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Van de redactie

Voorpagina
Met ingang van de vorige aflevering heeft ons tijdschrift een nieuwe opmaak.
Daarbij hoort ook dat de voorpagina er anders uitziet dan voorheen. Er staan nu
telkens foto's op,.een grote en enkele kleinere, die te maken hebben met de artike-
len in het nummer zelf. Op de voorpagina van deze uitgave staat een deel van een
oude landkaart, met onze omgeving daarop. Deze afbeelding, die op pagina 22
terugkomt, hoort bij een artikel van W.A.]. Munier over de verwikkelingen rond

~ een predikantswoning in Eijsden. Dominee Wierts van Coehoorn was beroepen in
Eijsden en in Dalhem. De torenvis op de voorpagina rechts beneden houdt ook
verband met het verhaal van Munier. De vis staat op de toren van de Nederlands
Hervormde kerk in Eijsden.

De burgemeester van Eijsden in oorlogstijd, deel l
De linker drie kleinere foto's voorop zijn illustraties bij de bijdrage van Bert Kreemers.
Hij vertelt over Wim Lambooy, die bij de Duitse inval op 10 mei 1940 burgemeester
van Eijsden was. Het artikel lijkt in het begin erg negatief uit te pakken voor de
burgemeester. Lambooy vlucht naar Valkenburg en laat zijn gemeente aan haar lot
over. Toch zal later blijken dat hij het de bezetter niet gemakkelijk heeft gemaakt
en dat hij ook de NSB de voet dwars zette. ln dit eerste deel van deze geschiedenis
geeft Bert Kreemers een genuanceerd beeld van de burgemeester in oorlogstijd.
Het tweede deel, in het volgende nummer, zal het beeld van burgemeester Lambooy
compleet maken.

Donatie 2005
Bij dit nummer is een acceptgiro gevoegd. Wij vragen u hiermee uw bijdrage voor
2005 over te maken. De minimumbijdrage van 13,50 euro is ook voor dit jaar niet
verhoogd. Voor minimaal dat bedrag krijgt u de uitgaven van Uit Eijsdens Verleden
in 2005 zonder verdere kosten in uw brievenbus. Met uw donatie maakt u het werk
van de Stichting Eijsdens Verleden en de uitgave van ons tijdschrift mogelijk.

Wij danken u voor uw steun en hopen dat u deze UEV 101 en alle volgende nummers
met plezier zult lezen.
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Deel |

De burgemeester van Eijsden in oorlogstijd

De eerste Duitse militairen trokken op 10 mei 1940 rond acht uur 's ochtends door Eijsden. De weinige Nederlandse legereenhe-
den waren geen partij voor de van alle kanten oprukkende, goed uitgeruste Duitse militairen die “in groote, dichte gelederen
naar de Maas optrokken.” ln het dorpscentrum legden ze ter vervanging van de opgeblazen bruggen bij Maastricht een ponton-
brug over de Maas. Een paar uur later begonnen Belgische militairen in het Fort Eben-Emael met een van de kanonnen granaten
af te vuren. Ook vanuit het fort Aubin-Neufchâteau werd op de brug bij Eijsden gevuurd. Een deel van de Eijsdense bevolking
moest de kelders in ofvluchtte naar verder weg wonende familieleden en vrienden.1

e eerste granaten sloegen nog voor het middag-
D uur in. Het gemeentehuis van Eijsden kreeg
rake klappen. De bevolking Werd gesommeerd te
vertrekken en voorbij de spoorlijn onderdak te zoe-
ken. Onder de eerste vluchtelingen die naar Banholt,
Mheer, Gronsveld of nog verder in de omgeving van
Eijsden vertrokken Was burgemeester Wim Lambooy.
Met zijn echtgenote en dienstmeisje stapte de bur-
gervader in zijn auto en zette koers naar het geha-
vende gemeentehuis, Waar hij zijn salaris over de
volle maanden mei en juni uit de brandkast haalde.
Om een uur of vijf Werd het de burgemeester te
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benaudlak Voor de ingang van zijn schuilplaats
richtten Duitse militairen een versterking met een
mortier in. Dat vatte Lambooy op als de voorbode
van “een nieuwe groote aanval binnen Weinig tijd”.2

Om die reden viel het besluit naarValkenburg te rij-
den en daar te overnachten. De auto van de burge-
meester Was volgeladen met inderhaast meegenomen
bagage. De nog geen vijftig meter verderop op straat
lopende gemeentesecretaris Hubert Smeets hield de
auto staande en vroeg de vluchtende burgemeester
zijn schoonmoeder en zijn dochter naar het Veiligere
Valkenburg mee te nemen. “Omdat ik niet het risico
Wilde loopen de verantwoordelijkheid voor een kind
van een ander onder zulke omstandigheden te moe-
ten dragen”, weigerde de burgemeester. Eijsden bleef
zonder Wettig gezag achter. De VeldWachter Was ner-
gens te bekennen en de marechaussees Waren naar
België uitgeweken. Een van de twee Wethouders
volgde het voorbeeld van burgemeester Lambooy.
De tweede liet zich niet zien.3

Wie zich Wel op straat vertoonden waren Duitse
officieren op zoek naar vertegenwoordigers van het
gemeentebestuur. In de loop van de avond liepen ze
notaris Charles Russel tegen het lijf. Ze vroegen
hem Waar ze de burgemeester konden vinden. Met
hulp van het gemeentebestuur Wilden ze een deel
van de in het schootsveld van de Belgische kanon-
nen liggende huizen ontruimen en de bewoners
evacueren. Russel ging met de Duitse officieren mee
naar het huis van de burgemeester, maar daar deed
niemand open.4 i

De rekening voor burgemeester Lambooy op 1o mei 1940 van een hotel
in Valkenburg. De burgemeester vertrok met echtgenote, buurvrouw,
buurmeisje en dienstmeid naar Valkenburg. De dienstmeid had daar
familie wonen en logeerde dus niet in het hotel.
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Voormalige woning van notaris Russel, het huidige Groene Kruisgebouw aan de Prins Hendrikstraat, no. 21. Foto: Guy Schroen, 2005; GS7327.

De volgende dag keerde de burgemeester even terug
naar Eijsden. Aan de gemeentegrens hield een groep
Duitse militairen Lambooy staande. Een van de mili-
tairen waarschuwde de burgemeester dat het schieten
door burgers op Duitse soldaten genadeloos zou wor-
den afgestraft. Op dat soort incidenten zou meteen
worden gereageerd met standrechtelijke executies,
“de burgemeester voorop".

Het lood moet in zijn schoenen zijn gezakt. De
burgemeester bracht het nog op om met zijn vrouw
de vluchtelingen in de zinkwitfabriek te bezoeken.
In de fabriekshallen en kelders van de grote zink-
witfabriek in Eijsden had een vijfde deel van de
bevolking, zo,n zeshonderd inwoners, onderdak
gekregen. De burgemeester werd daar overladen met
verwijten. Er Was niet genoeg brood en voor de
kinderen was geen melk. De kritiek op haar man
beviel de burgemeestersvrouw niet. Ze trok haar
man aan zijn jas: “Vl/im, kom tochl”5

De burgemeester vertrok. Angst was zijn voornaam-
ste raadgever. Angst om voor het schieten door
dorpsbewoners op Duitse soldaten het gelag te
moeten betalen. “Gaarne wil ik de rechtmatige
belangen der bevolking naar beste vermogen behar-
tigen, maar ik Wensch mij niet op te offeren voor de
onbezonnenheid van een enkeling, die gespeend is
van ieder sociaal- of gemeenschapsgevoel. Mijns
inziens is niemand daarbij gebaat? zo verklaarde
Lambooy zijn gedrag een tijdje later aan de corn-
rnissaris van de koningin.Voor een ander deel
zwichtte hij onder de druk van zijn vrouw, die “ver-
keerde, en door een 14 uur durend bombardement
[op 10 mei] én door de ieder oogenblik door lucht-
gevechten overhaast onderbroken autoritten, in een
dusdanigen toestand, dat zij zeer dringend eenige
rust noodig had en behoefte had aan een betere
verzorging, dan ik haar in de kelders der Zinkwit-
fabriek kon bieden.”°
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Zo koos het burgemeestersechtpaar Voor de tweede
keer het hazenpad. De - toen nog niet gecensureer-
de - Limburger Koerier blikte op 24 mei 1940
terug op

“dien onvergeteliileen Vrijdag toen de lentezon schuil
ging achter gigantische esleaders grauwe, grommende
bommenwerpers die laag en dreigend over onze hoofden
gierden. Geen steen zou nog op de anderen blijven, zei
iedereen tegen iedereen. Velen waren er reeds, die op eigen
initiatief denzelfden middag veiliger oorden opzochten;
die hulp en veiligheid zochten in ZVIheer, Banholt,
Gronsveld, ja tot Valkenburg toe. Onder deze eerste
vluchtelingen was de burgemeester van het dorp dien
men sedertdien in Eijsden niet meer heeft teruggezien. "7

Gemeentesecretaris Hubert Smeets ging op zaterdag
ll mei op zoek naar gemeenteraadsleden. In de hal-
len van de zinkwitfabriek vond hij Bèeiegen,
gemeenteraadslid en kantoorbediende van de
fabriek. Eerder die dag had Smeets bij notaris
Russel aangeklopt om hulp. Uiteindelijk vestigden
gemeentesecretaris Smeets en Maessen, het hoofd
Van de bewaking en bedrijfsbrandweer Van de zink-
Witfabriek, een geïmproviseerde gemeentesecretarie
in de kelder Van Russels huis aan de Prins Hendrik-
straat nummer 21. De brandweercommandant Werd
door de Ortskornmandant als waarnemend burge-
meester aangewezen. De nieuwe burgemeester vroeg
op zijn beurt Russel als loco-burgemeester. De
notaris ging ijverig aan de slag. Loslopende koeien
Werden gevangen en gemolken. Gewonde dieren
afgemaakt en hun kadavers begraven.ä

De volgende dag trokken nieuwe Duitse eenheden
door Eijsden. Om te Voorkomen dat op hen zou
Worden geschoten en om de bevolking schrik aan te
jagen, gelastten de Duitsers het nieuwe gemeentebe-
stuur om tien gijzelaars uit te kiezen, waaronder
pastoor Prevoo van Breust.Voor elk incident zou
een gijzelaar worden gedood, voor elke gewonde of
gedode Duitse soldaat zouden vijf gijzelaars worden
gefusilleerd. “Gelukkig duurde het gijzelaarschap
niet lang. Immers reeds na goed drie uren in een
bureau van de zinkwitfabriek onder bewaking te
hebben doorgebracht, werd ons tegen zes uren aan-
gezegd, dat wij allen vrij waren. Een heraderning en
opleving was deze invrijheidstelling voor allen, ook
voor de medeburgers”, schreef een van de gijzelaars
in zijn dagboek.9

Een hulppolitiekorps Werd gevormd om de bescha-
digde en verlaten huizen in de Eijsdense dorpskern
te bewaken en te beschermen tegen plunderaars,

“hoofdzakelijk woonwagenbewoners van Maas-
tricht.” Het geïmproviseerde gemeentebestuur liet
zieken en bejaarden evacueren. Op 11 mei om zes
uur 's avonds werd brood en vlees uitgedeeld. Ook
de twee daarop volgende dagen zorgde het nieuwe
gemeentebestuur voor brood en vlees. Zodra de
Duitse bezetter aankondigde dat wapenbezit met de
dood zou worden bestraft, organiseerde de nieuwe
burgemeester een inzameling Van wapens en muni-
tie. Met zijn eigen auto bracht de notaris ernstig
zieken naar verder weg gelegen ziekenhuizen. Om
gist voor de plaatselijke bakkers te krijgen, reisde hij
met een speciale Ausweis naar Heerlen.

Een week later, op vrijdag 17 mei, bezocht Russel
de commissaris van de koningin in Maastricht. Hij
deed Verslag van het Werk van het nieuwe gemeen-
tebestuur en zijn eigen optreden, dat “werd ingege-
ven door plichtsbese ”.1°

V

De volgende dag maakte de commissaris van de
koningin de benoeming van de door de Duitsers
aangestelde burgemeester ongedaan. In diens plaats
werd de burgemeester van het naburige Gronsveld
als waarnemer aangesteld.11 Notaris Russel en de
nog immer in hotel “Oranje-Nassau, inValkenburg
verblijvende burgemeester Lambooy kregen het ver-
zoek schriftelijk verslag te doen van de gebeurtenis-
sen tijdens de eerste oorlogsdagen.12 Nog dezelfde
dag stelde notaris Russel een feitelijk Verslag over de
eerste oorlogsperiode op. Twee dagen later onderte-
kende “de burgemeester van Eijsden” in Valkenburg
een acht bladzijden lange apologie. Menigmaal had
Lambooy naar eigen zeggen besloten “naar zijn

J .__jw V >

Kanonsloop van Fort Eben-Emael. Foto: Guy Schroen, 2004; (355332.
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Foto boven: Het voormalige gemeentehuis aan de Raadhuisstraat.
Foto: EV1799.

Kaartje rechts: Luik we'rdiv'erdedigd door een dubbele ring van forten.
Eijsden 'lag in het'schootsveld van fort-Eben-'Emaelen van dat van
Au binfiNeufch-ateau.

gemeente .terug te keeren enV het eventueel daaraan
Verbonden gevaar te Vtrots'erenïmaar toen het ein-V
delijk daarvan Was gekomen, “meende ik er beter
aan te doenV eerst naar Maastricht te gaan, om U van
het voor-gevallene in kennis te stellen.”15

Ongevraagd kreeg de commissaris van de koningin
nog advies van Laurent Beijers, een fruitkoopman
met de bijnaam “de Blauwe”. Beijers had een steun-
betuiging aan de waarnemend burgemeester en
notaris Russel opgesteld. Meer dan vijfhonderd
handtekeningen stonden onder de petitie. Laurent
Beijers maakte van de gelegenheid gebruik “Uwe
Excellentie beleefd te verzoeken te bevorderen dat
[de waarnemend burgemeester] benoemd Wordt tot
Burgemeester der Gemeente Eijsden.”“ GDe Blauwe”
hoorde tot de meest roemruchte smokkelaars van
Eijsden.. Hij leverde boter en suiker op bestelling.
Tot- zij-n klanten hoorden de paters Capucijnen, die
na een bij Beijers geplaatste bestelling, “s nachts het
kelderraam open lieten staanvAls de maan achter de
wolken was verdwenen bracht Beij ers zijn smokkel-
Waar.15

i

Teun Roosenburg klopte bij hem wel eens aan voor
tabak. “Erkwarnfdan na enig wachten een oude.
Duitse soldaat met twee grote pakken aansjouwen.
We schrokken ons een beroerte, maar zo werkte hij
nou eenmaal bij de" smokkel. Ook gaf “de Blauwe7
ons belangrijke gegevens' over het Wisselen van
patrouilles en grenswachten. Ons leven hing daarvan
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af bij het over de grens brengen van joden en [ont-
snapte] krijgsgevangenen.” 1°

“De Blauwe” was gevreesd bij douanier Landman en'
zijn collegas. Hij was-zo vlug en ongrijpbaar als
Water, voor de duveliniet'bang en zo sterkals een
beer. De gewone Eijsdenaar had bewondering en
een zwak voor Beij ers. Hij kreeg na elke aanhou-
ding en detentie bij zijn terugkeer een warm ont~
haal in het dorp. Een in alle opzichten bijzonder
Eijsdenaar, maar,` niet :de beste pleitbezorge'r voor
orde en gezag. ' V '

Op woensdag 29 mei vroeg de commissaris van de
koningin aan-'de twee'Eijsde-nse Wethouders WatI
naar hun mening met 'burgemeester Lambooy-moest
gebeurenVolgens het verslag van het onderhoud '-
daarover “achten Wethouders het gewenschtdat bur-`
gemeester Lambooy 'Weder zijn taak aanvaardtf” In
dat gesprek bleek dat de Eijsdense burgemeester
“het genoten salaris", de bij zijn vlucht naar
Valkenburg opgenomen'voorschotten voor de
maanden mei en juni, had teruggegeven “om de
Werkloozen te kunnen helpen.” De rust in Eijsden
was weergekeerd,'zo werd 'devcommissaris van de
koningin verzekerd: “De menschen zijn geholpen.
Wethouder Broers heeft voor distributie gezorgd
(spek, aardappelen, melk, rijst,-brood, boter) .m7

Twee dagen later Velde de commissaris van de
koningin zijn oordeel: “lVloest ik= er sinds .låšfmei` jl
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Het zwaarbeschadigde fort van Aubin-Neufchateau na de overgave in 1940. Foto: Guy Schroen, 2005; 657406.

de Voorkeur aan geven de burgemeestersfunctie te
Eijsden met diens instemming te doen uitoefenen
door den Heer A.H. Spauwen, burgemeester der
gemeenten Gronsveld en Ryckholt, na een onder-
zoek van de omstandigheden, die daartoe hebben
geleid, en van den huidigen toestand, ben ik van
oordeel, dat de bezwaren, welke UW dienstvervul-
ling bemoeilijkten, thans zijn vervallen.”18

Alsof het de normaalste zaak van de Wereld Was,
nam Lambooy zijn plaats als burgemeester in Eijsden
Weerlin en zat de gemeenteraadsvergadering van 13
juni 1940 voor zonder ook maar één woord te
besteden aan zijn afwezigheid in de meidagen. Hij
opende de vergadering met de Woorden “Geloofd
zij jesus Christus” en vroeg om enige ogenblikken
stilte om de dood van het enige Eijsdense slachtoffer
in die meidagen, Louise Henquet, het bij een scho-
tenwisseling dodelijk geraakt meisje, te herdenken.

