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Van de redactie

lets later dan u van ons gewend bent, ligt nu de tweede uitgave van hetjaar voor u. We
proberen met steun van al onze donateursjaarlijks vier keer te verschijnen, maar soms ont-
moeten we wat tegenslag en komt een nummer (veel) later uit dan gepland. We kunnen
dan maar drie uitgaven in een jaar brengen. 2005 lijkt zo'n jaar te worden. De redactie pre-
senteert u nu deze aflevering en werkt met optimisme verder aan de volgende UEV.

Missienaaikring
ln het hoofdartikel beschrijft Henk Boersma de opkomst, bloei en neergang van de Missie-
naaikri ng Breust-Eijsden, die van 1928 tot 1967 heeft bestaan. De naaikrans was een
belangrijk element in de Eijsdense gemeenschap in de tijd van “het rijke roomse leven".

De burgemeester van Eijsden in oorlogstijd
ln het vorige nummer hebt u deel 1 kunnen lezen over de Eijsdense burgemeester in oor-
logstijd. Het tweede en laatste deel volgt hier. Daarmee rondt Bert Kreemers het verhaal
af over Wim Lambooy en anderen, die in een moeilijke periode van onze geschiedenis
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Eijsden droegen, ofjuist daarvoor wegliepen. De
schrijver heeft geprobeerd alleen de gang van zaken te beschrijven en zich te onthouden
van oordelen daarover.' Het zou te makkelijk zijn om vanuit onze veilige positie nu een
oordeel te vellen over het handelen van personen in de oorlogsomstandigheden van toen.

Het simultaneum
We hebben weer een bijdrage opgenomen over het simultaneum in Eijsden. W.A.J. Munier
behandelt een poging om dat simultaneum te beëindigen. Trouwe lezers weten dat ze van
deze schrijver een grondig en goed gedocumenteerd artikel kunnen verwachten, met veel
onverwachte details, die vaak een aardig beeld geven van het dagelijks leven in die tijd.

Een nieuwe rubriek: straatnamen
jean Creuwels heeft geschreven over straatnamen die verwijzen naar de fruitteelt in en om
Eijsden. Het is de start van een nieuwe rubriek, waarin alle Eijsdense straatnamen beschre-
ven kunnen worden. Veldnamen en zeker ook oude, vergeten namen horen daarbij. Het zou
mooi zijn als op den duur alle nu en vroeger gebruikte namen verzameld en toegelicht kon-
den worden. Als u speciale belangstelling heeft voor personen, gebeurtenissen, data ofder-
gelijke, die in een straat- ofveldnaam zijn vastgelegd, dan nodigen we u uit contact op te
nemen met een van de redactieleden. Wellicht kunt u gegevens aandragen voor de verkla-
ring van een volgende serie straatnamen.

Kent u ze nog?
ln de inhoudsopgave mist u de rubriek Kent u ze nog? Voor veel lezers zijn deze pagina's
altijd weer een vast punt. Ze slaan deze het eerst op en bekijken ze met veel aandacht en
plezier. De pagina's worden druk becommentarieerd en we krijgen er de meeste aanvullin-
gen op. ln dit nummer zijn de foto's van Kent u ze nog? opgenomen bij het artikel over de
missienaaikrans. U hoeft ze dus niet te missen en we hopen dat we ook nu weer veel aan-
vullingen van u zullen krijgen!

WillyJeukens

Inhoud
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Willy Jeukens

Missienaaikring Sint-Theresia
Breust-Eijsden, 1928-1967

Henk Boersma

De burgemeester van Eijsden in
oorlogstijd. Deel 2

Bart Kreemers

Plannen tot beëindiging van het
simultaneum in Eijsden tijdens het
pastoraat van ds. Anthon Adriaan
Wierts van Coehoorn (1811-1847)

W.A.J. Munier

Straatnamen
jean Creuwels
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Missienaaikring Sint-Theresia
Breust-Eijsden, 1928-1967

Oprichtingshijeenkomst

De oprichtingsvergadering van de lVlissienaaikring
Sint-Theresia (Breust-Eijsden) vond plaats op 30
september 1928 in een van de zalen Van de voorma-
lige MULO. De MULO maakte deel uit Van de
scholen verbonden aan de congregatie van de
zusters Ursulinen te Eijsden aan de Breusterstraat.
Het initiatief om tot de oprichting van een
Missienaaikring te komen Was uitgegaan van Mère
Ignatia, religieuse van de zusters Ursulinen te
Eijsden. Zij Werd daarin bijgestaan door de eer-
waarde heer Alfons Vallen, pastoor van de parochie
Breust-Eijsden. De eerste vergadering Werd bijge-
woond door de oprichters en een dertigtal meisjes.
De lVlissienaaikring, eerst “clubje” genoemd en later
“naaikransje” en íkransje”, had tot patroonheilige de
Heilige Theresia van het Kindje Jesus gekozen. In
een Vijf artikelen tellend reglement Werden enige
huishoudelijke zaken vastgelegd. Uit de ledenlijst
(contributiecahier) blijkt dat men al sinds augustus
1928 in Vergadering bijeen kwam.

iMère lgnatia. Zij nam het initiatief
tot de oprichting van de missienaai-
kring. Foto: EV.

Def Oprichting van een Missienaaikring in de paro~
Chle BreuSt-Eijsden stond niet op zichzelf. In tal van
VOPfal Limburgse en Brabantse parochies Werden
kïlngen Opgericht. In het bisdom Den Bosch kon-
dell fie kringen zich aansluiten bij de “Federatie van
Mlssle-Naaikringen” die in Den Bosch Was
gevestlgd- De Federatie Was uitgever van het kwar-
taalblad “VOOr Kerk en Missie”, dat voor het eerstverscheen in 1935
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Uit het verslag van de oprichtingsvergadering van 30 september 1928.
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Het Afrikaans Missiehuis in
Cadier en Keer. Foto: EV.

De aanwezigheid van de Sociëteit van Afrikaanse
Missiën in Cadier en Keer, Waaraan een klein semi-
narie Was verbonden, heeft dat proces zeker mede in
gang gezet. Het Afrikaans Missiehuis in Cadier en
Keer Werd in 1892 geopend. Sedert 1923 Was het
tevens moederhuis Van de in datzelfde jaar opge-
richte zelfstandige Nederlandse Provincie van de
Sociëteit. Haar leden zijn seculiere geestelijken, die
na hun opleiding in Cadier en Keer te hebben
genoten te Werk Werden gesteld in de missiën aan
de West-kust van Afrika, in het bijzonder in de
ApostolischeVicariaten van de Goudkust, Kurnasi en
Neder-Volta. Ook enkele geestelijken uit Eijsden en
directe omgeving Werden vanuit dit Missiehuis uit-
gezonden als missionaris.
De stichting van het Missiehuis Mariannhill Eijsden
in het inmiddels afgebroken klooster aan het
Kerkpad in Breust bracht nog duidelijker de grote
behoefte aan paramenten in beeld. Ook in dit oplei-
dingsklooster Werden vele missionarissen voorbereid
voor hun zendingswerk. Het klooster Was gedurende
een tiental jaren rondom 1955 in gebruik van de
paters.

Jectel.ng

Het doel van de naaikring, verwoord door pastoor
Vallen, Was om kerkelijke benodigdheden (paramen-
ten) voor de missionarissen te vervaardigen, zodat zij
in staat Waren om dagelijks het H. Misoffer te kun-
nen opdragen. Hij voegde eraan toe dat hij hoopte
dat de kring de kerken van Breust en Eijsden niet
zou vergeten en zij zich ook zou inspannen om
voortaan voor het onderhoud van de benodigdhe-
den in de beide kerken zouden zorgen. Alle doel-
stellingen Werden met instemming begroet.
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Kort na de oprichting werden de na te streven doe-
len breder ten gunste van met name de Afrikaanse
lVlissiën. Ook het inzamelen van geld om in Afrika
noden te lenigen Werd onder de vaan van de
Missienaaikring geschaard. Wanneer de opbrengsten
tot genoegen Waren concludeerde men voldaan dat
dat “voorzeker voor alle leden een aanmoediging is
om met vernieuwden ijver en met nog meer liefde
te gaan Werken voor de Missie, Waardoor zij de
Missionarissen op zoo heerlijke Wijze steunen en
helpen bij de bekeering der arme heidenen, (1933).
Die 'arme heidenen7 Werden niet alleen op missie-
posten in verre vreemden landen aangetrofien. Ook
in eigen land Werd nog volop aan missieWerk
gedaan, met name in het noorden van Nederland.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de naaikring stond open voor
(ongehuwde) meisjes en dames van de parochie
Breust 'op Wier godsdienstig of zedelijk gedrag niets
valt aan te merken, (artikel 1 van de algemene
regels). In de praktijk bleken alleen de dochters van
gegoede ouders en kapitaalkrachtige ongehuwde
dames tot de kring te behoren. Zij waren meestal
leerling of oud-leerling van de school voor internen
of externen van de zusters Ursulinen. Slechts enke-
len die niet tot deze bevoorrechte groep dames
behoorden, Werden tot de naaikring toegelaten.Van
het hoge contributiegeld ging een zekere selectie
uit. Het lidmaatschap eindigde door overlijden,
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opzegging ('ontslag genomen), het aangaan van een
huwelijk of door intreding bij een van de vele
kloosterorden. Pas na de tweede wereldoorlog Werd
het leden na hun huwelijk toegestaan lid te blijven
van de naaikrans. In de laatste jaren van het bestaan
van de naaikring Waren de gehuwde dames zelfi in de
meerderheid. Alle leden droegen een (lidmaatschap-)
insigne; een klein medailjon van de H. Theresia dat op
een stoffen strikje Was bevestigd. Een overzicht van de
leden van de Missienaaikring uit de beginjaren (vanaf
het oprichtingsjaar tot en met december 1929) is
opgenomen in Bijlage 1, op pag. 19 en 21.

Samenstelling van het bestuur

Bij de oprichting bestond het bestuur uit een presi-
dente, een secretaresse, een eerste penningmeesteresse
en een tweede penningmeesteresse.Voor de eerste
keer kozen de leden uit hun midden josephine
Lucassen tot presidente, Marie Huijnen tot secreta-
resse, Gerardine Smeets tot eerste penningmeesteresse
en jeanne Henquet tot tweede penningmeesteresse.
In 1932 Werd het bestuur uitgebreid met twee
leden, de dames Marie Thomas en Elise Gilissen.
Daarmee telde het bestuur 6 personen.Tot en met
de ledenlijst van 1933 Werden de bestuursleden
steeds apart aangegeven. Daarna Werd dat achterwe-
ge gelaten. Op de lijsten van 1928-1931 en Van
1959 en 1960 Werd de beschermvrouwe abusievelijk
tot de bestuursleden gerekendVanaf 1959 bestond
het bestuur nog slechts uit 3 personen: presidente7
secretaresse en penningmeesteresse. Een overzicht
van de bestuursleden is opgenomen in Bijlage 1.

Leidster

Zoals gezegd was het Mère Ignatia die de Missie-
naaikring heeft opgericht in 1928. Door haar
onvermoeibare inzet groeide de kring en kon-
den Veel successen Worden geboekt. íZij Was
de spil, Waarom alles draaide en dit vooral mag
van haar eerwaarde gezegd Worden, dat er
geen missionaris vergeefs om steun voor zijn
missie bij haar aanklopte” (1934). Zij maakte
geen deel uit van het bestuur, maar Was als
leidster verbonden aan de kring. Mère Ignatia

(Ignace) Was onderwijzeres binnen de commu-
niteit van de Ursulinen. In 1934 werd zij overge-

plaatst naar de Nijverheidsschool van de Ursulinen
te Posterholt. In een bijzondere vergadering op

Het medaljon van de H. Theresia dat de leden van de naaikring droegen als insigne. Op de voorkant een afbeelding van de H. Theresia, met de tekst
“SANCTA TERESIA AJESU INFANTE” en Op de achterkant “JE VEUX (_)ASSER MON (OIEL Ã FAIRE (D)U BIEN SUR LATERRE".
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Mère Joseph Lindner.
Zij werd in 1934 leidster
van de misslenaaikring.
Mère Lindner was over-
ste van 1933 tot 1 940 en
van 1958 tot haar over-
lijden op 25 maart 1960.
Foto: EV.

19 juli 1934 Werd van haar afscheid genomen. Zij
kreeg een boek aangeboden. Haar plaats Werd inge-
nomen door moeder-overste, Mère joseph Lindner
(overste van 1933-1940 en van 1958 tot aan haar
overlijden op 25 maart 1960). Zij Werd met open
armen ontvangen, voorzover dat overigens anders
zou kunnen, omdat Lzij ook als Werkend lid van de
Missienaaikrans wenschte opgenomen te Wordenfl
hetgeen door iedereen zeer Werd gewaardeerd
(1934).Andere zusters die als leidster Werden
genoemd zijn Mère julie (1958, 1960) en Mère
Regina (1958, 1960).

De leidster Was belangrijker dan de naam doet ver-
moeden. Zij beheerde namelijk de voorraadkast
Waarin alle naaigerei en materialen Werden bewaard
die nodig Waren om de paramenten te vervaardigen.
Ook Was zij beheerder van de gereedgekomen stuk-
ken. Zij Was tevens intermediair tussen Vraag en
aanbod. Zij bepaalde samen met het bestuur de ver-
deling van de gereed gekomen stukken.

.f e ï. .- uw

Het Was destijds heel gebruikelijk dat een Vereniging
een beschermheer of -vrouw had. De lVlissienaai-
kring had daartoe de kasteelvrouw Van Eijsden,
mevrouw Blanche E.Ch.M.]. gravin de Geloes-de
Lannoy, bereid gevonden. Per januari 1929 aanvaarde
zij het beschermvrouwschap. Zij deed dat met over-
gave en werd als meewerkend lid daarvoor erg
gewaardeerd. 'Haar hooge adelstand vergetend, ging
zij vriendschappelijk en Vertrouwelijk met allen om
en had steeds voor ieder een hartelijk Woord' .,Niet
alleen financieel steunde zij de vereeniging maar
vooral in moeilijke omstandigheden was zij de per-
soon, die door haar goede raadgevingen de zaken

Het bidprentje van Blanche, gravin de Geloes-de Lannoy. Zij leefde van
zo november 1859 tot 19 april 1936.

steeds ten beste wist te regelen,. Mevrouw gravin de
Geloes, geboren te Brussel op 20 november 1859
overleed in het kasteel van Eijsden op 19 april 1936.

Zij werd opgevolgd door Raphaël gravin de
Liedekerke-de Pailhe, kasteelvrouw van Eijsden, die
reeds sedert januari 1929 werkend lid was van de
naaikring. Op 19 juli 1935 Werd zij als bescherm-
vrouw geïnstalleerd. Dat ging met enig feestvertoon
gepaard. Zij bleef beschermvrouw tot aan het ophef-
fen van de kring per 1 januari 1968. Overigens
waren ook andere dames van adellijke afl<omst lid
van de kring. Zoals H. gravin de Liedekerke (jan.
1929-dec. 1933),A. gravin Daoultremont (dec. 1931-
dec. 1934), mevrouw de Loë (vermelding 1933) en
j. gravin de Beaufibrt (1934).

