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Omsiagfono:
De windmolen van Eijsden aan het Bat, waarover U verder in dit nummer meel` kunt lezen. Fragment van
een prent in kleur van een dorpsgezicht van Eijsden. Onbekende tekenaar. Origineel op kasteel Eijsden.
Foto: Paul Rutten
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(van ale (pedactie `

Een nieuw nummer van "UIT EIJSDENS VERLEDEN”!
We hebben de inhoud ook nu weer zo gevarieerd mogelijk trachten te maken. We hopen van harte dat U aan
de volgende pagina's veel genoegen beleeft. De vorige nummers zijn inmiddels al bijna uitverkocht. U dient
snel te zijn, wanneer U nog een exemplaar wenst aan te schaffen.
Het verzoek in het vorige nummer om bijdragen te leveren heeft succes gehad. De redactie heeft enkele
interessante artikelen ontvangen. Dat hebben we speciaal te danken aan de heren W. Theunissen en J. Hegter-
mans. U kunt het in dit nummer zelf constateren. We hopen in de toekomst nog veel meer van zulke verhalen
te kunnen publiceren. Alle bijdragen zijn welkom! Bij de redactie (Cramignonstraat 27) kunt U terecht met
al uw suggesties, ideeën en kritiek.

P.S.: Kent U de ontbrekende namen uit de rubriek "Kent U ze nog?”?
Laat het even weten!



Cuit oucle pachtboekem van cie parochie ÉBreuot

In de oude archieven kom je soms documenten tegen, die ogenschijnlijk niet erg veel belang hebben voor de
geschiedschrijving. En warmeer je ze inkijkt, geven ze geen opvallende gebeurtenissen weer. Toch blijken dan
een aantal details de sfeer van tijd en plaats en de gebeurtenissen van het leven van alle dag heel goed weer te
geven.

Zo is het ook met een aantal pachtboekjes van de kerk of van de pastoor van Breust gesteld, die bewaard
worden in het parochieel archief.

Het gaat hier over de periode vanaf 1705 tot 1727.
De kerk van Breust (de parochie dus) bezit nogal wat goederen, vooral landerijen. Deze stukken land worden
aan boeren verpacht; de opbrengst vormt een deel van de inkomsten van de parochie.
Een ander deel van de kerkelijke goederen behoort aan degene die pastoor van de parochie is. Onder bepaal-
de voorwaarden (zoals het lezen van missen) heeft hij van deze verpachte landerijen het vruchtgebruik.
Op deze landerijen worden in deze jaren de volgende vruchten verbouwd:
- rogge
- koren
- scheijt koren (Wat is dat?)
- zomergerst
- wintergerst
- tarwe
- veldtboenen (Hoe heten ze nu?)
- peerdsboenen (Hoe heten ze nu?)
0m de drie of vier jaren moet het "landt braecken".
Om uitputting van de grond te voorkomen moet de pachter het stuk land laten braak liggen; men heeft dan
nog geen weet van moderne bemestingsmethoden. Van een stuk grond "dat heeft gebraeckt”, betaalt de
pachter geen pachtsom. De pacht wordt soms betaald in geld: (goud)-guldens, stuivers en oortjes. Meestal
echter betaalt men de pacht met een deel van de opbrengst, met de vruchten dus.
De vruchten worden voor de pastoor "ingevaeren” door "den waegel van Peter Rutten van Marlandt” en door
"de kerren van Bartholomeus Raets en Thijs Jansen".
Dat invaren doen voor en na: Tossaint, de zoon van Michel, "den meulener van Caestert", Frans Blonden van
Marlandt "aen de cappel", Claes Lijsens van Maarland, Mathijs Peusens van Maarland en Willem Waernier van
Breust.
Als loon voor dit werk kregen ze de kost, een aantal schillingen per dag en de nodige potten bier - zo noteert
de pastoor in zijn pachtboekje.
Deze vruchten voor de pastoor worden opgeslagen in de schuren “van eenen heer Wijers, greffier van Breust
ontrent aghter de kercke.”
Als maaiers opereren om beurten Bartholomeus "den cuijper", Mathijs Peusens en zijn zoon Joost, Lins (is
Leonard) Wollfs en Ernon (is Arnold) Bovi.
Als dit werk volbracht is, dan noteert de pastoor in zijn register, dat de vruchten zijn "afgemeijt" of "afge-
sight”; woorden die in ons hedendaags dialect nog heel goed verstaanbaar zijn.
Het dorsen is in deze jaren gedaan door Lins Wollfs, Jan Huyn, Willem Willems alias Lemmens, Antoon
Geurten van Eijsden, Jan Helsen van Caestert, Lins of Lenard Frambach uit Breust, Ernon Bovi, Arend
Quaetacker, Hendric Vreuls en Claes Waernier.
De pastoor schrijft dan verder, dat ook "gedorsen is deur mijn meijden Catharine (of Catrijn) en Peternelle".
Het vermoeden bestaat, dat deze Peternelle een heel bekend meisje in ons dorp is, dat luistert naar de naam
van Pietemelle of Pincke Hechtermans. Zij is een zeer verre oud - tante van de tegenwoordige kapelaan van
Breust - Eijsden.



Het is een nogal schilderachtige figuur, waarover later meer!
De pastoors van Breust schijnen een goed inkomen gehad te hebben, als ze twee huishoudsters er op na kon-
den houden.

Tot slot nog een staaltje van de zeer nauwkeurige boekhouding van de pastoor.
In een opmerking bij het jaar 1713 schrijft hij, dat de vruchten zijn ingevaren en "de verkens, alias de sogh
van ons nabuer Arnold Bovi, die hebben de wandt van de schuer deurgebeten en twee gerven wintergerst geheel
vernielt en nogh eenighe beschadight.”
Om dit te begrijpen moetenrwe bedenken, dat we nog in een tijd leven, dat minstens de tussenmuren van vak-
werk waren gemaakt en gedicht waren met tenen vlechtwerk en klei.
Zo is het mogelijk dat mamma - varken zich met haar kroost door de muur heenvreet om bij buurman -
pastoor te gaan dineren!

De vruchten werden in vroeger tijden gemeten en gewogen
per "vat". Een vat is 20 cm. hoog met een doorsnede van
40 cm. De inhoud is dus ruim 25 liter.
Fien en Jef Lambert, die tot voor kort als hoogbejaarde
zus en broer nog in hun huis op de Breusterstraat woonden,
hebben mij zo'n vat laten zien en fotograferen.
Zij wisten uit hun hoofd te vertellen, hoeveel een vat aan
gewicht uitmaakte voor de verschillende vruchten.
B. v. Een vat koren is 20 kg.
Hun huis is thans gesloopt en heeft plaats gemaakt voor
pand nummer 16.

