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Van de redactie

Met deze aflevering van Uit Eijsdens Verleden sluiten We het jaar 2005
af. Het was een succesvol jaar.Van UEV verschenen de nummers 101,
102, 103 en de Index III op de nummers tot en met 100. Daarnaast
Werd in november het boek Blomme, meziek en leefde met verhalen
en gedichten Van Willy Theunissen uitgegeven. Binnen twee Weken
waren we bijna door onze voorraad heen en Was het boek zo goed
als uitverkocht!

Het zal u opgevallen zijn dat de inhoudsopgave uitgebreider is dan
voorheen. Niet dat er meer artikelen of rubrieken zijn opgenomen
- de variatie is als vanouds - maar We proberen voortaan de titels meer
beschrijvend te maken, zodat de bijdragen later aan de hand Van de
inhoudsopgave beter terug te vinden zijn. Zo vermelden We bijvoor-
beeld bij Kent u ze nog? Welke fotois daar aan bod komen en bij
Straatnamen Worden de namen Waar het hier om gaat, genoemd. Ook
reacties van lezers Worden apart vermeld met daarbij het artikel Waarop
ze betrekking hebben.

Nieuw in dit nummer is de biografie vanWAJ.Munier. U kent zijn
naam van de Vele artikelen die hij Voor ons tijdschrift schreef. Het is
voor het eerst dat We een biografie van een auteur opnemen.We kun-
nen ons voorstellen dat u eindelijk eens Wilt Weten Wie dat toch is, die
meneer Munier van wie u de naam zo vaak tegenkomt in UEV. Graag
vragen We uw reactie: Is het een goed idee om ook van andere schrij-
vers een korte biografie op te nemen?

Samen met deze UEV 103 en de Index III ontvangt u de acceptgirokaart
waarmee u uw donatie voor 2006 kunt overmaken. De minimumbijdrage
is niet verhoogd.Voor ê13,50 bent u al donateur en steunt u het Werk
van de stichting. U krijgt de nummers van UEV in 2006 dan zonder ver-
dere kosten thuis bezorgdWe hopen dat u ook in 2006 Weer donateur
zultzijn. U maakt met uw bijdrage het werk van de vele vrijwilligers van
de stichting mogelijk.Wij danken u daarvoor.We wensen al onze lezers
en in het bijzonder onze donateurs een voorspoedig en interessant jaar
2006. Moge Uit Eijsdens Verleden daar een klein beetje aan bijdragen.
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Begin en einde van de samenwerking tussen
de twee gereformeerde gemeenten Eijsden
en Dalhem, 1811-1827

De twee gereformeerde gemeenten, Eijsden en Dalhem, werden 19 mei 1811 toevertrouwd aan ds. Anton Adriaan Wierts van
Coehoorn (1782-1847).1 Wierts van Coehoorn zou in Eijsden gaan wonen en van daaruit beide gemeenten bedienen. Deze beslis-
sing maakte een eind aan de langdurige vacature in Eijsden. Een vacature die was ingegaan na de dood van ds. Nicolaas Vonck
op 14 oktober 1795.Z Omdat het Franse bewind bij de oprichting van de consistoriale kerk van Maastricht in 1805 slechts een
beperkt aantal predikanten toestond, werd de eveneens vacante gemeente van Dalhem3 aan genoemde predikant toevertrouwd.

Deze combinatie zou tot 1827 voortduren. Het was
in de beroepingsacte van ds.Wierts van Coehoorn
vastgelegd dat hij eenmaal per maand de diensten
zou verzorgen in Dalhem4 en daar beschikbaar zou
zijn voor degenen die een beroep zouden doen op
zijn pastorale zorg.5Volgens latere berichten heeft hij
deze opdracht tot in 1824 zeer nauwgezet uitge-
voerd. Omdat een voettocht Vanuit Eijsden te veel
krachten vergde, had hij zich voor deze telkens
terugkerende tochten een paard met rijtuig aange-
schaft. Om in een stalling te voorzien richtte hij op
het door hem bewoonde Kerenshof in Caestert een
hangar in.

Westportaal van de kerk van Dalhem, met daarboven de inscriptie 1714.
Foto: jean Creuwels, 2005; JCoggg.

De voornaamste zondagse dienst in Dalhem diende,
volgens de bepalingen van het simultaneum dat ook
daar van kracht was, plaats te hebben ,s morgens tus-
sen 9 en 11 uur, tussen de roomskatholieke diensten
in. Het was slechts een handvol gelovigen die de
gereformeerde diensten bijwoonde.Volgens een tel-
ling uit deze jaren telde de gemeente een dertigtal
zielen en slechts een tiental lidmaten.6 Daaronder
bevonden zich enkele notabelen van het stadje zoals
de burgemeester ter plaatse, jean Daniel Schrijvers.7

De nadrukkelijke aanwezigheid van de gereformeer-
de (hervormde) minderheid wekte steeds meer
ongenoegen van de in grote meerderheid rooms-
katholieke bevolking.ö Dat leidde onder het pasto-
raat van Maximiliaan Lepourceau (1817-1852)9
regelmatig tot ongeregeldheden. Deze bereikten in
1824 een hoogtepunt mede door toedoen van een
franciscaner pater.10 De dienst op 30 mei 1824 werd
ernstig verstoord.11 Er vielen zelfs klappen en ook
de predikant moest het ontgelden. De reactie liet
niet lang op zich Wachten.We zijn daaromtrent
bijzonder goed ingelicht. Dat is te danken aan de
pijnlijk nauwgezetheid waarmee ds.Wierts van
Coehoorn aantekening hield Van de gebeurtenissen
en de betreffende stukken in zijn prachtig hand-
schrift naar de betrokken instanties deed uitgaan.
Veel van de stukken, of afschriften daarvan, zijn
gebundeld terecht gekomen in het archief van de
classis Maastricht. Dit bespaarde ons grotendeels de
moeite van intensief archiefonderzoek elders.

De allereerste reactie kwam uiteraard van de ker-
kenraad van Dalhem en Wel op 3 juni 1824.12 Men
nam contact op met pastoor Lepourceau om bij
hem genoegdoening te bepleiten. Deze was echter
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niet daartoe genegen en gaf te kennen dat hij er op
uit Was de toegang van protestanten tot de kerk te
blokkeren. Daarop Werd besloten een beroep te
doen op de Directeur -Generaal van Hervormde
eredienst, Pallandt Van Keppel, U om deze aanval op
het statuut van simultaangebruik van de kerk van
Dalhem aan de kaak te stellen en aan te dringen op
redres.14 Tevens ging een rapportage van het gebeur-
de naar het classicaal bestuur te Maastricht met het
verzoek om een interventie. De reactie uit Den
Haag bleef lange tijd uit en ook de classis van
Maastricht bleef geruime tijd zwijgen. De predikant
besloot daarop uit eigen beweging de dienstverle-
ning in Dalhem Voorlopig te beëindigen.

Uit het beraad van de classis en de twee gemeenten
ontsprong op 5 juli een als Declaration gepresen-
teerd besluit.15 Dat besluit hield in dat ds.Wierts van
Coehoorn zijn preken in Dalhem slechts dan zou
hervatten, Wanneer het gouvernement hem daarmee
zou belasten. Tevens stond men hem, op zijn tocht
naar het stadje Dalhem, de beveiliging van een
tweetal (protestantse) gendarmen te paard toe. Deze
maatregel moest gehandhaafd blijven zolang pastoor
Lepourceau, die als de gevaarlijkste vijand Werd
gekarakteriseerd, het voor het zeggen had. Het stuk
ging de deur uit Voorzien van de handtekening van
de predikant en de heren van het consistorie van
Dalhem, te Weten de ouderlingen J.B.D. Somers en
_].D. Schrijvers (de burgemeester dus), en de diakens
].G. Delhaes en j.Vlerken. Deze blijk van instem-
ming met het door het classicaal bestuur uitgedok-
terd plan, ging terug naar Maastricht.

Het Wachten Was op de uitvoering van het besluit.
Een aanzet daartoe kwam op 12. juli van het classi~
caal bestuur in een schrijven aan de kerkenraad.16
Het advies luidde: neem in afwachting van de maat-
regelen van de Directeur -Generaal alvast contact op
met de maire, de burgemeester van Dalhem, en pols
of men bereid is de predikant alsnog een kans te
geven en hem in staat te stellen zijn pastorale func-
ties uit te oefenen. Het antwoord kwam op 22 juli

á

Barokaltaar in de kerk van Dalhem. Foto: Jean Creuwels, 2005; JC0987.

en dat luidde, zoals te verwachten van een burge-
meester die tevens ouderling Was van de hervormde
gemeente: natuurlijk! `7

Voor Wat betreft de gevraagde bescherming, hierin
moest hij middels een brief een dag later teleurstel-
len. Hij had in zijn district zeggenschap over enkele
gendarmes, maar die Waren allen katholiek en over
gendarmes buiten zijn district had hij geen enkele
zeggenschap. Deze beslissing moest hij overlaten aan
de gouverneur van de provincie Luik. Hij beloofde
zijn best te zullen doen, meer kon hij niet doen.Wel
Wist hij te berichten dat hij een gunstig schrijven
had ontvangen van de procureur des konings in
Luik, Dethiery, maar hij Wist inmiddels dat de predi-
kant slechts bereid was zijn diensten te hervatten,
nadat hij daartoe opdracht had gekregen van de
hoogste overheid.
ln een nieuw schrijven gaf de burgemeester de
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Glas-in-loodraam kerk van Dahlem. Foto: Jean Creuwels, 2005;]C0994.
Doopfont kerk van Dalhem. Foto: Jean Creuwels, 2005; JCoggo.

predikant de Verzekering dat hij, Wanneer zieken een
beroep zouden doen op de predikant, hij persoonlijk
voor diens bescherming zon instaan. 'il'irai même
vous chercher, si cela vousfait plaisir et si quelqu'un de Za
cammurze osaít vousfaire quelques insultes je l'errferaí
pzmir de suite, ayant le droit de l'arrêter”, verzekerde hij
hem. In een schrijven Van 24 juli, 11 paginals langlg,
stuurde ds.Wierts van Coehoorn een overzicht van
zijn bevindingen naar de classicale bestuurders.
Volgens zijn gewoonte nam hij daarin op de kopiëen
van de correspondentie zoals hij deze gevoerd had.
“Wat zal ik nu doen?”, Was de vraag die hij zichzelf
stelde. Hij liet daarop een uitvoerig antwoord Vol-
gen. Ik citeer daaruit: “Om mij niets te verwijten te
hebben, moet ik mij aan de verklaring van den 5den
houden en mij niet in het gevaar begeven, zoo die
Roomsche pastor door eenen blinden godsdienstij-
ver den eenen of anderen aanzette om mij op den
Weg van Eijsden naar Dalhem te beledigen. Als ik
toch nu met den schout Van Dalhem dien Weg Wil
doen, dan zal ik mijzelven, den kerkeraad en het
Classicaal bestuur tegenspreken, omdat de beveili-
ging der gendarmerie door alle die Heeren is goed-
gekeurd, die Volgens mijn gedachte nodig is, zoo
lang die Pastoor te Dalhem blijft en ik er den dienst
Waarneem.”

Na deze Wat bangelijk uitgevallen mededeling her-
nam hij zich door te verzekeren dat hij, Wanneer de
Directeur -Generaal daartoe de opdracht zou geven,
bereid Was in Dalhem opnieuw diensten te verle-
nen. Hij zou dit zelfs doen zonder de gevraagde
bescherming van gendarmes. Hij eindigde deze
lange brief met de belofte, ik citeer weer: “Als de
Minister spreekt, wensch ik mijn Werk met moed
voort te zetten en te eindigen, terwijl ik mij met
mijne Gemeente in het bijzonder aan uwe voorbid-
ding aanbeveel en van uwe vermogende interventie
den besten uitslag verwacht.” Zo beëindigde hij
zijn Weergave van de voorvallen in Dalhem en zijn
reacties daarop. Dat antwoord van de Directeur -
Generaal kwam dan eindelijk op 24 oktober 1824
en dat scheen hem inderdaad de opdracht te geven
terug te keren naar Dalhem en, te beginnen op 31
oktober, de maandelijkse dienst te verrichten.19 Het
voegde daaraan toe dat de voorzanger20 op de tus-
senliggende zondagen de diensten zou verzorgen.

Het is mij niet bekend of er ook een regeling getrof-
fen kon worden voor de gewenste beveiliging. Wel is
zeker dat de bedoelde dienstverlening de predikant
spoedig te veel werd. Hij richtte zich op 30 maart
1825 tot de classis van Maastricht met het verzoek
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Houten beeld Sint-Pancratius, patroonheilige van de kerk van Dalhem.
Foto: jean Creuwels, 2005; JC0986.

om van zijn taak ontheven te Worden.” Het hierop
Volgende advies, namelijk om zijn preek maar Op te
sturen naar de voorzanger en deze op die manier de
mogelijkheid te geven hem voor te lezen, bleek even-
eens geen goede oplossing. Uit een en ander blijkt
dat het de predikant gewoon te veel geworden was.
De behandeling van het verzoek om de combinatie
van Eijsden met Dalhem te beëindigen, Werd gevolgd
door een KB van 14 juni 1827 nr 138 Waarmee op
verzoek van ds.Wierts van Coehoorn de gemeente
van Dalhem, “tot hiertoe vereenigd met de gemeente
van Eijsden, Voortaan vereenigd zal Worden met
Verviers, tot zoo lang daaromtrent geen andere

7,beslissing zal Worden genomen .22 De uitvoering van
dit besluit liep nog enige vertraging op als gevolg van
nieuwe verwikkelingen in Dalhem. Maar ds.Wierts
van Coehoorn had inderdaad datgene bereikt waar-
om hij gevraagd had.

Het is hier niet de plaats ook de verdere verwikke-
lingen in Dalhem te volgen. Ik volsta met de mede-
deling dat deze verband hielden met de bouw van
een nieuwe kerk ter vervanging van het oude, in '
verval geraakte godshuis. Met ruime financiële steun
van de regering verrees in de jaren 1828-1829 een
nieuwe kerk. Deze kerk werd plechtig in gebruik
genomen op 13 maart 1830.23 De moeilijkheden
rond het simultaangebruik Van ook deze kerk zou-
den voortduren tot na de Belgische Opstand in 1830
en zouden eerst in 1837 tot een einde komen.24

W.A.]. Munier

1 Hij was de zoon van Gideon Adriaan l/Vi'erts, ritmeester in
dienst van den Staat, en van Maria Petronella Anemaat. Hij
werd gedoopt op 10 maart 1782,I GABreda, DTB -registers,
inv. nr 33, f. 1 6
Verdere bijzonderheden omtrent zijn beroeping naar Eijsden in
mijn bijdrage in dit blad over de predikantswoning, UEV
nr 101, april 2005.