ZIeefQfiyte :dwazer

Geheel conform de rijke roomse traditie was ook
aan deze vereniging een geestelijk adviseur en raads-
man verbonden. De eerste Was uiteraard mede-
oprichter en, pastoor van de parochie Breust-Eijsden
Alphons Vallen. Bij zijn aantreden als adviseur Was
hij al 72 jaar. Hij overleed op 13 oktober 1932, na
een kortstondig ziekbed, in ziekenhuis Calvariën-
berg te Maastricht. Alphons Vallen werd op 5 januari
1856 teVenlo geboren en was van juni 1914 tot aan
zijn overlijden pastoor van de parochie Breust-Eijsden.
Zijn opvolger was pastoor P. Ramakers. In een bijzon-
dere vergadering van de kring op 8 januari 1933 Werd
bij als geestelijk adviseur geïnstalleerd. “Daarna Werden
nog enkele uurtjes, onder 7t voordragen van eenige
leuke tooneelstukjes, gezellig samen doorgebrachtï
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].M. Prevoo, rector,
later pastoor van
Breust-Eijsden. Per 28
november 1937 werd hij
geestelijk adviseur van
de kring. Foto: EV0274.
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Boven: Pastoor A. Vallen, pastoor van Breust-
Eijsden, 1914-1932. Foto: EV0273.
Midden: F.J.T. Debets, pastoor van Breust-
Eijsden, 1948-1965. Foto: EV0275.
Onder: G.H.F. Marcus, pastoor van Breust-
Eijsden, 1965 tot 1969. Foto: EV0276.

Het welkom aan Pastoor Debets bij zijn aantreden als geestelijk adviseur van de naaikring in 1948.
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Per 28 november 1937 Werd pastoor ].M. Prevoo,
geestelijk adviseur van de krans. Deze Was tot in
1948 pastoor van de parochie Breust-Eijsden.
Nadien is niet meer vastgelegd of de respectievelijke
opvolgers als geestelijk adviseur hebben gediend.
Gezien het tijdsbeeld is dat Wel Waarschijnlijk en
kunnen de pastoors E].T. Debets (1948-1965) en
G.H.F. Marcus (1965-1969) nog als zodanig Worden
genoemd.

l(flngbüeenkonßten

In het algemeen kwam de kring een keer per maand
in vergadering bijeen (artikel 2) om gezamenlijk aan
de paramenten te Werken. In het begin Was dat op
de eerste zondag van de maand, later verschoof dat
naar de laatste zondag van de maand. Bij vrijwillig
verzuim Waren de leden verplicht 10 cent boete te
betalen, ten bate van de kas (artikel 2).Van de verga-
deringen, beter: Werkrniddagen, Werd aankondiging
gedaan in het parochieblaadje ('“van het 'Klokjë
afgekondigd”) en in de gebedsdiensten in de kerk
van Breust en Eijsden (artikel 5). Natuurlijk Werd
ook verwacht dat de leden thuis werkten.Wanneer
ze stukken klaar hadden, konden deze ingeleverd
Worden bij de leidster, die voor nieuw Werk zorg-

,_
droeg (artikel 4).Tijdens de werkbijeenkomsten was
het streng verboden over andere personen te praten
om te voorkomen dat het een “kletskransjel zou Wor-
den! (artikel 3). De bijeenkomsten werden in het
klooster van de zusters Ursulinen gehouden, later in
het parochiehuis (patronaat), het huidige Cultureel
Centrum aan de Breusterstraat. De werkmiddagen
(later -avonden) werden geopend met de Christelijke
groet. íDe opkomst Was trouw, slechts enkelen Waren
met kennisgeving afwezig, (1934).

Ledenbestand

De kring startte in augustus 1928 (ofiicieel in sep-
tember) met 34 leden, een leidster en een geestelijk
adviseur. Reeds een jaar later telde de kring 56
leden. De groei hield aan (meer aanmeldingen dan
afineldingen) en in 1933 werd het maximum van 69
leden bereikt. Daarna ging het bergafwaarts. Het
economisch tij zat tegen en de leden begonnen zich
af te melden of verschenen niet meer op de bijeen-
komsten, Waarna ze van de ledenlijst werden verwij-
derd. Aan de vooravond van het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog telde de ledenlijsten nog zo”n
52 leden, waarvan er echter 5 tot 10 niet meer actief
Waren. Door aanhoudende uitstroom, voornamelijk

F., rr_____ .___, ,i r

1 4 e 72 3 5
8

9 10 11 12
1

17 2115 19 ze
14 16 22 24 29zo 25 3318 23 27 28 30 31 32 34 35

36 37 ss 39 40 41

Missienaaikrans “St-Theresia” 1929. Foto: EV1513

1 Jeanne Houbiers; 8 AnnaJacobs; 15 _.
2 Marieke Wolfs; 9 16 Fie Lucassen
3 10 (van Zjang);
4 Fie Lucassen 11 Leonie Henquet; 17

(van Beth); 12 18
5 13 Christine 19 Mia Theunissen;
6 MarieWolfs?; Theunissen; zo
7 Theunissen; 14 21

22 Jeanne Pachen; 30 Liza Gilissen; 38 Gravin de Geloes;
23 Nieke Huijnen; 31 Jeanne Theunissen; 39 Pastoor Vallen;
24 32 Anna Blonden; 40
25 33 41 Jeanne Henquet.
26 Lies Geurten; 34
27 Micheline Wolfs; 35 Corry Hardy;
28 Rie Lucassen;
zg EllyTheunissen;

36 Gerardine Smeets;
37 Fien Lucassen;
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Missienaaikrans tijdens een uitstapje tussen 1930 en 1934. Foto: EV4370.

1 Julie 6 Friedavan de
Theunissen; Wall;

12 Tllla Gubbels;
13 Margo Partouns;

z Jeanne 7 Louise Lucassen; 14 jeanne Vliegen;
Theunissen; 8 Lisa Gilissen; 15 Fie Speckens;

3 Louise 9 Marieke Wolfs; 16 Lily van lrsen;
Charpentier; 10 Marieke Vliegen; 17 Lisette Partouns

11 Netteke
Goessens;

4 Léonie Henquet;
5 jeanne Houbiers;

(Breust);
18 Marie Thomas;

door huwelijken (in 1940 zes en in 1941 Vijf), en
het uitblijven van nieuwe aanmeldingen, bleef het
aantal leden afnemen. In 1944 Waren het er nog
maar 31. Daarbij Waren er 9 die al enkele jaren niet
meer op de bijeenkomsten Waren verschenen. In
juni 1945, Nederland Was inmiddels bevrijd, Werd
door het bestuur een wervingsactie gevoerd. Dat

. leverde 12 nieuwe leden op, waardoor ogenschijnlijk
een verbetering optrad tot 42 leden. Ogenschijnlijk,
omdat met acht niet-werkende leden en drie afmel-
dingen door huwelijken per saldo weinig vooruit-
gang was geboekt.

De jaren daarna vond er opnieuw een gestage uit-
stroom plaats. In de jaren 1945-1956 daalde het aan-
tal werkende leden van 25 naar 14. Omstreeks 1957
werd het ook aan gehuwde dames toegestaan lid te
worden en aan hen die in het huwelijk traden lid te
blijven. Hierdoor nam het aantal weer toe tot ca. 20
en het bleef stabiel gedurende de periode 1957-
1965. In 1966 was het voorbij. Nog slechts 10 dames
waren actief lid. Een zelfde aantal bezocht ook in
1967 nog de bijeenkomsten. Het waren jeanne
Henquet (aug. 1928-1967),]eanne Theunissen (aug.
1928-juli 1933, juni 1944-1967),]eanne Wolfs (aug. '
1928-1967), Marie Frisson (jan. 1963-1967),]eanne
Houbiers (aug. 1928-1967), Marie jeukens (jan.
1953-1967), M. Mertens-Schroen (nov. 1958-1967),
Ellie Philippens-Theunissen (nov. 1957-1967),

19 Fien Lucassen, 25 Lisette Beijers; 33 Lisette Partouns
presidente; 26 Rie Lucassen; (Station);

zo Gerardine 27 Mère lgnatia; 34 May Huijnen;
Smeets; 28 Mère Catherine; 35 Christine

21 Louise Thomas; 29 Maria Levaux; Theunissen.
30 Lisa Slenter;
31 Maria Henquet;
32 Els Lucassen;

22 Tien Peusens;
23 Tien Theunisen;
24 Maria Rutten;

Marie(ke) Theunissen (1933-1934, sept. 1939-1967),
Liza Peusens-Gilissen (sept. 1958-apr. 1967) en juf-
fiouw Caenen (alleen 1967).Vier van hen waren lid
sinds de oprichting in 1928.

Financiële middelen

De leden van de naaikrans waren 40 cent contributie
per maand verschuldigd. Een niet onaanzienlijk
bedrag dat een (gewenste) drempel kon zijn om lid
te (kunnen) worden.Als gevolg Van de inval Van de
Duitsers in mei 1940 raakte het openbare leven
danig in de war. In mei, juni en.juli van dat jaar
kwam de kring niet bij een.Vanaf augustus pakte men
letterlijk de draad weer op. Geld was snel schaars
geworden en het maandbedrag werd Verlaagd van 40
naar 25 cent. Tot aan de opheffing van de kring in
1968 kwam daar geen Verandering meer in.

De contributie alleen was onvoldoende om de beno-
digde materialen te kunnen kopen voor het vervaardi-
gen van de paramenten. Gelukkig waren er regelmatig
gulle gevers die bijsprongen. De leden zelf organiseer-
den eenmaal per jaar een feestavond, al snel omge-
doopt tot toneelavond, en eenmaal per jaar een ten-
toonstelling van de in het voorbije jaar vervaardigde
stukken. Beide waren heel succesvol en brachten veel
geld in het laatje. Ook de verkoop van vervaardigde
paramenten vormde een welkome bijdrage aan de kas.
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Activiteiten van de kring

De Missienaaikring kan als bijzonder actief Worden
beschouwd. Om hun doelstellingen te realiseren
komen steevast een drietal activiteiten naar voren.
Natuurlijk op de eerste plaats het handwerken om
de kerkelijke benodigdheden te vervaardigen.
Daaraan gekoppeld een jaarlijks terugkerende ten-
toonstelling om de gereedgekomen paramenten aan
belangstellenden te tonen.Tijdens de tentoonstelling
Werden allerlei activiteiten georganiseerd om
inkomsten te genereren. En ten derde de organisatie
van een feestavond met als bijzonder doel het inza-
melen van geld om de missie-activiteiten van missi-
onarissen te ondersteunen. De meeste openbare
activiteiten Werden in de regionale kranten met een
annonce aangekondigd.Vaak Werden nog raam-
posters vervaardigd bij cDrukkerij 86 Papierhandel
Pierre Piters te Eijsden, (Gevestigd 1894,) om daar-
mee publiek te werven voor de activiteiten.

Nijvere handen

De meisjes en dames van de naaikring vervaardigden
grote aantallen gebruiksvoorwerpen voor de ere-
dienst. Genoemd Worden: altaarranden, altaardwalen,

M'I' 'IIIIw-p...
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tabernakelgordijntjes, ciboriemanteltjes, rochetten,
stolaš, kazuifels, alben, priesterrochetten, rochetten
Voor de koorjongens, jongens-too'es, kelkdoekjes,
palla's, lof-velurns, lofstolais, koorkappen, dalmatieken,
corporaals, vingerdoekjes, ziekenbursa's, cingels, zie-
kenstola's, missaalleggers, schouderdoeken, stolakraag-
jes, baarkleed. Maar ook: pakjes Voor de Javaanse
jeugd (1933) en kleedjes (bedoeld zijn jurkjes en
hemden) voor de negertjes (1935).
De verschillende paramenten Werden vervaardigd
naar modellen in speciale tijdschriften voor liturgi-
sche kleding, maar ook op basis van eigen ontwer-
pen. Een bekend tijdschrift Was het maandblad 'De
Katholieke Missiën' dat door het Missiehuis Sint-
Franciscus Xaverius in het Brabantse Teteringen
Werd uitgegeven.Tegen een kleine vergoeding kon-
den de daarin opgenomen patronen worden besteld.
Ook in het kwartaalblad “Voor Kerk en Missie”
waren patronen van paramenten opgenomen.

De benodigde materialen konden worden aange-
schaft in winkels die zich hadden toegelegd op de
levering van hoogwaardige stoífen en manufacturen
voor de vervaardiging van paramenten. Bekende
leveranciers daarvan en van paramenten waren Frans
Loots in Tilburg, HandelsondernemingVeltman in
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Jaarlijks werden de vervaardigde paramenten tentoongesteld. Op de foto een deel van de tentoonstelling van 1953. Foto: EV.
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Maastricht, Walra-weverijen te Maastricht, de firma
Jongenelen in Roosendaal, de firma Geurts 85 Eling
in Nijmegen,j.L. Sträter inVught, de firma LJ. Belt
in Arnhem, de firma AJ. van de Wiel in Breda, en
W van der Eerden in Boxtel. Het zijn alle firma7s
die in de bekende tijdschriften adverteerden en een
brede klantenkring van hun produkten voorzagen.
Eenvoudig handwerk- en naaimateriaal Werd
gewoon bij de f1rma Maussen in de Wyckerbrug-
straat te Wijck-Maastricht gekocht.

waar \ff-t .;;.>._,;±,:› šg

Tot de jaarlijks terugkerende activiteiten van de
Missienaaikring behoorde de tentoonstelling van de
in het voorbije jaar vervaardigde paramenten en
andere produkten. De tentoonstellingen duurden vaak
één dag, soms twee dagen. Bij voorkeur werden de
tentoonstellingen eind juli/begin augustus georgani-
seerd. Hiertoe werd de gymnastiekzaal van de
MULO door de leden van de kring ingericht. “De
zaal was voor deze gelegenheid keurig versierd. In ”t
midden was een rustaltaar opgesteld, Waarop het
beeld van ,t H. Hart prijkte, omgeven door een krans
van electrisch licht. Op het altaar lagen verschillende
prachtig gewerkt randen (___).Aan weerszijden van het
altaar stonden lange rijen tafels, waarop alle mogelijke
paramenten keurig gearrangeerd waren (_..)“(1929).

Deze jaarlijks terugkerende tentoonstelling was een
ware belevenis, Waarbij alle inwoners van Eijsden,
geestelijkheid, kerkbestuur, burgemeester en
gemeenteraadsleden van hun belangstelling blijk
gaven. De tentoonstelling werd meestal geopend, na
de hoogmis Van Breustl door de geestelijk adviseur
met enige stichtelijke woorden, vaak gevolgd of
voorafgegaan door een geestelijk lied, bijvoorbeeld
het bekende “Aan U, o Koning der eeuwen” of
“Roomschen dat zijn wij".

Regelmatig waren het kerkelijke hoogwaardigheids-
bekleders die de tentoonstelling bezochten en/of
openden. Op 31 juli 1932 was dat bijvoorbeeld
Mgr` Bouma. Deze werd dan door een groep keuri-
ge bruidjes afgehaald aan de hoofdingang van het
Ursulinenklooster, Vanwaar de stoet zich naar de zaal
begaf. Daar stonden de leden van de Missienaaikring
en het Sint-Martinus zangkoor van Breust opge-
steld. Bij aankomst van Mgr. Bouma zongen zij het
meerstemrnige “Alleluja” en werd de monseigneur
welkom geheten, waarna deze “zijne groote voldoe-
ning voor het groote, verheven werk, dat door de
leden van de naaikrans tot stand gebracht wordt ten

13

bate van de l\/1issies” betuigde en door het doorknip-
pen van een lint de tentoonstelling opende. Uit de
aard van de zaak brachten in de loop van de jaren
vele geestelijken een bezoek aan de tentoonstellingen.
Een klein overzicht maakt dat snel duidelijk: de paters
van Cadier en Keer (1932), enige Missionarissen in
persoon (1935), de paters Capucijnen van Breust
(1937), de paters Dominicanen van Rijckholt (1937)
en in 1937 zelfs Mgr. Paulussen van de Afrikaanse
Nlissiën van Cadier en Keer.
Bij de tentoonstelling waren er voor de bezoekers
ook enige kraampjes opgesteld waar men onder
andere mooie en nuttige handwerkjes en beeldjes,
vervaardigd en/of geschonken door de leden van de
naaikring, konden kopen of winnen met de tombola.
Maar dat niet alleen. Ook andere activiteiten moesten
de feestvreugde en de opbrengst verhogen: een con-
sumptiekraam, een snoepkraam, een trekkraam, een
draaibord, een grabbelton en een “jan Slokopll. Het
geheel kreeg de benaming “fancy fair”. De in 1932
Voor het eerst gehouden ballonwedstrijd “was een
buitengewone liefhebberij, niet alleen voor de kinde-
ren, maar zelfs voor de groote menschen”_

In 1934 werd er geen tentoonstelling gehouden,
omdat de meeste paramenten reeds door de missio-
narissen waren meegenomen naar hun missies.
Daarvoor in de plaats was er een weldadigheidsfeest
georganiseerd waar men kon genieten van muziek,
“een lekker fijn gebakje en een heerlijk kopje kof-
fie”. Op de fancy fair scoorde men hoge ogen met
de vermakelijke “joly jack” en de tombola.

