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Van de redactie

2006
Dit is alweer de laatste uitgave Uit Eijsdens Verleden van 2006. Daarmee zijn er dit jaar
vier afleveringen verschenen, telkens opgebouwd uit een aantal vaste rubrieken van
enkele paginas en een groter artikel over een bijzonder onderwerp. ln UEV 104 ging het
hoofdartikel over de BondJong Limburg, in 105 over Romeinse ijzerovens en in 106 over
Boerinnenbond en ZijActief. Vooral dit nummer werd door veel lezers enthousiast ontvan-
gen en zeker door de dames van ZijActief.

Torenuurwerk
Het hoofdartikel van de UEV die nu voor u ligt, gaat over het torenuurwerk van de
St.-Christinakerk aan de Vroenhof in Eijsden. Dat uunverk stond jarenlang weg te roesten
in de toren van de kerk. ln de afgelopen twee jaar hebben de broers Ton en Hans Beijer de
klok gerestaureerd. Op 2 september 2006 werd ze feestelijk overgedragen aan het kerkbe-
stuur. Dankzij de medewerking en inspanning van dit kerkbestuur en vooral van de vice-
voorzitter de heerJ.Huntjens, die coördinator was van het project “klok”, staat het geheel
nu mooi tentoongesteld achter in de St.-Christinakerk. Het is een waardevolle aanwinst
voor Eijsden.

Oude nummers
Er zijn nu al 107 nummers UEV verschenen. Dat is een hele stapel! Donateurs die er
vanaf het begin bij waren, hebben de hele serie compleet. Zelf heb ik ze per 20 laten
inbinden in vijf dikke banden. Mensen die later donateur geworden zijn, ofdie losse
nummers kochten, missen een aantal uitgaven. Als dat bij u het geval is, en u wilt de
reeks compleet maken, dan is hier uw (laatste) kans. Wilt u oude nummers bij bestel-
len? Neemt u dan contact op met Rene' Huijnen,043 4091563. Bij hem kunt u voor-
gaande afleveringen kopen, zolang de voorraad strekt, tegen de normale prijs.

Donateurs en medewerkers
Bij dit nummer is een acceptgirokaart gevoegd, waarmee u uw donatie voor 2007
kunt overmaken. Wij danken u voor uw steun aan de Stichting Eijsdens Verleden.
Ook treft u een formulier aan waarmee u iemand anders een abonnement voor 2007
cadeau kunt doen. Daarmee doet u iemand een plezier en steunt u ons werk.
Er is nog een derde manier om het werk van de stichting te steunen, namelijk door
zelf mee te komen werken. Hebt u belangstelling voor Eijsdens verleden? Wilt u zich
in een historisch onderwerp verdiepen? Wilt u meehelpen met de organisatie van een
tentoonstelling? Wilt u een webside bijhouden? Een archief beheren? lets heel anders?
Meldt u aan. Kom met uw vragen en ideeën. De stichting heeft interessant werk te over
en komt voortdurend handen te kort.

2007
Namens bestuur en medewerkers van de Stichting Eijsdens Verleden wens ik u het
allerbeste voor 2007.
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Torenuurwerk in de Sint-Christinakerk van Eijsden1

De heren Ton Beijer (Eijsden) en Hans Beijer (Mheer) hebben in 2005-2006 het mechanisch torenuurwerk dat zich in de toren
van de Sint-Christinakerk aan de Vroenhof in Eijsden bevond, gerestaureerd en nadien in een museale opstelling achter in
diezelfde kerk geplaatst. Uit nauwkeurig onderzoek van het overgeleverde uurwerk, onderzoek van de gebruikte materialen,
de wijze waarop uurwerkmakers en smeden hun werk hebben gedaan en uit vergelijkend onderzoek is gebleken dat de oudste
onderdelen van het Eijsdense torenuurwerk teruggaan tot het begin van de 17de eeuw. Toen het uurwerk zijn functie had
verloren, in de eerste helft van de zoste eeuw, waren koppelingen aanwezig die een halfuurslagwerk, een heeluurslagwerk en
de wijzer op een wijzerplaat aandreven. De wijzerplaat bevindt zich in de torenspits (oostzijde) van de kerk. Aan het gaande
werk van het uurwerk was een slinger aangebracht.

