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Van de Redactie

Van vele mensen ontvingen wij een pluimpje voor
de nieuwe indeling en verzorging van nummer 10 in
de serie „Uit Eijsdens Verledeni'. Hiervoor onze
hartelijke dank!
Ook deze keer zult U weer enige verandering kun-
nen ontwaren. Behalve de grotere artikelen die wij
U in elk nummer aanbieden, menen wij er goed
aan te doen het aantal kortere, vaste rubrieken, uit
te breiden.
Dit nummer bevat een vervolg op het verhaal over
de Capucijnen in Eijsden van Peter Hofhuizen.
Een collectief bestaande uit Josette Henquet,
Willie Jeukens en René Huijnen biedt U een con-
cept aan voor de spelling van het Eijsdens en wil
hierop graag Uw reacties ontvangen. Ook de kwar-
tierstaat van de familie Vranken maakt deel uit van
dit nummer. Behalve de reeds bekende rubrieken
beginnen we met ingang van dit nummer met de
vaste rubriek „Varia” en een tekening (of foto in
de toekomst) van een pittoresk plekje ergens in de
gemeente Eijsden. Voorlopig is de heer H. Mertens
bereid gevonden tekeningen voor dit doel ter be-
schikking te stellen.
Tenslotte: U zoudt ons een plezier doen, indien
mogelijk, schriftelijk te reageren op de inhoud en
opzet van de uitgaven „Uit Eijsdens Verleden".
Juist op deze manier leren wij wat de lezers graag
willen en kunnen wellicht in een volgende afleve-
ring rekening houden met Uw wensen. Bovendien
hebben wij, bij een groot aanbod, de mogelijkheid
een rubriek „Ingezonden stukken” in het boekje
op te nemen. Behalve Uw reacties blijven natuur-
lijk ook bijdragen van geschiedkundige aard of
anderszins welkom bij de redactie. Ons adres vindt
U op de laatste pagina van dit boekje.

Eijsden, november 1980



Een Capucijnenseminarie
in Breust
(deel 2)

Woord vooraf

Hieronder volgt een tweede bijdrage van de hand
van Peter Hofhuizen over de geschiedenis van de
Capucijnen in Breust-Eijsden. Zoals de schrijver
zelf reeds aankondigde in de eerste aflevering, zijn
de gegevens voor dit artikel geput uit het boekje

y„Une école séraphique", geschreven door pater
Christian de Libercourt. Een groot deel van deze
aflevering is een vrij exacte vertaling, waardoor U
iets van de schrijfsfeer van toen (1911) kunt
proeven.

De redactie

Het leven op school

Als we iets willen begrijpen van het leven op het
instituut, dan moeten we de gemeenschap zien als
een echte familie. De wederzijdse betrekkingen
tussen paters en leerlingen worden enerzijds geken-
merkt door vaderlijke toewijding en anderzijds
door kinderlijk vertrouwen. Het middelpunt van
deze familie was pater Martin. De jonge pater
superieur kon de uitoefening van zijn gezag niet
anders zien. Hij was een en al hart. Het was dan
ook deze indruk van vaderlijke tederheid die de
nieuwe novice, als hij bij zijn aankomst in de
armen van pater superieur viel, gedurende zijn hele
verblijf op school zou bijblijven. Kwam de jonge-
man met moeilijkheden te zitten dan wist hij dat
hij bij pater Martin terecht kon en schonk hij deze
ook zonder aarzelen zijn vertrouwen.

De voorpagina van het boekje „ Une Ecole Sera-
phique”.

Dit alles betekende echter niet dat de familiegeest
die er op school heerste, niet van tijd tot tijd aan
schokken onderhevig was. Vooral na de grote va-
kantie, als de leerlingen na bijna twee maanden
afwezigheid op school terugkwamen, brak er een
moeilijke periode aan. De oudere leerlingen
moesten weer onder het juk van de regelmaat ge-
plaatst worden en de nieuwe moesten breken met
hun gewoonten, met heel hun vroegere leven.
Eentje vergeet er midden in de les zijn grammatica
en woordenboek en staart afwezig naar buiten,
naar de blauwe lucht. Het is een Breton en hij
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denkt aan het verre Bretagne, aan de zee die hem
ter wereld heeft zien komen. Een ander verdwaalt
tijdens het speelkwartier en komt terecht bij de
tuinman die over zijn schop gebogen staat. „Mijn-
heer, hoeveel kost een telegram naar Parijs?”
„Twintig frank misschien, ik weet het niet.”
„Wat is dat duurl” En met een medelijdende blik
ziet de tuinman de jongen weer weglopen.
De volgende dag wandelt pater directeur lange tijd
met de knaap door de moestuin. De derde dag ten-
slotte wordt de huisknecht erbij betrokken: hij
moet de jongen naar het station in Visé brengen zo-
dat deze nog diezelfde avond in Parijs kan komen.
Soms ook wel zijn het de ouders die het beu zijn
zich nog langer opofferingen te getroosten en hun
kind komen opzoeken in Breust dat daar heel ge-
lukkig is met zijn nieuwe leven. Drie dagen lang
„bewerkenl' ze hem en uiteindelijk nemen ze hem
met zich mee terug naar Frankrijk.
Tegen de kersttijd was de crisis over 't algemeen
voorbij. Het kerstkindje had vrede gebracht in de
harten van de jongelui. Om middernacht stond
men op om de nachtmis te vieren.
De volgende dag werd er onder het zingen van de
cantica een bezoek gebracht aan de diverse
kerststalletjes. Dit was een heel wat minder plech-
tige ceremonie, vooral als we bedenken dat één
kerstkrib in zln geheel was opgebouwd met behulp
van keukengerei en waarbij als verlichting dienst
deed een glazen zoutvaatje dat pater Kok had om-
gebouwd tot een olielampje.
Kerstmis had in de ogen van de leerlingen ook nog
een andere verdienste: ze kregen een paar dagen
vakantie. Niet veel, maar genoeg om weer op adem
te komen. Vaak is rond die tijd de Maas buiten
haar oevers getreden en in perioden van vorst
leverden de ondergelopen weilanden prima glij-
banen op. Weldra stond jong en oud op het ijs en
ging het erom wie de langste baantjes kon trekken.
Dat daarbij fikse valpartijen voorkwamen deerde
niemand behalve misschien pater oppasser die niet-
temin,zij het koeltjes,de overwinnaars feliciteerde.
Met evenveel overgave als de jongens zich aan 't
spel wijdden, zetten ze zich in voor een godsvruch-
tig leven. Als de vastentijd komt, hoeven ze zich
weliswaar niet al te rigoureus aan de regels van ont-
houding te houden, maar velen geven zich toch
over aan 'n geestelijke vasten die beter past bij hun
leeftijd dan fysieke onthouding. Met deze heilige
oefening bereiden zij zich voor op het feest van de
wederopstanding.
Zo werd Pasen het feest van de gemeenschappe-
lijke wederopstanding. Gemeenschappelijk ook
kwamen paters en leerlingen bij elkaar op eerste
Paasdag om de typisch franciscaanse ceremonie