In afwijking van voorgaande jaren werd in 1939 de
tentoonstelling van de Vervaardigde paramenten in het
kasteel van Eijsden gehouden. Daarvoor waren enige
was- en strijkkamers leeggemaakt en versierd met
vlaggen en kleurige slingers_Aan de poort van het
kasteel werd entree geheven, 10 cent voor volwassen
en 5 cent voor kinderen. Bijzonder was de fancy fair
in de tuin van het kasteel met verschillende tenten:
trekkraam, buffet, rad van avontuur en de “Post”.
Ook werden er verschillende “vermakelijkheden”
georganisseerd, zoals hardlopen, zaklopen, eierenlopen
en fleslopen, waarmee aardige en nuttige piegze-nr
waren te winnen. Door de twee oudste dochters van
gravin R. de Liedekerke, werden bloemruikertjes ver-
kocht en zij “maakten zich zodoende ook al verdien-
stelijk voor de l\/lissie”. De tombola ontbrak uiteraard
niet. Bijzonder was het optreden van harmonie Sainte
Cecile, die met enige uitvoeringen het publiek wist te
amuseren en met het spelen van een ítradionele
Eijsdens cramignon, de jeugd aanzette tot dansen.



uit eijsdens Verleden nummer 102, september 2005 14

Het bestuur van de Handel-Industrie Vereeniging Eijsden in 1935. Foto: EV2289.

1. Pierre Rutten; 6. Twan Spauwen;
2. Arnaud Vercauteren; 7. Harie Wolfs;
3. Rekko; 8. Zjeng Henquet;
4. Hubert Smeets; 9. Andreas Wolfs;
5. Jos Broers;

Fruibloemíd, een bšjzondere tentoonstelling in 19,35

Van 14 tot en met 22 september 1935 organiseerde
de Handel-Industrie Vereeniging Eijsden (Hiveij) in
de gebouwen van de Maastrichtse Zinkwit Maat-
schappij te Eijden een tentoonstelling, genaamd de
Fruibloemid. Op deze tentoonstelling konden fruit-
telers (Frui), bloemisten (bloe) en middenstanders
(mid) hun Waar aanprijzen. Ook de Missienaaikring
Werd in de gelegenheid gesteld om in een gratis
aangeboden stand het Werk van de krans onder de
aandacht van de bezoekers te brengen. De leden
kregen zelfs gratis toegang “mits onze meisjes zich
belasten Wilden met den verkoop van de entree-
kaarteni. Daar Werd aan voldaan.

Het ere-diploma van de Missienaaikring voor hun stand op de
“Fruibloemid” in 1935.

11 .Pastoor Ramakers, adviseur van de
Missienaaikring van 1932-1937;

12.Raphaël graafde Liedekerke;
13.Notaris Russel.

10.Baron de Loë, burgemeester;

In de stand Werden paramenten en kleinoden ten-
toongesteld. Ondertussen zaten in de stand geregeld
enkele leden te Werken. Zelfs beschermvrouwe
Gravin de Geloes die “ondanks haar hogen ouder-
dom en haar stand geen enkele dag ontbrak en de
hele middag tot zelfs 7s avonds laat ijverig met de
meisjes zat te Werken tot grote verbazing van vele
bezoekers”. De stand Was aangekleed met een kruis-
beeld, een schilderij van de H. Theresia, een portret
van pastoorVallen zaliger en een lijst van de missies
Waarvoor men reeds gewerkt had. Bezoekers Werden
uitgenodigd een donatie te doen aan een naast de
stand geplaatste misdienaar met een collecteschaal.
De opbrengst bedroeg 80 gulden.Vol blijdschap Was
men over de eerste prijs die door de organisatie aan

, -v u de stand Werd toegekend, hetgeen
als een “aanmoediging Werd erva-
ren om met nog meer ijver en lief-
de dan voorheen aan de bloei en
de uitbreiding van het kransje te
werkena'.

De heilige Theresia van het kind Jezus. Foto: EV.

fe :stavendert

De leden van de naaikring organiseerden een keer
per jaar een feestavond ten bate van de missie.
Meestal gebeurde dat in de laatste Week van decem-
ber, regelmatig op eerste en tweede Kerstdag, of in
de eerste Week Van januari, de eerste zondag van het
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Leden missienaaikrans bij toneeluitvoering in de oude mulogebouwen van het Ursulinenklooster in 1927. Foto: EV4172

1 Els Lucassen 5 Marie Thomas; 9 ...; 14 Maria Henquet; 18 Lenie Heggen; 23 Net Colaris;
(enge|); 6 Marie-Louise 10 Léonie Henquet; 15 Anneke 19 Rika Henquet; 24 Els Pinckers;

2 MietTheunissen; Henquet; 11 Elise Wolfs; Claessens; 20 Mia Henquet; 25 Louise Lucassen;
3 Fien Spauwen; 7 Jeanne Henquet; 12 Tllla Gubbels; 16 Fie Lucassen; 21 Willie Henquet; 26 Henrie Henquet.
4 Elly Theunissen; 8 Margot Partouns; 13 Lies Charpentier; 17 Marie Wolfs; 22 Louise Thomas;

nieuwe jaar.Voor deze gelegenheid Werd de gym-
nasúekzaal en enige aangrenzende klaslokalen van
de MULO bij de Ursulínen omgetoverd tot feest-
zaal. De leden van de naaikrans zelf vermaakten de
toeschouwers/parochianen dan met muziek (viool,
piano), zang, voordracht en vooral toneel. Ook Wer-
den externe leerlingen van de school bij de opvoe-
ringen betrokken. De regie Van het geheel stond
onder leiding van de zusters Ursulinen, de leidster
met enkele zusters; genoemd Worden Mère Ignatia,
1928-1934, Mère Stanislas, 1934, Mère Thérèse,
1934 en Mère Cécile, 1936. Zij zorgden ook voor
de rekwisieten, de aankleding en de kleding.

Natuurlijk Werden de avonden geopend (17.00 uurl)
door de geestelijk adviseur en vertoonde het gebo-
den programma een hoog stichtelijk gehalte. “Ook
de stukjes “Altijd netjes, en de “Ontevreden Wasch-
vrouw, werden vlot gespeeld en vooral dit laatste
stuk bevatte de mooie, leerzame les, dat iedereen
tevreden moet zijn met den staat of stand, Waarin de
goede God hem geplaatst hee ” (1929). De gespeel-
de stukken Waren in het algemeen succesvol en de
belangstellig Was groter dan het aantal beschikbare
plaatsen, zodat nog een extra uitvoering gegeven
moest Worden om iedereen in de gelegenheid te
stellen een uitvoering bij te kunnen Wonen.

Een overzicht van de gehouden voordrachten en
gespeelde toneelstukken is opgenomen in Bijlage 2.
De meeste stukken Werden betrokken bij de
Uitgeversmaatschappij Vink in Alkmaar.

OPVOERINGSBEWUS
Ondergeteekende. VlNK's UlTG. Mij. N.V., Alkmaar. geeft

hierbij het recht voor

q Eerste
opvoering

van:

Aan Â/lfe/i mylïm Nm
u:v

Ãl/swlq/vv-h
daar door bovengenoemde vereeiyi'ging (persoon) aan de nureursconditíes
is voldaan.

l ` I ..

Alkmaar. lu ~
15

e “s s (W _, 7 VINK nG. _lVlij. N.V.
Ã a' - _'ÂA Vvvv'fi

PS. Deze toestemming geldv slechts voor ee'sze opvoering. Elke volgende dåvoering
van bovengenoemdfe) stukflzen) moet npucnw door den ultgcver

schrifteliikuvorclentoegestaan Dit opvoeringsbewijs moet op verzoek wordeb getoond aan den co roleur`

ln 1933 geeft de uit-
geverij \ünk het recht
om het toneelstuk
“Aan *t Moederhart”
op te voeren.

Mère Cécile. Foto: EV.
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w; het op präs stellen als U nu en dan van Uw belangstelling zoudt

willen doen blfiken,voor zover Uw tüd dit toelaag. “ä zullen ook niet

van U verlangen dat U naald en draad hanteert,manr wü houden ons

gaarne voor Uw goede reod en advies aanbevolen.

Pnze vererigíng heeft dit jaar zware verliezen geleden BH "81

illxxhvtxhlln in de persoon van Josephine Lucassen,die wfi reeds in

een vorige vergadering herdacht hebben,en van Maria Huynen,die

kort geleden tot een beter leven is opgeroepen. Ohk onze goede Mariek

Huynen heeft zo lange jaren haar beste krachten aan onze vereniging

gegeven. Hoge O.l.He=r haar reeds voor haar missie-Kver beloond hebbe

0m kont te zfin,2eer ïerw.Heer Pastoor.w{ hopen dat onze vereni-

ging met Uw hulp weer moge gaan opbloeien om zo aan het gestelde doel

de arme missionarissen een beetje te steunen,te kunnen beantwoorden.
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25 Jarigjubileum Missienaaikring, 1953. Foto: EV

1 Amelie 5 Annie Paquay; 10 Wies Warnier; 14 Jeanne Houbiers;
Jeunhomme; 6 Marieke Walpot; 11 Tonia 15 Elly Schroen;

z Zus Klippert; 7 Mia Schroen; Charpentier; 16 Mia Camps;
3 Ria Klippert; 8 Marietje Paquay; 12 Anna Pachen; 17 Jeanne
4 Lies Wolfs; 9 Jeanne Henquet; 13 Jeanne van Lei; Theunissen;
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18 Marieke 21 Mère Baptista;
Theunissen; 22 Pastoor Debets;

19 Marie Thomas; 23 Jeanne Wolfs;
zo Gravin de 24 MèreJulie.

Liedekerke;
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Tegen betaling van een kleine recette Werd toe-
stemming verleend om de stukken een aantal keren
op te voeren. In de pauzes Werden versnaperingen
aangeboden: “zoals sinaasappels, koekjes en chocola-
de”. De avonden Werden druk bezocht en de
opbrengsten Waren navenant.Tegen halftien (21.30
uur) Waren de feestavonden afgelopen.

Lustrumvieršngen

De Missienaaikring Sint-Theresia heeft lang genoeg
bestaan om enige lustra te kunnen vieren. De lustra
bij gelegenheid van het 5 en 10-j arig bestaan Wer-
den in besloten kring gevierd. De feestelijkheden bij
gelegenheid van het 25-jarig bestaan Waren ook van
beperkte aard, mede ingegeven door het tanende
aantal leden. Het 40-jarig jubileum lag in het ver-
schiet, maar Werd net niet meer gehaald.

Eerste lustrum
Op 1 oktober 1933 vierde de Missienaaikring haar
vijfjarig bestaan. Men deed dat in beperkte kring
“en hoofdzakelijk kerkelijk”. Om 8 uur 7s ochtends
Werd in de kapel van de zusters Ursulinen een heili-
ge mis opgedragen tot dankzegging. De mis Werd
opgedragen door Mgr. de Backere, die toevallig in
Nederland Was en dit feest graag Wilde meevieren.
Om kwart voor acht Was hij vergezeld van een tien-
tal bruidjes en van kapelaan Hobus, rector van de
Ursulinen, de kapel binnengeleid, terwijl het koor
van de zusters gezangen ten gehore bracht. Daarna
vierde men feest in de prachtig versierde aula van de
MULO, Werden toespraken gehouden, in het bij-
zonder tot oprichtster mère Ignatius en mevrouw
gravin de Geloes “die ondanks haar hoogen leeftijd
zoo'n mooi voorbeeld gaf door mee te Werken aan
de hoogstnoodige paramenten voor de arme kerkjes
in de Missie” en genoot men van de “rijkversierde,
Welvoorziene tafels om den inwendigen mensch te
versterken”. Om 3 uur Was er een plechtig lof, daar-
na nog een gezellig samenzijn.

Tweede lustrum
Op 25 september 1938 vierde de Missienaaikring
haar lO-jarig bestaan met de gebruikelijke tentoon-
stelling. Er Werd geen fancy fair georganiseerd, maar
Wel een tombola. ,s Middags Werden bestuur en
leden met haar geestelijk adviseur en beschermvrou-
we aan een gezellige koflietafel genood “Waarbij
allen flink onthaald Werden op de traditioneele
Limburgsche vla”(!) en Werden over en weer dank-
woorden uitgesproken.

18

in dank aanvaard

De paramenten en andere door de Missienaaikring
Sint Theresia vervaardigde producten vonden hun
Weg over de hele Wereld, in het bijzonder bij de
missionarissen die hun Werkgebied hadden aan de
Westkust van Afrika. Door bemiddeling van het
moederhuis in Cadier en Keer Werden de paramen-
ten naar de Verschillende posten gedistribueerd.
Andere verre landen en plaatsen Waar paramenten
naar Werden opgestuurd zijn Borneo, Thailand en
java. Dichter bij huis: Finland en als zelfs “buurparo-
chies” als Sint-Pieter en Drachten. Hoe de verdeling
precies plaatsvond blijft ongewis. Meestal Werden de
paramenten geschonken, soms voor een redelijke
prijs verkocht.

Tientallen bewaard gebleven dankbrieven, die een
studie op zich Waard zijn, maken duidelijk dat de
toezending van de voor de liturgie noodzakelijke
paramenten hogelijk Werd gewaardeerd. “Daarbij
kan ik mijn zwarte mensen Weer eens te meer over-
tuigen hoe edelmoedig de blanke mensen zijn”
schreef pater Saelmans in 1949.De paramenten
voorzagen in een grote behoefte. Het Waren
gebruiksvoorwerpen met een beperkte levensduur,
Waardoor een regelmatige aanvoer van nieuwe stuk-
ken gewenst was. Een situatie die eigenlijk nooit is
veranderd.

Jpr:eñ^|ng en veortzettíng

De onomkeerbare daling van het aantal actieve
leden Werd zeer Wel voelbaar vanaf 1960. Er kWa-
men geen leden meer bij, de bestaande leden haak-
ten af. De invloed van de kerk op de invulling van
de vrije tijd Was tanende, de mensen gingen hun
zelf gekozen Weg. Er kwamen veel andere manieren
bij om zinvol bezig te zijn of te ontspannen, alles
geheel eigen aan het veranderende tijdsbeeld. Per
1 januari 1968 heeft de Missienaaikring Sint-Theresia
zich zelf opgeheven.Van de zich nog in kas bevin-
dende middelen Werd 700 gulden bestemd Voor de
missie van Mgr.Willigers, die als missionaris werk-
zaam was in Oeganda. Het restant, 38 gulden en 86
centen, Werd gedoneerd aan het Missiecomitê van
Eijsden, dat in feite ijverde voor soortgelijke doelen
als de Missienaaikring.

Henk Boersma
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Noot:
Voor het schrijven van deze bijdrage werd gebruik gemaakt van
het archief van de 1Missienauikririg. Dit archief werd in hoi/em-
ber 1991 aan de Stichting Eijsdens Verleden geschonken door
mevrouwjeanne l/Vohš zg., bestuurslid van de krans van 193 6
tot aan de opheflirig in 1967.

