Twee burgemeesters Ruijpers in Schin op Geul
Burgemeester Jan Pieter Hubertus Ruijpers
Ruijpers Joannes Egidius werd geboren op 27 september 1817 te Berg en Terblijt.
Zijn ouders waren Ruijpers Cornelius en Souren Joanna Catherina.
Joannes Egidius huwde met Duysings Anna Margaretha, geboren ongeveer in
1818 te Berg en Terblijt. Deze was een dochter van Duijsings Wil/em en Smeets
Maria Catharina.
Zij had een onwettig kind Maria Gertrude geboren 16 oktober 1836.
Het gezin Ruijpers-Duysings verhuisde naar Walem (Walemerhof) waar ze nog 16
kinderen kregen, waarvan het twaalfde Jan Pieter Hubertus was, geboren op 4
januari 1854.
Hij studeerde aan het col/ege te
Rolduc en sprak vloeiend Frans.
Welke opleiding hij verder heeft
gehad is niet bekend. Wel is bekend dat hij enige jaren bij de notaris te Klimmen in dienst was.
Hij werd landbouwer en huwde
met Laeven Maria Rosalie Antoinetta Hubertina uit Klimmen.
Deze was geboren op 10 februari 1863 aldaar aan het Vrijthof. Zij bouwde de boerderij
"Wouzendal" beneden in Walem.
Uit het huwelijk werden zes kinderen geboren
(zie genealogie II-C).

Jan-Pieter Ruijpers en Rosalie Laeven in de tuin van hun woning gelegen aan de
dorpsstraat te Schin op Geul (huidige supermarkt/woonhuis tam. Meertens aan
het Kerkplein).
Op de achtergrond Hotel Vinkenhot.

Jan Pieter Hubertus werd op 16 mei 1890 benoemd tot secretaris van de gemeente Schin op Geul met een jaarwedde van fl. 125,00.
Twee maanden later, op 1 juli werd hij tevens benoemd als bezoldigd landmeter
van Schin op Geul met een jaarsalaris van fl. 70,00. Dit ambt had hij voordien
reeds onbezoldigd uitgeoefend.
Na het storten van een borgsom van fl. 400,00 door Jan Pieter Hubertus, samen
met zijn zoon Jan Hendrik, wonende op de Walemerhof, volgde op 1 juli 1890 de
aanstelling tot ontvanger. Van 1 januari 1891 tot 31 december 1904 was hij schatter van de huurwaarde van dranklokalen.
Jan Pieter Hubertus Ruijpers legde op 30 september 1898 het ambt als gemeenteontvanger neer en werd de volgende dag, op 1 oktober 1898, benoemd tot burgemeester van Schin op Geul.
De heer Ruijpers kocht langs de toenmalige provinciale weg een stuk grond en
bouwde daar een woonhuis, hetgeen nu als winkel-woonhuis gebruikt wordt door
de fam. Meertens.
Na zijn benoeming als
burgemeester is hij daar
gaan wonen, terwijl zijn
kinderen bleven wonen
en werken op de boerderij "Wouzendaal" .
In 1901 volgde de benoeming als ambtenaar
van de Burgerlijke
Stand.
Schijnbaar was hij in
1890 ook al aangesteld
als ambtenaar van de
Burgerlijke Stand, want
op 6 november 1893
wordt hij als zodanig
herbenoemd.
In 1913 kwam de
pensioenwet voor gemeente-ambtenaren en
Schin op Geul moest fl.
1.029,48 betalen als
inkoopsom voor de heer
J.P.H. Ruijpers als burgemeester, secretaris,
ontvanger en ambtenaar van de Burgerlijke
Stand.
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Op 1 mei 1924 nam hij ontslag als burgemeester.
Tijdens zijn ambtsperiode vanaf oktober 1898 tot 1 mei 1924 veranderde er veel in
het dorp.
Diverse grondtransacties werden gedaan voor het verbreden en verleggen van
wegen, zoals de Gerendalsweg, de Grachtstraat en de Heekerbeekstraat.
In 1896 werd de waterleiding aangelegd door de firma Hugo Strache uit Wenen.
In 1903 werd de leerplichtwet ingevoerd en daar de bestaande school niet voldeed aan de nieuwe eisen, vond op 21 december 1903 de aanbesteding plaats
voor een drie-klassige school. Deze werd in 1904 gerealiseerd op de plaats waar
nu de bejaardeflat staat, dus precies tegenover de oude school. Er werd tevens
een woning gebouwd voor de hoofdonderwijzer.
In 1913 werd de spoorlijn vanaf Schin op Geul naar Heerlen aangelegd, hetgeen
een enorme reis verbetering was voor alle mensen en zeer zeker voor de vele
jongelui die werk zochten en vonden in de opkomende mijnindustrie.
Veel mensen uit het dorp vonden werk bij de aanleg van die spoorlijn en zijn daarbij in vaste dienst getreden.
Het hulp-postkantoor
het telefoonnet.

