen
(Art. 3).
In een later besluit3 bepaalde men dit, enigszins
gewijzigd, opnieuw: maire wordt burgemeester
en de leden van de conseil municipal schepenen.

1818-1830

Het bestuur der plattelandsgemeenten in Lim-
burg werd geregeld door een reglement. Dit werd
vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 14 febru-

ari 1818 no. 954. Ingevolge dit reglement stond
aan het hoofd van een gemeente een door de
koning benoemde schout (Art. 22). Graaf Con-
stantin de Geloes werd als zodanig benoemd bij
KB. van 29-11-1819 no. 185.
De gemeenteraad bestond uit twaalf leden, de
schout en twee schepenen daarbij gerekend, in
gemeenten met meer dan 1000 inwoners (Art.
17). Eijsden behoorde daartoe. De raadsleden
werden benoemd door Gedeputeerde Staten, voor
de eerste maal op voordracht van de burgemees-
ter, naderhand op voordracht van de gemeente-
raad, uit een lijst van twee kandidaten per vaca-
ture (Art. 22). Uit de raadsleden worden twee
schepenen gekozen door de raadsleden (Art. 22).
Ook de schepenen worden benoemd door G.S.
(Art. 22). Al de leden van het bestuur worden
benoemd voor zes jaar en zijn steeds herkiesbaar
(Art. 22). Om de twee jaar moet één derde gedeel-
te van de raad, inclusief één schepen, aftreden.
Bij het derde gedeelte moet de schout aftreden
(Art. 23).
Bij K.B. van 23 juli 1825 no. 132 komt een nieuw
reglement op het bestuur van het platteland tot
stand. Veranderingen ten aanzien van het eerste
reglement: de naam schout Wordt in burgemees-
ter veranderd, terwijl schepenen voortaan asses-
soren heten (Art. 2).
De gemeenteraad, inclusief burgemeester en
assessoren, zal uit zeven of negen personen
bestaan (Art. 2) "naargelang dat de Staten,
volgens de bevolking, en andere omstandig-
heden, zullen bepalen”. De raad van Eijsden
telde negen leden.

1830-1839

Met de Belgische periode (1830-1839) wordt weer
een nieuwe regeling ingevoerd. Bij besluit van
het gouvernement provisoire van 8 oktober 18306
wordt bepaald dat de notabelen in steden en
plattelandsgemeenten samengeroepen worden



om over te gaan tot het kiezen van een burge-
meester, schepenen of assessoren en raadsleden
(Art. 2). Tot de notabelen behoren zij, die een
bepaalde som belasting betalen (censuskies-
recht) en zij, die een vrij beroep uitoefenen (Art. 3).
Met de Belgische gemeentewet van 30 maart
18367 treden nieuwe bepalingen in werking.
De raadsleden worden rechtstreeks door de kies-
gerechtigde inwoners gekozen. De burgemees-
ter en de schepenen (deze naam weer in de plaats
van assessoren) worden door de koning benoemd
uit de leden van de raad (Art. 2).
De ambtsperiode is zes jaar. Om de drie jaar moet
de helft aftreden, de helft van de schepenen bij de
eerste keer, de andere helft en de burgemeester
bij de tweede keer (Art. 54). Het aantal
raadsleden, inclusief burgemeester en schepe-
nen, bedraagt negen (Art. 4) in gemeenten met
een inwonertal tussen 1000 en 3000. Hiertoe
behoort Eijsden.

1839-1900

Wanneer de tegenwoordige provincie Limburg
wordt Verenigd met de Noordelijke Nederlanden
(officieel bij de wet van 4 september 1840, Staats-
blad 48) worden enige bestuursmaatregelen ge-
troffen. Ze zijn echter niet van revolutionaire
aard. Bij K.B. van 12 juni 1839, La B 318 wordt
bepaald dat alle ambtenaren voorlopig hun
functie blijven uitoefenen. In afwachting van
verdere regelingen worden enige artikelen uit
het reglement van 1825 van kracht verklaardg.
Naderhand verklaarde men de Belgische ge-
meentewet voorlopig van kracht10 voorzover
deze niet door andere verordeningen of K.B.,s
was veranderd.
Eerst met de gemeentewet van 185111 komt een
definitieve regeling tot stand. Men bepaalt dat
het bestuur van elke gemeente uit een raad, een
burgemeester en wethouders zal bestaan (Art. l).
De leden worden gekozen door de inwoners,
waarbij het censuskiesrecht van kracht blijft
(Art. 5). De raad bestaat uit zeven leden in
gemeenten met minder dan 3000 inwoners (Art.
4). Hiertoe behoort Eijsden. De burgemeester kan
lid zijn van de raad.
De wethouders worden door de raad uit de raad
gekozen. In gemeenten met 20.000 of minder
inwoners zijn er twee wethouders (Art. 79). De
burgemeester wordt door de koning benoemd
(Art. 59). Allen worden benoemd of gekozen voor
zes jaar en zijn herbenoembaar of herkiesbaar.
Van de raadsleden moet om de twee jaar een

derde gedeelte aftreden (Art. 27). Van de wet-
houders moet om de drie jaar de helft aftreden
(Art. 80). De burgemeester kan na een periode
van zes jaar herbenoemd Worden voor zes jaar??

Verantwoording

Bij het samenstellen van de lijst met raadsleden,
wethouders en burgemeesters, werd gebruik ge-
maakt van de raadsnotulen van de gemeente
Eijsden, de presentieregisters van de raad, de
presentieregisters van burgemeesters en wet-
houders en de bescheiden gerangschikt onder
het kapittel “Samenstelling en inrichting van
het gemeentebestuur”. A1 deze archivalia bevin-
den zich in het gemeentearchief van Eijsden.
Voor de summiere persoonsbeschrijvingen wer-
den de registers van de burgerlijke stand, de be-
volkingsregisters en de doop-, trouw- en begraaf-i
boeken gebruikt. Beide eerstgenoemde zijn in het
gemeentelijk archief aanwezig, laatsgenoemde
in het Rijksarchief in Limburg te Maastricht.
In het navolgende vindt U eerst een alfabetische
lijst. Deze wordt gevolgd door een lijst met per-
soonsbeschrijvingen. Tot slot vindt U een vijftal
“tijdbalken”. Deze maken het mogelijk te zien
wie het gemeentebestuur uitmaakten, wanneer
dat was en in welke functie. Het spreekt wel-
haast vanzelf dat het niet steeds mogelijk was
van iedereen in de persoonsbeschrijving even-
veel informatie te verkrijgen. We hebben echter
voor zover de gebruikte archieven dat toelaten
naar volledigheid gestreefd. Toch konden we, he-
laas, van enkele de geboortedatum ofsterfdatum
niet achterhalen. Van anderen daarentegen, de-
genen die voor de invoering van de burgerlijke stand
(ruwweg 1797) zijn geboren, konden we soms ge-
boorteplaats, doopplaats en doopdatum achter-
halen. Een enkele keer ontbreekt het beroep. Bij
het aangeven van de ambtsperiode(n) vermelden
we alleen het jaar van eerste benoeming en het
jaar van demissie (aftreden). Herbenoerningen
worden niet aangegeven. Dag- en maandaandui-
ding worden niet vermeld; dit om een dorre op-
somming te voorkomen. Dit heeft wel tot gevolg
dat in de „tijdbalken” overlappingen voorko-
men. Immers het demissiejaar van een raads-
lid kan het benoemingsjaar van een ander raads-
lid zijn. Daardoor lijkt het alsof de gemeenteraad
van een bepaald jaar uit meer leden bestond dan
het wettelijk toelaatbare aantal.
Een enkele keer komt het voor dat de gemeente-
raad niet voltallig is. Dat is dan het gevolg van



het ontbreken van een kandidaat die een door
overlijden vrij gekomen zetel kan bezetten.
Wanneer een raadslid zelf om ontslag vroeg was
hij verplicht aan te blijven tot een opvolger be-
noemd Was. Er zijn enkele brieven Waarin een
raadslid om zijn ontslag vroeg, bewaard geble-
ven. Daaruit citeren wij dan de aangevoerde re-

1 Bulletin des Lois de la Republique Française 17/115, 28
pluviôse jaar VIII der F.R.K.

2 Zepperen, 4 februari 1814. Zie J.J. de Wit en A.J.A. Fla-
ment, De vorming der heerschappijen op het grondgebied
in Limburg etc., in P.S.H.A.L. 1911, p. 194.

:l Arrêté van 11 maart 1814, Journal du Bas-Rhin, Tome I,
no. 2.

'1 Administratief Memoriaal der Provincie Limburg, 1818,
deel 1, no. 28bis.