Bijlage 1

Leden (1928-1929), bestuursleden (1928-1967) en bescherm-
vrouwen (1929-1967) van de Missienaaikring Breust-Eijsden
Er zijn meerdere lijsten per jaar beschikbaar die helaas
niet alle met elkaar overeenkomenvooral in de num-
mering en de Volgorde van de erop voorkomende
personen zijn er grote verschillen. Onderstaande lijst
is tot stand gekomen door het combineren van de
gegevens van de beschikbare lijsten. De volgorde
Werd bepaald door het moment van toetreding; hoe
eerder lid, hoe hoger op de lijst. Ten aanzien van de
bestuursleden zij opgemerkt dat ik er stilzwijgend
vanuit ben gegaan dat steeds de eerste 6 personen (na
de beschermvrouwe) van de jaarlijkse ledenlijst het
bestuur vormen, en vanaf 1959 de eerste drie perso-
nen, tenzij aanvullende gegevens anders uitwijzen.
Het is niet altijd duidelijk Welke fianctie de bestuur-
sleden vervulden. Direct achter de namen van de
leden is de periode Weergegeven dat zij lid zijn
geweest. De namen van de bestuursleden en de
beschermvrouwen zijn Vet gedrukt.

1. Josephine Lucassen, aug. 1928-1948, eerste presidente, overl.
januari 1948; werd opgevolgd door Marie Thomas (nr. 5).

2. Marie(keltje) Huijnen, aug. 1928-1948, eerste secretaresse;
overl. sept. 1948.

3. Gerardine Smeets, aug. 1928-1935, eerste penningmeeste-
resse.

4. jeanne Henquet (Prins Hendrikstraat), aug. 1928-1967
(0pheffing); bestuurslid 1928-1967, eerste tweede penning-
meesteresse, presidente 1962-1967.

5. Marie Thomas (Prins Hendrikstraat), aug. 1928-dec. 1956,
bestuurslid 1932-1956, penningmeesteresse1935-1947, presi-
dente 1948-1956; werd opgevolgd doorJeanne Wolfs (nr. 24).

6. Liza (Elise) Gilissen, aug. 1928-mrt. 1934 (ontslag geno-
men), bestuurslid 1932-1934.

7. Louise Thomas, aug. 1928-sept. 1932 (ontslag genomen).
8. Louise Lucassen, aug. 1928-dec. 1932 (ontslag genomen)
9. Margot Partouns (Paralelweg), aug. 1928-1946 (gehuwd).
10. Leny Heggen, aug. 1928-nov. 1932 (ontslag genomen).
11. Micheline Wolfs (Station), aug. 1928-jan. 1933 (ontslag

genomen).
12. Jeanne Pachen, aug. 1928-dec. 1930 (ontslag genomen).
13. Mia Theunissen, aug. 1928-dec. 1930 (ontslag genomen).
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14. Anna Wolfs (Breust), aug. 1928-sept. 1937 (ontslag genomen).
15. AnnaJacobs, aug. 1928-juni 1932 (gehuwd).
16. jeanne Theunissen (Emmastraat), aug. 1928-juli 1933

('eervol ontslag'), juni 1944-1967 (opheffing), bestuurslid
1949-1967-

17. Louise Theunissen, aug. 1928-sept. 1931 (in het klooster
getreden).

18. Josephine Vliegen, aug. 1928-dec. 1931 (overleden).
19. Jeanne Vliegen, aug. 1928-dec. 1933 (ontslag genomen).
20. Sophie Speckens, aug. 1928-1937 (gehuwd).
21. Sophie (Fie) Lucassen, aug. 1928-sept. 1937 (gehuwd)
22. Marie-Louise Henquet, aug. 1928-mei 1935 (daarna niet

meer verschenen; gehuwd 1937).
23. LouiseJacobs, aug. 1928-febr. 1931 (gehuwd).
24. Jeanne Wolfs (Prinses Beatrixplein), aug. 1928-1967 (ophef-

fing), bestuurslid 1936-1967, presidente 1957-1961; werd
opgevolgd doorJeanne Henquet (nr. 4).

25. Leonie Henquet, aug. 1928-dec. 1941 (gehuwd).
26. Marie(tje) Wolfs (postkantoor), aug. 1928-1942 (gehuwd).
27. AmelieJeunehomme (Breusterstraat), aug. 1928-dec. 1962

(niet meer verschenen), bestuurslid 1953-1958.
28. Julia Colarís, aug. 1928-sept. 1931.
29. Jeanne Houbiers (Breusterstraat), aug. 1928-1967 (ophef-

fing), bestuurslid 1949-1958.
30. Ninette (Antonia) Theunissen, aug. 1928-mei 1930 (getrouwd).
31. Netta Vliegen, aug. 1928-dec. 1933 (ontslag genomen).
32. Agnes Vliegen, aug. 1928-dec. 1933 (ontslag genomen).
33. LenaJeukens, aug. 1928-dec. 1947 (in dejaren 1939-1947,

alleen in 1945 nog actief; hoge donaties), erelid (reden onbe-
kend).

34. Germaine Legay, aug. 1928-april 1929 (getrouwd, naar de
Congo vetrokken).

35. Frieda van de Wall, aug. 1928-jan. 1929 (ontslag genomen)
39. Jenny Smeets, aug. 1928- aug. 1929 (in het klooster getre-

den; Zusters van Liefde).
34. Mien Philippens, aug. 1928-n0v. 1929 (in het klooster getre-

den; Franciscanessen).
35. Corry Hardy, nov. 1928-mrt. 1932 (ontslag genomen).
36. Elise (L.) Charpentier, nov. 1928-april 1935 (gehuwd).
37. Marieke Schiffelaers, nov. 1928-febr. 1933 (gehuwd)
38. Nieke (Melanie) Huijnen, dec. 1928-juli 1935 (gehuwd).
39. Marie Wolfs (station), dec. 1928-juni 1938 (ontslag genomen)
40. Netta Sch roen, dec. 1928-febr. 1929 (ontslag genomen).
42. N. Schmitz, alleen dec. 1928.
43. Therese Theunissen, wel aangenomen, nooit verschenen (1928)
44. mevrouw Blanche gravin de Geloes-de Lannoy, jan. 1929-

1936 (overlijden), beschermvrouwe 1929-1936.
45. freule H. de Liedekerke,jan. 1929-dec. 1933.
46. mevrouw Raphaël de Liedekerke-de Phaile,jan. 1929-

1967, beschermvrouwe 1936-1967 (ophefflng).
47. Elise Tercafs, febr. 1929-dec. 1934.
48. Elsa Pinckers (Pinckaerts), april 1929-1938 (gehuwd).
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49. Rosa (Roos) Kreemers, april 1929-dec. 1930 (gehuwd).
50. Alice Philippens,juni 1929-dec. 1932 (slechte opkomst; ont-

slag genomen).
51. Elise (Lies) Geurten, juli 1929-dec. 1947.
52. Ry (Rika) Lucassen, juli 1929-dec. 1944 (1942-1944 niet

meer verschenen) (gehuwd).
53. Anna Prickaerts, juli 1929-dec. 1933 (ontslag genomen).
54. Elly Theunissen, okt. 1929-april 1932 (ontslag genomen).
55. Hubertine (Tine) Huijnen, okt. 1929-okt. 1932 (ontslag

genomen).
56. Josephine (Fien) Theunissen (Breust), dec. 1929-april 1940

(gehuwd).

Bestuursleden, niet zijnde lid vanafde oprichting
57. jeanne Collette, jan. 1934-dec. 1940 (niet meer verschenen),

bestuurslid 1936-1940.
58. Louise Charpentier, okt 1932-dec. 1945 (niet meer versche-

nen), bestuurslid 1941-1945.
59. jeanne Geurten (Caestert),jan. 1935-dec. 1960 (niet meer

verschenen), bestuurslid 1949-1952.
60. Maria (Marieke) Theunissen (onderwijzeres, Dorpstraat),

1933-1934 (niet meer verschenen), sept. 1939-1967 (ophef-
fing), bestuurslid 1957-1958.

Fšjlage z

Overzicht van de door leden van de Missienaaikring uitge-
voerde toneelstukken, komische voordrachten, ministukjes
etc. in de periode 1929-1938

Toneelvoorstellingen
Kerstvoorstellingen, in drie bedrijven (1929)
Haar offer, drama in vier bedrijven (193o)
Familiejuweelen (1931)
De Heilige Hedwig, toneelspel in vier bedrijven (1931)
De kapel in *t bosch (1932)
Gaudentia (1933)
Aan het Moederhart (1934)
Maastrichtse smokkelscène, spel in drie bedrijven (1935)
Madeleine, drama (1935)
jessonda, bijbelspel van Felix Rutten (1936)
De list van Loekie van Johan van Doorn (1936)
Loes weet er raad op, blijspel (1937)
Het vioolspeelstertje van O.L. Vrouwe, drama in
4 akten (1937).
De tante van Amerika (1 938)
De roos van Sion (1938)

Komische voordrachtenlministukjeslmoppen
Jetje zonder zenuwen (1929)
Altijd Netjes (1929)
Ontevreden Waschvrouw (1929)
Kaviaar (193o)

ZI

Mina Lina (193o)
Mie Schelvisch (1931)
De tobbende Zusterkunsten (1931)
Artisten-revue, klucht in een bedrijf(1931)
Poppemie aan de Hemelpoort (1931)
Kroonprinses van Dzjiboeti (1932)
Moppie als kindermeid (1932)
Jeremias en Sybilla (1933)
Tooneeltriomphen (1933)
Een reuze idee van mevr. Spijker (1934)
De nieuwe koster (1934)
Bij de tandarts (1934)
Thomas Mozes (1934)
Juffrouw Schaap (1935)
Huwelijksadvertentie (1935)
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De burgemeester Van Eijsden in oorlogstijd
Deel 2

Na het door de Duitse bezetter in de lente van
1943 afgedwongen vertrek van burgemeester Lambooy
begon het zoeken naar een opvolger. Dat Werd de
toen 48-jarige Jacques Paul Jules Hubert Marie
Brouwers, de oud-burgemeester van Noorbeek.

W. Lambooy. Na zijn periode in Eijsden was hij burgemeester in Lisse
van 1944 tot 1950. Daar nam hij het initiatief tot een openluchtten-
toonstelling voor bloembollen. Die tentoonstelling is uitgegroeid tot de
tegenwoordige Keukenhof.
De foto is eigendom van de N.V. Vereenigde fotobureaux uit Amsterdam
en werd ons ter beschikking gesteld door de gemeente Lisse.

De benoeming van Jacques Brouwers tot burge-
meester van Eijsden ging echter niet zonder slag of
stoot. De uit de NSB gelederen aflçomstige commis-
saris van de provincie Limburg, graaf Max de
Marchant et dyAnsembourg, moest in de zomer van
1943 alle zeilen bijzetten om de benoeming van
Brouwers voor elkaar te krijgen. Op de secretaris-
generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken
moest een klemmend beroep worden gedaan ten'
gunste van Brouwers, een telg uit een volgens De
Marchant in de omgeving van Eijsden in aanzien
staande familie, die “het karakter, de gebruiken en
de behoeften van de plaatselijke bevolking” goed
zou kennen.1
Het touwtrekken om Brouwers had alles te maken
met een moeilijk te verwijderen smet op het bla-
zoen van de nieuwe burgemeester. Zijn eerdere bur-
gemeesterschap Van Noorbeek was met een forse
ruzie geëindigd. Op 1 maart 1929 had hij op eigen
verzoek ontslag genomen na door de toenmalige
commissaris van de koningin op de vingers te zijn
getikt. Brouwers was door rijksveldwachters op de
bon geslingerd omdat hij geweigerd had de koplam-
pen van zijn auto te dimmen op de weg tussen
Maastricht en Gulpen.Voor het kantongerecht in
Gulpen had deze kwestie nog een vervolg gekregen.
De reprimande van de commissaris van de koningin
was voor de gepikeerde Brouwers reden de eer aan
zichzelf te houden en ontslag te Vragen.

Links: J. Brouwers, burgemeester van 13 oktober 1943 tot 13 septem-
ber 1944. Hij overleed op 15 maart 1960.

Rechts: GraafMax, de Marchant et d'Ansembourg.
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Toen Brouwers voor het burgemeesterschap van
Eijsden kandideerde, flakkerde die oude kwestie nog
even op. Maar al snel moest daarnaast in de sollicita-
tieprocedure meteen een tweede klip worden
omzeild. De Afdeling Algemeen Toezicht van het
Hoofdkwartier van de NSB in Utrecht dreigde roet
in het eten te gooien. De interne dienst van de NSB
velde geen mals oordeel over Brouwers.WelisWaar
Was de nieuwe Eijsdense burgemeester een inne-
mend persoon, maar dat gold zowel voor zijn char-
mes als voor sterke drank. Hij koerste volgens het
Vertrouwelijk rapport over zijn antecedenten aan op
lager wal: “als hij niet oppast.” De NSB-recherche
vreesde dat hij de weelde van zijn positieverbetering
niet zou kunnen dragen en “de verleiding van
Bacchus niet zal kunnen Weerstaan.”z

De duidelijk uitgesproken Weerzin Van het secretari-
aat van de NSB Was begrijpelijk. In augustus 1940
was Brouwers lid geworden van de NSB. Hij hoorde
daarmee tot de zogeheten íMeikevers,7 de grote
groep nieuwe leden die pas na de Duitse bezetting
van ons land hun kaarten op de NSB hadden gezet.
In november 1940 bedankte Brouwers Weer. In sep-
tember 1943, dat wil zeggen nadat hij Voor het bur-
gemeesterschap van Eijsden was gepolst, Werd hij
opnieuw lid van de NSB.

Het Verzet uit de eigen NSB-gelederen stond zijn
benoeming tot burgemeester van Eijsden met ingang
van 13 oktober 1943 uiteindelijk niet in de weg.
Voor een jaarsalaris van 3300 gulden (er waren geen
kinderen “die tot zijn last kwamen” en hij maakte
geen gebruik van de burgemeesterswoning) kreeg
Eijsden in het laatste oorlogsjaar een nieuwe burge-
meester.

Brouwers Wist - net als zijn voorganger - zijn krediet
bij de Duitse bezetter en hun Nederlandse meelopers
snel te verspelen. Nog geen maand na zijn aanstelling
zond Brouwers een kort, formeel briefje aan de
NSB-comrnissaris van de provincie Limburg, Waarin
hij deze inlichtte over zijn Woonadres in de gemeen-
te Eijsden. De commissaris moet zijn eigen ogen niet
hebben geloofd. Brouwers was bij de rentrneester
van de precies een maand daarvoor door de Duitsers
terechtgestelde graaf De Liederkerke ingetrokken. In
de marge van het vijfregelige briefje heeft de
Limburgse gouverneur met ontzetting “zeer anti”
geschreven.

De verhouding tussen de Duitsers en Brouwers ging
vervolgens snel bergafwaarts. Op 25 februari 1944
stuurde der BeaufiIagte fiir die Provinz Limburg aan
De Marchant een rapport over Brouwers:
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Een oproep aan de bevolking om
mee te doen aan de actie Winter-
hulp, 23 en 24 december 1943.

“De nieuwe burgemeester in Eijsden geeft niets aan
collectes van de VVinterhulp. Hij laat weten wel pro-
Duits te zijn, maar voor de NSB niets over te hebben.
Brouwers drinkt veel. ”

Een aantal weken later sommeerde De Marchant
Brouwers eindelijk eens zijn gezicht te laten zien op
bijeenkomsten van de Burgemeesterskring. Tot dan
schitterde Brouwers daar door afwezigheid. De dag
na D-day, 7 juni 1944, Vond de Limburgse commis-
saris genoeg tijd om Brouwers voor de zoveelste keer
de oren te wassen. Nu Wees hij de Eijsdense burger-
vader erop dat hij regelmatig met zijn wethouders
moest overleggen. Die ontliep hij klaarblijkelijk
voortdurend.