van de zegeningen van het Paaslam bij te wonen.
Om klokslag twaalf uur verzamelde zich iedereen
in de refter. Er vormde zich een levende kroon
rond de tafel, terwijl pater directeur gekleed in
superplie en met z,n ceremonieboek in de hand
begon met het voorlezen van de gebeden. Er waren
heel wat zaken in dit vertrek van het klooster, waar
men niet zo vaak kwam, die de aandacht zouden
kunnen trekken, maar alle ogen waren gericht op
'n groot dienblad dat midden op de tafel stond.
Daarop lag heel vreedzaam een klein lam in z,n
witte gekrulde vacht. Bloemen en geschilderde
eieren lagen er als een feesttooi omheen. Als na de
zegeningsplechtigheid ieder weer naar z'n vertrek
ging, zullen er maar weinig geweest zijn die zich
niet herinnerden hoe hard de vastentijd geweest
was. We kunnen ons gemakkelijk voorstellen met
hoeveel smaak de nieuwe Hebreeën van het
Paaslam zouden eten.
De jongens waren evenmin vergeten dat hun dier-
baar huis op de dag van de inwijding onder het be-
schermvrouwschap van de Heilige Maagd geplaatst
was. Er ging dan ook geen Mariafeest voorbij
zonder dat zij met verve geëerd werd. In de Maria-
maand, tijdens een prachtig voorjaar, vond zo”n
plechtigheid zelfs in de open lucht plaats. Op het
terras van het klooster stond een standbeeld van
O.L. Vrouw van Lourdes. Vrome handen hadden
haar voetstuk in een troon van groen en bloemen
veranderd. Elke avond, als de zon achter de Bel-
gische heuvels aan de overkant van de Maas weg-
zonk, verzamelde zich groot en klein rondom het
beeld om haar een zanghulde te brengen. Het ge-
beurde niet zelden dat de vogels in het nabije bos
met hun gefluit voor achtergrondbegeleiding
zorgden.
Tegen de tijd van Sacramentszondag bereikte deze
vroomheid haar hoogtepunt. Dit feest was tijdens
het schooljaar niet minder dan een evenement. Al`
meer dan een week voordat het zover was, hadden
de handigste leerlingen een rustaltaar in elkaar
gezet, tot meerdere eer en glorie van de aller-
heiligste hostie en ter stichting van de goede inwo-
ners van Breust-Eijsden, maar vooral ook om de
vreemdelingen te imponeren met hun Franse hand-
vaardigheid. De avond voordat de Sacraments-
processie zou uittrekken stond het altaar opgesteld
aan het eind van de grote laan voor het ijzeren hek,
terwijl her en der in het dorp kamers knalden 0m
de grote dag aan te kondigen.
De volgende dag ,s morgens om 7 uur gaat het hek
open en stellen onze jongens zich in twee rijen als
een erewacht op voor het altaar om te wachten op
het langskomen van het heiligste der heiligen. Wel-
dra verschijnt de processie. Het kruis gaat voorbij



gevolgd door de schooljeugd en de vrouwencon-
gregatie. Als de leden van de Jonkheid van Oost
langskomen met hun wapperende vlaggen en ba-
nieren, maakt nieuwsgierigheid zich meester van

onze erewacht. De gele sjerp schuin over de borst,
de paradedegen die deze jongelui dragen en de kepí
met grote witte pluim die hun chef op het hoofd
heeft, trekken heel wat blikken naar zich toe. Daar
komen de twee muziekkorpsen voorafgegaan door
hun vaandel en een man die z,n met medailles be-
hangen borst fier vooruitsteekt. Daarna komen de
mannenbroederschappen met hun rood-witte kaar-
sen in de hand en een medaille om hun hals aan een
wollen koord. Steeds dichterbij komt nu het ge-
zang. Daar zijn de in het wit geklede meisjes al die
de weg met bloemen bestrooien.

