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Van de redaktie

Dit nummer Uit Eijsdens Verleden wordt voor
een belangrijk deel gevuld door een artikel van
Hans van Hall over een huisinventaris uit de
achttiende eeuw. De voorwerpen die zich in een
Eijsdense woning bevonden hebben, worden
voor U weer tot leven geroepen in dit artikel.
Het feit dat deze maand Scouting Sint-Paulus
haar vijftig jarig bestaan viert, vonden we dusdanig belangrijk dat we besloten een beknopte
geschiedenis te plaatsen, geschreven door de
heer Bert Philippens.
Van de heer M.Th.L.W. Boersma uit Valkenburg
ontvingen we een reaktie op het artikel over professor Dubois. Het vormt een leuke aanvulling
op het verhaal in nummer 21, die we U niet willen onthouden.
Ook in dit nummer treft U de verleden keer gestarte rubriek "Uit oude registers” aan. Daarnaast vindt U een kroniek van Eijsden over het
jaar 1973, samengesteld door oud-burgemeester
B. Wijnands en natuurlijk de vaste rubriek ',Kent
U ze nog?”.
Naar we hopen is ook dit weer een nummer Uit
Eijsdens Verleden dat U met plezier zult lezen.

Gezocht.
Tijdens een onlangs gehouden bijeenkomst voor
alle medewerkers van de Stichting Eijsdens Verleden kwam naar voren dat in de omgeving van
Hakkeknoep (zie situatieschets) een grafsteen is
verdwenen. Voor zover het geheugen niet bedriegt, gaat het om een steen met het opschrift:
NICOLAAS HAENEN 17??. Deze was langs de
openbare weg gesitueerd. Naar nu blijkt wordt
de steen al ongeveer zes jaar gemist op deze plek.
Kunt U zich meer van de grafsteen herinneren,
heeft U een afbeelding ervan, weet U waar de
steen gebleven is, of kunt U ons andere bijzonderheden ervan mededelen?
Eijsden, juni 1983.
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Uit Eijsdens Verleden nr. 20
De oproep om de naam van de voerman op de
foto bekend te maken heeft succes gehad! Het is
namelijk de in 1921 te Eijsden geboren Frits
Rompelberg. Zijn kinderjaren bracht hij door in
Breust en hij verhuisde in 1932 naar de Putstraat
in Oost. Na de tweede wereldoorlog trok hij naar
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Maastricht en begon een levensmiddelenzaak in

de Brusselsestraat.
De vader van Frits Rompelberg kocht het afgebeelde paard voor f. 400,- van de heer Hertog aan
de Scharnerweg in Heer. Het was een "brujngrijs maer” en deze trok ,t "zèèkvao'étiï
De foto in de Trichterweg is waarschijnlijk in
1938 of 1939 gemaakt.
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Een huisinventaris uit
de achttiende eeuw

Enkele eeuwen terug, met name vóór de komst
van de Fransen in onze streken in het jaar 1794,

kenden veel dorpen een schepenbank. De zeven
schepenen van dit lichaam, ook wel dingbank
geheten, spraken recht in geschillen tussen
dorpsbewoners, maar ook bij lichtere en I zwaardere vergrijpen. Deze schepenbanken Waren
zelfs Vaak gerechtigd de doodstraf uit te spreken
en dat terwijl de meeste schepenen niet eens
konden lezen of schrijven. Ook allerlei zaken
Waarvoor men tegenwoordig bij de notaris te-

recht moet, werden vroeger door de schepenen

vaak tegen bij verdeling van erfenissen of openbare verkopingen ter betaling van schulden. Ook
vandaag de dag eist een kantonrechter nog wel
eens een boedelbeschrijving wanneer minderjarigen in een erfenis gerechtigd zijn.
Wat een boedelbeschrijving van enige eeuwen
her voor ons nu interessant maakt, laat zich

raden. We komen er immers nauwkeurig mee
aan de weet met welk huisraad onze voorouders
hun woning inrichtten. En dat geeft weer een
beetje meer inzicht in het dagelijkse leven van
deze mensen.

bekrachtigd. Daarnaast oefenden zij bestuurlijke taken uit, enigzins te vergelijken met die
van het moderne gemeentebestuur. Binnen de
huidige gemeente Eijsden bestonden dergelijke
schepenbanken in Eijsden, Breust, Mesch, Oost,
Gronsveld en Rijckholt. Elke schepenbank
kende een secretaris die de handelingen van de
schepenbank vastlegde. De zo gevormde archieven zijn merendeels goed bewaard tot ons gekomen. 1.
Tussen de stukken van de schepenbank Eijsden
troffen we een huisinventaris aan die we hier
aan een nader onderzoek willen onderwerpen.
Zo,n inventaris of boedellijst komen we vrij

„tinne lepelen”

„proceleyne drinkkannen met tinne decksels”

Op 5 juli 1720 gaan de schepenen G. Franssen en
W. Pietermans van de Eijsdense schepenbank op
bevel van Mouwen, de schout, die voorzitter van
de schepenbank is, de inventaris opnemen van
het huis van Geurt Geurten. Een en ander geschiedt met het oog op de openbare verkoop van
de goederen van Geurt Geurten op 16 juli daaropvolgend in de gerechtskamer van de Eijsdense
schepenbank.2

„1 houte eyke kist”

„1 haute stoel”

Wie was Geurt Geurten en Waarom vond
openbare verkoop plaats van diens huisraad?
Om met de eerste vraag te beginnen: Er is een

lijst van namen van inwoners van Eijsden uit
1720 bewaard gebleven. Hierin vinden we tweemaal de naam Geurt Geurten vermeld. De één
was woonachtig in Caestert en de ander in
Eijsden.3 Hoewel niet expliciet vermeld in de inventaris, is aannemelijk dat het de goederen van
Geurt Geurten uit Eijsden betreft. Het ligt voor
de hand dat, terwijl het dorp Eijsden de kern
vormt binnen het ressort van de Eijsdense schepenbank, alleen de inwoners van de omringende
gehuchten nader omschreven werden met de
naam van het gehucht waaruit ze afkomstig
waren. Met andere Woorden: als Geurt Geurten
wiens inventaris opgenomen werd, in Caestert

Woonachtig was geweest zou er gestaan hebben:
“Geurt Geurten uit Caestert”. Enkele biografische gegevens van Geurt Geurten uit Eijsden

laten we hier volgen. Geurt, die ook wel Godefridus werd genoemd, huwde op 12 februari 1708
met Joanna Meertens ook al afkomstig uit
Eijsden. Op 18 november 1715 kocht hij van Jan