Zo haalde Brouwers de bevrijding van Eijsden. Toen
op de ochtend van 13 september 1944 de Eijsdense
Ordedienst in het gemeentehuis bijeenkwam, zat
Brouwers achter zijn bureau. Hij kreeg te horen dat
hij was geschorst.Van het hoofd van de Ordedienst,
de leraar Arnold Nulens, kreeg Brouwers een vrijge-
leide naar Roermond, een stad die overigens pas op
1 maart 1945 Werd bevrijd.Verder dan Maastricht
kwam hij niet. Daar werd hij herkend en naar een
politiepost gebracht. De eerste maanden na de
bevrijding bracht hij door in het Maastrichtse kamp
voor politieke gevangenen “De Grote Looief.3

De eerste dagen na de bevrijding had de Ordedienst
de touwtjes in Eijsden strak in handen. Toen het ver-
zoek werd gedaan om ter gelegenheid van de bevrij-
ding de beide Eijsdense harmonieën te laten spelen,
kwam de Ordedienst tussenbeide en wees het ver-
zoek af “om de gemoederen niet te verhitten.”4 De
Ordedienst had werk in overvloed. Een groep
Eijsdenaren ging onder aanvoering van de Ordedienst
de lijken van gesneuvelde Amerikaanse en Duitse sol-
daten bergen. Een andere groep Werd belast met de
voorbereidingen voor de gevangenneming van
NSB,ers en landverraders` De school van de zusters
Ursulinen in Breust Werd daarvoor in gereedheid



“De Grote Looier", aan de Grote Looiersstraat in Maastricht, is het
pand op deze foto met de hoge voorgevel. Hier bracht oud-burge-
meester Brouwers de eerste maanden na de bevrijding door.
Foto: Guy Schroen, 2005; G58495.

gebracht. Enkele lokalen kregen stro op de vloeren
en een bewakingsdetachement meldde zich. Toch
Wilde het met deze schoonmaakactie niet Vlotten. De
gevorderde autois reden niet of kregen pech. Een van
de autois kwam in botsing met een ambulance van
de Amerikaanse strijdkrachten. Bij dat ongeluk brak
een opgepakte vrouw haar sleutelbeen.

Op de avond van de 13de september Werden de eer-
ste acht gevangenen naar de school overgebrachtwat
zich daar afspeelde is beschreven door de
Nederlandse oorlogscorrespondent Robert Kiek die
kort na de bevrijding in Eijsden Was:

“In Eijsden vond ik de eerste ladingen NSB,ers achter
de tralies. Het waren natuurlijk niet de voormannen,
want die waren er een dag qf tien geleden al vandoor
gegaan. Dit waren de mindere goden. Menschen, die
zich stuk voor stuk hadden schuldig gemaakt aan den
slavenhandel van Nederland naar Duitschland, of
landgenoten aan de Gestapo hadden verraden. Nu was
het spel uit. Tranen met tuiten natuurlijk in overvloed.
De heren verzekerden me allemaal dat ze lid van de
NSB waren geweest, alleen met het doel voor de
ondergrondse beweging te spioneren. De vrouwen, die
nu met kaalgeschoren hoofden in de cellen zaten - bij
sommigen was het haar in de vorm van een swastika
geknipt - jammerden, dat zij' nog nooit een Duitscher
bij zich in huis hadden gehad. Het edele gezelschap
kon waarlijk van geluk spreken, dat het zo veilig ach-
ter de tralies is gezet, want deze Bijltjesdag is in vol-
maakte rust verlopen. Misschien zijn een paar
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Het Capucijnenklooster aan de Capucijnenstraat, waar de Ordedienst
van NSB'ers, de gevorderde meubels naar toebracht.
Het klooster werd afgebroken voor de aanleg van de wijk Poelveld.
Foto: EV2665.

NSB'ers tijdens het transport naar het politiebureau
ietwat beschadigd, maar erger dan een paar blauwe
plekken was het niet. "5

Het aantal gevangenen nam in korte tijd fors toe.
Op donderdag 14 september kregen veertien gevan-
genen een middageten. ,s Avonds Waren het al meer
dan dertig. De volgende ochtend liep dat aantal op
tot ruim vijftig “landverradersfl De Ordedienst legde
zich verder toe op het opzetten van een goede orga-
nisatie in Eijsden. Maar het enthousiasme om aan de
Ordedienst mee te doen Was niet groot.Veel jonge-
ren deinsden terug, toen ze te horen kregen dat ze
na indiensttreding zouden Worden ingekwartierd.
De leiding besloot toen maar dat de nieuwe krach-
ten thuis werden gelegerd. Alsnog meldden zich
enkele mannen, die zonder al te veel formaliteiten
in de Ordedienst Werden opgenomen. Hun namen
Werden geregistreerd en ze kregen een oranje band.
Die moesten ze om een van hun bovenarmen dra-
gen. “Het waren lieden Waarvan je in de oorlog
nooit iets merkte, maar die nu ineens met een oran-
jeband om de arm liepen,” aldus Teun Roosenburg.6
Huizen en huisraad van NSBlers Werden gevorderd.
Twee leden van de Ordedienst brachten de meubels
naar het klooster van de paters Capucijnen.

De met de bevrijding herwonnen vrijheid ging hand
in hand met Wraak en het Verefienen van oude reke-
ningen, ook over kwesties die met de bezetting niets
hadden uit te staan. De Ordedienst kreeg brieven
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met verzoeken tot arrestatie van 'foute, dorpsgeno-
ten. Om het recht in goede banen te leiden stelde
de marechaussee in Eijsden de inwoners op maan-
dag 18 september in de gelegenheid “om gegronde
redenen van landverraad en dergelijke aan te geven.”
Veel tijd om die dag al dergelijke aangiftes tegen het
licht te houden had de Ordedienst niet. In de loop
van de dag bereikte het gerucht Eijsden dat de in
Maastricht op bezoek zijnde prins Bernhard via
Eijsden naar Brussel zou vertrekken. De bevelhebber
der Binnenlandse Strijdkrachten zette zich na zijn
bezoek aan Maastricht Weer achter de stuurknuppel
van zijn vliegtuig, maakte nog een rondje boven de
stad en vloog naar Brussel. Pas om negen uur ,s avonds
gaf een vertegenwoordiging van de Eijsdense Orde-
dienst het Wachten op.

Voor de gevangenen bij de zusters Ursulinen was de
dag ervoor een mis gehouden. Rector Hobus kreeg
toestemming een spreekuur voor de gevangenen te
houden. De zusters zorgden voor eten en dekens.
De Ordedienst vulde in het Weekeinde de strovoor-
raad met zestig bossen aan en stond toe dat de
gevangenen pakketten ontvingen en met hun fami-
lieleden correspondeerden.

Rector Hobus (links), die toestemming
kreeg om voor de gevangenen in het
Ursulinenklooster een spreekuur te hou-
den. Rechts op deze foto burgemeester de
Loë. Foto: EV3839.

Op donderdag 21 september vertrokken de gevange-
nen naar Maastricht. In Eijsden bleven aangiftes tegen
nog meer foute, dorpsgenoten binnenkomen. De
Ordedienst besloot tot de oprichting van een opspo-
ringssectie, die ook voor een goede administratie
moest zorgdragen. Alle formulieren moesten in drie-
voud Worden ingeleverd. Allerlei trivialiteiten belem-
merden de slagvaardigheid van de Ordedienst. Na ein-
deloos onderhandelen kregen de leden soldij. Nog
meer moeite kostte het de douane zover te krijgen dat
uit België teruggekeerde Nederlanders aan de grens
geen invoerrechten hoefden te betalen voor “een paar
schoenen, Welke van de Duitsers zijn gestolen.”

Op zaterdag 23 september keerde oud-burgemeester
Wim Lambooy in Eijsden terug.7 De maandag daar-
op stuurde hij de commissaris van de koningin in
Maastricht een brieíje met de mededeling dat hij
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zijn taak als burgemeester “Wederom aanvaard had”.
Het kostte hem echter bijna een Week, tot vrijdag 29
september, om de Ordedienst daarvan te overtuigen.
Hij moest lang op hen inpraten. In dagrapport van
de Ordedienst is sprake van “langdurige bespreking
van de situatie en omstandigheden van de burge-
meester.” De Ordedienst zvvichtte, maar dat ging niet
van harte. De rol van de burgemeester in de opspo-
ringssectie Werd in ieder geval aanvankelijk beperkt:

“bij de opname van den Heer Burgemeester in de
Opsporingsdíenst wordt de opmerking gemaakt, dat
deze er geen functie in bekleedt, maar aanwezig kan
zijn als hoofd van de plaatselijke politie, om zo nodig
nadere inlichtingen te verstrekken.”

De terugkeer van burgemeester Lambooy viel
samen met de arrestatie van notaris Charles Russel.
Deze had - zoals in het eerste deel beschreven - in
de meidagen van 1940 een belangrijke rol in het
reilen en zeilen van de gemeente gespeeld. Door de
vlucht van de burgemeester had het gemeentebe-
stuur gedefunctioneerd. Lambooy had door zijn
langdurige afwezigheid flink Wat krediet in Eijsden
Verspeeld. Russel en Lambooy konden elkaar niet
luchten of zien. Die animositeit speelde overigens al
Van lang voor het uitbreken Van de Tweede Wereld-
oorlog.8

Op 19 september Was Russel Voor het eerst gear-
resteerd.9 Hij hoorde tot de groep gevangenen die
op 21 september naar Maastricht Werd overgebracht.
Daar Wist hij zijn bewakers te overtuigen van zijn
goede gezindheid en onschuld tijdens de bezetting.
Hij keerde even als vrij man naar Eijsden terug,
maar Werd dus op de 29ste september weer op het
stro in de school van de zusters Ursulinen gelegd.

Notaris Ch. Russel. Foto: EV2289.

Een paar dagen later, op 2 oktober 1944, kwam de
Opsporingssectie bijeen. Om de tafel in het oude
gemeentehuis zat het groepshoofd van de Ordedienst.
Arnold Nulens Was een reserve-oflicier en leraar van
de plaatselijke U.L.O. school. Nulens had de dag van
de bevrijding in zijn tuin aan de Prins Hendrikstraat
de daar verborgen oranje armbanden van de



Burgemeester E. Duijsens in ± 1950. Foto beschikbaar gesteld door
mevr. Duijsens.

JefWarnier, in 1944 hoofd van de
school in Mesch. Foto: EV2197.

Ordedienst opgegraven. Daarmee Was hij op de eer-
ste, Eijsden binnentrekkende Amerikaanse colonne
afgelopen. De toen dertigjarige Miel Duijsens, de
latere burgemeester Van Eijsden, Was zijn plaatsver-
vanger.Verder Was Henri Wolfs, ambtenaar van de
gemeentesecretarie, aanwezig. De vierde deelnemer
aan het beraad Was _]ef (“de schoolmeester”) Warnier,
het hoofd van de lagere school in Mesch.Aan tafel
zaten verder burgemeester Lambooy en drie com-
miezen van de afdeling in- en uitvoerrechten van de
Eijsdense grenspost.

Van deze drie had commies Paul Landman het
hoogste woord.Van zijn Werk in de grensstreek had
Landman tijdens de bezetting gebruik gemaakt door
met schuilnamen als “Nico de Bruin, en “Nico Vink,
geallieerde piloten, joodse onderduikers en gevluch-
te krijgsgevangenen de grens over te zetten.10

Nadat burgemeester Lambooy zijn plek aan de verga-
dertafel had ingenomen, legde hij een brief van de
commissaris van de koningin in de provincie Limburg
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aan de opsporingssectie Voor. Niet de opsporingssec-
tie, maar de burgemeester had uitsluitend de bevoegd-
heid tot opsporing en aanhouding. “Het is dus niet
toelaatbaar, dat onbevoegden zich op dit terrein bege~
ven”, zo luidde de oekaze uit Maastricht. De burge-
meester Was niet langer toehoorder, maar bepaalde dus
Wie in Eijsden in de kraag zou Worden gevat. Na
notaris Russel Was het nu de beurt aan een handvol
andere Eijsdenaren die zich in mei 1940 achter het
tijdelijke gemeentebestuur hadden geschaard en daar-
mee zich kritisch hadden uitgesproken over de Vlucht
van burgemeester Lainbooy.

Van de vijf namen die in deze vergadering Werden
genoemd Was de meest in het oog springende Bèr
Vliegen, het gewezen lid Van de gemeenteraad die
burgemeester Lambooy in juni 1940 had gevraagd
naar een verklaring over diens gedrag in de eerste
oorlogsdagen. Ook drie anderen die de in het vori~
ge deel genoemde petitie Van Laurant Beijers had-
den getekend en zich daarmee hadden uitgesproken
voor een nieuwe burgemeester Werden op de lijst
gezet van te arresteren personen. Bij de vijfde naam
werd een domme fout gemaakt. In dezelfde straat,
naast elkaar, bleken twee Vrouwen te wonen met
dezelfde naam. Op de lijst werd aan de naam het
verkeerde huisnummer toegevoegd.

Toen twee dagen later aanstalten werd gemaakt deze
vijfEijsdenaren te arresteren, bleek dat er geen ver~
voer voorhanden Was. Goede raad was op dat
moment duur en daarom werd - als zesde - de eige-
naar van een Vrachtauto gearresteerd. Die was ver-
Wikkeld geraakt in verschillende ruzies, Waarbij
onder andere de verkoop van een stuk landbouw-
'grond een rol speelde. Met zijn aanhouding Werden
twee vliegen in een klap geslagen. Zo werd de reke-
ning van deze oude ruzies vereffend en beschikte de
opsporingssectie over Vervoer om de 'aangehoude-
nen, Waaronder dus ook de eigenaar van de vracht-
auto, naar Maastricht over te brengen.

De zes Eijsdenaren werden op 6 oktober, twee
dagen na hun aanhouding, geïnterneerd in “De
Grote Looier”, het kamp Voor politieke gevangenen
aan de Grote Looiersstraat in Maastricht, dat die dag
zijn poorten opende. Het gebouw Van de 'De Grote
Looier, stamde uit het midden Van de achttiende
eeuw en deed in eerste instantie dienst als carmen-
huisï Later veranderde de bestemming en was het in
gebruik als militair hospitaal. Aan het einde Van de
Eerste Wereldoorlog kreeg het de bestemming van
wapenopslagplaats.Vanaf augustus 1939 trokken
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gemobiliseerde Nederlandse militairen in het
gebouwencomplex.

De houten vloeren van het Volledig uitgewoonde
complex Waren versleten. Sanitair ontbrak. De
gevangenen gebruikten tonnen om hun behoefte in
te doen en leegden die in een beerput. De beerput
Was echter lek, zodat de onaangename stank zich
over het hele terrein verspreidde.Verwarming was er
niet. Notaris Russel kampte na zijn vrijlating uit íDe
Grote Looier7 met gewrichtsreuma, die “mijn leven

7: 11tot een kwelling maakt .

In het gebouw was ruimte voor zevenhonderd men-
sen. Eind november Waren het er veertienhonderd.
De overbevolking verergerde de hygiënische situatie.
De vrouwen sliepen in britsen, de mannen op stro.
Voor de vrouwen Waren er vier zalen, elk ongeveer
zestien meter lang, zes meter breed en drie meter
hoog.Voor elke vrouw iets meer dan één vierkante
meter.

“De menschen lijden honger”, schreven twee aal-
moezeniers in een lange klaagzang over de schrij-
nende toestanden in het kamp.Vrijgelaten gevange-
nen kwamen sterk vermagerd uit het kamp: meestal
waren ze tussen de vijftien en vijfentwintig kilo
lichter. Al een Week na de opening van het kamp
dienden twee artsen, Waaronder de kamparts, klach-
ten in over mishandelingen van gevangenen.12

Het is gissen, maar uit de verslagen en administratie
van het kamp kan Worden afgeleid dat in oktober
1944 zo”n veertig tot vijftig inwoners van de gemeente
Eijsden zich in 'De Grote Looier, bevonden.

