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Van de redactie

Een paar Weken geleden kwam in een gesprek over Uit Eijsdens
Verleden de vraag of de onderwerpen voor onze uitgave niet zo lang-
zamerhand uitgeput raken, of Eijsden Wel voldoende interessante
geschiedenis heeft om telkens opnieuw een aflevering uit te geven.We
waren toen bezig met de voorbereiding van het hoofdartikel van deze
uitgave: Romeinse ijzerovens langs een diverticulum. Daarmee kon ik
gemakkelijk duidelijk maken dat in de Eijsdense geschiedenis telkens
Weer nieuwe en onvermoede ontdekkingen te doen zijn. Er is nog
zoveel te onderzoeken en te publiceren, dat de Stichting Eijsdens
Verleden en daarmee het tijdschrift Uit Eijsdens Verleden nog jarenlang
Vooruit kan._]arenlang, dat Wil zeggen zolang als u, lezers en donateurs,
ons blijft steunen.

Wie van al die Eijsdenaren die zo vaak gebruik maken van de Ooster-
Weg, kon vermoeden dat er in het Oosterveld belangrijke vondsten
zouden worden gedaan van activiteiten van mensen uit de Romeinse
tijd en van nog daarvoor? Er Waren Wel aanwijzingen en vermoedens
dat er dingen te ontdekken zouden zijn, maar dat was maar bij een klein
aantal mensen bekend. Zo zijn er in Eijsden nog wel meer plekken Waar
een opgraving hoogst interessant zou zijn. Helaas zijn dergelijke onder-
zoeken duur en men laat daarom de bodem vaak met rust. De bodem-
schatten blijven dan, veilig onder de grond, bewaard voor latere generaf,
ties. Pas Wanneer het terrein verstoord dreigt te raken, zoals nu door de
aanleg van een bedrijventerrein in het Oosterveld, worden er opgravin-
gen gedaan. In Uit EijsdensVerleden doen Wij daar verslag van.

Door alle aandacht hierboven voor het Oosterveld, lijkt het alsof de
andere artikelen minder in Waarde zouden zijn. Dat is natuurlijk niet de
bedoeling. De geschiedenis ligt verborgen in (onder andere) de bodem,
in archieven, foto's en monumenten en in het geheugen van de men-
sen. Wie zal uitmaken Wat het belangrijkste is? Vanuit elk van deze vijf
gebieden staat in deze Uit Eijsdens Verleden een bijdragewij wensen u
Veel plezier ermee.
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Romeinse ijzerovens langs een diverticulum
“Oosderveld”: bestemming bedrijventerrein!

ln december 2004 verscheen in het tijdschrift Archeologie in Limburg, nummer 98, een artikel over opgravingen die uitgevoerd
zijn ten noorden van Oost-Maarland, net ten oosten van de Oosterweg, ter hoogte van de toegangsweg naar het dagstrand.
De schrijver van het artikel, de heer E. Wetzels, was daarbij projectleider. De opgravingen werden gedaan, omdat de gemeenten
Eijsden en Maastricht daar een bedrijventerrein gaan aanleggen. De bodem zal daardoor verstoord worden. De sporen uit het
verleden zijn door het uitgevoerde onderzoek vastgelegd, en beschreven in o.a. dit artikel. De gedane vondsten zijn zo bijzonder,
dat we onze lezers daar graag kennis mee willen laten maken. We danken de redactie van Archeologie in Limburg voor haar
toestemming tot publicatie in Uit Eijsdens Verleden.

Afb. 1 Luchtfoto tijdens het onderzoek in mei 2002. Het noorden is
rechts op de foto. Bovenaan is de Oosterweg zichtbaar met een stukje
van de toegangsweg naar het dagstrand. Foto: P. Rutten.
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Aanleiding onderzoek

Reeds in 1999 voerde RAAP Archeologisch Advies
een boor- en karterend onderzoek uit op een tweetal
locaties van toekomstig bedrijventerrein Maastricht-
Eijsden, een akker- en weidegebied gelegen tussen
Heugem (gemeente Maastricht) en Oost-Maarland
(gemeente Eijsden).Van het circa 90 hectare grote
onderzoeksgebied Werden toen 20 hectare onderzocht.
Daarbij kwamen resultaten naar voren die duiden op
de aanwezigheid van mogelijk goed bewaarde archeo-
logische resten kort onder het maaiveld. Het betrof
enerzijds prehistorische resten aan de noordzijde van
het onderzoeksterrein en anderzijds zeer waardevolle
Romeinse resten in het uiterste zuiden. Naar aanlei-
ding daarvan heeft de gemeente Maastricht besloten
om in het ontwikkelingsbudget rekening te houden
met deze archeologische waarden. De plannen aanpas-
sen behoorde niet meer tot de mogelijkheden, maar
het behoud eX situ, oftewel “behoud” door middel van
opgravingen, wel.

Het gereserveerde budget (totaal circa É 182.000,-)
is ingezet om zoveel mogelijk nieuwe informatie te
Vergaren en openstaande onderzoeksvragen te
beantwoorden. Doordat de Gemeente Maastricht de
onderzoeken in eigen beheer uitvoerde (Taakgroep
Cultureel Erfgoed, sectie archeologie, onder leiding
van archeologisch projectleider Eric Wetzels)1, was
dit budget toereikend.

In 2001 zijn in totaal 39 proeßleuven aangelegd, Ver-
deeld over het hele gebied. In mei 2002 is vervolgens
al op één locatie (Oosderveld) een definitief onder-
zoek van bijna 10.000 m2 uitgevoerd, waarbij een
Romeinse vindplaats vrijwel geheel werd onderzocht
(afb. 1). Later zal verder onderzoek in het plangebied
worden uitgevoerd. Eerst zal de aanleg van de infra-
structuur archeologisch worden begeleid. Daarna zal
op basis van de verkregen inzichten nader definitief
onderzoek plaatsvinden op enkele afzonderlijke
kavels, voorafgaande aan de bouw.

Het onderzoeksgebied in westelijke richting. Foto: Guy Schroen, 2006; GS1oog.
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Onderzsešisløcatíe

Het te ontwikkelen terrein sluit aan de zuidzijde aan
het momenteel reeds bestaande bedrijventerrein
Randwyck-zuid aan (Molensingel en milieuperron
Randwyck) en loopt door tot aan de grens met de
gemeente Eijsden (Oost-Maarland), ongeveer ter
hoogte van dagstrand Oost. De westgrens Wordt
gevormd door de Hoge Weerd en de Oosterweg (de
N 591), de provinciale Weg die Maastricht met Eijsden
verbindt. De oostgrens Wordt gevormd door de spoor~
lijn Van Maastricht naar Luik in het zuidelijk deel en
de autowegAZ in het noordelijk deel. In totaliteit
omvat het ontwikkelingsgebied een terrein van ruim
90 hectare.

In het centrale deel is in verband met natuurcom-
pensatie een flink stuk aangewezen als natuurgebied
(onder ander ten behoeve van een dassenpopulatie).
Het ontwikkelingsgebied was ten tijde van het onder-
zoek in 2002 in gebruik als fruitweide (ca. 25%), gras-
land (ca. 35%) en akker (ca. 40%). Het gebied Wordt
doorsneden door de west-oost verlopende Köbbes~
Weg, de slingerende Schaapbroekweg, die voorheen
het dorp Gronsveld met de Maas verbond en verder
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Afb. 2 Een uitsnede van de Tranchotkaart1803-18zo, met daarop het
toponiem Oosderveld en de oude routes en wegen.

enkele oude veldwegen en looproutes. Op de plaats
Waar voorheen de Schaapbroekweg bij de Maas aan-
kwam Was vroeger het voetveer naar de Westelijke
Maasoever gelegen (de moderne Köbbesweg is
vernoemd naar de laatste veerman aldaar). De
Tranchotkaart uit 1803-1820 laat deze oude Wegen
nog zien: bijvoorbeeld de noord-zuid Verlopende
veldweg, die Heugem met Oost-Maarland verbond
en uitkwam bij de Putstraat in Oost. Tenslotte zijn er
ook nog enkele “recente” ontsluitingen van de ver-
schillende percelen. De onderzoekslocatie die in dit
artikel besproken Wordt, is Oosderveld gedoopt, naar
een toponiem aflçomstig van de Tranchotkaart (afb. 2).

Geologie, geomorfoiogše ei. bodemgesteldheid

De onderzoekslocaties liggen op een laagterras van
de Maas (Terras van Geistingen), dat tijdens de laat-
ste ijstijd Weichselien; circa 120.000 - 10.000 jaar
geleden) is gevormd. Daarbij Werden grind en zand
afgezet, als gevolg van erosie van stroomopwaarts
gelegen gebieden (Noord-Frankrijk).Vanaf het
Holoceen Werden deze terrassen regelmatig over-
spoeld, Waarbij lösslemen werden afgezet, die verder
stroomopwaarts fluviatiel Waren geërodeerd. In deze
riviersedimenten Vond na afzetting bodemvorming
plaats, Waardoor de bodem verbruinde. In later tijd
zijn hier jongere riviersedimenten over afgezet, die
losser van structuur en lichter van kleur zijn.

De tijdens de onderzoeken gedocumenteerde
bodemprofielen zien er over de grote lijn als volgt
uit: het Pleistocene Maasgrind ligt op een diepte van
ca. 2,50 m onder het huidige maaiveld (bovenzijde
gemiddeld ca. 46,50 m + NAP). Hierop zijn verschil-
lende afzettingen te zien: onderaan laat-Pleistocene
en vroeg-Holocene afzettingen van grofzand, fijnzand
en silt (bovenzijde op ca. 48,00 m + NAP), met daar-
op verschillende lagen rivierklei (bovenzijde op ca.
48,70 m + NAP).We spreken daarbij van oude en
jonge rivierklei, Waarbij de absolute datering van die
twee afzettingen nog steeds onderwerp van discussie
is. Daar bovenop ligt tenslotte de humuslaag (maai~
veld op ca. 49,00 rn + NAP), die door bioturbatie
(activiteiten van Wormen, mollen, muizen en kleine
bodemorganismen) en door ploegen tot vruchtbare
donkerbruine grond is verworden.