Louis „sijn huys en moeshof” gelegen binnen de
vrijheid Eijsden, met aan de oostkant de Knoppensteeg, aan de westkant de vertegenwoordigers van Jan Jegers, aan de zuidkant Leonard
Petermans en aan de noordkant de weduwe van
Leben Jack Jegers. De Knoppensteeg was een
zijstraatje van de Diepstraat (in zuidelijke richting, ongeveer bij de huidige nummers 7-9). Het
huis van Geurt lag dus aan de Maaskant van
deze steeg. Geurt stierf, ongeveer tachtig jaar
oud, op 12 juni 1763.4
Waarom vond nu de openbare verkoop plaats?
We vonden een aanwijzing in een aantal stukken
uit de jaren 1718 en 1719 waaruit blijkt dat de
Eijsdense brouwer Jan Jeukens een proces
voerde in die jaren tegen Geurt Geurten. Geurt
had namelijk in 1715 liefst 140 gulden van hem

geleend en dat bedrag nooit terugbetaald. Deze

lening was mogelijk noodzakelijk geweest voor
de aankoop van het huis aan de Knoppensteeg.
Geurt stond bovendien nog in het krijt voor een
ton goed bier ter waarde van vier gulden door
Jeukens geleverd in 1715. De boeken van de
brouwer spraken duidelijke taal en de schepen-

bank oordeelde Geurt schuldig. Hij werd veroordeeld in de betaling van de 144 gulden Brabants Maastrichter koers, alsmede in de betaling
van de proceskosten.5 Het Was uiteraard geen
teken van luxe dat Geurt Geurten vier jaar lang
niet betaald had. Zeker weten doen we het niet,
maar we hebben het sterke vermoeden dat de
financiële problemen uitmondend in een veroordeling, rechtstreeks de oorzaak zijn geweest van
de openbare verkoop in 1720. Het verhaal door
Jan Jeukens op het huisraad van Geurt Geurten
is er Wel de oorzaak van dat we ons nu een beeld
kunnen vormen van diens huisinrichting destijds.

Nu we enigzins bekend zijn met de persoon Geurt
Geurten geven we eerst de huisinventaris letterlijk weer, waarna een uitleg volgt.
In de keuken

1 vat ontrent 1/2 vol asijn
1 vat ontrent 1 ton dito

11/2 leege aam
1 houte eyke kist, verzegelt
1 slegt betje met een hooftpuly en een slegte witte
deken en een gestreepte kleetje
1 kleen eetenskassie, waarin 1 kan en kleen pentje en erde telleurke
5 ijsere pothingels
l ijsere schuymspaan
1 ijsere lepel
10 tinne lepelen
4 proceleyne schootelen
l kleen dito komke
5 proceleyne drinkkannen met tinne decksels
4 porceleyne telleuren voor de schouw met een
dito mosterpot
l strijkijser met eenen boute
1 vierijser met eenen esel
1 ijseren haal met de kettel
1 tange

l ijsere kettel
2 ijsere lampe
1 ydem ruester
op de schouw eenig vlas en gaaren

1 rietstok met een yvore knop
2 ijsere keteltjes (l hooge en 1 platte)

v

1 souttromp

.uw

l
1
8
1
1
1
2
1

slegten emer
ijsere groote ketel
slegte erde schootels
sifte
olykan
blike sijbaar
houte stoelen
houte bankje

l eyke vierkante taeffeltje

In ”t kleen kamertje
1 groote hooge kuyp
1 dito kleender
1 ijsere koekepan
eenige mandelen met eenige wissen

1 slaapkorff

Op den solder

š

„1 ijseren haal met de kettel”

Ontrent 13 hoopjes kleen kurffhout
13 à 14 ouwe witte mandelen

l oude wieg

1 idem sluytmand

In den kelder
Niets gevonden als eenen viskorff begort
In den voorsten stal
4 à 5 hantvollen kleen kurffhoute
In den agtersten stal
Niets gevonden (behalve) 1 backmoulie6

Uit bovenstaande op het eerste gezicht wat eentonige opsomming kunnen we heel wat aardige
zaken afleiden.
De woning van Geurt Geurten bestond kennelijk op de begane grond uit een grotere ruimte (de

wand wordt vuur gemaakt en de rook verdwijnt
in de schoorsteenboezem of rookvang die kegelvormig aansluit op de schoorsteen.7 In onze inventaris wordt van schouw gesproken. Tegenwoordig zouden we dit een open haard noemen.
Alle warmte moest er vandaan komen. In de tijd
waaroverl we schrijven bestonden er nog
nauwelijks kachels, zeker op het platteland niet.
Deze maakten pas een eeuw later werkelijk opgang. De plattebuiskachel is een bekend voorbeeld. Overigens is de wandhaard zoals we die
hier tegenkomen niet oudste vorm. Zij werd op
haar beurt voorafgegaan door de vrijliggende
haard zonder schoorsteen waarbij de rook zich
door spleten in het dak en/of door een rookgat
met een valluik een weg zocht. In de huisvormen
van Nederlands Limburg komt dit open vuur
zonder schoorsteen waarschijnlijk sinds de late
middeleeuwen niet of nauwelijks meer voor.8

„keuken”) waar gestookt, gekookt en gegeten

werd. Vermoedelijk werd er, in elk geval ,s winters, ook geslapen. In deze ruimte werd immers

vuur gemaakt. Daarnaast was er een kleinere
ruimte. Op de tweede verdieping (”den solder”)
konden voorraden worden bewaard evenals in
de kelder. De beide stallen kunnen een aparte
eenheid hebben gevormd of waren wellicht aan
het huis vastgebouwd.
Wanneer we de inventaris van deze eenvoudige
woning

nader

beschouwen,

blijkt

dat

het

merendeel van de voorwerpen rechtstreeks met
de haard te maken heeft en met de voedselbereiding die in deze haard plaatsvindt. In de keuken
bevindt zich een wandhaard: tegen een stenen

„1 ijsere groote ketel”

„1 Uierijser met eenen esel”

De wandhaard in het huis van Geurt Geurten
was voorzien van een „vierijser met eenen ese1”.
Een vuurijzer, ook wel brandijzer of haardijzer
genoemd, stond rechtstreeks op de stookvloer en
diende om de luchttoevoer te bevorderen. Voor de
mogelijke vorm van dit vuurijzer is de tekening
illustratief. Wat met de ezel bedoeld wordt is niet
geheel duidelijk. Misschien wordt er de af en toe
voorkomende verhoging van het vuurijzer mee

bedoeld. In elk geval komt de naam in Limburg
meer voor.9 Vervolgend met de overige voorwerpen die rechtstreeks met de haard te maken
hebben, komen we de “tange” tegen. Dat is de
vuurtang welks gebruik voor de hand ligt. Van
grote betekenis en oeroud is de haal. Haard en
haal vormen hét symbool van huis eh huisgemeenschap. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het
vroeger ook in Zuid-Limburg bestaan hebbende
haalleiden, waarbij een nieuwe bewoner of een
nieuwe dienstmeid om de haal werden geleid.
Het voorwerp dat bedoeld is om ketels of
pannen op verschillende hoogte boven het vuur
te kunnen hangen, wordt reeds ten tijde van
Karel de Grote vermeld onder de naam cramaculos. In het huis van Geurt Geurten is sprake van
”ijseren haal met kettel”. Bij deze kettinghaal
zijn een aantal schakels aan de bovenkant
verbonden met een ophanghaak en beneden met
een ketelhaak die S-vormig is. Het bovendeel van
deze S-vormige ketelhaak kan hoger of lager in
een van de schakels worden gehaakt waardoor
de haal op de gewenste lengte komt.10 Zie verder
de bijbehorende tekening. De haal, die ook in
andere vormen voorkomt, zoals de zaaghaal met
als voornaamste kenmerk de lange getande
strook ijzer, heet in het Frans ',crémaillière”. In
Luik wordt de ketting van de haal soms ook “cramignon” genoemd. En daarmee is dan tevens de
oorsprong aangegeven van de benaming van
onze beroemde Eijsdense kettingdans, de ”cramignon”.11
Het lijkt overbodig verder alle voorwerpen te
verklaren die in de inventaris genoemd worden.
Vele voorwerpen die met de voedselbereiding te
maken hebben spreken voor zich. Maar sommige