2 Ds. Nicolaas l/bnck was predikant-in Eijsden van 1770 tot
1795,I EA. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse her-
vormde predikanten tot 1816, dl.2: Gemeenten, Dordrecht
1996, 96.

3 Bijzonderheden over Dalhem bij:j. Detro, Dalhem - “le Comte",
Dalhem z.j'. , met uitgebreide literatuurlijst.

4 Deze beroepingsacte bevindt zich met een aantal begeleidende
stukken in NADen Haag, arch. Departement van Hervormde
Eredienst, inv. nr 340, 276-279.

5 In de tussenliggende zondagen zouden de diensten verzorgd
worden door de voorlezer en voorzanger onder toezicht van het
tonsi'storie.
Volgens een opgave van 19 julil 1827 door ds. E Roedi'ger, pre-
dikant van Verviers, waren er toen 15 commiiniants in Dalhem
en telde de gemeente 7 kinderen, RALM, arth. C1Ma, inv.
nr 129, een bundel ingekomen stukken over de jaren 1824-
1833, omslag 1827, nr 70. Zie voor bijzonderheden over deze

protestantse bevolking van Dalhem bij Detro, a.w., La religion
rejbrme'e et ses pasteurs, 345-349. Hij vermeldt in de lijst van
predikanten niet ds. l/Vierts van Coehoorn en gaat nadrukkelijk
in defout met de bewering: En 1801 le Consistoire de
Dalhem nlexistait plus et le tulte restant sans pasteur malgré
un essai de rattachement à Eijsden en 1611, 348.
Hij was burgemeester van 1812-1830, Detro, a.w., 192.
Bijzonderheden over het totaal der bevolking vindt men bij
Detro. w., 325 onder noot 39,' voor de jaren 1828-1847 ver-
meldt hij een bevolkingstoename van 1034 tot 1300.

9 Over het pastoraal van deze “prêtre admirable'), Detro, aw.
325vv.

10 In het hierna te noemen schrijven van ds. VVierts van Coehoorn
van 24 juli 1824 valt de naam van Pirson, vicaire de St. Remy.
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11 In de acten van de kerkeraad van Dalhem vindt men deze
datum en slechts weinig bijzonderheden over de aard van de
verstoring van de dienst; zie RALM, arch C1Ma; inv. nr 129l
omslag 1824, nr 44.

12 Tap. onder nr 48.
13 NNWB IX, Leiden 1933, 748-749 (Ramaer).
14 Met grote verontrusting schreef men hierover.' De vergadering

met leedwezen....bemerkende, hoe het bijgelocyr met vereenigde
krachten, zoo hier als elders, er zich op toelegt om in den tegen-
woordigen tijd deszelfs ouden heerschzucht weder ten top te
voeren....verzoekt hij door gepaste middelen den voortgang van
zulke gedreigde overheersching, zoo veel mogelijk, in de beginse-
len te keer te gaan.

15 RALIVI, archC1Ma, inunr 129, omslag 1824, onder nr 53.
16 RALIVI, archC1Ma, inunr 5, notulen 1816-1830,flf 380-

3 82.
17 De briefwisseling tussen kerkenraad en burgemeester, cyfgehan-

deld per expres op 22 juli, is in zijn geheel opgenomen in de
lange brief van ds. l/Vierts van Coehoorn aan de classis van 24
juli 1824.

18 Dit lange stuk, met de nummering van 1 t/m 11 op de pagi-
nas, is gericht aan de classis met de aanhef: VVelEerwaarde en
Zeer geleerde Heeren, Geëerde Mede Broeders.

19 Zie daarover RALM, arch C1Ma, inv. nr 5 (1816-1830), het
verslag van 26 september 1829,f 499 Vblgens agenda nr 52
was ontvangen een missive van de Directeur -Generaal van 21
juni 1827 nr 2 ten geleide van KB 14juni, nr 138 houdende
dat op verzoek van VVierts van Coehoorn de gemeente van
Dalhem...voortaan zal vereenigd worden met Verviers.

20 Dat was vermoedelijk de heer] Delhaes.
21 RALIVI, archC1Ma, inv. nr 129 ondergenoemde datum in

omslag 1825.
22 De gemeente bleef onder Verviers; zie voor bijzonderheden:

Protestantisme aux jrontiêres. La Reforme dans le oluchel de
Limbourg et dans la principauté de Liège (XVIe-XIXe siècles).
Actes du Colloque (réd. Philippe Denis),Aubel 1985, in het
bijzonder de bijdrage: Hugh R. Boudin, La contribution
Verviétoise au projet d'un synode des églises protestantes Belges
en 1832, 267-278.

23 Detro, a.w., 327.Architect was] N. Chevron die de nieuwe
kerk bouwde op de plaats van de oude, zij het met een ruimer
volume.

24 DetroJ a.w., 32 7, noot 77 onder verwijzing naar een werk van
Rahlenbeck dat echter geen bijzonderheden bevat over de
manier waarop dit gebeurde...

Biografie WAJ Munier

WA. J. Munier Wordt geboren op 20 december
1919 in Den Haag. In 1936 gaat hij, na het beëindi-
gen Van d'e MULO-opleiding, naar het seminarie
van de paters der H.H. Harten in Sint Oedenrode.
In 1939 legt hij bij deze congregatie de geloften af
en in 1944 Wordt hij, na studies in Nuland en
Valkenburg, tot priester gewijd onder de klooster-
naam Bonifacius*. Gedurende vijftig jaar, van 1941-
1991, Woont hij bijna onafgebroken aan de Cauberg
inValkenburg.Van hieruit verricht hij zijn priester-
lijke activiteiten in verschillende Zuid-Limburgse
dorpen Waarvan ruim tien jaar in de Maastrichtse
parochie St.-Salvator (Daalhoí). Zijn Werkzaamhe-
den strekken zich eveneens uit over enkele tientallen
kloosters in de regio, van zowel mannelijke als
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vrouwelijke religieuzen. Zijn belangrijkste opdracht
geldt het onderwijs aan medebroeders in opleiding.
Van 1947-1951 verblijft hij in Rome en studeert
daar kerkgeschiedenis aan de faculteit van de
Gregoriana-universiteit en promoveert hij in 1951
op een proefschrift dat is gewijd aan de Nederlandse
curiaal Willem van Enckenvoirt (1464-1534). Het
hieraan voorafgaande onderzoek neemt een begin in
het Vaticaans archief te Rome en vormt het begin
van onderzoeksactiviteiten in enkele tientallen
archieven in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland,
Oostenrijk en Spanje. Zijn onderwijsactiviteit krijgt
een uitbreiding na de fusie Van het scholasticaat in
Valkenburg met soortgelijke instituten in Aalbeek,
Wittem en tenslotte RoermondVanuit deze institu-
ten zal de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat
(HTP) in Heerlen voortkomen, Weer later (in com-
binatie met de universiteit van Nijmegen) de
Universiteit voor Theologie en Pastoraat (UTP).
Hier zal hij tot zijn emeritaat in 1985 hoogleraar
kerkgeschiedenis zijn. Zijn publicistische activiteiten
gaan ook na zijn emeritaat onverminderd door.
Hem valt een belangrijke rol toe in het tot stand
brengen van een Atlas bij de geschiedenis van
Limburg en Wijde omgeving. Binnen de kerkhistori-
sche inbreng verzorgt hij een drietal grootbladige
kaarten Waarin uitvoerige toelichting over de perio-
des 1559-1801, 1801-1821 en 1821-1840. Het zijn
vooral de bijzonderheden omtrent het opheffen van
de bisdomrnen Roermond en ,s-Hertogenbosch,
met hierin de geschiedenis van de laatste
Roermondse bisschop VanVelde de Melroy, die hem
bezighouden, zoals dat reeds eerder, rond zijn proef-
schrift, gebeurde met de geschiedenis van
Nederlanders aan hof en curie in Rome. Zijn Werk-
zaamheden op dit terrein brengen hem een belang-
rijke ontdekking. Deze ontdekking zal zijn verdere
levensloop in aanzienlijke mate gaan beheersen. Bij
zijn onderzoek in het Provinciaal Archief te
Maastricht ontdekt hij de bundel PA 11059 Waarin
talrijke bijzonderheden' over de bouw van een vier-
tal protestantse kerken in respectievelijk Beek,
Gulpen, Heerlen en Meerssen tijdens het Belgisch
bewind over het latere Nederlands Limburg van
1830-1839. Deze bundel vormt het begin van een
omvangrijk onderzoek naar het fenomeen van het
simultaneum, een uniek instituut in de Nederlandse
kerkgeschiedenis (1632-1858), en resulteert in de
publicatie van zijn studie “Het Simultaneum in de
Landen van Overmaas". Deze studie opent een 'Wijd
onderzoeksveld naar de verhoudingen tussen de
katholieken en protestanten in Zuid-Limburg en
aangrenzende gebieden Waarbinnen Eijsden, zoals

We hebben kunnen lezen en nog zullen lezen, een
geheel eigen plaats in neemt.
*) Anno 2005 zijn kloosternamen niet meer in
gebruik (red).

Trees Jacobs

Publicaties W.A.]. Munier in Uit Eijsdens Verleden
Aantekeningen bij de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters
van Breust-Eysden in de Staatse tijd (1656-1795) Deel 1 (UEV26)
Aantekeningen bij de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van
Breust-Eysden in de Staatse tijd (1656-1795) Deel 2 (UEV27-z8)
Aantekeningen bij de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van
Breust-Eysden in de Staatse tijd (1656-1795) Deel 3 Slot (U EV29)
Enkele merkwaardige documenten uit de moeilijkejaren in de
geschiedenis van de Heerlijkheid Eysden 1 (UEV34)
Enkele merkwaardige documenten uit de moeilijke jaren in de
geschiedenis van de Heerlijkheid Eysden 2 (UEV35)
Kanttekeningen bij enkele achttiende eeuwse lidmatenlíjsten
v.d. gereformeerde gemeente van Eijsden (1700-1795) (U EV77)
Joost Hendrik Tessenhuizen, een valsmunter uit Eijsden (ter
dood gebracht in 1721) (UEV8o)
De gereformeerde gemeente Eijsden en het beheer van de
simultaankerk ter plaatse (U W94)
De gereformeerde gemeente Eijsden en het beheer van de
simultaankerk ter plaatse. Deel ll: Begrafenissen in de kerken
van Eijsden en Sint Geertruid (UEV97
De gereformeerde gemeente Eijsden en het beheer van de
simultaankerk ter plaatse. Deel lll: Het onderhoud van de
simultaankerk (UEV100)
Verwikkelingen rond een predikantswoning in Eijsden (UEV101)
Plannen tot beëindigen van het simultaneum in Eijsden tijdens
het pastoraat van ds Anthon Adriaan Wierts van Coehoorn
(1811-1847) (UEV102)
Begin en einde van de samenwerking tussen de gereformeerde
gemeenten Eijsden en Dalhem (1811-1827) (UEV103)



uit eijsdens verleden nummer 103, december 2005

Kent u ze nog?

Jongerenkoor parochie H. Martinus te Breust-Eijsden, 1973



___
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De foto Werd gemaakt door de
Eijsdense fotograaf Paul Rutten
op de binnenplaats van Kasteel
Eijsden bij de presentatie van een
“grarnmofoonplaat” met liedjes
van de jongerenkerk bij gelegen-
heid Van de viering van het eer-
ste lustrum van de “jongerenkerk
van Breust-Eijsden” op 21 okto-
ber 1973. Foto: EV.

De jongerenkerk van Breust-
Eijsden Was in leeftijd, naVenlo,
de tweede jongerenkerk in
Nederland. De oprichting van het
“Jongerenkoor” vond zijn oor-
sprong bij de Eijsdense studenten-
vereniging Pius X die bij de vie-
ring van een jubileum een H.Mis
liet opdragen die muzikaal Werd
opgeluisterd door een groepje
jongeren.Vanaf dat moment fun-
geerde deze groep als
jongerenkoor bij de Jongerenkerk
van Breust-Eijsden. De groep
telde al spoedig Wel 50 zangers. Er
Werd niet geselecteerd op zangta-
lent iedereen mocht meedoen.
Eenmaal per Week Werd gerepe-
teerd o.l.v. Paul Philippens of Lei
Crombach.jo Consten schreef
Veel teksten voor de jongerenvie-
ringen. Met Pinksten Werd meest-
al een Hlvlis opgedragen bij
kasteel Eijsden. Kapelaan
Hegtermans Was de geestelijk lei-
der en Nieke Huijnen, Was secre-
taris Pastoor Marcus heeft in die
periode de bronkprocessie omge-
turnd tot een lopende
Eucharistieviering, de jongeren-
kerk nam toen het initiatief om
tijdens de processie te collecteren
voor de armen in de derde
Wereld. Wie Weet nog meer te
vertellen over de jongerenkerk en
het jongerenkoor?

Guy Schroen
met dank aan Paula Wolfs en Virtorine Rutten voor
hun medewerking.

1 2 3
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Jongerenkoor parochie H. Martinus,
21 -10-1973

1 Tino Peerboom;
2 Noël Spauwen;
3 Léon Lemmens;
4 Harry Schillings;
5 Paul Philippens;
6 Michel Feijs;
7 Jan Aarts;
8 Victorine Spauwen;
9 Margriet Jacobs;
1o Nieke Huijnen;
11 Manon Weerts;
12 Trudy van de Venne;
13 Sissy Beijers
14 Lisianne Willemsen;
15 Elianne Géron;

Sylvia Duijsens;
17 Monique van de Haak;
18
19 Manon Holla;

Nicole Franssen;
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21 Lei Crombach, dirigent;
22 Marlies Nelissen;
23 Paula Wolfs;
24 Annelies Wolfs;
25 Gabriël Schmeits;
26 Suzanne Purnot;
27 Joanetta Piters;
28 Betteke van 't Land;
29 Zijderveld;
go Zijderveld;
31 Jacqueline van Luytelaar;
32
33 Carla Lucassen;
34 Biesmans;
35 Lenie Op 't Roodt;
36 Biesmans;
37 Huub Suma;
38 Jan Formannoy;
39 Jano Di Mauro.
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Een banale rechtszaak in 1779

De waterradmolen genaamd de Bannael-Moolen of Eijsder-
Molen, gelegen langs de Voer te Laag Caestert -Eijsden, is
eigendom van graaqillaume Antoine Maur Bernard de
Geloes, heer van Eijsden. Deze molen is een mooie bron van
inkomsten voor zowel de graafalsook voor de pachter vande
molen. Alle Eijsdenaren zijn namelijk verplicht hun granen in
deze molen te laten malen (het Bannaelrecht). Tegen betaling
uiteraard. Iemand die zijn graan elders laat malen kan, bij
ontdekking, minstens rekenen op een fikse boete.

