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Cvan ele Cpeclactie
We hadden het nauwelijks durven hopen. Het eerste nummer van "UIT EIJSDENS VERLEDEN” is de deur

uit gevlogen. Een 2e en 3e oplage waren nodig om aan de vraag te kunnen voldoen. En nog steeds is er

belangstelling voor het eerste nummer.

De reacties waren al even enthousiast. Van verschillende mensen kregen we foto's, aanvullingen en suggesties,

allemaal hartelijk dank daarvoor.

Heeft U nog oude foto,s te leen of te geef of een verhaal(tje) voor in “UIT EIJSDENS VERLEDEN”? Het is

allemaal erg welkom. Dit tijdschrift is bedoeld om vóór en dóór Eijsdenaren geschreven te worden!

Ideeën enz., kunt U kwijt bij de redactie, p.a. Cramignonstraat 27 te Eijsden.

' Door de medewerking van verschillende Eijsdenaren kunnen we U een aantal aanvullingen geven op de rubriek

“Kent U ze nog?” uit het vorige nummer.

Bij de foto op blz. 18: nr. 26 Louis Reintjens
nr. 27 moet zijn Toine Magermans

nr. 51 Guus Renard
nr. 56
nr. 63 nog onbekend

Bij de foto op blz. 19: nr. 2 Trinette Piters
nr. 3 nog onbekend
nr. 10 nog onbekend
nr. 12 nog onbekend
nr. 15 Juliette Watrin
nr. 16 Trinette Cerfontaine
nr. 19 Lucie Theelen
nr. 21 Maria Flamand
nr. 22 nog onbekend
nr. 23 nog onbekend

Overigens als U zich abonneert voor 1978 (minimaal f. 25,-, zie laatste bladzijde) dan krijgt U het reeds

verschenen 1e nummer gratis!

En nu: Veel genoegen met het nieuwe nummer dat voor U ligt.



Sint Cpau/lcratitw
In de, reeds in de 9e eeuw bestaande, kerk van Mesch staat tegen de noordmuur op een achtkante zuil van

Naamse steen (16e eeuw) het beeld van Sint Pancratius.
Jhr. Victor de Stuersm heeft dit uit de 14e eeuw stammende lindehouten beeld, dat enigszins beschadigd
is, op zijn kosten laten polychromeren,op uitdrukkelijke voorwaarde dat het nooit uit de kerk verwijderd

zou worden.

Wie was St. Pancratius? (Gr.: de oppermachtige)
Pancratius was geboren uit een voornaam geslacht in Phrygië, in het westelijk deel van Klein-Azië. Als knaap

van 14 jaar kwam hij plm. 304 in Rome en werd page aan het hof van keizer Diocletianus. Door de Paus werd

hij in het christelijk geloof onderricht en ontving hij het H. Doopsel.
Toen hij later, om die redenen gegrepen, ondanks bedreigingen en rijke beloften van Diocletianus zelf, met

grote kloekmoedigheid weigerde aan de goden te offeren, werd hij ter dood veroordeeld.

Met mannelijke moed bood hij zijn hals aan en verwierf de marteldood.
In de nacht daarop haalde een vrome matrone, Octavilla, zijn lijk weg, zalfde het met welriekende balsem en

begroef het aan de Via Aurelia.
Boven zijn graf bouwde Paus Symmachus omstreeks 500 een basiliek.

Het is opvallend dat in ons land zo veel parochiekerken zijn toegewijd aan de jeugdige Sint Pancratius. In Lim-

burg zijn ons slechts bekend Heerlen en Mesch.(2)

Vroeger, en dat moet heel lang geleden zijn, stond er in de kerk van Mesch een gewijd ijzeren harnas.

De bedevaartgangers, volwassenen en kinderen, trokken in goed vertrouwen dit harnas of een gedeelte ervan

aan om zo de zegen van Sint Pancratius en genezing van kwalen af te smeken. Dit harnas nu is spoorloos ver-

dwenen. Tot voor enkele jaren hingen er onder het beeld enige ijzeren banden, het enige misschien, dat van

dit harnas is overgebleven. Men legde zich toen de ijzeren banden op schouder, arm of been in de hoop zo

genezen te worden.

De devotie tot de Heilige Pancratius moet al heel oud zijn.

In de tijd van de Franken werd hij al vereerd als patroon van de jeugd. Als patroon van de trouw aan de eed,

een van de ridderlijke deugden, genoot hij grote verering van de Germaanse ridders die aan de kruistochten

deelnamen.
Later breidde zijn patronaat zich ook uit tot de jonge soldaten. Misschien daarom is Sint Pancratius voorge-

steld als jonge ridder.
Sint Pancratius werd zo ook de patroon van de kinderen en zijn hulp werd ingeroepen tegen allerlei kinder-

ziekten als kinderverlamming, eczeem en ontstoken klieren. Nadien maakten ook de volwassenen zich meester

van Sint Pancratius en riepen hem aan bij jicht en reumatiek.
Pelgrims uit de hele grensstreek van Zuid-Limburg en ook uit het Luikse Walenland pelgrimeerden naar

Sint Pancratius.
Die van Luik kwamen zelfs met de boot Luik-Maastricht vice-versa tot Eijsden en trokken dan in processie

biddende naar Mesch.
De mensen van Eupen en Malmedy kwamen vooral naar Sint Pancratius als ze geplaagd werden door eczeem.

De Walen achtten hem meer als patroon van zwakke en gehandicapte kinderen.
De grote bidweg geschiedde vroeger eigenlijk in driehoeksverband. Men trok naar St. Firmin “ninRichelle
boven Argenteau, St. Hadelin in Wezet (Visé) en Sint Pancratius in Mesch. Die drie Heiligen hoorden bij

elkaar. Een devote oude man beweerde zelfs dat de drie neven van elkaar waren!

Het feest van Sint Pancratius wordt gevierd op 12 mei. Met Sint Servaas en Sint Bonifatius vormtSint Pancra-

tius het door fruittelers en tuinders gevreesde trio van de IJsheiligen.
Omdat begin mei de mensen overstelpt zijn met werk in veld en wei, wordt het eigenlijke grote feest uitge-

steld tot de voorlaatste zondag van augustus. Dan is Meschergaank en tegelijk ook grote kermis in Mesch.



Hoe belangrijk de Meschergaank honderd jaar geleden voor de parochie was, maken we op uit de registers

van de parochie Mesch. We lezen daar:
Joannes Baptista Hubertus Be(o)rckelmans geboren te Roermond 9 October 1825. priester en kapelaan te

Sittard 30 september 1853 en Rector der Sint Michielskerk 24 December 1861.

Werd pastoor'te Mesch den 3 October 1874 en overleed aldaar den 16 November 187 5. Onder dezen pastoor

is de toren en een gedeelte der kerk ingevallen, namelijk den 21 Augustus van het jaar 1875. Op dien dag

zijnde eenen Zaterdag, daags voor de kermis te Mesch, hebben de parochianen met den burgemeester Petrus

Theunissen aan hun hoofd, den ingang geruimd om de parochianen en de vreemden een toegang te maken

tot de kerk om Zondags de reliquieën van de Heilige Pancratius patroon der kerk te kunnen vereren (4).

Nu nog komen de mensen van heinde en verre biddend naar Mesch, om op voorspraak van Sint Pancratius

genezing te verkrijgen van al hun kwalen: als het hun zalig is!

Noten:
(1) Jhr. Mr. Victor Eugene Louis de Stuers werd geboren te Maastricht, 20 October 1843 en overleed in

1916 te 's Gravenhage.
In 1875 werd hij referendaris bij de nieuw opgerichte afdeling Kunsten en Wetenschappen van het

Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Samen met Cuypers heeft hij het Rijksmuseum tot stand gebracht.

Victor de Stuers was een zeer strijdbare figuur, die door zijn vaak scherpe artikelen ook menige vijand

kreeg. Zie o.a. het verhaal "Holland op zijn smalst” (De Gids 1873)
Door zijn sterke persoonlijkheid heeft hij de basis gelegd voor de zorg van de overheid voor de monu-

menten, musea en archieven in Nederland.