Jean Hegtermans



geeine/ze

A't Waore kleng menneke, koelek ,ne meter vief en vieftig. Gaans Eesjde koes 'm alleng es Heineke; en iech
weet noe nog neet of ›t z'ne và'örnaom of aternaom waor. Meh, ofsjoen e gaar neet ien ,t gleèske sjpeijde,
weet iech toch zieëker dat 7t geng femielie waor vaan de groete bruiwer Heineken.
E waor gardeneer ien *t kleng kluusjterke bie de Zusjters Franciscanessen. E deeg ze wen'ek good en mit
leefde.
len 't vreugjaor zaog mel` 'm gereegeld mit de sjtoetskar langs de sjtraot pèèrdskuëtele opsjöppe. Dat waor
good vuur de moosjtem en kosjde elleng 't werrek. Es de sjtoetskar vaol waor, zat *r ze neer vuur Mere Su-
perieure en daan waor z'n vasjte professij: *'Voilà mamere,dietjaor krieg v'r knoebe selderij wie kingder-
köpkes.”
En, ofsjoen Mere Superieure volgens aw tradietie 'n deel vaan de waasdom toch altied nog op rèèkening
vaan Slivenhier sjraof, Heineke heel 't op de peërdsmesj. D*n ienhaad vaan de sjtoetskail sjadde hèë hoeger
en beèter vuur de selderijl es d,n hielle diekke nosjter, dee mamere op heur kleed droog. E waor bleij en gruuts
es hee' *t gaans kluusjterke vaan freut en greunte koes bedeene. En diks waol' d'n oogsj zoe groet dat heë nog
,t een en aander koes verkaope.
Boete zien wei-rek waor ,t *n echte kaoërtmoor. Koejonge mit zèsse waor ze leevelingssjpuël. Söngdes nao
de Hoemes waor 't vasj tereef ien de caffee van Mies en Micheelke aon de Bak ien Breusj. Dao haw 't aoch
'n buugelbaon, meh dat waol' neet z'n leefhebberij. Heineke waoll aoch te kleng van posjtuur vuur te buugele,
e. keem baw neet boëve de sjlèèger oet.
"Aeh bie 't koejonge sjting ,r zie menneke; daan teerde en sakkerde hèë en heef mit vuusj op de taofel, ve-
taal es eene vaan z'n kongmpels ziech verbruide of *n sjtommiteet oethool.
“Sjtommen os” keeëkde heë daan, "de bies 'ne kaoërter vaan de bak z,n patroenes. Es te haws opgelit haw-
we vuur noe kapot gesjpeuld, ze kraoge geene trèkl” Es ene vaan de tiëngesjtenders aoch al zaag: "Iech haw
toch drooven aosj.” 't Doeg nieks.”De kraogs geene trek, dee aosj haw ich diech waol aofgeloemeld.”
De caffee sjtong ongder ,ne groete kesjtaoënzjelebaom, meh Heineke neumde 'm "Café unter de Liende”,
e haw dat 'ns gehuurd, zaag hee', vaan 'ne seldaot vaan Napoleon.
Ofsjoen de begijnsjes zich alle meujte getruusjde um Heineke ien 'ne geur vaan heèligheed te bewaore en op
te trekke, haw 't menneke uëver Slivenhier zoe z'n eège gedegte. Heë ging nao de keerek, deeg z'n aowe tow,
heef ziech op de boësj en zaag: "Seigneur. voici le pauvre gardenier” en daan leet heë ,t wiewaoëter en d'n
örgel uëver ziech heër koëme, diks zongder wakker te weere. Nao de mes haw hee' daan hie uëver dispuut mit
de koereëzel. dee dreigde mit verdommenis, meh dat leet Heineke kaad. ” ,t Heet geng hel en mengs diech
:me dat Siivennxer zoe biesj is dat hee' 'n hel heet: 't heet geng hel, ”t heet geng duvele jong, d'n eene mens is
dïn aandere zienen duvel."
Wie. ien de aai-tiger jaore de begijnsjes oet Eesjde vertrokke,woerd Heineke uëvergeplaotst nao 't kloesjter
ien Voere. Meh dao heet heë ziech noets kenne gunne, dao waor *t ,m te druk; dao hawwe ze ien deen tied
veul pensjionèere, deej waore 'm te weeld.
Hee zaag tienen de mamère:”Hie ien 't kloesjter is ,t nog weller es bie oes ien de welsjte caffee.”
ien din oerlug is e gesjtorreve. Vier hebbe 't te laoët geweete, dao waol' geng relaoësie meugelijk uëver de
grens.
Ateraof is 't sjpietig dat Heineke, e menneke zoe peur Eesjde, ien Voere begraove is.

Willy Theunissen, 1977
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Hierboven het persoonsbewijs van HEINEKE. Hieruit blijkt dat de roepnaam "Heineke" is afgeleid van de
achternaam.

Ook is ons gebleken dat Heineke toch weer van *s - Gravenvoeren naar Eijsden is teruggekeerd waar hij op ä
22 januari 1947 is overleden. Pastoor Prevoo schrijft in het overlijdensregister van de Kerk van Breust:
(vertaling uit het Latijn). ,
"In het jaar onzes Heren 1947 de 22e januari overleed in het tehuis van de Zusters van St. Franciscus-Huize
Maria Anna - Heijnen Joannes Hubertus uit Maarland Eijsden, geboren 17 september 1875, gesterkt door de
Sacramenten door de Eerwaarde Pater H. Houben Montfortaan en is begraven op het kerkhof van de plaats
Breust - Eijsden op 24 januari 1947. Dit getuig ik. M. Prevoo, pastoor.”



ÉDe windmolen van tgoclem

Eijsden is de streek van de molens, dat is bekend, maar dan bedoelen we wèl watermolens. Langs de paar
kilometer die de Voer op Nederlands grondgebied aflegt, komen we vandaag de dag immers liefst 5 water-
molens tegen.
Maar als iemand informeert naar de windmolen van Eijsden, wordt dat toch niet als 'n serieuze vraag be-
schouwd. De wat ouderen onder ons zullen hoogstens kunnen verwijzen naar de plek”Aon de Muuële” en dan
de persoon die het vraagt sturen naar de Diepstraat onder aan de Maas op de hoek met het Bat, waar nu een
kale lege plek is naast Portovino.
Inderdaad heeft dit hoekje van Eijsden nog tot in het begin van deze eeuw”Aon de Muuële'9geheten. Zou hier
dan inderdaad een windmolen gestaan hebben? Zoln naam moet toch ergens vandaan komen en een water-
molen kan hier moeilijk gedraaid hebben. De Maas in zijn zomerbedding ligt dáárvoor te ver weg om over
de Voer maar niet te spreken. Het zou best een mooie plek voor een windmolen geweest kunnen zijn, mooi
hoog boven op de kade met het Maasdal aan de westkant: een goede windvang zou verzekerd zijn.

Maar ja, als er in feite op de plaats in kwestie niets meer te zien valt, en ook de herinnering van de mensen
ons verder in de steek laat, dan zijn we aangewezen op oude prenten, kaarten en archiefstukken en daar
blijkt dan toch nog heel wat uit te halen te zijn!

Gravure uit 1874 van de Diepstraat onder aan de Maas, ooit verschenen in de Katholieke illustratie. Links is
nog het onderste deel van de romp van de molen te zien die in 1847grotendeels werd afgebroken. Platen- en
prentencollectie Rijksarchief in Limburg nr. 775. Foto.' H.L. Mordang.
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In het jaar 1740 vervaardigt J. de Beijer een zeer fraaie prent van het "kasteel en dorp Esden bij Mastrigt
aen de Maese geleegen”. Deze originele prent is nu nog aanwezig op het kasteel van Eijsden en we kunnen
er veel aan aflezen over de toestand van de Maaskant in die tijd. Een molen staat er echter niet op.
Een loodzwaar boek met een mooie bruinlederen gestempelde band, inhoudende alle eigendommen in Eijs-
den gelegen, en aangelegd i.v.m. de landschat (te vergelijken met onze grondbelasting), bijgehouden van
1 775 tot ongeveer 1795, bevat ook geen enkel gegeven over een windmolen.