' Nauwelijks hebben we de tijd om een blik te wer-
pen op Graaf de Geloes* met z”n zilveren ambts-
keten om en omringd door zijn wethouders en
leden van de gemeenteraad of daar verschijnt dan
eindelijk het heilig sacrament in zin gotische
monstrans. Pater directeur neemt het kleinood
over en zegent de menigte terwijl de ontploffende
kamers luid knallen. Daarna scharen onze leer-
lingen zich in de processie, de stoet hergroepeert
zich en vervolgt z'n weg. Van ooggetuigen weten
we dat de jongens veel indruk maakten op de toe-
schouwers zoals ze meeliepen met hun armen krui-
selings over de borst en hun blik vroom neer-
geslagen.
De processie legde een flinke afstand af door het
dorp en door de velden, af en toe halt houdend bij
een rustaltaar en uiteindelijk arriverend bij de kerk
in Eijsden waar een gezongen mis werd opge-
dragen. Als men dan terugkwam in Breust om daar
de laatste zegening van het heilig sacrament in ont-
vangst te nemen, had men er vaak 7 en soms wel
11 kilometer opzitten en het was dan pas l uur
,s middags!
Deze dag, die midden in het laatste trimester viel,
was niet alleen een religieus hoogtepunt, maar
bracht ook een welkome afwisseling. De lange
monotonie van 'n trimester werd trouwens meer-
dere malen prettig onderbroken door een of andere
onverwachte gebeurtenis.
Zo bracht in 1889 de bisschop van Luik, Mgr.
Doutreloux, een bezoek aan ons nederig klooster
om er de klok te zegenen die de Graaf en Gravin de
Geloes ten geschenke hadden gegeven. In 1891 was
het de beurt aan de Zeereerwaarde Pater Bernard
d'Andermatt, de generale overste van de orde, die
een kijkje kwam nemen bij deze kleine afdeling
van z”n kudde. Dit soort gelegenheden was echter
eerder uitzondering dan regel; nee, de echte rust-
tijd, dat was de grote vakantie.

Pater Bernard d'Andermatt, de generale overste
die in 1891 een kijkje kwam nemen in Eijsden.

De vakantie

Van eind juli tot begin september is het vakantie-
tijd en het feit dat men bevrijd is van de gebruike-
lijke zorgen, de gelegenheid om twee maal per
week een flinke wandeling te maken, betekent een
hele ontlasting voor ieder van onze gemeenschap,
zowel jong als oud. Lange wandelingen genoten in
ieder geval de voorkeur boven ieder andere vorm
van verstrooiing. Stelt U zich maar eens voor hoe
op een frisse zomerochtend, als de leeuweriken zin-
gend omhoog vliegen boven het koren, als het stof
van de wegen zacht is geworden door de dauw en
de geuren van de aarde uit de grond omhoog stij-
gen, hoe dan 30 of 40 jongelui met proviand op de
rug de velden intrekken. Op die manier zouden ze
tot het eind van de wereld gaan! Luik hebben ze al
bezocht, Maastricht heeft geen geheimen meer
voor hen, zelfs de beroemde relieken van Aken
kennen ze. Ze hebben zich vebroederd met hun
buren in ballingschap: de dominicanen in Rijck-
holt, de missionarissen van Afrika in Keer, de
paters in Montfort, Schimmert en Meerssen.



A Blijkens deze foto hadden de paters af en toe de gelegenheid zich ook buiten aan hun studie te wijden.

<1
Een nieuwe leerling wordt liefdevol opgevangen.



Er is hun hoog opgegeven van de grotten in de St.
Pietersberg, vlak bij Maastricht. En daar gaan ze
vandaag zo vrolijk naar toe. Plotseling klinken
vanuit de voorste gelederen kreten op: de Maas, de
Maas! En inderdaad daar ligt de rivier, breed en
vredig. In groepjes brengt de veerman onze jonge-
lui naar de overkant. Niet ver van Maastricht
tenslotte ligt een heuvelflank met een donker gat
erin: de ingang van de onderaardse groeven.
Op aanraden van de gids trekt iedereen z'n jas aan,
want het schijnt binnen nogal frisjes te zijn. Als ze
zich in het schijnsel van fakkels achter hun leids-
man de 7 meter hoge gang inwagen, lijkt het wel
alsof ze de catacomben van Rome binnengaan.
Weldra verschijnt de ene gang na de andere en op
de mergelwanden worden oude tekeningen zicht-

baar: de vlucht naar Egypte, het laatste oordeel,
afbeeldingen van het paradijs, het vagevuur en de
hel.
De gids legt uit dat de grotten eigenlijk oude steen-
groeven zijn en dat ze ten tijde van de godsdienst-
oorlogen dienst gedaan hebben als schuiloord voor
de vervolgde katholieken, dat deze ruimten niets
anders zijn dan de kapellen waar ze samenkwamen
om de H. Mis bij te wonen. En om de vergelijking
met de catacomben compleet te maken wijst hij
vervolgens de plek aan waar de lijken van twee on-
voorzichtige franciscanen zijn teruggevonden die
zonder gids naar binnen waren gegaan. Om ge-
makkelijk de uitgang terug te kunnen vinden had-
den ze een klos garen achter zich afgerold maar op
een gegeven moment gingen hun fakkels uit en

* Noot van de redactie.' Graaf de Geloes was
burgemeester van de gemeente Eijsden.

bleek hun garen afgebroken, en niet in staat om de
uitgang terug te vinden, waren ze hier op jammer-
lijke wijze omgekomen. ,
Drie kilometer verder ongeveer, op Belgisch ge-
bied, leidt de gids onze jongelui weer naar buiten.
Na deze tocht door het onderaardse en na deze op-
winding hadden ze wel een hapje eten verdiend. Ze
deden het op dezelfde manier als St. Franciscus het
gedaan had. De grond deed tegelijk dienst als tafel
en als stoel, de grasmat verving het tafellaken en
het goede humeur kruidde de spijzen.
Soms eindigde zo'n dagtocht zonder incidenten,
maar vaker nog barstte er een onweer los dat de
wegen in een modderpoel veranderde, en niet zel-
den gebeurde het dan dat de sandalen van pater
oppasser temidden van bliksemstralen en donder-
slagen, in de modder bleven steken. Dit alles ver-
mocht echter niet het goede humeur aan te tasten.
De jongsten hielden de goede moed erin door
elkaar fantastische of afgrijselijke verhalen te ver-
tellen. Ook de ouderen hadden elkaar heel wat te
vertellen maar hun conversatie had een heel ander
karakter: zij filosofeerden.
Dat een dergelijke vakantie snel voorbij ging,
spreekt vanzelf, maar het betekende tevens dat
men een stap dichter bij het einde van de studie
was. Vanaf 1890, toen de eerste twee afgestudeer-
den Breust hadden verlaten, beëindigden jaarlijks
twee, drie of vier leerlingen hun studies in „Notre
Dame de la Présentation”.