Zonder de Stuers zou er nog veel meer verdwenen zijn dan er nu al is verdwenen. De Stuers kreeg

dan ook uiteindelijk algemene waardering.

(2) "Het Jaar des Heeren ” door Pius Parsch Deel II blz. 751.

(3) St. Firmin feestdag 25 september.
Zoon van senator Firmin van Pamplona (Sp. ), geloofsverkondiger in Gallië, bisschop van Amiens,

martelaar 3e eeuw.
St. Hadelin feestdag 3 februari.
Abt van Celles bij Dinant plm. 696. Tijdgenoot van St. Lambertus.

(4) De Kerktoren stond overigens al 40 jaar op instorten !

De kronieken van de parochie Mesch vermelden.'

9 april 183 7.
Ons in kennis gelegd wordt, dat den toren onuijtstelbare reparatie'n vereijst, bij welker verzuijmenis

de kerk en mensen aan zekeren onheijlen zouden blootgesteld worden, die veroorzaakt konnen worden

of door het omvallen van deszelfs muur of afvallen der stenen en de onmogelijkheid van het kerkfabriek

om daar in te voor te zien, aan den heer Gouverneur in kennis te leggen, opdat op het spoedigst daarin

mag voorzien worden.
Zo luidde de hartekreet van Pastoor Vrancken.

J. Ch. Warnier
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`ïzaart (gemeente nclen (II)
In het eerste nummer van "Uit Eijsdens Verleden” heeft U op bladzijde 4 een fraaie kaart van de gemeente
Eijsden kunnen vinden. Het is misschien wel aardig daar nog het een en ander over te vertellen.

De kaart is afkomstig uit de gemeenteatlas van J. Kuyper uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden in de
periode 1865 - 1870. Aan alle toenmalige gemeentes van Nederland werden afzonderlijke kaartjes gewijd. De
gehele gemeenteatlas bestond dan ook maar uit liefst 7 delen. Het werk was gebaseerd op de beroemde topo-
grafische en militaire kaart (stafkaart) die in 1850 voor het eerst begon te verschijnen. De gemeenteatlas ken-
merkt zich dan ook door een grote nauwkeurigheid1 .
Ons kaartje van Eijsden dateert uit 1866. Van Mesch bestaat een afzonderlijk kaartje, omdat dit toendertijd
een afzonderlijke gemeente was. Van dit kaartje zult U in een van de volgende nummers een afbeelding vinden.
Als je de toenmalige gemeente Eijsden bekijkt -neem het kaartje uit het eerste nummer er maar eens bij - dan

zieje tal van aardige details. Het is bijvoorbeeld heel interessant om na te gaan welke voetpaden en steegjes (aange-
geven door stippellijnen) er allemaal op terug te vinden zijn. Veel is inmiddels verdwenen, alhoewel van de
andere kant ook weer niet alle paden aangegeven zijn. Ook de totale toenmalige bebouwing staat er op, en
dat is wel heel wat minder dan we nu gewend zijn. Ook blijkt dat in 1866 al steengroeven waren waar nu op

veel grotere schaal grind wordt gewonnen en waar het watersportcentrum en een klein stukje natuurgebied in

wording zijn.

ss “geen
Met de komst van de trein kwam ook de handel om en nabij het Station tot grote bloei.
Diverse caféls en andere middenstanders vestigden zich nabij het Station.

We zien ook dat de spoorlijn van Luik naar Maastricht al bestaat. Het ijzeren paard stoomt dan al enkele jaren
over Eijsdens grondgebied, want op 24 november 1861 werd de dienst tussen Luik en Maastricht geopend,
nadat op 10 november tevoren dit met uitgebreide inwijdingsfeesten gevierd was. Er was toen nog geen spra-

ke van één spoorwegmaatschappij voor heel Nederland, maar van tal van maatschappijen en maatschappijtjes.
Dat was ook hier het geval. In 1856 werd namelijk aan de heren B. Suermondt grondeigenaar te Aken, A. Ga-

diot grondeigenaar te Gronsveld en F. Schiffers grondeigenaar te Ixelles-lez Bruxelles concessie verleend om
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een spoorweg te gaan exploiteren tussen Luik en Maastricht. Deze kapitaalkrachtige lieden richtten daartoe

een eigen spoorwegmij op: "De Maastricht-Luiksche Spoorwegmaatschappij”. In 1860 werd begonnen met

het werk en in November 1861 reden de eerste treinen dus al. De dienst ging men onderhouden met 5 stoom-

lokomotieven met tender, 22 rijtuigen voor personenvervoer merendeels derde klasse, en 104 goederenwagons.

De treinen reden ook al meteen over dubbel spoor. De zaken werden dus grondig aangepakt. Als bij-

zonderheid wordt in de stukken vermeld dat niet overdekte personenwagens niet in gebruik zijn ! Zo progres-

sief was men dus al bij de "Maastricht-Luiksche”. Op onze kaart vinden we nog geen enkele bebouwing aan

het stationsplein, men heeft enkel het spoor ingetekend. Overigens werd er door B. en W. van Eijsden nogal

wat geklaagd over het afsnijden van buurtwegen door de nieuwe ijzeren weg en het ontbreken van voldoende

overgangen in ruil daarvoor. Wij zouden hierbij aan B.en W.van 1861 kunnen vertellen dat er bij de aanleg van een

autobaan in onze tijd nog heel wat minder zachtzinnig wordt omgesprongen met bestaande verbindingen (Wit-

huisl) 2 Overigens reed de trein vroeger al met een behoorlijke snelheid.In 1891 werd over de afstand Maastricht-

Eijsden 17 minuten gedaan waarbij de reizigers ook in Gronsveld konden instappen, in 1935 deed de stoomtrein

er lminuut minder over waarbij in Gronsveld en in Maarland werd gestopt.3

äisssš; \EE i

Grensstation Eijsden, vroeger erg belangrijk. Foto plm. 1910.

Als we nog even terug gaan naar onze kaart en nu het Withuis opzoeken kunnen we met enige moeite ontcijfe-

ren dat hier een tol gevestigd was. De tol te Withuis was er één van de drie op de grote weg der eerste klasse

van Maastricht naar Battice zoals de officiële benaming toen luidde. De andere 2 tollen lagen in Heer (aan het

kruispunt) en in Rijckholt (tegenover de Broekweg). Het tolhuis van Withuis lag precies in de hoek die de

Voerstraat, ofwel de oude Stationstraat, maakt met de oude Rijksweg, kadastraal destijds bekend als sektie E

nr. 1056. Het tolhuis is ook het eigenlijke Withuis. Daar woonde de pachter en daar werd het tolgeld ontvangen.

Er stond daar een tolpaal en vermoedelijk was er ook een tolboom waarmee de weg afgesloten kon worden.

De tol werd in het openbaar verpacht voor een bepaalde som per jaar. Als pachter vonden we de heer L. Co-

lette, landbouwer te Eijsden die de tol van Withuis pachtte met ingang van 1 mei 1882 voor een som van f. 490.-

Tolheffing was een manier van belastingheffing die een aantal verlichte geesten een doorn in het oog was,

want de tol vormde natuurlijk een belemmering voor vrije handel en verkeer. A1 vanaf 1872 werden stappen

ondernomen om de tollen afgeschaft te krijgen. Maar vadertje Staat miste de inkomsten van de tollen niet

graag en pas in 1900 werden de rijkstollen bij de wet van 22 julli 1899 (Stbl. nr. 173) afgeschaft. Te midder-

nacht 30 april - 1 mei 1900 moesten alle tolbomen in open stand worden vastgezet en vervolgens afgebroken

worden. Hoe de gang van zaken vóór dit tijdstip bij de tol in Eijsden was, lezen we in de desbetreffende in-



strukties: “De pachters moeten dadelijk bij de aankomst van den reiziger, zoo wel bij nacht als bij dag, zon-

der eenig oponthoud kwitantie geven",” ...Zij zijn verplicht den reiziger beleefd te behandelen en, indien hij

het verlangt, inzage te geven van het pachtcontract en van het tarief der tolgelden”. Verder lezen we "In het

tolhuis moet ten allen tijde een register met pen en inkt voorhanden zijn, opdat de reizigers hunne bezwaren

kunnen opteekenen” en ” Voor ieder blad dat daarin wordt vermist, wordt een boete van zes gulden verbeurd”.