In het jaar 1795 gaan er dingen gebeuren die voor ons van belang zijn. Een zekere Jacob Pieter Nolens,
een aanzienlijk en vermogend man, en in dit jaar al een tijd secretaris van de schepenbank Eijsden, stapt dan
naar de notaris. Op 11 juni in dat jaar verwerft hij d.m.v. erfruil een huisje en hof aan de zuidzijde van de
Dorpstraat gelegen, en wel van Marie Agnes Huijnen, weduwe van Jacobus Janssen. Vier dagen later koopt hij
ook nog een huis, stallingen, mest- en moeshof van Elisabeth Jeukens, naast het huisje en hof van Marie
Agnes Huijnen gelegen, ook aan de Dorpstraat. 2)

Wat gaat Jacob Pieter Nolens met zijn nieuw verworven bezittingen doen? Samen met zijn vrouw Marie
Agnes Hollander worden de 2 huizen, de mesthof en de 2 hofjes (tuinen) helemaal veranderd en herbouwd
in een stokerij voor jenever en brandevvijnen ofwel levenswatertjes, met kantoortje, een huis, stallingen,
steenweg en tuin.0p de plattegrond is de ligging precies aangegeven. Als U nu door de Dorpstraat (is Diep-
straat) loopt, lag de stokerij tussen de huisnummers 59 en 61.

Tekening 1:
Plattegrond van Eijsden omstreeks 1840. De molen is er duidelijk op aangegeven. De door ons met 2 pijlen
aangegeven gedeeltes geven de situering aan van de jeneverstokerij c.a. aan de zuidkant van de Diepstraat
en de molen c.a. aan de noordkant van de Diepstraat. Plattegrond overgenomen uit "De monumenten van
geschiedenis en kunst in Zuid - Limburg I” door W. Marres en J. van Agt, ,s - Gravenhage 1962.

Voor de fabricage van jenever dient als belangrijkste grondstof moutwijn. Moutwijn ontstaat door vergis-
ting van het in suiker omgezette zetmeel van verschillende graansoorten zoals mai's, rogge en gerst, waarna
destillatie volgt. Kortom, voor een branderij zijn grote hoeveelheden graan nodig en wat is beter dan er zelf
voor te zorgen dat de stokerij van voldoende aanvoer verzekerd is? Jacob Pieter Nolens vond daarom het
bezit van een molen lang niet gek. Hij bezat aan de andere kant van de Dorpstraat nog een flink stuk grond,
begrensd door de Dorpstraat, de Maas, de 3e Batsteeg en de Nieuwe Straat (tegenwoordig de Spauwen-
straat) bestaande uit een groot huis met 2 woningen (gedeeltelijk het huidige Café Piters), verscheidene
andere gebouwen, waaronder een gebouw geheten de "rondkast”, en een tuin. Dit alles had hij gekregen
krachtens nalatenschap van wijlen zijn ouders Hendrik Nolens en Elisabeth Könings. Op de uiterste zuid-
westhoek van dit terrein bouwde Jacob Pieter nu zijn voor de jeneverstokerij zo nuttige windmolen, be-
staande uit 3 verdiepingen.



Jeneverstokerij en windkorenmolen, aan weerszijden van de Dorpstraat gelegen, vormen dus een twee-
eenheid. Het geheel moet in of kort na 1795 in bedrijf gekomen zijn. 3)

Jacob Pieter Nolens heeft gedacht dat hij nu de Eijsdense bevolking en vermoedelijk ook vele anderen volop
kon gaan laten genieten van het sterke goedje dat hij daar aan de boorden van de Maas fabriceerde, maar daar
werd heel spoedig een stokje voor gestoken. Eind 1795 hadden namelijk de Fransen onze streken al bezet en
dat had ook gevolgen voor de consumptie van zulke hartversterkende drankjes als jenever en eau-de-vie.
De Fransen waren namelijk niet erg gesteld op de produktie van dit goedje. De departementale administratie
der Nedermaas liet op 5 februari 1796 weten dat hun besluiten die het jenever stoken verboden ook in onze
streken stipt uitgevoerd zouden worden. Iedereen die jenever stookte, wachtte een boete van 3000 ponden
en alle installaties en voorraden granen en jenever zouden verbeurd verklaard worden. Om te bereiken dat
deze maatregel ook effect zou hebben werd bepaald, dat degene die een jeneverstoker zou aanbrengen 1/3
van de boete en van de verbeurd verklaarde zaken zou ontvangen. Bovendien zou de naam van de aanbrenger
natuurlijk geheim gehouden worden.............4) Zo'n vaart liep het vermoedelijk in de praktijk allemaal niet,
in eik geval blijkt nergens uit dat de produktie inderdaad toen door Nolens gestaakt is.

Pas in 1802 werd het menens, want ingevolge een nieuw besluit van de Fransen d.d. 13 mei 1802 moest
het nu definitief afgelopen zijn met het jenever stoken. Nolens mocht alleen nog het meel dat op de molen
reeds klaar stond voor de jeneverfabricage op gebruiken. Op 25 mei werden door de maire van Eijsden,
Vonk, de destilleerbuizen verzegeld en de helmen van de destilleerketels weggebracht naar het terrein bij de
woning van Vonk, De Franse autoriteiten vonden Vonk blijkbaar een niet zo betrouwbare man, want wat
blijkt? Er is iemand gaan kletsen bij de prefect in Maastricht dat daar in de Dorpstraat toch nog jenever
gestookt zou worden. Op 5 juni ging de maire van Breust, A. Janssen, op speciaal bevel samen met een lid
van de sterke arm, Miller, gendarme van de brigade van Gulpen, nogmaals naar de molen en de destilleerde-
rij. En ook de maire van Eijsden, Vonk moest weer mee. En ja hoor, hij werd er ter plaatse op gewezen dat
de verzegeling kruislings op de destilleerbuizen door hem moest worden aangebracht, zodat jenever stoken
cm geen enkele manier meer mogelijk zou zijn, want tot nu toe, zei Janssen, kon je destilleren zonder de

zegels te beschadigen. Deze onderdanigehoudingf t.o.v. de Fransen werd Janssen in Eijsden uiteraard hoogst
kwalijk genomen, hetgeen ook bleek uit het feit dat Janssen nog dezelfde dag een brief aan de prefect te
Maastricht stuurde waarin hij zei dat hij zijn gang naar de molen en destilleerderij aan de Maas wel een deli-
ofte onderneming vond en dat de inwoners van Eijsden hem nu voortdurend probeerden te schaden en ze
het hem niet gauw zouden vergeven. En of de prefect er toch maar rekening mee wilde houden dat hij zijn
werk zorgvuldig gedaan had!
Kortom, we hebben hier te maken met een kruiperig onderdaan van de Fransen, die het zijn meesters op
alle mogelijke manieren naar de zin tracht te maken. Vonk is duidelijk een andere figuur die de belangen
van de Eijsdense bevolking probeert te behartigen en niets nalaat om de vreemde bezetter een loer te draaien.
Tv' olens is ook duidelijk zeer verbolgen over de hele gang van zaken en protesteert heftig bij de prefect en zegt
dat iemand die zulke onwaarheden schrijft aan de prefect, wel een gruwelijk karakter moet bezitten. Bedoeld
is natuurlijk de maire van Breust: Janssen. Nolens zei verder dat de helmen toch volgens voorschrift waren
weggehaald en de zegels aangebracht en dat hij al maanden geen graan voor de destilleerderij meer had inge-
kocht, dat hij zijn graanzolders had opengesteld voor ieder die maar wilde kopen, dat hij aan de armen van
de gemeente voor f 300,-- meel had geschonken, en dat hij het overige aan de bakkers had verkocht zelfs
onder de gangbare prijs. En dat hij zich daarom de tegen hem gerichte verwijten, zoals rebellie tegen de
wetten, alsook onrechtvaardigheden en wreedheden tegen de medeburgers erg had aangetrokken.