„1 strijkijser”

kunnen nog wel een toelichting gebruiken. "Pothingels” dienden om de ”ijsere keteltjes” aan de
haal boven het vuur te hangen. De scharnierende “pothingel” haakt in de twee oren van de

ketel. Verder vinden we ”ruester”, dat is rooster

natuurlijk. Er zijn echter ook twee soorten roos-

ters, brandroosters en braadroosters. Brandrooster is een ander, Limburgs, woord voor vuur-

ijzer en dat voorwerp kwamen we al eerder tegen.
We nemen daarom aan dat hier braadrooster is
bedoeld, temeer daar een braadrooster in de inventarissen meestal kortweg als rooster wordt
aangeduid. Deze roosters die dikwijls prachtige
stukjes smeedkunst vertegenwoordigen, werden
gebruikt om worst, vis, appels enzovoorts te roosteren, terwijl ze ook wel werden gebruikt om potten op te zetten.

In sneltreinvaart geven we nog de verklaring

van enkele voorwerpen die als kookgereedschap

zijn te beschouwen: een ”sifte” is een zeef, een
“blike sijbaar” is een blikken vergiet, een “souttromp” is een houten vat om zout in te bewaren
en een ,'aam”is een houten vat of ton van 140 à
150 liter inhoud.12 Onze lang niet volledige rondgang in en rond de schouw sluiten we af met de
constatering dat de boezem van de schouw met
een lijst betimmerd moet zijn geweest waarop "4
porceleyne telleuren met een dito mosterpot” te
kijk stonden. De schouw zal zeker voor de mooiste voorwerpen in huis bestemd zijn geweest,
hoewel ,'porceleyn” ook kan staan voor gewoon
aardewerk. Merkwaardig is het ontbreken van
een kruisbeeld, maar we zijn dan ook in het

„1 ijsere pothingel”

Staatse Eijsden, waar dergelijke Paapse kenmerken wellicht bewust achtergehouden werden.

„ijsere ruesters

Als We het keukengerei op een rijtje zetten dan is

de hoeveelheid en samenstelling niet indrukwek-

kend. Het hoogst noodzakelijke is aanwezig,
maar beslist ook niet meer. Eenvoud is troef en
Geurt Geurten had het niet breed. Opvallend is
ook het totaal ontbreken van koperen voorwerpen. Zelfs de schuimspaan, toch meestal van
koper, is hier van ijzer.13
Soberheid is ook het kenmerk bij het meubilair,

want Wat treffen we aan? Een verzegelde eiken
kist, een klein etenskastje, een eiken vierkant
tafeltje met twee houten stoelen, een houten

bankje en op de zolder nog een sluitmand. Wat de
slaapmeubelen betreft is er nog een ”slegt” bedje, een slaapkorf en een oude wieg. Dat was alles.

Bij enkele voorwerpen staan we even stil. Op de
eerste plaats is de "houte eyke kist” een zeer oud
meubel dat in vrijwel geen enkel huis ontbreekt.
Andere namen zijn ook wel koffer of kom(p). De
kist werd voornamelijk gebruikt voor het bergen
van kleren en linnen. Meestal zat er nog een
klein laatje in voor het opbergen van de kostbaarheden. De kist was ook vrijwel altijd voorzien van een stevig slot (soms ook meer sloten) en

”

vaak ook van twee handvatten aan de zijkanten.
Dat was niet voor de sier, want in moeilijke
tijden (oorlogl) bracht vrijwel elke dorpeling zijn
kist naar de parochiekerk. Dat was een gewijde
plaats en vaak ook het enige stenen bouwwerk
buiten het kasteel en daarmee het minst brandgevaarlijk. Deze praktijken hebben zeker ook in
Eijsden gegolden, al kunnen we dat (nog) niet
bewijzen. In Moelingen stond het koor van de
kerk op een moment zo vol kisten dat verzocht
werd ze allemaal te verwijderen. Uit een Eckelraadse inventaris uit de tijd van de Tachtigj arige Oorlog blijkt dat Jan Terff aldaar zowel in de
kerk van Sint-Geertruid als in de kerk van Eckelrade een kist had staan.14 Deze voorbeelden uit
omringende dorpen tonen aan dat het gebruik
om waardevolle voorwerpen in de kist op te bergen en vervolgens naar de kerk te transporteren,
in geval van nood heel normaal was. Dat de kist
een zeer belangrijk bergmeubel was, blijkt ook
uit het totaal ontbreken van een kleerkast in
onze inventaris.
Ook een ander meubel, de sluitmand vraagt om

uitleg. Het is een monumentale, rechthoekige bij uitzondering ook ronde - mand, een weinig

als onroerend beschouwd en behoefde daarom
niet in de inventaris te worden opgenomen.
Voordat we ons verhaal afsluiten, lopen we nog
even zolder, kelder en de beide stallen door. De
„backmoulie” is de baktrog of molt waarin het
deeg bereid werd.16 De “mandelen”, de “Wissen”
en vooral het „kurffhout” dat gebruikt werd om

verbredend naar boven toe, gemaakt van wilgen
wissen of tenen, met een scharnierend deksel,

dat over de boord van de mand heenstulpt en
voorzien is van een slot: vandaarde naam sluitmand.15 De mand diende tot het bewaren van het
vuile linnengoed. Verder is er nog de “slaapkorffï Dit kan niet anders dan een bed zijn dat
van vlechtwerk is vervaardigd. Vergelijk de
gevlochten wieg die iedereen bekend voorkomt.
Ook de slaapplaats was dus eenvoudig van aard.
Overigens kan het zijn dat er in het huis nog een
ingebouwde bedstee is geweest. Deze werd dan

manden en korven te maken, duiden er misschien op dat Geurt Geurten als (neven)beroep

het ambacht van mandenmaker heeft uitgeoefend.
Hans van Hall

NB. Meent U dat een van de beschreven of andere voorwerpen nog in Uw familie bewaard gebleven zijn, dan zouden we graag een foto komen
maken. Ook informatie over andere namen,
gebruikswijzen e.d. is altijd welkom. Contactadressen vindt U zoals gebruikelijk op de laatste
bladzijde van dit tijdschrift.
De illustraties bij dit artikel zijn ontleend aan:
J. Weyns, Volkshuisraad in Vlaanderen, 4 dl.,
Beerzel 1974.
J. Weyns, Bokrijk, Tuin van de Vlaamse volkskultuur, Haaselt 1961.
A. van Oirschot, Antiek kopen, de deeltjes "Meubels”, "Koper en Tin” en “IJzeren Voorwerpen”,
Helmond 1967 en z.j.
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Hoe een schepenbank in onze streken functioneerde komt
uitgebreid aan de orde in J .M. van de Venne, Geschiedenis
van Heer, Heer 1957.
2 Rijksarchief in Limburg (R.A.L.), Archieven Landen van
Overmaas (L.V.O.), Schepenbank Eijsden, inv. nr. 5286.