Het onderscheid tussen beide soorten rivierklei is als
volgt: oude rivierklei is stug, gerijpt en donker van
kleur. Bovendien zijn door inspoeling van regenwa-
ter ijzeroxidevlekken en mangaanconcreties te zien.
Op dit niveau zijn de aanwezige Romeinse en



Het kruispunt van de weg van dagstrand Oost en de Oosterweg. Daarachter ligt het "Oosderveld". Foto Guy Schroen, 2006; GS1ooi .

oudere (prehistorische) resten te Vinden. Hierover
heen ligt jonge rivierklei, die mogelijk niet ouder is
dan 1000 jaar. Doordat de rivier veelvuldig vondst-
materiaal (van diverse ouderdom) meenarn en ver-
plaatste, is het moeilijk de lagen hard te dateren. In
de opgravingsputten waren veelvuldig keiennesten
in de oude rivierklei te zien. Dit zijn de restanten
van losgebroken ijsschotsen van een rivierbedding,
Waarbij de vastgevroren ondergrond (rivierklei +
keien) Werd getransporteerd, totdat de schots ergens
strandde en na de Winterkoude het ijs dooide en
slechts de keien in de rivierklei achterbleven. Ook
recentelijk (de laatste eeuwen) zal dit gebied nog
herhaaldelijk overstroomd zijn.

De hierboven geschetste bodemopbouw is
geïdealiseerd; in werkelijkheid is de ondergrond
van een rivierlandschap zeer complex, omdat het
bodemprofiel iedere tien meter kan veranderen. De
dynamische rivier zet namelijk sedimenten af, maar
spoelt er tevens weg. Het is dus bij iedere archeolo-
gische opgravingsput Weer een verassing Wat er op
Welk niveau te vinden zal zijn. Oude rivierarmen, _
die zijn uitgesleten in tijden van snelstromend, hoog
Water, raken op later tijd Weer dicht gesedimenteerd.
Tal van vondsten (oude en jonge) kunnen daarbij
ingesloten Worden enaan de oppervlakte is van die
oude rivierarm soms niets meer te zien. Het huidige
zichtbare reliëf zegt daarom vrijwel niets over de
onderliggende bodemprofielen, noch over het al
dan niet amuefien van archeologische resten. Dat
hebben onderhavig onderzoek en bijvoorbeeld de

onderzoeken van de projectorganisatie De Maas-
werken in Borgharen en Itteren wel bewezen.

Prehistorische sporen

Tijdens de diverse proefonderzoeken en in het defini-
tieve onderzoek Oosderveld zijn verschillende resten
van prehistorische datering (nederzettingssporen en
een grafveld uit de Uzertijd) gedocumenteerd. Deze
resultaten zullen in een artikel van Wetzels 85 Mildner
in een volgend AiL gepresenteerd Worden. Onderhavig
artikel beperkt zich tot de Romeinse resten.

Locatie Oosderveld: een onbekende Romeinse weg.

Op de locatie Waar RAAP in 1999 Romeinse resten
verwachtte, Werd reeds in de eerste proefsleuf een
kleine Romeinse Weg aangetroffen, direct onder (en
deels zelfs in) de bouwvoor. De Weg was een kleine,
met grof Maasgrind en kiezels verharde, secundaire
verbindingsweg. Een dergelijke weg Wordt diverticu-
Zum genoemd. Het gaat hier niet om een verbin-
dingsweg die door legereenheden is aangelegd, maar
veeleer om een weg die door particulieren of kleine
gemeenschappen zal zijn aangelegd.

Op deze plaats is het tracé van de Weg Wellicht al eerder
als route reeds in gebruik geweest, aangezien de onder-
grond van het tracé licht verhoogd Was ten opzichte
van de omgeving (een soort stroomrug). Bovendien kon
vastgesteld worden dat langs deze stroomrug reeds in de
Ijzertijd een grafveld was aangelegd.
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De Weg in Oosderveld kon over een lengte van
bijna 200 meter Worden opgegraven en door middel
van boringen over een lengte van minimaal 500
meter Worden vastgelegd. De oriëntering van de
Weg was ZZO-NNW De Weg Was volkomen recht
en het wegoppervlak lag op gemiddeld 48,50 m
+ NAP. De verharding Was slechts zoln 5 centimeter
dik: dit geeft aan dat het gebruik niet al te intensief
kan zijn geweest. De wegverharding Was hier en
daar door aanploegen opgenomen in de bouwvoor.
De breedte van de Weg bedroeg oorspronkelijk ca. 2
tot 2,5 meter en Waaierde uit (oa. door aanploegen)
tot een breedte van maximaal 5 meter.

Aan de zuidzijde van de Romeinse site kon Weste-
lijk van de Weg een verbreding van de verharding
Vastgesteld Worden. De afmeting Was ca. 40 meter
lang en 8 meter breed. Deze verharding Was zorg-
vuldig begrensd en lijkt dus doelbewust te zijn aan-
gelegd. Een functie van Wacht- of laad- en losplek
lijkt voor de hand te liggen

Aan de westzijde van de grindWeg bevond zich op
een afstand van gemiddeld 1 meter een greppel van
80 tot 150 cm breed (op een enkele plaats zelfs bijna
4 meter breed) en maximaal 40 cm diep. De grep-
pel, die over een lengte van ruim 80 meter gevolgd
kon Worden, zal voor de afwatering van de Weg
hebben gezorgd.Aan de oostzijde van de Weg Waren
de bewoningssporen gelegen. De bijbehorende, ver-
vuilde, Romeinse loophorizont lag ca. 20 cm lager
dan het Wegdek.

De Romeinse weg Was door een dun riviersediment
afgedekt en nauwelijks aangeploegd. De goede condi-
tie van de weg hebben we Waarschijnlijk te danken
aan het feit dat de laaggelegen gronden eeuwenlang
als Weidegronden en niet als akkerland zijn gebruikt.
De Weg kan op basis van enkele munten gedateerd
Worden in de periode tweede tot vierde eeuw na
Christus. Dit beeld komt ook overeen met de date-
ring van de bewoningsporen. Aangezien Weinig tot
geen vierde eeuwse vondsten gedaan zijn, en slechts
één scherf uit de vroege Middeleeuwen, kan men er
van uit gaan dat de Weg een periode van maximaal
zoln 150 jaar in gebruik is geweest.

Waar de weg vandaan kwam en waar hij naar toe leid-
de is onbekend. In noordelijke richting liep de Weg in
de richting van de Maas. Mogelijk kwam de weg aan
bij de Maas (laden en lossen?), maar het is ook moge-
lijk dat de Weg zijn route vervolgde richting
Maastricht, op een hoog en droog gelegen stroomrug

parallel aan de Maas ten Westen van Heugem, waar
verschillende verlandde maasarmen gekend zijn.

In zuidelijk richting is evenmin een einddoel
bekend, Het is niet onwaarschijnlijk dat de weg naar
een hereboerderij of villa rustica in de buurt voerde
(zie het eind van dit artikel).

Diverticuli Worden wel vaker gedocumenteerd: ten
Westen van de Maastrichtse Wijk Hazendans, juist op
Belgisch grondgebied, is ook zo”n Weggetje gevon-
den. De vindplaats, die gelegen is ten oosten van het
Albertkanaal, omvatte waterputten, een drenkplaats,
een greppelsysteem, een diverticulum en enkele
houten palenboerderijen, alles uit de eerste eeuwen
van onze jaartelling (mond. med. A.Vanderhoeven,
VIOE). Het Weggetje liep in de richting van
Maastricht, maar kon op Nederlands grondgebied
helaas niet opgemerkt Worden.

Remeínse ijzeroveris en slakken

Uitsluitend ten oosten van de boven beschreven Weg
zijn Romeinse sporen gevonden, waaronder minimaal
een twaalftal ijzersmeltovens, drie Waterputten en ver-
schillende nederzettingssporen.Vooraleer de aangetrof-
fen ovens te beschrijven, is het goed eerst het
Romeinse proces van het vervaardigen van ijzeren
objecten uit zijn grondstof te beschrijven.

Allereerst moet houtskool worden vervaardigd.
Houtskool is gesmoord, verhit hout, waarbij alle
vocht uitgedreven is en een zeer energierijke brand-
stof resteert. Daarnaast dient moerasijzererts (sterk
ijzerhoudende grondlagen die in moerassige gebie-
den op natuurlijke wijze kunnen ontstaan) in een
open vuur geroost (niet “geroosterd”!) te worden.
Het gerooste materiaal wordt gebroken, waarna het
in combinatie met veel houtskool in een kleine
oven onder toevoeging van zeer veel zuurstof (met
behulp van leren blaasbalgen) tot zoln 1100 à 1200
graden Celsius Wordt verhit. Hierbij loopt het nog
verontreinigde ijzer druppelsgewijs naar beneden,
waar het zich vermengt met houtskool en andere
onreinheden. In de Via Belgica-tentoonstelling, die
in het Thermenmuseum in Heerlen te zien was,
stond hiervan een model opgesteld.

Het hierbij ontstane product noemt men de ijzer-
Wolf. Als bijproduct blijft een grote hoeveelheid pro-
ductieslak achter, die grond, silicaten en houtskool
bevat, nauwelijks magnetisch is (Want het meeste
ijzer is eruit) en als “onbruikbaar” restproduct achter
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blijft. Dit slakmateriaal Wordt overigens Wel weer in
Romeinse Wegverhardingen gebruikt, dus geheel
onbruikbaar Was het niet.

Vervolgens Wordt de ijzerwolf opnieuw verhit. Dit
gebeurt in een half open houtskoolvuur, Waarbij de
(brandbare) blaasbalg achter een lemen haardsteen
staat opgesteld. De ijzerwolf Wordt tussendoor
voortdurend uit het vuur genomen en gehamerd,
met als doel alle Verontreiniging eruit te slaan en het
ijzer te comprimeren. Als bijproducten ontstaan her~
verhittingsslakken, soms kleine stukjes ijzerwolf en
zogenaamde hamerslag, hele kleine druppeltjes
Weggesprongen ijzer, of ijzerslak.