Uit het rcstauraticvcrslag Van T. en H. Beijer (zie
p. 24) zijn een aantal gegevens over het uurwerk te
reconstrueren.
1 Het uurwerk heeft drie delen:

a Het gaande werk
Dit drijft: de wijzer op de wijzerplaat aan.
Nokken op de spaken van het grondrad zetten
via lichters de slagwerken in gang.

b Het halfuurslagwerk
Het sluitrad bepaalt het aantal slagen van de
hamer op een aparte klok.

c Het uurslagwerk
Het sluitrad bepaalt het aantal slagen van de
hamer op een aparte klok.

2 Het uurwerk werd gemaakt door een smid die
duidelijk veel meer moest kunnen als enkel sme-
den, hij moest ook een flinke dosis uurwerkken-
nis hebben. In de 20e eeuw beheerste de smid
Wel nog zijn eigen ambacht, maar ontbeerde de
nodige specifieke uurwerkkennis voor het doen
van onderhoud en reparaties. Door het ontbreken

Wijzerplaat in de torenspits aan de oostzijde van de kerk. Foto: G. Schroen,
2003; GS1848.

Uurwijzer op wijzerplaat. Foto: G. Schroen, 2003; 651851.



Proefopstelling van het opnieuw samengestelde uurwerk. V.|.n.r.:
Linker gaandewiel, halfuurslagwerk en uurslagwerk. Duidelijk zijn de
gwalsen met de erop gerolde touwen te zien. Foto: W. Moers, 2006;
WM3616.

Gangrad gaandewerk van de schaargang. Foto: W. Moers, 2005;
WM2872.

Nog niet behandelde uurslagwerk. Op de foto ziet men: Boven:
windvleugelas. Midden: tussenrad met tussenradas. Onder: penrad.
Foto: T. Beijer, 2005; T80368.

V

Intermezzo
Eijsden behoorde vanouds tot het machtsgebied van de koning van Spanje. Sedert
1568 was de Republiek der Verenigde Nederlanden in oorlog met de koning van
Spanje, waarbij ook grote delen van Limburg (dat toen nog niet zo heette) inzet
van de strijd waren. Met de verovering van Maastricht in 1632 door de
Republikeinse legers kwam aan die strijd een voorlopig einde, zij het dat in de
jaren daarna het strijdgewoel nog zeer vaak opflakkerde, met alle kwalijke gevol-T
gen voor de bevolking. De Eijsdenaren waren regelmatig lijdend voorwerp omdat
de Spanjaarden voor de verdediging van hun territorium ten zuiden van Laag-
Caestert een verdedigingswerk hadden gebouwd, fort Navagne ofElvenschans.
De strijdbijl werd definitief begraven met de Vrede van Munster (1648) en het
Partagetractaat (1661) dat in Den Haag werd geratificeerd. Als gevolg hier-
van kwam Eijsden onder gezag te staan van de Staten-Generaal der Verenigde
Nederlanden, waarvan de regering in Den Haag zetelde.63 Wat heet definitief.
ln 1672/1673 waren het de (katholieke) Fransen, waarvan de muskettier
Charles de Batz-Castelmore, beter bekent als diArtagnan, het meest in het
geheugen is gegrift, die de Republikeinse legers weer uit Maastricht en omge-
ving verdreven. Aangezien de Fransen ook in oorlog waren met de
Spanjaarden werden ook die verdreven.
Om te voorkomen dat op een later tijdstip Staatsen of Fransen fort Navagne
weer in hun bezit kregen werd dit in 1674 met de grond gelijk gemaakt. Het
laat zich raden welke ravage de honderden soldaten die daarmee gemoeid
waren hebben aangericht. Pas na de Vrede van Nijmegen van 10 augustus
1678 kwam een langdurige vrede tot stand tussen de koning van Frankrijk, de
koning van Spanje en de Republiek der Verenigde Nederlanden. Opnieuw
werd Eijsden onder gezag van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden
gebracht. Deze situatie duurde meer dan 1oojaar.
Onder Staats bestuur werd de overwegend katholieke bevolking van Eijsden
overrompeld door ingrijpende'veranderingen. De voornaamste daarvan zijn het
gevolg van de bevoorrechte positie die de protestantse religie genoot in de
Republiek der Verenigde Nederlanden. Zo moesten de kerken van de katholie-
ken beschikbaar worden gesteld voor de protestantse eredienst, hetzij door
gezamenlijk gebruik (simultaneum), hetzij door het volledig beschikbaar stel-
len van een of meer kerken in plaatsen waar meerdere kerken aanwezig waren.
De eerste situatie was van toepassing in Eijsden. Vanaf 1 633 (meer definitief
vanaf 1678) werd de Sint-Christinakerk aan de Vroenhof bij tijd en wijle dage-
lijks bij toerbeurt door de katholieken en de aanhangers van de prille Eijsdense
protestantse gemeente voor de eredienst gebruikt.
Andere belangrijke veranderingen voor de inwoners van Eijsden betroffen ten
eerste de invoering van het Schoolreglement uit 1655, dat ouders verplichtte hun
kinderen les te laten volgen bij de protestantse schoolmeester, ten tweede de
invoering het Echtreglement uit 1656, dat bepaalde dat wettelijke huwelijken
alleen voor de dominee ofvoor de schepenbank konden worden gesloten en ten
derde de aanstelling van publieke gezagsdragers van protestantse huize (gereali-
seerd in Eijsden in 1663). Hierdoorwerden de katholieken op alle fronten buiten-
gesloten bij bestuur, rechtspraak en onderwijs. Zelfs voor het afleggen van hun
huwelijksbeloften bij de pastoor van Breust werden ze gedwongen eerst bij de
dominee langs te gaan of bij de protestantse vroede vaderen.
Aan de bevoordeling van de protestanten kwam een einde toen ook hier de
storm van de Franse Revolutie in 1794 voorbij raasde en deze streken per 1
oktober 1795 bij de Franse Republiek werden ingelijfd. Het simultaneum in de
Sint-Christinakerk werd pas per1 augustus 1857 afgeschaft, toen de katholie-
ken hun kerk weer voor strikt eigen gebruik in handen kregen.64
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van die `kennis heeft hij enkele problemen niet
meer kunnen oplossen Waardoor het uurwerk is
komen stil te staan.