kwam in 1917 in Schin op Geul, evenals de aansluiting op

Een concessie van 30 jaar voor het winnen van kalksteen op de "Soestberg" en de
"Roekestaart" (in het Engwegenveld) werd in 1917 verleend aan dhr. A. Hertog te
Valkenburg.
Tevens ontving dhr. E.H.L. America uit Valkenburg in dat jaar een vergunning voor
de exploitatie van een kalkbranderij in Engwegen (voor de tijd van 15 jaar), voor
een bedrag van fl. 600,00 per jaar, onder voorwaarde dat hij zelf de Enwegen-weg
onderhield.
De elektrificatie van het grootste gedeelte van het dorp werd in 1922 gerealiseerd.
Langs de wegen, allemaal met kiezel verhard, waren greppels voor de waterafvoer.
Langzamerhand werden veel vergunning afgegeven voor het aanbrengen van duikers (buizen) voor de huizen en inritten, zodat men gemakkelijk naar binnen kon
lopen of rijden.
Burgemeester Jan Pieter Hubertus Ruijpers was een vooruitziende man en heeft
persoonlijk veel bijgedragen aan deze verbetering (opzichters voor wegen en
woningbouw waren er niet, evenmin als commissies die andere zaken regelden).
Hij was een godsdienstig mens en de hulpbehoevenden uit het dorp deden nooit
vergeefs een beroep op zijn milddadigheid.
Na zijn aftreden als burgemeester, verhuisde hij met zijn echtgenote naar zijn zoon
Willem die burgemeester was in Urmond.
Dhr. Ruijpers is daar op 30 oktober 1933 overleden.
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Zowel in Urmond op 2 november
als in Schin op Geul op 3 november
werd een lijkdienst gehouden voor
deze eenvoudige, maar geliefde burgemeester.
Hij is begraven op het kerkhof van
Schin op Geul.
Zijn echtgenote,
Laeven Maria,
Rosalie, Antoinette, Hubertina verhuisde daarna naar haar dochter
Christine in Hasselt en is daar overleden op 8 mei 1938 en is op 11mei
daaropvolgend in Schin op Geul ter
aarde besteld.
4

Burgemeester Jan Hubertus Ruijpers.