Op 11 maart 1767 onderkruist Joannes Henricus
Paquaij (oud 55 jaar en gehuwd met Maria Aen)
een notarisakte die oorspronkelijk opgesteld is door
notaris Bartholomeus Wijers.Joannes Paquaij neemt
hiermede de pacht van de Banaalmolen over van
Joannes Jacobs uit Mheer die vanaf 1764 molenaar is
geweest. In 1770 overlijdt Joannes Henricus Paquaij.
De weduwe, Maria Aen, kan als pachteres in de
molen blijven Wonen; ze heeft 4 volwassen zonen en
2 dochters die, indien nodig, een handje kunnen
helpen.Twee zonen,Joannes junior en Mathijs
Paquaij, zijn in Vaste dienst als molenaarsknecht.

utto tlr'illeni- Hess

Graaf de Geloes benoemt op 5 augustus 1777 Otto
Willem Ross tot schepen in Eijsden. Hij volgt
Theodoor Vander Wood op. Deze laatste was tot nu
toe notaris, schout en schepen in Eijsden en ook
nog schepen in Oost.Theodoor heeft alleen het
schepenambt in Eijsden opgegeven. Otto Willem
Ross woont sinds 1773 in den leooperlfuyf aan de
Kerkstraat in Eijsden.

Otto Willem Ross (gehuwd met Johanna Clara Van
Auw), schepen in Eijsden, heeft op 2 januari 1779
een halve ton viersturjversbíer uit Maastricht laten
komen en in zijn kelder gelegd. Daarmee heeft hij
gehandeld in strijd met de Wetten van de bannalíteljt.
Daarin Wordt o.a. bepaald dat alleen in Eijsden
gebrouwen bier, getapt en verhandeld mag Worden.
De keurmeesters Van Eijsden zijn ook degenen die de
prijs Van bier Vaststellen: ten hoogste 6 oort per kan.

Omdat bier brouwen alles te maken heeft met gra-
nen malen, krijgt Otto Willem Ross het aan de stok
met de Bannael Moolenaarsse Maria Aen, Weduwe van
Joannes Paquaij senior.

\_.Éfagfig ršeeiieste

Op 11 februari 1779 richt Otto Willem Ross een
schrijven (8 paginas) aan schout en schepenen van
Eijsden met bovenstaande titel.Volgens hem is het
invoeren Van Maastrichts bier nooit verboden
geweest. Toch hebben twee zonen Van de weduwe
Pauwleen, molenaerse van de Eijsdermolen, nadat
bekend geworden was dat in de kelder Van Otto
Ross Maastrichts bier Was, dit bier uit die kelder
willen halen. Die tWee zonen zijn Joannes en
Mathijs Pauwleen. Ze gebruikten daarbij grove scheld-
woorden met dreijgementen en gevloele en getier.
Daardoor ontstond er een hele oploop aan het huis
van Ross, zoals dorpskundig is. Otto Vindt dat voor
eigen rechter spelen niet kan en niet mag. Zeker
niet ten aanzien Van mensen aan Wie de Prince het
toezicht op de naleving van de Wet heeft gegeven.
Otto heeft de Weduwe en haar twee zonen laten
dagvaarden om vandaag deze Clagt en volgende
Conclusie te overhandigen.Verder Verzoekt Otto dat
de rechtbank zal gebieden aan Joannes en Mathijs
hun strcybaere daad te beteren met openbaer teken van
leetwesen. Ze moeten ook aan Otto Willem Ross
hun excuses aanbieden en tevens Veroordeeld wor-
den tot een boete Van 25 pattacons (1 pattacon =
4 gulden).

P Haasje net lmrfz. Merrf...ie

De advocaat van Otto Willem Ross (Joannes
Laurens Vermin) vindt bovenstaand Verhaal te kort
en onvolledig en dient op 25 februari 1779 een
nieuw rekest in (17 paginais, 36 artikelen). Met korte
memorie wordt hier bedoeld een breeduitgemeten
Verhaal over Wat er allemaal gebeurd is.Volgens de
advocaat is de heer Ross ook nog mishandeld
geworden; Otto Ross schaamde zich, als medelid
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van de justitie, om dat in zijn klacht op te nemen.
De beklaagden hebben Otto met met vuisten in het
gezicht geslagen; de jongste Paelee (dat is Mathijs)
Was de ergste. Ook gebruikten zij grove scheldwoor-
den. Ross zou voor zijn leven hebben moeten vre-
zen ware het niet dat de toegestroomde menigte de
partijen gescheiden hield.Vooral de Vrouw van Otto
Willem had de schrik goed te pakken.Trouwens het
is dorpskundig genoeg, en de meeste schepenen
Weten het ook, wat brutale gasten deze mnlders jongen
zijn. Zij liggen Voortdurend overhoop met de inwo-
ners van Eijsden en mishandelen dese en ghene en dat
gaat al geruime tijd zo.

In de schepenkamer hebben de beklaagden net
gedaan alsof zij in opdracht van graaf de Geloes
handelden. De heer Ross is ervan overtuigd dat de
graaf verre van dese beklaegdens in hun boosaerdig doen te
stijven, hun selfs sal vefibezjen. De beklaagden hebben
het niet kunnen opbrengen om hun leedwezen te
betuigen aan de heer Ross. De advocaat schrijft over
de beklaagden dat sig openbaert hun arglistig en vuijl
bestaen. Het is zonneklaar: hier moet streng gestraft
worden. De eis is incartemtíe (gevangenisstraf) om de
rust en de orde in Eijsden te herstellen.

5:11: L

Dezelfde dag nog Wordt het vonnis uitgesproken;
dat is een beetje merkwaardig want een rechtszaak
behoort Volgens een vast patroon te verlopen. Zou
de dubbelfunctie van Ross (klager én rechter) er iets
mee te maken kunnen hebben? Hoe het ook zij, de
schepenen van Eijsden lasten de gedaegden in judicio
blootshoofs en opene deure met geboogen leniën opentlijle te
verklaaren hare begaene daad leet te weesen.]an en
Mathijs moeten God, de justitie en de heer Ross
om vergiffenis bidden.TeVens worden ze Veroor-
deeld in een boete van 25 gulden ten behoeve Van
de armen, alsmede in de kosten van de rechtszaak.
Aangehaald wordt dat hiermee niets gezegd is over
het bannaelrecht van de weduwe Packaíj. Het vonnis
is ondertekend door Hubert Nolens.

ú

I3

Puur toevallig is op deze dag Maurus Vaessen, privé-
adVocaat van graaf de Geloes, in het schepenhuis.
Hij hoort het vonnis uitspreken en spitst de oren bij
het horen van de term bannaelrecht. Hij wil kopieën
hebben van alle akten die over deze rechtszaak gaan.
De kopieën wil hij de gebiedende heer (graaf de
Geloes) doen toekomen. Hij wil ook appèl aanteke-
nen tegen het vonnis, maar dat wordt hem gewei-
gerd.

iH~`lfÉfštwi

De poppen zijn aan het dansen. Maria Aen heeft op
2 maart 1779 aan twee advocaten machtiging gege-
ven om hoger beroep aan te tekenen bij het Hoge
Gerechtshof inValkenburg. Die twee advocaten zijn
mr. Maurus Vaessen en mr. j. Guinoseau.

lleïl- "'tf. „ii . .Mi

Mr. J. Guinoseau schrijft op 3 maart 1779 (in
opdracht Van Maria Aen) een brief (7 paginas) aan
de Wel Edel Gestrenge Heer Vbogd van het Land van
Valckenborg. Op hoge poten vertelt Maria Aen, wedu-
We van jan Pasquaí, haar visie op het gebeuren. Niet
haar zonen zijn Verantwoordelijk; zij, Maria Aen,
heeft haar zonen (molenknechten) opdracht gegeven
naar de heer Ross te gaan. Ze moesten aan Ross vra-
gen of hij het bannaelrecht, dat Voor vreemde bieren
betaald moet worden, wilde Voldoen. Otto Willem
Ross heeft daarop haar zonen bejegend met brutali-
teijt. Pas toen hebben de zonen gezegd dat, in geval
van weigering, zij het recht hadden het bier uit de
kelder te halen. Ross heeft daarop gezegd dat, als ze
dat zouden doen, hij met zijn snaphaan (geweer) te
keer zon <gaen. De zonen hebben niet anders gedaan
dan telkens te reageren op wat Ross zei. De proce-
dure die de rechters in Eijsden volgden, en het von-
nis worden als niet rechtsgeldig verworpen door
Maria Aen. Zij tekent nu inValkenburg bij het Hoge
Gerechtshof appèl aan en verzoekt om besthn'jfibrieven
die de overbrenging van de processtukken uit
Eijsden naarValkenburg mogelijk maken.
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Nog dezelfde dag meldt het Hoge Gerechtshof het
appèl te accepteren. Het vonnis uitgesproken in
Eijsden moet even op een zijspoor gezet Worden.
De processtukken moeten naarValkenburg Worden
gebracht.

Op 5 maart 1779 laat Maria Geuten, weduwe van
Frans Lousberg, door notaris Theodoor vanderWood
een verklaring opschrijven. Om te beginnen zegt ze
96 jaar oud te zijn en nog helder van geest. Dat laat-
ste kan kloppen; de leeftijd niet, ze is “pas” 81 jaar
oud. Maar voor deze verklaring is het belangrijk zo
oud mogelijk te zijn. Ten behoeve van Maria Aan
weduwe vanjoannes Pacquai bannael moolenaersse deser
Heerhjcleheljd zegt ze dat zij gedurende haar levens~
loop niet anders heeft meegemaakt dan:
1) dat ingesetenen deser Heerlijcleheijd gehouden en ver-
plzgt zijn op de dwanclemoolen dezer Heerlzjcleheid, en
behoorende aen den HoogEdelen Heer alhier (graaf de
Geloes), te maalen.
2) dat als iemand elders zijn granen liet malen, de
knechten gerechtigd Waren dat gemalen graan in
beslag te nemen. Men mocht zelfs de broden uit de
ovens halen als deze gebakken Werden met elders
gemalen graan.
Dat recht kwam toe aan de Bannaelmoolen van de
graaf, gelegen in Caustert. De ouders van Maria
Geuten en zelfs de voorouders hebben haar dat altijd
voorgehouden. Men kan zeggen dat het bannaelrecht
van alle onnadenleelr'jke tijden geqfiïecteert is geweest.

Eenzelfde soort verklaring Wordt op 9 maart 1779
afgelegd door Catharina Corvers, weduwe van
Godefiidus (Govert) Nolens. Zij geeft als leeftijd op
90 jaar en smokkelt daarmee 2 jaar: ze is 88 jaar
oud. Notaris Theodoor vanderWood schreef de ver-
klaring op.

Ordinairen dag Van regt gehouden binnen Eijsden den 11
meert 1779. Er is een verzoek uit Valkenburg binnen
gekomen om de processtukken over te brengen naar
Valkenburg. Otto Willem Ross trekt zich niets aan
van het appèl van Maria Aen in Valkenburg en eist
van de mede-schepenen uitvoering van het vonnis.
Binnen 12 dagen zouden de gebroeders Pacquaíj aan
het vonnis moeten voldoen, anders volgt er executie
van goederen en komen er extra kosten. De mede-
schepenen zijn Wat voorzichtiger geworden. Ze stel-
len de zaak in handen van de President - schepen
Caspar Otzeling. Deze moet “Valkenburg” proberen
te overtuigen van hun juiste handelwijze. Otto

14

Willem ziet de bui al hangen en geeft aan zijn advo-
caat,j.L.Vermin, een volmacht om te handelen naar
goeddunken (11 maart 1779). De heerVermin gaat
aan het Werk en produceert, dezelfde dag, Weer een
Requeste tenfine van Recordíum.

De gebeurtenissen aan het huis van Ross worden
Weer aangehaald. Enkele nieuwe feiten Worden toe-
gevoegd: één van de broers Pat/eaij heeft in het ver-
leden een seleeren persoon maestngter wittebrood afgeno-
men en hem tot bloedens toe geslagen. De jongsten
_]oannes Paque (dit klopt niet; de jongste is Mathijs)
heeft Ross met vuisten bewerkt. Dezelfde joannes
heeft nog rondverteld dat, als hij gezien had dat
Ross het bier in zijn kelder aan het inladen Was, hij
en zijn broer dan den bodem van de halfir ton soude
ingeslagen hebben en het bier in de asschen laeten loopen.
De broers hebben op de eerste rechtszitting nog niet
eens tegengesproken dat een en ander gebeurd is. In
de marge van het rekest voegen de schepenen van
Eijsden hier aan toe dat de gebroeders Packaij tijdens
de rechtszitting Weinig respect getoond hebben voor
de heren van de rechtbank. De President heeft hen
nog voorgehouden dat ze niet zo authoritief te Werk
moesten gaan.

Nogmaals Wordt de gebroeders aangeraden sehielijle
den heer Ross excuíjs te vroegen en de costen betaalen. De
mede-schepenen zouden dan proberen de heer Ross
over te halen om daar genoegen mee te nemen. De
druk op de ketel Wordt verhoogd door de broers
Voor te houden dat ergere dingen te Wachten staan
als ze niet meewerken: eenige weeleen op water en
brood. De broers blijven echter standvastig en Weige-
ren dit aanbod.