Het bedoelde product dat hierna resteert Wordt de
ijzerbaar genoemd. Deze baar kan als ruw ijzer ver-
handeld Worden, maar ook tot een eindproduct
Worden gesmeed (door Wederom te verhitten en te
hameren). Bij deze eindbewerking (verhitten en
slaan) ontstaan smeedslakken, hamerslag en uiteraard
het bedoelde object. Uit het voorgaande Wordt dui-
delijk dat er bij de vervaardiging van ijzeren objecten
veel stookplaatsen en ovens geweest moeten zijn en
bovendien veel afval ontstaat.

Er zijn in totaal minimaal 12 sporen, die als ijzer-
smeltovens geïdentificeerd kunnen worden. Een
viertal andere sporen is dusdanig verstoord (door
bioturbatie) dat eenduidige interpretatie onmogelijk
is, maar Wellicht zijn dit ook ovens. De ovens zijn
sleutelgatvormig tot ovaal en varieerden in lengte
van 60 tot 80 cm en in breedte van 50 tot 70 cm.
Alle sporen Waren eenvoudig te herkennen door
de verbakken, roodgegloeide rand van de
oven(onder)zijde, waarbinnen zich een bijna
zwartgeblakerde leemlaag met houtkoolrestanten
langszij aftekende (afb. 3).

Van de ovens resteerde nauwelijks meer dan het
licht in de ondergrond ingegraven deel. Het
opgaande deel van de oven, dat uit gebakken leem
bestond, is overal geheel verdwenen. Dit soort oven
lijkt geïnterpreteerd te kunnen Worden als een
productieoven, Waarbij van ijzererts een ijzerwolf
geproduceerd Werd. Ofwel de bovenzijde van de
oven was dermate ruim, dat de volgende processtap
(van Wolf naar baar) uitgevoerd kon worden.

Een ander soort oven, waarvan er vermoedelijk vier
zijn gedocumenteerd, is een langwerpige oven (tot
1,2 meter lang), Waarbij de verhitte zone tussen twee
lemen Wanden Was ingericht. Deze ovens zijn

Afb. 3. Twee ijzersmeltovens die tegelijkertijd of kort na elkaar in
gebruik zijn geweest. De lichte rand van de oven was oranje verkleurd
door de hitte-inwerking. De binnenzijde van de oven is gevuld met ver-
vuilde grond en restjes ijzerslak. Tekening: M. Gast.

vrijwel zeker bedoeld geweest om de ijzerwolf
verder te verhitten en uit te hameren. Ook zijn
verschillende brandplekken gevonden. Het is verlei-
delijk om die te interpreteren als roostplekken of
houtskoolproductieplekken, zodat de gehele bewer-
kingscyclus op deze locatie Oosderveld bewezen
lijkt.Vast staat dit echter niet. De brandplekken kun-
nen ook een andere herkomst hebben. Ze stammen
zeer waarschijnlijk wel allemaal uit de Romeinse
tijd. Of er ook eindproducten zijn vervaardigd, kan
niet met zekerheid vastgesteld worden.

Tijdens het onderzoek te Oosderveld is ruim 400
kilogram aan ijzerslakken geborgenweinig was
afkomstig van de ovens zelf (die Waren uitgeruimd),
maar het merendeel stamde van de Waterputten,
enkele kuilen en vooral van de Romeinse loop-
horizont, die in de hedendaagse bouwvoor Was
opgenomen.Ten tijde van het Romeinse gebruik
van de locatie moet het oppervlak sterk zijn ver-
vuild met allerhande productieafval.

Alle slakken zijn door metallurgisch specialist
Matthijs van Nie onderzocht: hij concludeert in een
Voorlopig bericht dat de 400 kilogram metaalslakken
voor circa 90% uit herverhittingsslakken bestaat en
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dat Verder enkele delen van haardstenen, stukken
wolf, verbrande leem en hamerslag aanwezig zijn.
Volgens Van Nie ontbreken productieslakken. Ook
is volgens Van Nie op dit moment in Nederland
geen soortgelijke concentratie herverhittingsslak
opgegraven, Waardoor vergelijkingsmateriaal ont-
breekt. Zijn voorlopige conclusie luidt dat er met
name sprake moet zijn van de verwerking van
ijzerwolf tot ijzerbaar.

Naar de eventuele aanwezigheid van moerasijzererts
is door de auteur, samen met de palynologen dr.
Frans Bunnik van TNO\NITG en dr. Wouter Gotjé
nog onderzoek gedaan. In de oostelijke en dieper
gelegen delen van het terrein is op verschillende
plaatsen geboord, omdat daar verlandde Maasarmen
werden vermoed. Nergens Werden lagen aangetrof-
fen die ook maar enigszins wijzen op de aanwezig-
heid van dergelijke ertsen. Deze ertsen moeten dus
ofwel van elders zijn aangevoerd, ofwel het gaat om
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aanvoer van ijzerwolven. De ijzerslakken lijken te
bewijzen dat er van primaire productie (van erts
naar Wolí) geen sprake kan zijn. De sporen echter
tonen sleutelgatvormige contouren, waarbij eerder
aan een gesloten oven gedacht moet worden, die
juist Wel bedoeld is om ertsen uit te smelten.Verder
onderzoek zal hierover hopelijk meer duidelijkheid
verschaffen.

Drie Romeinse waterputten

In totaal zijn drie Waterputten tijdens het onderzoek
gedocumenteerd, alle gelegen ten oosten Van de
Romeinse weg. De eerste aangetroffen putA (en
mogelijk de oudste) lag slechts 4 meter ten oosten
van het grindwegdek. In het opgravingsvlak was reeds
een groot rond spoor met een kiezelrand (met een
diameter van circa 4 meter) te zien, Wat er direct op
duidde dat hier sprake kon zijn van een Waterput die
tot in het Maasgrind met grondwater zou reiken.Van

{
Hu Âbla-_ _ 6 _

53.; ,goslmfš'üútlbwflï'fi
'RN \ VEALJ

É`

we remaffiel

Afb. 4. De coupetekening van de waterput. De insteek is duidelijk te zien, net als de doorbroken natuurlijke gelaagdheid. De overgang van de stenen
putrand (boven) naar de uitgeholde boomstam (onder) markeert de grondwaterspiegel. Tekening: H. Thomissen.
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de put zelf Was Weinig meer over: op een diepte van
2,50 meter onder maaiveld was de stenen mantel nog
slechts tot een hoogte van 80 cm aanwezig.
Hieronder restten geen houten bekistingen of iets
dergelijkswel Was in het profiel duidelijk te zien dat
er ooit een putrnantel van vergankelijk materiaal
gestaan moet hebben. De put bevatte Weinig vond-
sten, maar kon op basis hiervan gedateerd Worden in
het begin van de tweede eeuw na Christus. In de
vulling werden ijzerslakken aangetroffen.

De best bewaarde put B bevond zich ca. 30 meter
ten oosten van de Weg en Was reeds tijdens het
vooronderzoek Waargenomen, maar niet gecoupeerd
en dus ook niet als zodanig herkend. Tijdens het
definitieve onderzoek Werd snel duidelijk dat hier
sprake was van een waterput, aangezien de natuur-
stenen rand, die voornamelijk uit silexknollen
bestond, tot juist onder het huidige maaiveld
bewaard Was gebleven (afb. 4). Onder deze stenen
rand, die nog 2,40 meter hoog Was, bevond zich een
uitgeholde eikenhouten boomstam van 0,90 m
hoog, die als putrnantel dienst deedAangezien de
houten resten zich onder het huidige grondwater-
peil bevonden, Waren de resten in prima conditie.
Omdat er nauwelijks sprake was van houtrot aan de
bovenzijde van de uitgeholde boomstam en de over-
gang tussen de houten boomstam en de stenen put-
rand nog volledig intact was, kan vastgesteld worden
dat het grondwaterpeil ( nu ca. 46,20 m + NAP) de
afgelopen 1900 jaar niet noemenswaardig gefluctu-
eerd heeft. De onderzijde van de put lag op 45,20
meter + NAP, zijnde 3,80 meter onder maaiveld.

Omdat de put exact op de geplande toekomstige
infrastructuur lag, Was berging noodzakelijk. Hiertoe
is de put geheel gecoupeerd en gedocumenteerd en
konden, nadat het grondwater Was Weggepompt, de
putdelen geborgen Worden (afb. 5). Deze zijn
onmiddellijk in een Watertank geplaatst, Waaraan een
schimmeldodend middel was toegevoegdvervolgens
is de put in een langdurig procédé (impregneren en
vriesdrogen) geconserveerd door restauratiebedrijfjo
Kempkens en Ton Lupak uit Haelen. Zij hebben de
putdelen op stalen ringen gemonteerd, waarna de
put voor expositie gereed Wasz. Ook deze houten
waterput was te zien op de Via Belgica-expositie
(aib. 6 en 6a).

De ijzerslakvondsten in de insteek van de put geven
aan dat de ijzerverwerking op deze plek al gaande
was toen de put werd aangelegd.Verder werden er
een leren schoen, een koperen “be ” en flinke hoe-

Afb. 5. Veldtechnicus Harie Thomissen poseert naast de waterput. Door
middel van een dompelpomp kon de opgravingskuil min of meer
watervrij worden gemaakt.

veelheden aardewerk in de putvulling aangetroffen.
Een datering in de tweede eeuw ligt daarmee vast.
Met name de vondst van de vele ijzerslakken doet
vermoeden dat put B jonger is dan put A.

De derde waterput C lag slechts vier meter ten
noorden van waterput B en was het minst goed
bewaard: hier Werden geen resten van een houten
bekisting of stenen ring aangetroffen. De put kon
tot een diepte van 2,70 meter onder maaiveld gedo-
cumenteerd Worden. De weinige vondsten dateren
de put in de tweede eeuw.Van belang is dat er ijzer-
slakken in de vulling van de put Werden aangetrof-
fen (de put lag dus open toen er ijzerverwerking
gaande Was) en dat er twee brandplekken boven op
de vulling van de put Werden aangetrofien (de put
Was al dicht gegooid toen er nog steeds ijzerverwer-
king plaats vond). Deze put heeft derhalve slechts
een kort bestaan gekend, is niet geheel aangelegd of
wellicht mislukt en daarom vroegtijdig gedicht.