PETER HOFHUIZEN



De voorzijde van het klooster geschilderd door
Petrus Wolfs.

(Foto: Paul Rutten)



Varia

Uit die goede oude tijd?
(enkele overlijdensakten, opgemaakt door Andreas
van Wel, pastoor te Breust, vertaald uit het Latijn)

Op 17 juni 1707 stierf Lambertus Huyn uit Breust,
zoon van Joannis Huyn en Anne Beijers alias Lam-
brechs. Hij was ongeveer 7 jaar oud.
Hij kreeg ongeveer vier jaar geleden een ziekte,
waardoor tussen hals en hoofd, aan de rugzijde,
een gezwel ontstond, dat zo uitgroeide dat het in
grootte het hoofd verre overtrof, zodat het scheen
dat de jongen twee hoofden had, een aan de voor-
zijde en een ander op de rug. Het gezicht van de
jongen was mooi, maar het gezwel wekte de af-
schuw op van wie het aanschouwde.

Uit: Rijksarchief in Limburg, Overlijdensregíster
parochie Breust-Eijsden, nr. 21.5, f.205.

Op 13 augustus 1719 stierf Petrus Treuyen, echtge-
noot van Maria Arnoldi.
Hij was ongeveer 29 jaar oud en kwam uit Wyck.
Als dakdekker, met andere arbeiders op het dak
van het kasteel van Eijsden, was hij bij het repare-
ren van voornoemd dak. Op ll augustus (donder-
dag) viel hij van voornoemd dak tussen 8 en 9 uur
in de morgen op het terrein van het kasteel, op een
stenen vloer op een afstand van 3 of 4 voet van de
grote trappen (op voornoemd terrein ongeveer in
het midden, gezien van de grote ingang van de
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laan). Door deze val werd zijn lichaam als het ware
geplet, voornamelijk het hoofd, de schouders, de
rechter arm en de knieën, waardoor hij stierf.

Uit.' Rijksarchief in Limburg, Overlijdensregister
parochie Breast-Eijsden, nr. 21.6, f.25 7.

Op 15 juni 1723 stierf Petrus Dunant, zoon van
Joannis Baptista Dunant en Joanna Francisca.
Hij was ongeveer 25 jaar oud en afkomstig uit de
parochie St. Mauritius te Moutiers in Savoie.
Hij viel van het dak van het kasteel van Eijsden
met het bovenste van de schoorsteen die hij aan het
vegen was op de met stenen geplaveide binnen-
plaats, waarna hij onmiddellijk overleed. Hij werd
op 16 juni op het kerkhof van Eijsden begraven.
Volgens een doopbewijs, gedateerd op 8 september
1722 werd hij op 5 september 1698 gedoopt. Zijn
peter en meter waren Petrus Aubort en Catharina
Dubois. Dit doopbewijs was ondertekend door
Joannes Fontani, pastoor.
Op 16 juni heb ik (Andreas van Wel, pastoor te
Breust) een uittreksel uit het overlijdensregister
aan Mauritius Frasche uit Landri bij Moutiers in
Savoie, een jongen van ongeveer 16 jaar, gezel van
de overledene, gegeven en op 22 juni heb ik
pastoor Fontani schriftelijk in kennis gesteld van
het gebeurde.

Uit: Rijksarchief in Limburg, Overlijdensregister
parochie Breast-Eijsden, nr. 21.6, f.293.



Eijsden getekend

Op de volgende pagina,s vindt U een afbeelding
van de brug over de Voer in Mesch, getekend door
H. Mertens.
De brug en omgeving is getekend naar de toestand
van voor 1922. Mevrouw M. Weerts-Brouwers uit
Mesch vertelde, dat het witte huis rechts van de
brug, in 1922, toen haar ouders trouwden en het
huis gingen bewonen, verbouwd is en dat er vanaf
toen een café gevestigd was. De smederij, die er
van ouds was, bleef in bedrijf tot 1970, het jaar
waarin haar vader, Zjeng Brouwers, d,r sjmied,
overleed. Het café sloot in 1971.
Bij de verbouwing in 1922 zijn de blinden verdwe-
nen. Op de plaats van het raam rechts beneden
maakte men een deur,die toegang gaf tot het café.
Het raam ernaast werd verbreed en de hardstenen
omlijsting van deze twee ramen vervangen door
een cementen. Ook kreeg het huis een cementen
plint.
Na 1971 haalde men het wit van de voorgevel.
Hierbij kwam boven de deuren en de ramen van de
benedenverdieping, over bijna de volle breedte van
de gevel, een geschilderde band met letters te voor-
schijn, die kennelijk bedoeld was om aan te geven
welk bedrijf er in het huis gevestigd was. Mevrouw
M. Weerts-Brouwers kon niet vertellen welke tekst
er gestaan heeft, noch van wanneer hij dateerde.
Bij het wegkappen van het wit van de gevel is deze
strook met letters bijna geheel verdwenen.
De hoge bomen op de achtergrond zijn gekapt.
Wanneer is onbekend. De linker brugleuning is op
de tekening anders dan die, welke er nu staat. Het
is niet bekend wanneer de oude verdwenen is. De
bestrating is aangepast aan de eisen van 1980. l-let
houten kruis, dat links op de tekening nog net te
zien is, ís al voor de Tweede Wereldoorlog vervan-
gen door een ijzeren kruis, dat gesmeed werd door
Zjeng Brouwers. Dat ijzeren kruis staat er nu nog.