3 R.A.L. Prov. Archief 6275.
f* Bulletin officiel des décrets du congres national de la

Belgique et des arrêtés du pouvoir eXécutif, no. 7, pag. 3-5.
7 Bulletin off., no. 136, pag. 270-363: code constitutionel de

la Belgique.
”` Officieel blad voor Limburg no. 21.

den van ontslag. Soms lijkt een andere reden
meer voor de hand liggend. Verder onderzoek zal
dat moeten aantonen.
Overigens, voor geïnteresseerden zijn de precie-
ze data van benoemingen, beëdigingen, herbe-
noemingen en demissies bij de schrijver van dit
artikel verkrijgbaar.

9 Wet van 28 sept. 1841, Staatsblad 37.
“l KB. van 18 juni 1842, Staatsblad 14.
U Gemeentewet van 29 juni 1851, Staatsblad 85.
12 Eijsden, Mesch, Oost en Breust vormden vóór 1828 vier af-

zonderlijke gemeenten, die ieder een eigen bestuur had-
den. Na 1828 (zie U.E.V. 2de jrg. nr. 3, pag. 14-24) Werden
Eijsden, Breust en Oost een gemeente. Mesch zou in 1943
bij Eijsden gevoegd worden. Na 1828 wordt met Eijsden
bedoeld: Eijsden, Breust en Oost gezamelijk, daarvóór
Eijsden exclusief Breust en Oost, doch inclusief gedeelten van
Herkenrade, Bruisterbosch, Eckelrade, Moerslag, Libeek
en Sint-Geertruid. Laatsgenoemde gehuchten vormden
sinds 1828 de gemeente Sint-Geertruid, tot 1 januari 1982.
Op dit tijdstip werden ze bij de gemeente Margraten ge-
voegd4

Alfabetische lijst van raadsleden, wethouders en burgemeesters van Eijsden die hun
ambt uitoefenden tussen 1800 en 1900
Het cijfer achter de persoon correspondeert met het nummer vóór de persoon in de lijst van persoons-
beschrijvingen.

Aussems, Johannes 1
Beijers, Pieter 30
Bovij, Arnold 36
Cerfonteijn, Jan v 2
Coemans, Gerard 19
Corvers (Curvers), Mathieu 15
Debeij, Jan Renier 31
Debeij, Joannes 44
Dubois, Jan Joseph Balthasar 58
Duijsens, Gilis (Franciscus Aegidius) 20
Duijsens, Leo Maria Lambertus Hubertus 70
Duijsens, Simon 23
Felser, Mathieu Henri 3
Geloes de, Constantin C.F.M.G., graaf 17
Geloes de, René J.M.M.A., graaf 72
Geloes de, Thêophile C.D.M.C.M., graaf 48
Ghijsen, Joannes Matheus Godefridus 42

Haenen, Egidius 50
Halmans, Bernhard (Joannes Bernhardus) 4
Hollender, Pierre Henri Everard 24
Houbiers, Hubert (geb. 14-5-1772) 25
Houbiers, Hubert (geb. 28-8-1817) 52
Houbiers, Jan 5
Houbiers, Jan Hubert 65
Huls, Pieter (Petrus Lambertus) 57
Jacobs, Joannes Christiaan 74
Janssen, Gerard 21
Janssen, Hendrik 47
Janssen, Joannes 39
Janssen, Pieter 55
Jeuckens, Nicolaas (Antonius Nicolaus) 6
Jeukens, Godefridus 66
Jockin, Jan 56
Kengen, Mathieu 7



Kuijpers, Paulus 53
Lambert, Jan Nicolaas 32
Loomans, Jan Leonard 38
Lucassen (Lukassen), Jan 26
Meertens (Mertens), Gerard 8
Nolens, Jean Pierre 9
Nolens, Jan Willem Frederik 49
Nolens, Willem Hendrik 14
Peusens, Andries 33
Peusens, Jan Hubert 67
Peusens, Nicolaus 54
Peusens, Willem 61
Peusens, Willem Joseph 63
Pieters, Martinus 43
Pinckaers, Christiaan (geboren 10-11-1762) 34
Pinckaers, Christiaan (geboren 16-3-1763) 29
Pinckaers, Christiaan (gedoopt 3-6-1807) 45
Pinckaers, Hubertus Baltus 69
Pinckaers, Pieter 46
Pinckaers, Pieter Hubertus 75
Pinckaers, Victor Hubert (Pieter Hubertus) 64

Piters, Constant (Constantinus Dominicus
Franciscus) 60

Piters, Hendrik 51
Piters, Jan 28
Piters, Jan Egidius 18
Pleumaekers, Pieter 40
Richelle, Tossanus 73
Roebroeks, Josef Allard 27
Roosen, Henri 16
Rouschop, Jean 10
Rutten, Bartholomeus 35
Schous, Jan Jacob 41
Spauwen, Antoon 68
Spauwen, Georgius Hubertus 71
Theunissen, Antonius 11
Theunissen, Jan 62
Theunissen, Joannis 13
Troquaij, Bartholomeus 37
Vonk, Dirk (Theodoor) Daniel 12
Warrimont (de Warrimont), Nicolaas 22

. Wolfs, Joseph 59

Lijst van persoonsbeschrijvingen van raadsleden, wethouders en burgemeesters van
Eijsden die hun ambt uitoefenden tussen 1800 en 1900

Aussems, Johannis. Landbouwer. Gehuwd
met Bemelmans, Christine. Overleden te
Eckelrade op 5-5-1815.
Raadslid van 1800 tot 1806.
Cerfonteijn, Jan. Gedoopt te St.-Geertruid op
29-9-1727, zoon van Jacques en van Coe-
mans, Madelaine. Landbouwer. Gehuwd
met Duijsens, Gertrude. Overleden te Herken-
rade op 2-8-1811.
Raadslid van 1800 tot 1806.
Felser, Mathieu Henri. Hervormd gedoopt te
Monschau op 25-3-1768, zoon van Jean Ma-
thieu en van Runderern, Maria Elisabeth.
Regisseur de 1a manufacture de draps. Ge-
huwd met Niessen, Anna Helene.
Raadslid van 1800 tot 1816.
Halmans, Bernhard (Joannes Bernhardus).
Gehuwd met Roijen, Elisabeth. Overleden te
Herkenrade op 30-3-1817.
Raadslid van 1800 tot 1802.

Houbiers, Jan. Geboren te Eijsden, gedoopt
te Breust op 3-6-1741, zoon van Houbert en
van Jansen, Elisabeth. Landbouwer. Ge-
huwd met Piters, Lucia. Overleden te
Eijsden op 26 floréal jaar IX der Frans Repu-
blikeinse Kalender (F.R.K.) (16-5-1801).
Raadslid van 1800 tot aan zijn overlijden
in 1801.
Jeuckens, Nicolaas (Antonius Nicolaus). Ge-
boren te Eijsden en gedoopt te Breust op 4-8-
1725, zoon van Hubert en van Jegers, Joan-
na. Koopman. Gehuwd met Cupers, Maria
Elisabeth. Overleden te Eijsden op 24 germi-
nal jaar XII der F.R.K. (14-4-1804).
Raadslid van 1800 tot 1804.
Kengen, Mathieu. Gedoopt te Itteren op 27-4-
1757, zoon van Joannes en van Dammasong,
Margarita. Landbouwer. Gehuwd met Du-
molin, Joanne. Overleden te Eijsden op 23-8-
1810, Rue de Village 50.



10.

11.

12.

13.

Raadslid van 1800 tot 1804.
Meertens (Mertens), Gerard. Geboren te Eijs-
den en gedoopt te Breust op 17-10-1736,
zoon van Martinus en van Cuijpers, Cornelia.
Marchand de houille. Gehuwd met Bovij,
Jeanne. Overleden te Eijsden op 21-4-1812.
Raadslid van 1800 tot 1804.
Nolens, Jean Pierre. Hervormd gedoopt te
Eijsden op 3-8-1760, zoon van Hendrik en
van König, Geertruid Elisabeth. Distillateur,
koopman. Gehuwd met Hollender, Agnes.
Overleden te Eijsden op 1-12-1838.
Raadslid van 1800 tot 1804 en van 1816 tot
1820. Vroeg zelf om ontslag in 1820.
Burgemeester van 1804 tot 1815, geïnstal-
leerd op 20-9-1804.
Ambtenaar van de burgerlijke stand in 1804
en 1805.
Rouschop, Jean. Geboren te Caestert en ge-
doopt te Breust op 27-2-1763, zoon van Re-
nier en van Thijsmans, Anna Maria. Onder-
wijzer. Tweemaal gehuwd. Eerste keer met
Theunissen, Gertrudis, tweede keer metJolij,
Maria Josepha Diceret. Overleden te Eijsden
op 14-7-1836.
Adjoint du maire (wethouder) van 1800 tot
1816.
Ambtenaar van de burgerlijke stand van 1805
tot 1820.
Theunissen, Antonius. Geboren te Eijsden
en gedoopt te Breust op 18-4-1756, zoon van
Gerard en van Curvers, Elisabeth. Land-
bouwer. Gehuwd met Weijers, Maria Anna.
Overleden te Eijsden op 11-11-1829.
Raadslid van 1800 tot aan zijn vertrek naar
Mesch op 15-3-1821.
Vonk, Dirk (Theodoor) Daniel. Lid van de
Waalse gemeente. Notaris. Gehuwd met Co-
ninx, Aldegonda. Overleden te Eijsden op
19-11-1810, près de la Meuse 118.
Burgemeester van 1800 tot 1804, geïnstal-
leerd op 30-5-1800. Verzocht zelf om ontslag
in 1804.
Ambtenaar van de burgerlijke stand van
1800 tot 1804.
Theunissen, Joannis. Geboren te Eijsden en
gedoopt te Breust op 17-2-1779, zoon van
Egidius en van Tosses, Maria Catharina.
Koopman in granen. Gehuwd met Schafs,
Amelia. Overleden te Eijsden op 12-1-1863.
Raadslid Van 1801 tot 1825 en van 1851 tot
1858, waarvan de jaren 1853 tot 1858 als wet-
houder. Verzocht zowel in 1825 als in 1857
zelf om ontslag. "wilt het mij niet kwaalijk
neeme, want ik nu tegenwoordig te veel te