Archeobotamp

Door Prof. Dr. Corrie Bakels van de Universiteit
van Leiden zijn de grondmonsters onderzocht op
hun samenstelling en inhoud. Behalve goed gecon-
serveerde en verkoolde zaden werden in veel mon-
sters ook sporen van ijzerbewerking aangetroffen
(hamerslag). De aangetrofien zaden vertellen ons het
volgende over de omgeving en het gebruik van de
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Afb 6 en 6a. De door de archeologische restauratoren jo Kempkens en Ton Lupak zorgvuldig gerestaureerd waterput. Op basis van de dikte van de
boomstam en de datering van de put weten we dat de uitgeholde eik van voor het jaar nul moet dateren. Foto: Kempkens 8: Lupak.

locatie: in zowel de ovens, als ook de (paal)kuilen en
brandvlekken Werden botanische resten aangetrofien
die zijn aan te duiden als zwerfvuil. Ook in de
waterputten Werd archeobotanisch zwerfvuil gevon-
den, benevens zaden die wijzen op een sterke ver-
vuiling van het omliggende terrein.
Vermeldenswaardig is de aanwezigheid van een
vlierstruik nabij waterput B: deze kan volgens Bakels
hier bewust zijn geplant om hekserij tegen te gaan,
maar deze struik slaat daarentegen ook snel op
indien een terrein in onbruik raakt en verwildert.

Geconcludeerd kan Worden dat de archeobotanische
resten alle normale cultuurgewassen zijn, die niet
onmiddellijk duiden op verwerking en opslag van
landbouwproducten (daarvoor zijn de concentraties
te laag en is de verscheidenheid te groot), maar eer-
der passen in een niet strikt schoon gehouden ter-
rein, waar, gezien het voorkomen van hamerslag-
resten in alle monsters, primair ambachtelijke, cq.
industriële activiteiten werden uitgevoerd. Het ter~
rein werd duidelijk niet goed schoongehouden,
maar vervuilde, waarbij af en toe verbrande planten-
resten in de waterputten terecht kwamen.

Bijzondere vondsten, sporen en structuren

Rondom de waterputten B en C werden in totaal
26 Romeinse kuilen gevonden, gevuld met dakpan-
nen, en daterend vondstmateriaal als drinkbekers,
wrijfschalen en terra sigillatascherven, waarvan een

aantal met pottenbakkerstempel. De naam van
BRARIATUS (afkomstig uit Bavay),VICTOR en
[C]NOV waren te lezen. De algemene datering van
de kuilen ligt daarmee in de periode 2e eeuw, tot de
eerste helft van de 3e eeuw na Christus. In één kuil
werd een eerste eeuwse scherf van Zuid-Gallische
terra sigillata aangetroffen. Dit kan wellicht als een
familiestuk beschouwd worden dat tientallen jaren
na vervaardiging pas in de grond terecht is geko-
men. Het hoeft niet te betekenen dat de vindplaats
daardoor tot in de eerste eeuw terugreikt.

Voor de vele vondsten (een bronzen fibula, ijzeren
objecten in zwaar gecorrodeerde staat, en veel
aardewerk, waaronder scherven van geverniste of
beschilderde bekers, die laatste zelfs met een tweetal
grafiíitos) wordt verwezen naar het onderzoeksrap-
port van Wetzels öcVan Daelea.

Het is mogelijk dat drie kwartetten paalkuilen
samen te voegen zijn tot drie plattegronden van
gebouwtjes, met afmetingen van circa 3 X 2,5 meter,
3,5 X 3,5 meter en 4 x 5,3 meter.

Een negental grote paalkuilen, waarvan er zes met
een poer onderin, waren (nog) niet samen te voegen
tot een plattegrond, maar maken Wel duidelijk dat er
meerdere zware rniddenstaanders hebben gestaan,
die onderdeel van substantiële bebouwing moeten
zijn geweest (een werkplaats?). De vele dakpanresten
die zijn gevonden, kunnen wellicht hiermee in ver-
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binding Worden gebracht. In een eerder nummer
van Archeologie in Limburg heeft Wim Dijkman
een hiervan' afkomstig CTEC-dakpanstempel al
gepubliceerd4.

Samenhang van vondsten

De op locatie Oo'sderveld aangetroffen Romeinse
resten Vormen tezamen een geïsoleerd liggende
Vondst, die bijna in zijn geheel is opgegraven. Het is
daarbij wel van belang om af te Wegen Waarom de
ovens, de waterputten en de Weg op deze locatie
zijn aangelegd. Die zullen niet zonder verbinding
met bijvoorbeeld een hereboerderij bestaan kunnen
hebben. Alleen al de aanwezigheid van enig
luxeaardewerk geeft aan dat het geen solitaire arbei-
dersplaats kan zijn geweest. Door een bij dit onder-
zoek betrokken amateur-archeoloog (metaaldetec-
tor) zijn twee terreinen bekend gemaakt, waar hij
reeds meerdere malen zodanige vondsten gedaan
heeft, dat er Romeinse Villa- of hereboerderijlocaties
Vermoed kunnen worden. Deze locaties liggen nabij
het spoor bij Oost-Maarland en achter Oost-
Maarland, richting Moerslag.

Aangezien op die locaties geen andere activiteiten
gepland staan dan landbouw, zijn de locaties wel
geïnspecteerd, maar Verder niet onderzocht. Het is
goed mogelijk dat de eigenaar van de waterputten
en de ijzersmeltovens in een van de beide boerderij-
locaties gezocht moet Worden.

De toekomstige bestemming “bedrijventerrein” van
het onderzoeksgebied Oosderveld is derhalve niet
zo nieuw: latent was deze bestemming al zo,n 1850
jaar aanwezig. Tegelijkertijd heeft deze hernieuwde
bestemming dit onderzoek mogelijk gemaakt,
waardoor Romeins Zuid-Limburg een industrieter-
rein rijker is.

Besluit

Uit het voorgaande verhaal is duidelijk geworden
dat de archeologische resten opgegraven moesten
Worden omdat zij bij de aanleg van het bedrijven- 4
terrein zouden verdwijnen.Voor een deel was echter
behoud Van het wegtracé in de ondergrond wel
mogelijk: namelijk ten noorden en ten zuiden van
het onderzochte gebied, waar straks een groenzone
van ca. 75 m breed ingericht zal worden, als afscher-
ming van het toekomstige bedrijventerrein.
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Bovendien is ten zuiden van de onderzoekslocaties
in die groenstrook, die in 2003 reeds werd aange-
legd, daadwerkelijk rekening gehouden met de Weg.
De randen van de weg zijn gemarkeerd door middel
Van een beplantingsstrook van zwarte els, terwijl
eromheen andere bomen (een gemengd inheems
bosplantsoen met bomen als hazelaar, cornoelje en
sleedoorn) geplant zijn. Zwarte els is een typische
boom voor een broekbos, dat zich in de Romeinse
tijd in dit (soms) natte gebied zeker zal hebben
gevormd. Het ligt in de bedoeling om de tussen de
zwarte els gelegen zone straks met gras in te zaaien,
om zodoende het wegverloop te markeren. ln toe-
ristische fietsroutes (de bekende knooppuntenroutes,
die Belgisch en Nederlands Limburg met elkaar ver-
binden), die in de toekomst langs de boorden van
dit bedrijventerrein staan gepland, kan straks het
Verhaal Van de weg en de ,activiteiten die zich daar-
langs hebben afgespeeld, worden naVerteld.

Eric P.G. Wetzels
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Kent u ze nog?
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Leerlingen Openbare Lagere School Mesch. Schoolreisje naar Schiphol, 1958.
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Huwelijk Pierre Janssen en julie jacobs, zjuli 1941

Deze mooie sfeerfoto Werd
gemaakt bij gelegenheid van het
huwelijk Van Pierre Janssen
(1909-1994) en Julie Jacobs
(1917-2000). Zij trouwden op
2 juli 1941 te Oost -Maarland en
er Werd geposeerd in de huis-
Weide van hetgeen nu Catharina-
straat 22 is, de ouderlijke boerde-
rij van de bruid.
Zittend op de eerste rij ziet u,
derde van 1inks,Johanna Janssen-
Spauwen (1874-1944) Weduwe
van Petrus (ook Wel genoemd
Pierre) Janssen (1875-1932) en
moeder Van de bruidegom.
Rechts van de bruid zit haar
moeder, Helena Jacobs-Spronck
(1887-1965), Weduwe Van
Johannes Jacobs (1876-1929).
Het jongetje op de voorgrond is
Jantje Huls (1937-1945), de
oudste zoon Van Jacques Huls en
Lies Huls-Jacobs.

Trees Jacobs
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Lène Jacobs
Anna Jacobs
Hubert Janssen
Toine Jacobs
Matthieu Jacobs
CollaJacobs (peetoom van de bruid)
Marieke Janssen-Pleumeekers
JefJanssen
PierreJanssen
Julie Jacobs
Cato Janssen-Verdaesdonk

12. Toine Janssen
13. Mai Jacobs-Sluysmans
14. Jacques Huls
15. MariekeJanssen
16. JengJanssen, priester
17. JohannaJanssen-Spauwen
18. Leen Jacobs-Spronck
19. Colla Jacobs
zo. Lies Huls-Jacobs
21. Jantje Huls
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21
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Een nieuwe poging tot beëindiging van het
simultaneum in Eijsden in 1821

Wij mogen de gemeenten* wel feliciteren, dat zij weldra
bedehuizen zullen ontvangen. Ons Eijsden is uitgezon-
derd, omdat wij niet konden klagen.