3 Naast het reguliere onderhoud en het doen van
reparaties, Werden er in de loop der eeuwen ook
verbeteringen in het uurwerk aangebracht.
Uitvindingen betrefiende de ontsnapping, dit is
het deel dat de afloop van het mechanisme
beperkt en dus de precisie van de tijdsaanduiding
bepaalt, werden ook in dit soort torenuurwerk
doorgevoerd, bijv. de slingeruitvinding van
Huygens. Aanvankelijk zal dit uurwerk een foliot
of een balansgang als ontsnapping hebben gehad
en mogelijk later een spillegang of ankergang
met een slinger. In de 19e eeuw is er een schaar-
gang met slinger gemaakt die nu nog de ont-
snapping vormt.

4 De leeftijd van dit torenuurwerk is ongeveer te
bepalen door het te vergelijken met andere uur-
werken. Gezien de opbouw Van het geraamte, de
Versieringen en de vorm en konstruktie van de
raderen kan dit uurwerk in het prille begin van de
17e eeuw zijn ontstaan en Wel hier in de regio.
Mogelijk zijn een aantal onderdelen ouder. De
stijlen van het geraamte, zoals het nu is, zijn
genummerd 1 t/m 8 door middel van inkepingen.
Er zijn echter ook andere telmerken, paringste-
kens in te zien die waarschijnlijk ouder zijn. Dit
Wijst in ieder geval op verbouwingen van het
geraamte misschien zelfs vóór de 17e eeuw.

Paringstekens van verschillende onderdelen die bij elkaar horen.
Foto: W. Moers, 2006; WM3612.

In deze bijdrage Wordt verder verhaald Wat de
geschreven bronnen over het mechanisch torenwerk
in Eijsden prijs hebben gegeven. Een kort overzicht.
' 1615-1635: waarschijnlijke plaatsing van het

torenuurwerk in Eijsden (uurwerk op basis van
twee luidklokken).

° 1710: het uurwerk Wordt Waarschijnlijk omge-
bouwd van een kwartierslag naar een halfiiurslag.

° 1711: het uurwerk Wordt voorzien van één of
meer Wijzerplaten (zeker één aan de oostzijde
van de torenspits). Per Wijzerplaat één Wijzer.

' Waarschijnlijk eind 17de .eeuW (datering stucwerk)
-begin 18de eeuW (verwijzing in archiefstuk uit
1721): het uurwerk Wordt in de kerk op het oksaal
voorzien van een Wijzerplaat met een Wijzer.

' eind 18de eeuw: uurwerk defect.
' 1804-1834: na reparatie uurwerk weer in gebruik
' 1834-1866: uurwerk defect.
' 1867-1936: de laatst bekende configuratie van

het uurwerk bestaat uit het gaande Werk, een
halfuurslagwerk, een heeluurslagwerk, twee ver-
schillende luidklokken en een Wijzerplaat in de
oostzijde van de torenspits.