Op 16 maart 1779 legt jan Theunissen, inwoner van
Eijsden, een verklaring af ten behoeve van Otto
Willem Ross. Het is al een tijdje geleden gebeurd, _
maar hij Weet het nog precies: op 19 maart 1777
kwam Theunissen uit Maastricht gelaeden met eenig
wittebroot. In Eijsden aangekomen trof hij joannes
Paleaije die hem het wíttebroot Wilde afpakken.
Theunissen zei toen nooit gehoord te hebben dat
hij geen wíttebroot mocht invoeren. Hij voegde er
aan toe vraegt maer wat uw toekomt ile sal het u geven.
Maar joannes Paque luisterde niet naar goede woor-
den; hij greep jan Theunissen bij de keel en heeft
zijn aensícht geblesseert dusdaeníg dat er het bloed cyliep.
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Joannes Packaije nam de Witte_
broden en bracht ze naar zijn
moeders huis.

Even daarna Was Joannes Pakaeije
teruggekomen. De vrouw Van Jan
Theunissen zag dat haar man zo
onordentelijle mishandeld Was en
Wilde tussenbeide komen.
Niettegenstaande zij zwanger Was
stootte Joannes Pakaeije haar tegen
de borst zodat ze 3 voeten verder
op de grond Viel. Ze Was geheel
buíjten haer seh/en. Daarop Was
Joannes Paleaei naar het huis van
Jan Theunissen gegaan en zei: ik
heb hier nog wittebroot gesien en dat
moet ik nog hebben. Onmiddellijk
daarna sloeg Joannes Pakaije de
Vensters aan de deur in en haalde
het Wittebrood uit het huis.Jan
Theunissen heeft zich toen
beklaagd bij de Schout. Deze
beloofde er Werk van te maken,
maarJan Theunissen heeft nooit
meer iets vernomen.

Berigt en Rescriptie

De President van de rechtbank
in Eijsden, Casparus Otzeling,
(tevens Waarnemend secretaris)
schrijft op 18 maart 1779 een
behoorlijk lang epistel (17 pagi-
nais). De brief is gericht aan de
voogd en schepenen van
Valkenburg. Om te beginnen
geeft hij een verklaring Waarom
men op 25 februari 1779 snel-
recht heeft toegepast op Joannes
Packaij. Een medeschepen moest
beschermd worden tegen
geweld, overlast en belediging.
Onlangs nog zijn bij 2 schepe-
nen de ruiten van hun huizen
ingegooid. Bewijzen heeft men
niet, maar men kan daar bij wel
iets denken. Dat gaf de schepe-
nen het recht een stuk Van de
procedure over te slaan. Bijna
het hele Wetboek komt er aan te
pas en men gaat terug tot Wets-
artikelen uit 1613 l

'A ï ti*-
De Eijsdermolen of Banaalmolen op de Voer in Laag-Caestert, in 2002. Deze en andere watermo-
lens in Eijsden zijn uitvoerig beschreven in het boekWatermolens in Eijsden, door M. Meerman,
uitgegeven door de Stichting Eijsdens Verleden in 1990. Foto: Guy Schroen, GS1574.

Van alles Wordt er bij gehaald om
aan te tonen de verkeerde heerssugt
van wederspannige en quaetwillige
íngesetenen van Eijsden. Zo heeft
men, ondanks de mededelingen
op souveraine placaeten, bomen en
heggen langs de wegen niet
gesnoeid. De wegen kunnen
daardoor niet opdrogen door Son
en Wind en blijven onbegaanbaar.
De strekking van het verhaal is
dat men Wel hard moet optreden
tegen kWaadWilligen onder het
motto: den geene die de quaede spa-
ert, is vreet teegen de goede. Een regr-
vaerdzge gramschap en wraake op
zijn tijdt is beter ende voor de
Gemeene Best voordeeliger als te veel
traagheid en slappigheid.

Schepen Otzeling meent ook dat
de verkeerde persoon appèl heeft
aangetekend. Niet Maria Aen is
veroordeeld in Eijsden maar haar
twee zonen.Verzocht wordt om
het aangetekende appèl nietig te
verklaren.De rechters verzoeken
de advocaat (Guinoseau) van
Maria Aen om op deze brief te
reageren op de volgende ordinaire
dag van recht.

Requeste

Maria Aen is het niet eens met
de gang van zaken. Op 24 maart
geeft ze haar reactie op boven-
staande brief van Otzeling. De
heren rechters van Valkenburg
Waren akkoord met haar appèl-
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aanvrage en nu moet ze ineens reageren op een
brief Van een schepen.Tevens klaagt zij dat de recht-
bank in Eijsden gewoon doorgaat met de uitvoering
Van het vonnis. Het Hoge Gerechtshof geeft Maria
Aen gelijk en laat de schepenen Van Eijsden Weten
dat ze ogenblikkelijk het vonnis moeten opschorten.

Ordinairen dag van Recht gehouden binnen Eijsden den
25 meert 1779. Otto Willem Ross is koppig en zegt
niets te Weten van aangetekend appèl inValkenburg
en het buitenspel zetten van het vonnis. Hij eist uit-
voering Van het vonnis.

Voogtgeding gehouden binnen Eijsden den 15 April
1779. De heer Ross heeft kennis genomen Van het
appèl door Maria Aen inValkenburg. Hij blijft ech-
ter op zijn standpunt staan: de rechtbank in Eijsden
heeft Vonnis gewezen en dat vonnis moet Worden
uitgevoerd omdat Maria Aen niet Veroordeeld is
maar haar beide zonen. Otto Willem Ross verzoekt
om sommatie van de broers Pacquaij' en de schepe-
nen verlenen toestemming tot sommatie.

Verclaeršnge

Op 19 april 1779 zijn voor notaris Theodoor
vanderWood Verschenen Hendrick Delbouille (de
notaris schrijft de Boulle) en zijn echtgenote Anna
Collings. Hendrick is herbergier en Woont al een
hele tijd in Eijsden. Ten behoeve van Maria Aen
laten Hendrick en Anna opschrijven dat zij ook
Maestrichter bier getapt hebben tegen ses oortjens de
kan. Het bier betrekken zij uit de brouwerij Van Sr.
Nicolaes Rutten te Maastricht Voor vijfi"guldens de
ton. Als bannael regt betalen zij, voordat ze een ton
opsteecken, aan Maria Aen 31/2 stuíver per ton.

Eelang

De advocaat Van Maria Aen is op de ordinaire genachde
Van 22 april 1779 inValkenburg voor het Hoge
Gerechtshof verschenen. Hij zegt daar tegen de rech-
ters dat die in Eijsden zich niets aantrekken Van wat
hier in Valkenburg bevolen Wordt. Als reactie op het
herigt en rescriptie van Casparus Otzeling dient hij een
verweerschrift in (13 paginaš, 58 artikelen). Hij geeft
toe dat Otzeling erg bedreven is in het opstellen Van
dit soort geschriften. Maar deze keer egter den bal ten
eenmaal mislaat. De brief van Otzeling bevatte in hoog
dna/ende en tot walgens toe herhaalde uitdrukkingen die
nergens op slaan. Maria Aen mag in dit geval best
Voor haar zonen opkomen. De broers Pacquai hebben
hun wangedrag ook nooit toegegeven; ze hebben het
alleen gehad over bier uit de kelder halen en in
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beslagnemen. De advocaat gebruikt de uitdrukking
middag klaar als iets duidelijk is. Nu zeggen Wij zonne-
klaar. De onpartijdigheid van de rechtbank Wordt in
twijfel getrokken. Immers de klager is tevens rechter;
het zou best Wel eens kunnen zijn dat zijn medesche-
penen Otto Willem Ross in bescherming nemen.
Een rechtbank moet in Ross de biertapper zien en
niet de schepen Van Eijsden. Dan zal blijken dat
eigenlijk Ross de verdachte is. De advocaat spreekt
het vertrouwen uit in de rechters vanValkenburg; zij
zijn immers aequítabele Rigters.

everšzf engez: p. Ufessfuldíen

De Lieutenant- Voogd van Valkenburg (Adriaen
Lodewijk Pelerin) schrijft op dezelfde dag een brief
(4 paginas) aan schout en schepenen van Eijsden.
De processtukken zijn nog steeds niet inValkenburg. ^
De rechtbank Van Eijsden heeft niets te beslissen
over wel of niet rechtmatig aangetekend appèl door
Maria Aen. Ze zijn ook onbevoegd, om te Weigeren
de processtukken over te brengen naarValkenburg.
Met enigszins dreigende taal laat de voogd Weten
anders naar andere middelen te moeten grijpen om
de processtukken te bekomen.

Fíequeste

Op 24 april 1779 stuurt de advocaat Van de Weduwe
Van jean Packai weer een brief (4 paginals) naar het
Hoge Gerechtshof in Valkenburg. Daarin beklaagt zich
Maria Aen dat de rechtbank in Eijsden toch gewoon
doorgaat met het ten uitvoer brengen Van het vonnis;
men heeft sommatie Van de broers gevraagd en ver-
kregen. Ze vraagt de rechters vanValkenburg om in te
grijpen. Deze laatsten geven daarop de secretaris van
het Hoge Gerechtshof opdracht een brieffortíoris te
schrijven naar Eijsden met het bevel verder niets te
ondernemen in de rechtszaak.

Sommatie

Gerechtsbode Bartholomeus Wijers heeft op 26 april
1779 de gebroeders Pacquai toch gesommeerd aan
het Vonnis te voldoen.

Jalltefiiargsa Lode naar Eijsden

29 april 1779: het Hoge Gerechtshof vanValkenburg
stuurt, naar aanleiding Van de sommatie, een bode
naar Eijsden met de mededeling dat de Eijsdense
rechters onbevoegd zijn om te Weigeren de proces-
stukken over te dragen.Verder deelt het Hof mee
dat zij aan de Voogd van Valkenburg overlaten welke
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middelen gebruikt gaan Worden om de stukken te
laten overbrengen.

Missive

De Voogd vanValkenburg, Adriaen Lodewijk
Pelerin, probeert het op dezelfde dag nog eens met
een zeer correcte brief. Weer Wordt de rechters van
Eijsden voorgehouden dat zij onbevoegd zijn in
deze zaak. DeVoogd vertrouwt erop dat de schepe-
nen van Eijsden de processtukken zonder uitstel zul-
len overbrengen naarValkenburg. Een tweede
beschn'l'fbriefWordt tegelijk in Eijsden aangeboden.
Op de eerste beschrijfbriejt hadden de schepenen van
Eijsden niet gereageerd. Zoln brief is het oflticiële
Verzoek met opgave van de reden Waarom proces-
stukken moeten Worden overgebracht.

Requests

Nogmaals 29 april 1779: Otto Willem Ross Wil
voorkomen dat de rechtbank van Eijsden door de
knieën gaat en de processtukken naarValkenburg
brengt. Hij schrijft meteen na ontvangst van de
Valkenburgse brief zijn rekest en dient het in. De
beklaagden proberen via het appèl onder hun straf
uit te komen. Maria Aen moet niet denken dat
Ross, voor 25 gulden boete ten behoeve van de
armen en het beleijden van leetu/esen door de broers, soo
sot sal zijn daarvoor hoge gerechtskosten in
Valkenburg te riskeren. Het liefst zou Ross de gehe-
le rechtszaak laten verzanden, maar daardoor Wordt
de eer en het gezag van de rechtbank, Waarvan hij
lid is, ondermijnd. En dat mag niet Want anders de
geheele policie in duigen leijd en als schipbruele in den
grond staet te zijlen. De heer Ross verzoekt toestem-
ming om getuigen onder ede verklaringen te laten
afleggen. Er zijn echter te Weinig schepenen aanwe-
zig zodat die toestemming er niet komt.

\lernaeffag

Als notaris verdient Theodoor vanderWood goed
aan allerlei verklaringen ter ondersteuning van
Maria Aen en als schout bekijkt hij de rechtszaak
Weer met andere ogen. Op 20 mei 1779 komen
Martin Jeunhomme (inwoner van Caestert-Eijsden)
en Sr. Henrick Pieters (nu schepen in Breust en
vroeger collecteur in Eijsden) naar de notaris met
het volgende verhaal. Ongeveer 3 maanden geleden
Waren in het huis van Henrick Pieters aanwezig
Otto Willem Ross (schepen en biertapper), Martin
Jeunhomme en Henrick Pieters zelf. Ross Was over
de ruzie aan het vertellen tussen hem en de gebroe-

__
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ders Pacquuij. Daarbij zei hij dat als de broers het
bier in beslag hadden genomen en Maria Aen had
dat goedgevonden hij haar met zijn snaphaen de
knooleen in stucleen zoude geschooten hebben. Henrick
Pieters vond dat wel een erg gedurfde uitspraak en
zei tegen Ross: Mijn heer Ross ide en zoude voor al het
bier Jt geene in de u/erelt is geen mensch willen schieten.

Inventaris

President schepen Casparus Otzeling maakt op 21
mei 1779 een inventaris op van alle processtukken
die overlegd zijn. Hij komt op een aantal van 16
stuks. Onder deze inventaris staat dat al deze stuk-
ken in bezit van de heer Otzeling zijn.

Requeste

De advocaat van Maria Aen heeft op 5 juli 1779
weer een brief (4 paginas) geschreven aan de Voogd
vanValkenburg. Maria was er van uitgegaan dat nu
alle beletsels uit de Weg Waren geruimd om de pro-
cesstukken naar Valkenburg te brengen. Maar niets is
minder waar. De rechters van Eijsden beweren nu
dat medeschepen Otzeling zig hadde meester gemaakt
Van de processaele stukken. Hij heeft ze te sonnen gege-
ven en zal niet toestaan dat ze Worden overgebracht
(de bruine galnoten-inkt die gebruikt Wordt verliest
zijn kleur onder invloed van UV-stralen die in het
zonlicht voorkomen). Maria Aen vraagt de rechters
in Valkenburg om actie te ondernemen.
De secretaris vanValkenburg krijgt opdracht ervoor
te zorgen dat de stukken in Valkenburg komen. De
begeleidende gerechtsbode moet, bij Weigering, de
middelen van contrainte gebruiken.

..- send

Op 8 juli 1779 laat de secretaris vanValkenburg, P.
vanden Heuvel, aan de rechters van Eijsden weten dat
de stukken binnen 3 dagen inValkenburg moeten
zijn. Ofte anders dat wij hoe wel noghtans ongaerne de
middelen van contrainte daer toe dienende ter executie sullen
laeten stellen. Dit bericht is gebracht door Dorus Heerings
(lenegt van den cipier op den landhuijze van valkenborg). In
de gerechtskarner te Eijsden laat hij Weten dat, binnen
3 dagen, de schout en één schepen van Eijsden zich
in gijseling te Valkenburg moeten begeven.