Wie Werd vrijgelaten, probeerde zo snel mogelijk de
draad van het alledaagse leven op te pakken. Bèr
Vliegen kwam pas vrij nadat zijn advocaat een paar
keer zijn dossier had opgevraagd. Dat werd gewei-
gerd. Later bleek om begrijpelijke redenen: er was
geen dossier. Uiteindelijk kreeg hij een schadeloos-
stelling voor de geleden derving van inkomsten en
gemaakte kosten. ln zijn geval 350 gulden, waarvan
vijftig gulden voor zijn advocaat en vijftig gulden
voor medische behandelingen. Zijn Werkgever, de
zinkwitfabriek in Eijsden, had over de periode Van
detentie zijn salaris niet uitbetaald, zodat Bèeiegen
voor zijn kritiek op burgemeester Lambooy letter-
lijk en figuurlijk heeft moeten betalen.13

Notaris Russel kon pas in de zomer van 1945 zijn
notariaat in Eijsden voorzetten. Hij werd weliswaar

27

vlak voor kerstmis 1944 vrijgelaten, maar kreeg
huisarrest opgelegd in de woning van een familielid
aan de Markt in Maastricht. Russel had niet alleen
in de meidagen van 1940 het heft in handen geno-
men. Ook vóór het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog had hij zich voor Eijsden verdienste-
lijk gemaakt. In 1935 richtte hij de Handels- en
Industrie Vereniging Eijsden op, die dat jaar een bij-
zonder geslaagde bloemen- en fruittentoonstelling
in de hallen van de zinkwitfabriek organiseerde.

Tot een vervolg van deze tentoonstelling kwam het
niet. Althans niet in Eijsden. De inmiddels uit
Eijsden vertrokken burgemeester Lambooy gaf aan
dit initiatief een belangrijke wending. Als burge-
meester van Lisse reed Wim Lambooy met zijn
gemeentesecretaris op Nieuwsjaarsdag 1949 langs de
Stationsweg in het bloembollendorp.”En dan zegt
hij ineens: dit zou nog eens een prachtig terrein zijn
voor een openluchttentoonstelling voor bloembol-
len”, zo werd de aanzet van Lambooy voor cDe
Keukenhof” opgetekend.14 Het startbedrag van
zestigduizend gulden kreeg hij met moeite los van
de Lissense gemeenteraad. De eerste bloementen-
toonstelling werd op 25 maart 1950 geopend.

Bert Kreemers

1 Brief van de commissaris van de provincie Limburg aan de
secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken,
nummer 1211, 6 juli 1943. Rijksarchigr Limburg.

2 Brigr van _[E Fockens, hoofd Afdeling Algemeen Ybezicht Leden
van het NSB-hoofdkwartier, ATL rapport K 1712. NSB-
archiefNIOD 252 b.

3 Na zijn vrijlating voerde Brouwers nog jarenlang een moei-
zaam bureaucratisch gevecht om op grond van het jaartje burge-
meesterschap van Eijsden voor wachtgeld in aanmerking te
komen. De toenmalige burgemeester van Eijsden meende dat
“omtrent de houding van bovengenoemde persoon tijdens de
bezetting niets nadelig; is bekend geworden. U Dat oordeel nam
de commissaris van de koningin niet over. Wel wilde de commis-
saris BrouwersJ pensioenrechten als gewezen burgemeester van
Noorbeek herstellen- Daar stak minister Beel van Binnenlandse
Zaken een stokje voor. Brouwers bleef met lege handen achter.
(Archief kabinet van de commissaris van de Koningin in
Limburg, Rijksarchief Limburg).

4 Dagrapport QD. stryfvak 3, blz 1. Bijlage bij briefvan PW
Landman aan de chefvan de generale staf 9 september 1949.
Instituut voor Militaire Geschiedenis.

5 Robert Kiek.' Pijlen van den Leeuw. Een oorlogsreportage.
Amsterdam 1945.
Gesprek met lëun Roosenburg op 25 mei 2004, kasteel Oost.
Uit de datum van terugkeer kan worden cygeleid dat Lambooy
zich niet in Eijsden cyfin de in die periode bevrijde omgeving
bevond. Vifel waarschijnlijker is het dat hij zich bij zijn zus
Alice in Valkenswaard bevond. Zij was de vrouw van Karel
Wouters, burgemeester van Valkenswaard. Burgemeester Wouters
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was tijdens de bevrijding van Valkenswaard opgenomen in het
ziekenhuis. Om in de woelige bevrijdingsdagen toch over een
burgemeester te beschikken werd daarvoor een ambtenaar van de
gemeentesecretarie aangewezen. Wouters werd enige tijd later tot
burgemeester van Monster benoemd. Het ligt voor de hand dat
Lambooy uit de gang van zaken rond het verlies van het burge-
meesterambt van zijn zwager heeft afgeleid dat hij zo snel
mogelijk naar Eijsden moest gaan om zich daar overeenkomstig
de besluiten van de Londense regering weer als burgemeester te
melden. Onder andere H.E.M. Me'lotte en_] Molemans:
Valkenswaard. Eindhoven, 1979.
Brief van mr. Ch. Russel aan de minister van Algemene
Oorlogvoering, november 1945. CABR-archiefNationaal
Archief dossier Charles Russel.
Dossier C.H.M.D. Russel, Nationaal Archief Centraal Archief
Bijzondere Rechtspleging (CABR), Den Haag.
Paul Landman werd dezelfde dag, 2 oktober 1944, vader. Het
kind, een jongen, kreeg de namen Bernhard Arnold Victor.
Brief van C.H.M.D. Russel aan de minister van Algemene
Oorlogvoering, november 1945. NationaalArchiqf Centraal
ArchigF Bijzondere Rechtspleging (CABR), dossier C.H.M.D.
Russel.
Rapport kamparts dr._]. Hollman van 14 oktober 1944.
Rijksarchief Limburg, Maastricht. Brieven dr. H.A.].].M.
Speleers, in collectie-Speleers, StadsarchiefMaastricht.
Voor een schadeloosstelling kwamen uitsluitend degenen in aan~
merking die onschuldig hadden vastgezeten. Van de tweehon-
derdduizend gevangenen na de bevrijding ging het om een groep
van vijfduizend. Uiteindelijk kregen in totaal 1578 personen
een schadeloosstelling. De gegevens over de schadeloosstelling
aan Bèr Vliegen zijn te vinden in zijn dossier in het Nationaal
Archief CentraalArchífj Bijzondere Rechtspleging (CABR).
A.M. Hulkenberg: De kleurige Keukenhof Lisse, 1978, blz.
69.

7.8

Plannen tot beëindiging
Van het simultaneum
in Eijsden tijdens het

pastoraat Van ds. Anthon
Adriaan Wierts Van

Cøehoorn (1811-1847).1
In deze bijdrage van W.A.J. Munier neemt de schrijver ons

mee naar het Eijsden van 1830. Naar het pastoraat van
Ds. Wierts van Coehoorn die we in de voorgaande aflevering

reeds hebben leren kennen. Naar een bewogen en merk-
waardige periode die, voor wat betreft Eijsden, zal voortduren

tot 1859. ln deze Uit Eijsdens Verleden nummer 102 maakt u
kennis met een lange weg die uiteindelijk zal leiden tot de

beëindiging van het simultaneum in Eijsden.

ï
_
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Z oals bekend kwam in de jaren van de Belgische
opstand het Nederlandse deel van de provincie
Limburg, tot dan een deel van hetVerenigd
Koninkrijk, onder het bestuur van de Belgische
overheid met uitzondering Van de stad Maastricht.
Dit betekende het einde Van het sirnultaneum in
vier gemeenten Waar het zich tot dan toe, in afwij-
king van de situatie die zich elders al eerder had
Voorgedaanz, had gehandhaafd. Nog in het begin van
de Belgische opstand, in de loop van 1830, kwam
er, veelal met hulp van Belgische legerafdelingen,
een eind aan het gezamenlijk gebruik van de kerken
in de gemeenten Beek, Gulpen, Heerlen en
Meerssen. Na aanvankelijke aarzelingen van de rege-
ring te Brussel kwam in 1835 een nieuwe regeling
tot stand. Deze regeling hield in dat, met steun van
de nieuwe overheid, in deze vier gemeenten een
eigen kerkje gebouwd zou worden voor de pro-
testanten. De protestantse gemeenschappen moesten
op hun beurt bereid zijn ofiicieel en definitief
afstand te doen van de rechten op medegebruik van
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de kerken ter plaatse. Zo Werden, in de jaren 1837
en 1838, in Beek, Gulpen, Heerlen en Meerssen
eigen kerkjes gebouwd voor de protestantse
gemeenschappen aldaar.3

De Christinakerk in Eijsden bleef van deze maatregel
uitgezonderd en hier bleef dus ook het sirnultaneum
gehandhaafd.4 Dit was ongetwijfeld toe te schrijven
aan de goede verhoudingen die tijdens het lange
pastoraat van ds.Wierts van Coehoorn waren
gegroeid met de roomse gemeenschap. De ongere-
geldheden die in de hierboven genoemde plaatsen in
1830 het einde van het simultaneum hadden inge-
luid, waren in Eijsden achterwege gebleven. Dat wil
nog niet zeggen dat de hervormde gemeente in
Eijsden bezwaar zou hebben gemaakt wanneer ook
hier de maatregelen van de Belgische regering uitge-
voerd zouden zijn. Het tegendeel was het geval. Ds.
Wierts van Coehoorn, die kon bogen op de ervaring
van een lang pastoraat met daarin de eigenaardighe-
den van het sirnultaneum, gaf zijn Wensen in die
richting duidelijk te kennen. In een brief van 25
november 1835 geeft hij, na ontvangst van het
bericht over het voornemen van de Belgische rege-
ring gelden ter beschikking te stellen voor de bouw
van eigen protestantse kerkjes in Beek, Gulpen,
Heerlen en Meerssen, zijn wensen in die richting
duidelijk te kennen. Hij laat de secretaris van het zo
geheten Provinciaal Kerkbestuur weten:

“Wij mogen de gemeenten welfeliciteren, dat zij weldra
geschikte bedehuizen zullen ontvangen. Ons Eijsden is

v5uitgezonderd, omdat wij niet konden klagen .

Hij heeft dat ook daarna niet gedaan. De mogelijk-
heid om de maatregel ook tot Eijsden uit te strek-
ken kwam, bij de besprekingen die op het principe-
besluit van de Belgische regering volgden, niet in
overweging. Dit ondanks dat namens de regering in
Den Haag hierover wel enige verbazing Werd geuit.6
Diezelfde Nederlandse regering heeft, toen zij het
na 1839 weer voor het zeggen had, geen enkele
bereidheid aan de dag gelegd om voor Wat betreft
Eijsden in het voetspoor van de Belgische regering
te treden. Evenmin werd Van kerkelijke zijde, van
zowel de betrokken gemeente als van het Provin-
ciaal Kerkbestuur7 enige poging ondernomen om
het simultaneum in Eijsden te doen beëindigen.
Initiatieven van katholieke zijde bleven eveneens
achterwege. Zo bleef na 1839 in Eijsden als enige
plaats het simultaneum nog geruime tijd voortbe-
staan.

De protestantse kerk van Meerssen, in 2005. Foto: Guy Schroen; 658345.
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Eerst in 1846 begon op lokaal vlak een ontwikkeling
in te zetten, die ook in Eijsden tot beëindiging van
het simultaneum zou leiden. Het Werd een bijzonder
moeizame en traag verlopende aangelegenheid. Het
zou ruim tien jaar duren voordat op 1 augustus 1857
het laatste overgebleven simultaneum in ons land ofli-
cieel beëindigd zou Worden. Het zou nog eens gerui-
me tijd duren Voordat ook de laatste restanten Van het
simultaneum verdwenen zouden zijn. In de uiteenzet-
ting die hier volgt, zal duidelijk Worden hoe moeilijk
het Was om, ondanks de ongetwijfeld goede relaties
tussen roomsen en protestanten die zich gedurende
het lange pastoraat van ds.Wierts van Coehoorn in
Eijsden hadden ontwikkeld, de voor beide partijen
aanvaardbare vormen te vinden ter liquidatie van een
instituut dat zo lang de wederzijdse verhoudingen had
beïnvloed. De regeling die in 1846 op tafel kwam, Was
zonder twijfel een bevreemdende regeling.

In 1846 leek de persoon van ds.Wierts Van Coehoorn
inzet te gaan Worden van een eigenaardige transactie
zoals deze Werd Voorgesteld door het bestuur van de
protestantse kerken in de provincie Limburg. De
secretaris van dit bestuur, de Maastrichtse predikant
LW Suringars, richtte zich op 5 februari 1846 met
een schrijven tot zijn collega in Eijsden. In dit
schrijven stelde hij hem voor om, in het belang van
zijn gemeente, ontslag te nemen teneinde plaats te
maken voor een andere predikant.9 Aanleiding daar-
toe Was een noodkreet van de ziekelijke predikant
van Beek en Geulle, ds.j.H. Coxm, die op 30 januari
1846 aan het provinciaal Kerkbestuur had laten
Weten dat hij door allerlei ziektes en ouderdoms-
kwalen zijn verplichtingen nauwelijks meer kon
nakomen. Hij Was daarom wel geneigd met emeri-
taat te gaan Wanneer hij met zijn grote gezin van
zeven kinderen niet aangewezen Was op het behoud
van zijn volledig tractement en de vrije ambtswo-
ning.“ Omdat het Provinciaal Kerkbestuur al snel
tot de bevinding kwam dat de aanstelling van een
hulppredikant Voor de gemeente Beek en Geulle
geen haalbare kaart waslz, kwam het tot de slotsom
dat enkel de aanstelling van een jonge predikant in
Eijsden enig soelaas kon bieden: zo voorkwam men
dat de predikanten van de kring waartoe Beek-
Geulle behoorde, moesten inspringen. De nieuw te
benoemen predikant van Eijsden zou dan, naast de
zorg voor Eijsden, ook de zorg voor de diensten in
Beek-Geulle op zich moeten nemen. Bovendien
zou hij van tijd tot tijd naar Heerlen moeten gaan
om daar, volgens de Wens Van een groeiend aantal
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kerkgangers, zo af en toe een dienst in de Neder-
landse taal te Verzorgen. De ter plaatse functioneren-
de ds. Preusser Was hiertoe niet in staat.13

Van een bejaard man als ds.Wierts van Coehoorn,
zo Was de redenering, kon een dergelijke uitbreiding
van zijn opdracht niet verwacht worden. Daarom
zou hij er goed aan doen vrijwillig terug te treden
teneinde plaats te maken Voor een jongere collega,
die zich wel kWalificeerde voor het extra Werk.
Hiermee was tevens het belang van de gemeente
Eijsden gediend: verwacht kon worden dat de
roomsen bij gelegenheid van een vacature, die zou
ontstaan bij het overlijden Van de huidige functiona-
ris, zeker te berde zouden brengen dat de kleine
gemeente Eijsden geen eigen predikant meer nodig
zou hebben. Dat de gemeente niet over een eigen
kerk met pastorie beschikte, en dus op de Welwil-
lendheid van de roomsen Was aangewezen, zou in
dat geval Wel eens extra indruk kunnen maken.