Aan het eind van de vergadering vroeg Bèeiegen
het woord. Hij wenste graag te worden ingelicht
“over de gedragingen Van den Burgemeester in de
eerste oorlogsdagen.” Burgemeester Lambooy “zegt
den Heeeiegen het woord hieromtrent niet te

kunnen verleenen.” Daarmee eindigt het verslag van
de gerneenteraadsvergadering.19

De Duitse bezetter kreeg maar moeilijk vat op de
wispelturige grensgemeente. En de verwachtingen
Waren nogal hoog gespannen. Bij de verkiezingen
voor de Provinciale Staten in april 1935 scoorde de
NSB torenhoog in Eijsden.Van de 1565 stemmen
sleepte de NSB precies driehonderd, bijna twintig
procent Van de stemmen, in de Wacht.2-0 Maar het ~
nationaal-socialistische gedachtegoed schoot in
Eijsden geen stevige wortels. In gemeentelijke
maandrapporten aan de commissaris van de provin-
cie Limburg, de NSB,er Maximiliaan de Marchant
et d,Ansembourg staken de aantallen NSB7ers op
het Eijsdense gemeentehuis en in andere leidingge-
vende functies in de gemeente maar magertjes af in
vergelijking met andere Limburgse gemeenten.21

De NSB-kring Maastricht vroeg in oktober 1942 om
een opgave Van de NSB-aanhang onder eigenaren,
directeuren en andere leidinggevenden in Eijsdense
bedrijven en ondernemingen. Een waarschijnlijk fors
aangedikt lijstje van maar tien Eijsdense slagers, aan-
nemers en fruittelers Was het antwoord.22
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Het gebrek aan enthousiaste medewerking aan de
bedoelingen van de Duitse bezetter moet voor een
groot deel op het conto van burgemeester Wim
Lambooy Worden geschreven. Die Voerde niet zo
zeer een strakke, consequente politiek van tegen-
Werking, maar zorgde door het omzeilen van beslis-
singen voor zoveel chaos en irritatie, dat de Duitse
bezetter en hun Nederlandse handlangers het bloed
onder de nagels Werd gehaald.

Al vanaf het begin van de bezetting klikte het niet
tussen Lambooy en de bezetter. Hij droeg het stem-
pel van “een trouw lid van de Katholieke
Staatspartijll, die voortdurend bezig Was met het vei-
lig stellen van zijn eigen belangen.23 Smalend teken-
de de NSB-districtsleider in Zuid-Limburg halver-
Wege het tweede oorlogsjaar op dat de aanschaf van
een mooie ambtsWoning aan de Prins Hendrikstraat
Larnbooyš belangrijkste en -zo zal dat ongetwijfeld
zijn bedoeld- enige beleidsdaad was. “Schuilplaatsen
zijn er vandaag in Eijsden nergens, met één uitzon-
dering: eentje in de omgeving van zijn huis”, meld-
de de NSB-districtsleider aan Wilhelm Schmidt, de
Beauftragter des Reichskommissar fur die Provinz
Limburg.24

Lambooy had zijn benoeming als burgemeester
vooral te danken aan zijn vader, een in Maastricht
geboren legerofr'icier, die was opgeklommen tot
minister van Oorlog van 1925 tot - met enkele
korte onderbrekingen - 1929.Als burgemeester van
Hilversum ging hij in januari 1940 met: pensioen.25
Het burgemeestersambt zat de familie Lainbooy in
de genen. Zijn twee zonen volgden in de voetspo-
ren van hun vader. Zijn dochter trouwde met de
burgemeester van het Brabantse Dongen.26

Op 3 maart 1937 overleed de Eijsdense burge-
meester Carel baron de Loë plotseling. Nog geen
dag na diens begrafenis stuurde vader Lambooy een
brief naar de Limburgse commissaris van de konin-
gin, Waarin hij aankondigde dat zijn jongste zoon
naar de Vacature in Eijsden zou solliciteren.” Het
graf van de overleden Eijsdense burgemeester Was
nauwelijks gedolven of vader Lambooy mobiliseerde
zijn vriendenkring binnen de Rooms-Katholieke
Staats Partij om zijn zevenentwintilarige zoon,
meester in de rechten, het burgemeestersbaantje in
het diepe zuiden te bezorgen. Zo zou Wim
Lambooy het voorbeeld volgen van nietalleen zijn
vader, maar ook van zijn oudere broer, die in
Hontenisse de ambtsketen droeg en Van zijn zwager.

De minister van Landbouw enVisserij en oud-
minister van Defensie, LN. Deckers, verschafte de
Limburgse commissaris van de koningin graag de
nodige informatie over deze “aardige, vlotte en
oppassende jongen”.Wim Lambooy had Wel “lang
gestudeerd te Amsterdam”, maar dat lag aan “zijn
liefhebberij en voor allerlei interessante zaken.”28 Een
andere connectie van de Hilversumse burgemeester
Was vol lof over de jongste zoon van de Hilversumse
burgemeester, maar Weet de lange studietijd van de;
toekomstige burgemeester van Eijsden aan de
omstandigheid dat deze “zich wel eens door een
pretje liet afleiden.”29Van zoan burgemeester zou de
gemeente Eijsden geen berouw krijgen, zo luidde
de aanbeveling van de latere secretaris-generaal van
het ministerie van Binnenlandse Zaken,]an Kan.30

Aanvankelijk liet de Limburgse commissaris van de
koningin zich niet imponeren door zoveel onder-
steuning uit de bovenste regionen van zijn eigen
politieke partij.Tussen de 37 sollicitanten zaten vol-
gens de eerste schifting van de commissaris van de
koningin voldoende zwaargewichten, waartegen
Wim Lambooy het in eerste instantie moest afleg-
gen. Twee anderen gooiden hogere ogen.31

De minister van Binnenlandse Zaken benoemde de
favoriete sollicitant tot burgemeester van Pannerden.
Voor Eijsden viel zijn keuze op Wim Lambooy, die
met ingang van 1 juli 1937 werd benoemd tot bur-
gemeester van Eijsden. “De uitstekende inlichtingen
die mij omtrent dezen candidaat zijn verstrekt, heb-
ben mij de overtuiging geschonken, dat door zijn
benoeming de gemeente Eijsden het best zal Wor-
den gediendf' zo rechtvaardigde de minister van
Binnenlandse Zaken de benoeming van Lambooy.

Uit de verslagen van de gemeenteraadsvergaderin-
gen doemt van Wim Lambooy het beeld op van een
streng, autoritair en regentesk bestuurder. Weliswaar
was Lambooy makkelijk in de omgang en kon in
kleine kring losjes en humorvol overkomen, in de
plattelandsgemeente Eijsden kwam hij niet uit de
verf. Hij was teveel “high-society”, aldus Teun
Roosenburg. De nogal slaafse gemeenteraad bood
overigens nauwelijks tegenwicht, maar deelde Wel
zo nu en dan plaagstoten uit. Met name Bèeiegen
daagde de burgemeester uit en Wist hem te tergen.

Na de beschietingen met veel vernielingen aan de
Eijsdense dorpskern in mei 1940 rees de vraag hoe
de schade moest worden berekend en vergoed.
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Bij de opmars van de Duitsers had ook Eijsden
te lijden onder het oorlogsgeweld. Deze
woning, Trichterweg no. 20, werd beschadigd
door een-'granaat van het fortEben-Emael.
Foto: collectie Judith GeraertsëHuijnen.

Burgemeester Lambooy pleitte in de gemeenteraad
voor de inschakeling'van een team van deskundigen,
dat bij navraag uit-goede bekenden van `de, burge-
meester bleek te bestaan. De heren Was eeniroyale
vergoeding in het'vooruitzicht gesteld, die inV schril
contrast-\stond met de 'nogal zuinigjes vastgestelde
uitkeringen aan Eijsdense Werklozen die in de
meidagen het puin van de getroffen Woningen had'-
den geruimd. Die hadden op hun uitkering moeten
Wachten omdat. de burgemeester en in navolging
vanhem; een aantal ambtenaren op 10 mei 1940 een
voorschot hadden genomeniop het aan *hen over de
maandenmei en juni. 19.40 uitte betalen salaris.

Bèeiegen `stak \een stokje voor de vrijgevigheid
van de burgemeester'. Hij vend-een `lsymbolische
beloning “om wat. te wandelen?- meer op zijnplaats.
Het voorstel vande burgemeester Werd 'mettwee
Istemmen voor en-\acht` stemmen tegen verworpen??

Na de zomer van 1941 had burgemeester Lambooy
het alleen voor het zeggen. De bezetter had de
gemeenteraden ontbonden. Met tweewethoude'rs
vormde Lambooy het gemeentebestuur Van Eijsden.
De gemeenteraadsleden,lastig en kritisch over alles
Wat Lambooy in Eijsden ondernam, Waren hun
mandaat kwijt. In 1943 voegde de bezetter de drie-
honderd inwoners tellende gemeente Mesch toe aan
haar tien keer zo talrijke buurgemeente Eijsden.
Voor Lambooy betekende dateen bevordering. Zijn
salaris vWerd met ingang van 1 april 1943 verhoogd
tot 3650 gulden perjaar.33

IO

Opfde avond ,vanfde 18de mei-.19741 overleed in
Breust een lidl van defNSB, Lodewijk Schro'oten.
Pastoor Prevoo en Vdokter Pinckers-'werden in de
loop van die avond naar de woning van de stervende
geroepen. Meneer Pastoor weigerde het sacrament
toe te dienen. NSBeleden - zo hadden 'de bisschop-
pen bekendgemaakt ›- Werden .de sacramenten
immers onthouden.

De Weigering van pastoorPrevoo. kreeg de: volgende
dag een staartje.` De NSB-kringleider in Maastricht;
ir. A. Honig van den Bossche, gelastte een onder-
zoeknaar= de gebeurtenissen van de vorige avond.›
De Eijsdense groepsleider richtte zijn pijlen vooral'
op burgemeester Lambooy. Die had elkï verzoek om
bemiddeling, om hulp; om enige'druk behendig
Weten te'ontwijken. Hij had .indeze kwestie - vzo
had hij omstandig aan de Eijsdense NSB-voorman
laten Weten - geen enkele ','bevoegthij-d", zoals de
groepsleider in een soort Nederlands aan zijn partij-
bazen rapporteerde. Aan een even grondige beoor-
deling van het optreden van dokter Pinckers,
pastoor Prevoo en rector Hobusivanvv het Ursulinen-
klooster Waagdefdel NSB-voorman zichV maar niet.
Honig van den Bossche 'Wilde precies VWeten Wat de
twee eerwaarde heren f'daarrgezegd.hebben”._34 Uit
de correspondentie van Honig van den Bossche kan
worden-opgemaakt dat de nabestaanden die avond al
te horen hadden gekregen dat een begrafenis in- V

gewij de .grond ervoor kameraad Schrooten niet in
zat.35
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Dat schoot bij Honig van den Bossche in het ver-
keerde keelgat. Schrooten Was nog geen halve dag
dood ofHonig van den Bossche klom in de pen.
Met ingehouden Woede begon hij in een brief aan
pastoor Prevoo over het trieste feit dat Schrooten
het sacrament der stervenden was onthouden. Dat
Was de pastoor niet aan te rekenen: die had volgens
de oproep van de Nederlandse bisschoppen gehan-
deld. ln de tweede helft van zijn brief boog Honig
van den Bossche diep voor de “ZeerEerWaarde Heer
Pastoor". Hij vroeg, smeekte zelfs om Schrooten een
begrafenis in gewijde aarde te gunnen. “De daarvoor
benodigde gelden zijn bij het begrafenisfonds “De
Laatste Eer, beschikbaar”, voegde Honig van den
Bossche hier geruststellend aan toe. Uit zijn eigen
aantekeningen is af te leiden dat Honig van den
Bossche niet zo zeker Was van de uitkomst van zijn
verzoek: hij stuurde de Sicherheitsdienst alvast een
bericht dat ze rekening moesten houden met het
Wat minder zachtzinnig aanpakken van de recalci-
trante pastoor uit Breust.36

Ook in de ogen van Honig van den Bossche moest
vooral burgemeester Lambooy het in deze kwestie
ontgelden. Lambooy, “een echte representant Van het
oude, vermolmde systeem”, kreeg uit het NSB-
kringkantoor het verzoek te bemiddelen, maar dat
leidde tot niets, helemaal niets: “deze deserteur bleek
ook in deze zaak een lafaard te zijn en den pastoor
niet aan te durven, althans de pastoor bleef Weige-
ren”, zo rapporteerde Honig van den Bossche
hogerop aan de districtsleider.37

Op de dag van de begrafenis vergrendelde pastoor
Prevoo het hek van de begraafplaats.Voor alle zeker-
heid legde hij om de spijlen van de ingangspoort
nog een ijzeren ketting. De begrafenisondernemer

Begin mei 1940. Duitsers marcheren door de Diepstraat. Foto: EV4418.
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deinsde hiervoor terug. Hij kon geen graf delven.
Een aantal NSB-leden klom daarom over het hek
en begon te spitten. Uiteindelijk streek de pastoor
over zijn hart en liet hij de poort van het kerkhof
openen. Schrooten kon naar zijn laatste rustplaats
Worden gebracht.38

Voor dokter Pinckers liep de laatste reis van
Schrooten met een sisser af. Hij Was Weliswaar niet
met de grootste spoed naar de stervende op Weg
gegaan, maar dat liet men rusten. Mathieu Prevoo
Werd eind 1942 samen met een andere priester
gearresteerd. Ze kwamen pas tien maanden later
vrij. Bij zijn dood in 1955 Werd geschreven: “Als
gebroken is hij naar zijn geliefde parochie terugge-
keerd na de bevrijding en voelde hij zich allengs
niet meer in staat zijn parochiewerk goed te doen.
Zijn emeritaat Werd geen rusttijd, maar een kruis-
Weg, die hij moedig heeft afgelegd tot het einde.”

Voor burgemeester Lambooy Was het gedoe rond de
dood en begrafenis van de NSB,er Schrooten de
opmaat voor een nieuwe poging tot zijn vertrek uit
Eijsden.Voor de NSB-districtsleider Was de maat
vol. Een scherp rapport over de burgemeester ging
naar Wilhelm Schmidt.

Zonder mitsen en maren Werd een onversneden
oordeel geveld: “een vleesgeworden democraat en
Willig instrument van de katholieke geestelijkheid”.
Dan volgden alle - in de ogen van de hoge NSB,er
- tekortkomingen van Lambooy. Zijn passiviteit toen
het er bij de begrafenis van Schrooten op aankwam.
Zijn anti-Duitse houding Werd geïllustreerd met een
beschrijving van de curieuze gang van zaken bij de
aanschaf van een gemeentelijke schrijfinachineToen
de leverancier met een exemplaar van het Duitse
merk Triumph op de proppen kwam, zakte de
belangstelling van Lambooy tot het nulpunt. Als
klapstuk kwam de vlucht van de burgemeester in de
meidagen van 1940 nog eens uitgebreid aan bod.39

De'dood van Schrooten kreeg door het toedoen van
de nabestaanden nog een staartje. Op zijn sterfbed
droeg Schrooten zijn vrouw op zijn bij elkaar gesap-
pelde spaargeld, precies tweehonderd gulden, aan de
NSB-kring Maastricht te schenken “om de beweging
te doen groeien”. “Kameraadskë Maria Schrooten-
Purnot, zo noteerde Honig van den Bossche, kwam
dat geld persoonlijk bij hem afgeven. De erfenis bleef
de kringleider als een visgraat in zijn keel steken. Het
geld houden zou pastoor Prevoo of een van zijn
andere Eijsdense tegenstrevers een stevige stok geven
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der beweging.