.sfi .n -srašfgteg ine Weg?

Een dag later schrijft de President schepen Casparus
Otzeling aan het Hoge Gerechtshof dat hij niet
begrijpt waarover het gaat. Er is alleen een clagtig
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Requeste Van Otto Willem Ross Van 11 februari Een eerdere versie van dit artikel werd in 1995 gepubliceerd in het
1779 en een mondeling verhoor op 25 februari Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, nr 23.
1779 van Matthijs en Joannes Pacleaij of Paleai, afge-
nomen door de schepenen. Hoe kan de Weduwe Bronnen
Pat/eat' vragen om processtukken over te brengen als WMF I Wflfefmolem í” Eijfdfm
deze er niet zijn ? De WeduWe Paquaij had zich ADÃICÉB ï 41311511016 Geloef

. ._ . .. - artinus Parochie Breust
beter moeten informeren bij de rechters in Eijsden. LVO 2 Landen Van Overmaas

NRM = Notarisaleten Rijles Archig'Maastricht
Door deze leugenachtige Wending aan de zaak te

i geven is er dus ook nooit een vonnis geweest en zal
het appèl inValkenburg Wel vernietigd zijn.Vanaf ' 1764 22-01 mil/IE 154

1767 11-03 DG 1404deze datum is namelijk inValkenburg niets meer 1770 05_10 MPB 21
terug te vinden over deze rechtszaak. 1777 19-03 LVO 3243

05-08 LvO 5239
Nieuwe fieïdaagde 1779 02-01 LVO 8243

1 1 -02 LvO 8243
In Eijsden ligt dat anders. Na de vakantiemaand gigš ilâgMgššš
augustus 1779 blijkt dat er iets veranderd is in de 03_03 ' LVO 8243
verhoudingen binnen het college van schepenen in 05-03 NRll/I 211
Eijsden. Op 9 september 1779 eist de officier van 09-03 NRM 211
justitie (Theodoor vanderWood) dat Otto Willem 11:32 gig gšíg

j
Ross Wordt bedaegt om te verschijnen voor de recht- 16_03 LVO 8243
bank van Eijsden 18-03 Lvo 8215

18-03 LVO 8243
l Op 16 september 1779 staat Otto Willem Ross in de 24-03 LVO 8243

beklaagdenbank. De aanklager begint het verhaal met ä?82 gig ššjå
de oude gebruiken en de politique ordonnantien op te 15_04 LVO 8243
sommen over de handel in bier. Brouwers en tappers 19_04 NRM 21 1
mogen geene bieren ontsteeleen om te verkoopen eerst en 22-04 LuO 8215
vooral behoorlijcle door de keurmeesters zijn gekeurt en op 22-04 LVO 8243
behoorlijclee prijs gesteld ten hoogsten tegens ses oortjens de *32-31 14/8 ššzlš
kan. Als de inwoners van Eijsden verplicht zijn zich 29:04 i110 8213v
aan de Wetten te houden dan geldt dat zeker voor 20_ 05 NRM 211
Wethandhavers. Desalniettemin heeft schepen Ross 21-05 LvO 8243
vreemde bieren getapt en verkocht tegen 4 stuivers per 10-06 LVO 5240
kan. De ofticier van Justitie eist dan ook een boete van ggz; 5/8 ggz;

l 3 goud guldens en veroordeling in de gerechtskosten. 09_07 Lïo 8243
l Otto Willem vraagt een kopie van de aanklacht, zodat 22-07 LVO 5240

hij deze op zijn gemak kan bestuderen. 09-09 LvO 5186
16- 09 LvO 5240

Vreemd lier 25-11 LvO 5186
1780 22-01 LvO 5187

verkopen van vreemd bier door de heer Ross. De
oude gebruiken blijken niet zo waterdicht te zijn als
eerst leek. Men maakt nu onderscheid tussen vreemd
bier en bier uit Maastricht. Dat laatste bier zou niet
onder het verbod vallen. Omdat schepen Otto
Willem Ross bier uit Maastricht had gekregen,
besluit men tot een minnelijke schikking. TWee sche-
penen krijgen de opdracht om, samen met graaf de
Geloes, nu eens op papier te zetten welke rechten
precies aan het bannaelrecht kunnen Worden ontleend.

Op 22 januari 1780 wordt Verder gekibbeld over het

A.P.L. Paquaij
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Kroniek 1991

Januarilapríl
Vanwege de Golfoorlog (Desert
Storm) Werden in Eijsden alle
officiële carnavalsactiviteiten
afgelast. Het betrof de sleutel-
overdracht, de optochten in
Mesch, Eijsden, Gronsveld,
Rijckholt en in Oost-Maarland
en de uitreiking van de Gouden
Cramignon aan Ben Schmitz,
voorzitter van de KRO.
Voor de carnavalsverenigingen
kwam een nieuwe subsidierege-
ling tot stand. Om voor een sub-
sidie in aanmerking te komen
Werd de Voorwaarde verbonden
dat de betreffende vereniging
jaarlijks een optocht dient te
organiseren. De hoogte Werd
bepaald op de gemiddelde bijdra-
ge in de periode 1986-1990.

januari
De heer Plorent Albert, treedt
vanwege leeftijds- en gezond-
heidsredenen terug als afge-
vaardigd bestuurder Van de
Zinkwit Nederland in Eijsden.
Hij Wordt opgevolgd door de
heerVersteegh, Voorzitter van de
Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Maastricht.

Januari
De gemeente is in onderhande-
ling met Planburo Jongen om
een bestemmingsplan voor het
Withuis te realiseren. De
Stichting Leefbaar Withuis heeft
haar Wensen reeds aan de
gemeente kenbaar gemaakt.

Februari/maart
De gemeenteraad vergaderd, in
Weerwil van de bevolking, achter
gesloten deuren over de 'Struc-
tuurvisie Winkelvoorzieningen
kern Eijsden'. De Winkelstruc-
tuurvisie is door Planbureau
Jongen uitgewerkt op verzoek
van de Raad van Eijsden die
daartoe in mei 1988 had beslo-
ten.Volgens de plannen zouden
de winkels zo veel als mogelijk
geconcentreerd moeten worden
in de Breusterstraat, Kennedylaan
en aan de Vroenhof/Kerkstraat
met een nieuw winkelcentrum
met woningen ter plaatse Van
basisschool De Cramignon aan-
de Breusterstraat. Een gedeelte
Van de financiering van dat plan
zou daarmee gedekt zijn.
Nieuwbouw van De Cramignon
is voorzien tussen de Serviam
MAVO en de gymnastiekzaal aan
de Marathon en de Hubert
Smeetsstraat. De Cramignon Was
reeds op twee locaties aan de
Breusterstraat gevestigd, hetgeen
niet als prettig Werd ervaren.Voor
de nieuwbouw zou een bedrag
Van 4,5 miljoen gulden noodza-
kelijk zijn, waarvan ruim 7 ton
niet gedekt zijn. In een eerdere
openbare hoorzitting verzetten
omwonenden en de onderne-
mersvereniging Van Eijsden zich
hevig tegen het plan. Zij richten
het Comité Winkelcentrum Nee
op. Zij laten de gemeente Weten
niets te zien in de bouw van een
Winkelcentrum en verzoeken de
gemeente de koppeling winkel-
centrum-schoolgebouw los te

'___
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laten en de huidige hoofdlocatie
van De Cramignon uit te brei-
den en de EDAH aan de
Wilhelminastraat anders in te
richten en te Vergroten.
De Winkelstructuurvisie Vraagt
ook aandacht Voor het herinrich-
ten van de Vroenhof en het aan-
passen van de Maasoever. Door
een noord-zuid verbinding langs
de Maas zou het kasteel een
meer prominente plaats kunnen
innemen in het toerisme, de
Trichterweg zou een boulevard
moeten worden en de mogelijk-
heid van een voetveer worden
bestudeerd. Ook stelt de visie
voor het station van Eijsden te
verplaatsen naar het Verlengde
van de Breusterstraat.
Na de besloten raadsvergadering
besloten BSIW van Eijsden om
de besluitvorming over het al dan
niet concentreren van winkels uit
te stellen omdat 'er teveel zaken
zijn die nadere bestudering ver-
dienenfl Door het Actiecomité
Winkelcentrum Nee! Werd dit
besluit verfoeid. Men had liever
gezien dat BôcW het voorstel aan
de raad zou voorleggen zodat
deze het plan kon afblazen.
Uiteindelijk besloot BöcW het
conceptplan terug te trekken en
niet voor besluitvorming aan de
raad aan te bieden. Dat schoot de
VVD en de PvdA weer in het
verkeerde keelgat die zich buiten
spel voelden gezet. “Maar ook
zonder structuurvisie kunnen we
in Eijsden best verder leven, vatte
burgmeester Frans Cortenraad
alle discussies samen.
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Februari
In de raadsvergadering Van
5 februari Werd Wim den Os
(VVD) geïnstalleerd als raadslid
in opvolging van Wien Wijnen.
In dezelfde Vergadering Werd
Warnier (PvdA) geïnstalleerd als
opvolger van Bets van den
Abeele die sedert eind 1986 in
de raad zat..

Februari
Op 1 februari opende peuter-
speelzaal Roelekeboel (hoofd-
locatie aan de Hutweg in Maria-
dorp) een dependance in het
voormalige Philipsgebouw aan
de Wethouder Broersstraat in
Breust. De aanhoudende stroom
peuters, mede ingegeven door de
nieuwbouw in het Poelveld,
noopte daartoe. De Roelkeboel
verzorgt de opvang van 125 peu-
ters en kleuters. De ouderbijdra-
ge Wordt aangevuld met een
gemeentelijke subsidie.

Februari
Op 7 februari ontving Thérèse
Vranken uit handen van burge-
meester Frans Cortenraad de

Zilveren Krab. Deze' onderschei-
ding Werd aan haar toegekend
door het Koningin Wilhelmina
Fonds vanwege haar meer dan
25-jarige inzet voor het fonds
t.b.V. de kankerbestrijding, met
name vanwege de organisatie van
de jaarlijkse collecte.

Februari/april
Door het bisdom Roermond
Werd in december 1990 Rudolf
van de Hout benoemd tot
pastoor van de parochie Maria
ten Hemelopneming in Maria-
dorp. Hij aanvaarde zijn benoe-
ming echter niet. Het bisdom
benoemde daarop Frans Caste-
lein, pater franciscaan, als pastoor
van de parochie. Hij werd gebo-
ren in Leiden en in 1958 priester
gewijd. Frans was kapelaan in
Haarlem, Delft, Amsterdam en
Lichtenvoorde. Sedert 1972 Was
hij achtereenvolgens pastoor in
drie parochies in Zuid-Duitsland.
Vanaf september 1988 was hij
pastoor in Swolgen en Tienray.
Vanwege gezondheidsredenen
heeft hij de bisschop gevraagd
om overplaatsing naar een klei-
nere parochie. Op 14 april werd
hij in Mariadorp geïnstalleerd.

2.0

Februari
Op de eerste zondag van de
vasten vond in diverse buurt-
schappen van Eijsden het traditi-
onele Koekerelle plaats.

Maart/aprillseptember
De PvdA en deVVD stellen een
onderzoek in onder alle ouders
met kinderen tot 10 jaar naar de
wenselijkheid van een nieuwe
Bijzonder Neutrale Basisschool
in de kern van Eijsden (een
school niet gebaseerd op een
geloofsovertuiging). Zij Willen de
uitslag van het onderzoek laten
meewegen in de besluitvorming' rondom het Winkelstructuurplan,
waarbij ook grote aanpassingen
zijn voorzien m.b.t. de onder-
wijslocaties. Bestuur en directie
van de (katholieke) basisschool
De Cramignon hekelen het plan.
Zij vinden dat er al voldoende
onderwijs keuze mogelijkheden
in Eijsden zijn en vinden een
verdergaande versnippering niet
gewenst.
De enquête, Waarmee de ouders
van 830 kinderen werden bena-
derd, wees uit dat dit schooltype
zeker op 200 leerlingen kon
rekenen. Door de Stichting
Bijzonder Neutraal Onderwijs
Eijsden Werd mede op basis van
deze uitslag een aanvraag inge-
diend bij de gemeente om per
1 augustus 1992 met dit type
school van start te mogen gaan.
Door de gemeente Werd inge-
stemd met het verzoek Door de
Provincie Werd de school als
onderwijsinstituut goedgekeurd,
Waarna de Weg open lag Voor de
realisatie. Onderzocht moest nog
Worden Waar de school gehuis-
vest kon worden. In het ene sce-
nario was voorzien dat de school
in hetzelfde gebouw als de
Cramignon gehuisvest zou Wor-
den. Het andere scenario ging uit
van nieuwbouw bijvoorbeeld in
het Poelveld.
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Maart V
Hubo Macheels, de doe-het-zelf
zaak aan de Diepstraat 12, in
1970 begonnen, Werd per 28
maart opnieuw geopend, maar
nu als onderdeel van Houtland.
De zaak gaat verder onder de
naam Houtland Macheels.

Maart/oktober
In 1991 Was het 50 jaar geleden
dat kunstenaar Teun Roosenburg
kasteel Oost betrok. Bij gelegen-
heid Van dat jubileum Werd een
tentoonstelling georganiseerd in
het Provinciehuis en verscheen
op 18 oktober het boek 'Kasteel
Oost en zijn kunstenaars, (uitge-
verij Van Spijk,Venlo).

“`
KASTEEL Voosr

EN ZIJN KUNSTEIAAIU

Maartldecember
Het Waterschap Roer en
Overmaas begint in samenwerf
king met de betrokken Belgische
instanties met het verbreden van
de Voer en het aanleggen van
waterbufiers om schade aan
bebouwing en Wegen in Mesch
tegen te gaan.Van de Europese
Gemeenschap Werd een bijdrage
van 9 ton ontvangen voor dit
grensoverschrijdende project. Het
ligt in de bedoeling om de Voer
op termijn ook geschikt te
maken voor het kweken van de
regenboog-forel en de beekforel.
Daartoe dienen meerdere vistrap-
pen aangelegd te worden.
Om de Voer ter hoogte van de
Muggemolen te kunnen verbete-
ren moest een juridische strijd
gevoerd Worden met de eigenaar
ervan. Deze bestreed niet zozeer
de noodzakelijkheid van de aan-
passingen, maar de juridische
onderbouwing ervan.