Ook moest de tolboom altijd dicht zijn en niet half open staan.

Hierbij vindt U de tarieven die op het einde van de vorige eeuw aan de tol te Withuis werden geheven. Die ta-

rieven veroorzaakten wel eens moeilijkheden. Zo protesteerde de heer F. Lebens voorzien van de fraaie titel

"Ingenieur honoraire des Ponts et Chaussées en Belgique” en in Eijsden woonachtig, tegen het feit dat hij

tolgeld moest betalen. Wat was namelijk het geval? De heer Lebens had de gewoonte bij zijn reizen naar België

via de Langstraat (-Wilhelminastraat) en de Voerstraat (- oude Stationstraat) rechts de Rijksweg op te draaien

en zo België in te rijden. Hij liet de tol van Withuis dus net links liggen en meende aldus geen tol te hoeven be-

talen. Het rijk, ook niet achterlijk, had daar iets op gevonden en bepaald dat als men gebruik maakte van de

zijwegen die binnen 200 meter aan weerszijden van de tol op de rijksweg uitkwamen, men ook tol diende te

betalen en wel de helft. Lebens maakte zijn reizen per rijtuig. Dat rijtuig werd gedragen door twee paar wielen

(tol: 2 x f. 0.025) en voortgetrokken door een paard (tol: f. 0.05). Normale tol zou dus zijn 10 cent. En hij

diende nu dus de helft, 5 cent, te betalen omdat hij van een zijweg, de Voerstraat, afkwam. Daar hielp geen

lievemoederen aan, ondanks de talrijke brieven die hij schreef om te protesteren. Dat halve tarief gold ook voor

de zijweg naar Mesch, de Kommelweg. Daartoe was daar zelfs een zgn. bijpaal geplaatst. Zoals gezegd, in 1900

hoorde de tol van Withuis tot het verleden en hoefden de inwoners van Eijsden zich niet meer druk te maken

over die vervelende tol, en ook geen omweggetjes over veldwegen e.d. meer te verzinnen om die tol te omzei-

len, iets wat veelvuldig was voorgekomen!4

Withuis, plek waar tot in 1900 een tolgeuestigd was. Het witte huisje rechts, met sluitsteen 1 735, is mogelijk

nog een deel van het Tolhuis.



TOLTARIEVEN

Het tolgeld wordt geheven naar het volgende tarief:
Voor elk paar wielen van een rii- of voertuig, met uitzonde-

ring van krui-, hand- en trapwagens en van wagens met
honden, bokken of geiten bespannen 0.02 5

Voor een onaangespannen paard of muilezel; voor
een aangespannen paard of muilezel, zoo er
niet meer dan vier voor hetzelfde rij- of voer-
tuig zijn gespannen, en anders voor elk der
vier eersten 0.05

Voor een vijfde aangespannen paard of muilezel 0.075
Voor een zesde aangespannen paard of muilezel 0.10
Voor een zevende aangespannen paard of muilezel 0.20
Voor elk paard of elken muilezel boven de zeven

aangespannen 0.30
Voor een aangespannen rund of ezel 0.02 5

Voor elk rund of ezel aangespannen met meer
dan vier paarden 0.05

Als het getal wielen van een rij- of voertuig oneven is,
wordt het tolgeld berekend, alsof er één wiel meer was.
van de wagens op een paardenspoorweg gebruikt wordende

voor ieder aangespannen trekdier 0.04
Voor elken door stoomkracht bewogen tramwa-

gen, en voor elke locomotief 0.05

Grensovergang Withuis 1909.
Doorvoer destijds voornamelijk Her-
ve - kaas en Kalksteen uit Seilles (B.),
verder schapenwol van vrijwel over
de gehele wereld die in de Vesdre
bij Verviers gewassen werd.
P.S.: Kleine meisje links op de
voorgrond is Maria van der Cruijs -
Walpot.

NOTEN:
(1) Mr. S.J. Fockema Andreae, Geschiedenis der Kartografie van Nederland, 's-Gravenhage 194 7, p. 102.

(2) Rijksarchief in Limburg, Archief hoofdingenieur Rijkswaterstaat in Limburg, inv, nrs. 18 en 19

(1851 - 1866).
De concessie werd verleend bij K.B. van 30juli 1856, nr. 80.

(3) Viè'tor en Co, Groningen, Zomergids 1891. Dienstregeling der treinen 1935, Belgische Spoorwegen.

(4) Rijksarchief in Limburg, ProvinciaalArchief, inv. nrs. 7747 en 7748.

Hans van Hall



ïwartierotaat van gëwäfcm C,Boeroma (deelz)
Aanvulling deel 1:
kwartier 10, overleden 23 - 2 - 1907, Oost.
kwartier 11, overleden 16-11-1944, Oost
kwartier 20, overleden 16 - 5 - 1895, Keer.
kwartier 24/25, huwden te Lanaken (B), 10 - 4 - 1855.

INLEIDING
Dit is het eerste deel van een serie waarin de beschrijving van de kwartieren volgt. De kwartieren worden zo ge-

groepeerd, dat per deel alle kwartieren van een bepaalde familie bij elkaar staan te beginnen met het oudst
bekende. Wanneer de omvang van de familie het enigszins toelaat wordt in een overzicht de gehele stamboom

uitgewerkt, doch alleen van de betreffende kwartieren wordt een beschrijving gegeven. Een stamboom, ge-

slachtslijst of genealogie is een familievoorstelling waarin zijn opgenomen alle afstammelingen in mannelijke

lijn (naamdragers) van een bepaalde voorvader. De generatienummering van een stamboom komt niet overeen

met die in de kwartierstaat. In een stamboom krijgt de oudst bekende generatie nummer 1, terwijl in een

kwartierstaat de jongste generatie (de probant), in het door ons gebruikte systeem nummer 1 krijgt. Een

tweede systeem geeft de ouders van de probant nummer 1 en de probant géén nummer.
Volgt nu de stamboom van de familie Boersma, waarin beschreven de kwartieren 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 17 en

33. De tussen haakjes geplaatste nummering achter de personen wijst op de plaats in de kwartierstaat. Zo is

bijvoorbeeld (VI-33) een persoon uit de zesde generatie met kwartiemummer 33. Tenzij anders vermeld wer-
den alle gegevens uit de registers van de Burgerlijke Stand, de doop- trouw-en begraafregisters (DTB-boeken),
de bevolkingsregisters, de memories van successie of de huwelijksbijlagen betrokken. Voor onderzoek gedaan

op de gemeentesecretarie te Eijsden is dank verschuldigd aan de heer Jef Reintjens.

OORSPRONG VAN DE FAMILIE BOERSMA

Op 16-12-1791 werd in de Zuider-Drachten (Gemeente Drachten, provincie Friesland) Baukjen Jans (VI-33)

geboren. Ze is het tweede' kind van Jelle Jans (VII-66) en Antje Keimpes (VII-67) die op 20-5-1787 te

Drachten gehuwd waren. Baukjen werd op 8-1-1792 Nederlands Hervormd gedoopt. In haar vijfentwintigste
levensjaar is ze ongehuwd bevallen van een kind van het mannelijke geslacht.

Dit kind geboren in de Zuider-Drachten op 12-2-1816, gaf ze de voor- en toenamen van Foke Wietzes Boersma

(V-16). Ik citeer2 : ” des avonds ten elf uren Baukjen Jans, arbeidster wonende in de Zuiderdragten, in het------

huis N 117 in de Zuiderdragten is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, het welk hij ons voor-

stelde, aan hetzelve de voor- en toenamen van Foke Wietzes Boersma gevende ..... ”.