11

Foto bladzijde 12 en 13 l>

De brug over de Voer in de Klokkestraat te Mesch.
H. Mertens.
Conté-potlood, 1976.
(Foto: Paul Rutten)







Kwartierstaat van de kinderen uit het huwelijk Vranken-Theelen

IV

III

ll

16 17 18 19 20 21 22 23

Vranken Simons Rousch Schaaf Haenen Jacobs Pinckaers Martin
Nicolaas Beatrix Andries Maria Hendrik Barbara Servaas Maria
Hubertus Hubertina Elisabeth

* 25- 8-1849 * 25- 9-1846 * 5- 5-1852 * 28- 9-1849 * 6- 1-1836 * 5-12-1834 * 23- 7-1833 * 21- 6-18361`
+13- 8-1925 + 6- 3-1929 + 4- 8-1910 +31- 1-1930 + 8- 3-1913 +10- 1-1898 +14- 2-1904 + 9- 1-1914l

x 22-11-1876 x 24-11-1877 x 23-5-1856 x 2-11-1865

8 Vranken 9 Rousch 10 Haenen 11 Pinckaers
Jacobus Lambertus Maria Helena Hubert Laurens Maria

* 17- 9-1879 * 27- 5-1878 * 7- 5-1871 * 14- 1-1873
+24- 3-1960 +21-10-1952 +13- 6-1932 +27-10-1939

x 28-4-1905 X 1-12-1899

4 Vranken 5 Haenen
Andreas Hubertus Susanna Barbara

* 12- 1-1907 * 3- 8-1910
+ +

x 11-11-1932

2 Vranken
Nicolaas Andreas

* 4-12-1935
+ X 20-12gi
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1 Kinderen uit het huwelijk: Vranken-Theelen



Door John Wiersma

24 25 26 27 28 29 30 31

Theelen Piters Duysens Huynen Brouwers Duysens Frijns Dupont
Gilles Maria Christiaan Maria Willem Maria Pieter Maria
Hubertus Margaretha Lucia Catharina Elisabeth

Theresia

6 à * 20- 3-1824 * 29- 4-1829 * 1-11-1831 * 8- 1-1831 * 29- 1-1829 * 9-11-1835 * 20- 9-1844 * 19-10-1849
4 +27-12-1878 + 9- 2-1924 +18- 4-1865 +20- 1-1914 + 8- 3-1913 +17- 4-1920 +26- 4-1'899 + 3-10-1926

x 28-8-1858 x 20-4-1854 x 31-1-1859 x Melen België

2--1961

Philomène Elisabeth

* 29- 8-1938
_+_

12 Theelen Frederik 13 Duysens Maria 14 Brouwers 15 Frijns
Hendrik Hubertus Elisabeth Hubertina Michaël Hub. Maria Philomena

* 5- 8-1864 * 4- 7-1865 * 31- 8-1871 * 15- 2-1875
+ 2- 7-1917 +23-10-1919 +25-11-1948 + 2- 4-1955

x 22-11-1888 x 15-2-1906

6 Theelen 7 Brouwers Maria
Hendricus Wilhelmus Catharina Philomena

* 20-11-1901 * 16- 7-1909
+ l- 4-1974 +

x 2-9-1937

3 Theelen Thérèse

a. Vranken, Dominique Carin Andrea Maria
* 13-1-1965

b. Vranken, Michèle Susanne Henriette Maria
* 18-4-1968
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*z geboren op
+: overleden op
x: gehuwd op

Bronnen: G.A. Eijsden
B.S. 1796 - heden



Naar een spelling van het
Eijsdens

Wie wel eens iets in het Eijsdens leest, een gedicht,
een verhaal, een aanplakbiljet, een bijdrage in Uit
Eijsdens Verleden, een gedicht in Veldeke, een
toneelstuk of wat dan ook, zal het opvallen, dat er
vele verschillende manieren in omloop zijn om het
Eijsdens te spellen. Wie Eijsdens schrijft zoekt
vaak eigen oplossingen voor de problemen die zich
voordoen bij het spellen van de woorden.
Het gevolg is, dat er verwarring ontstaat. Er is

gebrek aan eenheid. Als er afspraken gemaakt
kunnen worden over 'de spelling, waarin we in de
toekomst het Eijsdens schriftelijk kunnen gebrui-
ken, zal dat gemakkelijk zijn enerzijds voor de
lezers, omdat zij dan de woorden sneller kunnen
herkennen en de tekst vlotter en beter zullen kun-
nen lezen, anderzijds voor de schrijvers, omdat zij
de afspraken als hulpmiddel kunnen gebruiken bij
het consequent spellen van het Eijsdens, opdat er
zo eenheid in spelling kan ontstaan bij allen die
Eijsdens (gaan) schrijven, waardoor de leesbaar-
heid van de teksten vergroot wordt en er meer en
eerder gelezen zal worden. Dat immers is het doel:
bevorderen dat het Eijsdens geschreven en gelezen
wordt.

Op de hier volgende bladzijden vindt U in het arti-
kel „De spelling van het Eijsdens” het eerste resul-
taat van het werk van een groep mensen, die gepro-
beerd heeft afspraken over de spelling te maken.
Na een Woord vooraf, met een kort verslag van de
activiteiten van de werkgroep, volgt de Inleiding,
waarin op het belang van een uniforme spelling ge-
wezen wordt. Daarna worden in Uitgangspunten
de ideeën geformuleerd waar voor deze spelling
van uitgegaan werd. ln De spelling komt dan de
eigenlijke spelling met tekens, voorbeelden, toe-
lichtingen en regels aan de orde. Tenslotte wordt
de spelling toegepast in enkele regels Eijsdens.

Wij bieden dit artikel ter lezing aan als een discus-
siestuk. Wij hopen dat velen het kritisch zullen
lezen en vragen om reacties. Bent U het eens of on-
eens met deze spelling, laat het ons weten. Hebt U
opmerkingen of vragen? Wilt U veranderingen,
verbeteringen?