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

bezorge hebbe”.
Ambtenaar van de burgerlijke stand in 1857
en 1858.
Nolens, Willem Hendrik. Hervormd gedoopt
te Eijsden op 29-8-1779, zoon van Frederik
Willem en van Lantmeeter, Anna Geertrui.
Koopman. Gehuwd met Schrivers, Maria
Hubertina. Overleden te Eijsden op 7-4-1852,
Spauwenstraat 61.
Raadslid van 1802 tot 1843.
Corvers (Curuers), Mathieu. Geboren te
Caestert en gedoopt te Breust op 21-9-1760,
zoon van Pieter en van Tosses, Cornelia.
Landbouwer. Gehuwd met Tosses, Cathari-
na. Overleden te Eijsden op 28-11-1848, op
den Hoek.
Raadslid van 1806 tot 1825.
Roosen, Henri. Geboren te Maarland en ge-
doopt te Breust op 2-1-1765, zoon van Bar-
tholomeij en van Hartsteijns, Maria. Nota-
ris. Gehuwd met Rohler, Anna Petronella.
Overleden te Eijsden op 18-5-1818.
Raadslid van 1806 tot 1816.
De Geloes, Constantin César François Maur
Guillaume, graaf. Geboren te Luik op 25-9-
1786, zoon van Guillaume Bernard Antoine
Maur en van d”Andelot, Marie Thérèse Theo-
dorine. Rentenier. Gehuwd met de Renesse,
Marie Anne Madelaine Adriane Josephine
Barbe, gravin. Overleden te Parijs op 30-1-
1861.
Burgemeester Van 1815 tot 1831.
Piters, Jan Egidius. Geboren te Eijsden en
gedoopt te Breust op 14-6-1786, zoon van
Martinus en van Rutten, Maria Anna. Brou-
wer, koopman. Gehuwd met Nolens, Maria
Agnes Isabel Barbara. Overleden te Eijsden
op 29-11-1871, op de Vogelzang.
Raadslid van 1816 tot 1831 en van 1836 tot
1844, waarvan de jaren 1820 tot 1831 als wet-
houder.
Ambtenaar van de burgerlijke stand van
1821 tot 1831.
Coemans, Gerard. Geboren te Herckenrade
en gedoopt te St.- Geertruid op 1 1-2-1766, zoon
van Gerard en van Bemelmans, Maria Cor-
nelia. Landbouwer. Gehuwd met Cerfontai-
ne, Maria Johanna. Overleden te Hercken-
rade op 4-1-1841.
Raadslid van 1816 tot 1825. Verzocht col-
lectief met 20, 22 en 23 in 1824 om ontslag.
Duijsens, Gilis (Franciscus Aegidius). Gebo-
ren te Libeek en gedoopt te St.-Geertruid op
1-3-1776, zoon van Willem en van Spits,
Maria Catharina. Landbouwer. Gehuwd



21.

22.

met Coemans, Maria Cornelia. Overleden te
Moerslag op 23-11-1825.
Raadslid Van 1816 tot aan zijn overlijden in
1825, waarvan sedert 19-5-1825 wethouder.
Verzocht collectief met 19, 22 en 23 in 1824
om ontslag.
Janssen, Gerard. Geboren te Caestert en ge-
doopt te Breust op 12-3-1776, zoon van Jan en
van Theunissen, Helena. Landbouwer. Ge-
huwd met Piters, Maria Catharina (Anna
Catharina). Overleden te Caestert op 4-6-
1831.
Raadslid van 1820 tot 1825.
Warrimont (De Warrimont), Nicolaas. Ge-
doopt te Noorbeek op 5-5-1770, zoon van Ni-
colaas en van Konings, Maria Gertrudis.
Landbouwer. Gehuwd met Cruijen, Maria
Elisabeth. Overleden te Moerslag op 15-12-
1837.
Raadslid van 1820 tot 1829. Verzocht collec-
tief met 19. 20 en 23 in 1824 om ontslag.

23.

24.

25.

Constantin César François Maur Guil-
laume graaf De Geloes. Geboren te Luik
25-9-1786. Gestoruen te Parijs 30-1-1861.
Burgemeester van 1815 tot 1831. Collec-
tie Commissie Limburgse Sconografie.
Origineel: particulier bezit.
Foto: G. Hukkelhouen.

Duijsens, Simon. Geboren te Herckenrade en
gedoopt te St.-Geertruid op 31-8-1770, zoon
van Joannes en van Hustinx, Maria Barba-
ra. Landmeter. Gehuwd met Custers , Maria.
Overleden te Herckenrade op 2-11-1850.
Wethouder van 1820 tot 1825 en van 1827 tot
1829, waarvan de periode 16-1-1827 tot 19-10-
1827 alleen raadslid. Verzocht collectief met
19, 20 en 22 in 1824 om ontslag „om reden
dat mij dunkt dat ik al te zeer onwetende en
ongeleert ben, om zulkx een ampt te bedie-
nen gelijk het behoort".
Hollender, Pierre Henri Euerard. Geboren te
Waldniel (Pruissen) op 6-9-1771, zoon van
Arnold en van Koenigs, Anna. In 1798 al ge-
pensioneerde officier. Gehuwd met Teneus,
Elisabeth. Overleden te Breust op 3-3-1852,
op het kasteel.
Raadslid van 1820 tot 1829.
Houbiers, Hubert. Geboren te Eijsden en ge-
doopt te Breust op 14-5-1772, zoon van 5. Je-



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

neverstoker, winkelier. Gehuwd met Meer-
tens, Cornelia. Overleden te Eijsden op 18-10-
1849, aan de Maas.
Raadslid van 1821 tot 1825 en van 1827 tot
1842.
Lucassen (Lukassen), Jan.Gedoopt te St.-
Geertruid op 26-3-1757, zoon van Hendricus
en van Gielkens, Magdalena. Radenmaker.
Gehuwd met Custers, Anna Barbara.
Raadslid in 1825.
Roebroeks, Josef Allard. Gehuwd met Mil-
chers (Melchers), Anna Barbara. Wonende
te Libeek. Pachter.
Raadslid van 1825 tot 1829.
Piters, Jan. Geboren te Eijsden en gedoopt te
Breust op 25-10-1783, zoon van Pieter en van
Lagasse, Margaretha. Notaris. Gehuwd met
Wijnands, Maria Catharina. Overleden te
Eijsden op 27-7-1841.
Raadslid van 1825 tot 1830.
Pinckaers, Christiaan. Geboren te Hercken-
rade en gedoopt te St.-Geertruid op 16-3-1763,
zoon van Christianus en van Bemelmans,
Maria Elisabeth. Landbouwer.
Raadslid van 1825 tot 1827. Verzocht zelf in
1826 "uit hoofde zijner zwaarhoorigheid en
onpasselijkheid” om ontslag.
Beijers, Pieter. Geboren te Oost en gedoopt te
Breust op 17-10-1776, zoon van Pieter en van
Moor, Maria Anna. Landbouwer. Onge-
huwd. Overleden te Oost op 7-2-1856.
Raadslid van 1829 tot 1836.
Debeij, Jan Renier. Geboren te Maarland en
gedoopt te Breust op 31-1-1778, zoon van Jan
Pieter en van Jansen, Maria Catharina.
Landbouwer. Gehuwd met Nijsten, Maria
Sophia. Overleden te Maarland op 24-6-1845.
Raadslid van 1829 tot 1836, waarvan de ja-
ren 1833 tot 1836 als wethouder.
Lambert, Jan Nicolaas. Geboren te Breust
en aldaar gedoopt op 10-9-1796, zoon van
Henricus Joseph en van Wolfs, Anna. Koop-
man. Gehuwd met Broers, Maria Agnes.
Overleden te Breust op 3-4-1854.
Wethouder van 1829 tot 1836. Van 1836 tot
1842 burgemeester, eerste benoeming bij
K.B. van 10-10-1836.
Ambtenaar van de burgerlijke stand van
1833 tot 1837.
Peusens, Andries. Geboren te Breust en al-
daar gedoopt op 11-2-1793, zoon van Pasca-
lus en van Huijnen, Anna. Landbouwer. Ge-
huwd met Hennus, Anthonia. Overleden te
Breust op 21-3-1875.
Raadslid van 1829 tot aan zijn overlijden in
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