Op de vraag waarom Baukjen die zelf Jans heette haar zoon Boersma noemt is geen afdoend antwoord te ge-

ven3 . Enerzijds denk ik aan een soort represaille maatregel tegen de vader, anderzijds als een gehoorzaming
aan het keizerlijk decreet van 18-8-1811 dat iedereen beval een vaste geslachtsnaam aan te nemen4 . Hoe dan
ook, deze onwettige (-natuurlijke) zoon van Baukjen Jans is de stamvader van de familie Boersma5 .
Baukjen is naderhand naar Oostwold6 (Gemeente Leek, provincie Groningen) verhuisd en in het huwelijk ge-
treden met Jakob Jans Moes, landbouwer. Dit huwelijk bracht geen kinderen voort. Jakob overleed te Oost-
wold op 23-8-1829. Baukjen overleed eveneens te Oostwold en wel op 10-1-1849. In haar overlijdensakte
staat dat ze 76 jaar is geworden. In werkelijkheid is ze echter 57 jaar geworden.
Haar naam in de overlijdensakte is Bouktje Jans Boersema. Deze onjuistheden kunnen verklaard worden uit

het feit dat de ambtenaar van de Burgerlijke Stand verklaarde dat 7: .....zijnde de namen, beroep en woon-

plaats der ouders van de overledene de aangevers 7° niet bekend ..”Hieruit mag geconcludeerd worden

dat de aangevers evenmin juiste gegevens over Baukjen konden verstrekken.

DE OUDSTE GENERATIE VAN DE FAMILIE BOERSMA.

De stamvader Foke Wietzes zal ongetwijfeld hervormd gedoopt zijnß . Mede uit het feit dat hij huwde met de
hervormde Anna Elisabeth Fourestier Lanous (V-17), zijn moeder hervormd was en hij al zijn kinderen her-

vormd liet dopen. Het huwelijk werd gesloten te Maastricht op 29-3-1849 op welk tijdstip hij heerenknecht
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als beroep opgaf.
Anna Elisabeth geboren te Maastricht in de Witmakersstraat op 29-5-1828 is een dochter van Johan Daniel

Fourestier Lanous (VI-34), schoenmaker, en Catharina Lute (VI-35).

Naar de reden van zijn vertrek uit het Noorden des lands naar Maastricht kan met de huidige gegevens alleen

maar gegist worden.
In een akte van de Nationale Militie afgegeven te Groningen op 13-3-1840 vinden wij een signalement van hem

dat we kunnen vergelijken met een bewaard gebleven foto (afb. 1.). Hij was ingelijfd bij de 7de afdeling in-

fanterie1 °:

SIGNALEMENT

lengte 1 el 6 palmen 9 duim 5 streep.
aangezigt lang
voorhoofd hoog
oogen blaauw
neus ordinair9
mond idem
kin rond
haar blond
wenkbraauwen idem
merkbare teekenen geene

handteekening

Afb. 1.: Foke Wietzes Boersma (V-16)

Bij zijn eerste inschrijving in het bevolkingsregister van Maastricht is hij inwonend bij de fam. Fourestier

Lanous in de Tongersestraat en kroeghouder van beroep.

Uit zijn huwelijk met Anna Elisabeth Fourestier Lanous werden 11 kinderen geboren:

1. Maria Catharina, geb. Tongerschestraat 18-7-1849 Maastricht.

Huwde met Willem Verkerk, landbouwer.
2. Anna Cornelia, geb. Brusselschestraat 3-3-1851, Maastricht.

Huwde met Johan Heinrich Wilhelm Kip, slotmaker.
3. Maria Anna Jacobina, geb. Brusselschestraat 22-1-1853, Maastricht.

Huwde met Leonardus Piekema, fourier bij het 2de regiment infanterie.

Foke Wietzes is na de geboorte van zijn derde dochter met zijn gezin naar Woudsend (Gemeente Wijmbritse-

radeel, provincie Friesland) verhuisd. De periode dat hij in Woudsend woonde was hij veldwachter. In Wouds-

end werden geboren:
4. Boukje, 27-1-1855. Als enig gegeven is bekend dat hij op 29-5-1881 met attestatie naar Brussel is ver-

trokken. Verdere gegevens ontbreken.
5. Johan Daniel, 30-4-1857. Overleden te Maastricht 12-9-1858.Tongerschestraat.

Blijkens dit gegeven is de familie weer terug in Maastricht. In Maastricht Werd nog geboren:

6. Johan Daniel, Tongerschestraat 17-12-1859. Overleden te Maarland-Eijsden op 20-8-1861. Zijn graf-

steen staat nog steeds op het hervormd kerkhof in de Caestertstraat.
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Foke Wietzes is dus nogmaals verhuisd. Nu van Maastricht naar Eijsden.
In het bevolkingsregister van Eijsden komt hij voor sinds 23-3-1860. Van dan af woont hij "op de Steeg” tus-
sen Oost en Maarland. Naderhand werd dit "op het Broek” nr. 2. In de gemeente Eijsden werden de overige

kinderen geboren:
7. Catharina Maria Louisa, geb. aan het Barier 29-4-1862 Maarland - Eijsden.

8. Pieter Jan Lodewijk (IV-8), geb. 11-6-1864 aan den Spoorweg, Maarland-Eijsden. Gehuwd met Maria
Anna Schellings (IV-9). Beschrijving volgt.

9. Jacobus, geb. aan den Spoorweg 5-7-1866 Maarland-Eijsden. Overleden Maarland-Eijsden 12-10-1867.
Ook deze grafsteen is nog aanwezig op het hervormd kerkhof in de Caestertstraat.

10. Victor (afb. 2), geb. aan den Spoorweg 10-10-1868 Maarland-Eijsden, majoor. Huwde met Joanna Mie-
sen. Overleden Maastricht 5-5-1940. (alle nakomelingen, naamdragers, zijn in het stamboomoverzicht
opgenomen: middenpagina).

11. Johanna Amelia, geb. aan den Spoorweg 13-3-1871 Maarland-Eijsden.

ø, hc.-Ffomg maf;

Afb. 2.: Victor Boersma Afb. 3.: Pieter Jan Lodewijk Boersma

Hoewel alle kinderen van Foke Wietzes en Anna Elisabeth hervormd gedoopt zijn werden de meeste nader-
hand Rooms-Katholiek of hebben in ieder geval hun kinderen Rooms-Katholiek laten dopen.
Foke Wietzes heeft vele beroepen uitgeoefend en vaak nog tegelijkertijd ook. In de akten komen we hem
onder andere tegen als portier, leerlooiersgezel, herenknecht, koster, veldwachter, kroeghouder en als werk-
nemer bij de spoorwegen. In 1860 werd begonnen met de aanleg van de spoorlijn Maastricht-Luik. Het is aan-
nemelijk dat Foke van Maastricht naar Maarland is verhuisd om de werkgelegenheid die de spoorwegen boden,

immers 1860 is ook het jaar van zijn verhuizen. Waarschijnlijk was hij de eerste barierwacht in Maarland.
Hij overleed te Maarland aan den Spoorweg op 1 1-4-1 889 in de leeftijd van 73 jaar.Ook toen nog werd als beroep

spoorwegbeambte opgegeven. Na zijn overlijden is zijn vrouw ook nog geruime tijd barierwachtster geweest
evenals hun jongste dochter. Anna Elisabeth overleed te Maarland op 1-7-1902.
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PIETER JAN LODEWIJK BOERSMA (IV-8) (afb. 3).

Hij werd geboren op 11-6-1864 te Maarland-Eijsden aan den Spoorweg en op 26-6 daaropvolgend Nederlands
Hervormd gedoopt.
Hoewel goedgekeurd voor militaire dienst (lichting 1884) werd hij niet als zodanig opgeroepen.

In tegenwoordigheid van Victor Boersma (broer van de bruidegom),Martinus Schellings (broer van de bruid) Jo-

annes Hubertus Janssen (bekende van de contractanten) en Mathieu Wolfs (eveneens bekende van de contractan-
ten) werd ten overstaan van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand der gemeente Eijsden op 10-11-1893
het huwelijk gesloten tussen Pieter Jan Lodewijk Boersma, werkman, en Maria Anna Schellings (IV-9),
dienstmeid, afb. 4. Zij is een dochter van Adam Schillings (V-18), werkman, en Anna Catharina Miessen
(V-19). Ze werd geboren te Oost-Eijsden op de
Hoogstraat 9-9-1868. In tegenstelling tot haar man
was zij Rooms-Katholiek. Hun kinderen werden
ook Rooms-Katholiek gedoopt.
Na hun huwelijk gingen ze inwonen bij de ouders
van de bruidegom te Maarland aan het Spoor.
Hier werden vijf kinderen geboren:
Kinderen uit het huwelijk van Pieter Jan Lodewijk
Boersma en Maria Anna Schellings:
1. Victor Hubert (III-4), geb. 25-9-1894 op

het Broek nr 1 Maarland-Eijsden.. Gehuwd
met Maria Hubertina Julie Spronck (III-5).
Beschrijving volgt.