Schriftelijke reacties kunt U sturen naar de redac-
tie van dit blad, per adres Kerkstraat 13, 6245 CA
Eijsden.
Ook binnen de stichting Eijsdens Verleden is de
discussie op gang gekomen. Dit blijkt ook hieruit,
dat de werkgroep, die uit drie personen bestond en
die het hier volgende artikel schreef, inmiddels is
uitgebreid met de heer J. Warnier.

DE REDACTIE

De spelling van het Eijsdens

Woord vooraf
Op donderdag 24 januari 1980 vormden Josette
Henquet, René Huijnen en Willy Jeukens een
werkgroep die zich ten doel stelde een spelling te
ontwerpen voor het Eijsdens.
Nadat de uitgangspunten waren geformuleerd,
werden in vele vergaderingen afspraken voor de
spelling gemaakt. De werkgroep kreeg hierbij veel
medewerking van de heer G. Jeukens, die, vooral
op het gebied van uitspraak en woordbetekenis,
zijn waardevolle bijdragen leverde.
De spelling werd in een aantal teksten toegepast
door de leden van de werkgroep, waardoor in de
praktijk bleek dat de afspraken op enkele punten
gewijzigd moesten worden. Zo ontstond tenslotte
in mei 1980 de vorm, die hieronder beschreven
wordt.

Inleiding
Zoals elke spelling is ook die van het Eijsdens niets
meer of minder dan een verzameling gemaakte af-
spraken. In vele gevallen is er een keuze gemaakt
uit meerdere mogelijkheden voor de spelling van
bepaalde woorden of voor het vaststellen van zeke-
re regels. De werkgroep liet zich daarbij leiden
door de uitgangspunten,v zoals die hierna beschre-
ven zijn.



Waarschijnlijk zou een werkgroep van een andere
samenstelling dan de onze niet tot dezelfde spelling
gekomen zijn. De keuze van spellingregels, zeker
waar het details betreft, zal altijd subjectief zijn.
Welke subjectief gekozen regel als algemeen gel-
dend aanvaard wordt is meestal niet zo belangrijk.
Belangrijk is dát het gebeurt, dat er een uniforme
spelling van het Eijsdens is en dat die toegepast
wordt door hen die zich schriftelijk in het Eijsdens
willen uitdrukken. Zo kan deze spelling een bij-
drage leveren tot het behoud en de ontwikkeling
van het Eijsdens.

Uitgangspunten

l. Gesproken en geschreven taal.

Geschreven taal dient om de betekenis van woor-
den en zinnen vast te leggen en over te brengen
naar de lezer. De klanken van de gesproken taal
kunnen we niet schrijven. Wie klanken wil vast-
leggen gebruikt een band-recorder of desnoods
fonetisch schrift. Het is voor ons ook niet nodig
om voor alle, vaak nauwelijks van elkaar verschil-
lende klanken, aparte tekens te gebruiken, behalve
wanneer een verschil in klank verschil in betekenis
met zich meebrengt. Zo wordt het Nederlandse
woord „is” in het dialect vaak geschreven als „ès”
omdat de klank van „ès” net iets anders is dan die
van „is”. Wanneer men echter voor het Neder-
lands „is” het Eijsdens „is” gebruikt zal geen Eijs-
denaar die dit leest het woord anders of verkeerd
uitspreken. Ook zal er geen verwarring kunnen
ontstaan met andere woorden of klanken. Het een-
voudige en bekende „is” verdient dan ook de
voorkeur.
Ook de lengte van de klanken hoeft men in de ge-
schreven taal slechts dan aan te geven wanneer er
anders verwarring zou ontstaan met andere woor-
den. De „oe” in „sjtoep” is korter dan die in
„sjoem” (schuim). Toch is het niet nodig om dat
lengteverschil met tekens aan te geven, omdat er
geen verwarring kan ontstaan met andere woorden
of betekenissen.

2. Eenvoud.

Om te bevorderen dat de spelling veelvuldig ge-
bruikt zal worden dient ze zo eenvoudig mogelijk
te zijn, waarbij men niet meer acccenten en andere
tekens moet gebruiken dan noodzakelijk is. Om
die reden is bijvoorbeeld gekozen voor de spelling
„buk” (bokken) in plaats van „bök,'. Zo is ook de
spelling „is” in plaats van „ès”, die hierboven bij
1. reeds als voorbeeld werd gegeven, mede omwille
van de eenvoud gekozen.

l7

Sjoem op de sjtoep.

3. Aansluiten bij het bekende.

De praktische bruikbaarheid van de spelling wordt
niet alleen door de eenvoud ervan bevorderd, maar
ook door de mate waarin ze aansluit bij andere
reeds bestaande spellingen.
We hebben aansluiting gezocht bij de bekende
tekens en regels van de spelling van het Neder-
lands, zodat de schrijver en vooral ook de lezer niet
voortdurend onnodig geremd wordt door onbe-
kende lettercombinaties en tekens. Bij voorkomen-
de moeilijkheden hebben we zoveel mogelijk ver-
meden een beroep te doen op de regels of tekens uit
het Frans, Duits of Engels. Dit om verwarring die
daardoor zou kunnen ontstaan te voorkomen.
Natuurlijk is er rekening gehouden met de spel-
ling zoals die gebruikt is in bestaande Eijsdense
teksten. Moeilijkheid hierbij was wel dat de spel-
ling van de ene schrijver vaak veel verschilde van
die van een andere, sterker nog, dat binnen een-
zelfde tekst vaak opvallende variaties in spelling
voorkwamen. Vooral bij het lezen van deze teksten
kwam de wenselijkheid van een uniforme spelling
naar voren. Waar iets van een gemeenschappelijke
opvatting over de spelling van bepaalde woorden
bleek, is deze veelal overgenomen.
De aanwijzingen voor de spelling van de Limburg-
se dialecten, die de vereniging Veldeke vaststelde in
1941 en later op enkele punten wijzigde, zijn opge-
volgd voor zover ze pasten binnen onze uit-
gangspunten.