° 1936-1965: uurwerk niet meer in gebruik.
° 1965: aanschaf van een elektrisch torenuurwerk.
° 2005-2006: het mechanisch uurwerk Wordt

gedemonteerd, gerestaureerd en in een museale
opstelling in de Sint-Christinakerk geplaatst.

Tijdmeting

Vóór de introductie van mechanische uurwerken,
moest men zich voor tijdsbepaling behelpen met
Wateruurwerken (klepsydra) en zonnewijzers. Bij
vorst of donkere Wolken schoot men daar echter
weinig mee op. Mechanische uurwerken daarentegen
konden onafhankelijk van het Weer het vorderen van
de tijd Weergeven, hetgeen een aanzienlijke verbete-
ring Was. De eerste mechanische uurwerken Werden
in het laatste kwart van de 13de eeuw in Engeland
ontwikkeld en Werden opgesteld in kathedralen. In
het begin van de 14de eeuw komen ook in Italië,
met name in Milaan, al uurwerken voor.
Het beschikbaar komen van mechanische uurwerken
was achteraf gezien een revolutionaire ontwikkeling
voor Europa, omdat het de basis legde Voor de
ideeënontwikkeling rondom de introductie van de

technologie. Op het moment van ontwikkeling Was
het echter 'slechts, een nuttig instrument dat aanvan-
kelijk in een religieuze omgeving zijn diensten
bewees en later in een stedelijke omgeving behulp-
zaam kon zijn bij het bepalen van gemeenschappelijk
tijdstippen waarop zaken aangepakt konden Worden:
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Zonnewijzer op kerk in Cornilas (Sp). Foto: G. Sthroen, 2006; GS1725.

handel, arbeid, maaltijden, vertrektijden. In een
plattelandsomgeving, Waar het boerenleven bepaald
Werd door de seizoenen was tijdmeting Van mindere
importantie. Hier kwam de openbare tijdmeting pas
op een veel later tijdstip tot stand.
Het is onmiskenbaar dat niet iedereen een zelfde
belang hechtte aan het inzicht hebben in het tijds-
verloop. Kerkelijke functionarissen die zich bezig
hielden met rituele aspecten in de samenleving,
beleefden tijd op een andere manier dan kooplie-
den, die juist uit efliciency overwegingen de tijd
optimaal wilden benutten.

Uurwerk werd klok

Door een ingenieus mechanisme Werd het tij dsver-
loop gemeten. Maar daarmee was nog niet inzichte-
lijk gemaakt hoe laat het Was. In eerste instantie
Werd via een aan het uurwerk gekoppeld slagwerk
op grote luidklokken de opeenvolgende uren gesla-
gen.Vooralsnog voldeed een uuraanduiding aan de

behoefte. Later werd het “uur” met een of meerdere
wijzerplaten ook visueel aanschouwelijk gemaakt.
Het klokgelui bleef uiteraard bestaan, omdat niet
iedereen zicht had op de wijzerplaten om het tijd-
stip te kunnen aflezen, verondersteld dat klok lezen
aan iedereen Was gegeven. De tijd Werd dus aanvan-
kelijk Weergegeven door klokgelui en dat is Waar-
schijnlijk de reden dat een uurwerk klok werd
genoemd. Bij onderzoek naar uurwerken en (luid-)
klokken moet men daar dus bedacht o'p zijn.
Overigens liet de nauwkeurigheid van de mechani-
sche klokken lange tijd veel te Wensen over.
Gedurende vele decennia bleven uurwerkmakers
verbeteringen aan hun producten doorvoeren.
Nieuwere technieken en inzichten vonden langzaam
maar zeker ingang en werden ook door het doen
van aanpassingen aan bestaande uurwerken inge-
voerd.Toch was en bleef de storingsgevoeligheid
hoog. Dat lag vooral aan de voor de assen gebruikte
materialen, het afbreken van tandwielen en het ont-
breken van goede smeermiddelen.