Met dit citaat van ds. Wierts van Coehoorn eindigt de aflevering
van W.A.J. Munier in Uit Eijsdens Verleden nr 104. “Ons
Eijsden” is het Eijsden van 1820 waar de verhoudingen tussen
de Katholieken en Hervormden vooral dankzij de inspanningen
van Wierts van Coehoorn zodanig goed zijn dat een nieuw te
bouwen kerk voor hem en de Hervormden bijna een breuk
lijkt. ln de hiervolgende aflevering, een beschrijving van
alwéér een poging tot, maken we kennis met een Wierts van
Coehoorn die (1821!) blijk geeft van een oecumenische
gezindheid avant la lettre.
* Beek, Geulle, Heerlen en Meerssen

Slechts enkele Weken na de mislukte poging van
oud burgemeester _].R Nolens om een einde te
maken aan het simultaneum in Eijsden, kwam een
nieuwe poging op gang. Op 22 maart 1821 richtte
WA. Pillera, commissaris van het arrondissement
Maastrichtl, Waarvan Eijsden deel uitmaakte, een
schrijven aan schout en schepenen van de gemeente
Eijsden. Dit schrijven bevatte een aantal Vragen
omtrent een door Gedeputeerde Staten van de pro-
vincie Limburg gepland onderzoek naar de Wense-
lijkheid tot beëindiging Van het simultaneum in al
die plaatsen binnen de provincie Waar dit simulta-
neum nog íiunctioneerde.2 Naast de gemeentebestu-
ren van Beek, Geulle, Gulpen, Heerlen en Meerssen
Werd dus ook Eijsden benaderd. Een dag later kreeg
ook het classicaal bestuur in Maastricht het vragen-
lijstje in enigszins aangepaste en gewijzigde vorm
toegestuurd, hetgeen door die instantie op 27 april
aan de betreffende hervormde gemeenten Werd
doorgegeven.3 Een en ander vormde onderdeel van
een in 1819 op gang gekomen bemoeienis Van de
twee departementen van eredienst met de ongere-
geldheden die op verschillende plaatsen met betrek-
king tot het simultaangebruik der kerken Waren
voorgevallen en Waarmee een eventuele beëindiging
van het simultaneum door een algemene maatregel
van bestuur in discussie Was gekomen.4 Het Was
vooral de Directeur-Generaal voor de RK.
Eredienst, Goubeaus, die de mogelijkheid daartoe
onderzocht wenste te zien. Hij had zich op 7 maart
1821 tot de Gedeputeerde Staten van Limburg
gericht met het verzoek hem een nauwkeurige
opgave te verschaflïen van het aantal kerken in de
provincie Waarop de last van het simultaneum rustte
en hem ideeën aan de hand te doen omtrent de al
of niet aanwezige Wenselijkheid de hervormde
gemeenten een eigen kerkgebouw te bezorgen en
daarvoor de financieringsmogelijkheden aan te
geven.6 De twee bovengenoemde stukken dienen in
dit kader geplaatst te Worden. Ik Wil mij in deze bij-
drage beperken tot de manier Waarop de zaak in
Eijsden is afgehandeld. Het betreft dan op de eerste
plaats de antwoorden die binnenkwamen vanwege



uit eijsdens verleden nummer 105, juni 2006

de franstalige gemeente Dalhem. Ds.Wierts van
Coehoorn7, die ter plaatse Verantwoordelijk Was, had
deze gemeente op 6 mei 1821 de vragenlijst doen
toekomen. Hier Volgt de tekst Van de vragen zoals
hij die doorgaf én het antwoord daarop dat hij 8
mei terugkreeg.

MonsieurA.A. VVierts de Coehoorn, Pasteur du Saint
Evangile des Eglises protestantes d' Eysden et de Dalhem
a formés (sic) les demandes suivantes par sa lettre du 6
mai courant de la part de Messieurs, les membres de la
direction classicale de Maestricht comjbrmément à la
demande de Mr le Commissaire de Parrondissement.
A Messieurs les membres du consistoire de l'Eglise pro-
testante de Dalhem, à quel efiet ces derniers ont couche'
leurs re'ponses vis à vis de chaque demande comme suit.
1 mo Est-il véritablement nécessaire ou serait-il à désirer,
qu'on batiroit une église séparée des Catholiques destinée
pour les protestants ?_Non
2de Si le gouvernement acoorderoit uns somme à cet eflet
et les membres de l'e'glíse Protestante de Dalhem et de
Blegny seraient-ils tomptens (sic) et pourraient-ils se résou-
dre de se réunir avec les Protestants d' Eysden en allant à
l'église Réformée d , Eysden, si l'on batit une, on n'irait
plus à Péglise à Dalhem ?_Non
3tio Combien une telle église couteroit-il ?
4to Et quelle est la somme que les Protestants de Dalhem
fiJurniraient-ils à cet efifet ?
Fait en consistoire à Dalhem le 8 mai 1821

_I.B. De Somers, ancien
].D. Schrivers, anden
j. Hirken, diacre
Ge'rard Delhaes, diacre8

Zoals te zien Werden de twee eerste vragen beant-
woord met een resoluut: Non. De twee Volgende
Vragen werden niet beantwoord. Het negatieve ant-
Woord op de tweede Vraag hield in dat de gelovigen
in Dalhem en Blegny niet bereid waren afstand te
doen van het simultaangebruik van de kerk te
Dalhem en Voortaan in Eijsden ter kerke te gaan
Wanneer daar een eigen protestante kerk zou zijn
gekomen. Dit haalde alvast een streep door de

I7

RK-Kerk Dalhem. Foto: Guy Schroen, 2006; G51065.

geplande beëindiging van het simultaneum, als deze
al doorgang zou Vinden. De vragenlijst kwam slechts
enkele dagen later ter sprake in Eijsden op een con-
sitorievergadering Van 13 mei 1821.9 De royale
manier Waarop ds.Wierts Van Coehoorn zelf hiervan
Verslag maakte, Verdient in zijn geheel hier te Wor-
den opgenomen. Blijkens de aanhef Was het een
antwoord op de door het classicaal bestuur doorge-
stuurde vragen. Zoals zichtbaar Wordt in de omstan-
dige manier waarop dit gebeurde, zijn de antwoor-
den doordrenkt Van Wat Wij heden ten dage als
oecumenisch Wensen te betitelen. Hier Volgt dus het
relaas van deze predikant.
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l/Vel-Eerwaarde Zeer geleerde Heeren,
Wij hebben de eer Ul/VEw op uw vragen, die ons door
e zijn voorgesteld, te antwoorden.'
1 Om de goede harmonie, die er altijd te Eysden heqí*

plaats gehad, vinden wij het in het geheel niet nodig om
ten behoeve van de hervormden een afzonderlijk kerkge-
bouw daar te stellen.
De Heer Graaf de Geloes10 heeft ons nooit zijn verlangen
hierover te kennen gegeven, maar integendeel wend Z. E.
de scheut dezer plaats alles aan om, wat enigszins aanlei-
ding zou kunnen geven om in het simultaneum de rust te
storen, tegen te gaan.
Tusschen den Eerw. Heer R. C. Pastoor te Breust en zijne
Vicaris11 met den Predikant te Eijsden heeft eene goede
verstandhouding plaats, waardoor men elkander niet hin-
dert in de uitoefening van den Godsdienst.
Wij ondergeteekenden verlangen niets dan eendracht en
liefde tussen Roomschen en On-Roomschen aan te kwe-
ken en te bevorderen, en het komt ons met den geest der
verdraagzaamheid meer overeen komende voor om in
dezelfde kerk te prediken, dan om zich van elkander af te
scheiden. Om de voornoemde redenen niet alleen, maar
ook zoo lang de R. Cath. Hoofdkerk te Breust12 blijft
kunnen wij ons tot nu toe niet wenschen, om eene afge-
zonderte kerk te hebben, en als vrienden van Vaderland en
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Koning willen wij de schatkist met deze onkosten, die ons
onnodig schijnen, niet bezwaren.
Vind het Z.M. onze geëerbiedigde Koning intusschen om
andere ons onbekende oorzaken noodzakelijk om in alle
Gemeenten dezer Provincie cyfgezonderde kerkgebouwen
voor de protestanten te doen oprigten, dan zullen wij ook
zulk een kerk met dankzegging ontvangen.
2 De kerkraad te Dalhem helft de tweede vraag beant-
woord op de volgende wijze:
Volgt het hier eerder vermelde antwoord opgeno-
men in het hele antwoordformulier. De speciale
aandacht voor het antwoord op de daarin gestelde
vraag is ongetwijfeld ingegeven door de wil daarop
de aandacht te vestigen.
3 Wij kunnen hiervan niets zeggen.
4 Onze Gemeente hegft geenfondsen om hiertoe iets bij
te dragen en niemand vindt zich genegen om er iets aan te
betalen. De nevensgaande lijst, die ik heb rondgezonden,
strekt hiervan ten bewijs.
Volgt ook hier de tekst van dit rondschrijven.
Eijsden den 10 Mei 1821
De Leden der Protestantsche Gemeente van Eysden, die
kunnen en willen medewerken tot het opbouwen eener
Protestantsche kerk in deze plaats, worden verzocht om op
deze lijst hunne namen te teekenen en er bij te voegen,

RK-Kerk Dalhem. Foto: Guy Schroen, 2006; 651070.
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hoeveel zij betalen zullen, indien het ZM. mogt goedvin-
den om ons zulk een afgezonderd kerkgebouw te doen
oprigten. Zoodra de Kerkraad van Eysden deze lijst heefi
nagezien, wordt dezelve aan het VVEW CI. Best. van
Maastricht opgezonden.
Volgt de ondertekening van de samensteller van dit
verslag: A.A.Wierts van Coehoorn, gevolgd door de
notitie In onze Kerkveigadering den 13 Mei 1821.

De lijst bleef dus 0ningevuld.Afgaande op de data
moet Wel geconcludeerd Worden dat er Voor het
tekenen Van de lijst heel Weinig tijd Werd uitgetrok-
ken. Men kan zich uiteraard ook afvragen of de lijst
Wel in handen kwam Van de oud-burgemeester,
omdat deze de gelegenheid zou hebben aangegre-
pen om minstens zijn zegje te doen.Vermoedelijk
heeft-men dit Willen Voorkomen om de herinnering
aan diens mislukte manoeuvre niet op te halen.

Bij het verslag zelfpassen nog enkele kanttekeningen.
Ik herhaal dat het een prachtige uiting Vormt van een
waarlijk oecumenische gezindheid avant la lettre. De
onderlinge verhoudingen tussen de rooms-katholieke
en protestante bevolking Wordt uiterst gunstig beoor~
deeld. Opvallend is ook hoe positief de relaties tussen
de geestelijke leiders van de beide bevolkingsgroepen
Wordt voorgesteld. De Vraag blijft natuurlijk of de
roomsen en Wel speciaal de heren geestelijken een
dergelijk positief oordeel te berde zouden brengen,
wanneer hun daarnaar gevraagd zou Worden.
Kortom, het is duidelijk dat het antwoord Van de
protestantse gemeenschap op de vraag of er een eigen
kerk diende te komen, negatief Werd beoordeeld. Het
plan dat binnen de regering Werd uitgebroed, behoef-
de niet te worden uitgevoerd.