Nolens zal zeker de waarheid hebben gesproken in zijn protest bij de prefect, anders zou de Eijsdense bevol-
king wel minder gebeten zijn geweest op Janssen, maar tevens was hij ook duidelijk niet van plan zijn be-
drijf de nek om te laten draaien door de Fransen. Voorlopig was het echter met de aktiviteiten van de jene-
verstokerij gedaan en draaide de molen alleen nog maar voor de bakkers.

Terzijde: Er werkten ten tijde van Nolens nog meer jeneverstokers in Eijsden en ook die moesten natuurlijk
nu hun activiteiten staken.
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Het ging om Pierre Wintjens, André Brouwers, Marie Catherine Houbiers en haar zuster, de weduwe van
Hubert Jeukens, de weduwe Delbonyll, A. Theunissen en J. Bessems. Gezien dit aantal was er blijkbaar
vóór 1802 in onze contreien geen gebrek aan een goede borrel. Ook de eigenaren en/of huurders van (wa~
ter)molens: Bijers, Brouwers en Lairs mochten niet meer malen voor stokers. 5)

De jeneverstokerij leidt nu verder een slapend bestaan, maar dat duurt niet lang, want in 1808 wordt er al
weer volop gestookt en wel met 6 ketels. Ook onze windmolen draait dan weer mede ten behoeve van de
stokerijô) De Fransen vertrekken definitief in 1814 en Jacob Pieter Nolens kan nu verder ongestoord malen
en stoken in zijn windmolen respectievelijk jeneverstokerij.

Een windmolen is echter een werktuig waar je heel voorzichtig en deskundig mee moet omgaan. Eén enkele
fout kan verschrikkelijke gevolgen hebben. Dat bleek heel duidelijk op 31 maart 1817. Die dag stond er
tegen 7 uur 's ochtends erg weinig wind. De molen werd vastgezet en de molenknecht Martin van Aubel
klom in de wieken om de zeilen over de wieken uit te rollen, zodat de molen meer wind zou vangen. Juist
toen hij daarmee bezig was, kwam er plotseling een hevige windstoot en de molen die niet goed genoeg was
vastgezet begon weer te draaien. De arme Martin draaide met de wiek waarop hij zat 2 tot 3 maal rond. Maar
hij hield zich zo goed mogelijk aan de wiek vast. Voordat echter de 2 andere aanwezige knechten Jacques
Leveau en Nicolas Plom de kans kregen om de wieken tot stilstand te brengen, sloeg het noodlot toe. Een
stuk van de wiek waaraan Martin zich vasthield brak af en hij maakte een smak op de stelling rond de molen,
waarbij zijn hoofd verbrijzeld werd. Een kwartier later toen de adjunct maire ter plaatse kwam, gealarmeerd
door de bevolking van Eijsden, bleek Martin van Aubel, 63 jaar oud, reeds te zijn overleden. Na dit wel erg
treurige voorval zal men zeker maatregelen getroffen hebben dat zoiets niet meer kon voorkomen. 7)

Op 64 jarige leeftijd draagt Jacob Pieter Nolens, we leven dan in het jaar 1824, het hele complex over aan
graaf Constantinus de Geloes, op dat moment o.a. schout van de gemeente Eijsden en kamerheer van zijne
majesteit de koning, voor de som van f 24640,--.

De overdrachtsakte van '12 juni 1824 gunt ons een blik in de uitgebreide inventaris op dat moment. De in-
ventaris beslaat in de akte de nodige bladzijden waarvan we hier een aantal zaken willen noemen. In de bran-
derij bevinden zich: roodkoperen ketels en buizen, eikehouten vaten, kolenzeef, spoelhelmen van geelkoper,
houten emmer, houten watermaten met koperbeslag, ijzeren weegschaal met houten schalen en ijzeren ge-
wichten, bekkens van geelkoper, lampen van geelkoper, houten trechter met ijzeren banden beslagen, trech-
ters van geelkoper en een grote dubbele waterpomp met een loden buis welke de gehele stokerij omtrekt met
aan die buis verscheidene koperen kranen. En in een kamer bij de branderij dienende tot kantoor: kruiken
van geelkoper, lessenaar en 2 tafels en 2 kastjes alle van eikehout, 5 houten stoelen, 4 houten banken en een
houten schraag. In de windmolen bevinden zich op de verschillende verdiepingen: 2 oude korenmaten,
2 slijpstenen, ijzeren weegschalen met gewichten, diverse schrijnwerkersgereedschappen dienende voor de
molenaar om kleine reparaties te doen, 3 molenblokken, 4 oude molenzeilen, 40 ijzeren hamers om de molen-
stenen te scherpen, koorden voor het gebruik van de molen, ketels van roodkoper, ijzeren zeef en een oude
ijzeren kachel. Naast de windmolen: een wagen met 4 raders en kettelen alsmede 2 kruikarren. In het ge-
bouw de "rondkast”: 9 beslagbakken, vaten, houten pomp en een hout genaamd "mosterdpot". Op een
zolder boven het groot huis (een gedeelte daarvan is het huidige café Piters): nieuwe molenkoorden, 900
zakken en oude maten met koper beslagen. 8) Tot zover onze rondblik in het jaar 1824 in de branderij en
de windmolen met bijbehorende gebouwen.

De nieuwe eigenaar, graaf Constantinus de Geloes bezit echter nuy wel een branderij met een aanzienlijk
lagere capaciteit dan voorheen. Dat blijkt tenminste uit een advies van de zetters van de gemeente Eijsden
bij een verzoek in 1825 van de graaf aan de gouverneur van de provincie Limburg om een vermindering
van de grondbelasting te verkrijgen. De zetters constateren dan dat de branderij nog maar uit 3 ketels be-
staat, tegen 6 voorheen, waarvan er sinds 1823 nog maar 2 daadwerkelijk in gebruik zijn.,Ook wordt gezegd
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Tekening 2:

Tekening afgeleid van een tekening van de Hompesche molen in Stevensweert, vervaardigd en welwillend
afgestaan door de heer P.H. G. Prevaes uit Oost. De constructie van een stellingmolen is er goed aan af te lezen.
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dat de windmolen nu nog uitsluitend voor de branderij dient. Voor de bakkers wordt dus blijkbaar niet meer
gemalen. 9) We weten ook dat de graaf de Geloes zijn branderij in deze tijd laat beheren door ene Piters,
die verder ook nog schepen is. 10)

l

De graaf de Geloes doet echter slechte zaken en dat heeft tot gevolg dat hij genoodzaakt is vele van zijn
eigendommen over te doen aan baron Jozef de Blanckart. De baron de Blanckart verwerft in 1838 de molen
en ook de branderij gaat in zijn handen over. Hebben we reeds gezien dat sinds 1823 er aanmerkelijk minder
borrels beneden aan de Maas geproduceerd werden, de bloei van het bedrijf schijnt helemaal afgelopen te
zijn in 1845. Want in dat jaar sterft de laatste huurder van de molen, een zekere Lomans, die vanaf 1843 de
molen gehuurd heeft. Zijn erfgenamen beëindigen de huur in 1845 en het schijnt dat er verder geen belang-
stelling meer is om de molen draaiende te houden. 11)