1875, met uitzondering van de jaren 1854 tot
1857, warvan de jaren 1836 tot 1843 en de
jaren 1845 tot 1851 en vanaf 1866 tot aan zijn
overlijden wethouder.
Ambtenaar van de burgerlijke stand van
1845 tot 1852.
Pinckaers, Christiaan. Geboren te Oost en
gedoopt te Breust op 10-11-1762, zoon van
Pieter en van Weijers, Maria Anna. Land-
bouwer, grondbezitter, rentenier. Gehuwd
met Dupont, Anna Maria. Overleden te Oost
op 10-3-1854, Catharinastraat.
Raadslid van 1830 tot 1832. Verzocht zelf in
1832 om ontslag. "den ouderdom van bijna
70 jaren bereikt hebbende, weduwnaar zon-
der kinderen te mijner huize, en eenen akker-
bouw van zes à zeven paerden onder mijn op-
zigt hebbende, vorloven niet, dat ik mijn met
andere bezigheden ophoude”.
Rutten, Bartholomeus. Geboren te Maar-
land en gedoopt te Breust op 15-1-1788, zoon
van Egidius en van Wijers, Maria Cornelia.
Landbouwer. Ongehuwd. Overleden te Maar-
land op 1-12-1849, op ,t Broek.
Raadslid van 1833 tot 1839.
Bouij, Arnold. Geboren te Eijsden op 7 ven-
tôse jaar X der F.R.K. (26-2-1802), zoon van
Bartholomeus en van Meertens, Johanna.
Koopman in granen. Gehuwd met Theunis-
sen, Maria Catharina. Overleden te Eijsden
op 9-6-1864.
Raadslid van 1833 tot 1836 en van 1844 tot
1851, waarvan de jaren 1849 tot 1851 als wet-
houder.
Troquaij, Bartholomeus. Geboren te Caes-
tert en gedoopt te Breust op 11-7-1785, zoon
van Bartholomeus en van Corvers, Ida Hele-
na. Landbouwer. Ongehuwd. Overleden te
Hoog-Caestert op 3-9-1855.
Burgemeester van 1831 tot 1836.
Ambtenaar van de burgerlijke stand van
1831 tot 1833.
Loomans, Jan Leonard. Gedoopt te Rooste-
ren op 17-1 1-1798, zoon van Joannes Herman
en van Schoolmeesters, Geertrui Elisabeth.
Koopman in granen. Gehuwd met Hennus,
Anna Barbara. Overleden te Eijsden op 3-3-
1845.
Wethouder van 1836 tot aan zijn overlijden
in 1845.
Ambtenaar van de burgerlijke stand van
1837 tot 1845. Op 12-2-1845 stelt men een
plaatsvervanger aan "omdat hij zich in le-
vensgevaar bevindt".
Janssen, Joannes. Geboren te Caestert op



40.

41.

Théophile Charles Désiré Marie Con-
stantin Maur graaf De Geloes. Geboren
te Eijsden 2-7-1817. Gestoruen kasteel
Oost te Eijsden 11-2-1875. Portret op
jeugdige leeftijd. Collectie Commissie
Limburgse Sconografie. Origineel: par-
ticulier bezit. Foto: G. Hukkelhouen.

12-2-1806, zoon van 21. Landbouwer. Onge-
huwd. Overleden te Caestert op 9-10-1890.
Raadslid van 1836 tot 1858 en van 1883 tot
aan zijn overlijden in 1890, Waarvan de jaren
1856 tot 1858 als wethouder.
Burgemeester van 1858 tot 1883, eerste be-
noeming bij KB. van 10-12-1858 Nr. 80.
Ambtenaar van de burgerlijke stand van
1857 tot 1863.
Pleumaekers, Pieter. Gedoopt te Gronsveld
op 17-7-1791, zoon van Pieter en van Bou-
choms, Maria Anna. Smid. Gehuwd met
Huls, Elisabeth. Overleden te Oost op 8-9-
1859.
Raadslid van 1836 tot 1839.
Schous, Jan Jacob. Geboren te Grevenbricht
op 8-8-1807, zoon van Godfroid en van Lem-
mens, Maria Elisabeth. Arts. Gehuwd met
Geilekerken, Maria Wilhelmina. Overleden
te Grevenbicht op 20-6-1858.
Raadslid van 1837 tot 1839. Wethouder van
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42.

43.

1851 tot 1856. Vroeg zelf om ontslag in 1856,
dit naar aanleiding van laster die was ont-
staan rond zijn persoon in verband met ver-
wikkelingen in de aanbesteding van school-
lokaal en gemeentehuis in 1856. Zie hiervoor
mijn artikel in U.E.V. nr. 17 pag. 8 en 9. Amb-
tenaar van de burgerlijke stand Van 1852 tot
1855.
Ghijsen, Joannes Matheus Godefridus. Ge-
boren te Maastricht op 19 fructidor jaar VIII
der F.R.K. (6-9-1800), zoon van Joannes Ma-
theus en van Lamberts, Maria Catharina.
Notaris. Gehuwd met Gielen, Maria Fran-
ciska Hubertina. Overleden te Eijsden op
25-12-1842, Breusterstraat.
Raadslid van 1840 tot aan zijn overlijden in
1842.
Pieters, Martinus. Geboren te Eijsden en ge-
doopt te Breust op 2-11-1795, zoon van Theo-
door en van Corvers, Maria Beatrix. Land-
bouwer. Gehuwd met Schroen, Maria. Over-



44.

45.

46.

leden te Eijsden op 1-4-1873, op den Hoek.
Raadslid in 1840 en 1841.
Debeij, Joannes. Geboren te Breust op 20-11-
1810, zoon van 31. Landbouwer, rentenier.
Ongehuwd. Overleden te Maarland op 29-11-
1880.
Raadslid van 1851 tot 1853.
Burgemeester van 1842 tot 1845. Vroeg zelf
om ontslag. Eervol ontslag gekregen bij K.B.
van 18-10-1845 Nr. 68.
Ambtenaar van de burgerlijke stand in 1845.
Pinckaers, Christiaan. Gedoopt te Breust op
3-6-1807, zoon van Jan en van Schrijnemae-
kers, Elisabeth. Lanbouwer en veearts. Ge-
huwd met Peusens, Maria Anna. Overleden
te Maarland op 25-10-1880.
Raadslid van 1843 tot 1848.
Pinckaers, Pieter. Geboren te Oost en
gedoopt te Breust op 3-1-1793, zoon van 34.
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47.

48.

The'ophile Charles Désiré Marie Con-
stantin MaurgraafDe Geloes. Portret op
volwassen leeftijd. Burgemeester van
1845 tot 1848. Collectie Commissie Lim-
burgse Sconografie. Origineel: particu-
lier bezit. Foto: G. Hukkelhouen.

Landbouwer. Gehuwd met Broers, Maria
Elisabeth. Overleden te Oost op 29-10-1858.
Wethouder van 1843 tot 1848.
Burgemeester van 1848 tot aan zijn overlij-
den in 1858.
Ambtenaar van de burgerlijke stand van
1855 tot 1857.
Janssen, Hendrik. Geboren te Oost en ge-
doopt te Breust op 9-1-1791, zoon van Hen-
drik en van Reinders, Joanna. Gehuwd met
Roemans, Maria Anna. Overleden te Oost op
11-10-1858.
Raadslid van 1843 tot 1850.
De Geloes, Théophile Charles Désiré Marie
Constantin Maur, graaf. Geboren te Eijsden
op 2-7-1817, zoon van 17. Rentenier. Gehuwd
met Cerfontaine, Caroline Marie Anne Jo-
sèphe. Overleden te Oost op 11-2-1875.
Burgemeester van 1845 tot 1848, eerste be-