Begin mei 1940. Door de Duitsers aangelegde pontonbrug over de
Maas ter hoogte van de Diepstraat. Foto: EV 594.

om de NSB,er hard te slaan. Dat soort lui zou pijn-
lijke verwijten laten regenen over het inpikken van
de zuur verdiende spaarduiten van de zuinige, hard
Werkende Schrooten die vier jonge kinderen had
achtergelaten.

“U kunt begrijpen dat met ontroering door mij dit
geld ontvangen Werd, doch dat ik er niet aan denk
om dit voor de beweging te houden, aangezien de
Weduwe, met hare vier kinderen deze som, bespaard
door den zorgzamen kameraad Schrooten toekomt,”
meldde de vaderlijke Honig van den Bossche aan de
districtsleider. Honig van den Bossche zorgde voor
een uitweg: de nazaten Van Schrooten kregen alle
vier een postspaarbankboekje met vijftig gulden
inleg “aangezien de kinderen behoren tot de groei

"40

Ondanks het geweeklaag uit NSB-hoek kon
Lambooy niet zo maar op korte termijn Worden
geloosd. De ontbinding van gemeenteraden en pro-
vinciale staten in augustus 1941 was voor Veertien
burgemeesters, dertien hiervan uit Limburg, te gor-
tig. Alle veertien Vroegen ontslag. Nog eens dertig
Limburgse burgemeesters volgden korte tijd later
het Voorbeeld Van hun provinciegenoten.41

Achter het massale ontslagverzoek van de Limburgse
burgemeesters zag de bezetter de onzichtbare hand
van de clerus. In ieder geval hielp Maximiliaan de
Marchant et d”Ansembourg, de NSB-commissaris in
de provincie Limburg, een handje mee. Hij riep ter
toelichting Van de toen nog niet van kracht zijnde
regeling de Limburgse burgemeesters haastig bijeen
op 13 augustus 1941 en hield hen voor dat het
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democratische bestuur van de gemeenten volledig
ophield te bestaan.Voor het zoeken Van toekomstige
wethouders gaf hij de burgemeesters opdracht con-
tact op te nemen met plaatselijke groepsleiders van
de NSB. Dat schoot een aantal van de aanwezige
burgemeesters in het verkeerde keelgat.Voor hen
Was de teerling geworpen. Ze Weigerden als verleng-
stuk van de NSB te dienen en besloten hun functie
neer te leggen. Hun ontslagaanvragen waren ver-
schillend geformuleerd. De meesten beriepen zich
op de door de Duitsers uitgevaardigde Verordening,
een aantal onderbouwde hun ontslagaanvraag ook
met kritiek op de verklaring van De Marchant et
d”Ansembourg.

De Duitsers zaten lelijk in hun maag met de ontslag-
aanvragen.Wat te doen? Uiteindelijk werd de knoop
doorgehakt. Op 23 september 1941 kregen, op één
na, alle burgemeesters ontslag. Alleen burgemeester
Lambooy werd ontslag geweigerd. Hij had zijn aan-
vraag afhankelijk gesteld van het standpunt van de
secretaris-generaal van het ministerie Van Binnen-
landse Zaken over de toespraak van De Marchant et
d'Ansembourg. Net als de Duitsers Was de secretaris-
generaal niet erg gelukkig met het optreden van de
Limburgse commissaris. Maar daarmee liep hij niet te
koop. Uit Lambooys ontslagaanvraag kon niet Wor-
den afgeleid dat hij zich keerde tegen de ontbinding
van de Eijsdense gemeenteraad. Zo kon Lambooys
ontslagbrief terzijde Worden geschoven.

Door deze samenloop van omstandigheden kwam
Lambooy weer wat vaster in het zadel te zitten,
maar hij bleef de Duitse bezetter en diens Neder-
landse vazallen tergen.

Veelzeggend voor zijn omgang met de NSB Was de
kwestie van de gemeentelijke aanplakborden.Toen
in januari 1942 de NSB in Eijsden grotere aanplak-
borden Wilde laten plaatsen, verwijderde Lambooy
eerst de kleinere aanplakborden met het smoesje dat
hij dat hout nodig had om de grotere te kunnen
laten maken.Vervolgens schoten de Weergoden
Lambooy te hulp. Het vroor dat het kraakte en er
kon geen schop de grond in om de nieuwe borden
te plaatsen.Toen de NSB”ers in Eijsden begonnen te
twijfelen aan de medewerking van de burgemeester,
Wilden ze pamfletten ophangen in het gemeente-
huis. Daar kon Lambooy niet aan beginnen, zo liet
hij Weten.Tekenend voor de manier waarop
Lambooy de NSB tegemoet trad was zijn aanbod
om de NSB pamfletten te laten plakken op het uri-
noir bij het station. De diepere betekenis van dit
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aanbod ontging de NSB niet. Per brief ging de
zoveelste klacht over Lambooy naar De Marchant et
d,Ansembourg.42

íHet Gräofl<e„ een van de bijnamen van De
Marchant, zal wel voor de zoveelste maal geërgerd
hebben gelezen hoe Lambooy zijn gemeente
bestuurde en daarbij de NSB de voet dwars zette. In
de 'hooirnaand 1941, de NSB-benaming van
augustus, kwam de districtsleider erachter dat het
NSB-weekblad “Volk enVaderland' nauwelijks aftrek
genoot in Zuid-Limburg. In Heer bij Maastricht
stagneerde de verkoop bij tachtig exemplaren, ter-
wijl er in dat dorp 121 NSB-leden Waren. Heer Was
geen uitzondering: ook in andere plaatsen kochten
zelfs de eigen leden het blaadje niet.

In Eijsden vond het blad nog een beetje aftrek. Maar
.vaste grond onder de voeten kreeg de NSB niet in
de gemeente. Op het gemeentehuis Was het aantal
NSBlers op de vingers van een hand te tellen. Op
26 januari 1943 probeerde de NSB-kringleider in
Maastricht greep te krijgen op het personeelsbeleid
van de gemeente Eijsdenweer stelde Lambooy zich
Weinig plooibaar op. In een in ambtelijke taal
omzwachteld proza liet de burgemeester Weten zich
van de NSB niets aan te trekken.43

Toen in maart en april 1943 burgemeester Lambooy
zich van dezelfde tactiek bediende bij het opwerpen
Van bezwaren tegen het verstrekken van opgaven
voor de Arbeitseinsatz in Duitsland, was dat de
opmaat voor een nieuwe aanval op de Eijsdense
burgervader:
“Heeft zichzelf als Burgemeester onmogelijk gemaakt
door op 10 Mei 1940 uit zijn Gemeente te vluchten
en daarin eerst geruimen tijd later terug te keeren.
Is anti-Duitsch en anti-nationaal socialistisch.
Kan niet worden gehandhaafd.”44

Zo luidde het oordeel van De Marchant et
d'Ansembourg. Deze liet de Duitse bezetter weten
de op 1 juli aflopende ambtstermijn van burge-
meester niet te willen verlengenweer volgde een
lange opsomming van de tegen Lambooy in de loop
der jaren opgespaarde klachten.45

Met het vertrek van Lambooy kwam echter geen
einde aan de haperende Verstandhouding tussen de
gemeente Eijsden aan de ene kant en De Marchant et
dlAnsembourg en zijn NSB-trawanten aan de andere
kant. Een opvolger van Lambooy was niet voorhan-
den. Het reservoir van geschikte NSB-burgemeesters-
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kandidaten was in de zomer van 1943 klaarblijkelijk
opgedroogd.Van de meer dan honderd Limburgse
gemeenten hadden veertig een NSB-burgemeester
gekregen. In acht gemeenten, Waaronder Eijsden,
bestonden vacatures.Voor een deel, zes gemeentes,
waren “NSB-kameraden' als waarnemer aangewezen.
In Eijsden was de waarneming in handen van zittend
wethouder, loco-burgemeester Jos Broers.46

Begin september 1943 joeg De Marchant et
d7Ansembourg de kogel door de kerk. Hij benoem-
de de “voor kort tot de Beweging toegetreden”
oud-burgemeester van Noorbeek,]acques Brouwers,
tot burgemeester van Eijsden.47

Na de bevrijding

Van de ruim negenhonderd Nederlandse burge-
meesters die 10 mei 1940 aan het hoofd van hun
gemeente stonden mocht een vijfde van hen na de
bevrijding niet meer in hun oude ambt terugkeren.
Tussen de toen nog elf Nederlandse provincies zaten
overigens grote schommelingen. Zo verloren twee
op elke vijf burgemeesters in Friesland hun functie
omdat zij te meegaand en te dienstbaar aan de belan-
gen van de bezetter zouden hebben gehandeld. Het
andere uiterste lag in Limburg, Waar maar een op de
veertien burgemeesters het veld hoefde te ruimen.

Voor de Limburgse uitzonderingspositie zijn ver-
schillende verklaringen te geven. Allereerst had in
september 1941 onder de ruim honderd burge-
meesters in die provincie een heuse ontslaggolf
plaats. De toen afgekondigde ontbinding van
gemeenteraden en de naar aanleiding daarvan
gehouden toespraak van de Limburgse commissaris
waren voor uiteindelijk 43 burgemeesters in
Limburg aanleiding om ontslag uit hun functie te
vragen. Buiten Limburg kregen deze burgemeesters
gezelschap van slechts een ambtgenoot, de burge-
meester van Adorp.48

Dat het aantal uit hun ambt ontheven Limburgse
burgemeesters zo gering was lag ook aan de com~
missaris van de koningin in Limburg, Willem van
Sonsbeeck. De toen bijna zestig jaar oude Van
Sonsbeeck werd in 1936 benoemd tot commissaris
van de koningin in de provincie Limburg. De nieu-
we commissaris, jarenlang burgemeester van Breda,
zou voldoende “zuidelijk georiënteerd zijn”, een
krachtige regent, die beslistheid van optreden paarde
aan “ronde jovialiteit”. Zo viel in 1936 overVan
Sonsbeeck te lezen.
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De “beslistheid van optreden7 komt na 10 mei 1940
niet zo goed uit de verf in de rapporten van de
Duitse bezetter in Limburg. Daaruit komt een beeld
tevoorschijn van een magistraat die voor de bezetter
“Wel coöperatief, maar dat niet in Voldoende mate
was”. Begin 1941 kreegVan Sonsbeeck op zijn
werkkamer in het provinciehuis te horen dat overal
in de stad Maastricht aanplakbiljetten hingen met de
aankondiging van zijn ontslag. Kort daarop kreeg hij
eervol ontslag. Hij trok zich terug op zijn landgoed
in Ulestraten, even ten noorden van Maastricht. Aan
vrienden liet hij Weten dat “'God, de Wolken van
deze tijd verdrijvend, Wederom ten volle het licht
zal laten verschijnen.”

Op 18 september 1944 brak dat nieuwe felle licht
door de Wolken heen.Van Sonsbeeck Werd door
leden van de Maastrichtse ordedienst opgehaald. Na
eerst met zijn ophalers een voor die gelegenheid
bewaarde fles champagne te hebben opgedronken
keerde hij terug in het provinciehuis.

Erg harmonieus Was de Verhouding tussen de
Limburgse commissaris van koningin en het vaak
nogal eigenmachtig optredend Militair Gezag en in
zijn kielzog de illegaliteit niet.Van Sonsbeeck moest
niet veel hebben van het verlangen naar “vernieu-
Wing van het hele Nederlandse volk", waar het in
Zuid-Limburg samenwerkende verzet prat op ging.
Het Militair Gezag ontsloeg, schorste en benoemde
her en der in Limburg burgemeesters zonder over-
leg metVan Sonsbeeck. De commissaris van de
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koningin Was veel minder genegen om burge~
meesters aan de kant te zetten dan de scherpslijpers
van het Militair Gezag. Uit die hoek kwamen dan
ook klachten over het weinig doortastende optreden
vanVan Sonsbeeck.

Per brief Werd vanuit de vroegere illegaliteit bij de
minister van Binnenlandse Zaken aangedrongen op
vervanging van Van Sonsbeeck. Dat verzoek Werd
vooralsnog genegeerd. Maar eind 1946 Werd het
koninklijk besluit getekend waarin aan de bijna
zeventig jaar oude commissaris ontslag werd ver-
leend. Bij zijn afscheid in het provinciehuis roemde
een van de sprekers Van Sonsbeeck's “grote aandeel
in het ondergrondsch verzet”, waarover hij niet ver-
der Wilde uitweiden. Dat Was ook niet nodig: daar-
over viel Weinig te melden.49

Een dag nadat uit de illegaliteit op het vertrek van
Van Sonsbeeck Werd aangedrongen, boog de provin-
ciaal militair commissaris in Limburg zich over het
advies aan het Militair Gezag over de positie van
burgemeester Lambooy.

Weliswaar Waren over de Eijsdense burgemeester
“geen klachten ingekomen”. Maar desalniettemin
gaf de provinciaal militair commissaris aan Lambooy
geen blanco cheque af. Achter de aantekening over
de uitgebleven klachten noteerde de militair com-
missaris dat Lambooy “op 10 mei 1940 de gemeente
in de steek heeft gelaten. Eerst juni 1940 terugge-
keerd. Mede om die reden weinig gewaardeerd.”50
Die smet op zijn staat van dienst stond in 1946 de
herbenoeming van Lambooy als burgemeester van
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Eijsden niet in de Weg. Maar nog geen jaar later ver- 1
trok Lambooy naar de gemeente Lisse. Begin 1947
nam de gemeente Eijsden afscheid van haar burge-
meester. “Enerzijds is er vreugde in verband met het
feit dat deze benoeming een mooie promotie bete-
kent, anderzijds drukt het gevoel van het nemen van
afscheid”, zo Worstelde Wethouder jos Broers zich
door zijn afscheidswoorden. Onder “flink applaus”
van de aanwezigen Werd de Wens uitgesproken dat
de burgemeester Eijsden nooit zal vergeten “en dat
hij steeds gaarne als gast in onze gemeente zal
teruggezien Worden.”

ba

Voor het eerst sinds zijn vlucht uit de gemeente
blikte de burgemeester in de gemeenteraad terug op
de oorlogsperiode: “enige jaren [na mijn installatie
in 1937] kwam de Wrede oorlog met alle ellende
Van dien. Dit Was een moeilijke tijd.” Met het
cadeau van de gemeente Eijsden, een zilveren schaal,
onder zijn arm begeleidde Wim Lambooy zijn
vrouw naar de receptie, Waar “alle aanwezigen nog
enige tijd de gasten van de burgemeester en zijne
echtgenoote" Waren.51

Eijsden lag ook tij dens zijn burgemeesterschap van
Lisse nog vers in het geheugen van Wim Lambooy.
Een halfjaar na zijn aantreden in Lisse stuurde de 5
minister van Binnenlandse Zaken een circulaire
rond Waarin door de Duitse bezetter ontslagen bur-
gemeesters bij de commissaris van de koningin in de
provincie van hun standplaats hun achterstallig sala-
ris konden opvragen. Lambooy vulde het meege-
stuurde formulier in en zond op briefpapier van de
gemeente Lisse als “oud-burgemeester van Eijsden”
een begeleidend briefje naar de commissaris van de
koningin in Limburgfzjan Kan, de secretaris-gene-
raal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
protégé van Lambooy, liet er geen gras over groeien.
Tien dagen nadat Lambooy zijn naar Limburg
gestuurde brief had dichtgelikt besloot de hoogste
ambtenaar op dat ministerie tot toekenning Van een
bedrag van bijna vierduizend gulden als “schade_

,53loosstelling7 .

Maar met Lambooyš burgemeesterscarrière Was het 6
gedaan. Op 1 maart 1950 nam hij ontslag als burge- 7
meester Van de gemeente Lisse. Hij pakte zijn kof-
fers en vertrok naar deVerenigde Staten om daar 8
voor het Netherlands Export Promotion Agency te
Werken.