Het onvermijdelijke staat te gebeuren, de molen gaat gesloopt worden. Na slechts een halve eeuw gedraaid
te hebben wordt hij in 1847 grotendeels afgebroken, en dat terwijl veel molens het honderden jaren uithou-
den. Een gedeelte van de romp blijft nog wel een tijd staan, hetgeen duidelijk te zien is op de gravure uit
1874 die ooit in de Katholieke Illustratie verschenen is en die U bij dit artikel aantreft. De branderij heeft
het iets langer uitgehouden en is in 1859 aan de sloophamer ten offer gevallen. 12)

Hiermee stopt de geschiedenis van een toch wel uniek bedrijf in de oude Eijsdense kom. Het is natuurlijk
doodjammer dat de molen verleden tijd is. Het moet een machtig gezicht zijn geweest om' vanaf het Bat de
molen in vol bedrijf te zien, de wieken zoevend langs de molenromp. En dat het schouwspel vanaf de over-
kant van de Maas al niet minder indrukwekkend geweest moet zijn blijkt wel uit de prent van een onbekende,
waardoor we ons ook nu nog een voorstelling kunnen maken van het silhouet van Eijsden toen.(Zie de foto
bij dit artikel en de omslagfoto) De onbekende tekenaar geeft ons ook een inzichtin enige bouwkundige
aspecten van de molen. Te zien is dat het een hoge ronde stenen molen is, zoals al eerder gezegd bestaande
uit 3 verdiepingen. Hij is zo hoog om maar voldoende wind te kunnen vangen, i.v.m. omliggende bebouwing
en geboomte van de kasteeltuin. Verder is het een zgn. bovenkruier, hetgeen wil zeggen dat alleen de kap
draaibaar is. Deze kap, waarin de molenas met de wieken is gestoken, rust op rollen en men behoeft enkel
maar de kap te draaien (te "kruien" zegt de molenaar), om het vviekenkruis op de wind te plaatsen. Dit in
tegenstelling tot een ouder type molen, de zgn. standerdmolen waarvan het gehele molenlijf kan draaien
op een zware houten spil (de standaard). Zo'n molen kunt U b.v. nog bekijken in Klein Genhout (Beek).

Onze molen beschikt verder over een staart, een zware balk die achter aan de kap bevestigd is en reikt tot
aan de stelling. Met behulp van een krui - lier die onder in de staart is gestoken, kan men dan door draaiing
ervan de molenstaart, en dus ook de kap met de wieken, rondtrekken en op de wind zetten. Verder is te zien
dat de molen linksom draait, dus tegengesteld aan de wijzers van de klok, hetgeen regel is bij windmolens.

Omdat de molen zo hoog was, werd een omloop (stelling) gebouwd om de molen, die op de tekening ook
goed te zien is. Vanaf die stelling bediende de molenaar de krui - lier en kon hij het zeiloppervlak op de
wieken vergroten of verminderen, al naar gelang de vvindsterkte. Om U een indruk te geven van hoe indruk-
wekkend een molen is en hoe het ook in Eijsden geweest is, moet U eens naar de Gronsvelder molen gaan op
een vrije zaterdag. Deze molen is nog regelmatig in bedrijf en is een zeer uniek type, omdat het één van de
4 torenmolens is, die ons land nog rijk is. De "Molenstichting Limburg” heeft er een prachtig boekje over
uitgegeven. U kunt hem van binnen en van buiten helemaal in werking zien dankzij deze stichting.

Het is jammer, want een molen zou, naast de vele monumenten die er in oud Eijsden zijn, natuurlijk een
prachtige bezienswaardigheid zijn. Maar hij is er nu eenmaal niet meer. Op de plek waar de molen gestaan
heeft - momenteel een kaal stuk grond - komen binnenkort een aantal woningen die zo gebouwd worden dat
ze een mooi geheel gaan vormen met de monumentale omgeving. Zou het geen leuke gedachte zijn om deze
hoek zijn oude benaming van "Aon de Muuële” weer terug te geven om zo de herinnering vast te houden dat
hier ooit een reus van een windmolen stond?

Hans van Hall
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Foto 2.'

Dorpsgezicht van Eijsden. Prent in kleur van een onbekende tekenaar, waarvan op de omslag een fragment
is afgebeeld. De datum van vervaardiging moet tussen 1 795 en 1847 liggen. De prent geeft een mooi overzicht
van Eijsden aan de Maas. Let ook eens op het werfje (?) links, en de trekschuit op de voorgrond. Een groot
kunstenaar is hier niet aan het werk geweest, hetgeen vooral duidelijk te zien is aan de weergave van het kas-
teel. Origineel op kasteel Eijsden. Foto.' Paul Rutten.
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Noten:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)
9)

10)
11)
12)

Rijksarchief in Limburg (R.A.L.) Archieven Landen van Overmaas, schepenbank Eijsden inv. nr.
5407: leggerboek der vrijheid en heerlijkheid Eijsden geformeert anno 1 775.
R.A.L. Oud notarieel archief inv. nr. 216.' akte van erfruil d.d. 11 juni 1 795 en akte van overdracht
d.d. 15juni 1795 t.0.v. notaris D.D. Vonk te Eijsden.
R.A.L. Archief hypotheekbewaarder arrondissement Maastricht nr. 511 (volume 89, nr 21): akte
van overdracht d.d. 12juni 1824.
Bedoeld zijn de besluiten van 26 november 1794, 17januari 1795 en 18 november 1795, R.A.L.
Frans archief inv. nr. 2571.
R.A.L. Frans archief inv. nr. 2572 en 2573.
Gemeentearchief Eijsden inv. nr. 4 - 3 - 4, "registres de la correspondance de la commune”:
advys der zetters van de gemeente Eijsden op de reclaam van den heer graaf Geloes, d.d. 14 juli
1827.
G.A. Eijsden inv. nr. 23.1: “registre aux proces - verbaux et affiches 1816 - 1828 nr. 7 ”.
Zie noot 3.
Zie noot 6. Zie behalve 14 juli 1827 ook zettersadvies 2juli 1825 in hetzelfde register, en R.A.L.
Provinciaal Archief inv. nr. 1157.' Verbaal gouverneur 29 augustus 1825.
“Sommier de recette” van C. de Geloes 1823 - 1828, aanwezig op het kasteel Eijsden.
"Registre des biens fonds” van baron Joseph de Blanckart, aanwezig op het kasteel Eijsden.
G.A. Eijsden inv. nr. 9 - 9 - 4.' perceelsgewijze kadastrale legger vanaf 20 juni 1840.

Waardevolle inlichtingen voor dit artikel leverden verder de heer graa. de Liedekerke de Pailhe, en de he-
ren J. Reintjens en J. Warnier.
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WOORD VOORAF

De nu volgende beschrijving van kasteel Oost is overgenomen uit "De Maasgouw” van 1941, nr. 1.
Het artikel is letterlijk overgenomen met handhaving van de oorspronkelijke schrijfwijze en spelling. U dient
bij het lezen van het onderstaande er op te letten dat het kasteel een 20 - tal jaren geleden nogmaals ingrij-
pend verbouwd is. Toen kreeg het kasteel zijn huidige vorm. Het hier volgende verhaal is dus geschreven
vóór de laatste verbouwing!
De schrijver heeft het over "de onbeholpen tekeningen van van Gulpen", maar beeldt ze verder niet af. Wij heb-
ben de door hem bedoelde tekeningen voor U opgezocht. De foto*s van de 2 tekeningen werden gemaakt in
het Rijksarchief in Limburg door H.L. Mordang.