Hoofdlijnen van de spelling

Voor de spelling van het Eijsdens worden waar mogelijk de tekens en regels van het Nederlands gebruikt.
Bij het gebruik van de medeklinkers is de spelling van het Nederlands bijna geheel van toepassing op het
Eijsdens. De gevallen die afwijkend zijn of moeilijkheden zouden kunnen veroorzaken zijn in het volgende
overzicht opgenomen. Wat het gebruik van de klinkers betreft, ligt de zaak ingewikkelder zoals uit het over-
zicht en de toelichtingen daarbij moge blij ken. Waar nodig is ter verduidelijking de Nederlandse spelling toe-

waer (weer).

gevoegd.

Teken: Voorbeeld: Opmerkingen:

1. a kat; mat; rat. bij 1: Na een korte klinker volgt een dubbele
medeklinker, behalve aan het eind van een
woord: kat - katte.

2. e gek; vlek; plek; wej. bij 2: zie bij l: wej - wejje.

3. i is; mis; vis. bij 3: zie bij 1: vis - visse.

4. o kot; dom; bom. bij 4: zie bij l: bom - bomme.

5. u gut; put; bruk; bujm; luj; bij 5: zie bij l: put - putte.
vrolluj.

6. aa gaank; zaank. bij 6: De aa wordt in open lettergrepen gespeld
als a: kaaf - kaver.

7. ee weer; reem. bij 7: De ee wordt in open lettergrepen gespeld
als e: reem - reme.

8. ie fiets; gries; pries; wies. bij 8: Lengteverschillen worden niet aangegeven,
tenzij de mogelijkheid ertoe bestaat door het al
of niet plaatsen van een dubbele medeklinker als
er nog een lettergreep volgt.
Vergelijk: Pieke met piekke (stelen).

9. oo loor; sjoor. bij 9: De oo wordt in open lettergrepen gespeld
als o: loor - lore.

10. uu huur; vuur. bij 10: De uu wordt in open lettergrepen gespeld
als u: huur - hure.

11. ae baer; (beer); bij 11:

Baer haet ziech ,nne baer gevange.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

èè

ao

äö

eu

Ile

OC

oo

aoë

aeë

Joenkhèèd; Eèsjde.

bénkelek (angstwekkend);
krénkelek (ziekelijk); pléj.

paol; Maos; sjtraot.

päöl; Mäöske; sjträötsje.

reube; sjteul.

sjtuerem (storm);
duerep (dorp);
luej (lui);
guele (gulden).

Broenk; noenk; poes.

boom; öwe (ogen).

zaoëk (zaak);
sjtaoësie (station);
kaoëter (kater).

Baeëk (Beek);
kaeëke (schreeuwen);
sjtaeëke (steken).

bij 12: De èè wordt in open lettergrepen gespeld
als è:
De koeële zien hèèt; hète koeële.
Boven een hoofdletter wordt geen accent
geplaatst:
Dat is ène van Eèsjde.

bij 13: De é is de verlenging van de e van gek.

bij 18: Voor de lengte-aanduiding van de
oe-klank, geldt wat bij 8. voor de ie-klank
gegeven is.
Vergelijk: droeve met sjoene.

bij 19: De oo wordt in open lettergrepen gespeld
als o: lóóp - lope.

bij 20:

,nne kaoëter.

bij 21:

U

Ien Baeëk kaeëke ze es ze sjtaeëke.
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22. ieë sjmieëd (smid);
bieët (beet);
lieëd (lid).

23. oeë koeëme; sjtoeën; goeën.

24. uë uëver; huëvel.

25. zj Zjif; Zjeng; Zjirra.

26. gk brugke (bruggen);
rugke (ruggen).

27. e of ” ,t; ,n; 'm (häöm);
,r (häör); m”n; dln;
m'nne; d,nne.

bij 22: De sjmieëd last 't lieëd weer aon de kittel.

bij 23: De kins goeën of koeëme, meh blief neet
ien de däör sjtoeën.

bij 25: Bij eigennamen hangt de spelling ervan af
of de uitspraak al dan niet vereijsdenst is.
Is de uitspraak vereijsdenst, dan is de spelling
de Eijsdense. Wordt de oorspronkelijke
(bijv. Franse, Duitse, Nederlandse) uitspraak
gebruikt, dan wordt ook de oorspronkelijke
spelling aangehouden (bijv. Pierre, Jean).
Ook andere woorden die we overgenomen
hebben van andere talen, de zogenaamde
vreemde woorden, gedragen zich in de spelling
als eigennamen: worden ze nog als „vreemd”
ervaren en uitgesproken dan is de spelling de
oorspronkelijke, zo niet, dan is ook de spelling
Eijsdens. Voorbeelden:
sacoche (Fr.) blijft sacoche;
café (Fr.) wordt kaffie;
jaloers (Ned) wordt zjeloes.

bij 27: De sjwa, de toonloze e, wordt gespeld
als e of aangegeven met een apostrof,
zoals in de voorbeelden.

Witste nog vaan dow?
Hebder nog get vuur miech?
Haeë waacht totste kums.

Alle woorden worden los van elkaar geschreven. Bij uitzondering is aaneenschrijven van woorden mogelijk.
Het komt voor dat woorden zo sterk bij elkaar horen, dat ze als het ware aan elkaar vastgegroeid zijn en een
nieuw woord gevormd hebben. In dat nieuwe woord is de uitspraak ook anders dan in de twee los voor-
komende woorden. Ze kunnen dan aan elkaar geschreven worden. Vooral is dit het geval bij de tweede
persoon van het persoonlijk voornaamwoord met een werkwoord of een voegwoord. Voorbeelden:

Tenslotte
Urn ,s te laote zien wie de towpassing van de sjpel-
ling d”r oet ziet sjteun hie e paoër wäörd ien 't
Eèsjders.

Hebt g*r diet óóch gezonge?