April
Aan de Hutweg beginnen de
voorbereidingen voor de aanleg
van een nieuw kerkhof. Tegen
medio 1992 zal de eerste fase
gereed zijn.

'_É

2.I

April
Op 8 april stopte de Eijsdense
Ouderbrigade, die schoolgaande
kinderen hielp bij het oversteken,
met haar klaar-over-werk. Een
nijpend tekort aan vrijwilligers
lag daaraan ten grondslag. Zelfs
een oproep vanaf de preekstoel
voor nieuwe brigadiers bracht
geen soulaas.

April
De bij de FNV aangesloten Werk-
nemers van de Zinkwit dreigen
met acties. Zij Willen daarmee
hun eisen voor een loonsverho-
ging van 4%, de invoering Van
een vijfploegendienst, een betere
jubileumregeling en een aanvul-
ling op de uitkering voor volledig
arbeidsongeschikte Werknemers
afdwingen.

April/mei [juni/juli
Door burgemeester en Wethou-
ders van Eijsden Wordt voorge-
steld om het wagenpark van de
vrijwillige brandweer van Eijsden
uit te breiden met een nieuwe
brandweerauto (personeel-mate-
rieelauto met een motorspuitaan-
hanger) met een maximale aan-
schafprijs van 235.000 gulden ter
vervanging Van een tankautospuit
uit 1972. Een en ander als uit-
vloeisel van een rapport van de
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Inspectie Van het Brandweer-
wezen. De leden Van de brand-
Weer Vinden echter dat de nieu-
we aanschaf onvoldoende is om
hun Werk goed te kunnen doen.
Zij Willen een andere wagen met
meer mogelijkheden (tankauto-
spuit), de meerkosten daarvan
Worden begroot op 65.000 gul-
den. BåcW en de gemeenteraad
Van Eijsden Willen daar echter
niet aan toe geven. Het gehele
korps van 24 leden diende daar-
op onder aanvoering Van hun
commandant Gerard Van der
Cruijs collectief hun ontslag in`
Per 1 juni had Eijsden geen vrij-
Willige brandweer meer tot haar
beschikking. De aanleiding tot

l deze zware reactie van het korps
l Werd mede ingegeven door een
l opmerking Van burgemeester

l Cortenraad, die stelde dat het
Eijsdense 5Vrijwilligerskorps het
niet zonder hulp Van een profes-

` sionele brandweer kan stellen7 bij
het blussen van grote branden.
Door deze opmerking Voelde het
korps zich niet serieus genomen
en zwaar ondergewaardeerd. Het
opstappen Van de hele ploeg
betekende ook dat de bij het

' korps behorende duikploeg niet
meer inzetbaar Was.

- Gedurende de patstelling werd
de brandweerzorg in Eijsden
door Maastricht Waargenomen.

I Op 2 juni moest de brandweer
van Maastricht inderdaad uitruk-
ken om een schoorsteenbrand in
de Graaf de Geloeslaan te blus-
sen. Per 7 juni trok het korps in
Eijsden op indringend Verzoek
van de Nederlandse Vereniging
voor Brandweer Commandanten
(NVBC) hun ontslag weer in
lom de Veiligheid Van en de
brandweerzorg voor de burgers
te garanderen,. Door een Van de
sectiecommandanten van de Ver-
eniging Werd een bemiddelings-
poging ondernomen om burge-
meester en brandweer Weer bij

elkaar te brengen. Door brand-
weer en NVBC werd een rap-
port opgesteld waarin de organi-
satie en het uitrustingsniveau Van
de Eijsdense brandweer werden
beschreven.

April
Het door Eijsden Gifvrij in 1988
bij de Raad van State aangespan-
nen beroep tegen de beslissing
Van Gedeputeerde Staten Waarbij
aan de Gemeenteraad Van Eijsden
toestemming werd Verleend om
zinkassen en verontreinigde
grond, afl<ornstig van terreinen in
het bestemmingsplan Poelveld,
gedurende een bepaalde termijn
op te mogen slaan op het terrein
van de Zinkwit BV Werd door de
afdeling geschillen van de Raad
Van State verworpen. Eijsden
Gififrij betoogde dat er meer
grond Was aangevoerd dan afge-
sproken, dat de bewaartermijn
door de gemeente Was opgerekt,
en dat Vergunning Verlening
getoetst had moeten worden aan
de Wet Chemische Aívalstoffen
i.p.v. aan de Afvalstofienwet.
Ondanks dat alle punten in
essentie waar zijn, en de vergun-
ningverkrij ger zich niet aan de
afgegeven vergunning houdt,
besliste de Raad dat op grond
daarvan de verleende Vergunning
niet Vernietigd kan Worden.

April
In een spoedzitting van de
gemeenteraad van 5 april besloot
de gemeenteraad om aan
gemeentesecretaris jean

2.2

Bronckers (CDA), die per 16
april als deputé zal toetreden in
het nieuwe college Van Gedepu-
teerde Staten van Limburg, een
terugkeer garantie te Verstrekken
(onbeperkt buitengewoon ver-
lof), wanneer hij na zijn eerste
zittingsperiode niet als GS-lid
zou Worden herkozen.

April
jean Wolfs, musicus, werd bij
gelegenheid Van zijn 40-jarige
inzet als organist en dirigent Van
het Basilicakoor van de Onze
Lieve Vrouwe Basiliek in
Maastricht benoemt tot Ridder
'in de Orde Van Sint Silvester.

Aprilimeí
Onder leiding van trainer Bèr
Roosen wisten de spelers van
Oranje Boys opnieuw kampioen
te worden in de eerste klasse A
van de afdeling Limburg. Na een
periode Van zeven jaar mogen zij
Weer voetballen in de vierde
klasse KNVB.
In Eijsden wist het Voetbalteam
onder de bezielende leiding van
de trainers Jean Beijers en Harry
Sneepers de kampioenstitel



binnen te halen in de tweede
klasse A, Waardoor ze promoveer-
den naar de eerste klasse F.

April Koninginnedag
Bij gelegenheid van Koninginne-
dag Werd Jo van Aubel onder-
scheiden met de Ridderorde ver-
bonden aan de Orde van Oranje
Nassau.Van Aubel Was op dat
moment 20 jaar lid van de
gemeenteraad van Eijsden
(geïnstalleerd in september 1970),
Waarvan 16 jaar Wethouder
(sedert 1974). Binnen diverse
Eijsdense verenigingen Vervulde
hij bestuursfuncties.

Mei
De I.VN.-afdeling Eijsden richt
de Werkgroep Daslicht op. Zij
ijveren Voor het opsporen van
dassenburchten en de bescher-
ming daarvan. Coördinator Van
de groep Werd Jean Creuwels.

Mei
Tijdens de hoogmis in de Sint
Pancratiuskerk van Mesch Werd
het nieuwe vaandel van de jonk-
heid van Mesch ingezegend. Het
vaandel werd ontworpen door

enige jonkheidsleden. Het doek
Wordt gesierd door een afbeel-
ding van de kerk, de patroonhei-
lige van de jonkheid Sint
Pancratius, en een ode aan de
schoonheid van dorp en land-
schap. Het nieuwe vaandel ver-
vangt het in 1945 in gebruik
genomen vaandel.

Mei
In aanwezigheid van vertegen-
Woordigers van Rijkswaterstaat,
van de gemeente Eijsden, en van
bijna alle inwoners van hetWit-
huis ontvouwde Planbureau
jongen het rehabilitatieplan voor
het Withuis. Het is bedoeling om
op de plaats van de garage en het
tankstation vanVan der Cruijs hui-
zen te bouwen en de rijksweg te
voorzien van parkeerhavens en
bomen.Ter plaatse van de grens-
overgang is een kunstwerk voor-
zien.Aan het verzoek van de
Stichting Leefbaar Withuis om de
Rijksweg door de bewoningskern

door egalisatie te verlagen Werd
met name vanwege financiële
overwegingen door Rijkswaterstaat
geen gehoor gegeven. Per 1 janua-
ri 1993 werd de eivormige Weg
aan de provincie Limburg over
gedragen. Het verzoek aan de
gemeente om eindelijk een brug
aan te leggen voor voetgangers en
fietsers over de in 1972 aangelegde
A2 om zo het Withuis te verbin-
den met de kern van Eijsden vond
ook geen gehoor.

Mei
Op 31 mei Werden de heren
j. Kempener, laboratoriummede-
Werker bij de Zinkwit,j. Simons,
productieleider bij Crosfield en
j.Vliegen, voorman monteur
werktuigbouw bij de Zinkwit,
vanwege hun 40-jarig dienstver-
band en hun verdiensten voor de
gemeenschap onderscheiden met
de eremedaille in zilver verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau.
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Mei/juniljuli
De gemeente start de aanpak van
milieuverontreiniging en het
terugdringen Van de afvalberg.
Aan ieder huishouden Werd gra-
tis een box voor klein chemisch
afval (KGA) ter beschikking
gesteld. Er Werden 4200 boxen
aangeschaft Waarvoor de
gemeente 56.000 gulden neertel-
de. De eerste box Werd aan P. van
de Weerdt, voorzitter van de sec-
tie Natuur en Milieu van de
Stichting Grueles uitgereikt. De
boxen kunnen een keer per
maand Worden aangeboden aan
Verol Recycling Limburg BV.
Op een terrein aan de Oude
Rijksweg tussen Rijckholt en
Eijsden aan de Kooiestraat Werd
een milieupark ingericht Waar de
bevolking plastic, Witgoed,
schoon puin, glas, papier, snoei-
hout en afgewerkte olie kan inle-
veren. Op 5 juli Werd het park
geopend door wethouder Peter
Piatek. De inwoners worden
gestimuleerd zoveel als mogelijk
zelf te composteren.Via de
gemeente kunnen compostvaten
Worden besteld.

Gemeente
Eiliden

MILIEUBOX

Mei
Gouden huwelijkspaar in Mesch:
Toine en Caroline Paquaij-
Drummen.

juni
Kasteel Eijsden werd op voorstel
van de Rijksdienst voor Monu-
mentenzorg door de gemeente
Eijsden als historische buiten-
plaats aangewezen. Hierdoor is
het complex, kasteel en tuinen,
in zijn geheel beschermd.

juni
Door burgemeester en Wethou-
ders van Eijsden werd een subsi-
die van 2.055 gulden toegekend
aan de kerkvoogdij van de Her-
vormde Gemeente in Eijsden als
bijdrage aan de herstelkosten
voor het protestantse kerkje aan
de Wilhelminastraat. Zowel dak,
dakgoten, toren, ramen en de
houtenkapconstructie, die is aan-
getast door de huisbokter, zijn
dringend toe aan herstel.

juni
Gouden huwelijksfeest van Jeng
en Mia Rousch-Haenen uit
Mariadorp.

juli
Bij gelegenheid van zijn zilveren
jubileum als secretaris en zaak-
voerder van de Boerenbond
Heuvelland ontving Jan Pieters
uit handen van jan L,Ortye, vice-
voorzitter van de Limburgse
Land- en Tuinbouwbond, de zil-
veren erespeld.

juli
Per 15 juli Werd aan de com-
mandant Gerard van de Cruijs,
die sedert 1971 het commando
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over het Eijsdense brandweer-
korps voerde, op diens eigen ver-
zoek, vanwege privé-omstandig-
heden, door de burgemeester 'het
meest eervol ontslag verleendi. Er
Werd nog eens benadrukt dat zijn
terugtreden niet was ingegeven
door de ontstane perikelen.

Augustus
Per 1 augustus gaven jeanne en
Bèr Schuyren-Geurten, uitbaters
van café Geurten aan de Diep-
straat, het roer over aan Koen en
Lilian Quaden-de Groen.

Augustus
De in 1988 opgerichte buurtver-
eniging Stichting Promotion
Eijsden Station Wordt vanwege
haar faillissement opgeheven. De
bedoeling van de stichting Was
orn het station nieuw leven in te
blazen nadat de meikerrnis ver-
plaatst was naar het Veldj e.

September
ln september 1991 kwam op
instigatie van 23 Limburgse bur-
gemeesters, Waaronder Frans
Cortenraad, de nota Bestuurlijke
Vernieuwing tot stand. Een van
de kernpunten van de nota betrof
de Vorming van een District
Zuid-Limburg dat vergaande
gemeente overstijgende bevoegd-
heden moest krijgen. De gemeen-
teraad van Eijsden besprak deze
nota in haar vergadering van 3
september (1992) en concludeer-
de weliswaar voorstander van ver-
dergaande samenwerking te zijn,
maar Was weinig gecharmeerd
van het overdragen van eigen
bevoegdheden aan dat Districts-
verband. Overigens had burge-
meester Cortenraad al vrij snel na
het aannemen van de nota zich
van de inhoud gedistantieerd.

September
Op 22 september nam Mesch
afscheid van pastoor L. Sangers
en zijn huishoudster juffrouw
M. Hensgens. Sangers Was 13 jaar
pastoor in Mesch. Hij ging met
emeritaat naar Kerkrade.

2-5

Oktober
Gouden huwelijksfeest van Sjuf
en jeanne Van Hoven-Plamand in
de parochie Oost-Maarland.

Oktober °
Burgemeester en Wethouders van
Eijsden benoemen ].A.G.M. Raes
uit Sas van Gent tot tijdelijk ge-
meentesecretaris in opvolging
van Jean Bronckers. De Emme-
naar bleef tot aan zijn komst in
Eijsden werkzaam als chef van de
afdeling financi'e'n, onderwijs en
personeelszaken in Sas van Gent.
Eerder werkte hij in Geulle,
Meerssen en Hunsel. Zijn benoe-
ming leidde tot protesten van de
oppositiepartijen PvdA en de
VVD aan het adres van burge-
meester Cortenraad, die de advie-
zen van de fractievoorzitters en de
vertrouwenscommissie van het
personeel terzijde schoof en met
een eigen kandidaat op de prop-
pen kwam die hij kende uit een
vroegere Werksituatie. Ook de
fractievoorzitters van de CDA en
de Partij Groot Eijsden Werden
onder kritiek bedolven voor hun
rol in deze.