Jan Hubertus Ruijpers was de oudste zoon uit het gezin
van Burgemeester Jan Pieter Hubertus Ruijpers en
Laeven Maria Antoinetta Rosalia.
Hij werd geboren op 14 juli 1886 in Schin op Geul.
Na de lagere school studeerde hij bij de Broeders in
Valkenburg.
Van 1 januari 1907 tot 31 december 1915 was hij onbezoldigd ambtenaar van de secretarie te Schin op
Geul.
Ook was hij enige jaren procuratiehouder bij de Limburgse Tramweg Maatschappij te Maastricht.
Hij huwde op 26 september 1912 te Schin op Geul met Anna Gudula Meisenberg,
geboren op 19 februari 1883 en afkomstig uit Nothberg (Oirsbach).
Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren (zie genealogie 111-0)
In 1923 kocht Jan Hubert Ruijpers een stuk grond langs de toenmalige provinciale
weg Valkenburg - Gulpen. Hier bouwde hij een jaar later zijn woonhuis, nu Tolhuisstraat no. 1 (in eigendom van de familie Jac. Eyssen-Wierts).
Op 37-jarige leeftijd werd hij bij koninklijk besluit d.d. 7 mei 1924 benoemd tot
burgemeester van Schin op Geul met een jaarwedde van fl. 1.200,00.
Het salaris van de burgemeester-secretaris werd op 25 november 1927 verhoogd
totfl. 3.150,00.
In 1929 werd Ruijpers herbenoemd als ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
Hij had een zwakke gezondheid en moest op medisch advies van Dr. Kettler in
Valkenburg meerdere malen met ziekteverlof, soms wel voor twee maanden.
Ook tijdens de ambtsperiode van burgemeester Jan Hubert Ruijpers werden in
ons dorp veel werken uitgevoerd.
Het eerste en tevens voornaamste werk was het realiseren van een bovenverdieping op de bestaande school, zodat er zes klassen waren.
Direct daarna, op 11 december 1925, werd die openbare school met meubilair en
lesmaterialen overgedragen aan het kerkbestuur.
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Verslag van de installatie vergadering van
Jan Hubert Ruijpers op zondag 25 mei 1924
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Vanaf dit moment was het een bijzondere school. Wegen werden verbeterd en
verbreed, zoals de Goudsberg, Krekelsbosweg, Walemerweg en de Starterweg,
tegenwoordig Vinkenbergstraat genoemd.
De autobusdienst Valkenburg - Vaals van de firma Jagers en Pauly uit Vaals deed
op 18 februari 1931 voor het eerst ons dorp aan, hetgeen weer een behoorlijke
reisverbetering met die plaatsen betekende.
Het kerkbestuur ontving in 1926 een behoorlijke subsidie voor het uitbreiden van
de kerk.
De straatverlichting werd in ons dorp aangelegd, waardoor de veiligheid bij avond
en nacht stukken verbeterd werd.
In 1935 wilde men een nieuw gemeentehuis bouwen, direct achter de Geulbrug
aan de Breeweg, waar nu de Mauritiussingel begint.
Maar de eigenaresse van de grond wilde die voorlopig niet verkopen en zodoende
bleef men in het oude gemeentehuis.
De raadzaal naast de school werd verbouwd in 1925 en de veldwachterwoning
met het "cachot" erachter werd in 1931 gerealiseerd.
In de dertiger jaren werd de provinciale weg vanaf het Panhuis omgelegd en kon
men via de toen nieuw gebouwde Geulbrug veel sneller Schoonbron bereiken,
waardoor de Breeweg, Tolhuisstraat en Hoogbeek minder druk bereden werden.
Voor het bouwen van het houten gemeenschapshuis "La Baraque" werd in 1938
een vergunning afgegeven.
In 1938 kwam de mobilisatie en werden er vier kazematten in ons dorp gebouwd,
die later door militairen bewaakt werden. Voor deze militairen werden houten loodsen als onderdak gebouwd in de Hanewei naast café Coumans.
Van gemeentewege had men veel beslommeringen met deze zaken.
De annexatie van Schin op Geul bij Valkenburg kwam in die jaren in een stroomversnelling en werd door de inval van de Duitsers op 10 mei 1940 enige maanden
vertraagd, maar niet uitgesteld.
Aan burgemeester Ruijpers werd op 1 oktober 1940 bij de opheffing van de Gemeente Schin op Geul eervol ontslag verleend.
Hij kreeg in de nieuwe gemeente Valkenburg-Houthem de betrekking als ambtenaar van de Burgerlijke Stand aangeboden.
Dagelijks ging hij te voet langs de Geul naar zijn nieuwe werkplek.
In 1941 benoemde de bezetter hem tot burgemeester van Grevenbicht, Obbicht
en Papen hoven.
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Maar dhr. Ruijpers wilde perse niet voor de bezetter werken en meldde zich na
een week ziek.
Dr. Kettler uit Valkenburg gaf hem een schriftelijke verklaring dat hij wegens ziekte
het werk niet kon uitvoeren. Hierna volgde z'n afkeuring.
De heer Ruijpers is ongeveer vanaf de oprichting van de Fanfare St. Cornelius in
1919 bestuurslid geweest, ook nog toen hij in Brunssum woonde.
Hij was tevens lid van de "Vrijwillige Burgerwacht".
Tijdens zijn ambtsperiode heeft hij meermalen zieken en behoeftige dorpsbewoners van levensmiddelen en kleding voorzien, die hij uit zijn eigen gezinsbudget
betaalde.
Hoewel een jaloerse enkeling na de oorlog probeerde de burgemeester te betichten
pro-Duits te zijn geweest, is het tegendeel waar. En er is nooit enige aanwijzing of
bewijsmateriaal voor gevonden, en ook nooit een aanklacht ingediend.

Na het overlijden van zijn echtgenote Anna Gudula
Meisenberg op 18 juni 1954 ging dhr. Ruijpers wonen bij zijdachter Christine Wijshoff-Ruijpers in
Brunssum.
Hier overleed hij op 28 december 1957 en werd op
woensdag 1 januari 1958 in Schin op Geul onder
muzikale begeleiding van de Fanfare begraven.

Anna Gudula Meisenberg,
echtgenote van
Jan Hubert Ruijpers.

Hij was een vroom christen en een vriend voor iedereen.
Zijn heengaan betekende het verdwijnen van het laatste tastbare bewijs van de
gemeente Schin op Geul.
Overigens, zijn ambtsketen is in deze periode verdwenen en sindsdien, ondanks
naspeuringen bij alle mogelijke instanties onvindbaar.
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Dré Kickken.

bronvermelding:
Gem. Archief te Valkenburg
Familie-archief en
Interviews dorpsbewoners
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