2. Adam Joseph (afb. 4), geb. 4-12-1895 op
het Broek nr 1 Maarland-Eijsden, hoofdran-
geerder Nederlandse Spoorwegen. Gehuwd
met Maria Agnes Daemen. Overleden Am-
sterdam 3-5-1975. (alle nakomelingen,
naamdragers, zijn in stamboomoverzicht
opgenomen; middenpagina). V

3. Pieter Jan Lodewijk (afb. 5), geb. 21-9-1899
op het Broek nr 1 Maarland-Eijsden, brou-
wersknecht, magazijnmeester. Gehuwd met
Cornelia Anna Josephina Meertens. (alle na-
komelingen, naamdragers, zijn in het stam-
boomoverzicht opgenomen; middenpagina)

4. Lambertus Hubertus (afb. 4), geb. 11-10-
1900 op het Broek nr 1 Maarland-Eijsden,
kelner. Ongehuwd, overleden te Maastricht
24-5-1959.

5. Anna Elisabeth (afb. 4), geb. 3-6-1902 op
het Broek nr 1 aan het Spoor Maarland-Eijs-

_ Afb. 4.: Familie-kiekje voor het huis aan het Spoor,
den. Huwde met Nicolaas Hubertus Alberts, Op het Broek m._ 1 cm 1922
bfigadiel' Sulfide K-M-Z-M- V. l.n.r. Lambertus Hubertus Boersma

Pieter Jan Lodewijk is twee jaar na de geboorte Anna Elisabeth Boersma met oudste dochter
van Anna Elisabeth te Oost-Eijsden overleden in Maria Anna Alberts Op Schoot;
de leeftijd van 39 jaar ep 29-2-1904. Hij werd be. Maria Anna Schellings;
graven op het kerkhof bij de kerk van Breust.

Adam Joseph Boersma

Vonden wij hem eerst als schoenmaker werkzaam, naderhand als kapper, uiteindelijk trad hij zijn vader in de
voetsporen en werd hij spoorwegwerker, ploegbaas. (vanaf ca. 1899 tot aan zijn dood).
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Na het overlijden van haar man nam Maria Anna het werk van "barierwacht" over. Haar taak was het openen
en sluiten van de overwegbomen en het verkopen van treinkaartjes (de trein stopte toen nog in Maarland).
Zij overleed te Maarland op 21-3-1941 en werd begraven op het kerkhof in Oost.

VICTOR HUBERT BOERSMA (III-4)
(afb. zie jrg. 1 nr. 1 pag. 13)

Hij werd geb. "op het Broek nr 1” Maarland
Eijsden, 25-9-1894. Tot aanzijnhuwelijkwerkzaam
als landbouwer, daarna ovenstoker bij de K.M.Z.M.
en na het overlijden van zijn vrouw landbouwers-
knecht bij Spronck in Oost. Hij huwde op
23-11-1923 te Eijsden met Maria Hubertina Julie

Spronck (III-5) geboortig van Keer, dochter van

Mathijs Spronck (IV-10), landbouwer, en Maria
Elisabeth Hubertina Huls (IV-11). Zijn vrouw
overleed reeds op 44-jarige leeftijd te Maarland op
24-3-1933 en werd op de begraafplaats te Breust-
Eijsden begraven. Zij was lid van de Aartsbroeder-
schap der H. Familie te Oost-Maarland alsmede
van de Broederschappen van O.L. Vrouw van de
Rozenkrans en van de H. Jozef.
Victor overleed te Eijsden, Bronkzondag 4-6-1972.

Kinderen voortgekomen uit het huwelijk van
Victor Hubert Boersma en Maria Hubertina Julie
Spronck:

1. Maria Elisabeth, geboren Oost 24-9-1924.
Gehuwd met Henri Wolfs, chef algemene
dienst, Vredestein-Radium B.V. Maastricht. Afb. 5.: Pieter Jan Lodewijk Boersma

2. Louis Victor (II-2), geb. Oost 19-12-1925.
Gehuwd met Maria Hubertina Elisa Gorissen
(II-3). Beschrijving volgt.

LOUIS VICTOR BOERSMA (II-2)

Geboren 19-12-1925 te Oost. Huwde op 7-9-1948 te Eijsden met Maria Hubertina Elisa Gorissen (II-3) doch-
ter van Alexander Hubertus Gorissen (III-6) (afb. zie jrg. 1 nr. 1 pag. 13), vrachtrijder, bakker, en Elisabeth
Maria Hubertina Klippert (III-7).
Gedurende diensttijd (lichting 1945) gelegerd in Grave. Naderhand (periode 24-9-1948/22-6-1950) in Indië.
Onderscheiden met de Orde van de vrede 1948-1949.
Sinds 1939 werknemer garagebedrijf A. van der Cruijs, Withuis-Eijsden., thans bedrijfsleider autobedrijf van
der Cruijs Maastricht B.V..
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Victor Elisabeth Louis Jozef (I-a),geb. 1-3-1949 Eijsden, elektro-technisch-wikkelaar.
2. Alexander Elisabeth Louis Maria (I-b), geb. 16-6-1951 Meerssen, etaleur, gehuwd met Eleonora Elisa-

beth Margaretha Francot, etaleuse.
3. Henri Jeanne Louis Maria (I-c), geb. 15-4-1958 Eijsden.
4. Martinus Elisabeth Louis Maria (I-d), geb. 13-3-1966 Eijsden.
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NOTEN:
1.
2.
2a.
3.
4.

11.

eerste kind is Jan Jans, geb. 24-9-1 787 Zuider-Drachten
uit geboorteak te Foke Wietzes Boersma d.d. 13-2-1816 Drachten.

hij - Geert Jans Hanekam, weesvader, aangever van de geboorte.

normaliter zou het kind de geslachtsnaam van de moeder gekregen hebben.

bij keizerlijk decreet van 18-8-1811 werd iedereen in Nederland bevolen, binnen een jaar een geslachts-

naam aan te nemen. Velen gaven er geen gehoor aan. Bij decreet van 1 7-5-1813 werd de termijn daar-

om verlengd tot 1-1-1814, en bij Koninklijk Besluit van 5-11-1825 werd het bevel, onder strafbedreiging

nog eens herhaald.
krachtens het beginsel van wettige afstamming, zet een natuurlijke zoon een geslacht niet voort, maar

sticht eventueel een nieuw geslacht.
in de provincie Groningen zijn drie plaatsen Oostwold. Het in deze situatie bedoelde is het Oostwold

dat ten westen van de stad Groningen ligt.
uit overlijdensakte Baukjen Jans d.d. 13-1-1849, Leek.
de aangevers waren: Sietse Jakobs de Waard en Derk Jannes Kiemer, beiden bekende van de overledene.

ondanks verzoeken aan de koster van de gemeente Zuider-Drachten een afschrift van de doopakte te

mogen ontvangen werd daaraan geen gehoor gegeven.
ordinair - gewoon, normaal.
hoewel hij op de foto een militair uniform lijkt te dragen is het nog niet duidelijk of hij werkelijk in

dienst is geweest, omdat in de akte meerdere doorhalingen zijn.

in alle akten staat haar naam als Schellings; in oorsprong is de familienaam echter Schillings.

Degene die aanvullingen in de vorm van tekst, foto's of ander illustratie-materiaal ter beschikking wil stellen
kan deze bij schrijver of redactie afgeven.

H. Boersma
(wordt vervolgd)
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:l 7 Zonumenten
Onder de rubriek monumenten hebben wij deze keer gekozen voor het perceel Diepstraat 53, gelegen in de

oude kom van Eijsden, zijnde de voormalige Synagoge van de Joodse Gemeente in Eijsden.