49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

noeming bij K.B. van 18-10-1845 Nr. 68.
Nolens, Jan Willem Frederik. Geboren te
Eijsden op 1-10-1815, zoon van 14. Hervormd
gedoopt. Rentenier. Ongehuwd. Overleden
te Eijsden op 17-1-1877.
Raadslid van 1846 tot1849 en van 1858 tot
aan zijn overlijden in 1877, waarvan de ja-
ren 1858 tot 1863 als wethouder.
Ambtenaar van de burgerlijke stand in 1862
en 1863 (enkele acten).
Haenen, Egidius. Zoon van Alexander en
van Bettonville, Marie. Arts. Gehuwd met
Piters, Marie Anne Josephine. Overleden te
Lanaije (Ternaaien) op 13-6-1846.
Raadslid van 13-2-1846 tot aan zijn overlij-
den in datzelfde jaar .
Piters, Hendrik. Geboren te Eijsden op 5 flo-
réal jaat IV der F.R.K. (24-4-1796), zoon van
Pieter en van Lagasse, Margaretha, broer
van 28. Winkelier. Gehuwd met van Haeren,
Maria Catharina. Overleden te Eijsden op
16-8-1874, op het Vroenhof.
Raadslid van 1846 tot 1851.
Houbiers, Hubert. Geboren te Eijsden op
28-8-1817, zoon van 25. Landbouwer. Ge-
huwd met De Warrimont, Maria Josepha.
Raadslid van 1849 tot 1851 en in 1857 en
1858. Vroeg zelf ontslag in 1858.
Kuijpers, Paulus. Geboren te Breust op 18-2-
1815, zoon van Hendrik en van Dolmans,
Barbara. Landbouwer. Ongehuwd. Overle-
den te Breust op 25-9-1876.
Raadslid van 1849 tot 1851 en van 1853 tot
1863.
Peusens, Nicolaus. Geboren te Maarland en
gedoopt te Breust op 7-5-1799, zoon van Jan
en van Peusens, Agatha. Landbouwer. On-
gehuwd. Overleden te Maarland op 15-10-
1866, Bergerstraat 46.
Raadslid van 1849 tot 1851 en van 1853 tot
1861. Vroeg zelf in 1861 om ontslag.
Janssen, Pieter. Landbouwer, veearts. Ge-
huwd met Van Hoven, Maria Josephina.
Raadslid van 1853 tot 1861. Vroeg zelf om
ontslag in 1861 in verband met zijn verhui-
zen naar Gulpen.
Jockin, Jan. Geboren te Eijsden op 21-3-
1814, zoon van Paulus en van Wassenaer,
Maria Geertruid. Expediteur bij het kantoor
der in- en uitgaande rechten te Eijsden aan de
Maas. Gehuwd met Pinckaerts, Maria. Over-
leden te Eijsden op 6-12-1891.
Wethouder van 1851 tot 1853. Verzocht zelf
om ontslag in 1852.
Wethouder van 1863 tot 1866. Verzocht op-
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

nieuw zelf om ontslag in 1866.
Huls, Pieter (Petrus Lambertus). Geboren te
Oost op 17-6-1821, zoon van Laurentius en
van Beckers, Alijdis. Landbouwer. Gehuwd
met Pinckaers, Maria Johanna. Overleden
te Oost op 17-2-1894, Putstraat.
Wethouder van 1859 tot 1863.
Ambtenaar van de burgerlijke stand in 1862
en 1863.
Dubois, Jan Joseph Balthasar. Geboren te
Thimester op 15-6-1832, zoon van Mathieu
Jean en van Duijsens, Marie Jeanette Ca-
tharine Hubertine. Apotheker. Gehuwd met
Roebroeck, Catharina Floriberta Agnes.
Overleden te Eijsden op 11-4-1893, Breuster-
straat.
Raadslid van 1861 tot 1866.
Wethouder van 1866 tot 1883.
Burgemeester van 1883 tot aan zijn over-
lijden in 1893, eerste benoeming bij K.B. van
7-3-1883 Nr. 6.
Ambtenaar van de burgerlijke stand van
1863 tot 1893.
Wolfs, Joseph. Geboren te Eijsden op 6-10-
1809, zoon van Winandus en van Brouwers,
Anna. Landbouwer. Gehuwd met Lijsens,
Johanna. Overleden te Maarland op 3-4-
1881.
Raadslid van 1861 tot 1866, waarvan de ja-
ren 1863 tot 1866 als wethouder.
Piters, Constant (Constantinus Dominicus
Franciscus). Geboren te Eijsden op 17-6-
1823, zoon van 28. Logementhouder, aan-
nemer. (Zie ook mijn artikel over de bouw
van de school in U.E.V. nr. 17 pag. 8 e.v.)
Tweemaal gehuwd. Eerste keer met Lemaire,
Johanna Maria Catharina, tweede keer met
Bovij, Maria Catharina Hubertina. Overle-
den te Eijsden op 10-9-1902.
Raadslid van 1863 tot 1868.
Peusens, Willem. Geboren te Maarland op
28-4-1818, zoon van Jan en van Peusens,
Agatha, broer van 54. Landbouwer. Gehuwd
met Huls, Maria Elisabeth Hubertina. Over-
leden te Oost op 26-4-1871.
Raadslid van 1866 tot 1869.
Theunissen, Jan. Geboren te Eijsden op 1 1-2-
1825, zoon van Gilis en van Hennus, Anna
Barbara. Landbouwer. Tweemaal gehuwd.
Eerste keer met Janssen, Maria Catharina
Paulina, tweede keer met Tossings, Maria
Elisabeth. Overleden te Eijsden op 10-7-1891.` Raadslid van 1867 tot aan zijn overlijden in

63.
1891.
Peusens, Willem Joseph. Geboren te Maar-



64.

65.

66.

67.

68.

69.

land op 6-4-1816, zoon van Godefridus en
en van Berchmans, Catharina. Landbouwer.
Ongehuwd. Overleden te Maarland op 27-9-
1887.
Raadslid van 1869 tot 1875 en van 1879 tot
aan zijn overlijden in 1887.
Pinckaers, Victor Hubert (Pieter Hubertus).
Geboren te Oost op 7-4-1833, zoon van 46.
Landbouwer. Gehuwd met Janssen, Isabel-
la. Overleden te Oost op 19-7-1883.
Raadslid van 1869 tot 1879, waarvan de ja-
ren 1875 tot 1878 als wethouder.
Houbiers, Jan Hubert. Geboren te Breust op
4-12-1836, zoon van Jan en van Broers, Maria
Catharina. Landbouwer. Gehuwd met Lam-
bert, Maria Hubertina. Overleden te Breust
op 13-12-1903.
Raadslid van 1875 tot1889, waarvan de ja-
ren 1878 tot 1889 als wethouder.
Jeukens, Godefridus. Geboren te Eijsden op
16-12-1835, zoon van Mathijs en van Coene-
gracht, Albertine Maria Josepha. Winkelier.
Gehuwd met Straet, Maria Agnes Huberti-
na. Overleden te Eijsden op 29-3-1904, op de
Vroenhof.
Raadslid van 1875 tot 1879.
Peusens, Jan Hubert. Geboren te Oost op
20-2-1845, zoon van 61. Landbouwer. Ge-
huwd met Hardij, Maria Victoria. Overle-
den te Eijsden op 29-6-1885, in de Dorpstraat.
Raadslid van 1877 tot aan zijn overlijden in
1885, waarvan de jaren 1883 tot aan zijn
overlijden als wethouder.
Spauwen, Antoon. Geboren te Breust op
17-11-1838, zoon van Hendrik en van Jans-
sen, Maria Helena. Ongehuwd. Overleden
te Eijsden op 8-2-1912.
Raadslid van 1880 tot 1911, waarvan de ja-
ren 1885 tot 1911 als wethouder.
Ambtenaar van de burgerlijke stand van
1893 tot 1904 en in 1907.
Pinckaers, Hubertus Baltus. Geboren te
Oost op 1-3-1828, zoon van 46. Landbouwer.
Gehuwd met Huls, Maria Petronella Huber-
tina. Overleden te Oost op 25-11-1893.
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70.

71.

72.

73.

75.

Raadslid van 1885 tot aan zijn overlijden
in 1893, waarvan het jaar 1893 als wethouder.
Ambtenaar van de burgerlijke stand vanaf
16-4-1893 tot aan zijn overlijden.
Duijsens, Leo Maria Lambertus Hubertus.
Geboren te St.-Geertruid op 7-8-1849, zoon
van Theodoor Nicolaas en van Van Aubel,
Maria Cornelia. Landbouwer. Gehuwd met
Debeij, Maria Anna Hubertina. Overleden
te Eijsden op 30-9-1919.
Raadslid van 1888 tot 1917, waarvan de ja-
ren 1894 tot 1917 als wethouder.
Spauwen, Georgius Hubertus. Geboren te
Breust op 16-4-1845, zoon van Arnold en van
Broers, Maria Agnes. Landbouwer. Gehuwd
met Malerm, Maria Agnes. Overleden te
Eijsden op 3-5-1918.
Raadslid van 1889 tot 1907.
De Geloes, René Joseph Maur Maria Anne,
graaf. Geboren te Luik op 1-6-1856, zoon van
48. Rentenier. Gehuwd met Lannoij, Blan-
che Ernestine Charlotte Marie Josèphe, gra-
vin. Overleden te Eijsden op 25-8-1930.
Raadslid van 1891 tot 1893.
Burgemeester van 1893 tot 1929, eerste be-
noeming bij K.B. van 2-6-1893 Nr. 26.
Ambtenaar van de burgerlijke stand in 1893.
Richelle, Tossanus. Geboren te Caestert op
24-10-1849, zoon van Lambert Frederik en
van Broers, Maria Isabella. Gehuwd met
Cerfontaine, Anne Maria Elisabeth. Over-
leden te Eijsden op 24-2-1924.
Raadslid van 1891 tot 1903.