Slechts een paar dagen nadat dit verslag de deur uit-
ging, bracht ds.Wierts van Coehoorn de burge-
meester van Eijsden op de hoogte. Hij deed dat in
het Frans, de voor graaf de Geloes meest vertrouw-
de taal.13 Hij begon aldus het schrijven van 16 mei:
jiaime que vous sachiez, ce que j'aurai llhonheur de vous
mander cette lettre. _]e donnerai avec mes deux anciens
Hollender et G.H. Nolens" les réponses suivantes aux
demandes que la Direction Classicale de l'Eglise Re'formée
de Maestricht nous a faites de la part de Mr le
Commissaire de l'Arrondissement de dite ville.
Volgt in een exacte vertaling hetgeen hij in zijn ver-
slag aan dit instituut had geschreven. Het kwam
uiteraard neer op een negatief standpunt ten aanzien
van de vraag of de hervormde gemeente van Eijsden
gediend Was met een eigen kerk.
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Het was, zoals uit de antwoorden van de andere
gemeenten blijkt zo, dat de hervormde gemeente
van Eijsden daarin geheel alleen stond. Al de andere
ondervraagden lieten onder bepaalde reserves horen
dat de mogelijkheid binnen afzienbare tijd de
beschikking te krijgen over een eigen kerk hen wel
aanstond. In het samenvattend rapport Van de classis
van Maastricht, dat op 5 juni gereed kwam, en aan
Pillera gericht was,15 staat daarover het volgende.
Heeft de eer UedsGestr. Kennis te geven, dat hetzelve door
het inwinnen der bengten en consideratiën van die gemeen-
ten onder dit classicaal ressort, alwaar het simultane in Jt
gebruik der kerken bestaat
lo bevonden heeft, dat er wel geen volstrekte noodzake-
lijkheid van het afscheiden der kerkgebouwen bestaat
dewyl volgens de oude wetten en gebruiken de stoornis der
onderling Godsdienstoefizningen, indien die niet moedwil-
lig bewerkt wordt, zeer gering is, en voor de R.C. gestadig
tyds genoeg overblyft tot hunne Godsdienstoejfkningen op
onderscheidene uuren, maar dat men desalniettemin niet
ontkennen kan dat het meer doelmatig en wenselijk zyn
zoude, het tweeledig gebruik der kerken af te schiflen,
vooral in zulke gemeenten, alwaar gelyk bv. te Heerlen de
Roomsche Catholieken van eenen verren tyfstand op de
horyfdplaats komen en onder den blooten hemel het einde
van den Godsdienstoefiening der Protestanten moeten
afivachten, 't welk wel eens vooral in den winter onaange-
name indrukken geeft.16
De Verslaggever haastte zich om in een adem daarop
het daarvan afwijkende standpunt van de gemeente
van Eijsden mee te delen. Het verslag bevat daarover
het volgende.
Alleen heeft den kerkeraad van Eysden verklaard dat doel-
matige en wenschelijke niet te kunnen zien, maar integen-
deel het strijdig te vinden met den geest van verdraag-
zaamheid en broederliefde, tot welke op te wekken in stede
van te verminderen de geest van onzen tyd zoo zeer aan-
leiding geeft, te minder daar nodig en wenschelyk, alwaar
de Heer Graaf de Geloes als schout dier gemeente nog
nooit eenig verlangen daartoe heeft doen kennen, maar
integendeel zich steeds beyvert, om alles, wat tot stooring
der rust in 't simultaneum aanleiding geven kan, tegen te
gaan en daarenboven tusschen den Hr pastoor van de
hoofdkerk te Breust en deszelfs vicaris te Eysden met den
Protestantschen leeraar een-e groote overeenstemming in het
handhaven van orde en rust bestaat.

Dit zijn de ons bekende motieven die ds.Wierts Van
Coehoorn en de zijnen te berde hadden gebracht.
Over de mogelijkheden om voor de te bouwen
eigen kerken een bijdrage te leveren was de classis,
op basis van de daaromtrent binnengekomen
berichten, negatief. Dat gold, zoals we gezien heb-
ben, heel speciaal Voor Eijsden. De gang van zaken
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Pancratiuskerk Heerlen. Foto: Guy Schroen, 2001; 651112.

met de intekenlijst die leeg bleef, vormt daarvan een
sprekend bewijs. De cijfers die de classis op de vraag
naar de omvang van de protestantse gemeenschap
Wist te geven, geven in het algemeen de geringe
omvang van de gemeenten te zien.Voor Eijsden en
Dalhem samen Wordt een aantal van 50 opgegeven,
zoals ontleend Werd aan de aldaar laatstelijk gehou-
den visitatie. Dit cijfer Wijst vermoedelijk op het
aantal lidmaten, zodat er een aantal bijgerekend
moet Worden.

Deze cijfers contrasteren overigens sterk met die van
de aantallen rooms-katholieken, die door Pillera in
zijn eindrapportage voor Eijsden op 1400 Worden

Pancratiuskerk Heerlen. Foto: Guy Schroen, 2006; GS1121.

geschat. In dit eindrapport, dat op 19 juni gereed
kwam, becijferde hij de bedragen die voor de ker-
ken begroot dienden te worden op f5000,- voor
elk.17 Zijn slotconclusie komt er op neer dat op vijf
plaatsen in de provincie Limburg een kerkje voor de
protestanten gebouwd zou moeten Worden. Dit
beperkte aantal Was mogelijk door een te voorziene
combinatie van verschillende gemeenten. Omdat
echter de opmerkingen van ds.Wierts van
Coehoorn over de opstelling van de gemeente
Dalhem geen aandacht hadden gekregen van de
classicale overheid, kregen zij ook geen plaats in dit
eindrapport. En de gemeente van Olne, waar op zijn
minst nog enkele restanten van het simultaneum
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Waren blijven voortbestaan, Was helemaal buiten
beschouwing gebleven.18

De verdere beslissing lag nu bij de twee departe-
menten van eredienst op tafel. De beide directeu-
ren-generaal, de heer Pallandt van Keppel19 en de
heer Goubeau, hadden in heel deze aangelegenheid
reeds verschillende malen de degens gekruist.
Evenzovele keren Was de van een van hen gevraagde
gemeenschappelijke rapportering uitgebleven. Bij
het Directoraat-Generaal voor de R.K.-Eredienst
Was duidelijk meer neiging aan de dag getreden om
een definitief einde te maken aan het simultaneum.
De opstelling Van de andere instantie was dienaan-
gaande meer afwijzend geweest, tegelijk met de nei-
ging de eventuele financiering grotendeels op het
budget van het R.K.-departement over te laten.

Die verwikkelingen zouden zich gaan herhalen nu
een beslissing omtrent dit omstreden terrein op tafel
lag. Op 29 juni werden de binnengekomen rapporten
door Gedeputeerde Staten doorgestuurd naar de
Directeur-generaal te Brussel.20 Hun algemene indruk
vatten zij samen in de opmerking que la ne'cessite'
d'établir des églises partirulières pour lJ excrcice du rulte
protestant... semble ne pouvoir être révoqué en doute. Dat
men in die kringen nauwelijks nog twijfelde of de
zaak doorgang zou vinden, blijkt wel uit het aanbod
dat men deed om de plannen voor de bouw van de
benodigde kerkjes te doen uitwerken en daarvoor in
bestek én begroting de exacte cijfers te Willen ver-
schaffen. Dit Wanneer zij daartoe de opdracht zouden
ontvangen van de heer Goubeau. Zelfs Werd reeds
gesproken van een openbare aanbesteding.

Na ontvangst van dit eindverslag en de bijbehorende
stukken achtte Goubeau eindelijk het ogenblik geko-
men zijn collega van Hervormde Eredienst op de
hoogte te brengen van een ontwerprapport van 30
oktober 1820 over ongeregeldheden die zich in de
Pancratiuskerk21 in Heerlen hadden voorgedaan. Hij
deed dit in een lang schrijven van 1 oktober 1821.22
Ik beperk mij tot Wat hij hierin over de beëindiging
van het simultaneum te berde bracht. Hij Was tot de
bevinding gekomen dat het ging om vijf gemeenten in
de provincie LimburgVandaar maakte hij het eenvou-
dige rekensommetje dat op basis van de stukprijs van
één kerkgebouw van f5000,- voor vijf gemeenten het
totaalbedrag vanf25.000,- opleverdefl En om zijn
collega toch niet al te zeer te doen schrikken van dit
toch nog aanzienlijke totaalbedrag, voegde hij er, tegen
beter Weten in, aan toe dat dit bedrag lager zou kun-
nen uitvallen. ln mindering gebracht zouden kunnen
worden de vrijwillige bijdragen die de aanhangers van
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beide erediensten ervoor over zouden hebben om van
de last van het simultaneum bevrijd te Worden.

Hoe Goubeau zich de financiering van de nieuw te
bouwen kerkjes precies voorstelde, daarover verne-
men We niets in zijn uitvoerig schrijven. Hij zal er
van uitgegaan zijn, dat daarvoor eerst een duidelijke
opdracht moest komen. Deze zou eerst verwacht
kunnen Worden na de presentatie van een gemeen-
schappelijk rapport. Dit alles in de veronderstelling
dat zijn collega zijn voorstellen kon onderschrijven.
Zover is het echter niet gekomen. l\/lisschien is de
verklaring hiervoor daarin gelegen dat de Directeur-
generaal van de Hervormde Eredienst niet Wist hoe
te reageren op de hoeveelheid materiaal die hij ont-
vangen had. Feit is dat de talrijke stukken in de
betreffende dossiers opgeborgen bleven. In de agen-
da van 1822 vindt men slechts de formele mede-
deling: Deze stukken gehouden voor vervallen, zijnde
dezelve op hunne respectievelijke nummers te vinden ry” in
de omslagen voorhanden.24 Ook van de zijde van de
staatssecretarie bleef iedere Vorm van aandrang op
de departementen van eredienst, om eindelijk voor
de dag te komen met het hun gevraagde gemeen-
schappelijke rapport, uit.25 Daarmee eindigde ook
voor de gemeente Eijsden een tweede poging tot
beëindiging van het simultaneum.