Afb. 1. Kasteel Oost
(uit het Noord-Oosten).
Foto Rijksbureau v.d.
Monumentenzorg.

Ieder kunstvoorwerp spreekt een eigen taal, waarin eigenschappen van streek en tijd zijn te onderkennen,
alsook het meer persoonlijk taaleigen van den kunstenaar.Weliswaar zijn deze eigenschappen niet altijd even dui-
delijk, vooral niet warmeer in den loop der jaren herstellingen hebben plaatsgehad, die het oorspronkelijk
karakter hebben geschaad. Dan zal bij voorbeeld bij de bestudeering van den oorspronkelijken toestand
van een schilderij, de verwijdering van latere overschilderingen veelal verrassende ontdekkingen medebrengen.
In niet mindere mate zal het zoeken naar de bouwgeschiedenis van een, in den loop der jaren gewijzigd bouw-
werk, d.w.z. het zich duidelijk voorstellen van de verschillende stadia, waarin het bouwwerk is gekomen, tot
de puzzles behooren, welke - al blijken zij in veel gevallen onoplosbaar te zijn - den vorscher blijvend zullen
boeien.
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Bij de bestudeering nu zal men goed doen zich eerst rekenschap te geven van den huidigen toestand van het
gebouw, m.a.w. hoe het is en daarna zich af te vragen hoe het was of geweest kan zijn in vorige perioden.
De bestudeering zal dus bestaan uit een reeks van waarnemingen en uit de aldus verkregen gegevens zal men
met. de noodige omzichtigheid zijn conclusies hebben te trekken.Voor het verkrijgen der gegevens zal men
dienen te letten op verschillen in het gebezigd materiaal, op bouwnaden, op stijl kenmerkende en andere
details en trachten de eene verbouwing van de andere te onderscheiden. Beschikt men over betrouwbare
afbeeldingen van verschillende, liefst opeenvolgende perioden, dan wordt hierdoor de oplossing van diverse
vraagstukken zeer zeker vereenvoudigd. Meestal zal dit materiaal net niet voldoende zijn om volkomen zeker-
heid te verkrijgen.

Afb. 2. Kasteel (ms-Lv (iehveldnouwde
fries van het trapmrenuc.

sšš s, \ u Foto van aen schrííuer.

Aan de hand van foto”s en met behulp van twee afbeeldingen uit een vorige periode wil ik een reconstructie
bespreken van het thans als Jeugdherberg in gebruik zijnde kasteel Oost, gelegen in het dal van de Maas onder
de gemeente Eysden.
Bij het zien van afbeelding 1 vallen den beschouwer aanstonds eenige merkwaardigheden op: de voorgevel is
opgetrokken in baksteen met gebruikmaking van groote blokken Naamsche steen aan den voet en als hoek-
blokken; duidelijk zichtbaar is een bouwnaad over de heele hoogte van den gevel tot aan de zolderverdieping;
de driehoekige top maakt op het eerste gezicht al den indruk van een latere toevoeging. De zijgevel, uit ruwe
blokken kolenzandsteen, bevat twee kleine vensteropeningen in omlijsting van Naamsche steen en gedekt
door een driehoekige latei.
Aan de stoep bevindt zich een ingang met omlijsting van groote en kleine blokken Naamsche steen, welke
doen vermoeden, dat deze deuromlijsting is samengesteld uit van elders afkomstig materiaal. Ter plaatse,
waar zich nu de vloer van de eerste verdieping moet bevinden, is de omlijsting in een paar groote stukken ko-
lenzandsteen zichtbaar van een rechthoekig tweelichtvenster.
Deze gegevens wijzen op verbouwingen en men is geneigd aan te nemen, dat het tusschen hoekblokken ge-
vatte gedeelte van den voorgevel een vernieuwing beteekent van- een ouder bouwwerk in kolenzandsteen.
Hiervan weten wij al. dat het blijkens het rechthoekig tweelichnfsnster oorspronkelijk een andere hoogte-
indeelin; heeft gehad. Voorloopig willen wij aannemen, dat wij hier met een gewijzigden vierkanten “woon-
teren” ta: uoen hebben. In het vervolg van deze beschouwing zi' 0-- áuistheid van dit vermoeden nader onder-
zoent women.
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Een op veelhoekig grondplan opgetrokken torentje staat even noordelijk van den uit kolenzandsteen opge-
trokken muur; het torentje is aan het oude gedeelte verbonden door een muur in mergel en is als het ware
opgenomen in den eveneens in mergel gebouwden zijgevel van het er achter gelegen deel van het bouwwerk.
Het torentje is gebouwd van mergel met toepassing van Naamsche steen aan deur- en vensteromlijstingen,
alsmede aan hoekblokken. De twee geprofileerde waterlijsten en de gebeeldhouwde spitsboogfries met kroon-
lijst zijn van mergel (afb. 2). Blijkens een jaartal in de fries dagteekent dit torentje uit het jaar 1548. Het
venstertje op de eerste waterlijst en de gedichte, grootere lichtopening er boven, wijzen op een verbouwing,
evenals de groote, eveneens gedichte deur- of vensteromlijsting met driehoekige latei in den gevel naast het
torentje (afb. 3), waarvan de plaatsing een niveauverschil met de huidige vloerhoogte aangeeft. Van het in-
wendige van het torentje valt te vermelden, dat de kleinste deuropening toegang geeft tot een (kleinen)
kelder en dat de andere tot een steenen spiltrap leidt.
Van dit kasteel valt dus met eenige zekerheid te zeggen, dat het overblijfsel van een oud bouwwerk in kolen-
zandsteen - een woontoren - een nieuwen voorgevel heeft gekregen, en dat er in het midden der XVIe eeuw
een vleugel in mergel aan is toegevoegd.
Het meest opvallende is wel de op afb. 1 duidelijk zichtbare, hooge, veelzijdige, met leien bekleede spits, fiše
zoo wonderlijk oprijst uit het flauw hellend en ver over het heele gebouw, breed uitstekende “Zwitsersche
dak".
Deze spits naast den nok uit het dak komend, doet zoo wonderlijk en leelijk aan, dat men bij een eersten
indruk het verdwijnen 'ervan zou toejuichen! Maar de wetenschap, dat op den zolder de oude dakstoel van
de spits nog aanwezig is, geeft de overtuiging, dat de spits behoort tot een ouder stadium-dan het „Zwitser-
sche dak". Men krijgt den indruk, dat zij de bekroning moet hebben gevormd van den ouden "toren".
Nadere zekerheid geeft de vergelijking van oude afbeeldingen, die den toestand vertolken uit den tijd voor
het aanbrengen van het "Zwitsersch dak". Hiertoe staan ons drie afbeeldingen ten dienste. Twee gebrekkig ge-
teekend, bevinden zich in een verzameling teekeningen (blz. 66 van deI "Monumens profanes de la Ville de
Maestricht”) van van Gulpen in het Stadsarchief te Maastricht, de derde is een lithographie van Alex. Schaep-
kens. De onbeholpen teekeningen van van Gulpen zijn niettemin duidelijk genoeg om ons voor te stellen,

Afb. 3. Kasteel Oost.' detail van den
Noordgevel met traptoren.