.Jac-obs, Joannes Christiaan. Geboren te
Eijsden op 18-2-1867, zoon van Christiaan
en van Hermans, Amelia. Koopman. On-
gehuwd. Overleden te Eijsden op 8-5-1948.
Raadslid van 1893 tot 1919, waarvan de ja-
ren 1911 tot 1917 als wethouder. Ambtenaar
van de burgerlijke stand in 1917.
Pinckaers, Pieter Hubertus. Geboren te Oost
op 19-11-1852, zoon van 69. Landbouwer. On-
gehuwd. Overleden te Maastricht op 16-8-
1922.
Raadslid van 1894 tot 1917.
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Tabellen: Overzicht burgemeesters (maires, etc.), Wethouders (adjoints du maire, etc.) en
raadsleden (leden van de conseil municipal, etc.) Van Eijsden.

Gebruikte tekens: X - burgemeester (etc.), o - wethouder (etc.), -+- - raadslid (etc).

Tabel 1
periode 1800-1820 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820

Aussems, Johannis
Cerfonteijn, Jan

+
+
+
1803

+
+
+
1804

+
+
+
1805

+
+
+
1806

Felser, Mathieu Henri + + + + + + + + + +

++++1802Halmans, Bernard
Houbiers, Jan
Jeuckens, Nicolaas
Kengen, Mathieu

GJQGUIACONJH Meertens, Gerard
9 Nolens, Jean Pierre

10 Rouschop, Jean
+ + + + + + + + + + + + + + + +11 Theunissen, Antonius

><+o+++++++++1aoo12 Vonk, Dirk Daniel
+><+o+++++++++1801 + + +13 Theunissen, Joannis

++><+o++++ ++><+o++++ ++><+o><+++

O O O O O O O O O C O O

+ + ++ +14 Nolens, Willem Hendrik
+ + + +15 Corvers, Mathieu

+

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++16 Roosen, Henri-
><++++17 de Geloes, Constantin graaf

18 Piters, Jan Egidius
19 Coemans, Gerard

+++><++++ +++>< +++>< +++><20 Duijsens, Gilis
21 Janssen, Gerard
22 Warrimont, Nicolaas
23 Duijsens, Simon

+<>++++o><24 Hollender, Pierre Henri E.

Tabel 2
periode 1821-1840 1822 1825 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 184018“1

11 Theunissen, Antonius
13 Theunissen, Joannes
14 Nolens, Willem Hendrik
15 Corvers, Mathieu
17 de Geloes, Constantin graaf
18 Piters, Jan Egidius
19 Coemans, Gerard
20 Duijsens, Gilis
21 Janssen, Gerard
22 Warrimont, Nicolaas
23 Duijsens, Simon
24 Hollender, Pierre Henri E.
25 Houbiers, Hubert
26 Lucassen, Jan
27 Roebroeks, Josef Allard
28 Piters, Jan
29 Pinckaers, Christiaan
30 Beijers, Pieter
31 Debeij, Jan Renier
32 Lambert, Jan Nicolaas
33 Peusens, Andries
34 Pinckaers, Christiaan
35 Rutten, Bartholomeus
36 Bovij, Arnold
37 Troquaij, Bartholomeus >< >< >< >< ><
38 Loomans, Jan Leonard
39 Janssen, Joannes
40 Pleumaekers, Pieter
41 Schous, Jan Jacob
42 Ghijsen, Joannes Martinus G. +
43 Pieters, Martinus +

+ + + + + + + + + + + + + + +

++<>++++o><++++ ++°++++<=><+++ ++o++++o><+++ ++o++++°><+++

++++++<=++°+°><+++

+

+++

+

++c>+ ++o+ ++°+

+ + +

++

+<=++
++<>++

+<=o+ +°°+ +o<=+ o><o+
++°++ ++°++

+

+ ++ ++

++o><++
+++<> +++<= +++<=
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Tabel 3
periode 1841-1860

Tabel 4
periode 1861-1880

Tabel 5
periode 1881-1900

Qääïåfiääåäñäšåâäëšäâ
Éšïäfïfffïïšääšfäçfiäš

13 Theunissen, Joannes + + o o o o o o
14 Nolens, Willem Hendrik + + +
18 Piters, Jan Egidius + + + +
25 Houbiers, Hubert + +
32 Lambert, Jan Nicolaas >< ><
33 Peusens,Andries ooo+ooooooo++ +++
36 Bovij, Arnold + + + + + 0 o o
38 Loomans, Jan Leonard o o o o o
39 Janssen,Joannes +++++++++++ + + o><><><
41 Schous, Jan Jacob o o o o o
42 Ghijsen, Joannes Matheus G. + +
43 Pieters, Martinus +
44 Debeij, Joannes >< >< >< >< + + +
45 Pinckaers, Christiaan + + + + + +
46 Pinckaers,Pieter oooooXXXXXXXXXXX
47 Janssen, Hendrik + + + + + + + +
48 de Geloes, Theophile graaf >< >< >< ><
49 Nolens, Jan Willem F. + + + + o o o
50 Haenen, Egidius +
51 Piters, Hendrik + + + + + +
52 Houbiers, Hubert + + + + +
53 Kuijpers, Paulus + -+- + + + + + + + + +
54 Peusens, Nicolaus + + + + + + + + + + +
55 Janssen, Pieter + + -L + + + + +
56 Jockin, Jan o o o
57 Huls, Pieter o o

assesssseessesssssss
Efššššïšääïššäššfifää

33 Peusens,Andries +++++oooooooooo
39 Janssen,Joannes ><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
49 Nolens,JanWillemF. ooo++++++++++++++
53 Kuijpers, Paulus + + +
54 Peusens, Nicolaus +
55 Janssen, Pieter +
56 Jockin, Jan o o o
57 Huls, Pieter o o o
58 Dubois,JanJosephB, +++++ooooooooooooooo
59 Wolfs, Joseph + + o o o o
60 Piters, Constant + + + + + +
61 Peusens, Willem + + + +
62 Theunissen,Jan ++++++++++++++
63 Peusens, Willem Joseph + + + + + + + + +
64 Pinckaers, Victor Hubert + + + + + + o o o o +
65 Houbiers, Jan Hubert + + + o o o
66 Jeukens, Godefridus + + + + +
67 Peusens, Jan Hubert + + + +
68 Spauwen, Antoon +

ëååšååšššåêåååååšååå
39 Janssen, Joannes >< >< >< + + + + + + +
58 Dubois,JanJosephB. o o><><><><><><><><><><><
62 Theunissen, Jan + + + + + + + + + +
63 Peusens, Willem Joseph + + + + + + +
65 Houbiers, Jan Hubert o o o o 0 o o o o
67 Peusens, Jan Hubert + + o o o
68 Spauwen,Antoon ++++oooooooooooooooo
69 Pinckaers, Hubertus Baltus + + + + + + + + o
70 Duijsens,LeoMariaL. ++++++ooooooo
71 Spauwen, Georgius Hubertus + + + + + + + + + + + +
72 de Geloes, René graaf + + >< >< >< >< >< X X ><
73 Richelle, Tossanus + + + + + f + + + +
74 Jacobs, Joannes Christiaan + + + + + + + +
75 Pinckaers, Pieter Hubertus + + + + + + +

H.J.L.M. Boersma
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Een oude Weg langs
de Maas