Op de lijst van beschermde monumenten, in de Gemeente Eijsden, uitgegeven in 1967 staat het perceel om-

schreven als volgt:
"Achterbouw, voormalige synagoge, XVIII, met tweelichtkozijnen van Naamse steen.

Inwendig muurkastje voor wetsrollen e.d., met in- en uitgezwenkte kroonlijs ”

Met dank aan het Bestuur der Hoofdsynagoge te Maastricht voor haar medewerking in deze, is de verdere om-

schrijving van het pand genomen uit het boekwerk: "De Joden in Limburg” door J .L. Offermans en H. van

der Wal, welk werd uitgegeven in opdracht van voornoemd bestuur bij gelegenheid van de herinwijding van de

Hoofdsynagoge te Maastricht, op 24 september 1967.

Aanvankelijk konden de kehillot in Limburg, klein en onbemiddeld als zij waren, als sjoel slechts een gehuurd

lokaal benutten of een kamer in het huis van een rijkere geloofsgenoot. Bij iets gunstiger omstandigheden ging

men dan over tot verbouwingen of nieuwbouw, waardoor ruimten geschapen werden die beter aan hun doel

beantwoorden. Tot voor kort waren er in Limburg nog twee van dergelijke huissynagogen bewaard, en wel te

Sittard en te Eijsden. De sjoel van omstreeks 1785 te Eijsden bestaat nog steeds, al is zij in 1935 buiten ge-

bruik gesteld.

De voormalige synagoge van Eijsden bevindt zich op de bovenverdieping van een, kennelijk speciaal voor dit

doel gebouwd huis, Diepstraat 53. Zoals gezegd heeft deze synagoge nog dienst gedaan tot 1935 toen de Jood-

se gemeente werd opgeheven en de liturgische voorwerpen werden overgebracht naar de synagoge te Maastricht,

waar ze na de Duitse tijd helaas niet meer zijn teruggevonden. Het huis (fig. 1 en afb. 1) staat aan een zijgang

ten zuiden van de Diepstraat. Aan de kant van de Diepstraat (vroeger Maasstraat of Dorpstraat geheten) ziet

men een aangrenzend even hoog huis uit de jaren dertig, dat in de plaats is gekomen van een laag vakwerkhuis.

oosTon/EL

.Dir
mic-n

Fig. 1.: Het huis Diepstraat 53 te Eijsden van omstreeks 1 785 met voormalige syna-

goge. Schaal 1:300. (Tekening Monumentenzorg)
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De op het oosten gelegen voorgevel en de zuidelij-
ke kopgevel zijn van baksteen met , hardstenen
vensterkozijnen. De brede, nu nog maar voor de

helft gebruikte segmentboogingang, eveneens in

hardsteen, is typisch voor de 18e eeuw.
Goed is te zien, dat voor de vensters oude hard-
stenen onderdelen opnieuw werden toegepast en

dat ter verkrijging van de juiste hoogte stukken van

28 centimeter op de stijlen zijn gezet met een extra
duimgat voor een luikgeheng. De achtergevel stamt
uit dezelfde tijd als de andere gevels, al zou het
traditionele materiaalgebruik, baksteen met zoge-
naamde speklagen van mergel, anders doen ver-
moeden. De noordelijke kopgevel, die oorspron-
kelijk boven de verdwenen belending van vakwerk
uitkwam, was gemaakt van archaistisch geconstru-
eerd vakwerk, dat evenals de bakstenen voorgevel
van buiten rood was geschilderd met witte voegen
ter imitatie van baksteenwerk. Deze buitenkant is
door de nieuwbouw uit de jaren dertig aan het

oog onttrokken. De binnenkant is echter nog te

zien van uit de verdieping en de zolder. Deze top-
gevel bevat een hoofdconstructie, bestaande uit

een gebint, gevormd door twee stijlen die onder-

ling verbonden zijn door een balk, waarop een
standvink rust. Dit hoofdelement dient tevens als
oplegging voor de dakconstructie. Deze bestaat
slechts uit gordingen, te weten de nokbalk, twee
draagbalken op de stijlkoppen en de muurplaten. _ Ö __ t
Daar spanten ontbreken, rusten de gordingen uit- Afb' 1.". Het huls Diepstmat 53 te Eijsden” uit

_ het zuid - oosten gezien.
sluitend op de vakwerkgevel aan de noordkant en (Foto Restauratiestichtmg, Limburg)
de bakstenen gevel aan de zuidzijde.
Het huis zal "aus einem Gusz” gebouwd zijn met gebruik van enkele oudere onderdelen. Bepaalde constructie-

details maken het aannemelijk, dat dit op zijn vroegst tegen het einde van de 18de eeuw gebeurd is.

Uit iets later tijd is de lage smalle aanbouw aan de zuidzijde, die twee kamers bevat en in verbinding heeft ge-

staan met het hoofdgebouw. In het stucplafond van het eerste vertrek zit een houten raamwerk, waaruit de

panelen verdwenen zijn.
De verdieping, die tot synagoge diende, valt op door de vier op regelmatige afstanden geplaatste tweelicht-

vensters en vooral door de uitbouw op *,klossen", precies tussen twee van deze vensters in de oostgevel

(afb. 2). Drs. J.J.F.W. van Agt maakte ons erop attent, dat ook de huissynagoge uit 1765 aan het Bagijn-
hof te Haarlem, die tot 1841 heeft dienst gedaan, zo'n overgekraagde uitbouw bezat. De verdieping was van

uit de benedenruimte - overdekt met een zoldering van moer- en kinderbalken met troggewelfjes van stuc-,
bereikbaar via een trap, van andere afmetingen dan de huidige, die naar een portaaltje in de noordoostelijke
hoek leidde. Dit portaaltje bezit een eigen enkelvoudig venster.
In de sjoel (afb. 3), die 6.65 bij 5.05 meter meet en 3.12 hoog is, blijkt de uitbouw plaats te bieden aan een

eiken kastje met gepaneelde zijpilasters, een getoogde kroonlijst en twee paneeldeurtjes: de ark, waarin de

wetsrollen bewaard werden. De oorspronkelijke kleur bestond uit donker grijs voor de randen, rood voor de

bossingen, terwijl de pilasterpanelen waren afgezet met vergulde biezen. Van binnen zijn vergulde sterren op

een blauwe achtergrond te zien en op de binnenkant van de deurtjes schemeren de Hebreeuwse opschriften

nog door de latere verflaag heen. Bij de ark behoorden volgens de Voorlopige Lijst (68) een voorhangsel uit

1799 van witte zijde met bloemen en vogels en een gebloemd zijden voorhangsel van omstreeks 1780. Deze
zijn in 1935 naar Maastricht overgebracht, evenals de wetsrollen, de zilveren plaat (1841, Wesly) en de vier

leeswijzers, die ook in de Voorlopige Lijst vermeld staan. De kamer is overdekt door een simpel stucplafond
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met een gebogen kooflijst. Er zijn nog vier haken, waaraan de 18de-eeuwse lichtkronen van koper zullen heb-

ben gehangen, die nog in de Voorlopige Lijst genoemd zijn. Aan de noordzijde bevond zich de ruimte voor de

vrouwen, die uitzag op de hoofdruimte. Sporen tegen de achterwand en resten, teruggevonden bij de heer

F. Fonsaer, maakten het mogelijk de vorm vast te stellen van de achterbank, die zes zitplaatsen had. Blijkens

schriftelijke gegevens, die nog ter sprake komen, moet er een tweede bank van zes zitplaatsen voor gestaan

hebben.
In het derde kwart van de 18de eeuw was er in Eijsden al een Joodse vestiging. Dit blijkt uit het tamelijk

grote aantal in Eijsden geborenen, genoemd in de registers van naamgeving uit 1808 van Maastricht (stam),

Gulpen en Eijsden (RAL) en in het register uit 1832 der in Maastricht gevestigde Joden (arch. Hoofdsyn.