1*

869-870, 959.

R HL. Cox, Het haalleiden of halen, in: Neerlands Volksleven XXI nr. 1, Wassenaar 1971, p. 74.
9 Met name in Rekem “een vuurezeltje”. Zie J. Weyns, a.w.,
p. 52 e.v. Aldaar wordt ook uitvoerig verhaald over de drie
hoofdvormen van vuurijzers.
1° H.L. Cox, a.w., p. 60-84.
11 R. Pinon, De “cramignon” in het "land zonder grenzen",
in Neerlands Volksleven XX nr. 1, Wassenaar 1970, p. 9.
12 Van Dales Groot woordenboek der Nederlandse Taal, 10e'
druk, 's-Gravenhage 1976. Peter Nissen, Een 18e eeuwse
pastorie-inventaris, in: Roerstreek 6 (1974), p. 138. R. Philips, De wijnhandel te Maastricht en het verbruik van wijn
in de zeventiende en achttiende eeuw, in: Campus Liber,
Maastricht 1982, p. 312. De inhoud van de aam verschilde
enigszins van plaats tot plaats. In Maastricht was 1 aam
±143 à 144 liter.
13 J. Weyns, a.w., p. 445. Schuimlepel en visspaan zijn andere woorden voor schuimspaan.
14 R.A.L., L.V.O., inv. nr. 5315, inventaris inboedel Jan Terff
te Eckelrade opgenomen 18 december 1620.
*5 J. Weyns, a.w., p. 233, letterlijke omschrijving.
16 Zie ook de fotoreportage: 't Bakkes ien Eèsjde, in: Uit Eij sdens Verleden , december 1981, nummer 16.

R.A.L., L.V.O., inv. nr. 5571, Inwonerslijst 9 september
1720.

4 R.A.L., Doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van de
parochie H. Martinus te Breust-Eijsden. R.A.L., L.V.O.,
inv. nr. 5336 folio 125 dorso, akte van overdracht 18 november 1 715. A. Beijer, Oude namen in Eijsden begin achttiende eeuw, in: Uit Eijsdens Verleden, nr. 16, december
5

1981, p. 24.

R.A.L., L.V.O., inv. nr. 5285, o.a. processtuk 10 januari
1719. R.A.L., L.V.O., inv. nr. 5235, vonnis 7 februari 1719.
6 Het origineel (R.A.L., L.V.O., inv. nr. 5286) geeft ook nog
alle kopers en de betaalde prijzen voor de voorwerpen. Bovendien worden enige opmerkingen gemaakt over
vermiste stukken. Het woord “behalve” in de laatste regel is door ons toegevoegd.
7 Bij de toelichting op de inventaris is voortdurend gebruik
gemaakt van J. Weyns, Volkshuisraad in Vlaanderen, 4
dl., Beerzel 1974. Naar dit standaardwerk, ook voor onze
streken, wordt niet telkens opnieuw verwezen. Uit de vol-
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Scouting St.-Paulus

Eijsden 50 jaar

De St.-Paulusgroep van Eijsden bestaat een halve eeuw en behoort daarmee tot de oudste scoutinggroepen van Nederland. Reden genoeg om
enkele hoofdpunten uit de geschiedenis van de
groep hier te beschrijven.
Begonnen is het allemaal in 1933 in het patronaat aan de Breusterstraat. Samen met 16 jongens nam J. van Tiel het initiatief tot het vormen
van een verkennersgroep. Men sloot zich aan bij
de landelijke vereniging De Katholieke Verkenners. De oprichting van de groep kwam tot stand
in een tijd dat er veel mensen waren die erg sceptisch tegenover de uit Engeland afkomstige padvinderij stonden. Zij bestempelden het hele sys-

šië

.

St.-Paulusgroep op de “Zieëve huëvele” in 1946.

teem van Baden Powell, de stichter van de verkennersbeweging, als te militaristisch. Met hulde aan de pioniers mag worden gezegd dat er in
het begin van de jaren dertig zeker enige moed
was vereist om als volwassene in een verkennersuniform met korte broek, opgerolde mouwen

en een grote hoed te verschijnen.

Een steeds terugkerend probleem voor de St.Paulusgroep was het vinden van geschikte huisvesting. De groep heeft sedert de oprichting tot
in 1969 een zwervend bestaan geleid. Het patronaat aan de Breusterstraat bleek al vlug te klein
en de groep was genoodzaakt om naar een zaal
in het Ursulinenklooster te verhuizen.
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Het Heksewejke was een stukje grond, begroeid
met ruw gras en enkele bomen. Er kwamen vijf
wegen en paden op uit en het was gelegen op de

Henri Taeijmans in uerkennersuniform in 1934.

plaats van de tegenwoordige Verdistraat, tussen

de hoek met de Basterdikkestraat en de J.P.
Sweelinckstraat.

Verkenners houden van het buitenleven en van
kamperen en daarom werd besloten om een eigen
blokhut te bouwen. Op het voormalig Heksenwejke, een eind buiten het dorp, richtten de verkenners eigenhandig een pracht van een blokhut
op. De vreugde hierover was echter van korte
duur, want twee jaar later brandde het eigen
home geheel af.
Noodgedwongen betrokken ze een oud gebouw
aan het Bat bij de Maas en later een zolder bij het
Withuis. Het waren slechts noodoplossingen, het
huisvestingsprobleem bleef bestaan.
Een groter probleem diende zich aan. In 1941
verbood de Duitse bezetter de padvinders- en
verkennersbeweging in Nederland. De St.-Paulusgroep moest officieel worden opgeheven. Ondanks het verbod werden tijdens de oorlogsjaren,
meestal in het bos of op de Zeven Heuvelen, onder leiding van Alex Theunissen illegale bijeenkomsten gehouden.

nersgroepen kwam er ook een voortrekkersstam.
De stam was een soort voorbereiding tot het leiderschap en met zo een groot ledental was hier
natuurlijk veel behoefte aan.

Na de bevrijding kwam men weer openlijk bij
elkaar, nu in de voormalige stallen van het kasteel Eijsden. In deze jaren kende de St.-Paulusgroep zijn grootste bloei. Weldra telde de groep
150 leden. Naast 3 welpenhordes en 2 verken-

twintig onvergetelijke jaren huisden de verkenners en welpen op deze zolder.
Toch was deze huisvesting voor de staf bron van
heel wat zorgen. Het brandgevaar op zo een zolder is natuurlijk groot en bovendien was het H.K.