Het Kerkbestuur zegde toe zich met alle ijver in te
zetten om aan ds.Wierts Van Coehoorn een hoog
pensioen te verlenen, indien hij gehoor zou geven
aan deze voorstellen. Het was tekenend voor de
man in kwestie dat hij in een uitvoerige reactie op
dit schrijven op 12 februari liet Weten” dat hij,
gesteld voor de keuze van een emeritaat, met “een
dubbel of driedubbeld traktement (yfin de bediening te blij-
ven, gelijk ik tot nu toe ben, ik zoude voorzeker het laat-
ste verkiezen”. Hij had geen andere wens dan tot aan
zijn dood in functie te blijven. Niettemin had hij
omstandig overleg gepleegd met GH. Nolens, de
ouderling van de gemeente, over de vragen en over-
wegingen die hem Waren voorgelegd.15 Beiden had-
den zich afgevraagd of er geen andere middelen te
bedenken Waren om de collega van Beek te hulp te
komen. Hij van zijn kant Was desgewenst bereid
naar Beek te Verhuizen en dan ook de bediening
van Heerlen voor zijn rekening te nemen. Ds. Cox
zou dan naar Eijsden kunnen komen om het rusti-
ger aan te kunnen doen. Graag zou hij dat overigens
niet doen.Werd het voor de toekomst van de
gemeente Eijsden trouwens geen tijd, zo had hij
zich met zijn ouderling afgevraagd, om bij het gou-
Vernement de zaak van een eigen kerk en pastorie
aanhangig te maken “omdat wij gelijk staan met andere
gemeenten niet alleen, maar ook bijzonder opdat mijne
plaats bij mijn overlijden des te eerder zoude kunnen ver-
vuld worden als dat verzoek is toegestaan door het
Gouvernement”. Hij twijfelde er niet aan dat dit
bereikt zou kunnen worden, wanneer men de zaak
maar tijdig aanhangig zou maken.
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De protestantse kerk van Beek, in 2005. Foto: Guy Schroen; 658350.

ln 1837 en 1838 werden voor de protestantse gemeenschappen in Beek,
Gulpen, Heerlen en Meerssen eigen kerken gebouwd. Die van Heerlen
werd nog voor de Tweede Wereldoorlog gesloopt en vervangen door
een grotere kerk. Ook ín Gulpen werd het kerkje uit 1837/1838 vervan-
gen. Dat gebeurde in 1966. De kerken van Meerssen en Beek bestaan
nog steeds zoals de foto's uit 2005 aantonen.

SI

Aan het eind van zijn brief liet hij zijn bedenkingen
horen tegen de extra Werkzaamheden die aan een
eventueel nieuw te beroepen predikant van Eijsden
zouden Worden gevraagd. Naar zijn stellige overtui-
ging Was het belang van zijn gemeente daarmee
geenszins gediend. Eijsden zou zonder twijfel ernstig
gedupeerd Worden Wanneer de eigen predikant niet
op één, maar op twee veraf gelegen plaatsen de dien~
sten zou moeten gaan verzorgen. Kortom, hij zag
Weinig in de ingewikkelde transactie die het kerkbe-
stuur had uitgedokterd. Deze transactie Was trouwens
niet lang daarna helemaal van de baan. Ds. Cox, de
man om wie het allemaal begonnen Was, overleed op
26 maart 1846.16 Deze aflïaire had tot gevolg dat de
vraag naar een beëindiging van het laatste simulta-
neum dat ons land nog kende, op het voorplan zou
komen en dit in de komende jaren zou blijven.

De Leéšrdg'ng var; het ímwštafteum in Eijsden in. een
\freemde :ofrtex

Nog in de loop van datzelfde jaar, in 1846, Werd de
zaak door zowel het gemeentebestuur van Eijsden
als door de kerkfabriek van de parochie Breust-
Eijsden op het tapijt gebracht. In de zomermaanden
van dat jaar vonden contacten plaats tussen beide
instanties. Deze contacten behelsden de wenselijk-
heid om over te gaan tot afbraak van de twee zwaar
onderkomen en bouwvallige kerken in de kerkdor-
pen Breust en Eijsden. Men overwoog een nieuwe,
centraal gelegen kerk te bouwen Waarmee beide
kerkdorpen gediend zouden zijn. Dit zou een betere
en ook een aanzienlijk goedkopere oplossing zijn
dan de restauratie van een tweetal oude gebouwen.
Op 15 september verklaarde de kerkfabriek zich
bereid om, voor het geval dat het gemeentebestuur
haar toezegging om een bedrag van 3500 gulden
beschikbaar te stellen Voor de bouw van een nieuwe
kerk zou nakomen, daar uit eigen middelen 2000
gulden aan toe te voegen. Bovendien zou de kerkfa-
briek zich garant stellen en zegde zij toe op te
komen voor hetgeen er nog zou ontbreken aan vrij-
Willige gaven en door Rijk en Provincie te verlenen
subsidies.17 De dag nadien Werd door de gemeente-
raad positief gereageerd op dit aanbod. De beslissing
viel om, uit de gemeentelijke financiën, de gevraag-
de som van 3500 gulden ter beschikking te stellen.
Bovendien Werd besloten om in de buurt van de
nieuwe kerk een nieuwe school te zullen bouwen.
Dit zou een einde maken aan allerlei spanningen en
wrijvingen op dit gebied tussen de beide kerkdor-
pen en andere gehuchten binnen de gemeente of in
de omgeving hiervan.18
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Het Was de heren daarbij niet ontgaan dat bij het
verwezenlijken van deze plannen de hervormde
gemeente eveneens partij zou zijn en het siert hen
ongetwijfeld dat zij rekening Wensten te houden
met de belangen van de protestanten. Het was voor-
al pastoor P._].R. Corten19 die, nog maar enkele
Weken in functie, zijn zinnen had gezet op het voor
hem Vreemde verschijnsel Van het sirnultaneum. Hij
Wees er op dat, gezien de geringe omvang van de
gemeente, het oude schoolgebouw in het centrum
van het kerkdorp Eijsden Wellicht omgebouwd zou
kunnen Worden tot een kerkruimte voor de pro-
testanten.20 De opbrengst van de verkoop van dit
pand en de bijbehorende onderwijzerswoning zou
voor de gemeente de financiering van de nieuwe
gebouwen vergemakkelijken. Het gemeentebestuur
liet zich voor deze gedachtengang Winnen.

Op 23 september had een bespreking plaats tussen
de pastoor en Théophile, Graaf de Geloes21 enerzijds
en de predikant en ouderling anderzijds over een
mogelijke uitwerking Van de plannen en de daar-
voor benodigde bereidheid van de hervormde
gemeente om hieraan haar medewerking te verle-
nen.22Volgens afspraak23 Wendden de twee genoem-
de protestantse heren zich reeds de volgende dag tot
het Provinciaal Kerkbestuur om te vernemen Wat
het kerkbestuur dacht van een en ander. Op 8 okto-
ber kwam er vanwege de heren van het kerkbestuur
een Wat afstandelijke reactie. Men liet Weten dat
men ongaarne Wenste in te gaan op een aantal
mondelinge suggesties. Het kerkbestuur drong er op
aan Wat concreters te mogen vernemen, alvorens
een gevoelen kenbaar te maken.

Enkele dagen later Werden de pastoor en de burge-
meester op de hoogte gebracht van dit standpunt.24
Er gingen weken voorbij voordat aan dit verzoek
Werd tegemoet gekomen. Op 2 december liet de
burgemeester, in naam van het gemeentebestuur,
Weten dat de gemeente indertijd in de gebouwen en
in de percelen een bedrag van 7670 gulden had
geïnvesteerd. Men kon geen vraagprijs noemen
omdat voor de vervreemding van gemeentegoede-
ren autorisatie nodig Was van de hogere overheid.
Het leek daarom beter dat de gegadigden zelf met
een bod zouden komen voor de aankoop.25 Toen
ds.Wierts van Coehoorn zich op 14 december26 tot
de al eerder genoemde ds. Suringar, in zijn kwaliteit
van secretaris Van het Provinciaal Kerkbestuur,
wendde, had het er alle schijn van dat men in een
kringetje bleef ronddraaien. Het standpunt dat
ds.Wierts van Coehoorn naar voren bracht Was dat
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vanwege protestantse zijde slechts op de avances kon
worden ingegaan indien vanwege de andere kant
kenbaar Werd gemaakt tegen Welke bedragen men
de bedoelde panden wenste over te dragen.
Daarenboven werd de eis op tafel gelegd dat men er
op rekende dat een behoorlijk bedrag in mindering
zou Worden gebracht voor de afstand van rechten,
die uit het simultaneum voortvloeiden. Hoewel de
hele zaak hem persoonlijk zeer aanlokkelijk voor-
kwam, zou deze zaak vooral voor zijn opvolger van
belang Worden. Hij achtte het daarom meer in lijn
van het kerkbestuur om een beslissing te nemen
aangaande de financiële kant van de zaak. Wel moest
hij al meedelen dat het gunstige tij aan het keren
Was: in roomse was verzet gerezen om de twee
bestaande kerken af te breken.

Dat Was inderdaad het geval. Onder parochianen van
zowel Eijsden als Breust Was een handtekeningen-
actie op gang gekomen tegen de plannen om beide
oude kerken af te breken. Deze actie liet niet na
indruk te maken onder de leden van de gemeente-
raad. In een tweetal bijeenkomsten op respectievelijk
22 en 26 december 1846 kwam men er niet meer
uit.27 Hoewel bedenkingen geopperd werden tegen
de representativiteit van degenen die het protest
hadden ondertekend, en de meerderheid toch Wel
op de ingeslagen weg Wenste voort te gaan, kon
men zich niet meer in een door allen aanvaarde for-
mule vinden. Besloten werd een definitieve beslis-
sing aan het gewestelijk bestuur over te laten.

Het overleg tussen de twee kerkelijke partijen bleef
nog enige tijd gaande. Dit gebeurde ook omdat
pastoor Corten zich niet de kans Wilde laten ontne-
men om van de last van het simultaneum bevrijd te
worden.Voor de gemeentelijke autoriteit kwam
bovendien de organisatie van het onderwijs binnen
de gemeente enigszins los te staan van de zaak van
de kerkgebouwen. Ook zij bleven de gedachte
koesteren de bouw Van een nieuw schoollokaal voor
een deel te financieren met de verkoop van het
oude schoolgebouw. In de loop van januari 1847
deden beide partijen eindelijk suggesties inzake de
bedragen die men bereid was op tafel te leggen dan
wel voor te stellen. Tijdens een gesprek tussen de
pastoor en de predikant28 bracht de pastoor naar
voren dat de gebouwen Wel voor een bedrag van
4000 gulden zouden kunnen Worden overgedragen.
Daarop had de predikant opgemerkt dat hij zo zijn
twijfels had of dit bedrag er bij een openbare verko-
ping inderdaad uit zou kunnen komen. Hierbij zou
dan nog niets berekend zijn voor het afstand doen
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van het simultaneum.29 De pastoor gaf daarop Weer
te kennen dat hij zich daarin vergiste. Het gemeen-
tebestuur zou een bedrag van 4500 gulden bereke-
nen Waarvan 500 gulden in mindering zou Worden
gebracht voor de bedoelde afstand. Zo Was het
bedrag van 4000 gulden alleszins redelijk. Dat was
beslist niet het gevoelen van de tegenpartij. De pre-
dikant gaf daarop aan het Provinciaal Kerkbestuur
de suggestie dat hem, voor de afstand van het simul-
taneum, het drievoudige, zijnde 1500 gulden, als
gewenst voorkwam. De totale Waarde van de gebou-
wen zou voor hem niet hoger liggen dan 3500 gul-
den, zodat een bedrag van 2000 gulden hem als een
redelijke prijs voorkwam. Het kwam dus neer op
een aanzienlijk verschil.

De predikant was verder van mening dat de verbou-
wing van de panden tot kerkruimte en de aanschaf
van het benodigde meubilair voor beide panden een
investering vereiste van op zijn minst 2000, mis-
schien zelfs 3000 gulden. Het geheel zou dan toch
nog een bedrag van 5000 gulden vergen.30 Hij acht-
te het op de weg van het kerkbestuur liggen om
voor een dergelijk hoog bedrag een beroep te doen
op het fonds van noodlijdende kerken van de alge-
mene synode en op het Rijk voor een subsidie.
Dat zou dan onmiddellijk moeten gedaan worden,
omdat men van roomse zijde spoedig uitsluitsel
wenste en bij verder uitstel de kans Voorbij zou
kunnen gaan. Zou daarover op korte termijn geen
zekerheid komen, “dan valt het plan van het school-
gebouw in duigen”, zo schreef hij op 30 januari aan
ds. Suringar. Op diezelfde dagJl stelde hij het Pro-
vinciaal Kerkbestuur er van op de hoogte dat hem
bij bericht van 26 januari door de burgemeester,
namens de gemeente, de vraagprijs van 4725 gulden
Was meegedeeld en dat de burgemeester daarbij te
kennen had gegeven dat de gemeente met dit bedrag
een aanzienlijk verlies calculeerde en bijgevolg geen
subsidie in mindering Wenst te berekenen voor de
afstand Van het sirnultaneum. Bijgevolg ging een dag
later een dringend beroep uit naar alle leden Van het
Provinciaal Kerkbestuur om een spoedige beslissing
te nemen. Dit ging gepaard met de uitnodiging om
op korte termijn naar Eijsden te komen om geza-
menlijk met de plaatselijke autoriteiten de panden
grondig te inspecteren op hun bruikbaarheid.”

Zo ver kwam het vooralsnog niet. Zelfs toen
ds.Wierts van Coehoorn begin maart overvallen
Werd met een verzoek van roomse zijde om de zaak
ter plekke eens te komen bekijken en te bespreken
en er zelfs een ingenieur van Waterstaat bijgehaald
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was om van advies te dienen over de staat der
gebouwen, liet hij het, met een beroep op zijn
zwakke gezondheid, afweten.33 Dat Was beslist geen
voorwendsel, want hij overleed op 21 april 1847 en
daarmee was een beslissing voorlopig van de baan.

W.A.J. Munier

Noten:
1 Bijzonderheden over deze predikant kwamen al in een eerder

gepubliceerd artikel in dit tijdschryft ter sprake. Daarnaar moge
hier verwezen worden.

2 Dat was bijvoorbeeld in Valkenburg het geval, waar reeds in
1808 de laatste protestantse dienst in de kerk van deze stad
werd gehouden. Zie daarover.' Het einde van het simultaneum
in de kerk van de HH Nicolaas en Brabara te Valkenburg
(1795-1819). Het tweede jaartal wijst op de lange nasleep die
hier op volgde.

3 Zie daarover mijn uitvoerige bijdrage: Het einde van het simul-
taneum in vier plaatsen met bijzondere aandacht voor Heerlen,
in L(and) v(an) H(erve), 54 (2004) 113-133.

4 Vbor het hiervolgende verrichtte ik omvangrijk archiefonderzoek.
Daarvoor kwamen in aanmerking het toen nog bestaande
archief van de Nederlandse Hervormde Kerk te Den Haag en
het daarin ondergebrachte archief van het Provinciaal
Kerkbestuur in Limburg. Het werd later ondergebracht in het
NA eveneens in Den Haag, met uitzondering van de classis
Maastricht dat in het RAMaastricht terecht kwam
(RAMaastricht,ArchC1Ma). Verder kwam in aanmerking het
archid van de Nederlands Hervormde Gemeente te Eijsden,
hetgeen indertijd ondergebracht was in het Belgischejupille en
enkele plaatsen in Zuid-Limburg en sindsdien is gedeponeerd
in het RAMaastricht (RAMaastricht,ANHKEijsden) en ten-
slotte het gemeentearchief van Eijsden (ACE). Een aantal gege-
vens van het hier volgende werden ontleend aan: H. Boersma,
Ondenvijsperikelen te Eijsden. Schets van het openbaar onder-
wijs te Eijsden in de periode 1824-1860, in.' UEV december
1981, nr 16 en april 1982, nr 17; dezelfde, Raadsleden, wet-
houders en burgemeesters van Eijsden die hun ambt uitoefenden
tussen 1800 en 1900, in: UEVoktober 1982, nr 19.

5 RAIVI, ANHKEzjsden, inv. nr 244 (ingekomen stukken) onder
nr 741. i
Daarvan wordt in dezelfde brief melding gemaakt.
Dit Provinciaal Kerkbestuur werd in 1832 opgericht en bleef
tot in 1841 infunctie. Het werd bij KB van 30 april van dat
jaar vervangen door het Bestuur der Protesstantsche kerken in
Limburg; zie daarover 'de bijdrage van CEM. Deeleman in:
Gedenkboek der Hervormde Gemeente van Maastricht,
Maastricht 1932, 336-340. Dit instituut opereerde in deze
moeilijke jaren zo goed als zelfstandig.

8 Hij was predikant te Maastricht van 1841-1881 en overleed er
in 1892, (fr Gedenkboek Maastricht, passim en P. H. Suringar
over] W Suringai; infjaarboekje LPV 1917.