9
Bert Kreemers
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Zie voor een uitvoerige beschrijving van de meidagen in Eijsden
Mei 1940J van H.P.] Warnier in: Uit Eijsdens Verleden num-
mer 50,juni 1990
“Rapport [aan] den Heer Commissaris van de Koningin in
Limburg te Maastricht” van “De Burgemeester van Ei'j'sdenl',
Hotel Oranje Nassau te Valkenburg, 20 mei 1940. Dit rapport
bevindt zich in het zogeheten buigemeestersarchief van de
Commissaris van de Koningin in Limburg, Rijksarchief
Limburg (RAL). Een kopie is in het bezit van de auteur
Wethouderjos Broers ontkende in de gemeenteraadsvergadering
van 30 oktober 1940 dat “hij was weg geweest". lNotulen van
de vergadering van den raad der gemeente Eijsden, gehouden op
30 oktober 1940, des namiddags 4 uur ten raadhuizel, blz.
25, Gemeentearchief Eijsden. In een brief aan het Militair
Gezag in Maastricht schreef de echtgenote van de dorpsarts
Pinckers dat op de 11de mei 1940 dokter Pinckers naar wet-
houder Broers ging. “Die was eveneens verdwenen", meldt ze.
In haar briefverwart ze overigens de naam van de wethouder
met de latere NSB-burgemeester van Eijsden, Brouwers. Dokter
Pinckers is vervolgens naar het gemeenteraadslid Van
Caldenborgh gegaan. Deze heeft met dokter Pinckers de tweede
wethouder, H.E.H. Duijsens, in Maarland opgezocht en “deze
gesnieekt en gebeden naar Eijsden te komen om toch een beetje
hulp te organiseeren in zoln benarden tijd.” Het origineel van
deze brief bevindt zich in het archief van de Provinciale
Militaire Commandant in de provincie Limburg (07.E09).
Een kopie is in het bezit van de auteur.
Brief van C.H.D.M. Russel aan de minister van Algemene
Oorlogvoering, november 1945. Nationaal Archief Centraal
Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), dossier C.H.D.M.
Russel.
Brief van mevrouw Pinckers-Smeets aan het Militair Gezag in
Maastricht. Zie noot 3. De brief is niet gedateerd. “Vl/egens
zware ziekte van mijn echtgenoot", aldus mevrouw Pinckers,
wil zij - in plaats van haar man - het Militair Gezag inlichten
over de gebeurtenissen in de eerste oorlogsdagen. Dokter
Pinckers overleed op 31 augustus 1945. Uit haar brief is het
volgende nog vermeldenswaard.' “Zaterdag rs morgens 11 Mei
1940 omstreeks half zes wilden de Pruisen ons uit het huis
zetten, toen ben ik persoonlijk naar het huis van Burgemeester
Lambooy gelopen, heb overal geklopt en gebeld en kreeg geen
gehoor, het huis scheen verlaten. Denzelfden dag omstreeks vijf
uur namiddag trqf mijn man Mijnheer' en Mevrouw Lambooy
en de meid “aankomende per auto” nabij het station te
Eijsden. “Volgens een eigen verslag van de eerste oorlogsdagen
betaalde Lambooy om ongeveer twee uur in de middag van de
11de mei 1940 de rekening van hotel Oranje-Nassau in
Valkenburg. Daarna vertrok hij “voorzien van alle bagage en de
noodige, in Valkenburg ingeslagen, proviand voor de eerstkomen-
de dagen". Brief van burgemeester Lambooy aan de commissaris
van de Koningin in de provincie Limburg dd 20 mei 1940,
archiigt van het kabinet van de commissaris, no 694
(207. 0042.53 1), RAL.
Brief van burgemeester Lambooy, zie noot 5.
Koninklijke Bibliotheek, Krantenarchief Limburger Koerier 24
mei 1940. -
Brief van C.H.M.D. Russel aan de minister van Algemene
Oorlogvoering, november 1945. Een kopie van deze brief
bevindt zich in het dossier C.H.M.D. Russel in het CABR,
Nationaal Archief.
Parochieboek St. Martinuskerk, Stadsarchief Maastricht.

10 Aldus notaris Russel in zijn briefaan de minister van
Algemene Oorlogvoering, zie noot 8.
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11 "Moest ik er sinds 18 Mei jl de voorkeur er aan geven de
burgemeestersfunctie te Eijsden met diens instemming te doen
uitoefenen door de HeerA.H. Spauwen, burgemeester der
gemeenten Gronsveld en Ryckholtii, aldus de commissaris van
de Koningin in een brief aan burgemeester Lambooy van 31
mei 1940. De brief is burgemeester Lambooy ter hand gesteld
in Eijsden, waar de met burgemeester Spauwen uit Valkenburg
teruggekeerde burgemeester Lambooy bezoek kreeg van de com-
missaris van de Koningin.Archief van het kabinet van de com-
missaris, n0 762 (-207.531) RAL.

12 De eerder onder noot 5 aangehaalde brief begint met de woor-
den: “gevolg gevende aan de mij door U verstrekte opdracht.”

13 Zie noot 5.
14 Brief van Laurant Beijers aan de commissaris van de Koningin

in de provincie Limburg, ingekomen 20 mei 1940, van de com-
missaris, no 687 (-207. 0042. 53 1). \

15 _]an van Lieshout, De Rode Draad. Eijsden 1980, blz. 76.
16 Teun Roosenburg, In woord 'en beeld. Eijsden 20,03 blz. 50.
17 Ongedateeríde aantekening van de commissaris van de Koningin

van een gespre met deridethouders Broers en Duijsens, archief
van decommissaris, RAL.

`
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18 Ibidem.
19 rNotulen der spoedeischende vergadering van den. raad der

gemeente Eijsden, gehouden op 13 juni 1940, des namiddags
5 1/4 ten raadhuize), gemeentearchief Eijsden gemeentehuis
Eijsden

20 Dr. S. YA. Vellenga, rKatholiek Zuid-Limburg en het Fascisme,
Assen 1975, blz. 5.

21 Archief NIOD, NSB, inventarisnummer 252d.
22 Ibidem.
23 “Seine Verwaltung war stets auf Eigennutz eingerichtetl'. Brief

van de NSB-districtsleider aan de 'Beauftragte des
Rechskommissarsfiir die Provinz Limburg', Wilhelm Schmidt,
17juni 1941.Archig(NIOD, NSB, inventarisnummer 252d.

24 “Seine wichtigste Tat war; sich selbst eine schöne Arntswohnung
zu verschigfkn. Luftschutzung gibt es auch heute nicht in
Eisden, MitAussnahme eines, in der ncihe seines
Hauses. “Brigt van de NSB-districtsleider aan de
'Beauftragter', 1 7 juni 1941. Ibidem.

25 johan Mariejacques Hubert Lambooy werd op 12 december
1874 in Maastricht geboren. Hij maakte de sprong van majoor
der infanterie naar minister van Oorlog en Marine op 4
augustus 1925 in het eerste kabinet-Colijn. Op 21 oktober
1929 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Hilversum.
Na zijn pensionering op 1 januari 1940 vestigde Lambooy
zich in Den Haag, waar hij' op 20 juni 1942 overleed.

26 Karel Louisjoseph Wouters (1895-1963) was burgemeester
van Vinkeveen, Dongen, Valkenswaard en Monster.

27 De ongedateerde brief van Lambooy sr is op 11 maart 1937
ingeboekt bij het kabinet van de commissaris van de Koningin
in de provincie Limburg. RAL, archief kabinet van de commis-
saris van de Koningin, no 406 (-207.531).

28 lbidem, brief van de minister van Landbouw en Visscherij„
L.N. Deckers, Den Haag 15 maart 193 7.

29 Brief van Emil Luden, generaal-majoor b. d. en president-com-
missaris van de Deli Batavia Maatschappij', Hilversum, 9
maart 193 7. RAL, archief kabinet van de commissaris, no 405
(-207-53 1)

30 Ibidem, brief van mr.]. Kan, Scheveningen 7 maart 193 7.
31 rAanbevelingslijst ter vervulling der betrekking van de

Burgemeester der gemeente Eijsden'. RAL, archief van de corn-
missaris, no 661 (-207-531).

32 'Notulen der spoedeischende vergadering van den raad der
gemeente Eijsden, gehouden op 13 juni 1940, des namiddags
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5 1/4 , ten raadhuizefi blz. 14. GemeentearchiefEijsden.
33 Archicgtvan de commissaris van de Koningin in de provincie

Limburg, RAL.
34 Brief van de Maastrichtse kringleider aan de Eijsdense

Groepsleider,].H. Massot, 23 mei 1941.ArchiefNIOD, col-
lectie NSB, inventarisnummer 252d.

35 Dit blijkt uit bij de brief van de NSB-districtsleider aan de
'Beauftragte' op 17 juni 1941 toegezonden “Rapporten inzake
Burgemeester Lambooy en zijn beheer over de gemeente
Eijsden. ”. Deze rapporten zijn opgesteld door de Eijsdense
NSB-groepsleidee. Massot op 7 juni 1941.

36 Aan de NSB-districtsleider in Valkenburg schreef ir. A. Honig
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38 Ibidem.
39 Brief van de NSB-districtsleider aan de Beauftragte des

Rechskommissars, 17 juni 1941. ArchiefNIOD collectie
NSB, inventarisnurnnier 252d.
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41 Dr. WDerksen en M.L. van der Sande (red. ), De burge-
meester, van magistraat tot modern bestuurder.) Leiden 1984,
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42 Brief van de NSB-districtsleider aan de “Gemachtigde van den
Leider der NSB, M. gracyf d'Ansembourg”, 23 februari 1942.
ArchiefNIOD, collectie NSB, inventarisnummer 252d.

43 Brief van mr. WLambooy, burgemeester van Eijsden, aan ir.
j._].H. Vbs, 18 februari 1943 . ArchiefNIOD, collectie NSB,
inventarisnummer 252d.

44 Aantekening Beoordeling mr. WHJIVI. Lambooy, burgemeester
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50 Archief kabinet van de commissaris van de Koningin in de pro-
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Verwikkelingen rond een
predikantsWoning in Eijsden

Tegen het einde van zijn lange pastoraat betrok Nicolaas Vonc, predikant in
Eijsden van 1770 tot 1795, met zijn gezin het nieuwe predikantshuis. Dit predi-
kantshuis was op kosten van de gemeente Eijsden gebouwd in de destijds nog niet
volgebouwde Kerkstraat. De eerste steen werd met enige feestelijkheid gelegd op
12 september 1791 door Dirk Daniël, het zoontje van ds. Vonck. Op 1 oktober 1792
was het huis gereed en kon de predikant zijn nieuwe woning betrekken. Volgens
een bericht van later datum verhuist het gezin in 1794 naar een andere woning.2
Als dit bericht al op waarheid berust, was deze verhuizing maar voor korte duur.
Ds. Vonck zou op 13 oktober 1795 overlijden.3

Men kan zich natuurlijk afvragen om Welke reden
deze laatste verhuizing heeft plaatsgehad.Was het
om financiële overwegingen? Vormde de te betalen
huurprijs, 40 franken, een onoverkomelijke hinder-
nis? Immers, met de komst van het Franse bewind
Was er, na 1794, een einde gekomen aan de bevoor-
rechte positie die de gereformeerde religie in de
Staatse tijd Was toegevallen.4 Het nieuwe bewind
maakte ook een eind aan de salariëring van de gere-
formeerde kerkelijke bedienaren. Dit betekende, ook
voor ds.Vonck en de zijnen, verlies van gegarandeer-
de inkomsten. Geen Wonder dat het onmogelijk
bleek een nieuwe predikant te beroepen en de door
het overlijden van ds.Vonck ontstane vacature op te
vullen. Het zou een langdurige vacature Worden., die
tot 1811 zou voortduren.

In die omstandigheden Was het vanzelfsprekend dat
het leeggekomen huis aan de Kerkstraat Verhuurd
ging Worden. Als eerste vestigde zich er een van de
Francks, vermoedelijk een lid van het. consistorie
van de gereformeerde gemeente.5Vervolgens meldde
een eX -kantonrechter,Wilhelmi, Zich als huurder.
Na deze Wilhelmi Werd het huis gedurende enkele
jaren bewoond door notaris Straet.6 Iets dergelijks
gebeurde ook met een tweede Woning, in de
Hoogstraat. Deze Woning Werd van oudsher
bewoond door de kostervoorlezer van de gerefor-
meerde gemeente.7 De laatste koster-voorlezer Was
Peter Rohlen die op 5 oktober 1797 overleed.8
Daarna Werd het huis verhuurd aan een zekere
Rouschop die in het pand een schooltje vestigde.9

De situatie Waarin de gereformeerde gemeente zich
bevond, verbeterde aanzienlijk door het ingrijpen van
keizer Napoleon. Nadat de positie van de rooms-
katholieken geregeld was binnen het met paus Pius
VII gesloten Concordaat, een concordaat dat in 1802
van kracht werd en voorzag in de oprichting van de
concordataire kerk, was het ogenblik gekomen voor
de uitwerking van een soortgelijke regeling voor de
protestantse gemeenschappen.” Dit gebeurde middels
een keizerlijk decreet van 19 september 1805. Dit
decreet voorzag in de oprichting van een consistoria-
le kerk in Maastricht. De installatie van deze consisto-
riale kerk Vond plaats op 20 november daaraanvol-
gend. Gelijktijdig en in samenhang daarmee Werd
voorzien in een financiële regeling voor de predikan-
ten: de gemeenten van de zo geheten 3e categorie
konden beschikken over een jaarwedde van 500
frank. Het was, volgens een decreet van 5 mei 1806,
aan de burgerlijke gemeenten ter plaatse om te zor-
gen voor de huisvesting van de predikanten zoals dit
ook Was voorgeschreven voor de roomse geestelijk-
heid!11 Deze voorschriften zullen dus ook van kracht
zijn voor de gemeente Eijsden.

Niet lang hierna Werd een procedure in gang gezet
voor de beroeping van een predikant die de zorg
zou krijgen voor de gemeenten Eijsden en Dalhem
samen. Op 3 juni 1808 Volgt een beroep op johan
Werner GottfriedVielhauer.Vielhauer is afkomstig
uit Hückelhoven (Duitsland) en sinds 1806 Werk-
zaam in de gemeente Beek.12 De beroepsbrief voor-
ziet hierin dat deze Vielhauer zich zal vestigen in
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Eijsden en van daar uit het Franstalige Dalhem zal
bedienen. Reeds op 12 juni mag men een positieve
reactie ontvangen van de aanstaande predikant.Wél
stelt hij als voorwaarde dat de gemeente Eijsden zal
zorgen voor de voorgeschreven Woning met tuin.13
En het is precies op deze voorwaarde dat het beroep
stuk loopt! Reeds op 19 juni komt vanwege de
gemeente Eijsden een antwoord binnen. Hierin
wordt meegedeeld dat men geen mogelijkheid ziet
om voor de gevraagde huisvesting te zorgen. De
gemeenteraadsleden, in meerderheid rooms, bena-
drukken dat het keizerlijk decreet het woord “autho-
risés, gebruikt en niet spreekt van “ordonnés”. Men
ging er van uit dat men verantwoordelijk Was voor
een in grote meerderheid rooms katholieke bevol-
king en het kon toch niet de bedoeling van de kei-
zer zijn deze rooms katholieke bevolking op te
zadelen met dure voorzieningen voor een gemeen-
schap van een handjevol mensen? De Lutheranen en
de Joden zouden dan ook hun eisen stellen en dat
kon toch niet het geval zijn?M

Het beroep op Vielhauer sprong hierop af en voor-
lopig bleef hij in Beek. In 1811 keert hij terug naar
zijn vaderland, waar hij de zorg Voor de gemeente
Oberkosten op zich zal nemen.15
In 1810 verschijnt een nieuwe kandidaat op het
toneel. Op 25 juni van dat jaar ging een verzoek uit
naar de in Utrecht verblijvende proponent Anthon
Adriaan Wierts van Coehoorn.16 Op 30 juni Wordt
een positief antwoord ontvangen op dit verzoek. Er
volgt een reeks moeizame besprekingen, die enige
tijd zelfs op een mislukking lijken uit te lopen. Op 19
mei 1811 kan het gehele proces Worden afgesloten.17

Ook deze besprekingen gingen gepaard met vragen
over de huisvesting. Er Wordt een voorlopige oplos-
sing gevonden in het huren van enkele vertrekken
in de vroegere predikantswoning. Het gaat hier
immers om een nog ongehuwd man. Daarmee
begon de pastorale loopbaan van ds.Wierts van
Coehoorn. Er Werd zelfs een regeling getroffen met
de twee gemeenten die mede garant zouden staan

Kerk Dalhem Foto: Guy Schroen, 2005; 657221.

voor de huur van het onderkomen van de nieuwe
predikant.18 Aan de hand van een precieze verdeel-
sleutel wordt de predikant een bedrag van 120 frank
per jaar in het vooruitzicht gesteld, zijnde de huur
van de woning. Het Franse bewind loopt ten einde
en dank zij de totstandkoming van hetVerenigd
Koninkrijk onder koning Willem I komt hierin een
verandering ten goede. Ds.Wierts van Coehoorn
gaat dank zij deze verandering een jaarwedde van

- 900 gulden genieten, tegelijk met andere voordelen
van het nieuwe bewind.19
Als de predikant in de loop van 1815 in het huwe-
lijk treedt, komt de kwestie van de huisvesting terug
aan de orde. En opnieuw laat hij het oog vallen op
de vroegere predikantswoning.Was het met opzet
gebeurd? Dit huis was namelijk, nadat notaris Straet
de huur had opgezegd, als woonplaats overgedragen
aan de kapelaan, die speciaal belast was met de zorg
Voor Eijsden.20 Als gevolg hiervan ziet ds.Wierts van
Coehoorn zich genoodzaakt zijn intrek te nemen in
een hofstede, Kerenshof genaamd, in het gehucht
Laag Caestert- De hem Welgezinde burgemeester, de
Franstalige graaf de Geloeszl, heeft hem deze Woning
ter beschikking gesteld. Ook daar voorziet de predi-
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Boven: Torenhaan St.-Christinakerk Eijsden
Foto: Guy Schroen, 2005; 657216.
Onder: Torenvis Nederlands Hervormde kerk Eijsden
Foto: Guy Schroen, 2005; GS7217.
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kant de nodige problemen en op 9 december 1815
Wendt hij zich met een schrijven tot Charles de
Brouckèrezz, gouverneur van de provincie Limburg.
Langs deze Weg wil hij aandringen op een betere
oplossing.23 In dit schrijven geeft hij het hier vol-
gende overzicht van wederwaardigheden.