Als u wandelt door oud Eijsden, zal het u opval-
len dat aan het einde van de Diepstraat, aan de
linkerkant, stroomopwaarts en op nog geen vijf-
tig meter van de Maas, een doodlopend straatje
met enkele oude huizen ligt. Voordat in 1636 het
huidige kasteel van Eijsden gebouwd werd, was
dit een stukje van de verbindingsweg Maas-
tricht-Eijsden-Visé. Ook in Laag-Caestert zijn
van deze verbindingsweg nog tekenen terug te
vinden, bijvoorbeeld de onlogische ligging van
diverse huizen ten opzichte van de huidige we-
gen. De achterkant van de ten zuiden van Laag-
Caestert gelegen Reinekenshof bijvoorbeeld, is
vroeger de voorkant geweest en lag met zijn
poorttoren langs de genoemde weg. Ook de
Schans (Navagne of Elvenschans) had vroeger
een korte verbinding met deze weg.
Hoe is nu de tegenwoordige situatie ontstaan?
Wel, in 1639 wordt door kasteelbouwer Arnold de
la Margelle, heer van Eijsden en drossaard van
Dalhem, bij de Raad van Brabant een verzoek in-
gediend om het voetpad dat langs de Maas, over
zijn erf en langs het kasteel loopt en dat "niet oft
luttel gerieffelyck aen d'ingesetenen aldaer,
noch oock aen andere passanten” is, te mogen
inlijven bij zijn domein. Dit voetpad langs de
Maas was naar zijn mening overbodig geworden
omdat door hem een weg was aangelegd vanuit
de Kerkstraat rechtdoor over de Voer naar Caes-
tert en de Dries. Deze weg was aangenaam, niet
alleen voor Eijsdenaren maar ook voor andere
passanten tussen Eijsden en Visé.
Deze situatie wordt bevestigd in een verklaring
van schout en schepenen van Eijsden waarin
verder nog wordt meegedeeld dat het voetpad
langs het kasteel slechts nog door enkele perso-
nen werd gebruikt en dat het moeilijk begaan-
baar was in winterse dagen met zijn hoge Maas-
water.
De beslissing van de Raad van Brabant d.d. 30
januari 1640 volgt het advies van de rentmeester
van de Domeinen van Valkenburg, Fredericq
Randenraadt. Hij stemt er in toe het voetpad in
te lijven, mits daarover ten profijte van Zijne
Majesteit, jaarlijks een kapoen, d.w.z. een gesne-
den vetgemeste haan, in handen van voornoemd
rentmeester van Valkenburg gesteld zal worden.
Onze conclusie is dat met het voetpad niet an-
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ders bedoeld kan zijn dan de voormalige verbin-
dingsweg Maastricht-Eijsden-Visé, waarvan
ons de eerder vermelde overblijfselen resten.
Het voetpad is vanaf 1640 ingelijfd bij de eigen-
dommen van de la Margelle, maar blijft nog als
zodanig dienst doen voor de buurtbewoners.
Hier komt verandering in als begin 1781 de toen-
malige heer van Eijsden Guillaume de Geloes bij
de raad van State verzoekt het gemene voetpad
tussen zijn tuin en de Maas, dat nog geen 500
schreden van de gemene weg af loopt, in deze te
mogen verleggen en het pad af te sluiten. De weg
was immers toentertijd door zijn overgrootvader

_ op eigen kosten, door eigen weiden aangelegd,
omdat het gevaarlijke pad langs de Maas, vol-
gens zijn zeggen, ,s winters onbruikbaar was
door de sterke aanwas van biezen en het hoge
water. Met verder gebruik waren allerhande on-
gelukken en onveiligheden te vrezen. Dit ver-
zoek wordt door de Staten Generaal der Verenig-
de Nederlanden op 19 juli 1781 ingewilligd. Toe-
zicht op de juiste uitvoering krijgt de rentmeester
der Domeinen in de drie Landen van Overmaas,
de heer Van Panhuys.
De afsluiting heeft plaats op 31 augustus 1781 in
het bijzijn van de schout van Eijsden Frederic
Nolens, de twee burgemeesters van Eijsden H.
Nolens en N. Jeukens (in die tijd kende Eijsden
twee Burgemeesters), de rentmeester Van Pan-
huys en de landmeter Cramer en geschiedt ter
hoogte van de doornheg (zie afbeelding). Daar er
sprake is van ongemak voor buren om op het
doodlopende pad te keren met kar en paard, biedt
graafGuillaume de Geloes tenslotte aan het laat-
ste gedeelte met 4 tot 6 roeden te verbreden.
De huidige toestand ontstaat als de afsluiting
verlegd wordt in noordelijke richting door aan-
koop van de percelen Nuchelmans en Vaessen
door de heer van Eijsden.

A.J.M. Beijer

Bron: Rijksarchief in Limburg, Familiearchief "De Geloes",
inv. nr. 1384.
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<1
In de Diepstraat ”... op nog geen vijftig meter
van de Maas, een doodlopend straatje met
enkele oude huizen...”
Foto: Paul Rutten, 1982.

Ook het huis Bat 8 ligt tegenwoordig onlo-
gisch ten opzichte van de overige bebouwing.
Foto: Giel Wolfs, 1982.
V
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<1
Het doodlopend straatje in de Diepstraat
omstreeks 1935. Foto: H. Leufkens.
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<1
Kaartje getekend in 1781 door de landmeter
J.P. Cramer in verband met de afsluiting van het
voetpad langs de Maas. (R.A.L., Familiearchief
“De Geloes”, inv. nr. 1384).
Foto: H.L. Mordang, R.A.L..
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Parallel aan de de la Margellelaan in Laag-
Caestert ligt nu nog een weg welke vroeger
verbinding had met Reinekenshof.
Foto: Giel Wolfs, 1982.
V



Oude ansichtkaart van Reinekenshof met de voormalige Trichterweg.

- Cnšn em paris m Rasïszm ››

31 :f ff
Ansichtkaart uit het begin van deze eeuw. Een bruggetje over de Voer bij kasteel Eijsden.
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Welke geboren Eijsde-
naren Werden sinds 1600
„Doctor”?

Enkele maanden geleden is in een reeks publica-
ties van de Maastrichtse Stadsbibliotheek een
boekwerkje verschenen, getiteld “Album Promo-
torum Limburgensium 1600-1980”. Het Werk is
samengesteld door de heer Max G.M.A. van
Heyst, tot 1 juli van het vorig jaar hoofd van de
afdeling „Documentatie Limburg” van genoem-
de bibliotheek, die gedurende 30 jaren gegevens
heeft verzameld over personen, geboren binnen
de grenzen van de huidige Nederlandse provin-
cie Limburg, die tussen 1600 en 1980 aan enige
universiteit of hogeschool de graad van “doctor”
hebben behaald.

De aldus verzamelde gegevens werden neerge-
legd in de thans uitgegeven publicatie, die echter
slechts als een voorlopige lijst van 1322 Lim-
burgse doctores is te beschouwen. Een aantal
nog altijd in Limburg bekende doctores werd
daarin echter niet opgenomen, omdat zij niet in
Limburg geboren zijn.

Die voorlopige lijst bevat de namen van negen
personen, die op het grondgebied van de huidige
gemeente Eijsden geboren zijn.

Hun gegevens, zoals die in de publicatie van de
heer van Heyst zijn opgenomen, volgen hieronder:

1. Brouwers, Hubert Joachim.
Geboren te Gronsveld, gepromoveerd aan de
Rijksuniversiteit Leiden op 2 februari 1857
tot “doctor in de beide regten” op de disser-
tatie ”Over den staatsregtelijke toestand van
Limburg in betrekking tot den Duitschen
Bond”.
Dubois, Marie Eugène François Thomas.
Geboren te Eijsden, gepromoveerd aan de
Gemeente-universiteit Amsterdam op 8 ja-
nuari 1897 tot “doctor honoris causa in de
plant- en dierkunde”.

3. Houbiers, Joannes Paulus Marie.
Geboren te Eijsden, gepromoveerd aan de
Rijksuniversiteit Groningen op 24 septem-
ber 1970 tot „doctor in de wiskunde en na-
tuurwetenschappen” op de dissertatie “Op-
tische activiteiten van 2,6-digesubstitueerde

to

spiro (3.3) heptaan derivaten; pogingen ter
bepaling van de absolute configuratie van
het Fechtzuurll.

4. Huijts, Joseph Hubertus.
Geboren te Mesch, gepromoveerd aan de Ka-
tholieke Universiteit Nijmegen op 13 okto-
ber 1967 tot "doctor in de sociale weten-
schappen” op de dissertatie „Gedeelde ver-
antwoordelijkheid, een oriëtatie in de psy-
chologie der morele zelfverwerkelijking”.

5. Kollée, Louis Arnold Alfred.
Geboren te Eijsden, gepromoveerd aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen op 3 okto-
ber 1980 tot ”doctor in de geneeskunde” op
de dissertatie "Neonatal hypoglycemia in
intrauterine growth-retarded rats”.

6. Lauacherie, Martin Valentin de.
Geboren te Eijsden, gepromoveerd aan de
Universiteit Luik op 27 juni 1821 tot „doctor
in medicina” op de dissertatie “De cancro”.

7. Resink, Johannes Euerhardus Jacobus.
Geboren te Eijsden, gepromoveerd aan de
Gemeente-universiteit Amsterdam op 13 de-
cember 1945 tot “doctor in de geneeskunde”
op de dissertatie “Is het röntgenbeeld van
fijne structuren een summatiebeeld of een
echte afbeelding?”.

8. Spekkens, Johannes Pieter Lodewijk.
Geboren te Eijsden, gepromoveerd aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen op 25 mei
1951 tot “doctor in de letteren en wijsbegeer-
te” op de dissertatie ”L,école centrale du Dé-
partement de la Meuse-Inférieure, Maës-
tricht 1798-1804”.

9. Wolfs, Pierre Marie Joseph.
Geboren te Eijsden, gepromoveerd cum lau-
de aan de Technische Hogeschool Delft op
28 januari 1959 tot „doctor in de technische
wetenschappen” op de dissertatie “Chemi-
sche en fysische aspecten van de cokesbe-
reiding”.