Het was ook in de jaren vlak na de oorlog, dat de
Eijsdense verkennersgroep in groter verband bekend werd. In 1945 al nam men deel aan de districtspatrouillewedstrijden te Maastricht en de
Eijsdenaren werden zeer eervol tweede. Een jaar
later organiseerde de St.-Paulusgroep deze wed-

strijden in Eijsden. In eigen huis won de groep
glorieus! De beloning voor dit schitterend resultaat was de afvaardiging door het district naar
de landelijk patrouillewedstrijden in Lunteren,l
en recht op een afvaardiging naar de wereldj amboree in 1947 te Moisson in Frankrijk.
In 1947 kreeg de groep het heuglijke bericht dat
het schoolbestuur van de Martinusschool toestemming gaf om op de zolder van de school een
eigen H.K. (hoofdkwartier) in te richten. Eenen-
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A Het op 11 oktober 1969 door de
St.-Paulusgroep in gebruik genomen gebouw.
De foto werd gemaakt bij gelegenkeid van het 40-jarig bestaansfeest van de groep in 1973
door Jean Warnier.
Alex Theunissen die tijdens de
tweede wereldoorlog de illegale
bijeenkomsten van de verkenners leidde.

De St.-Paulusgroep in de SintMartinusschool aan de Breusterstraat.

De laatste wensen op het gebied van de huisvesting gingen in 1981 in vervulling, toen de St.Paulusgroep de beschikking kreeg over een
speelterrein rondom het H.K. en de gemeente
Eijsden de helpende hand bood aan de vele vrijwilligers die zo in staat waren het geheel nog

alleen maar te bereiken via een houten trap. In
1968 moest de groep het prachtig ingerichte
groepslokaal op staande voet verlaten. De brandveiligheid was zo slecht, dat men het onverantwoord vond om daar nog kinderen te laten spelen.
Leiden was in last. De St.-Paulusgroep stond
weer op straat. Op een zeer druk bezochte ouderavond gingen enkele ouders rond de tafel zitten.
Het toen ontstane oudercomité dacht meteen
aan een eigen gebouw. We schrijven 15 november 1968. Het oudercomité moest voor het beheer
van een eigen gebouw een stichting worden en
deze stichting kon op 11 oktober 1969 het nu nog
in gebruik zijnde gebouw bij het voetbalterrein
officieel laten openen.

eens extra op te knappen.

J. van Tiel en de zestien jongens van 1933 konden niet vermoeden dat er een zo bloeiende vereniging uit hun vekennersgroep zou groeien. Hoe
klein en moeilijk het begin ook geweest mag zijn,
feit is, dat er sedert 1933 honderden jongens als
welp, verkenner of voortrekker en tientallen jonge vrouwen en mannen als leidster en leider lid
van de St.-Paulusgroep zijn geweest. Zij allen
bewaren de beste herinneringen aan de vriendschap, het enthousiasme, de gezelligheid tijdens
de groepsfeesten en aan de romantiek van zomerkampen, kampvuren en spannende avondspelen.

Maar ook dit nieuwe H.K. was al vlug te klein en
in 1976 werd een blokhut bijgebouwd als basis
voor de Rowans, de leden van de groep van 14 tot
17 jaar.

B. Philippens
Noot:
De gegevens voor dit artikel zijn verzameld in de logboeken
van de St.-Paulusgroep.
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Iets meer over de af-

stamming van Eugène

Dubois

In Uit Eijsdens Verleden nummer 21 wordt ons
iets verteld over Eugène Dubois, de vermaarde
ontdekker van de Pithecanthropus Erectus, de
rechtop staande aapmens.
Eugène Dubois was meer geworteld in het Eijsdense, dan wij uit deze beschrijving kunnen opmaken.
De grootmoeder van moeders zijde heette Maria
Anna Helena RUTH. Lezing van het familieblad Rutten, Marutgen, leert ons veel over de
achtergronden van Eugène,s grootmoeder.
Maria Anna Helena Ruth werd geboren op 6 oktober 1803 te Moelingen als dochter van Gerard
Ruth, die later burgemeester van Cadier en Keer
werd, en Maria Agnes Brouwers)
Zij trouwde met Frans Willem Roebroeck, geboren te Heer, die echter al in 1842 op 38-jarige
leeftijd te Eckelrade overleed) In 1845 hertrouwde zij met Mathieu Thomassen, geboortig van
Gronsveld)
Wat is nu zo bijzonder aan dit alles?
In Uit Eijsdens Verleden 2e jaargang nummer 3
van december 1978 kon men lezen over de heksenprocessen in Eijsden van het jaar 1613. Daarin werd verteld, hoe de vrouw van Jan Ruth werd
beschuldigd van hekserij.
Maria Anna Helena Ruth was een afstammelinge van deze Jan Ruth en van de van hekserij
beschuldigde Sophia Mieckens (Meykens).

Portret van Prof. E. Dubois naar schilderij door
Fr. Oerder.

Het eerste kind uit het huwelijk van Jan Ruth en
Sophia Meykens heette evenals zijn vader, Jan
en werd ca. 1584 te Eijsden geboren.2
Deze Jan Ruth ging een grote carrière tegemoet.
Hij wordt in acten en verslagen vermeld als notaris en procureur te Eijsden, als schepen van
Eijsden, Mesch en Oost en als schout van Moe-

Maria Lambiers.7
Toussaint Ruth trad in de voetsporen van zijn
vader, door notaris te worden. Daarnaast staat
hij vermeld als secretaris van Oost en als schout
van Moelingen.6
Het negende* kind van Toussaint Ruth heette
Henricus en werd omstreeks 1649 geboren.8 Deze

lingen en Oost.2

Hij trouwde met Margaretha Lamberts (Lambiers).3
Hun derde kind, Anna, werd in Eijsden geboren
in 1614.4 Het Vierde kind, eveneens te Eijsden
geboren in 1616, heette Toussaint.5 Anna Ruth
trouwde met Jan Schaffsß, Toussaint Ruth met

Henricus trouwde, met dispensatie, op 8 juli 1680

te St.-Pieter met zijn nichtje, Sophia Schaffs.8
Hun tweede kind werd naar de grootvader Toussaint genoemd.9 Ook Henricus Ruth was schout
van Moelingen.8
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Franciscus was een laatbloeier. Hij trouwde pas
op zijn 45e in 1755 met Helena Jansen, die achttien jaar jonger was dan hij.10 Er ontstond echter
toch nog een groot gezin. De vijfde telg was Gerard Ruth, die in 1767 in Moelingen is geboren.10

De Jonge Toussaint Ruth trouwde met Marguérite d'Ardenne.9 Hij leefde van 1681-1765 en
wordt als schepen van Moelingen vermeld.
Het echtpaar Ruth-d”Ardenne kreeg in 1710 een
tweede kind, dat Franciscus werd genoemd.9
Dit brengt ons tot de volgende afstammingsreeks:

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

JAN RUTH X SOPHIA MEYKENS
JAN RUTH X MARGARETHA LAMBIERS
ANNA RUTH X JAN SCHAFFS
TOUSSAINT RUTH X MARIA LAMBIERS
HENRICUS RUTH X SOPHIA SCHAFFS
TOUSSAINT RUTH X MARGUERITE D'ARDENNE
FRANCISCUS RUTH X HELENA JANSEN
GERARD RUTH X MARIA AGNES BROUWERS1
MARIA ANNA HELENA RUTH X FRANS WILLEM ROEBROECK
JEAN JOSEPH BALTHASAR DUBOIS X MA. CATH. FLOR. AGNES ROEBROECK
MARIA EUGENE FRANCOIS THOMAS DUBOIS

Hieruit blijkt, dat wij met enig graven in het verleden weliswaar niet allen bij de Pithecanthropus Erectus terecht komen, zoals Eugène Dubois,
maar dat wij toch heel wat over ons voorgeslacht
aan de weet kunnen komen.
M.Th.L.W. Boersma

* Volgens niet gepubliceerde bronnen het negende kind.