De reeks klachten van ds.Wierts van Coehoorn aan
de gouverneur van de provincie Limburg dateert
van 9 december 1815. Het begint met een “ootmoe-
dig verzoek om het Predikantshuis van Eijsden, zoo spoe-
dig gezien de omstandigheden het toelaten, ter mijner
bewoning op de volgende gronden te reclameren.” Daarop
volgt een reeks, van 1 tot 6 genummerde, overwe-
gingen. Het loont de moeite om deze reeks hier te
analyseren.
Het eerste viertal geeft een herhaling van de ons
bekende gang van zaken rond dit hardnekkig met
predikantshuis betitelde gebouw. Wierts van
Coehoorn beschrijft dat dit gebouw sinds de bouw
in 1791 ten alle tijden door den voorigen predikant is
bewoond24, maar dat het na diens overlijden door de
municipaliteit “aan dezen en genen” is verhuurd en nu
bewoond Wordt door de kapelaan.Als bijzonderheid
vermeldt hij daarbij dat het door het toenmalige
gemeentebestuur is gebouwd met gebruikmaking van
de door burgemeester J. P. Nolens Verschafte bouw-
som van zes à zeven duizend gulden. In dat huis heeft
hij als ongehuwd man enkele Vertrekken gehuurd
met gebruikmaking van de daartoe door de betrok-
ken burgerlijke gemeenten verstrekte 120 frank die
als volgt over deze gemeenten Waren verdeeld: de
gemeente Eijsden verschafte 60 frank, de gemeente
Dalhem 43 frank, terwijl de overige bedragen Werden
verstrekt door Trembleur (10 fiank) en St. André
(7 frank). De zo geregelde uitbetaling liet dikwijls
op zich Wachten en het kostte hem,Wierts van
Coehoorn, veel inspanning en de nodige onkosten
om de beschikking te krijgen over het geld dat hem
toekwam. Hij schatte die onkosten op zoln 20 frank,
hetgeen in mindering kwam op het hem toegezegde
huurbedrag.Toen hij in 1815 in het huwelijk trad,
kon deze vorm van inwoning niet worden voortgezet
en hij had zich genoodzaakt gezien'een buitengoed te
huren dat op een kwartier gaans van het dorp Eijsden
gelegen wasß, te weten Kerenshof op Laag Caestert.
Daar was een huurbedrag mee gemoeid van 300
gulden per jaar. Dat ging zijn draagkracht te boven en
hij vreesde dit bedrag op den duur niet te kunnen
opbrengen. De verliezen die hij geleden had tijdens
de ondergang Van het Franse bewind, konden niet
gecompenseerd worden. De Woning op genoemde
plaats Verschafte hem bovendien heel veel ongemak.
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De Weg van het gehucht naar het dorp, Waar de
meeste van zijn gelovigen Woonden, Was Vooral in de
herfst en in de Winter zo goed als onbegaanbaar.26
Hij eindigde bijgevolg met het uitspreken van de
hoop om net als zijn collegae van Heerlen, Beek en
Gulpen, spoedig te kunnen beschikken over een vaste
Woning tegen een huurprijs van 60 gulden Hollands.

Het mocht allemaal niet baten. Alles bleef zoals het
Was. Achteraf zou hij misschien gezegd hebben:
gelukkig maar, Want hij kreeg het op Kerenšllof zeer
naar zijn zin. Dat moge blijken uit het hier volgende.
Enkelejaren later dienden nieuwe problemen zich
Vaan Op 1 september 1819 komt een Koninklijk

V Besluit. Dit Besluit heeft uitgerekend betrekking op
de huisvesting van de predikanten27 en garandeert
het bezit van een Woning met tuin.Als zodanig
roept het herinneringen op aan het Franse voor-
beeld.Via de gebruikelijke kanalen bereikt het KB
de commissaris van het arrondissement, Kerens, en
deze Kerens doet op 18 december van dat jaar het
stuk toekomen aan de schout teneinde het gemeen-
tebestuur van een en ander in kennis te stellen.Via
het gemeentebestuur bereikt dit schrijven ook de
predikant. De reacties op deze koninklijke inmen-
ging zouden zeer verschillend zijn. Op 31 augustus
1820 stuurt de burgemeester de reactie van het door
hem gecontacteerde consistorie door aan de com-
missaris. Deze doet op zijn beurt het stuk toekomen
aan de Gouverneur van de provincie Limburg.28 In
dit schrijven Wordt de Voorgeschiedenis Van het pre-
dikantshuis én de kosterswoning omstandig uit de
doeken gedaan. Het verhaalt hoe het geluk de gere-
formeerde gemeente ten deel Was gevallen toen aan
de langdurige vacature weer een einde kwam en
men eindelijk weer eens over een bekwaam predi-
kant kon beschikken. Deze predikant zag zich, na
zijn huwelijk, genoodzaakt zich te vestigen in een
uithoek omdat hij in het dorp zelf geen huis kon
vinden. In de genoemde uithoek Woont geen enkel
lid van zijn gemeente en de Woning zelf Was ver
onder de maat. Letterlijk staat er:
Deeze boerewooning met stroo bedekt is geensints eene
bekaame wooninge voor een Predikant, zijnde daarenboven
aieleegen van het dorp Eijsden, alwaar de kerk is en de
leeden der gemeente woonachtig zijn.

Het schrijven verhaalt dan verder, mét alle details,
dat de heer graaf de Geloes diens rentmeester,
Gillens, naar de predikant had gestuurd om deze
naar zijn visie te vragen. Deze Gillens deed dit, zoals
de suggestie luidt, op een slinkse manier. Zodanig
dat hij aan ds.Wierts van Coehoorn de verzekering
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ontlokte dat deze dik tevreden Was met het huis dat
hij bewoonde.29 Daar was het om begonnenwant

vhiermee Was de belanghebbende, de schout zelf die
eigenaar Was Van de Woning, het best gediend. Er
Was dus helemaal geen verandering nodig. Maar dit
besluit Was genomen, zo Werd nadrukkelijk verze-
kerd, buiten alle overleg met de kerkenraad om. De
schout stuurde een door hem ondertekend kopie
van dit voor hem beledigende schrijven door aan de
heer commissaris. Een duidelijke stelling vanwege de
gemeenteraad bleef uitVermoedelijk Was dit ook
omdat indit gremium confessionele tegenstellingen
post hadden gevat.3°

Zo veel te meer deed de gereformeerde' kerkenraad
van zich horen. Ofbeter gezegd, diegenen die zich
daarvoor uitgavenwant de drijvende kracht Wasroud-
burgemeester jl). Nolens onder Wiens bestuur de pre-
dikantswoning Was gebouwd en die nu optrad als
oud-ouderling. De stellingname van deze heren stond
in scherpe tegenstelling tot die Van de predikant.
Aan de reactie van de kerkenraad was het een en
ander vooraf gegaan. Tot tweemaal toe Was de ker-
kenraad samengekomen om zich te beraden over de
missive van de commissaris. Deze bijeenkomsten
waren de predikant afgedwongen, Want hij had het
liever stil gehouden. Hij voelde zich op Kerenshof
best en Wenste daarin geen verandering. Het bericht
over het Koninklijk Besluit Was trouwens gericht
aan de gemeenteraad en dus niet aan de kerken-
raaddl Dat Was echter geenszins het gevoelen van
die kerkenraad, daartoe aangezet door j. P. Nolens.
Uit het beraad dat op 16 en 17 augustus werd
gehouden, diende zich de volgende conclusie aan.

In onze vergadering hebben wij onzen mening aan onzen
Predikant gezegd over het huis dat hijl bewoont en huishuur
aan hem geaccordeerd. En daar de Predikant met zijn huis
tot nu toe tevreden is en de heer VV.Nolens32 in het conseil
den 8 dezer gehouden zich met de mening van de
Predikant verenigd heeft, kan noch de een noch de ander
zijn woord terugtrekken, terwn'l de heer Hollender de twee
Diakenen hierover nader zullen delibereren, welke deliberatie
in onze volgende vergadering zal worden aangeteekend.

Zo gebeurde het en dat hield in dat de twee zich,
onder enig voorbehoud, met het standpunt van de
andere heren conformeerden. Overeengekomen Werd
dat de eindredactie van het uitgaande antwoord,
bestemd voor de Gouverneur van de provincie
Limburg, aan de predikant zou worden toevertrouwd.
Maar tot grote ergernis van de predikant ging er, bui-I
ten hem om, een schrijven de deur uit dat totaal
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anders geformuleerd Was. Een schrijven Waarin
omstandig gepleit Werd voor de bouw van eene vaste
en convenabele woning in Eijsden zelve voor de predikant
en zijn opvolgers.33 Daarom richtte ds.Wierts van
Coehoorn zich op 11 september voor de zoveelste
maal tot de burgemeester. In een bijzonder lang
schrijven van wel veertien volgeschreven bladzijden
geeft hij, in het Frans, zijn verslag Van de gebeurtenis-
sen.34 Hij voegt er uitdrukkelijk aan toe dat het de
burgemeester, zo hij dit nuttig oordeelt, vrij staat zijn
brieven door te sturen naar de commissaris.

Het schrijven van 11 september begon met de
nadrukkelijke verklaring dat hij,Wierts van
Coehoorn, het niet nodig geoordeeld had het con-
sistorie bijeen te roepen. Dit omdat hij, zoals hij
eerder had doen Weten, bij zijn eerdere verklaring
Wilde blijven: étant content, très content dans la maison
que fabite, la lettre de monsieur Kerens avec la resolution
étant d 'ailleurs adressée pas au Consistoire, mais au
Conseil Municipal. Bij een bezoek aan de heer ].P.
Nolens had hij vernomen dat deze bereid Was 4000
gulden te lenen aan de gemeente Eijsden voor de
bouw van een nieuwe Woning. Dit tegen een ver-
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goeding door hem, predikant, te betalen Waarbij hij
van zijn kant bereid Was de nodige financiële hulp
te biedenwaarop hij,Wierts van Coehoorn, gezegd
had dat hij dat maar moest doen, Wanneer hij dat zo
nodig oordeelde, Wel Wetend dat het beschikbare
bedrag onvoldoende zou zijn voor de bouw van een
huis en toebehoren. Hij had daarop het consistorie
tot tweemaal toe bij een doen komen met het hier
beschreven resultaat. Daar tegenover ontvouwde hij
omstandig zijn voorliefde om te blijven waar hij
was. Het begon met een geheel andere visie op het
bezoek van de rentmeester als gegeven in het
bewuste schrijven van 31 augustus.Toen hij deze, de
rentmeester, op de hoogte had gebracht van zijn
voornemen op Kerenshof te blijven, had deze ver-
klaard dat zijn heer, de burgemeester, bereid Was tot
een flinke opknapbeurt hém ter wille. Hij Was zelfs
bereid het dak van stro te vervangen door leien.35
Daarop trok hij alle registers open met bijna lyrische
ontboezemingen over de prachtige tuin die hij daar
bezat, Waar hij verzekerd Was van de nodige rust. Hij
had er zelfs vijftig nieuwe fruitbomen doen planten
en dat doet men toch niet als men het plan heeft er
op korte termijn Weg te gaan? Hij woont ook dicht
bij de behuizing van madame Collard, waar hij
graag Wandelt in de fraaie allee die er ligt. En hij
Woont op slechts vijf minuten van het dorp en van
de kerk af en dat is heel Wat dichterbij zijn kudde
dan de afstand die de pastoor van Oost moet over-
bruggen naar de zijnen in Breust en Eijsden.36 hij
houdt van de vrije natuur en van de frisse lucht, die
hewhet oog op zijn gezondheid goed doet en
die hij zou missen, wanneer hij als de heer
Rouschop zou moeten wonen. Hoe zou de heer
Nolens reageren, wanneer men hem Van zijn tuin
zou beroven? De heren van het consistorie hebben
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hem er van beschuldigd dat hij slechts op eigen
voordeel bedacht zou Zijn. Maar toen de heer graaf
hem toestond een keldertje te bouwen, heeft hij de
metselaars zelf betaald tot veertig of vijftig Luikse
guldens. En toen hem de regelmatige voettochten
naar Dalhem teveel Werden, had hij Zich een rijtuig-
je aangeschaft en daarvoor een onderkomen doen
bouwen voor 150 tot 200 fiank omdat hij het niet
netjes vond daarvoor een beroep te doen op de heer
burgemeester.
Met deze mededelingen eindigde dit lange exposé
met de hartelijke groeten, ook van Zijn vrouw, aan
de Comte de Geloes.

De gemeenteraad kwam daarop slechts enkele dagen
later, op 14 september, bijeen om Zich nader te
beraden over de vele stukken die naar aanleiding
van deze aífaire Waren binnengekomen. Er volgde
een twaalftal besluiten uit het beraad Van dit
college.37 De eerste bevatte een geharnaste stelling-
name tegen het schrijven van 31 augustus. Deze Was
ondertekend door de heren J. P. Nolens, Hollender,
J. Franck en H. Franck en gericht aan commissaris
Kerens. Dit stuk, Zo Werd keihard geconstateerd, Was
bezijden de Waarheid: “ést écartée de la verité”, staat er.
De artikelen 2 tot en met 7 behelzen details over
het huis bewoond door de heer Rouschop.
Vastgesteld Wordt dat de burgemeester, graaf de
Geloes, met de verhuring van dit pand aan deze
heer niets anders heeft gedaan dan het Voorbeeld
van Zijn voorganger J. P. Nolens te volgen. De heer
Rouschop heeft er school gehouden tot de inval van
de geallieerde legers: krachtens een besluit van 30
april 1813 kwam het pand vervolgens ter beschik-
king van de gemeente die er een administratie
vestigde. Dit gebruik bleef gehandhaafd tot het
moment dat er krachtens een Koninklijk Besluit van
24 februari 1818/Nr.95 38 andere voorzieningen
mogelijk werden. Daarna kreeg het pand opnieuw
een onderwijsbestemming. Om die reden wordt het
ongeschikt geacht voor bewoning door de predi-
kant. Het artikel nummer 9 vermeldt dat de kosten,
die gemoeid zijn om het pand geschikt te maken
voor bewoning door de predikant, niet op te bren-
gen zijn. Artikel nummer 10 voegt hieraan toe dat
het toch niet de bedoeling kan zijn van Zijne
Majesteit de gemeente te belasten met buitensporige
onkosten.Volgens artikel 11 moeten de predikanten
genoegen nemen met de toegestane huursom Van
100 gulden. Dat is, zoals onder artikel nummer 12
wordt vastgesteld, het gevoelen van de predikant.
Deze is immers volop tevreden met het huis dat hij
bewoont en Wil het gemeentebestuur niet belasten
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met de kosten voor de voorzieningen zoals vastge-
steld door de eerder genoemde heren.