Maastricht). De synagoge wordt voor het eerst vermeld in een rekest van 1779, toen zij vermoedelijk al een

aantal jaren bestond. Uit dit rekest, waarop mejuffrouw Dr. E. Nuyens ons attent maakte, blijkt, dat sommi-

gen, die al langer in Eijsden woonden, de nieuwelingen allerlei scheldwoorden toeriepen. Daarom vroegen de-

ze nieuwelingen dat een waarschuwing hiertegen zou worden aangeplakt in de "synagoge der Hebreeën” te

Eijsden (RAL, Landen van Overmaas, inv. nr. 5574). Twee jaar later, zo deelde drs. J .C.G.M. Jansen ons me-

de, beklaagde de gerechtsofficier Th. van der Woord zich herhaaldelijk over de vestiging van niet geregistreer-

de vreemdelingen te Eijsden (RAL, Landen van Overmaas, inv. nr. 5576). De gerechtsbode constateerde op

19 juli 1781 (RAL, Landen van Overmaas, inv. nr. 5574), dat zijverbleven bij notabelen als schepen Ross.

`Deze had evenals de pastoor (of diens broer de
smid) Pieters al eerder als huurder gehad Philips
Moses Joseph, die in 17 78 al ongeveer zestien jaar
in Eijsden woonde (RAL, Landen van Overmaas,

inv.nr. 5574).
Het huidige gebouw moet echter van latere datum

zijn dan de in 1779 genoemde synagoge. Dit kan

ook blijken uit een akte van overdracht, gepasseerd
op 26 september 1793, die door drs. J.C.G.M.
Jansen werd ontdekt (RAL, Landen van Overmaas

not. arch. nr. 216). Op die dag ontving Abraham
Koopman, echtgenoot van Hendela Abraham, uit

handen van Calman Medex, Hertog Jacob, "soo

voor sig als sijn huijshouden”, Zeligman Caän,
Samuel Joseph en David Moses,” als uitmaakende
de joodsche gemeente "een bedrag van tweedui-

zend gulden ter voldoening van de "verschoote
gelden, en kosten veroorsaakt door den opbouw

van De Bidkaemer, oft versamelplaats tot het oef-
fenen hunner Godsdienst". Daar er volgens de akte

van 1793 "bij den Opbouw Deeser bidkaemer,

veel meer Leeden waeren als teegenswoordig” en

de gemeente volgens mededeling van drs. Jansen

in de jaren 1783 en 1787 tijdelijk tot een getal
van iets meer dan honderd was aangegroeid, kan

de bouwtijd gesteld worden omstreeks het jaar
1785. In 1780 was het huis, dat op deze plaats
stond, in een zeer verwaarloosde staat voor een

klein bedrag gekocht door Abraham Koopman,

die omstreeks die tijd de prijs uit een loterij had
Afb. 2.: Diepstraat 53, Eijsden, Gedeelte van de oost-
gevel met uitbouw voor de ark.

gewonnen, waardoor hij in staat was het huis te (Foto Monumentenzorg, 1967)

herbouwen.
Dit kan er dus op wijzen, dat het huis met de bid-
kamer omstreeks 1785 was klaargekomen, wat

helemaal klopt met de primitieve ondersteuning
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van de uitbouw, de dakconstructie met rondhouten en de bevestiging van het vlakke plafond in de bidkamer,

die geen van alle veel eerder dan tegen het einde van de 18de eeuw denkbaar zijn. Het lijkt op het eerste gezicht

in strijd met de architectuur, die vooral door de hardstenen tweelichtkozijnen een aanmerkelijk oudere indruk

maakt. Wij weten echter, dat de hardstenen vensteronderdelen al eens eerder hebben dienst gedaan, evenals

hoogstwaarschijnlijk de ark, waarvan de vormen meer op het tweede of derde kwart van de 18de eeuw wijzen

dan op het einde, zodat deze noguit de vorige sjoel afkomstig kan zijn.
In de genoemde akte uit 1793 worden 26 zitplaatsen voor de mannen vermeld (omstreeks 1830 waren er nog

maar 15 volgens een register in het archief van de hoofdsynagoge) en 12 voor de vrouwen. Hiervan werden de

volgende niet- zoals later gebruikelijk zou worden- in huur maar “in vollen eigendom, voor eeuwig, en erffelijk”

overgedragen: "In de mansstoelte”: 1. Isac Croyangs; 2. Hertog Jacob; 3. Samson Medex; 4 en 5 Abraham

Koopman; 6. Lasarus Caän; 7. Simon Medex; 8 Jacob Medex; 9. Samuel Joseph; 10. David Moses; 11. Hertog

Jacob (11 en 12, de gemeente); 13. Lasarus Caän en 14. Elias Caän. "In de vrouws gestoelte”: 1 t.e.m. 6, 8

t.e.m. 10 en 12 als de overeenkomstige nummers in de mannesjoel en 11 aan de weduwe Caän.

De gemeente kreeg de bidkamer in eigendom en verwierf bovendien het recht om van de ingang en trap ge-

bruik te maken. De rest van het huis bleef eigendom van Abraham Koopman. Deze Abraham Koopman was

een vooraanstaand lid van de kehilla. Zijn welstand blijkt uit het feit, dat hij in 1808 als enige zijn oude naam

mocht behouden ter bescherming van zijn aanzienlijke handel (register van naamgeving RAL). Op 30 januari

1825 stierf hij op 82-jarige leeftijd "in zijn woonhuis Gelegen Nr. 32” (RAL, reg. burg. stand, 1825, nr. 5)

Afb. 3: Bovenvertrek in het huis Diepstraat 53 te Eijsden, waar van plm. 1 785 tot 1935
synagogediensten zijn gehouden. Tussen de beide oostelijke vensters is de ark nog aan-
wezig. (Foto Monumentenzorg, 1965)

Uit de kadastrale leggers valt nog iets te achterhalen over de verdere lotgevallen van het huis. Zo blijkt het bij-

voorbeeld vóór 1842 een tijdlang in niet-Joodse handen te zijn geweest, in welke periode de twee gevelstenen

zijn aangebracht, die nog boven het moderne benedenvenster te zien zijn. Zij dragen opschriften met niet-Joodse

namen: Jules Chevremont Deseux Age de 20 ans LG 1842 en Agnes Booten Agee de 19 ans 1842. Na het

overlijden echter in dat jaar van Gerard Willem Janssen, leerlooier te Moelingen (Mouland), kwam het huis

weer aan de familie Coopman, namelijk aan Jacob Abraham Coopman, geboren 1782 als zoon van Abraham.

In 1818 wordt hij als opzichter der manhigim vermeld, in 1825 en 1828 als "kerkmeester". Hij oefende het

beroep uit van vleeshouwer (RAL, nr. 43, akten van overgang vast goederen nr. 10, 1531826), overdracht

van een weide ter plaatse genaamd Kruisstraat aan de ringsynagoge Eijsden).
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In 1875 werd het huis na deling eigendom van Charles Coopman, leerlooier, de lage zuidvleugel diende toen

tot looierij- en na diens dood omstreeks 1905 kwam het aan diens weduwe Sara Wolff. De kehilla had inmid-

dels de kamer, die als synagoge dienst deed, opnieuw in eigendom verworven. In 1921 wordt het huis door

Anna Canther te Luik, weduwe van Jacob Mozes Isaac, verkocht aan P.H.L.M. Klinkenberg "met uitzondering

van de kamer in D 2530, dienende tot synagoge, eigendom van de Israëlitische gemeente te Eijsden, welke bij

acte 1738/6 is overgedragen aan Maria Josephine Jeukens, getr. Pierre Hubert Michel Louis Klinkenberg".

Deze laatste akte werd gepasseerd op 14 november 1941, zes jaar na opheffing van de gemeente.
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Fig. 2. .' Gedeelte van Eijsden, getekend naar een plattegrond in het archief van de Provinciale Water-

staat van 188.1865. A. woonhuis van Coopman op de eerste verdieping waarvan zich de synagoge be-

vond. B woonhuis van P.S. Lefebre waarvan een der benedenvertrekken was ingericht tot bedehuis van

een gedeelte der gemeente.

In bovenstaande figuur is aangegeven waar plm. 1860 in Eijsden een tweede huissynagoge was gevestigd.