Bronnen:

4
5
6
7
8
9
1°

1 MARUTGEN (Familieblad Rutten): Jrg. VII, no.2 (no.
XXVI) blz. 215.
2 MARUTGEN Jrg. IV, no. 1, blz. 3.
3 RAL (Rijksarchief Limburg); Register 1489, Gichtregister
Eijsden 1601-1614; 11-07-1610, 14-06-1611, 05-06-1613.
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RAL; Doopregister St. Martinus Breust: 19-12-1614.
RAL; Doopregister St. Martinus Breust: 14-02-1616.
MARUTGEN: Jrg. IV, no. 1, blz. 4.
RAL; Huwelijksregister St. Martinus Breust: 13-03-1639.
MARUTGEN: Jrg. VII, no. 1 (no. XXV), blz. 192.
MARUTGEN: Jrg. VII, no. 1 (no. XXV), blz. 193.
MARUTGEN: Jrg. VII, no. 2 (no. XXVI), blz. 214.

Uit oude registers

De schout van de gemeente Eijsden deed op genoemde datum een verordening openbaar maken, bestaande uit maar liefst veertien artikelen,
waarin de inwoners werden gewezen op hun
plichten betreffende het schoonhouden van de
straat. Uit dit „plakschrifﬁ' valt op te maken dat
de Eijsdenaren werden verplicht om maar liefst
twee maal per week op bepaalde uren reinigingsactiviteiten te ontplooien en nog wel op een voorgeschreven manier! Ook kan gelezen worden dat
er toen reeds een vuilophaaldienst was die, volgens de letter van de tekst, goed funktioneerde.
Een ander opvallend feit is, dat de verplichting

Reinigingsvoorschriften
Nadat we verleden keer aandacht hebben geschonken aan de maatregelen tegen geluidsoverlast zoin 150 jaar geleden, is nu als onderwerp
gekozen de richtlijnen ten aanzien van de reinheid van de openbare weg.
Dat de plaatselijke overheid zich hier nogal druk
over maakte, moge blijke uit een ,'plakschrift”
van 7 december 1824, dat werd teruggevonden in
het "Régistre aux déclarations, procès-verbeaux
et affiches de la commune d,Eysden” onder nummer 500. (G.A. Eijsden S-ll-l)
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„Deze keering of Ueeging zal op gemelde woens-

en saterdagen plaats hebben, van twee tot drie
uren des namiddags...”
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om de straten schoon te houden van sneeuw en
ijs ook reeds vervat is in deze verordening. Tenslotte werd de bevolking er op gewezen dat er

Artikel 5

Dadelijk nae deszelfs passagies, zullen de eigenaars of pachters, eene genoegsaame hoeveelheid water gieten, om de plaats der weggenomene hoopen slijk af te spoelen.

streng toezicht gehouden zou worden op de nale-

ving van de genoemde artikelen.
Voor wie graag de sfeer proeft van de ambtelijke
taal uit die tijd, volgt hier de volledige tekst.

Artikel 6

Niemand zal op de straten of wegen geen vuilnis
noch onreinigheden mogen dragen of neerleggen, uit het binnendste hunner huizen of gebouwen voortkomende tenzij zij dezelve voor hunne
deuren in manden of bakken stellen, op de hier
boven bepaalde dagen en tijdens het voorbijvaren der drekkarren.

No 500

Plakschrift
De schout der gemeente Eijsden, kanton Maastricht Noord, Provincie Limburg, gezien hebbende de art: 8, 10, 11, 12 en 13, der ordonnantie1 van
politie dato 28 januarij 1786, de ordonnantie van
den prefekt van Parijs, de dato 20 Brumaire jaar
122, en de art: 471 & 474 van het wetboek van
straffen; willende op de gezonde hoedanigheid
van de inwooners dezer gemeente waken en op de
reinigheid in de straten en op de steenwegen dezer gemeente bezorgd zijn, heeft besloten:

Artikel 7

Overeenkomstig de oude ordonnantien van politie, is het verboden op de straten vuilnis of drek
neder te leggen, anders dan diegene, welke door
de zuiveringskarren moeten opgeladen worden.
Artikel 8

Gebrokene glazen, flesschen, porcelein of aardewerk zullen langs de huizen in manden of bakken gelegd worden.

Artikel 1

Artikel 9

Alle eigenaars of huurders, zijn gehouden, gewoonelijk twee maal 's weeks, des woensdags
en saterdags voor hunne huizen, winkels, misthovenß, tuinen, muren of andere gebouwen of
liggingen, in het inwendig der gemeente gelegen,

Uitdrukkelijk is het verboden, van iets uit de vensters of ramen op de straat te werpen.
Artikel 10

te doen keeren of vegen.

Deze keering of veeging zal op gemelde woens- en
saterdagen plaats hebben, van twee tot drie uren
des namiddags en van in het midden der straat;
een belder4 op zijne personele verantwoordelijkheid moet deze uur van aanvang bekend maken.

Ten tijde van sneeuw, ijs en vorst, zijn de huurders en verhuurders verplicht, een ieder voor zijn
huis, winkel, misthof, tuin en verdere erven en in
de goten, den sneeuw weg te keeren en het ijs te
breeken.
Zij zullen den sneeuw en het ijs eenieder voor
zijn erf op de hierboven bepaalde dagen op hoopen stellen.

Artikel 3

Artikel 11

Niemand vermag de slijk of vuilligheid, voor de
erven van zijnen buurman aandrijven, en den
slijk, modder of vuilnis, moeten op hoopen in het
midden der straat, voor een ieders erf gesteld
worden.

Zij zullen niet op de straten den sneeuw of ijs uit
het binnendste hunner gebouwen voortkomende
mogen nederleggen, dan op de bij art. 6 der tegenwoordige, aangeduide wijze voor de vuilnis en
onreinigheid voortskomende uit het inwendig
hunner gebouwen.

Artikel 2

Artikel 4

Artikel 12

Door de zorg van den ondergeteekende schout,
zullen drekkarren of karren van zuivering aangesteld worden, welke de hoopen slijk naar de
hierboven bepaalde uren zullen opladen.

De eigenaars en huurders, zijn personelijk verantwoordelijk, voor de uitvoering der hierboven
vervatte dispositien.6
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Artikel 13

Artikel 14

Er zullen tegen de overtreders van de tegenwoordige dusdanige maatregelen van administrative
politie genomen worden als zal behooren; zonder
benadeeling der vervolgingen tegen hun in te
spannen bij de regtbanken, overeenkomstig de
wetten en reglementen.

De heeren schepenen, veldwachters en andere
agenten van de openbare macht, zijn wel uitdrukkelijk gelast, van de hand te houden aan de
naauwe uitvoering der tegenwoordige.
Eijsden, den 7 december 1824.

Noten:
1 Ordonnantie: verordening
2 20 Brumaire Jaar 12: 12 november 1803.
Datumaanduiding volgens de Franse republikeinse kalender, welke gebruikt werd tussen 22 september 1792 en 1 januari 1806.
3 Misthoven: groentetuinen.
4 Belder: persoon die met de bel rondgaat.
5 Passagie: het voorbijtrekken.
6 Dispositien: beschikkingen.