De aflfaire bereikte hiermee een voorlopig einde. Zij
kreeg echter, blijkens een schrijven van ds.Wierts
van Coehoorn aan de heer graaf niet lang daarna
een vervolg. Dit schrijven39 opent met de verklaring
dat hij,Wierts van Coehoorn, slechts genegen is
Kerenshof te verlaten wanneer de graaf erin zou sla-
gen de kapelaan te bewegen zijn intrek te nemen bij
de pastoor van Breust40 en Zo de vroegere predi-
kantswoning te ontruimen. Deze zou dan weer ter
beschikking kunnen komen voor de predikant.
Kerenshof zou dan toebedacht kunnen worden aan
een zekere mevrouw Sarazin. Hij is echter niet
genegen Zich met een petitie te wenden aan Zijne
Majesteit, die dit zou kunnen bewerken. Daartoe
zou het decreet van de toenmalige prefect, dat ten
gunste Was van de huidige huurder, herroepen moe-
ten worden. En áls dat al zou gebeuren, zouden dan
alle leden van de gemeenteraad content zijn, zo
vraagt hij zich in Zijn brief af. “Ik betwijfel dat”,
geeft hij als antwoord op die door hemzelf gestelde
vraag. En als zij zich al over Zo, n beslissing zouden
buigen, zou ik persoonlijk er genoegdoening bij
ondervinden? Helemaal niet, zou ik denken, of zij
zou hoogstens gering Zijn. Het zou immers een ver-
wisseling van fronten met zich meebrengen. Hij
vleit zich met de hoop dat deze bedreiging van zijn
belangen voorbij gaat. Hij koestert de hoop dat er
niet meer over gesproken hoeft te Worden.
Het is daarmee niet duidelijk hoe de zaak, die nog
slechts enkele maanden eerder tot een oplossing
scheen te zijn gekomen, opnieuw aan de orde was
gekomenwelke waren de belangen van genoemde
mevrouw Sarazin? En Waarom dreigden deze de
belangen van de predikant te prevaleren? Het is mij
uit de stukken niet duidelijk geworden?1 De brief
die in mineur begon, eindigt met de mededeling dat
hij Zich Verheugt bij het vooruitzicht de nog maar
onlangs in zijn tuin geplante haag te zien groeien.
Intussen legt hij het hoofd in alle gerustheid neer en
koestert hij de zekerheid dat de storm Wel zal over-
Waaien.

De storm is inderdaad voorbij gegaan. Ik heb althans
in de beschikbare documentatie geen bijzonderhe-
den over deze aífaire kunnen ontdekken. Ik ga er
van uit dat ds.Wierts van Coehoorn tot aan zijn
dood, 21 april 1847, op Kerenshof is blijven Wonen.

W. A. J. Munier
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Noten:
1 Over deze predikant zie: EA. van Lieberg, Repertorium van

Nederlandse hervormde predikanten tot 1816, dl 2: gemeenten,
Dordrecht 1996, 96. De hier genoemde bijzonderheden over
het huis dat door hem bewoond werd, zijn te vinden op de
binnenomslag van een der DTB -registers in het RALM, inv.
nr. 36, 4.

2 In een rapport van 22 december 1815 staat over dit huis de
mededeling dat de predikant, na het bewoond te hebben in
1792 en 1793 tegen betaling van genoemde huurprijs “est alle
se loger dans une maison qu'il avoit acquisé pour s' exempterm
de ce loyer”,' RALIM, PA 884, verbaal gouverneur van 24

februari 1816, nr. 3.
3 RALM, DTB -register, inv. nr. 5 onder die datum.
4 A] Rasker, De Nederlandse hervormde kerk vanaf 1795,

Kampen 1974. De kerk tijdens Revolutie en Restauratie, 19 -
24.

5 Vertegenwoordigers van deze familie worden regelmatig onder
voorname lidmaten van de gereformeerde gemeente genoemd.

6 Deze namen worden genoemd in het onder noot 2 vermelde
rapport.

7 Daar ook de mededeling over dit kostershuis.
8 Hij was telg van een familie die verschillende onderwijzers voor

Eijsden geleverd heeft; zie daarvoor de door mij gepubliceerde
lijsten in: Over onderwijs en onderwijzers in de Landen van
Overmaze gedurende de Staatse overheersing (1632-1795), in.'
Religie aan de grens. Negende verzameling bijdragen van de
VNK, Delft 1997, 69-98.

9 Ook daarvan wordt melding gemaakt in genoemd rapport.
10 Bijzonderheden daarover in:A. Minke, Un prélat concordataire

dans les départements réunies: Mgr. Zaepflel, évêque de Liège
(1802-1808, Bruxelles 1985.' II La restructuration des com-
munautés protestantes, 261-264: zie ook W C. Quarles van
Ujford, Onze hervormde gemeente in den Franschen Tijd, in:
Gedenkboek der hervormde gemeente van Maastricht,
Maastricht 1932, 180-192.

11 Daarvan wordt ook melding gemaakt in het al meermalen
genoemd rapport, waar sprake is van een mislukte poging van
de toenmalige burgemeester] P. Nolens in 1808 om krachtens
dit decreet weer de beschikking te krijgen over het predikants-
huis.

12 Een en ander hing samen met de hier genoemde kandidaat pre-
dikant ds. Vielhauer; EA. van Liedberg, a.w., 31.

13 Deze beroepingsbrief en enkele andere stukken staan in:
GAMaastricht, H(ervormde) G(emeente) Ma, inv. nr. 25 onder
de nrs. 208vv.

14 In genoemd dossier onder nr. 212 een bericht van de president
van de consistoriale kerk aan de minister van eredienst van 28
augustus 1808 verhaalt omstandig over de refus de Conseil
Municipal d' Eijsden. Daarin wordt melding gemaakt van de
poging de plicht op een andere burgerlijke gemeente cyf te schui-
ven wegens de geplande combinatie van de gemeenten Eijsden
en Dalhem. Gedacht werd aan een te bouwen huis halverwege
de cystand tussen beide plaatsen.

15 Zie het overzicht bij van Liedberg.
16 Hij was geboren en gedoopt op 10 maart 1782 in Breda;

GABreda, DTB -registers, inv. nr. 33,f 16. Hij was dus, toen
hij in Eijsden beroepen werd, 28/29jaar oud.

17 EA. van Liedberg, a.w., dl 1:predikanten, 129.
Bijzonderheden over de broepingsprocedure in; GAMaastricht,
arch.consist.kerk, inv. nr. 25,fl 277-278.

18 Hierna wordt de verdeelsleutel vermeld.
19 Op 7 juni 1811 werden als leden van het consistorie bevestigd:

24

de ouderlingen _] P. Nolens, oud burgemeester, P.' H. Hollender
en de diakenen WH. Nolens en H. F. Nolens. De eventuele

jlimilierelatie deze dragers van de naam Nolens heb ik niet
vastgesteld. Zie voor de hier genoemden: Boersma, art. cit. onder
de nrs. 8,24,14 en 49.

20 Weer onder verwijzing naar het rapport. Het was een van de
laatste ambtsdaden van prefizct Roggieri.

21 H. Boersma: Raadsleden, wethouders en burgemeesters van
Eijsden die hun ambt uitoefenden tussen 1800 en 1900, in:
UElÃoktober 1982, onder nr. 47.

22 De gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989 (Werken
uitg. door LGOG), dl 11, Maastricht 1989, 9-25.

23 GAEijsden, inv. nr. 21 kerkelijke zaken 1815-1838, onder die
datum.

24 Dat “ten allen tijde” omvatte slechts twee, hooguit drie jaar.
25 De afstand zou later, toen de omstandigheden ingrijpend waren

veranderd, aanzienlijk worden ingekort.
26 Dit argument verdween eveneens als sneeuw voor de zon, toen

de omstandigheden drastisch waren gewijzigd.
27 Dat kwam duidelijk tegemoet aan de wensen van het consistorie

betrejfknde een passende woning voor de predikant. Dat zou
ampel worden uitgebuit door dit grernium ofwat zich daarvoor
liet doorgaan, zoals uit het hier volgende zal blijken.

28 CAEijsden, inv. nr. 21 kerkelijke zaken 1815-1838.
29 Hij had het bewuste KB niet terstond ter sprake gebracht, maar

deed dit slechts nadat hij van de predikant een gunstig ant-
woord op zijn vraag had gekregen. En zou, aldus deze zegslie-
den, hun predikant klem gezet hebben.

30 Deze confessionele tegenstellingen hadden zich ook doen gelden
in de moeilijkheden die zich voordeden om de predikant een
huis in het Eijsdense centrum te bezorgen. De overwegend
roomse bevolking had daartoe bijgedragen.

31 Aldus in de hierna te noemen reactie van ds. l/Vierts van
Coehoorn van 11 september.

32 Zie H. Boersma, a.w., onder nr. 14 enkele gegevens over deze
l/Villem Hendrik Nolens.

33 Bedoeld het schrijven van 31 augustus.
34 GAEijsden, inv. nr. 21 kerkelijke zaken 1815-1838; delen

van de notulen van de twee aan de zaak gewijde consistoriever-
gaderingen zgn in dit schrijven opgenomen.

35 Uitdrukkelijk luidde daarover de verklaring dat dit geheel ten
gunste van de predikant zou gaan gebeuren. Vbor een andere
huurder zou dat niet gebeurd zijn.

36 De iyštand werd dus wel heel duidelijk ingekort op het kwartier
dat in een eerdere stellingname was genoemd.

37 GAEijsden, FA 5.3.1.
38 Dit KB berustte op een voorstel van GS tot reorganisatie van

de administratie “du plat pays”, waartoe de gemeente behoorde.
Het bewuste pand zou daardoor weer vrij komen en voor het
onderwijs gaan dienen.

39 GAEijsden, inv. nr. 21 kerkelijke zaken 1815-1838.
40 Of de gehechtheid aan gescheiden kapelaniën reeds toen zo

sterk was als ik in mijn eigen loopbaan heb ervaren, durf ik niet
te beweren. Feit is dat in dit geval de speciale zorg voor
Eijsden, die aan de kapelaan was toevertrouwd, mee in het
geding was.

41 Zoveel echter wel dat de predikant op Kerenshij is blijven
wonen. In een samenvattend verhaal over de hier beschreven
geschiedenis van de huisvesting van de predikant is sprake van
het plan dat de graaf de Geloes in september 1836 koesterde,
namelijk om Kerenshcyt te verkopen, als gevolg waarvan de pre-
dikant er hoogstens tot in oktober kon blijven wonen. De ver-
koop zou toen niet zijn doorgegaan; RALIVI, EA 11053.
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Ruzie op bronkzondag 2 juni 1793

Bronk Wordt in onderstaande rechtszaak ook
genoemd Godsdragt.

Sterfdag

Op 5 juni 1793 hebben de Eijsdense schepenen,j.C.
Rohler, D.D.Vonk en B.Wijers, een bezoek gebracht
aanjan Theelen om uit zijn mond te horen wat er
op bronkzondagavond 2 juni 1793 Was gebeurd. jan
kan echter bijna geen geluid meer uitbrengen. Met
de grootste moeite vertelt hij dat hij met diverse
mensen uit de herberg van Gerard Meertens
komende, plotsklaps midden in een onduidelijke
ruzie geraaktejan Werd geslagen, Waarom en door
Wie Weet hij niet.
Enkele uren later sterft jan Theelen (42 jaren,
gehuwd met Maria Anna Bloem) tengevolge van
stokslagen opgelopen tijdens een bronkruzie op 2
juni 1793.

Lijkschouwing

Op 6 juni houden de chirurgijns jac. Pelser en B.
Lavacherie een lijkschouwing Waaruit blijkt dat jan
Theelen een zware slag heeft gekregen tegen de
klieren van de hals nabij de kin.
jan Theelen heeft zich niet laten behandelen of ver-
binden, vervolgens zijn de klieren opgezet en door
deze zwelling en bijgekomen "inflamtij', (ontsteking,
koorts), is de “respinatij” (ademhaling) belet gewor-
den, daaraan is hij op 5 juni 1793 overleden.

Afkomst

jan is de oudste mij bekende stamvader van alle in
Eijsden gewoond hebbende en nog wonende
Theelen-families. De huwelijks-akte, opgeschreven
in het register van de St.jacobskerk in Maastricht
op 18 oktober 1772, vermeldt dat hij gedoopt is in
Nassau Siegen. In deze huwelijks-akte Wordt hij
joannes Diel genoemd. Op 10 maart 1772 is ene
Johannes Diehl ingeschreven in het “Register der
Ledematen van de Nederlandse Gereformeerde

Gemeente j.Chr. te Maastricht van de Militie”.
Deze johannes Was afkomstig vanVillingen (Du),
zijn vorige legerplaats.
Zijn eerste twee dochters Werden gedoopt in de
kerk te Sint Geertruid en de volgende 5 kinderen in
Breust-Eijsden.
De schrijfwijze van de achternaam varieert van:
Diel, Diehl, Thielen, Theel, Thelen, Teelen tot
Theelen.

akzondag

Gerard Meertens (55 jaren oud) is kastelein en zijn
huis (herberg) is gelegen omtrent de Ververij in de
kom van Eijsden.
In zijn herberg zijn op bronkzondag aanwezig jan
Lucassen (35 jaren, Wonende aan de bovenkant van
de Dorpsstraat), Hendrik Fonsaar (Sr., 45 jaren,
Wonende aan de Maas), Peusen (Peusen = Paschasius
[A.P.]) Peusens (35 jaren) met echtgenote Anna
Huijnen (38 jaren) en hun knecht jan jeukens (26
jaren) (allen van Breust), Piter jansen (19 jaren, zoon
van de smid van Maarland) met zijn twee zussen
Isabella (22 jaren, Wonende bij haar vader in
Maarland) en Anna (28 jaren, Wonende te Maarland)
en verder jan Simons (28 jaren) met Hendrik
Ponsaar junior (17 jaren) die zich in de achterkeu-
ken bevonden.
Deze personen hebben daar ter plekke het avond-
brood gegeten. Kort voordat een aantal personen
zouden vertrekken, zijn binnengekomen Hubert
Houbiers jr. (21 jaren, Wonende in de Kerkstraat
naast het huis van dominee Vonk) en Mathijs
Corvers (29 jaren, wonende in de Dorpstraet naast
het huis van schepen Röhler) die aldaar een glas
bier hebben gedronken. Ook zijn er binnengeko-
men jan Theelen met de zwager van de kastelein,
genaamd Dathee (Dagthair), die samen ook een glas
bier hebben gedronken. ln de herberg is er geen
sprake van ruzie of onenigheid. Hubert Houbiers en
Mathijs Corvers, verlieten als eersten, onder het zeg-
gen van goeden avond, de herberg. Kort daarop, tus-
sen 21.30 h en 22.00 h verlieten ook Isabella en
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Amia jansen, Anna Huijnen, Peusen Peusens en
knecht jan jeukens het huis van Gerard Meertens.
De kastelein heeft jan Simons (die avond dienst-
doende Wacht) niet gezien bij het gezelschap. De
dochter van de kastelein, Cornelia, stond aan de
deur en riep jan Lucassen, die in de richting van de
Spauwestraat liep, na “ga over het kerkhof, met de
anderen”. Lucassen besloot deze raad op te volgen,
draaide zich om en liep met de anderen het
Kerkstraatje in.
Gerard Meertens hoorde kort daarna dat er in de
buurt van zijn paardenstal ruzie ontstond. Hij Wilde
net gaan kijken toen jan Lucassen de herberg Weer
binnenkwam en zei: “Ik heb reeds eene slag".
Hubert Houbiers Was erbij toen de ruzie ontstond en
maakt zich uit de voeten. Op het kerkhof trof hij zijn
knecht jan Purnot en Mathijs Corvers en jan Theelen
(op dat moment nog niet gewond). De laatste zei
tegen Hubert: “Captein gaat na huijs anders krijgt gij
slagen”. Kanunnik Wauthier Voegt zich bij het gezel-
schap en men besluit naar huis te gaan.
jan Lucassen probeerde nog tussenbeide te komen,
maar ontving een stokslag op zijn achterhoofd Waar-
aan hij een bloedende hoofdwond overhield. De
volgende morgen om 7 uur stond Andries Minten al
bij hem aan de deur om te vragen hoe het met hem
Was. Hij kreeg ook van Andries een pleister voor op
de wonde.
De kastelein hielp in de achterkeuken jan Lucassen
om zijn hoodonden uit te Wassen. Daarna begaf
zich naar de paardenstal en hoorde Anna Huijnen
om hulp roepen. Gerard riep toen: “gij moordenaars
gij slaat de luijdens dood, schaamt UW".
Aangekomen bij de paardenstal aan de muur van de
Ververije zag hij Anna Huijnen zitten bij Peusen
Peusens, die gewond op de grond lag. Ter plekke
Was ook aanwezig Andries l\/linten en jan Schroen
als dienstdoende burgerwachten. Deze burgerwach-
ten Waren al eerder opgemerkt door Isabella en
Anna jansen, die, huiswaarts kerende, te Vhoren kre-
gen: “goeden avond amoureuskens”. De dames zei-
den toen tegen elkaar “dat zijn Andries Minten .en
jan Schroen”.
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Gerard Meertens zei tegen Andries dat zij zich
moesten schamen, Waarop Andries antwoordde dat
er beledigingen Waren geuit tegen de wacht. Ook
zou Peusen op de voeten van Andries hebben getre-
den. Peusen heeft daarop gezegd dat hij niet kon
Weten dat zij daar tegen de muur van de Ververij,
met hun benen languit op de straat, lagen omdat het
pikdonker Was.jan Schroen heeft nog aan Peusen
gevraagd of hij dacht dat zij schelmen Waren.
jan Theelen probeerde Peusen op zijn gemak te stel-
len en zei: “ Peusen gij en zult niet geslaegen wor-
den, wij zijn alle braeve menschen, ick zall met U
naer huijs gaan”.
Ook jan Simons was komen aanlopen en hoorde
van jan Schroen dat de burgerwachten voor schel-
men waren uitgescholden. De drie burgerwachten
zijn daarop het Kerkstraatje ingelopen en daar vielen
nog meer stokslagen. Andries Minten zal later ver-
klaren dat hij daar jan Theelen met de stok geslagen
had, omdat die partij koos voor de mensen van
Breust.
Anna en Isabella jansen treffen de gewonde jan
Theelen op de trappen van de Christinakerk aan,
die tegen hun zei: “kijk mij nou eens, hoe bebloedt
ik ben".
De kastelein en Anna Huijnen hebben samen
Peusen Peusens het huis van Gerard ingedragen. Bij
de deurstijl stond jan Simons, gekleed in een blauwe
rok1 die tegen de kastelein zei: “gaat slaapen
meester”, Waarop Gerard antwoordde dat van slapen
niets zou komen, als de burgerwachten mensen
slaan. In de gerechtelijke stukken Wordt later steeds
aangehaald dat iemand met blauwe kleding bij het
slaan actief betrokken Was. Binnengaande zag de
kastelein Pieter jansen, die jamrnerend met zijn
gewonde hoofd op de tafel lag. Anna Huijnen riep:
Waar is onze knecht jan jeukens, ze slaan hem zeker
dood. Daarop nam Gerard Meertens een dik stuk
touw en rende weer naar buiten. Omtrent de
Kerksteen hoorde hij dat er geslagen Werd met stok-
ken. Hij heeft nog geroepen: “gij moordenaars Wat
doet gij”, maar kon niets ontdekken. Daarna liep hij
naar de andere kant van zijn hof en hoorde daar
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iemand roepen datjan jeukens naar huis Was
gegaan. Terugin zijn huis heeft hij de wonden van
Peusen Peusens uitgewassen en daarnabegeleidde de
kastelein hem, een lantaarnin de hand, tot aan de
put op deBreusterstraat. Daarbij zijn ze niemand
meer tegengekomen. Op de terugweg heeft hij 3
stukken Van een bezemstok,die op de straat lagen,
opgeraapt.
Hendrik Fonsaar Sr. ,hoorde op weg naar zijn huis,
iemand roepen. “buiirman Hendrik? Hij ging op
onderzoek uit en vond'langs de muur Van de verve-
rij (in debuurt van de Steen) jan Theelen Deze
Vroeg aan Hendrik om hem naar huis te begeleiden
Hendrik heeft jan Theelen daarop onder. de armen
genomen tot hij het straatje, en daar heefty de zoon
Van jan het Van hem overgenomen en zijn Vader
naar huis gebracht.

