
De oude boom in het Scheepveld 

  Wat heeft hij allemaal meegemaakt 

Met zijn  170 tal jaarringen, willen we alles wat deze boom heeft meegemaakt 

in kaart brengen.  

In 1826 de scheiding van Mopertingen van de parochie Eigenbilzen. Reeds 

geruime tijd maakte Mopertingen aanstalten om een zelfstandige parochie te 

worden. Door toedoen van Mgr van Bommel, bisschop van Luik, werd op 24-

12-1834 de parochie Mopertingen ingericht en zelfstandig verklaard. 

Onmiddellijk werd begonnen met de bouw van de kerk en de afbraak van de 

capella castralis. Ze werd ingewijd in de loop van het jaar 1835.  

Het lijdt niet de minste twijfel, dat Eigenbilzen met de bouw van ook een 

nieuwe kerk heeft willen onderdoen aan Mopertingen. De kerkwijding van onze 

tweede kerk van Eigenbilzen had plaats op 4 juli 1850 door Mgr van Bommel 

bisschop van Luik. Deze kerk heeft niet lang mogen bestaan, het was maar een 

kleine kerk voor een grote parochie.   

De bevrijding van de afhankelijkheid van de Hollanders in 1830 mogen wij niet 

vergeten. 

De aanleg van de spoorweg Hasselt naar Maastricht lijn 20 in 1856 er groeven 

meer dan 500 weklieden een 10 M. diepe sleuf door den Hartenberg. De eerste 

trein reed er in 1868 onder grote belangstelling.   

 In 1871: de vondst van de Cannesberg, het Keltisch vorstengraf. 

 

De Koninklijke Harmonie Aurora werd in 1877 gesticht onder impuls van Hubert 

Brepoels en E.H. Geyen kapelaan te Eigenbilzen. Aanvankelijk begon Aurora als 

zangmaatschappij “De Vlaamse Kerels”. 

Bij de algemene staatsverkiezingen van 1879, kwam immers de liberale partij 

als overwinnaar uit de bus. Gedreven door de haat van god en de kerk, werd er 

een schoolwet gestemd, waarbij een schoolstrijd begon en de katholieke 

godsdienst voor goed zou verbannen worden uit het jeugdonderwijs. 

In 1892 werd door Adolf Nivelle een zangvereniging gesticht en uit deze 

vereniging ontstond de muziekmaatschappij, in 1906 werden nieuwe 



instrumenten aangekocht en in januari 1907 werd de Lauwerkrans omgedoopt 

tot de fanfare. 

De Lauwerkrans zong samen met de fanfare van Eigenbilzen  de langverwachte 

en zoete vrede tussen de twee dorpen. 

22 mei 1897: blikseminslag op de pachthoeve van de kinderen Swennen, 

gebouwen in brand, 9 varkens en alle meubels bleven er in. Rest van het vee 

kon gered worden. Alles was verzekerd. 

Landelijke Gilde hier opgericht te Mopertingen in 1898. 

Op 13 oktober 1898 werden het klooster en de schoollokalen ingehuldigd te 

Eigenbilzen.  

In de lente van 1900 is de Dorpstraat van Mopertingen geplaveid.  

25 januari 1902: de kapel in het Scheepveld kreeg bezoek van dieven. 

12 maart 1902: verkoop van windgraanmolen van de familie Pieter Carmans-

Vanroy, gelegen aan de kiezelweg naar Maastrichter 

5 augustus 1905: wijding nieuwe kapel op grond van de kinderen Carmans aan 

de windmolen. 

22 oktober 1905: ook in Mopertingen zal hier deze winter een brouwerij tot 

stand gebracht worden en uit gebaat door de familie Huygen-Vanroy. 

20 maart 1909: vierden Mopertingen haar eerste marktdag, alles was druk 

bezet en kwam veel volk. 

De bouw van de derde kerk van Eigenbilzen met inwijding op 1 augustus 1910 

door Mgr. Rutten bisschop van Luik.  

1914 brak 1ste wereldoorlog uit met al zijn verwoestingen.  

De bevrijding op 11 november 1918 heeft onze samenleving grondig doen 

veranderen. 

Pastoor Moris die benoemd werd te Mopertingen op 28-mei 1898, zijn eerste 

doel was een nieuwe kerk te bouwen. Op 14 oktober 1899 is men begonnen 

met de afbraak van de oude kerk. De nieuwe neo-romaanse kerk werd gewijd 

op 2 juli 1903 door Mgr. Rutten bisschop van Luik. 



Oprichting van een handmelkerij in 1919 in de Blookstraat van Mopertingen, 

dan in augustus 1929 oprichting gewestelijke stoommelkerij St.Bertilia aan de 

Maastrichterstraat.   

25 september 1920: ter gelegenheid van de inhuldiging van de gedenksteen ter 

ere onze gesneuvelde soldaten, zullen er grote feesten plaats vinden. 

Op 23 februari 1925 werden we allen opgeschrikt door en hevige aardbeving, 

met een tragisch gevolg. Mevr. Marie-Theresia Coenegrachts die inwoonden bij  

opliep en overleed.  

8 mei 1926: oprichting kapel O.L.V. van Rust bij “Mjattes Thijze”  

14 april 1928: opening Smidse Blooksraat bij Lambert Meesters-Steegen 

De uitgraving en gevecht tegen het drijfzand wat veel werk met zich meebracht 

aan het Albertkanaal in 1930, op 23 oktober 1933 bracht koning Albert I en 

koningin Elisabeth een bezoek aan de werken. 

6 februari 1932: verbreding baan Mopertingen naar Tongeren. 

24 oktober 1932: blikseminslag om 1 uur s’nachts op de stallen met brand bij 

de families Parthoens-Hensen en Goossens-Hensen. Door de ijverige hulp van 

de geburen kon het vee gered worden, niettemin werden 6 vette varkens en 

een zeug met biggen verbrand. De oogst van beide gezinnen en een partij 

landbouwalaam ging in de vlammen op. Alles was verzekerd. 

De nieuwe fanfare Recht door Zee die onverwachts uit de grond oprees in 

1933. 

In 1935 werd de spits van onze kerktoren van 25 m. naar 45 m. gebracht.  

In mei 1940 brak de 2de wereldoorlog uit, Ferdy Jans was toen 6 weken oud en 

al mee als vluchteling uit vrees voor de Duitsers.  

Het gevallen Engels vliegtuig in het talud van het Albertkanaal in 1940 en de 

twee V bommen die vielen in februari 1945 te Eigenbilzen.  

Op 12 juni 1946 werd Simon Huskens gedood door een blikseminslag aan het 

kruisje einde Schuthagen grens met Gellik. 

Het gemengd koor den Blanckaert uit Mopertingen is in 1968 opgericht. 

De ruilverkaveling in de jaren 1970, heeft de toegang tot het veld ook voor  

fietsers en wandelaars mogelijk gemaakt. 



 Op 13 april in 1992 werden we hevig opgeschrikt in de nacht rond 3 uur door 

een aardbeving van 5,8 op de schaal van richter.   

De aardbeving op woensdag 5 augustus 2009 in de regio Bilzen met een kracht 

van 2,7 op de schaal van Richter was hier goed voelbaar. 

Door enkele blikseminslagen, storm en wind heeft onze boom het moeten 

begeven. En in februari 2019 werd hij geveld en zal nog voor vele jaren zijn 

geschiedenis prijs geven. 

Bronnen: Bilzenaar, knipsels uit het Belang van Limburg, de geschiedenis van 

Limburg, Bilisium en uit eigen archief. 