18

Kroniek

26 maart
Het nieuwe schoolgebouw aan de M.L. Kingstraat 4 wordt door de Serviam-Mavoschool

Eijsden 1973

daadwerkelijk in gebruik genomen.
12 april

In het Groene Kruisgebouw te Eijsden vindt een
gezamenlijke vergadering plaats van de raden der
gemeenten Eijsden en Gronsveld, die gewijd is
aan de bespreking van het voorontwerp voor een
streekplan Zuid-Limburg.

16 februari
Viering van het elfjarig bestaansfeest van de
jeugdcarnavalsvereniging de Krub te OostMaarland.

21 april

17 februari

Om 19.00 uur stort de monumentale schuur in,
behorende bij de op de monumentenlijst staande
boerderij van de heer J.J.M. Dassen-Franssen,
Op den Dries 3 te Mesch.

Tijdens de prinsenzitting van de carnavalsvereniging de Klèèflep in de zaal van de Koninklijke
Oude Harmonie van Eijsden wordt de Gouden
Cramignon 1973 uitgereikt aan de heer Theo
Koomen, bekend van radio en televisie.

23 april
Paasmaandag. De Zeereerwaarde Heer J .H. Habets
neemt afscheid als pastoor
van de parochie BreustEijsden in verband met

22 februari
In het klooster van de zusters van Liefde te Rijckholt vindt een gezamenlijke vergadering plaats
van de raden der gemeenten Gronsveld en Eijsden, waarin in principe besloten wordt om tot gezamenlijke Vaststelling te komen van een structuurplan voor de beide gemeenten; op 7 juni 1973
zullen beide raden opnieuw in een gezamenlijke
vergadering bijeen komen, waarin het ontwerp
van een zodanig gemeenschappelijk structuurplan aan de orde zal worden gesteld.

zijn benoeming tot pastoor

van de parochie van de H.
Petrus Canisius te PuthSchinnen.

27 april

18 maart

Gouden priesterfeest van de Zeereerwaarde Heer
F.J.W. Lanckohr te Mesch. Hij neemt met dit
feest afscheid als pastoor van Mesch.

De heer A.H. Vranken, Diepstraat 59, wordt in

verband met zijn 50-jarig lidmaatschap van de
Koninklijke Harmonie Ste-Cêcile, bij gelegenheid van Koninginnedag 1973, onderscheiden
met de eremedaille in zilver, verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau. Door de burgemeester
worden hem de versierselen, behorende bij die
onderscheiding uitgereikt.

24 maart

Gezamenlijk concert van de Koninklijke Oude
Harmonie van Eijsden en de Koninklijke Harmonie Ste-Cécile in de zaal van laatstgenoemde.
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2 juni

28 april

Viering van het 40-jarig bestaansfeest van de
Verkenners- en Welpengroep Sint-Paulus.
6 juni
Officiële opening van het nieuwe schoolgebouw

van de Serviam-Mavo aan de M.L. Kingstraat

door de burgemeester.
11 juni

Pinkstermaandag. Bij het tweejaarlijks Koningsvogelschieten van de Schutterij Sint-Sebastianus van Oost-Maarland in de weide van de gebroeders Rompelberg aan de Kasteellaan wordt
de vogel geschoten door burgemeester H.J.G.
Wijnands. Het Koningmeisteken (de huldiging
van de koning door de bevolking van Oost-Maarland) heeft plaats op zondag 22 juli 1973 op de
binnenplaats van de monumentale boerderij van
de gebroeders Rompelberg, ”Sint-Agatha”, Catharinastraat 16, en wordt opgeluisterd door de
Koninklijke Harmonie Ste-Cécile van Eijsden.

In clublokaal Vranken-Straet, Kerkstraat 4,
wordt het 80-jarig bestaansfeest gevierd van de
Handboogschutterij "Les Disciples de Saint Hubert”.
29 april
Viering van het 25-jarig priesterfeest van de
Zeereerwaarde Heer pastoor P.H. van der Zander van de parochie Mariadorp-Eijsden.
Viering van het 50-jarig huwelijksfeest van het
echtpaar J .J . Pinckaers-Custers, Graaf de Liedekerkestraat 1.

16 juni
Installatie van de Zeereerwaarde Heer P.M.
Slangen als pastoor van de parochie van de H.
Martinus te Breust-Eijsden.

20 mei

Viering van het 25-jarig bestaansfeest van de
Eerste Eijsdense Biljartclub E.E.B.C.
Jaarlijks personeelsfeest van de Koninklijke
Maastrichtse Zinkwit Maatschappij met een
robijnen jubilaris en 15 zilveren jubilarissen. De
robijnen jubilaris, de heer L.H. Pinckaers, geboren op 21 januari 1909 en wonende School-

27 mei

Installatie van Pater C. Baesjou MSC als pastoor van de parochie van de H. Pancratius te
Mesch.

straat 9, die reeds meer dan 50 jaar werkend lid

1 tot en met 3juni

van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden
is en van 1937 tot 1967 lid is geweest van de gemeentelijke vrijwillige brandweer van Eijsden,
werd onderscheiden met de eremedaille in brons,

In café La Meuse, Diepstraat 44, wordt door de
biljartclub Krijt op Tijd de finale van het Kampioenschap van Nederland 1972/1973 Libreklein hoofdklasse KNBB georganiseerd. Kampioen wordt de heer E. Geurtsen uit Leeuwarden,
lid van de biljartvereniging De Friesche Club.

verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De

burgemeester reikt hem de versierselen, behorende bij die onderscheiding, uit.

20

Viering van het 2 >< elf-jarig bestaansfeest van
de carnavalsvereniging de Druugsjliepers.

27 juni
Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van
8 maart 1973 werd mejuffrouw J .M.C. Theunissen, geboren op 25 juni 1908 en wonende Emmastraat 34, ingaande 1 juli 1973 eervol ontslagen
als onderwijzeres aan de openbare G.L.O.-school
te Mesch, zulks in verband met het feit, dat zij op
25 juni 1973 de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.
Mejuffrouw Theunissen was sinds 1 november
1943 in dienst. Op 27 juni 1973 hebben Burgemeester en Wethouders in gezelschap van de
leerkrachten der openbare G.L.O.-school ten
huize van mejuffrouw Theunissen ofﬁcieel afscheid van haar genomen.

25 augustus

29 juni
In de hal van de RK. G.L.O-school “Maria” aan
de Breusterstraat wordt op massale wijze afscheid genomen van de zusters Marie-Sophie
(hoofd van genoemde school), Leocadie (onderwijzeres aan genoemde school) en Margriet
(hoofdleidster van de R.K. Kleuterschool”María”
aan het Von Geusauplein), aan wie op hun verzoek in verband met de opheffing van het Eijsdense Ursulinenklooster per l augustus 1973 eervol ontslag werd verleend.

Viering van het 50-jarig huwelijksfeest van het
echtpaar A.J. Warnier-Schroen, Wilhelminastraat 39.