~ Foto van den schrijver.
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dat nu een eeuw geleden het kasteel Oost bestond uit een vierkanten toren, gedekt door een afzonderlijk
tentdak met hooge spits en uit een, er achter gelegen vleugel met hoog dak; op den buitenhoek van dien
vleugel ligt het traptorentje. Aan de andere zijde van den hoofdtoren bevond zich een lagere aanbouw, gedekt
door een laag tentdak. Uit een aanteekening van van Gulpen bij zijn afbeelding, blijkt, dat de vernieuwing
met het "Zwitsersch dak” omtrent 1848 heeft plaats gehad.
Van vóór deze verbouwing dagteekent de lithographie van Alex. Schaepkens, weergegeven in afb. 4. Zij geeft
het kasteel te zien van het Noordwesten uit. Is deze afbeelding betrouwbaar - en dit is naar ik meen het geval -
dan blijkt, dat de achtervleugel in zijn vermoedelijk in baksteen uitgevoerden achtergevel eveneens een boog-
fries had en dat deze gevel doorbroken werd door hooge, smalle vensters in een omlijsting van natuursteen,
waarboven ontlastingsboogjes.
Van eenige dezer smalle vensters zijn de sporen bewaard gebleven in eenige ontlastingsbogen, hoekblokken
van boven-, tusschen- en onderdorpels. Maar de heele achtergevel is in de vorige eeuw zoo zeer veranderd, dat
men op het eerste gezicht in afb. 5 het kasteel van de litho van Schaepkensnauwelijks kan herkennen.
Men bedenke, dat de twee onderste rijen van vensters uit den tijd der verbouwing zijn, evenals de rij kleinere
vensters, waarvan de omlijsting ten deele bestaat uit kleine blokken, welke afkomstig zijn van oudere venster-
omlijstingen, en dat de top in zijn geheel uit den tijd der groote restauratie dagteekent.
Een kleine gevelsteen met het jaartal 1674 en het wapen van Hoensbroek - de Lamargelle naast een der
groote vensteromlijstingen brengt een XVlIe eeuwsche verbouwing in herinnering, maar heeft met de
groote vensters niets te maken.
Over den omvang der restauratie van 1674 valt zonder archiefonderzoek niets naders te zeggen; de recon-
structie van het middeleeuwsch kasteel zou, bij gebrek aan positieve gegevens slechts kunnen leiden tot
gissingen, die hier niet op haar plaats zijn.
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat op de litho naast het traptorentje een uitbouw zichtbaar is, waarvan de
verwijdering het geschonden en bijgewerkt deel van de fries in het zicht heeft doen komen, dat op afb. 1 op-
valt.
Ik hoop met deze uiteenzetting te hebben aangetoond, dat dit gebouw wel wat van zijn verleden weet te ver-
tellen en dat de vergelijking van oude afbeeldingen hierbij zoo niet onmisbaar, dan toch zeer nuttig is geweest.

Afb. 4. Kasteel Oost uit het Noordwesten, naar een lítographie van Alex. Schaepkens.
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Afb. 6. Reconstructíe- teekening.
Door stippellijnen is de vroegere
toestand weergegeven.

Afb. 5. Kasteel Oostuit het Zuidwesten.

Naar een foto van den schrijver.

Historisch feitenmateriaal ter bevestiging van deze beschouwingen staat mij niet ten dienste. Wel heb ik uit
den inventaris van het grafelijk huisarchief de Geloes (Rijksarchief, Maastricht) aanteekeningen gemaakt, die
hier als toelichting dienstig geacht kunnen worden.

t

In de tweede helft der XIVde eeuw komt een geslacht van Oys voor; in 1364 wordt aan Tielman van Oes het
vrij eigen goed opgedragen, dat Jonkvrouw Jutte van Bercheym te Oost bezat, uitgenomen het goed dat aan
den Heer van Oes toebehoorde. Een notarieele akte van 1382 handelt over de goederen van Theodoricus van
Oys en Felicitas van Uppey te Oost. In het laatste kwart dezer eeuw maken verschillende stukken melding
van uitbreiding van het grondbezit van Karsielis van Holzit. Deze Karsielis van Holzit, in 1390 als ridder ver-
meld, was van 1406 - 1411 ontvanger generaal van den bisschop van Luik; hij was een zoon van Karsielisvan
H.. ridder, overleden voor 1370.
Carel van Hoensbroeck - sedert 16665 rector van de slotkapel te Oost - heeft in een door hem in 1697 opge-
maakt register opgeteekend, dat hem uit een onderzoek in de archieven gebleken is, dat "Carsillis de Holzeit",
eques et architesaurarius Joannis Bavariae Ducis et principis Leodiensis” in het jaar 1411 bij de stichting van
het Beneficium perpetuum voor de kapel xxvij modios speltae toewijst.
Deze, omstreeks 1880 gesloopte kapel was volgens onze rector, die er eenige bijzonderheden over opteeken-
de, van ouderen datum; op de litho van Schaepkens is zij terzijde van het kasteel te zien.
Waarschijnlijk zijn Hendrik en Johan van H., in 1370 vermeld, broers van Karsielis. Verschillende Jannen
komen wij vervolgens tegen: een Johan x 1420 Johanna van Heinsberg, een Johan, die in 1487 zijn testament
maakt en gehuwd was met Johanna van Gronsveld, een Joncker Johan van H., genaamd'Oyst x Maria van
Aldenbroeck, een Johan x Marg. van Eynatten, die overleed in 1557; zij maken hun testament in 1555. Hun
dochter Catharina wordt in 1552 te Sinnich geprofest, terwijl Johanna en Geertruid als religieuzen van de
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”De onbeholpen tekeningen van van Gulpen.”

Witte Vrouwen voorkomen. Agnes huwt in 1563 Joncker Jeronimus van den Bergh, genaamd Trips, die in
1575 een tweede huwelijk sluit met Agatha van Doenraidt, genaamd Dobbelsteyn en voor de derde maal met
de gravin van Berlo, geb. Jenne d'Oyenbruggen. Anna, Agnes' zuster treedt in 1573 in den echt met Walraven
van Goldstein. Door Agnes' huwelijk komt de bezitting in het geslacht v.d. Bergh, genaamd Trips om door
Anna Maria v.d. B. gebracht te worden in dat van van Hoensbroeck. In eersten echt had zij zich verbonden
aan Arn. van Cortenbach, genaamd Snetter, in tweeden (1655) met Antonius Candidus vrijheer van Hoens-
broeck. Deze sterft den 6 - XI - 1693, na in 1673 hertrouwd te zijn met Maria Alexandrine de Lamargelle.
De gevelsteen met het gekoppelde wapen van Hoensbroeck - de Lamargelle in den achtergevel herinnert aan
een moderniseering van het oude slot door dit echtpaar. Maria Alexandrine was een dochter van den Heer
Van Eysden, welk goed met Oost aan het geslacht de Geloes is gekomen. Antoine Candide had een zoon Ul-
rich Anton, die met huwelijksdispensatie van Paus Clemens XI zijn nicht Maria Anna de Lamargelle huwde
en in tweeden echt Anna Salomé van Nesselrode - Ehreshoven. Van de drie dochters'Isabelle, Catherine en
Anne Marie huwde de eerste Maur Ferdinand graaf de Geloes, de tweede Frans Willem de Colijn de Beus-
dael, de derde Frans Hyacinth graaf van Renesse van Elderen.

Jhr. Dr. E. VAN NISPEN TOT SEVENAER
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graškruioem op het leer/214057- Ucu/l C_WZC-:och

Hiernaast:
Hier lyecht begraven die eersame Chatryna Heynen,
starf den 22 october 1702, ende Jan Heynen, starf
den 1 november 1702, kinder van Jan Heynen
Bidt Godt voor die sielen.