Eén uuršs géén `Iur

In de tijdrneting waren achtereenvolgens twee syste-
men in zwang. Bij het systeem van temporaaluren of
seizoensuren werden de dag en de nacht in twaalf
gelijke delen verdeeld die uren werden genoemd.
De dag begon bij zonsopgang, en eindigde bij zons-
ondergang. De nacht begon bij zonsondergang en
eindigde bij zonsopkomst, etc. Als gevolg van dit
systeem verschilde de lengte van de uren van dag en
nacht met de seizoenen en met de breedtegraad.
Na de introductie van het mechanisch uurwerk
werd deze wijze van tij dmeting verlaten en kwam
omstreeks het midden van de 15de eeuw het huidi-
ge systeem van evenredige uren tot stand waarbij
een dag werd verdeeld in 24 altijd even lang duren-
de uren. Het duurde echter nog eeuwen voordat
min of meer overal (zelfde breedtegraad) op hetzelf- -
de moment hetzelfde tijdstip Werd afgelezen. Het
blijft onduidelijk of de ontwikkeling van het mecha-
nisch uurwerk de introductie van evenredige uren
heeft bewerkstelligd, of dat dit het gevolg is van
sociaal-economische redenen.v

Torenuurwerken

De vroegste uurwerken hadden meestal geen wij-
zers, noch een wijzerplaat op enige afstand van het
uurwerk (buitenwijzers). Nochtans moet op het
uurwerk zelf Wel een wijzerplaat met een Wijzer
aanwezig zijn geweest, anders kon het uurwerk niet
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op tijd Worden gezet. De introductie van op afstand
geplaatste Wijzerplaten en wijzers Wordt pas in het
midden van de 15de eeuw gedateerd. Dan is het
ook zinvol om een uurwerk in een toren te plaat-
sen. De ontwikkeling van buitenwijzers Was een
nieuw middel om openbare tijdmeting gestalte te
geven en heeft er mede toe geleidt dat het mecha-
nisch uurwerk zich snel verspreidde.

Uurwerkmakei's

Voor het maken van een uurwerk was specialistische
kennis noodzakelijk. Bovendien was het een kostba-
re en risicovolle onderneming. Op basis van bestel-
lingen trokken uurwerkrnakers van plaats naar plaats
om een uurwerk te vervaardigen en te installeren.
Na oplevering werd de plaatselijke smid geïnstru-
eerd hoe de meest eenvoudige reparaties uitgevoerd
dienden te worden en werd bijvoorbeeld de koster
of de schoolrneester belast met het bedienen van het
uurwerk en het dagelijks onderhoud ervan.Voor
grote en ingrijpende reparaties of aanpassingen aan
het uurwerk moest de hulp van de uurwerkrnaker
worden ingeroepen.
De maker van het Eijsdense torenuurwerk is niet
bekend. Er is geen bron gevonden waarin daarvan
melding wordt gemaakt, noch zijn er aanduidingen
op of aan het uurwerk aangetroffen.

Het torenuurwerk van Eijsden

Het torenuurwerk van Eijsden werd geplaatst in de
toren van de Sint-Christinakerk aan deVroenhof in
Eijsden. Dat gedeelte van de toren waar het uurwerk
Werd geplaatst werd het 'klockhuijsl genoemd. Het is
onbekend wanneer het uurwerk Werd aangeschaft
en in gebruik werd genomen.Vooralsnog stamt de
oudste schriftelijke vermelding uit 1645 (zie hierna),
zij het dat daar zeker enige tientallen jaren aan toe-
gevoegd kunnen Worden.
Vóór de oorlogsperikelen tussen de koning van
Spanje en de Staten-Generaal derVerenigde
Nederlanden in de periode 1632-1635 (zie
Intermezzo op p. 5) was Eijsden-dorp een Welvaren-
de gemeenschap, die voornamelijk leefde van de
inkomsten van handel, Maasvaart en koperfabricage.
Voor de directe omgeving vervulde Eijsden-dorp
een beperkte centrumfunctie. Het Was dan ook niet
verwonderlijk dat de heer van Eijsden, Arnold de
Lamargelle, die daarvoor in Maastricht domicilie
hield, in Eijsden voor zijn Woongenot een kasteel
liet bouwen. Het hoofdgebouw kwam gereed in
1636.

St.-Christinakerk. Foto: G. Schroen, 2006; GS1020353.