5 september

De Handboogschutterij ”Les Disciples de Saint
Hubert” organiseert op de voetbalvelden van de
R.K.V.V. Eijsden in het Gemeentelijk Sportpark
”Ir. Mirland” de wedstrijden om de persoonlijke
kampioenschappen handboogschieten 3e en 5e
klasse van de Nederlandse Handboogbond.

Viering van het 25-jarig regeringsjubileum van
Koningin Juliana. In de morgenuren zijn er
hoogmissen vanwege het gemeentebestuur in de
vier R.K. Kerken van Eijsden. In de loop van de
dag worden kinderspelen georganiseerd op het
Veldje en op de speelweiden van Oost-Maarland
en Mesch. In de avonduren brengen de beide
Eijsdense Koninklijke harmonieën de burgemeester aan het gemeentehuis een serenade. In
het park van Kasteel Eijsden geeft de Koninklijke Harmonie Ste-Cécile een avondconcert.
De Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden
maakt in de avonduren een muzikale rondgang
door het dorp. Op uitnodiging van Burgemeester en Wethouders hebben de leden van de Verkennersgroep Sint-Paulus in de avonduren van
maandag 3 september 1973 een huis-aan-huis
collecte verzorgd voor de actie ”Kind in Nood”,
zijnde het geschenk van het Nederlandse volk
aan de jublilerende vorstin.

5 augustus

15 september

30 juni
Start en aankomst in de Diepstraat van de internationale wielerwedstrijd voor jonge amateurs,
genaamd De Hel van het Mergelland, georganiseerd door de supportersclub van Jo Maas in
samenwerking met de Tour- en Wielerclub Heer.
28 juli

Tijdens een feestelijke bijeenkomst van bestuur
en personeel van de Rabobank Eijsden, in tegenwoordigheid van Burgemeester en Wethouders,
heeft de burgemeester de eremedaille in goud,
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, uit-

gereikt aan de heer J .B. Janssen, Kapelkes-

straat 32a, bij gelegenheid van diens afscheid
als voorzitter van het bestuur van de Rabobank
Eijsden, waarvan hij vanaf 1940 bestuurslid en
vanaf 1965 voorzitter is geweest.
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Bij de jaarlijkse jubilarissenhuldiging van de
N.V. Koninklijke Sphinx te Maastricht reikt de
burgemeester van Eijsden de volgende onderscheidingen uit:
-aan de heer M.H. Spons, Grijzegraaf 11, de ere-

20 september
Gezamenlijke excursie van de leden van de gemeenteraden van Eijsden en Gronsveld naar het
Watersportcentrum „Midden-Limburg'ï De dag
wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd
(met de dames van de raadsleden) in bistro de
Keizer te Gronsveld.

medaille in zilver, verbonden aan de Orde van

Oranje-Nassau, zulks in verband met zijn 40jarig dienstjubileum.
-aan de heer J .H.A. Partouns, Diepstraat 18, de
eremedaille in brons, verbonden aan de Orde
van Oranje-Nassau, zulks in verband met zijn
40-jarig dienstjubileum.

23 september
De Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden behaalt op het bondsconcours te Ittervoort in de
superieure afdeling een eerste prijs met 313
punten.

24 september
In verband met het behalen van die eerste prijs
wordt de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden door het gemeentebestuur ten gemeentehuize ontvangen.
28 september
Het Actiecomité Schone Maasvallei organiseert
in samenwerking met Burgemeester en Wethou-

ders een druk bezochte hoorzitting in de zaal van
de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden over
de voorgenomen vestiging van een olieraffinaderij in Ternaaien.

In de Maastrichtse binnenstad wordt een massale protestmars gehouden tegen de voorgenomen
vestiging van een olieraffinaderij in Ternaaien,
waaraan door nagenoeg de voltallige gemeenteraad van Eijsden wordt deelgenomen.

4 oktober
Ingebruikneming van het met subsidie der ge-

meente vergrote kleedgebouw met kantine op de

13 oktober

balvelden in het Gemeentelijk Sportpark “Ir.
Mirland”.

Overlijden van de heer A.H. Claessens, beter bekend als d,r Jung, Julianastraat 25, die van 1939
tot 1970 lid van de raad der gemeente Eijsden is

bij de R.K.V.V. Eijsden in gebruik zijnde voet-

geweest.

6 oktober

20 oktober

50-jarig huwelijksfeest van het echtpaar A.H.
Gorissen-Klippert, Diepstraat 2.
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Maastricht maakt een aanvang met de verwezenlijking van het bij raadsbesluit van 4 december 1973 vastgestelde bestemmingsplan “Julianastraat” (30 woningwet-woningen, 60 premie-

4 november

Officiële aanbieding door de burgemeester van
90 nieuwe uniformen aan de leden van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden, inclusief de
drumband, 21 nieuwe dieptetrommen en één
overslagtrom aan de leden van de drumband en
22 uniformen aan het pas opgerichte majorettenkorps van deze harmonie.

woningen en 7 woningen in de vrije sector), later genoemd de Beezepool.
21 december

Jaarlijkse feestavond van het personeel van de
vrijwillige brandweer, waarbij officieel afscheid
wordt genomen van de per 1 januari 1974 eervol
ontslagen brandweerlieden G.H. Rozenhout (in
verband met het bereiken van de 55-jarige leeftijd) en H. Wolfs (om gezondheidsredenen).
Eerstgenoemde wordt op die avond onderscheiden met het verzilverd brandweerkruis (diensttijd van ten minste 25 jaar) en laatstgenoemde
met het bronzen brandweerkruis (diensttijd van
ten minste 121/2 jaar). Het bronzen brandweerkruis wordt eveneens uitgereikt aan de volgende
brandweerlieden: J. Rethero (17-jarige diensttijd), H.E.P. Peerboom (16-jarige diensttijd),
H.J.A. Philippens (16-jarige diensttijd), E.J.M.
Warnier (16-jarige diensttijd), G.L.J. Waterval
(13-jarige diensttijd) en J .M.C. Huijnen (121/2jarige diensttijd).

17 november
50-jarig huwelijksfeest van het echtpaar H.E.
Tossings-Lebon, Breusterstraat 9.
2 december

De drumband van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden behaalt in de Rodahal te Kerkrade met 192 punten het Limburgs kampioenschap in de hoogste afdeling (ere-divisie) van de
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
7 december

Officiële ontvangst ten gemeentehuize van de
drumband van de Koninklijke Oude Harmonie
van Eijsden in verband met het door die drumband behaalde Limburgs Kampioenschap 1973.
10 december

H.J.G. Wijnands

Het Aannemersbedrijf Gebrs. Cremers B.V. te
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Kent U ze nog?

De één jaar oude St.-Paulusgroep op de foto met de K.J.M.(Katholieke Jonge
Meisjes).

De foto werd gemaakt op 17 mei 1935 in het Parochíehuis, thans Breusterstraat 23.

Zittend op de grond v.1.n.r.: Pierre Lousberg; Lex Theunissen; Door Beijers; Mathieu Stevens; Henri Partouns; Mathieu Theunissen; Zjeng Janssen; Piet Mertens; Zjif Wolfs; Henri Taeijmans; Zjif Stevens;
Pierre Theunissen; Jo Meertens; Jean Arpotz; Zjif Reintjens.
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