Hiernaast:

Hier is begraven Michel Huinen, overleden anno
1694 den 28 februarii. Bidt Godt voor syn ziele.

Fntr` '2: JohnWiersma
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slet/lt (u, ze nog?

"De Jonge Werkman” (1940)

De club werd opgericht op initiatief van Pierre Charpentier (nr. 4). Sjeng Rethero (nr. 6) werd de eerste lei-
der. Rector Oomes (nr. 7) werd tot aalmoezenier benoemd. Bijeenkomsten werden meestal gehouden in een
houten kapel aan de Spauwenstraat.

1. Paul Husson; 2. Mathieu Wolfs; 3. Harrie Schreurs; 4. Pierre Charpentier; 5. Huub Huits; 6. Sjeng Rethero;
7. Rector Oomes; 8. Leo Duijkers; 9. Jacques Wijnands; 10. Hubert Magermans; 11. Albert Haenen; 12. Math~
ieu Rutten; 13. Leon Jeukens; 14. Hubert Vliegen; 15. Pieke Geelen; 16. 'I'wan Magermans;



.1e (u ze nog?

1. ,2. Josephine Wolfs; 3. ,4. Pauline Walpot;
5. Clémentine Pinckaers; 6. Antoinette Spauwen; 7 . Jeanne Spauwen; 8. Tinneke Janssen; 9. Catharina
Loijens; 10. Lisette Partouns; 11. Josephine Jeukens; 12. Anna Jeukens; 13. ,
1-1. ,15. Leontine Arpots; 16. Elise Aarts; 17. Anna Collin; 18. Anna Haenen;
19. Netta Duijkers; 20. Els Wolfs; 21. Els Spauwen; 22. Hubertine Peusens; 23. Jeanne Rompelberg; 24-.
Dorine Piters; 25. Maria Frijns; 26. Marie Pumot; 27. Marie Rompen; 28. Maria Viseur; 29. Catharina Reint-
jens; 30. Catharina Arpotz; 31. Josephine Wolfs;
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Éborpotašereeltje in ®oot 1920-1925

Op straat bij de pomp werd de kaarttafel neergezet. "Koejonge mit zësse'.

De glaasjes, püepsjes genaamd, waren iets groter dan een vingerhoed en wer-

den met een soort cognac gevuld.
Het huis rechts op de foto is thans Putstraat nummer 29.

ïinclerlieclje
Om huilende kindertjes weer in een beter
humeur te krijgen werd vroeger het kind op
schoot genomen en het volgend liedje gezongen:

Hottentotten tuuële
Vier goeën noa de muuële
Vier bakken eenen dieke kook
Dè is vuur oos Anneke good.

Hiernaast heeft Trinette Wolfs het
liedje gezongen voor Anneke
Schiffelaers.
Foto 1902.
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Cuit een aantekenboe/eje van een [zooter

van de leer/2 van (,Breuot

Oude beschreven stukken papier, in welke vorm dan ook, kun je sporen uit het verleden noemen.
Ze vertellen practisch altijd dingen uit vroeger dagen.
Daarom is het zelden goed en verantwoord om ze "op te ruimen”.
Soms vind je sporen uit het verleden op onvermoede plaatsen. Zo is het ook met een eenvoudig aanteken-
boekje van een koster van Breust uit het verre verleden. (Parochiearchief Breust-Eijsden, nr. XXIV .)
We bedoelen hier het aantekenboekje van koster Joannes Martinus Wolfs.
In dat boekje lezen we:
"In het jaer ons Heere eenduysent sevenhondert 76 heeft het soo sterck gevroren dat de Maese is toe geweest,
sodanig dat men daer dagelijcks over passeerden".
Tevens blijkt uit hetzelfde boekje dat koster Joannes Martinus Wolfs de zoon is van Winand Wolfs.
In hetzelfde geschrift vinden we nog meer boeiends op pagina 41:
"Extract uijt een register van Paulus Chroun ( = Schroen), in sijn leeven kuster tot Breust.
Den 6 augusti 1675 heeft Jen Driessen attestatie gehaelt bij onsen eerw. heerpastoor. Solvit 2 gulden. Om
elders te gaen trouwen. Dit houwelijck is naermaels geschijden omdat het uytgekoomen was, dat voors.Jen in
plaats van eenen man, was hebbende een vrouwe".
ln modern Nederlands vertaald, wordt dat:
Uittreksel uit een register van Paulus Schroen, tijdens zijn leven koster in Breust.
De zesde augustus 1675 heeft Jen Driessen verlof gehaald bij onze eerwaarde heer pastoor (betaald 2 gulden)
om elders te gaan trouwen. Dit huwelijk is naderhand ontbonden, omdat gebleken was dat voornoemde Jen
Ln plaats van een man een vrouw had.
Op pagina 45 lezen we:
"Den 9 dito ( : juni 1749) is gesongen eene speciale misse tot Eijsden ende tot Breust. Eene schuttemisse,
'-s'eesende ,s anderen daeghs van de bronck. Solvit 15 stuijver voor de twee".
Bedoeld zal zijn een mis voor de schutterij van Oost.
Een schutte-mis is een mis tot intentie van de schutterij.
`s anderendaeghs van de bronck = de dag na de bronkprocessie; Bronkmaandag dus.
Op pagina 55 lezen we:
"Den 14 apryl (1751) is gestorven Jan Jansen, capiteijn van Breust. Den 21 sijnen dienst gedaen, alsdan ge-
luijt ende doen is de cleijn klock gebarsten. Solvit".
"Capiteijn van Breust": vermoedelijk de kapitein van de jonkheid van Breust. _
"Síjnen dienst": bedoeld kan zijn de uitvaartmis, die envtueel niet hoefde samen te vallen met de begrafenis.
Bij gelegenheid van de uitvaart, de zeswekendienst enzovoort werd soms de kerkklok geluid. Dit deed de
koster. eventueel geholpen door een of meer klokkenluiders.
Daanoor moest de familie uiteraard betalen (solvitl) Het was zwaar werk. U begrijpt, dat het toen nog ging
met het "zeel" en niet door het eenvoudig omdraaien van een electrische schakelaar.
Zo gebeurde het dat men voor minderbedeelden de klok(ken) niet luidde.
Heeft men onder de indruk van het sterven van deze jonge man, de kapitein nog wel, de klok met wat meer
verve geluid, zodat ze barstte?

Jean Hegtermans.
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Foto: De kerk van Breust nog temidden van de boomgaarden.
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Stichting Qijoclemo verleden
(opgericht 1 5 oktober 1975)

Secretariaat: Kerkstraat 13, Eijsden. (tel. 04409 - 2324)
Redactie - coördinatie: Cramignonstraat 27, Eijsden (tel. 04409 - 1563)
Bankrelatie: Rabobank - Eijsden, nr. 11.50.96.590

Amrobank - Eijsden, nr. 45.29.76.022
Wilt U het werk van de stichting financiëel steunen, dan kunt U dit doen door een bedrag te storten of over
te schrijven op een van bovenstaande rekeningen, onder vermelding van naam en adres.
Bij een minimale bijdrage van f 25,-- (voor studerenden f 12,50) per kalenderjaar ontvangt U de uitgaven
"Uit Eijsdens Verleden” gratis.

Overname van fot-o's en of artikelen van deze uitgave zijn toegestaan na overleg met de stichting.