De roelekeboel vaan Jaene,
Dae driejt mer altied roenga'.
De paeërdsjes hebbe de maoëzele, maoëzele,
De aeëzel de roeje hoengd.
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Ging dat neet aanders? Wae wit dat nog zuver?
Sjrijft 't oes effe op.

En diet?

Hot tot tuële
V'r réje nao de muële
V,r bakke 'nne diekke kook
V'r bringe ,m nao de oeëve
V'r zegke 't is geloeëge
Van hot tot toe....



Zieëker hebt g”r aoch dik ,t avermenneke ge-
sjpäöld. Een vaan de kiengder leep väörop,
kroemp, leunend op ,nne sjtek. Dat waor 't aver-
menneke. De aander kiengder lepe dao ien 'n rij
ateraon. Ze repe daan:

,t Avermenneke kaom mit de sjtek op hun aof!

21

_ Avermenneke, oe gèèste ebaon?
En ,t menneke moes daan zegke:
_ Nao de kaerek.
De kiengder:
_ Wat gèèste dao doen?
Aantwoerd:
_ Baeje.
De kiengder:
_ Maog v'r mit goeën?
Daan begoes 't avermenneke te vraoge en moesse
de kiengder aantwoerde.
_ Kin d*r braaf zien?
_ Jao.
_ Kin dlr óóch baeje?
_ Jao.
_ Heb dlr eure nosjter bie uuch?
_ Jao.
,t Avermenneke bleef daan vraoge tot ,t geng
vraoge mie wies; daonao zaach ,t es lisjte:
_ Meh geng puupkes laote huur!!
De kiengder makde daan mit hunne moengd e laeë-
ve esof ze allemaol tegeliek zoe hél mäögelijk ene
lete vlege, en daan moesse ze laachend maoëke tot
ze weg keme want noe haw 't avermenneke ziech
umgedriejd en kaom 't mit de sjtek op hun aof!

Zoe ging dat dow. Es gier noe nog mie sjpäölselkes
en leedsjes wit, daan zow 't waol leuk zien um oes
dat 'ns te vertelle of te sjrieve.

Willy Jeukens
René Huíjnen
Josette Henquet

tekeningen: Tonnie Boersma



Grafkruis op het kerkhof van Eijsden

/ I.H. S. / In den / Naemen / ons - Hier / Amen -Hier - Leght - begraven - den / Ian Ieckens - den -alden - van /
Hoe Kasterra - Bedt - Godt voor / de -Seelen. (Foto: Ghiel Wolfs)
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Kent U ze nog?

Communicantjes in Oost Maal-land 1930

1. Gerard Duijsens; 2. Colla Paquay; 3. Corné Doumen; 4. Pierre Aarts; 5. Jac. Rousch; 6. Lambert Alberts;
7. Zjeng Rousch; 8. Michel Vranken; 9. Laurent Spauwen; 10. Michel In de Braek; 11. Pastoor Rosier; 12. Pro-
fessor Janssen; 13. Mia Hartmann; 14. Trees Janssen; 15. Margriet Bosch; 16. Ansje In de Braek; 17. Agnes
Wolfs; 18. Anna Bosch; 19. Anna Lebon; 20. Drees Wijnands; 21. Mia Janssen; 22. Marie Wolfs; 23. Catharina

Hacquier; 24. Virginie Wolfs; 25. Net In de Braek; 26. Tien Spauwen; 27. Lucie Rousch; 28. Liza Weerts;

29. Marie Alberts; 30. Marie Deliège; 31. Françoise Janssen; 32. Lène Jacobs; 33. Caroline Janssen; 34. Julia
Spits; 35. Jet Aarts; 36. Liza Wolfs; 37. Netteke Spauwen; 38. Anna Deliège; 39. Marie Wolfs; 40 Rosa Rousch;
41. Nieke Bosch; 42. Anna Schrooten; 43. Dien Deliège; 44. Lieske Janssen.
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Gemeente School Mesch 1924

1. L. Loyens; 2. M. Thewissen; 3. J. Beijers; 4. M. Houten; 5. J. Vranken; 6. H. Kempener; 7. J. v. Kan;
8. E. Duijsens; 9. A. v.d. Mullen; 10. N. Puts; 11. R. Cremers; 12. H. Wolfs; 13. H. Vranken; 14. J. Drummen;
15. G. Leveaux; 16. N. Huits; 17. M. Thewissen; 18. J. Schreurs; 19. E. Puts; 20. E. Weerts; 21. J. v. Kan;

22. L. v. Kan; 23. v. Kan, onderwijzer; 24. A. Beckers; 25. C. Drummen; 26. L. Weerts; 27. A. Weerts;
28. E. Duits; 29. A. Weerts; 30. M. Weerts; 31. E. Weerts; 32. M. Sipers; 33. H. Vranken; 34. A. Duits;

35. H. v. Kan; 36. Castermans; 37. Castermans; 38. J. Castermans; 39. V. Loyens; 40. L. Weerts;

41. B. Schreurs; 42. M. Klerks; 43. J. v. Kan; 44. M. Thewissen.
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Stichting Eijsdens Verleden
(opgericht 15 oktober 1975)

Sekretariaat: Kerkstraat 13, Eijsden (tel. 04409-2324)

Bankrelatie: Rabobank - Eijsden, nr. 11.50.96.590
Postgiro van de bank 10 455 91

Amrobank - Eijsden, nr. 45 .29.76.022
postgiro van de bank 10 500 85

Wilt U het werk van de stichting financieel steunen,
dan kunt U dit doen door een bedrag te storten of
over te schrijven op een van bovenstaande rekenin-
gen, onder vermelding van naam en adres.
Bij een minimale bijdrage van f 25,- (voor studeren-
den f 12,50) per kalenderjaar ontvangt U de uitgaven
„Uit Eijsdens Verleden” gratis.

Overname van foto's of artikelen van deze uitgave is
toegestaan na overleg met de stichting..