1 Dode (jan Theelen) en 3 verdachten: Andries Minten,]an
Schroen en Jan Simons.

Na de lijkschouwing Volgt een rechtszaak Waarbij
alle betrokkenen Worden opgeroepen om een Verkla-
ring af te leggen. Hieronder Volgt een lijst Waaruit de
voortgang van het proces in 1793 af te leiden is:
05-06: De Criminelen oflíicier vraagt ,toestemming
om schepenen te deputeren die jan Theelen een
verhoor zullen afiiemen
05-06.Verhoordoor de schepenen van jan Theelen.
06-06: De Criminelen Officiei verzoekt om lijk-
schouwing.
0,6-06: Lijkschouwing door chirurgijns jac Pelser en
B. Lavacherie. _
11-06: De Criminelen Officier dient de Articulen _
Interrogatoir in (89 vragen) en vraagt toestemming
tot Verhoor Van getuigen.
12-06: Om 0.9.00 h begin Van `getuigenverhoor:
Hubert Houbiers en Mathijs Curvers
15-06: Getuigenverhoor: Gerard Meeitens,johan
Lucassen; Hendrik Fonsaar Sr.: Hendrik Fonsaar jr;
Cornelia Meertens.
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20-06: Nieuwe Articulen Interrogatoir (43 Vragen)
bestemd voor ondervraging in Breust van Peusen
Peusens, Anna Huijnen, Pieter jansen, joannes
jeukens,Anna jansen en Isabella jansen.
20-06: Brieven Requisitoriael aan het Gerecht van
Breust, met verzoek om de genoemde Breustenaren
te verhoren en de verslagen naar Eijsden te sturen.
27-06: Gerechtsbode Wijers gaat in gezelschap van
voldoende schutten naar de huizen van Andries
Minten (zoon van jan),jan Schroen (zoon van
Andries) en jan Simons (zoon van jacobus). De
bedoeling is om ze alle 3 te arresteren.Tevens Wordt
beslag gelegd op hun eigendommen.
27-06: Openbare Edicte en Klokkenslag Nummer 1:
De drie verdachten (die inmiddels de benen geno-
men hebben naar Smeermaas) Worden opgeroepen
om op 11 juli a.s. voor het Gerecht te verschijnen.
27-06: Brief van de Schepenen van deVrije
Baronnie Breust: de 6 Breuster getuigen zijn ver-
hoord en hun getuigenis is bij de brief gevoegd. De
brief is ondertekend door 3 schepenen van Breust:
Willem Troquaij, Mathijs Kengen en André janssen.
28-06: Inventarisatie van de eigendommen Van de
verdachten:Andries Minten en jan Simons bezitten
nietsjan Schroen bezit uit de erfenis Van zijn ouders:
1)Huis, schuur, stallinge en moeshof in de
Dorpstraet, 1 groot roede en 1 kleine roede;
2) Twee grote en 10 kleine roeden weiland aan de
Kleen Maas;
3) Vijf grote roeden land gelegen op het “mooie
Weegsk'e”.
11-07: Openbare Edicte en Klokkeslag Nummer 2:
Herhaalde oproep aan de 3 verdachten om op 25
juli 1793 voor het Gerecht te Eijsden te verschijnen.
11-07: Constitutie en volmacht door de 3 verdach-
ten aan procureur Sarolea.
11-07: Brief Van procureur Sarolea aan het Gerecht
te Eijsden. Hij Verzoekt om een juiste omschrijving
Van de aanklacht aan hem over te dragen.
14-07: De gerechtsbode heeft de oproep aan de 3
verdachten om te verschijnen op 25 juli a.s. op de
kerkdeur geplakt en de klok geluid.
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19-07: Een Verklaring Van pastoor Thomas Knapen
Van Breust-Eijsden dat de ouders van Andries

l Minten door eerlijke arbeid de kost Verdienen en
| een eerlijk gedrag vertonen.
i 25-07: Een brief van de Staaten Generaal der

Vereenigde Nederlanden aan het Gerecht te Eijsden.
Ze zenden een kopie Van een Request ingediend
door de vader van Andries Minten aan de Staaten
Generaal.
Een tweede brief over het Request ingediend bij de
Staaten Generaal door jan Schroen en jan Simons.
25-07: De Criminelen Officier beroept zich op een
Souvereijne Order van 3 mei 1670 en verwerpt alle
ingebrachte verzoeken.
28-07: Publicatie van de Derde brieven Cittatoriael
(Openbare Edicte) aan de kerkdeur Van de kerk in
Eijsden. Procureur Sarolea protesteert.
11-08: Publicatie van de Vierde brieven Cittatoriael
(Openbare Edicte) aan de kerkdeur Van de kerk in
Eijsden. Procureur Sarolea protesteert.
21-08: Brief van de schepenen van Eijsden aan de
Staaten Generaal. Het Gerecht in Eijsden heeft zich
precies aan de regels en Wetten gehouden. Men
Wijst inmenging van buitenaf van de hand.
27-08: Brief van de Staaten Generaal aan het
Gerecht te Eijsden. De Requesten van de 3 Ver-
dachten zijn verworpen en het Gerecht in Eijsden
krijgt toestemming het proces te Vervolgen.
19-09: De Criminelen Officier meldt dat het proces
Wordt voortgezet. Hij verzoekt Verstek af te kondi-
gen van alle exceptien, “declinatoir, dilatoir en
peremptoir”.Tevens vraagt de Officier om Schrifture
van Intendent te mogen indienen.
29-10:Videantur Acta: afkondiging van verstek van
alle exceptien “declinatoir, dilatoir en peremptoir”

r en permissie aan de Officier om zijn Intendit in te
dienen.
31-10: Publicatie van schrifture Van Intendit
(beschuldiging) .
31-10 De Criminelen Oflficier dient zijn Extendit
in: lijst met 33 punten van beschuldigingen, gekop-
peld aan de eis: verbanning uit de Heerlijkheijd en
jurisdictie Van Eijsden.
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14-11: EXtrahantur verbalen et Videantur Acta:
inventaris Van alle gerechtshandelingen en stukken.
28-11: Sententie: vonnis Van de Rechtbank Eijsden:
de 3 verdachten Andries Minten,jan Schroen en Jan
Simons Worden verbannen uit de Heerlijkheijd en
jurisdictie van Eijsden. Laten ze zich hier Weer zien,
dan volgen zwaardere straffen.
28-11: Publicatie Van een lijst Van gerechtskosten1
totaal fl 463,13

Transcriptie van het gevelde Vonnis

Sententie
28 november 1793

Sententie In Zaake Den Wel Edelen Gestrenge Heer
en Mr. DW: Van den Heuvel Drossard Van dese
Heerlijkheid Eijsden Ratio no: officii Citant Tegens
johannes Schroun,johannes Simons en Andries
Minten Fugitiven Latitanten en ad valvas geciteerdens.
Visis Actis als narnentlijk alle verhalen en decreten
in Saake gehouden en gegeeven, Declaratoir Van de
bijde Chirurgins Pelser en La Vacherie,judicieele
Verhoringe van den verwonden en alnu overleedene
jan Theelen, Artikelen Interrogatoir door den Heer
Citant ter Crimineele Rolle van den 11den junij
dezes jaars geExhíbeert, allmeede Conden daar
opgevolgt, nadere Artikelen Interrogatoir met de
versogde Brieven Requisitorieel tot den Gerechte
van Breust ter Rolle Vermeld in dato den 20sten
daar aen volgende en gegeeven, Conden daar op
ingenomen en verhoord, Brieven Citatorieel in dato
den 27.]unij 11de en 25ste julij als meede den 85te
Augustus aen hem Heer Clager tot Laste Van de ad
valvas geciteerdens verleend, bij zonderlijk vonnis
Van versteck van alle Exceptien Declinatoir Dilatoir
en Peremptoir van den 29 October jongstleeden
gegeeven, en eijndelijk den Intendit door den Heer
Citant ter Crimineele Rolle van den 315te der laast-
genoemde Maand geEXhibeert alle onder behoorlij-
ken Inventaris aen ons gefurneert; Uijt alwelke stuc-
ken aan ons is komen te blijken en te consteren, hoe
dat op den 2den Junij dezes jaars eenige Personen
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ten Huijse van zekeren Gerard Meertens InWoonder
dezer Heerlijkheid den avond gepasseert, en naar het
avondbrood aldaar gegeeten hebbende, deselve zon-
der Eenig Mensch eenig beledzel off nadeel Willen-
de toebrengen, veel Wijniger dat bevorens eenige
Woordewisseling ofi^ Rusie hoegenaarnt soude voor-
gevallen sijn, stil, en gerust nae hunne Wooning sul-
lende retourneeren, het gebeurd is, dat zeekeren
Pieter Peusens in het Kerkstraatj e komende, aldaar
door de Latitanten en Fugitiven deerlijk is geslagen
en verwond, en alwelk Lot aen johannes Lucassen
en Pieter jansen insgelijks is te beurt gevallen, zijnde
dese zonder ietvves met eenig gepromeriteerd quaad
voorneemen bezield te zijn, op eene ongehoorde
wijse door dezelve mishandelt en aengerand.
Dat zij ad valvas geciteerdens al verder en Verder in
hunne Woede en Godvergetene handelwijs voords
vaerende op andere personen als doe zijn toege-
lopen en dezelve aanvallende meede deze zwaere
slaegen en Wonden hebben toegebragt voornament-
lijk onder dezelve aen zekere _]an Theelen, en Wel in
deezer voege, dat zij Latitanten en Fugitiven dezen
laastgenoemde dusdanig hebben mishandelt en ver~
Wond, dat denzelven op den vierden dag daar aan
volgende van Sijne bekoomene quetzuren is koo-
men te overlijden, en alzoo uijt alle het voormelde
aen ons voorgekoomen en het daar voor te houden
is, dat alle dese ongehoorde mishandeljngen met
voorbedagte weeten, koelen moeden, met opZet en
nog Wel bij nagt oíï laten avond op de Publieke
Heerestraat bij aanranding en Zamenrotting door
hun geciteerdens is geschied, en diensvolgens Sij
Latitanten niet anders konnen aangemerkt Worden
dan als publieke straatschenders en Perburateurs van
de gemeene rust, ja zelfs aen den voorgevallene
Manslag pligtig staen te meer daar Zij niet tegensta_
ende het decreet van Corporeele Apprehentie en de
daarop gevolgde brieven Citatorieel ad valvas door
Ons gegeeven en gedepecheert, egter bij voortvlug-
tig zijn gebleeven en dienvolgens Scheepenen der
Heerlijkheid Eijsden ter manisse Van den Heer Eerst
presiderende in Conturnaciarn Recht doende,
Bannen na voorgaande publicke Clokkeslag de ad

7-9

valvas geCiteerdens en Latitanten uijt dese
Heerlijkheid en jurisdictie van dien, op peene dat
daar inne bevonden Wordende, en in handen van
justitie gerakende, nae eXigentie van saken te sullen
Worden gestraft, met Condemnatie van hun
Latitanten, en ad valvas geciteerdens, in alle de
kosten, ten desen geresen ter onser Taxatie en
moderatie
Actum in judicio den 28 November 1793.
Coram omnibus.
Ter ordonnantie
].P. Nolens Secris.
Gepronuntieert in instanti ten overstaan van den
WelEdelgestr. Heer Drossard van den Heuvel, en
dlheeren Schepenen Henry Nolens, en j.C. Rohler
In fidern
].P. Nolens Secris.
In de marge: als mede Copíe geafiigeert.

A.P.L. Paquaij

Bronnen:
1) R.A.L. Maastricht: LvO 5188
2) APL, Paqumj: Geboren, Gehuwd en/qf Overleden in
3) Enkele gegevens in 'flfleomsflwerden mij overhandigd door

Elvire Theelen uit Sommelsdijk.
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Uit het fotoarchief
De opdeling van de Capucijnenstraat in: Capucijnenstraat, Bellefleur en Achter de Langhaag
Een vergelijking van 1985 met 2003

1985; EV1854.

BoventAchter de Langhaag, Voorheen Capucijnen-
straat. In 1985 Verkocht men nog ijs in het huis op
de hoek Emmastraat 24.Voor de kleine kinderen
Was er een opstapje onder het raam.

Onder: Achter de Langhaag in 2003. Beide zijden
Van de Weg zijn dan bebouwd. Het Vertrek Waar
Vroeger ijs Werd Verkocht is geheel omgebouwd tot
een woonappartement met bovenverdieping.

Tot Voor de ontwikkeling Van` de eerste fase Van het
uitbreidingsplan “Poelveld” ca. 1985 Vliep Vde Capu-
cijnenstraat Vanaf de Groenstraat, ter hoogte Van de
spoorwegovergang bij de begraafplaats, in zuidelijke
richting tot op de hoek Achter de

Langhaag
-

Emmastraat- 24-.
De Capucijnenstraat Was een direkte verbindingsweg
tussen de Groenstraat en de Emmastraat
Bij de straatnaamgeving'in het .nieuwe plan “Poelveld”
werd de Capucijnenstraat in drieën opgesplitst. De -
noodzaak Voor deze splitsing Was gelegen in het feit
dat bij de nieuwe planontwikkeling :de Capucijnen-
straat Voor een deelneen doodlopende weg werd-en
daardoor slechts Van een zijde bereikbaar.
Bij de herbenoeming Van de straat behield het eerste
deel Vanaf de Groenstraat tot aan de Bellefleur (de-
doodlopende weg) de oorspronkelijke naam
“Capucijnenstraat”.
Het aansluitend tweede deel van de Weg liep tot aan
de spoorwegovergang en kreeg de naam “”.Bellefleur
Het derde deel van de Voormalige Capucijnenstraat,
Vanaf de spoorwegovergang tot aan de Emmastraat,
kreeg als naam “Achter -de Langhaag”«..
Historisch gezien zou het logisch zijn geweest wan-
neer in plaats Van-de benaming Bellefleur op die'
plaats de oude straatnaam “Capucijnenstraat” Was
gehandhaafd, aangezien aldaar .het kloosterkomplex
Van de paters Capucijnen was gelegen.l

Guy Sch roen
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Links boven: Overweg bij Achter de Langhaag en
Bellefleur tot ca.1985. De overweg Werd beveiligd
met afsluitingen over de volle breedte. Rechts achter
de overweg is nog een deel van het voormalige
Capucijnenklooster te zien.