W.A.J. Munier

Noten
1 Hij was qflicier van de Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg

en was tevens in deze jaren waarnemend commissaris van het
arrondissement Maastricht.

2 Het stuk aan scheut en schepenen van Eijsden bevindt zich in
de bundel over kerkelijke zaken van 1815-1828 onder inunr
21 in GAEijsderi onder nr 207.

3 RALM, archCIMa., inv. nr 199, in omslag 1821, onder nr
23.

I

4 Verschillende ongeregeldheden hadden zich voorgedaan in
Heerlen en Gulpen. Deze ongeregeldheden vormden een directe
aanleiding tot het geplande onderzoek en de daarmee verbonden
overwegingen.

5 De volledige naam van deze aristocraat is.' MJEG. Gollbeau
d'Hovorst (1757-1836). Zie voor zijn biogrtdie.' NNWB 8,
Leiden 1930, 626-627 (Ramaer).

6 RALM, PA inv. nr 3357; daarin ook een verslag van de verga-
dering van 14 maart, tijdens welke dit stuk besproken werd; zie
ook NA, archiefHervormde Eredienst (HED), inv. nr 112,
d(ossier) 3014 en Rooms KatholiekeEredienst (RKE), inv. nr
112, M974.

7 Zijn verantwoordelijkheid voor de gemeente Dalhem duurde
vanafzijn aanstelling in 1811 tot in 1827, toen de combinatie
werd beëindigd. Blijkens de datering van het hieronder volgende
stuk had daar op 8 mei 1821 een ronsistorievergadering plaats.
Het verslag daaroverV bevindt zich in aantekening 9.

8 Dit stuk vormde een bijlage van het hierna te noemen verslag
van de consitorievergadering van 13 mei d.a.v` in Eijsden.
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9 Zie GAMaastricht, arch. HGEijsden, inv. nr IVNotuleri van
de consitorievergaderingen 1773-1834, onder nr 34. De bijlage
over Dalhem is van de letter B voorzien.

10 Deze Constantin Francois Maur, comte de Geloes, was, het zij
nogmaals vastgesteld, burgemeester van Eijsden van 1815-
183 0,I zie daarvoor H. Boersma, Raadsleden, wethouders en
burgemeesters die hun ambt uitoefenden tussen 1800 en 1900,
in: Uit Eijsdens Verleden, oktober 1982, nr 19, onder nr 17.

11 Ik heb geen poging ondernomen de namen van deze twee
geestelijken te achterhalen. Was Franciscus- Gilielmus Troquai de
toenmalige pastoor van Breust, wiens naam vermeld wordt bij
E. Koninckx, Prietsres van het bisdom Luik (1825-1967), II,
Liège 1975, 313, waarvan de auteur niets meer vermeldt dan
zijn overlijden op 29 april 1840 op 48-jarige legitijd?

12 In Breust was inderdaad de hotyfdkerk, de zogeheten succursale,
terwijl de kerk van Eijsden tot de rang van hulpkerk of annexe
was teruggebracht. De zorg voor beide kerkgemeenschappen
berustte bij een en dezelfde pastoor; zie daarover mijn artikel:
De dekenale indeling der parochies in de omgeving van
Maastricht omstreeks 1803 tot 1853, in: PSHAL 103/104
(1967/68) 2-20.

13 GAEijsden, int/.nr 21 kerkelijke zaken 1815.1831 onder
genoemde datum.

14 Het stuk dat als antwoord naar Pillera werd verzonden was voor-
zien van de handtekening van de twee genoemde ouderlingen.

15 De verschillende antwoorden bevinden zich alle in.' RALM,
archCIMa, inv. nr 133 1813-1823, omslag 1821 ingekomen
stukken. Het samenvattend rapport is te vinden in hetzelfde
archief onder inv. nr 122 uitgaande stukken, eveneens in omslag
1821; het volgt de door Pillera gestelde vragen op de voet,

16 Het is hier voor het eerst dat in een ofiitieel document van pro-
testantse zijde gewag wordt gemaakt van de ongemakken die
voor rooms-katholieken aan het simultaangebruik van de kerken
verbonden was. Die waren in de omvangrijke parochie Heerlen
bijzonder groot.

17 Dit eindrapport is te vinden in: NA, archRKE, inv. nr 71,
omslag 1820, d.2718,' ook in dossiers van andere belangheb-
benden.

18 Het simultaneum in Dalhem blegf voortbestaan tot in 1837;
zie daarvoor] Detro, Dalhen-Le- Comte, Dalhem z. j. 347
note 77 met verwijzing naar C. Rahlenbetk Histoire du comté
et de la ville de Dalhem, Bruxelles 1852, waar echter geen bij-
zonderheden te vinden zijn. In het hier genoemde Olne zijn
tot op de dag van vandaag op gridschnfien van het kerkhof de
sporen te zien van Hollandse overheersing.

19 Bijzonderheden over deze fimctionaris bij H. Bonder,
Inventarissen van de departementsarchieven van de erediensten
1805- 1870, ís -Gravenhage 1931, passim.

20 NA, arch RKE, inunr 71 omslag 1820, d.4768 met begelei-
dende stukken van 1821.

21 'Ililrijke stukken hierover in archI-LED, inv. nr 112, d.3014.
22 In hetzelfde onder het in vorige noot genoemde dossier.
23 Opvallend is dat de door Pillera berekende kostprijs voor de te

bouwen kerkjes per stuk begroot wordt op f5000,-, terwijl dit
door de betrokken gemeenten aanzienlijk hoger wordt geschat,
t.w. tussen f7000,- en f8000,-.

24 NA, archHED, invnr 12, d.3014.
25 De opdracht daartoe bevindt zich in: NA, archHED, inv. nr

89, exh. 29-9-1820/442. UEV 105

Leopoldskerkjes

Aanvulling

ln UEV 104 stonden op pagina 18 en 19 vier afbeeldingen van
de Leopoldskerkjes. Een gedeelte van de bijschriften daarbij is
echter weggevallen. Daarom tonen we hier de kerkjes nog
eens, nu met de volledige bijschriften.
1. Voormalig Nederlands Hervormde kerk te Gulpen, in
gebruik genomen op 27 augustus 1837. Inmiddels afgebroken.
2. Leopoldskerk van Meerssen. Ze werd in gebruik genomen
op 10 september 1837 en anno 2006 nog altijd in gebruik voor
de Hervormde eredienst.
3. Het kerkje in Beek werd in gebruik genomen op 3 septem-
ber 1837 en is anno 2006 nog altijd in gebruik voor de
Hervormde eredienst.
4. Leopoldskerk van Heerlen. Ze werd in gebruikgenomen op
22 april 1838 en gesloopt in 1949.

Redactie

Leopoldskerkje te Beek. Leopoldskerkje te Heerlen.
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Gietijzeren Weg- of Veldkruis
Voerenweg - Steen bergsweg, Mesch nr. 38

7-3

Het kruis op deze plek is andermaal
een kruistype waar de afbeelding van
de Heilige Maagd Maria een in het oog
springende plaats inneemt. De beelte-
nis van Maria is nagenoeg dezelfde als
deze van de kruisen aan de Breuster-
straat die in een vorige uitgaveUit
Eijsdens Verleden werd beschreven.

De afbeeldingvan Maria met de
armen gekruist Voor de borst zou
de onbevlekte ontvangenis uit-
beelden. In modelboeken van de
gieterij noemt men deze figuur
“Vierge type Murillo”. De ont-
Werper van het gietijzeren kruis
zou zich hebben laten inspireren
door de afbeelding van de
Heilige Maagd zoals deze door
de Spaanse schilder Murillo op
meerdere schilderij en Werd ver-
eeuwigd. Deze keer staat de
Mariafiguur in de schacht van
het kruis. De beeltenis is gespie-
geld zodat aan de achterzijde een
gelijke afbeelding zichtbaar is.

's GRAvE'Nvo
_ FouHoN-tE-c
, (voenEN-Foufion

Situatieschets: Het wegkruis aan de Voerenweg-Steenbergsweg is aan-
gegeven met nr. 38.

X
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Het gehele kruis is overigens zowel aan de vóór als
aan de achterzijde rijk van Christelijke symbolen
Voorzien. Dit type kruis zou eigenlijk beter tot zijn
recht komen op een plek Waar het ook van beide
zijden bekeken kan Worden. Dat is hier niet het
geval Want het staat in een Vrij hoge berm.

In het centrum zien We, door Wolken omgeven,
de figuur van God de Vader, de armen zijWaarts
gestrekt met in de hoeken vier stralenbundels. In
de zijbalken elk een groepje van twee gevleugelde
engelenkopjes. In de bovenbalk een groepje van
drie engelenkopjes. Ook deze afbeeldingen zijn
gespiegeld zodat ook aan de achterzijde nagenoeg
de zelfde beeltenis te zien is. Het centrum aan de

Het kruis aan de Voerenweg. Foto: Jean Rethero, 1988.

De beeltenis van de Heilige Maagd Maria. Z.g. “Vierge type Murillo.”
Foto: Bèr Pachen, 2006.

achterzijde toont een driehoek met het Oog
Gods, omgeven door een ring van Wolken. De
gelijkzijdige driehoek beeld de Goddelijke Drie-
eenheid uit.

Waar het kruis precies gegoten Werd is niet te
achterhalen. Zowel de gieterij Hamers en Janssens
uit Maastricht Wordt genoemd, als gieterijen in
Charleville, Frankrijk. Aan te nemen valt dat dit type
kruis in grote aantallen Werd gegoten en als redelijk
betaalbaar grafkruis door meerdere gieterijen op de
markt Werd gebracht. In Zuid Limburg wordt dit
kruistype zowel als Wegkruis en als grafteken op
meerdere plaatsen aangetroffen.