(Thans Café Piters).
'

Eijsden heeft tot de opheffing in 1935 gebruik kunnen maken van de synagoge,~die plm. 1785 was opgericht

ter vervanging van een oudere al in 1779 vermelde sjoel. De kehilla,van 60 zielenin 1843 (van der Aa, 293-294)

was in 1913 al tot 27 geslonken (Jaarb. 247-248). Met 22 leden in 1805 was Eijsden in 1816 als ringsynagoge

onder de Hoofdsynagoge van Maastricht gekomen.
Een scheuring in de kehilla had na het midden van de vorige eeuw tot gevolg, dat een gedeelte van de gemeen-

te de oude sjoel op de verdieping van het huis van Jacob Abraham Coopman (D 1208) verliet om een beneden-

vertrek in het huis van P.S. Lefebre (D 1008) als synagoge in gebruik te nemen. Het betreft hier het huis

Diepstraat 44. Op een situatiekaart van 18 augustus 1865 (APW) staat de ingang op een afstand van 12.50 el

van de straathoek aangegeven. (fig. 2) In 1874 was de scheuring nog niet opgeheven. Uit stukken in het ge-

meentearchief van dat jaar blijkt namelijk, dat de begraafplaats in tweeën was verdeeld in verband met de

minder goede verstandhouding tussen de Joden onderling.

P.S.
Daar de voormalige synagoge Diepstraat 53 particulier eigendom is, en tot woonhuis verbouwd, is dit gebouw

uiteraard niet voor bezichtiging opengesteld.
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VERANTWOORDING

Gebruikte afkortingen: GA = Gemeente - Archief
Sittard. - St.AM = Stads-Archief Maastricht.` -

Habets = J.Habets, Geschiedenis van het tegen-
woordige bisdom Roermond en van de bisdommen,
die het in deze gewesten zijn voorafgegaan, Roer-
mond 1875-'92 (- 1927). - LL = De Limburgse
Leeuw. - LJ = Limburgis Jaarboek. - M: De Maas-
gouw. - Pothast = B.A. Pothast, Kurze Chronik
von Sittard von 900 bis 1 755 erschienen im Alma-
nach von Augustin Dunckel fiir das Jahr 1823
fortgesetzt nach desselben Manuscripten und ande-
ren Quellen sammt drei Anha'ngen von 1757 bis
in 1891, Sittard 1891. - Publications = Publica-

tions de la Société historique et archeologique
dans le Limbourg- Voorloopige Lijst: Voorloopige
Lijst van de Nederlandsche monumenten van ge-
schiedenis en kunst, 8, Den Haag 1926.
Vele gegevens verstrekten mejuffrouw dr. E.Nuyens,
drs. M.Smeets, drs. J.C.G.M. Jansen, drs. R.C. Hek-
ker en vooral drs. J.J.F.W. van Agt, die bij de
samenstelling van dit artikel wel zeer nauw betrok-
ken is geweest. De heer H. Beem, oud-lid van de
Permanente Commissie van het Nederlandse Israë-
lietische Kerkgenootschap, en dr. L. Fuks, conser-
vator van de Bibliotheca Rosenthaliana, waren zo
vriendelijk de vertaling van de Hebreeuwse teksten
te verzorgen.

De Diepstraat eind vorige eeuw.
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.74t Cu ze nog?

Klas 3 van de Mariaschool 1921

1. Philomène Baumsteiger; 2. Josephine Theunissen; 3. Philomène Willems; 4 5. Anna Theunissen;

6. Lucie Wolfs 7. ...........Pinckaers; 8. Anna Schroen; 9. Corrie van Irsen; 10. Jef Henquet; 11 Antoinette

Spauwen; 12. Nie van Hoven; 13. ..._......Lambert; 14. Pauline Walpot; 15. Maria Erkelens; 16. Lucie Wolfs;

17. Clementine Gotal; 18. Josephine Wolfs;19. Lies Pinckaers; 20. Guillaume Pinckaers; 21. Jeanne van Belle;

22. ..........Ulrici; 23 Jeanne Wolfs; 24. Lies Goessen; 25. Hubertine Peusens; 26. Jeanne Spauwen; 27. Olga

Arpots; 28. Thérèse van Maren; 29 Josephine Wolfs; 30 Maria Pumot; 31 Pierre Nijsten; 32 Arnold Spauwen;

33. Louise Charpentier; 34. Thérèse Haenen; 35 Maria Rompen; 36. Gerard van Hoven.

Wie kan ons de naam opgeven van de klasse-onderwijzeres en wie kan ons zeggen waarom deze niet op de foto

staat?
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Kerkelijk Zangkoor St. Christina 1917. jL

1. Jacobus In de Braek; 2. Martinus Wolfs; 3. Pie Huls: 4. Hubertus Huls; 5. Alphons Smeets; 6. Joseph Wolfs;

7. Sjeng Partouns; 8. Lambert Meertens; 9. Martin Huls; 10. Joseph Jacobs; 11. Nicolas Jacobs; 12. Hubert
van de Wall; 13. Sjang Reintjens; 14. Martin Frisson; 15. Théodore Meertens; 16. Martinus Jeukens; 17. Pieter

Wolfs; 18. Rector Hilgers; 19. Dirigent Lambert Meertens; 20. Jacobus Huls;21. Teun Wolfs; 22. Sjeng Weerts;

23. Louis Meertens; 24. Lambert Meertens.

Foto waarschijnlijk gemaakt ter gelegenheid van het 25 jarig lidmaatschap van Lambert Meertens. Deze kreeg

dan ook een portret aangeboden waarop hij zelf staat afgebeeld.
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Wen' row,

Www

Een van de mooiste wegkruisen in onze
Gemeente bevindt zich in Oost tegen de
muur van de boerderij bewoond door de
fam. Schillings, hoek Dorpsstraat/Parre-
straat.

Foto: Paul Rutten

w. ` v \m 7- M _ t

Vroeger stond dit kruis aan de overkant van de weg, ofwel op ” 't Greunsche” (rechts op de foto). Door de

bouw van nieuwe woningen aldaar, kwam het kruis in de verdrukking.
Op initiatief van Pastoor Schrijnemakers (Pastoor te Oost - Maarland van 1960 - 1965) werd het kruis weer

in ere hersteld door plaatsing tegen de muur van de boerderij.
Foto.' Paul Rutten
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CRavage ®p gen end!
Het moet in het najaar van 1930 zijn geweest. De automobiel begon langzaam zijn plaats in de wereld en ook

in Eijsden te veroveren.
In die tijd waren in Eijsden hooguit 10 autobezitters, let wel personen- en vrachtauto”s samen.

De maximum snelheid welke deze vehicles haalden lag tussen de 45 en 50 km per uur.

Wat gebeurde daar Op Gen End?
Door de bebouwing ter plaatse, was het kruispunt erg onoverzichtelijk en zelfs gevaarlijk.
Uit richting Oost naderde een Chevrolet 29 - en via de Julianastraat een Ford-vrachtwagen. Er wordt zelfs

verteld dat beide auto *s bij de nadering van het kruispunt nog behoorlijk claxoneerden. Tevergeefs!

Met een ferme klap kwamen de auto's met elkaar in botsing. Spatborden, deuren en ander materiaal

vlogen in het rond. De Chevrolet 29 (met enkele wielen) kantelde. Grote consternatie rondom het kruispunt.
Inzittenden moesten via de raampjes uit de gekantelde auto worden gehaald.
Gelukkig liep alles nog goed af. Niemand werd gewond en de schade bleef beperkt tot het materiëel.

Op Gen End is het kruispunt Breusterstraat-Emmastraat te Breust.
Van de ravage die werd aangericht getuigen bijgaande foto's.

\wel

De materiële schade was groot.
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Vroeger hadden de auto's
nummerplaten met een of
meerdere letters. Deze let-
ters gaven aan in welke
Provincie de eigenaar van
de auto woonde. Voor
Limburg was dit toen de
letter P.

Op de achtergrond de toren
van de Kerk van de H. Mar-
tinus te Breust.

Gezien de omvang van het
accident moest zelfs de
Marechaussee de taak van
de plaatselijke politie over-
nemen.
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