Links onder: In 2003 heeft het Capucijnenklooster
plaats gemaakt voor de bebouwing van het Poelveld.
De overweg is gemoderniseerd en beveiligd met een
knipperlichtinstallatie en alleen nog te gebruiken
door voetgangers en fietsers.

_'fiI

Rechts boven: Nog in 1985 lag de woning
Capucijnenstraat 3 geheel vrij, omgeven door
akkers, weilanden en boomgaarden.

Rechts onder: In 2003 is het huis Capucijnenstraat
3 opgenomen in de bebouwde omgeving van het
Poelveld.
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Limburger Koerier 1899

AKTE-EXAMENS LAGER
ONDERWIJS.

MAASTRICHT: 10 Mei.
Geslaagd de dames A.B. Smeets en
A.B.].M. Berentsen, van Eijsden.
Afgewezen: Geen.
Examen nuttige Handwerken.
Geslaagd de dames MJ Lucassen en
CJM. Waanders, van Eijsden.
AJfgeu/ezen: 1.

(L.K.VRI]DAG 12 MEI 1899)

BEVOLKING VAN LIMBURG.
Blijkens opgave in de

Staatscourant no. 127 was de
bevolking van Eysden op 1 Jan.

1899 als volgt: 1197 Mannen. 1279
Vrouwen, totaal 2476.

- Handboogwedstrtjden bij de Kon.
Handboogschutterij “Willem Tell” te
Bunde.
Bond “Ons Aller Genoegen” 4e prijs
“Les Disciples de St. Hubert” Eisden
met 132 punten.

(LK. ZATERDAG 3 JUNI 1899)

EYSDEIV, 6_]uni. Dat onze buige-
meester; de hooggeb. heer graaf de
Geloes, algemeen geacht en bemind
wordt, blijkt weer uit het volgende. Bij
zijne herbenoeming tot burgemeester
brachten de harmonie “St. Cecilia” en
de Oude Harmonie hem eene serena-
de, waarbij' verscheidene toespraken
werden gehouden.
Haast alle inwoners namen aan deze
betooging van hulde en waardeering
deel.

(LK. DONDERDAG 8 JUNI 1899)

LANDBOUW
MEERSSEN, 6]uni. Op de heden
gehouden keuring van springstieren
werden de rijkspremi'e'n vanfl 50 toe~
gekend aan de stieren van de heer
A. Spauwen te Eijsden.
Aangevoerd werden 11 stuks.

(LK. DONDERDAG 8 JUNI 1899)

EUSDEN 9juni. De kersenoogst
schijnt dit jaar erg tegen te vallen. Men
berekent dat deze wel 75000fi'ank min-
der dan in vorige jaren zal opbrengen.

LK. MAANDAG 12 JUNI 1899)

EUSDEN, 16]uni. In de gemeente-
raadsvergadering van heden werd de
heer Boesten van Amby, oud-leerling
der Rijksnormaallessen te Meerssen,
benoemd tot onderwijzer aan de
Openbare school alhier.

(LK. ZATERDAG 17 JUNI 1899)

EUSDEN, 26juni. Een begin van
brand in eene boerenhuizing alhier,
waarbij groot gevaar wegens stroodak
en aanwezigen voorraad hout, hooi en
stroo ook voor belendende gebouwen
bestond, werd door de spoedige hulp
onzerflinke brandweer', zonder groote
schade aangericht te hebben, gestuit.

(L.K.WOENSDAG 28 JUNI 1899)

GEMEENTERAADS-
VERKIEZINGEN OP 27 JUNI.

EUSDEN. Stemming op 1 0 juli tus-
schen de heeren L.M.L.H. Duijsens,
PH. Pinckaers,A. Spauwen en
M. rIheelen.
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MESCH. Stemming op 10julí tus-
schen de heeren P. Huls, WLotjens,
_ID. Van der Mullen en H. Steijns.

(LK. DONDERDAG 29 JUNI 1899)

EIJ'SDEN, 1 juli. Sedert twee, drie
'dagen is de pluk der witte kersen
begonnen; hooge prijzen worden daar-
voor betaald, nl. van 80 tot 85frank
per 100 kilo. Komt er gunstig weder
dan kan binnen eene week ook met de
zwarte en andere soorten een aanvang
gemaakt worden; hoewel de oogst niet
groot is, zal er toch weer heel wat
drukte aan de stationsmarkt in de vol-
gende weken heerschen.

jt Zal hier Zondag 9]uli buitenge-
woon druk zijn; 3 8 sociëteiten met al
haren aankleve, dat brengt al heel wat
beweging; voegen we daarbij de dui-
zenden vreemden en ingezetenen, die
in 't heerlijke kasteelpark de muziek
komen bewonderen, dan gelooven we
dat de monstercramignon, die het slot
derjeestelijkheden zal zijn, werkelijk
een grootsch schouwspel zal opleveren.

De 385te sociëteit, niet vermeld op
de programmas is de Cercle Chorale
van Maastricht, eene 80 leden tellende
afdeeling der Staar, die 't Ezjsdens
festival komt opluisteren. Gelukkig is
er ook 's avonds om 11 uur nog aan-
sluiting naar Valkenburg; 't zal een
drukke dag worden.

(LK. DINSDAG 4 JULI 1899)
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SPOORWEGEN.
EUSDEN, 3 juli. De directie der
Staatsspoonvegen heeft een gunstig
besluit genomen op een verzoekschryft
der inwoners van Oost en Maarland,
om meerdere treinen aan de halte
Maarland te laten stilhouden. Vier trei-
nen zijn bijgevoegd, zodat thans 8
treinen aldaar stilhouden.

(LK. DINSDAG 4 jun 1899)

EUSDEN, 10juli. Jt Festival door de
oude Harmonie in vereeniging met de
Harmonie St. Cecilia en de Zang-
vereeniging Oost-Maarland alhier
gisteren georganiseerd, ter viering van
het 25 jarig bestaan der eerste, heeft in
den beginne een prachtig verloop
gehad;jammer dat een zwaar onweder
tegen zes uur Jt feest geheel heeft
bedorven.

Dertig gezelschappen hadden aan
de roepstem van hare zuster op kunst-
gebied gehoor gegeven.

'Een door een salvo van honderd
kamerschoten was aangekondigd, dat
de optocht begon, begaf de stoet zich
naar Jt grafelijk kasteel; terwijl men
daar binnentrok, donderden weder hon-
derd schoten.

Op de cour dlhonneur ontving de
hooggeboren Gratyr de Geloes de presi-
denten en directeurs en het bestuur der
Oude Harmonie, een zestigtal perso-
nen, en heette hun welkom in eene
.passende toespraak, waarop door den
heer Drèze van Warsage namens de
socie'teiten geantwoord werd. Het onwe-
der onderbrak helaas de feestvreugde,
waaraan duizenden deelnamen.

De premien vielen ten deel aan de
navolgende vereenigingen: 100frank
aan VVarsage, 50 aan Mheer, 30 aan
Canne, 20 aan Mouland.
't Was een feest, schoon en eendrachtig
gevierd.
't Feestvierend gezelschap onze heil-
wensch.

(LK. DINSDAG 11 jULI 1899)

GEMEENTERAADS-
VERKIEZINGEN.

EIJSDEN, 10juli. Herkozen de hee-
ren:A. Spauwen met 243 stemmen,
L.M.L.H. Duysens met 230, H.
Pinckaers met 240 stemmen (herkozen
tyåredende leden).
Op den heer M. Theelen werden 14
stemmen uitgebracht. Getal kiezers
304; opgekomen 262, van onwaarde
bevonden 5 stembiljetten.

(LK. DINSDAG 11 jULI 1899)

MESCH. Bij de op 10]uli alhier
plaats gehad hebbende stemming voor
twee leden van den Gemeenteraad,
werden met volstrekte meerderheid van
stemmen gekozen, de heeren Pieter
Huls enjan Dominicus Van der
Mullen.

Op de aftredende leden WLoyens
en H. Steyns tevens wethouder, werden
11 stemmen uitgebracht. Het aantal
kiesgerechtigden bedroeg 29.
(LK. Donderdag 13 juli 1899)

(Advertentie)
Aan de Kiezers van Eijsden,

die zoo algemeen hunne stem Op
ons uitbrachten, betuigen onder-

geteekenden hun hartelijken
dank.

A. Spauwen,
L. Duysens,

P. Pinckaers.
(LK. ZATERDAG 15]U1.1 1899)

EISDEN, 13 Aug. Voor het examen
Pransch l.o. zijn geslaagd de dames
_].G.G de Cleyn Brem en M. G.F Ten
Haif

(LK. MAANDAG 14 AUGUSTUS 1899)

EISDEN, 25 Aug, Naar wij uit goede
bron vernemen, is onze zoo gunstig
bekende Harmonie "St. Cecilia” door
de Maatschappij van Landbouw uitge-
noodigd tot het geven van een concert
op Jt Vrijthof te Maastricht bij gelegen-
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heid der op 11 en 12 September a.s.
door voornoemde maatschappij te hou-
den Buitengewone Tentoonstelling en
Verloting van vee, landbouwproducten,
machineriën enz.
Voorzeker geen slechte keuze.

(LK. ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1899)

EISDEN, 301/119;l Nader vernemen
wij dat het door de Harmonie “St.
Cecile” alhier; te Maastricht te geven
concert bij gelegenheid der door de
Maatschappij van Landbouw te hou-
den buitengewone Tentoonstelling en
Verloting van vee enz. is vastgesteld op
11 September a.s. en wel van 7 tot 9
uur ”s avonds op ,t Vrijthof

De jongeheer L. Lucassen alhier is
met ingang van 1 September a.s.
benoemd tot surnumerair bij de
Maatschappij' tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen, dienst van weg en
werken te Groningen.

(LK. DONDERDAG 31 AUGUSTUS 1899)

EIJSDEN, 2 Sept. Heden vieren de
echtelieden Pieter Cortenraed, geboren
1 Sept. 1816 en Maria Rousch, gebo-
ren 8 Maart 1811 den dag, dat zij
voor 60 jaar in het huwelijk traden.

Feestelijk herdenkt ons dorp en
vooral de buurt der waardige echtgenoo-
ten dit schoonefeest. Moge het ook aan
stolfklijke blijken van deelneming niet
ontbreken; het waardige, oude paar
zooveel jaren hard tobbende voor den
dagelijkschen kost, -nog staat de oude
man nu en dan voor het aambeeld in
zijne smidse, - mocht nu wel door
medelijdende harten aan een gerusten
ouden dag geholpen worden.

Onze geëerbiedigde Koningin gij
daarvan op een verzoekschrgbt van het
Gemeentebestuur het voorbeeld door
40 gulden aan onzen Hooggeboren
Burgemeester Graaf de Geloes te zen-
den tot ondersteuning der beide oudjes.

(LK. ZATERDAG 2 SEPTEMBER 1899)
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EISDEN, 3 Sept. Zooals we reeds
met een enkel woord meldden, vierden
de echtelieden Pieter Cortenraadt en
Maria Rousch, alhier Zaterdag Z
September den dag waarop zij voor 60
jaren in ,t huwelijksbootje stapten.
Zeer zeker mocht men hier zeggen dat
zij den dag herdenken, waarop zij vôôr
60 jaren door onverbreekbare banden
van liefde en trouw aan elkander ver-
bonden werden. Terecht dan ook begre-
pen de ingezetenen van Eisden dat
zulk eene zeldzame gebeurtenis niet
ongemerkt mocht voorbijgaan. Van dien
dag moest een vreiigdedag gemaakt
worden. Gewerden den jubilarissen vele

felicitatiën, geenszins ontbrak het hun
aan stcfilüke bewijzen van deelne-
ming in hun geluk. Overbodi'g zou het
voorzeker wezen hier den naam van
dien milden gever te noemen, vooral nu
't hier gold een paartje,
it welk door den langdurigen arbeid
niet zooveel arbeid meer kan verrichten
teneinde in hun onderhoud te kunnen
voorzien.

Van de meeste huizen ivapperde de
nationale driekleur; zelfs onze Kerk
waar een plechtige Hoogmis met Te
Deum tot dankzegging werd opgedra-
gen, was bij deze gelegenheid in haar
beste feestgewaad gestoken. Teneinde de
algemeene vreugde nog te verhoogen,
bracht de “Oude Harmonie” den jubi-
larissen eene aiibade. Onder it aanbie-
den van een prachtigen ruiker werd ,t

feestvierend paartje bij monde van den
Heerj. Wolfs van harte gefeliciteerd.

Zondagavond was Jt de beurt aan
de Harmonie “St. Cecilia", die voor-
zeker bij zulk een feest niet ten achter
zou willen blijven. Onder Jt aanbieden
van een eigenaardig soort ruiker nl.
twee aardig opgesmukte lekkere ham-
men werden de feestvierende oudjes bij
monde van den Heer Heijnens gefelici-
teerd bij gelegenheid van dit zoo zeld-
zaam feest. Aangedaan door de alge-
meene deelneming in hun geluk, sta-
melde de “Oude Pieter” eenige woor-
den van hartelijken dank.

- Heden maakte de “Cercle Catholique
du Sacré Coeur” van Luik een uitstapje
naar ons dorp. Na zich het diner bij den
heer L. Meertens goed te hebben laten
smaken, bezocht men )t prachtige kasteel
met omliggende parken van den
Hoogeboren Heer Graaf de Geloes.
Ten bewijze dat dit uitstapje ten zeer-
ste in den smaak is gevallen, diene, dat
men 1t zelve spoedig hoopt te herhalen.

Jt Is opmerkelijk dat ons dorpje hoe
langer hoe meer een geliejkoosd ontspan-
ningsoord wordt voor vreemdelingen.

(LK. DINSDAG 5 SEPTEMBER 1899)

EUSDEN, 8 Sept.]l. Zondag werd
door de oude harmonie alhier en de
zangvereniging de Iauwerkrans van
Maastricht, te Aken een concert gegeven.
Wij vinden daaromtrent in het te
Aken verschijnende Politisches
ïageblatt het volgende vermeld.

Zondag werd in de groote zaal van
den Dierentuin door de zangvereeni-
ging Lauwerkrans van Maastricht en
de oude Harmonie van Eysden, beiden
onder directie van den heer
G. F. de Pauw, een concert gegeven. De
verschillende n.os werden door beide
vereenigingen allerbest uitgevoerd. De
harmonie, een zeer goed bezet blaasor-
kest, met een degelijk program, werd
herhaalde malen gebisseerd.

Het zware koorwerk “Germinal”
van Kira, “Tuvoration” van Rives e.a.
alsmede het vlaggenlied van Verhulst en
Koningsjubel van de Pauw, de twee
laatsten met begeleiding van de
Harmonie, werden zeer goed gezongen.

Het concert was druk bezocht en de
uitvoeringen van beide gezelschappen
vonden een warmen bijval, wat de ver-
eenigingen aanleiding gcyf met het
Duitsch-nationaal lied afscheid te
nemen.

(LK. ZATERDAG 9 SEPTEMBER 1899)
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MESCH. Blijkens Kon. Besl. Van 5
juli Stl. No. 66 is aan den heee.
Andrie'n ontvanger dezer Gemeente
toestemming verleend om tot 1julí
1900 in de Gemeente St. Geertruid
woonachtig te zijn. Tengevolge is door
H.M. Gedeputeerde Staten van
Limburg bepaald dat de heer Andriën
in zijne betrekking als gemeenteont-
vanger iedere week ten Raadhuize
alhier zal zitting houden en wel des
Maandags namiddag van 2 tot 6 uur.

(LK. MAANDAG 11 SEPTEMBER 1899)

KERKNLEUWS.
In overeenstemming met den uitdruk-
kelijken wensch des H. Vaders zijn
door ZE. Kardinaal Dornjacobini en
het Internationaal Hoeyfd-C'omitel te
Rome aangezocht, om als Hoofd-
ComiteI voor de VVereldhulde aan O.H.

jezus Christus den l/erlosser en zijn
Verheven Plaatsbekleeder op te treden,
de navolgende Heeren:

De Hooggeboren Heer Graaf
R.].M.A. de Geloes, Kamerheer van
H.M. de Koningin, Burgemeester, enz.
kasteel Eijsden.

De Hooggeboren Heer Gracyr
_].B.G.E.M. de Mare/tant
dJAnsenbouig, Kamerheer van H.M.
de Koningin, lid der Prov. Staten enz.
Kasteel Neubourg Gulpen.

(LK. DINSDAG 12 SEPTEMBER 1899)

Bèr Pachen
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