Oktober
De basisschool in Mesch ont-
vouwt plannen voor het geven
van Franse les aan kinderen in
groep 2. In afivachting van goed-
keuring Van het ministerie Van
Onderwijs is reeds een samen-
werkingsverband aangegaan met
een school in Frans-Vlaanderen.
Het is de bedoeling dat het
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onderwijs Wordt gegeven in de
Vorm van spelletjes en verhaaltjes
door een leerkracht die het Frans
als moedertaal heeft.

November
De Stichting Katholiek Onder-
wijs in Eijsden ontvouwt Ver-
gaande plannen voor de uitbrei-
ding van de basisschool aan de
Breusterstraat Van elf naar twintig
klaslokalen. De bouw is Voorzien
Voor begin 1992 Zodat in
augustus de lokalen in gebruik
kunnen worden genomen. Bouw
en inrichting van de speelplaats
vergen een investering van 2,5
miljoen gulden.

November
In het weekeinde van 22 tot en
met 24 november vierde biljart-

l vereniging Op de Klos uit Mesch
haar 40-jarig bestaansfeest. Onder

de jubilarissen drie oprichters:
Vic Spons,Jean Spons en Hay
Vrancken. De club werd in 1951
opgericht en had steeds als ver-
enigingslokaal café Toelie in
Mesch. In 1964 werd men lid
van de landelijke biljartbond en
wisten de leden zich op lande-
lijke niveau te manifesteren en
meerdere jaren als kampioen uit
de bus te komen.

December
Huldiging door gemeentebestuur
van Eijsden van surfer Danny
Willems, winnaar van de
Europese concoursrace in de
Mistral klasse, en van handboog-
schutter Hugo Paquaij, Limburgs

7.6

kampioen en nationaal kampioen
eerste klasse junioren.

December
De Serviammavo in Eijsden
blijkt als gevolg van de schaal-
vergrotingspolitiek Van het
Ministerie van Onderwijs te
klein om als zelfstandige school
voort te mogen bestaan met
slechts 150 leerlingen. Het
bestuur is naarstig op zoek naar
een fusiepartner. Mogelijke part-
ners zijn de scholengemeenschap
Savelsbos in Gronsveld en het
Jeanne dlArc-college in Heer-
Maastricht.

Henk Boersma

Noot
Voor het samenstellen van deze kroniek
kon gebruik worden gemaakt van de
krantenknqaselmllectie van Nico Duijkers
uit Eijsden, waarvoor dank.
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Pater Barnabas
Mathieu Eugène Theunissen, 1873-1932

Pasen 1899. Eijsden beleefde datjaar wel een heel bijzondere
gebeurtenis. Twee Eijsdensejongemannen namelijk, droegen
tijdens de paasdagen hun eerste H. Mis op ín de parochiekerk
van Breust: Guillaume Theunissen op zondag en Pater
Barnabas, Eugène Theunissen, op maandag. Een uitvoerig
verslag van de feestelijkheden en de voorbereidingen ervan,
bood de krant, De Limburger Koerier van 4 maart, 29 maart,
1 en 7 april 1899. Zie hiervoor UEV 1oo. We schenken hier
aandacht aan Eugène Theunissen. Guillaume komt in een r
latere bijdrage aan bod.

27

Pater Barnabas, Mathieu Eugène Theunissen, Werd
op 10 april 1873 geboren “Aan het Station”, thans
Stationsplein 5 - 6. Hij Was het vijfde kind van het
echtpaar Willem Theunissen en Maria Catharina
Piters.Vader Willem staat te boek als landbouwer en
als gemeenteontvanger. Het echtpaar exploiteerde
ter plaatse een café.

Na enig speurwerk konden We de levensloop Van
Pater Barnabas nagenoeg volledig reconstrueren.

.___...fis-

Pater Barnabas samen met familie en genodigden voor de ouderlijke woning, thans Stationsplein 5 - 6. De jonkheid van Caestert zorgde voor
smaakvolle versieringen. De tekst op het bord boven de voordeur luidt als volgt: LAAT THANS DE STEEN EN SCHAREN VAN DE OUDERLIJ KE WOON
EEN PRIESTER AAN DE ALTAREN SCHONK, GOD ZIJ IN HAAR ZOON HIER KLOPPEN HART BI] HART DIEN ZOON IN LIEFDE TEGEN GEBIED DAN OOK
DE HEER DIT HUIS ZIJN MlLDE ZEGEN. Foto beschikbaar gesteld door Resi Smeets.

_w
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Detail uit de groepsfoto.
Pater Barnabas geflan-
keerd door links zijn
moeder en rechts zijn
zuster Treeske Theunis-
sen. Treeske was enigs-
zins gehandicapt. Zij
exploiteerde een snoep-
winkeltje naast de ouder-
lijke woning op de hoek
van het Stationsplein.
Zijn vader, Willem
Theunissen, was enkele
maanden eerder, op
16 december 1897, over-
leden.

UF HEER GEVF. U DEN VREDE.

GeoAcHrel AAN De
H. MISSIE

gegeven door de Eenv. Paters Minderhroeders
Barnabas Theunissen en Berlinus v. Rooyen
in de Parochiekerk \1.0. L. Vr. ten Hemelopneming

te Vianen van 23 Oct tot 3! Oct. [316

ln deze Mieeie heb ik overwogen 4
lk zal ee`ns sterven, maar weet niet wanneer. Na

mijn dood word ik geoordeeld en begint voor mij.
ol een eeuwigheid van geluk of een eeuwigheid van
ongeluk. lk moet dus zóó leven, gelijk ik in mijn
slervensuur wenschen zal geleefd te hebben.

\n deze Missie heb ik daarom God beloofd:
De zonde te vluchten, de deugd te beoefenen.
De onkuischheid te haten, de reinheíd te bemin-

nen.
De gevaarlijke gelegenheid te vermijden,de waak-

zaamheid te betrachten.
Als echtgenoot(e) zal ik in het huwelijk leven

volgens Gods wetten.
Als vader en moeder zal ik waken over mijn

kinderen en trachten hen onder gezag te houden.
Als kind zal ik mijn ouders beminnen en gehoor-

zamen en hun gezag eerbiedigen.
0m deze voornemens te volbrengen wll ik deze

krachtige middelen gebruiken :
l. lk

hiål
godvruchtig mijn morgen- en avondge-

l be . '

j 2. lkuader dikwijls, zoo mogelijk dagelijks tot de
l-lA Communie.

jl. lk zal trachten mijn geloof goed te kennen en
er allijd voor uitkomen.

IL. Nooit zal ik gemengde vriendschap zoeken,
nooit een verkeeriugr beginnen zonder vooruit-

1 zichl op een spoedig eu Katholiek huwelijk.
j Deze voornemens stel ik onder bescherming van

mijnlieve Moeder Maria en zal ze iederen Zondag
\ermeuwen

GELOOFD ZI] _lESUS CHRISTUS!

Gedachtenisprentje aan een Volksmissie. De tekst geeft een indruk
aangaande de christelijke waarden die predikanten de gelovigen op de
preekstoel voor hielden.

Afbeelding links: Gedeelte uit de briefdie Treeske aan haar broer
schreefter gelegenheid van het afleggen van zijn gelofte in 1893.

29

Eugène Was 19 jaar, toen hij op 3 oktober 1892
werd ingekleed in het noviciaat van de Orde der
Eranciscanen in het klooster te Alverna, gemeente
Wijchen in GelderlandVolgens voorschrift duurde
een noviciaat 365 dagen. Op 4 oktober 1893 legde
hij in Alverna de eenvoudige gelofte af. De plechti-
ge gelofte deed hij in Weert op 11 oktober 1896. In
feite Worden dan drie geloften afgelegd, nl. van
ongehuwd zijn, van armoede en van gehoorzaam-
heid. Op 18 maart 1899 Werd hij te Roermond tot
priester gewijd Waarna hij op Paasmaandag zijn eer-
ste H. Mis opdroeg in de kerk van Breust.

Pater Barnabas Werd op 12 september 1904
benoemd tot vicaris in het Franciscanenklooster te
Megen en op 8 maart 1906 tot gardiaan in hetzelfde
klooster. Hij bekleedde deze functies daarna tot
1931 afwisselend in de kloosters van Alverna,
Wijchen, Weert,Vorden en Venray.

Hij legde zich toe op het organiseren en preken van
Volksmissics. Ongeveer tien jaar lang, van 1921 tot
1930, preekte hij samen met veelal wisselende colle-
ga,s praktisch door het hele land, o.a. te Haarlem,
Bolsward, Eindhoven en Blitterswijk. Pater Barnabas
preekte ook in Eijsden, in het retraitehuis “Huize
Maria” aan het Mariaplein, tijdens een retraite welke
daar van 10 tot 14 maart 1923 Werd gehouden.

Het bestuur van de vereniging van de H.Vincentius
à Paolo richtte zich per brief van 27 november 1921
tot de Pater Provinciaal te Weert met de bede om
Pater Barnabas op een zondag in december te laten
preken in de H. Missen en des namiddags in de jaar-
lijkse openbare vergadering der vereniging, en dit
ten bate van deze vereniging. Reiskosten werden
vergoed, maar de kas van St.Vincentius liet niet toe
dat er een vergoeding voor de preken betaald Werd.
Het bestuur hoopte dat Pater Barnabas, als
Eijsdenaar, zijn dorpsgenoten tot een royale collecte
zou kunnen aansporen. Aldus voornoemde brief.

Pater Barnabas is ook jaren lang in functie geweest
als directeur van de Derde Orde.Volgens zijn supe-
rieuren heeft hij met hart en ziel gewerkt om deze
instelling tot grote bloei te brengen. De Derde Orde
voor leken moet worden gezien als een soort con-
gregatie waar zowel mannen als vrouwen lid van
zijn. Ook onze parochie kende jaren lang een afde-
ling van de Derde Orde. Meestal Was er eenmaal per
maand onder leiding van de pastoor een bijeen-
komst in de parochiekerk.
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Pater Barnabas hield als directeur op gezette tijden
een conferentie Waarop hij de plaatselijke leiders van
de afdelingen, dus de pastoors en/of kapelaans, uit-
nodigde. Hij behandelde dan een onderwerp uit het
katholieke geloof en stimuleerde zijn toehoorders
tot het ontwikkelen van godsdienstige activiteiten in
hun parochie. Tegenwoordig bestaat de lekenbewe-
ging die Derde Orde heette onder een andere
naam, nl. Franciscaanse Lekenorde.Ten aanzien van
de reguliere tak van de Derde Orde moet men den-
ken aan broeders en zusters die in een klooster leven
en daar de Derde Orde-regel beleven die naar de
ideeën van St.-Franciscus is opgesteld.

Bidprentje van
pater Barnabas.

J. ~:- M. . ›§- Fr.
In de HJI. Sacrificiën der priesters
en in de gebeden der geloovige-u

wordt nuubevolende :iel van :alhier
DEN ZliERlšEl§\\'. lZ-\TlÉR

fr. BARNABAS THEUNISSEN
O.F.M.

› Directeur der Derde Orde.
geboren 1e liisden lll April M715, lie:
kleed iu de ( “de der Avlínderlvroeders
3 October INB, priesler gewiid IH
Maart JHW uu uzi een langdurige ziek:
t_i, iiieermaleu gesterkl door de lI.ll.
but'rnmeuten der Slervcndeu, god:
\'ruelilig in den Heer overleden te

Venray 2 December 1932.

lleer, in den eenvoud mijns lmrieu
heh ik U hlijnmedigí alles ieu mier
iielirru'lil. l Pur. ik). lf.

l\'oonvnar, ik :eg u: lir is uieuuiutl.
dll` omhei Rijk (iods huis. ouders ui
broeders \Ierlziieu lieeil en (lie uiel
veel meer zul terug' onlx'nugeu in de:
:eu lijd. en íu de luelmuuslin` \wereld
llel eeuwige leven. Luc. lm \0.

lieu priesler nuur (imls 'uurli en-f:
voudig, iíi›erliiš en npretlit “uw ;i1u
liululel eu \vuudelV Mel de iiroulsle
:ui-th'liltliglleitl \'eri'ulile hij ,uu prix-w
lerllike bediening. dum-nul \vus lui ge:
zu'lil eu bemind door :illeu, Llie hem
lteudeu. „De priester. llie '_iine lit-4.
llieliiug goed \\;1tiriieeiii!, is een llulm-
belle eer waardig." l ll'iiu. 5. l_'.
_l-.en eenvoudig, slipl religieus. vol

ijver voor zijn plielil, : u lieeíl "
ouder uns geleefd eu ' ~beul.
unrfeduclilenís hliiít in _' euiuji.

llnrmliurlige Jezus, geef hem de
eeuwige. rust. 300 tl. uilA
Druk Fa. v. d. Mun-cltlwi. Venrzn.

De laatste jaren van zijn leven Was Pater Barnabas
ernstig ziek. In zijn “in memoriam”, gepubliceerd in
het contactblad van de Minderbroeders Franciscanen
schrijft men dat een pijnlijke kwaal zijn krachten
sloopte en hem ten laatste geheel uitputte. Hij over-
leed teVenray op 2 december 1932. De uitvaart en
de begrafenis vond plaats op 5 december 1932.

Bèr Pachen

Bronnen
Gegevens en documenten Vel/strekt door het provincialaat van de
minderbroeders Franciscanen te Utrecht.
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Witkalkkruisen of
heksenkruisen
Hoeve De Laathof- Mesch

Op de binnenplaats van hoeve De Laathof bevinden
zich boven de deur van de voormalige veestallen
twee met witte kalk geschilderde kruisen.Volgens de
bewoners van de Laathof moeten deze kruisen er
“altijd geweest zijn”.Tot voor enkele jaren Waren ze
minder opvallend. Onlangs Werden ze helder Wit en
strak overgeschilderd. Blijkbaar hebben vroegere
generaties reeds hun vroomheid en hun bede om
bescherming voor mens en dier op deze Wijze tot
uiting gebracht. Mevrouw Antoinette Huijnen-
Debeij, eigenaresse van de hoeve, beschouwt deze
kruisen als een “huiszegen”, relaterend aan de afbeel-
ding Welke men in huis, gewoonlijk in de keuken aan
de muur hing die men ook huiszegen noemde.