9 RAM, ANHKEijsden, inv. nr 28.
10 Hij was predikant van de gecombineerde gemeente Beek-Geulle

van 1815-1846,' zie WGR. Hoogstraten en H. van Loo,
Protestants Beek. Een geschiedenis van 4 eeuwen reformatie,
Beek 183, 71-78.

11 RAM, AAT-IKEIjsden inv. nr 41, onder 255.
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12 Men had daarover contact gehad met de adviseur van het depar-
tement in Den Haag,].D._]anssen, en deze had laten weten dat
men niet over voldoende middelen beschikte voor de aanstelling
van een hulppredikant.

13 Ds. Lodewijk Adolph Preusser was Duitser en van 1808-1847
predikant te Heerlen. Blijkens zijn correspondentie was hij eni-
germate het Nederlands machtig, maar niet voldoende om dien-
sten in het Nederlands te houden.

14 RAIVI,ANHKEijsden, inv. nr 28.
15 Bij gebrek aan een volledige kerkenraad had ds. VVierts van

Coehoorn al enkele jaren de gewoonte om de lopende zaken
met deze telg uit een bekend Eij'sdens geslacht iyf te handelen.
Deze situatie was reeds in het begin van de dertiger jaren ont-
staan. De neerslag hiervan vindt men duidelijk in
ANHKEijsden, inv. nr XVII Kerkenraadshandelingen
Hervormde gemeente Eijsden 1836-1858 passim. Het verdient
een opmerking dat deze predikant niet alleen uitvoerige versla-
gen maakte van de kerkenraadsveigaderingen, maar ook talrijke
stukken in extenso opnam. Zijn beide opvolgers] Suringar
(1848-1858) ea. Brinkgreve (1858-1893) waren veel
spaarzamer in hun mededelingen. Dat geldt vooral voor de
laatstgenoemde, die het niet eens de moeite waard vond aante-
kening te houden over de beëindiging van het simultaneum en
de ingebruikname van de eigen kerk.

16 Per KB van 29januari 1847/13 werd ds. D. C. Thomkins tot
zijn opvolger benoemd, RAM,ANHKEijsden, inv. nr 41,
onder nr 288.

17 De brief wordt vermeld in het verslag van het gemeentebestuur
van 16 september 1846 onder nr 143 in ACE, inv. nr 5-3-4.
De hier vermelde gegevens zijn daaraan ontleend.

18 T a. p.
19 Hij was pastoor van augustus 1846 tot september 1853 en

werd vervolgens deken van Schinveld in het pas opgerichte bis-
dom Roermond.

20 De gemeente was, weliswaar sinds het herstel van het
Nederlands bewind, enigszins in aantal gegroeid, maar telde
desondanks in deze jaren nauwelijks 50 zielen.

21 Hij staat onder nr 48 op de in aantekening 4genoemde lijst
van Boersma; daarbij` ook twee portretten.

22 Een weergave van dit gesprek is te vinden in de brief aan het
Provinciaal Kerkbestuur van 24 september, die in extenso te
vinden is in RAM,ANHKEi'j'sden, inv. nr XVII en in
ANHK, inv. nr 28 onder nr 287.

23 Ds. VVierts van Coehoorn had de dag tevoren, vermoedelijk in
Maastricht, overleg gepleegd met de voorzitter en secretaris van
het Provinciaal Kerkbestuur. Hierbij' werd afgesproken dat hij'
een en ander op schrft zou stellen.

24 RAZVI, ANHKEijsden, inv. nr XVII.
25 Dit gebeurde op 12 oktober onder toezending van de brief van

8 oktober van het provinciaal Kerkbestuur, grr Het meermalen
genoemde inv. nr XVII.

26 Tap.
27 Uitvoerige informatie over deze beide zittingen in ACE, inv. nr

5-3-4 onder nr 147 met verschillende door de raadsleden inge-
brachte schriftelijke reacties. De negatieve reacties op de plannen
betrefende de kerken waren gevolgd op een door de districtscom-
missaris verordend “prossus informativus de comodo vel incomo-
do”, waarvan op 6 en 13 december door aanplakking aan het
gemeentehuis mededeling was gedaan.

28 Een verslag van dit gesprek op 19januari is te vinden in een
ongedateerde brief van ds. l/Vierts van Coehoorn aan ds.
Suringar. Dit verslag is, samen met een aantal andere stukken,
te vinden in RAM,ANHKEi'jsden, inv. nr 264 onder nr 287.

29 Dit soort speculaties over de afkoop van het simultaneum zou-

30

32
33

34

den nog geruime tijd op de agenda blijven en .zo de gemoederen
bezig houden. Men gaf er zich blijkbaar onvoldoende reken-
schap van dat hiervan nauwelijks sprake was geweest bij de
onderhandelingen met de vier gemeenten. Van katholieke zijde
daarentegen was het verzet daartegen in het licht van de oor-
sprong van het simultaneum volkomen begrijpelijk.
Zie aant. 28
Ta.p.
RAI/I, ANHKEijsden, inv. nr XVII.
Zoals hij in een vertrouwelijk schrijven van 9 maart 1847 aan
ds. Suringar meedeelde, was hij niet van plan op dit soort ver-
zoeken in te gaan, zo lang hij daartoe vanwege het Provinciaal
Kerkbestuur niet duidelijk gemachtigd was, (jr RAM
AINÉHKEijsden, inv. nr 28.
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Straatnamen Midden jaren zestig, bij de bouw van plan Noord, stond de fruitteelt in Eijsden nog
“in volle bloei". Toch moest, met de aanleg van deze wijk, menige fruitweide wij-
ken voor deze nieuwbouw. Was dit de reden dat het gemeentebestuur meende er

Leg! pOnlIStl'aElt goed aan te doen om in deze voormalige boomgaarden drie straten te vernoemen
_ naar drie fruitsoorten? Ofvoorzag zij dat nu, ruim 4ojaar later, de fruitteelt van

BaSte l'ddlkkeStfâat toen -in die vorm- geheel verdwenen' zou zijn uit Eijsden? Voorzag zij dat menig
Eijsdenaar van nu niet meer weetwaar deze namen voor staan? Hoe zal dat zijn

Kl U mpkeSStl'Elat over nóg eens 40 jaar? Aan plan Noord de taak om de herinnering aan de drie
belangrijkste en bekendste fruitnamen van Eijsden in ere te houden: achtereenvol-
gens een peer,V een kers en een appel.

Eijsden, Breust, Caestert en omgeving, lang I ,
. . . . › J -' r' f . -voor de uitbreidingen als

veldje, Noord, j í:- l _ I , V .j _ ,
l :_Mn/lml -Lñwfflvyjmf

/å/ f
Emmaplan. Op deze kaart is goed te zien dat - VI _ 1- "' `

_ 4 / l////
de nog losse kernen Eijsden, Breust, Hoog- .

~ ' -' i
_.- -.

,77'

' ` f- //.
en Laag-Caestert in een zee van boom- ' `| ' ' ` i

gaarden lagen. De bomen zijn aangegeven
j

met puntjes. Foto: EV2821 .
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1 .De Legipont van de \a
Legipontstraat l,

Deze peersoort Werd
Voor het eerst geteeld \t
rond 1800 in het
gehucht Larbuisson nabij
Charneux (Land van Herve)
door Martin Joseph Legipont,
fermier-horticulteur. De boom
groeit matig, hoog en Wordt,

eenmaal volgroeid, een
eigenaardige smalle boom met
één hoofdas en betrekkelijk korte
zijtakken. Het silhouet is zeer
goed herkenbaar. De boom dient
op gezette tijden ontdaan te
Worden van de loodrecht
omhoog schietende scheuten.
Wanneer dit niet gebeurt, groeit
de boom dicht en daalt de
opbrengst. De Legipont vraagt

Legipont. Foto: Guy Schroen, 2005; 658491.

36

ROUTE DELEGIPoNT i

een goede, voedzame bodem. De
vrucht leent zich uitstekend Voor
bewaring in koelhuis en dat
komt de handelswaarde ten
goede.In zijn gloriejaren stond
de boom massaal aangeplant in
ons Limburg en in het Land van
Herve. Synoniemen zijn:
Fondante de Charneux, Merveille
'de Charneux, lVIiel de Waterloo
en Beurre des Charneux.

Vrucht: middelgroot, naar de kelk
buikig, naar de steel dun toelo-
pehd, gelijkmatig van vorm.
Kleur: groen met aan de zonziide
een lichte blos, gladde schil. Wordt
bij rijpheid geelgroeh.
Kelk: klein, halfopen.
Steel: lang, recht ingeplant.
Vruchtulees: wit, saprijle, zoet,
zacht en met een goede smaak.
Gebruikstijd: oktober - november
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De Basterddíkke van de /
Basterddíkkestraat

Wanneer we spreken over “onze”
Basterddikke dan kunnen we niet
voorbij aan de Abbesse de
Mouland. Deze kersensoort komt
al in de 14e eeuw ter sprake in
Moelingen, deVoerstreek, het
aangrenzende Walenland en in
Eijsden. Honderden jaren lang
Werd deze kers, in mandjes, naar
Engeland geëxporteerd. Daar
Werd ze hoofdzakelijk gebruikt
als verfstof voor het kleuren van
de Wol Waarmee onder andere de
bekende Harris Tweed Werd
geweven. Ook Werd de Basterd-
dikke gebruikt Voor de bereiding
Van jam. Omdat de kers voor
deze jambereiding vrij duur Was,
Werd er voor de goedkopere
jamsoorten appelmoes aan toege-
voegd. Deze kers stond ook Wel
bekend als “ijskers”: reeds lang
Werd hij voor latere consumptie
bewaard in ijskelders of in vaten
in waterputten neergelaten tot
juist boven het Waterpeil.
De bomen van dit ras zijn zeer
grote knapen. Ze Worden hoog
en breed en aan snoeien hoeft
weinig aandacht te Worden
besteed. De kleine kersen hangen
in trosjes Van 5 à 6 stuks massaal
aan Vrij lange stelen aan de
boom.Vandaar dat de soort in de
dorpen “op de berg”, zoals in
Mheer en Noorbeek, als “lang-
staart” bekend stond. Een oogst-
opbrengst van 1000 kg per boom
Was niet uitzonderlijk. Hierin
zijn niet meegeteld de kersen die
“hoger dan 60 laddersporten”
bleven hangen. Deze kersen, die
vroeg of laat op de grond Vielen,
Werden natuurlijk geraapt door
de minder bedeelden. De zeer
goede oogsten waren, zonder dat
men dat aanvankelijk Wist, geheel
afhankelijk Van kruisbestuiving.
Omdat Van oudsher in een ker-
senboomgaard meerdere soorten

voorkwamen, vormde dit geen
probleem. Een van die vaste
soorten Was het ras Enkele of
Dubbele Blankette, een Witte
meikers met een geringe han-
delswaarde. Deze soort Werd in
de jaren 1915-1925 massaal
gerooid met als gevolg dat de
vruchtbaarheid van de Abbesse
de Mouland snel achteruit ging.
Dat deze Abbesse de Mouland
destijds, Vanwege die Verminder-
de opbrengst, niet eveneens mas-
saal gerooid werd, is te danken
aan de Rijkstuinbouwconsulent,
Professor Ir. A.M. Sprenger. Door
onderzoek en proeven kwam hij
tot de conclusie dat het de Abbesse
de Mouland ontbrak aan goede
bestuiving van met name de
Blankette. Dit betekende de terug-
keer Van de Abbesse de Mouland.
Voor wat betreft de naam Abbesse
de Mouland wil de overlevering
het volgende: zij zou haar naam
ontlenen aan een Moelingse boe-
rendochter die intrad in een Waals
klooster en zo de kers binnen de
kloostermuren bracht.

37

De Basterddikken hangen aan hun lange stelen in trosjes aan de takken. Foto: Jean Creuwels, 2005;
JC0467-
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Nadat zij het tot abdis gebracht
had, Werden (in het Frans) haar
kersen naar haar vernoemd:
genoemd: de Abbesse de Mouland.
En nu dan ónze Basterddikke.
Vroeger ontstonden nieuwe ker-
sensoorten uit zaailingen. De
boeren lieten deze zaailingen uit-
groeien tot zij vrucht droegen.
Wanneer deze Vrucht in de
smaak Viel, voor Wat betreft
zowel kwaliteit als productiviteit,
ging men over tot enten. Dit
gebeurde op meerdere bomen
tegelijk. Op deze manier ging
deze nieuwe boomsoort zich
verspreiden.Als naam kreeg de
boom vaak de oude aanduiding
plus een streekreferentie. Zie
hiervoor ook het Eijsdener
Klumpke. Zo ontstond in Eijsden
omstreeks 1900 uit de Abbesse
de Mouland de zogenaamde
Basterddikke. Deze Eijsdense
variant van de Abbesse de
Mouland leverde een vrucht die
tweemaal zo dik Was als haar
voorgangster. De naam Basterd,
in de Eijsdense volksmond het
gezegde voor bastaard, verWijst
naar een kruising met de Abbesse
de Mouland als een van de
ouders. Het is niet uitgesloten dat
in een bestaande Abbesse de
Mouland spontaan een tak
(mutant) ontstaan is, die dikkere-
kersen gaf en die men is gaan
vermenigvuldigen. Mutanten
kunnen ontstaan door klirna-
tologische omstandigheden,
zoals strenge vorst, straling
of chemische invloeden.
De Basterddikke Werd in
1908 voor het eerst aan-
gevoerd op de veiling.

Het Klumpke van de
Klumpkesstraat

De herkomst Van het Kluinpke is
niet bekend.Vermoedelijk komt
de boom uit Duitsland. Omstreeks
1840 dook dit ras voor het eerst
op in Nederland en Wel in de
omgeving van Eijsden.Vandaar de
naam Eijsdener Klumpke, ook Wel
genoemd Sabot d'Eijsden of (voor
de Franstaligen) Posson Rouge de
Hollande. De naam Klumpke
dankt de appel aan het kenmer-
kende bobbeltje daar Waar de steel
overgaat in de vrucht.Van het
Eijsdener Klumpke is een rode
mutant bekend, het Gronsvelder
Klumpke. De eerste boom van
deze variant Werd gevonden in de
“Daor”, de Weg die loopt door
het droogdal dat zich uitstrekt van
Gronsveld naar Cadier en Keer.
Hoewel beide Klumpkes van
smaak nagenoeg gelijk zijn, Was
het Gronsvelder Klumpke door
zijn rode kleur commercieel meer
Waard.De boom komt alleen voor
als hoogstam. Hij vormt hangen-
de, toch Wel stevige, grove takken.
Door deze vorm konden de stam-
men gemakkelijk scheuren. De
boom moest daarom al snel wor-
den gestut. Het Eijsdener
Klumpke kwam vooral voor in
de grasboomgaarden op de

betere gronden.

38

Hier voldeed hij uitstekend zon-
der dat hij bijzondere verzorging
nodig had. De koeien vraten
graag aan de hangende takken!
Hoewel de appel hoog genoteerd
stond bij de lieflaebbers, Werd hij
commercieel beschouwd als een
matige handappel. De komst van
de laagstamcultuur betekende het
einde van de professionele teelt
van het Klumpke.

jean Creuwels

Bronnen:
IM. Brand, Hoogstamboomvruchten.

Een uitgave van de Stichting bindelijk
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1985.

L. Idema, Verdwenen appel- en peren-
rassen. Een uitgave van RIVRO
Wageningen (Rijksinstituut voor het ras-
senonderzoek van cultuurgewassen); 1983.

Hoofiisortiment van appels en peren.
Onder redactie van De Nederlandsche
Heidemaatschappzj; 1948. Uitgave.' In het
huis “De CrabbeJ', Arnhem.

_I. Hiemeleers en E.H.P Vanderhasselt,
Fruitteelt. Uitgave: De Belgische Boeren-
bond, 1947.

Pomalogia, Driemaandelijks Infbrma-
tieblad van de Belgische Nationale Boom-
gaarden Stichting. Diverse jaargangen.
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