In het voorwoord van zijn Album zegt de heer
van Heyst o.m. het volgende: ”Volledigheid,



hoezeer ook nagestreefd, is niet bereikt, zodat
voorzichtigheid geboden blijft bij het hanteren
van het gegeven cijfermateriaal. Cijfers krijgen
pas echt betekenis in relatie tot demografische,
economische en sociologische factoren. Aanvul-
lingen en/of verbeteringen worden dan ook
gaarne ingewacht bij de afdeling Documentatie
Limburg van de Stadsbibliotheek, Nieuwenhof-
straat 1, 6211 KG Maastricht".

Aan die uitnodiging heeft ondergetekende ge-
volg gegeven door aan de heer van Heyst alsnog
de volgende gegevens omtrent - tot doctor gepro-
moveerde - geboren Eijsdenaren toe te zenden:
10. Coninx, Franciscus.

Geboren te Eijsden op 17 juli 1950 als zoon
van het echtpaar L.I-I. Coninx-Balk, welk
echtpaar nog steeds in Eijsden woonachtig
is en wel aan het adres Prof. Duboisstraat 4,
die op 18 mei 1977 aan de Rijksuniversiteit
Utrecht gepromoveerd is tot „doctor in de
wis- en natuurkunde” op de dissertatie “On
the perception of changes in amplitude and
frequency of acoustic signals”.

11. Jacobs, Monique Sophie Nicole.
Geboren te Eijsden op 14 april 1950 als doch-
ter van het echtpaar N. J.V. Jacobs-Lucassen,
wier moeder - inmiddels weduwe geworden -
nog steeds in Eijsden woonachtig is en wel
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aan het adres Emmastraat 33, die op 7
december 1979 aan de Katholieke Universi-
teit Nijmegen gepromoveerd is tot „doctor in
de wiskunde en natuurwetenschappen” op
de dissertatie “Calculation ofcollission cross
sections for H2-inert gas systems".

12. Wolfs, Martinus Wilhelmus Joseph.
Geboren te Eijsden op 28 januari 1945 als
zoon van het echtpaar J. Wolfs-Franck, welk
echtpaar nog steeds in Eijsden woonachtig
is en wel aan het adres Cramignonstraat 23,
die op 4 oktober 1974 aan de Technische
Hogeschool Eindhoven gepromoveerd is tot
“doctor in de technische wetenschappen” op
de dissertatie "The selective oxidation of ole-
fins over multicomponent molybdate cata-
lysts”.

Onzerzijds worden op hun beurt de lezers van
ons "Uit Eijsdens Verleden”, die van oordeel zijn
dat het boekwerkje van de heer van Heyst ook
nog op andere punten aanvulling en/of verbe-
tering behoeft, uitgenodigd de hun bekende ge-
gevens toe te zenden aan het secretariaat van de
Stichting Eijsdens Verleden, Kerkstraat 13,
6245 CA Eijsden, die voor doorzending van die
gegevens aan de heer van Heyst zal zorg dragen.

H.J.G. Wijnands.



Wat de jeugd van
Eijsden zong en speelde
omstreeks 1900 (II)

Het eerste artikel over oude liedjes en kinderspe-
len in Uit Eijsdens Verleden nummer 18 eindigde
met enkele liedjes bij het paardje rij den op vaders
knie. We nemen daar de draad weer op en laten
Jeanne Theunissen verder aan het woord.

De redaktie

Ideaal om paardje te rijden Waren versjes met
een verrassend ritme, als:

Pieterke ien de maonesjien,
Wullemke is verdroenke.
Gekke Greet, zek ,t neet,
Wullemke is uerdroenke.
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en:

Annemarieke, de boene zien op.
Zien daan de boene op, daan maoëke u”r értesop.
Aj, aj, aj, hopsasa, Annemarie.

Zo gauw de kleuters, al ofniet onder de hoede van
de groteren, de straat op mochten, kwamen er de
loop- en springliedjes. Vooral de meisjes lieten
zich overhalen tot:
Ringele, ringele, roze. (Half Nederlands, half
Eijsdens.)
Vieua roetsj, u,r uaoëre ien 'n koetsj, enz.
,t Raegent, ,t zaegent, de panne Ualle aof, enz.
Oengder ,nne érem, is Jt wérem, enz.
Roed, wiet, blow, de kuëning mit z,n Urow, enz.

Als het kind om de een of andere reden huilde,
zonder in staat te zijn het medelijden van de
anderen op te wekken, dan kreeg het te horen:

Viegele, uiegele, sjroemp.
Es ,t ketteke sjiet, daan hult ,t ze sjtertsje kroemp!

En huilpartij en na ruilpartij en werden bezworen
met:

Ens gegaeëue, blijft gegaeëue.
Aofgenoe'e'me is gesjtoe'e'le.
Drij hier doer de hel geuloeëge!

Werd een kind geplaagd door een lastige hik, dan
moest het tussen twee hikken in proberen te zeg-
gen:
Iech heb de hiekiek, iech heb de hiekiek.
Iech heb ,m noe en daan.
Iech gaeëf Jm aon mjnne naoberjaan.

Had de kleuter de schoolleeftijd bereikt, dan
kwamen al gauw meer Nederlandse en verbas-
terd-Franse rijmpjes op zijn repertoire te staan.
Er werden ook wildere spelletjes gespeeld, als
koek, naolueperke, bare, silisolieskaskas (wat
zou dit woord betekenen?). Bij deze spelletjes
moest afgeteld worden. Iedere Eijsdenaar kent
het bekende, met kleine variaties in klank en
woord door heel Nederland en Vlaams-België



gezongen aftelrijmpje:

Upke, dupke, reubesupke.
Upke, dupke, knol!

Andere aftelrijmpjes waren onder andere:

Een, twie, drij, Ueer.
Knéch hoee'l beer.
Kne'ch zoep oet.
Diech bies oet!

Pater nosjter.
De koo sjiet mosjterd.
De koo sjiet wien.
Diech moos Jrn zien!

Ietje Pietje pao, twiengtig zien tJrs dao.
De kins nog neet tot twiengtig telle.
Twiengtig zien t,rs dao!

De schoolmeisjes zongen graag van:

En e haw 'nne jas aon, en oho.
En de Uiezele honge draon, en ohol
En e haw Jnne hood op, en oho.
En de lujf sjtong réchop, en oho!
En e haw e kamezol aon, en oho.
En gene knàóp mie d)ra0n, en oho! enz.
De hele garderobe van de onbekende kreeg zo,n
beurt.
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Ook schijnen ze met veel enthousiasme het liedje
van een infanterist gezongen te hebben. Dit was
vrij lang. Het eerste couplet volgt hier.

Iech waor lisj ien de Koempe (kazerne Maas-
tricht?)
mit ,nne gooie Uruungd.
Iech zaog soldaote op kloempe
dij van uá'öre waore gepuungt.
Dat waore beuke en óóch wijje,
daobie Jnne hoege hak.
Dao zaog iech hun op rijje
mit de ransel ferm gepak.

refrein:
En dae awwe piot, en dae awwe piot,
Dae leep ziech zlnne kloemp kepot.'
Wie kent dit “lied van de piot” nog helemaal?
Hoe is de melodie?

Jeanne Theunissen
Tekeningen: Tonny Boersma-de Vrede



Kent U ze nog?

De eerste Eijsdense zwemclub?

1. Zjeng Huijnen; 2. Jules Jeukens; 3. Baer Palmen; 4. Michel Pachen; 5. Zjeng Schiffelaers; 6. Guillaume
Crousen; 7. Guillaume Theunissen; 8. Emile Theunissen; 9. Zj engske Crousen; 10. Zjirra Schroen; 11. Zjeng
Theunissen; 12. Victor Huijnen; 13. Pierre Jeukens.
De foto werd in 1917 gemaakt door een mijnheer Raeven. De plaats waar de zwemclub poseerde was bij de
uitloop van de Voer in Maas, het zogenaamde “Buske”, bij kasteel Eijsden.
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Misdienaars bij de zusters “Les Filles de la Sainte Vierge”, 1930.

Pater Henri Janssen, geboren te Laag Caestert stuurde ons uit Texas, Waar hij als pastoor werkzaam is,
bovenstaande foto.
De foto is gemaakt in de tuin van het klooster “Les Filles de la Sainte Vierge” (De Dochters van de H.

Maagd) gelegen achter de huidige panden Mariaplein 1 en 2, Waar de zusters op 27 november 1905 een

retraitehuis voor vrouwen hadden geopend.

1. Bartholomé Fonsaer; 2. Zjif Lucassen; 3. Mathieu Rutten; 4. Joseph Hardij; 5. Edmond Piters; 6. Willy
Rutten; '7. Jean Piters; 8. Miel Smeets; 9. Jozef Rutten; 10. Père André; 11. Henri Janssen; 12. Philippe
Hardij; 13. Jean Lebon; 14. George Piters; 15. Piet Piters; 16. Janus Wolfs; 17. Willy Piters; 18. Joseph
Janssen; 19. Toine Duijkers.
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