Op deze plaats aan de Voerenweg moet reeds eeu-
wen lang een Weg- of veldkruis gestaan hebben. De
omgeving is namelijk al van ouds bekend als “Aan
het zwart kruiske”. Op oude kadasterkaarten komt
deze naam al voor. De Voerenweg, vroeger “Chemin
Royale” genoemd, Was tot midden negentiende
eeuW een veel gebruikte verbindingsweg tussen
Batice via s7Gravenvoeren naar Meerssen en
Maastricht. In 1839, toen de grenzen met België
definitief Werden Vastgelegd, verloor deze Weg zijn
betekenis. Sinds kort maakt dit gedeelte van de
Voerenweg deel uit van de Pelgrimsroute naar
Santiago de Compostella in Spanje (2300 km.).
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Murillo: Onbevlekte ontvangenis, 1678, Olieverfop doek, 274 x 190 cm.,
M useo del prado, Madrid.

Tot einde zeventiger jaren stond op deze plek een
mooi smeedijzeren kruis. Naar verluidt werd het
door antiekrovers meegenomen. Omstreeks 1980
liet pastoor Sangers van Mesch het huidige kruis
plaatsen. Maar ook dit kruis heeft nogal moeite om
Zich ter plaatse te handhaven. De ene keer Werd het
door zware landbouwmachines omver gereden, een
andere keer werd het teruggevonden onder een
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hoop snoeihout. De werkgroep wegkruisen Van de
Stichting Eijsdens Verleden zorgde er voor, met hulp
Van de gemeentearbeiders, dat het kruis weer in
goede staat en fris geverfd op zijn plaats terug
kwam.

Bèr Pachen

Bronnen
Dr. Godfried Egelie: Gietijzeren wegleruisen in Limburg, blz. 83 en
blz. 175.
Hans van Hall: Uit Eijsdens Verleden nr. 25 blz. 24.
Kindlers Malerei Lexíleon, band IU Kindler Verlag Zürich, blz.
550-555.
Internetsite: http://nl.ußíleipedia.0rg/wilei/Murillo

Bartolomé Esteban Murillo, Sevilla 1618-1682.

De beeltenis van de Heilige Maagd Maria in dit kruis en in
de beide kruisen aan de Breusterstraat wordt door dr.
Godfried Egelie, een kenner bij uitstek, toegeschreven aan
afbeeldingen op schilderijen van de Spaanse schilder
Murillo. De ontwerper van dit type van gietijzeren kruisen
zou de beeltenis van de Heilige Maagd voor ogen hebben
gehad zoals ze door Murillo veelvuldig werd geschilderd.

Bartolomé Esteban Murillo wordt in de kunstliteratuur
beschreven als een der toonaangevende Spaanse schilders
van religieuze kunst. Zijn vele afbeeldingen van de Heilige
Maagd worden beschouwd als van onvergelijkbare
kwaliteit. Model stonden jonge meisjes uit Sevilla, terwijl
jonge knapen uit de achterstandswijken model stonden
voor de afbeelding van engelen en engelenkopjes.

Zijn doeken zijn in praktisch alle voorname Spaanse musea
te bewonderen. Zijn biografie noemt verder musea in
Dreesden, Florence, Leningrad, Londen, München, New
York en Washington. Sommige doeken bevinden zich in
kerken. Zo hangt er een werk van hem in de kerk van
Machelen, Oost Vlaanderen België.
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Monumenten
1960-1980-2002 (2006)

Aflevering 6, Kapelkesstraat en Withuis

Onze tocht langs Eijsdense monumenten gaat in deze aflevering
eerst langs enkele panden aan de Kapelkesstraat, daarna naar
het Withuis. ln de vorige aflevering kwam de Kapelkesstraat
tussen het station en de Voer aan de beurt; nu volgen nog de
Breustermolen en twee boerderijen ten zuiden van de Voer. We
houden nog steeds de doorlopende nummering aan vanaf de
eerste aflevering en we zijn toe aan nummer 33.
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33. Kapelkesstraat 66, de Breustermolen

Voor de Breustermolen verwijzen we u naar het
boek van H. Meerman:Watermolens in Eijsden, uit-
gegeven door de Stichting Eijsdens Verleden in
1990. Daar Wordt deze molen uitvoerig beschreven
op pagina 111 tot 130. Helaas is het boek alleen nog
antiquarisch te krijgen. De conclusie uit vergelijking
van de foto,s is duidelijk.Vernieuwingen zijn aange-
bracht aan stuw en hekwerk. De gebouwen zelf zijn
onveranderd bewaard.
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34. Kapelkesstraat 68 en 70

Twee gelijkaardige hoeves, met
het Woonhuis dwars op de straat
en beide met een open binnen-
plaats. Ze zijn met elkaar Verbon-
den door een muur, met daarin
Vroeger een halfhoge en een
kleine poort, de toegang tot de
binnenplaats Van nummer 68.
Hoeve nummer 70 is Van onge-
veer 1800. De andere heeft een
gevelsteen met NS AM 1840.
Beide hebben hardstenen
omlijstingen.

De poorten in de muur tussen de
twee woonhuizen Zijn tegen-
woordig verdwenen. Daardoor
heeft men vanaf de straat een
goed zicht op de binnenplaats
Van nummer 68. Bij nummer 70
heeft men het linker deel van het
woonhuis verbouwd. Een stuk
van de eerder geheel Witte straat-
gevel is nu van baksteen en hout.
De schoorsteen is Weg. Er zijn
daklijsten en raamluiken aange-
bracht.
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Tot zover enkele markante panden aan de
Kapelkesstraat.We gaan naar het Withuis.
Withuis is gegroeid rond de voormalige hof
Zesenhoven, (UEV 51/52, pag. 20.) bij de brug over
de Voer aan de Weg van Maastricht naarVerviers en
een Westelijke aftakking daarvan. Tot 1900 Werd er
tol geheven (UEV 2, pag.7.) De bedrijvigheid aan
de grensovergang bracht Welvaart voor de onderne-
mers aan het Withuis, maar de grote stroom vracht-
verkeer, die iedere dag het Withuis aandeed om daar
de douaneformaliteiten af te handelen, veroorzaakte
Veel overlast voor de bewoners. Ook de aanleg van
de autoweg A2 in 1972 Was nadelig voor de leef-
baarheid. Het Withuis Werd afgesneden van de voor-
zieningen in EijsdenVerbinding Was voortaan alleen
via een omweg mogelijk. De Stichting Leefbaar
Withuis, opgericht in 1981, ijverde bij de gemeente
voor een directe verbinding met Eijsden voor voet-
gangers en fietsers, zonder resultaat.

Toen in 1990 de douanepost verhuisde naar het
nieuwe kantoor aan de A2, VerdWeen de verkeers-
overlast voor het Withuis, maar ook de bedrijvigheid
aan de grens en de inkomsten die daar altijd uit
voortgekomen Waren.Withuis liep gevaar in te sla-
pen, achterop te raken en tot verval te komen. De
strijd voor de leefbaarheid moest dus Worden voort-
gezet. De gemeente en de provincie -onderkenden
de problemen en stelden samen honderdduizenden
guldens beschikbaar voor sanering en reconstructie
van de Woonkern. De verbeteringen, die door de
gemeente en door de bewoners van het Withuis zelf
zijn doorgevoerd, zijn op de fotos van 2006 te zien,
als We ze Vergelijken met die van 1980, 1960 of eer-
der. De grensovergang is gesaneerd, de Weg gemo-
derniseerd. Huizen zijn opgeknapt, gevels gewit, en
in plaats van de oude bedrijvigheid, afgestemd op
vrachtverkeer en douaneformaliteiten, is er nu gele-
genheid voor toeristen om te verblijven, voor lief-
hebbers om er pannenkoeken te eten en voor
bewoners om er prettig te Wonen.
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35. Withuis 1

- Evsggongßn

Dit huis Wordt door Marres enVan Agt aangeduid
als overblijfsel van de oorspronkelijke hoeve Het
Witte Huis. Het heeft een gevelsteen met het jaartal
1735 boven het rechter benedenraam. De deur en de
twee ramen beneden hebben en gladde hardstenen
omlijsting. De verdieping is niet oud.
Op de foto uit 1980 is nog het bovenste stuk Van de
hoge schoorsteen van de Zinkwit te zien. Deze
schoorsteen Werd in 1984 gesloopt. In UEV num-
mer 67 staat een serie foto's van de val van de
schoorsteen toen hij Werd opgeblazen.
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36. Withuis westzijde en oostzijde

Kenmerkend voor het Withuis zijn de mooie gevel-
rijen aan Weerszijde van de Rijksweg ten zuiden van
deVoer. De gebouwen zijn uit de periode 1775 -
1825, afgedekt met mansardedaken en Voorzien van
hardstenen raam- en deurornlijstingen. De overeen-
komsten tussen de panden aan beide zij den van de
Weg maakt het geheel nog interessanter. Aan de
westzijde Wordt de huizenrij van anderhalve verdie-
ping in het midden onderbroken door een hoger
opgetrokken voorgevel van twee en een halve ver-
dieping. Het is een deel van de langgerekte voorma-
lige boerderij, met iets verder naar het zuiden een
schuur met twee Wagenpoorten.
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37. Voerenstraat 1, Het Buske

Voerenstraat 1 ligt zo,n 200
meter ten Westen van de
Rijksweg. Het is een herenhuis
uit ongeveer 1800, met alleen
aan de achterzijde op de verdie-
ping twee Vensters met hardste-
nen omlijsting. Het is afgedekt
met een mansardedak Waarin

30

later twee extra dakkapellen zijn
aangebracht. De gevels zijn
gewit. Het sluit mooi aan bij de
andere karakteristieke panden
van het Withuis. Bij het huis
staan een aantal vakantieapparte~
menten, zoals de foto uit 2006
laat zien.

Daarmee sluiten we ons bezoek
aan het Withuis voor nu af. In
een Volgende aflevering komen
we terug en bekijken we de ver-
anderingen die er zijn geweest
rond de grensovergang.

WillyJeukens

Bronnen
Restauratiestichting Limburg: Inventarisatie
met advies inzake aesthetish en cultuur-
historisch belangwekkende panden en
dorpsbeelden binnen de gemeente Eijsden,
1 960.
WMarres en1.] WE van Agt: De Neder-
landse monumenten van geschiedenis en
kunst; Deel VDe provincie Iimbuig; Derde
stuk: Zuid-Limburg, uitgezonderd Maas-
tricht;Arnhem 1972. @ag. 102-128).

Foto's
1960: In opdracht van de
Restauratiestíchting Limburg
1980:_]ohn Wiersma.
2002 en later: Guy Schraen.
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