De literatuur vertelt ons dat deze zgn. heksenkruisen
Werden aangebracht ter Wering van onheil en hekse-
rij en tegen de “koej haand”. Zelfs nog in de begin-

f--åaï-ë?
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jaren van de vorige eeuw Werd gedacht dat heksen
Voor dit onheil zorgden en dat zij de koeien en de
melk nadelig konden beïnvloeden. Heksen zouden
een bijzondere belangstelling hebben voor melk en
room. Het gebeurde bijvoorbeeld geregeld dat na
gebruik van melk, vooral bij kleine peuters, maag-
en darmstoornissen optraden. Men ging er dan van
uit, dat een “kwade hand” kans had gezien de melk
te beïnvloeden.

In Wezen Was er van verborgen krachten natuurlijk
geen sprake. De oorzaak van de klachten Was volko-
men verklaarbaar. De kwaliteit van het gras op de wei-
den Was in vroeger jaren zeer Wisselend. Een deel van
het grasland werd namelijk ingenomen door diverse
onkruiden, onschuldige, maar ook giftige tot zelfs zeer
gifiige toe. Het gehalte aan giftige stoifen in bepaalde
planten is niet constant, maar bereikt in bepaalde peri-
oden van het jaar een hoogtepunt. Krijgt een koe deze
giftige stoffen binnen dan Worden deze grotendeels
Weer via de melk afgescheiden. Had nu een bepaald
onkruid, bijvoorbeeld zuring, de overhand, dan
gebeurde het dat de melk een overmaat aan oxaalzuur
bevatte met het gevolg dat de slijmvliezen van maag
en darm Werden geïrriteerd. Kleine kinderen waren
daar extra gevoelig voor. Het heette dan dat de melk
behekst was.Van de eigenlijke oorzaak hadden de bij~
gelovige mensen geen weet.
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Een “godszegen” zoals zij in de keuken van De Laathof aan de muur hangt.
Foto: Bèr Pachen, 2004.

Gebruikelijk Was dat deze kruisen, samen met de
stallen, de schuren en de hof met de bewoners en
hun dieren door de pastoor werden ingezegend.
Gelovige mensen lieten deze inzegening jaarlijks of
op gezette tijden vernieuwen. Periodieke stalzege-
ningen hadden plaats rond Driekoningen en ook
We] rond 15 augustus, het feest Van Maria Hemelvaart.
Dan werd ook de “Kroedwusj” gezegend, tegen
onweer en ander onheil.

Bèr Pachen

Bronnen
jo Essers in Grueles nr. 60, blz. 122-123. Godfried Egelie:

Wegkruisen - Veldkapellen enz. ín de gemeente Beek, blz. 143-144.
M._I.H› Bastings: Niet gepubliceerd werkstuk; (Academie van

Bouwkunst Maastricht).

Opmerking
Misschien rijst bij sommigen nu de vraag: Hoe verging het hele-

sen en vermeende heksen nadat zij beschuldigd en opgepakt waren?
In Uit Eijsdens Verleden publiceerde jan Hartmann reeds het artikel
“De heksenproressen in Eijsden van het jaar 1613),; UEV 3,
december 1978. Er vonden dat jaar vijf executies plaats. De veroor-
deelden beëindigden alle hun leven op de brandstapel.

Witkalkkruisen boven de halfronde nissen boven de toegangsdeuren
van de voormalige veestallen van Feesthoeve De Laathof, Langstraat 3.
Er was nog een derde kruis, maar dit is bij renovatiewerkzaamheden
verloren gegaan. De beide kruisen worden door de bewoners
beschouwd als religieus erfgoed. Foto: Bèr Pachen, 2004.
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Straatnamen

Lemoen

Sterappel
BeHefleur

Keuleman
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Bij raadsbesluit van 26 augustus 1985 wordt aan de eerst aangelegde straat in het
bestemmingsplan Poelveld de naam “Burgemeester Wijnandsstraat” toegekend.
ln augustus van datjaar is het plan inmiddels zo ver gevorderd dat er een aantal
straten bijkomen die nog voorzien moeten worden van straatnamen. Na lang en
rijp beraad en in overleg met de Commissie Algemene Bestuursaangelegenheden,
Openbare Orde en Onderwijs is men van oordeel dat gezocht moet worden naar
namen in de appel- en perensoorten (oude rassen), aangezien het een fruitteeltge-
bied betreft. In deze Uit Eijsdens Verleden wordt een begin gemaakt met de fruit-
namen in de wijk Poelveld.

GEMEENTE EIJSDEN

De Raad der gemeente Eijsden;

gezien het voorstel van Furgemeester en Wethouders d.d. 15 september
1987 tot vaststelling van een aantal straatnamen in het bestemmingsplan
Poelveld;

mede gezien het advies van de commissie Bestuurlijke Aangelegenheden,
Openbare Orde en Onderwijs d.d. l september 1987;

gelet op artikel 174 van de gemeentewet;

BESLUIT:

I de volgende namen vast te stellen, zoals op de bijbehorende teke-
ning in kleur is aangegeven:

Appelen Peren Kersen

Bellefleur Conference Hedelfinger
Jacques Lebel St: . Rémy Gascogne
Keuleman Presentpeer Loenen
Sterappel Brederode Melkers
Lemoen Bonne Louise
Goudzeinette
Werner King
Courtpendu

TI een gedeelte van de Burg. Wijnsndsntraat te laten vervallen en te
verlengen zoals op bijbehorende tekening in kleur is aangegeven;

III een gedeelte van de Capucijnenstrant te laten vervallen;

IV afschrift van dit besluit te zenden aan de nutsbedrijven, belas-
tingdienst en Rijkspnlltíe.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 1987.

DE RAAD VOORNOFMB,

M
, voorzitter,

, secretaris

temeer:

De Lemoenappelboom is omstreeks
1880 gewonnen door Notaris ].H.Th.W
van den Ham te Lunteren.Voor deze
notabel Was het kweken van nieuwe fruitrassen een
Ware passie. De Lemoenappel Werd geïntroduceerd
als een verbeterde Goudreinet. De boom groeit zeer
sterk en vormt een bolvormige kroon De appel is
geschikt voor zowel hoog- als laagstamteelt. De
boom gedijt het best op lichtere gronden. Op
zwaardere gronden groeit hij ook goed maar dan is
hij, als de grond te nat is, zeer vatbaar voor kanker.

Vrucht: groot, wij regelmatig, ongeveer even hoog als breed.
Kleur: roestbruin met aan zonzijde soms iets rood.
Kelk: klein, gesloten, in matig diepe kelkholte.
Steel.' kort, vrij diep ingeplant.
Vruchtvlees: vast, wit, sapn'jle,fiis zuur met aangenaam
aroma.
Klokhuis.' vrij groot, <goed bezet met zaden.
Gebruikstz'jd: november-januari

Lemoen. Foto: Guy Schroen, 2005; GSozzg.
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Sterappel

Deze appelsoort
vindt zijn herkomst
in de streek tussen
Maastricht, Luik en
Tongeren en Wordt voor het
eerst beschreven in 1830. Hij
kent vele plaatselijke namen zoals
Rode Renette, Pomme de Coeur
en Binnenrode. De boom groeit
betrekkelijk langzaam, steil en
maakt fijn hout. De kroon is
pyramidevormig en betrekkelijk
smal. De Sterappel Werd geteeld
als hoogstamboom. Hij vraagt
lichtere, goed droog gelegen
grond maar gedijt ook op zavel
en de betere zandgronden.
De bloeitijd is laat en valt samen
met die van de Court Pendu,
de Brabantse Bellefleur en de
Klumpkes. Bij goede behandeling
draagt hij tot op hoge leeftijd vrij
regelmatig. In het algemeen is
het een gezonde boom die Wei-
nig last heeft van ziekten. De
vruchten zitten los Van het hout
en de oogst heeft dan ook last
van “v "_ Beschutting door
andere bomen is gewenst. De
appel Wordt tijdig, onrijp en
nagenoeg kleurloos, geplukt. De
oogst wordt op strobedden gelegd
om de vruchten rood te laten
kleuren. Om een gelijkmatige
rode kleur te krijgen dienen de
appels Wel gedraaid te Worden.

Sterappelboom en sterappels.
F0to,s: Jean Creuwels, 2005; JC0616 en JC0617.

Een karwei dat vroeger door
kinderhanden Werd geklaard!

Vrucht: middelgroot, meer breed
dari hoog, zeer gelijkmatig van
vorm.
Kleur: mooiI helderrood met klei-
rie, geelacliti'ge grijze stippen.
Kelk.' halfgesloten iii vlakke
kelkliolte.
Steel: dun, i/ri'j diep i'rigeplarit,
soms kort en vlezi'g.
Vruchtvlees: dikwijls lichtrood

gekleurd, zacht ziiur, vrij droog
met speciaal aroma.
Klokhuis.' klein, veelal goed
gevuld met zaden.
Gebruiksti'jd.' oktober-december

Onder: Sterappel. Foto: Guy Schroen, 2005; 680195.
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BeHefleur

De Bellefleur is de verzamelnaam
van een aantal zeer geliefde appels.
Namen als Engelse, Franse,
Brabantse, Stichtse, Bataafse,
Drentse, Dubbele - en Zomer-
bellefleur geven dit ook aan.
De eerste rassenbeschrijvingen
dateren uit de 17e eeuw. De naam
Brabantse Bellefleur verwijst in
deze waarschijnlijk naar de her-
komst: het zowelVlaams als het
Waalse Brabant, een landbouw-
streek bij uitstek.Voor alle
Bellefleuren geldt een gemeen-
schappelijke eigenschap: een beurt-
jaar. Dat wil zeggen dat de
opbrengst van jaar tot jaar kan ver-
schillen. Het ras Was bij uitstek een
eXportproduct voor Engeland en
Duitsland. De Bellefleur is een
langzaam groeiende boom en
vormt uiteindelijk een grote, brede
en dichte kroon. Hij heeft een
typische platte paddestoelvorm
met een rustieke uitstraling. De
boom dient voorzichtig gesnoeid
te worden. Door te forse snoeiin-
grepen of overbemesting met stik-
stof kunnen jonge scheuten explo-
sief tot ontwikkeling komen
Waardoor de boom aangetast kan
worden door bloedluis.Toen er
nog koeien onder de bomen lie-
pen, kende de boom weinig groei-
problemen. Nadat de koeien ver-
vangen werden door (vroegere)
stikstofbemesting, bleek de boom

Bellefleur. Foto: Guy Schroen, 2005; GSozoS.
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dat op den duur niet aan te kun-
nen. De vruchtbaarheid Werd
matig en ook andere gezondheids-
problemen staken de kop op. Dat
betekende het einde voor de teelt.
In een biologisch goed onderhou-
den hoogstamboomgaard komen
gelukkig Voldoende natuurlijke
vijanden van de bloedluis voor.
Denk hierbij aan gaasvliegen, lie-
veheersbeestj es, oorwormen en
insectenetende vogels.

Vrucht: klein tot middelmatig
groot, onregelmatig van vorm.
De dubbele bellejleur is groot tot
zeer groot.
[Geur rood geblost op groene
ondergrond. Bij rijping mooi geel
en rood.
Kelk: diepe kelkholte.
Vruchtvlees: wit, stevig, licht zuur,
smakelijk maar tamelijk droog.
Zowel geschikt als handappel als
ook voor verwerking tot moes en
in de bakkerij. Vroeger was de
Bellefleur ook de voornaamste
grondstryr voor appelazijn.
Gebruikstijd: pluk in eerste helft
van oktober en een maand later
eetrijp. In luchtgekoelde bewaring
houdbaar tot februari. Vroeger
werd de Bellefleur in stro inge-
kuild waardoor de houdbaarheid
verlengd werd tot in de lente.

Dit is een zeer oud, uit
België afkomstig ras, dat zijn
naam dankt aan het feit dat de

appel vaak in kuilen bewaard
Werd. De soort kwam plaatselijk
Voor in de Betuwe maar vooral
ook in Limburg. De boom groeit
sterk en vormt stevig hout. Het is
een gezonde boom. Onder
invloed van de grote vruchtbaar-
heid kunnen de takken wel gaan
hangen. Hij is vroeg vruchtbaar
en kan zeer rijk dragen.

Vrucht: klein, regelmatig van
vorm, meer hoog dan breed.Aan
de kelkzijde stomp toelopend.
Zwakke, rode strepen op een
groene ondergrond. De variant
Rode Keuleman, cgíkomstig uit de
streek van St.-Truiden, is sterker
rood gestreept.
Vruchtvlees: groenwit van kleur;
vast, lichtzuur en tamelijk droog.
Zeer matige handappel, behoor-
lijke moesappel en veelvuldig
gebruikt op de Limburgse vlaaien.
Gebruikstijd: pluk in oktober en
eetrijp half november. Zeer goede
bewaarbaarheid. Een partij Keule-
man kan bevriezen en is na het
ontdooien nog altijd eetbaar mits de
appels niet aangeraakt zijn.

Jean Creuwels

Bronnen
_].M. Brand, Hoogstamboornvruchten.

Een uitgave van de Stichting Landelijk
Overleg Natuur- en Landschapsbeheer,
1 985.

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

Hoofdsortirnent van appels en peren.
Onder redactie van De Nederlandsche
Heidemaatschappij, 1948.
Uitgave.'In het huis “De Crabbe”Arnhem.

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

Pomologia, Driemaandelijks Informatie-
blad van de Belgische Nationale Boomgaar-
den Stichting, Diverse jaargangen.
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Reacties
van lezers

Aanvulling op
Moordkruis Oosterweg Heugem
Bèr Pachen, UEV93

In Uit Eijsdens Verleden nr. 93
van december 2003 publiceerden
Wij een artikel over het moord-
kruis in Heugem. Op dit artikel
kregen Wij een reactie van Piet
Wetzels uit Maastricht. Een pas-
sage uit ons artikel luidt als volgt
(pag. 11): Oorspronkelijk stond
het kruis “in den rijn tussen Jos
Aarts en Gilles Costongs”, Waar
dit dan ook wel wezen mag.
De heer Wetzels maakte ons attent
op het feit dat het moordkruis op
de oude kaarten op zijn oor-
spronkelijke plaats staat ingete-
kend.V(`›<`>r 1926 stond het kruis
namelijk ongeveer 75 meter
westelijk van de Eijsderweg.
Deze kaarten zijn in te zien in de
Stadsbibliotheek te Maastricht.
Bij deze danken wij de heer
Wetzels Voor zijn aanvullende
informatie.
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