Na de oorlogsperikelen tussen de koning van Spanje
en de Staten-Generaal derVerenigde Nederlanden
was van het Welvarende Eijsden geen spat meer
over.Voor Eijsden-dorp was de oorlog desastreus
gebleken.Van de ca. 150 huizen Waren er 52 tot
puin Vervallen, een kwart van het landbouw areaal
lag braak.Van de Woningvoorraad stonden nog
slechts het kasteel en 89 huizen overeind.Van deze
89 huizen Werden er 35 bewoond door arme gezin-
nen en Waren er 44 verlaten. De bevolking Was
zwaar gedecimeerd. Het precieze aantal inwoners is
niet bekend, maar meer dan enige honderden zullen
het er niet meer geweest zijn. De Maashandel Was
volledig tot stilstand gekomen, de kopermeesters
naar elders vertrokken, de batterijen niet meer in
gebruik. Het zou tientallen jaren duren voor dat
Eijsden deze slagen Weer enigszins te boven Was.2



uit eijsdens verleden nummer 107, december 2006

Onder de gegeven omstandigheden kon de bevol-
king dus zeker geen kostbaar uurwerk aanschafien.
Het lijkt er dus op dat, gelet op de constructie van
het uurwerk en de oudste schriftelijke vermeldin-
gen, dat het uurwerk in het eerste kwart van de
17de eeuw in de bloeiperiode van Eijsden-dorp, is
vervaardigd en in de kerktoren geplaatst. Het ont-
breken van verwijzingen, bijvoorbeeld naar de
kosten van aflossing van een lening, in de bewaard
gebleven gemeentelijke rekeningen doet Vermoeden
dat het uurwerk een geschenk is of in ieder geval
werd aangekocht door iemand die daar voordeel bij
zou kunnen hebben. Daarvoor komen slechts twee
personen in aanmerking: de heer Van Eijsden en de
eigenaar Van de koperfabriek.
De heer van Eijsden heeft in deze de slechtste
papieren. Hij Was eenvoudigweg te laat. Hij vestigde
zich pas in Eijsden toen de welvaart al zwaar op zijn
retour Was en hij zijn vermogen naar verwachting
eerder zou aanwenden voor de Wederopbouw van
zijn dorp dan voor het laten vervaardigen van een
luxe artikel.3
Blijft eigenlijk alleen de eigenaar van de koperfabriek
over. Dat waren er meerdere. De eigenaren~oprichters
van de koperfabriek van Eijsden Waren de uit Aken
aflromstige Nicolaas Ruland, zijn zoon Rogier

Ruland, zijn schoonzoon Bartholomeus Schorer,
Johan van Schel en jacques de Zelandre. Zij
investeerden in 1614 ruim 3500 gulden voor de aan-
koop van grond, de bouw van bedrijfsgebouwen en
de aanschafvan de benodigde materialen. De zoge-
naamde Koperhof Werd gerealiseerd op een terrein
aan de Westzijde van de Kerkstraat en de zuidzijde
van de Sint-Christinakerk en de Vroenhof. Op een
gegeven moment Waren liefst 6 ovens in gebruik en
verschafte de Koperhof aan misschien wel 100-150
mensen direct Werk. De uitstraling ervan moet enorm
zijn geweest en velen konden een graantje meepik-
ken. In 1632 kwam daaraan een abrupt einde. Pas in
1657 kwam de koperfabricage Weer op gang.4
Het lijkt mij nu dat de kopermeesters van Eijsden er
enig belang bij hadden om een uurwerk ter
beschikking te hebben.Aangezien er op bedrijfs-
schaal Werd geproduceerd en arbeiders toch in
ploegverband aan de slag moesten kon een uurwerk
(met een luidklok) dienstig zijn bij het oproepen
van de arbeiders. Mocht dat niet de reden zijn voor
de aanschaf dan ging er in ieder geval een geweldig
prestige vanuit. Het zou best zo kunnen zijn dat
zich onder de arbeiders van de koperfabriek mensen
bevonden die de benodigde kennis bezaten en het
uurwerk hebben vervaardigd, Wellicht in samenwer-

Luidklok in toren St.-Christinakerk. Foto: G. Sthroen, 2003; 651195.
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Details luidklok in toren St.-Christinakerl<. Foto's: G. Schroen, 2006; 651020367 en G51020389.

king met een van de lokale smeden. Hun vermoe-
delijke opdrachtgever was in ieder geval voldoende
kapitaalkrachtig.
Op basis van de hiervoor genoemde overwegingen
kan voorzichtig geconcludeerd Worden dat het
torenuurwerk van Eijsden uit de periode 1615-1635
stamt. Daarmee behoort Eijsden tot een van de Wei~
nige dorpen in Limburg die al zo Vroeg een eigen
uurwerk hadden. De meeste dorpen kregen pas in
de loop van de 18de eeuw een torenuurwerk.
Omstreeks dezelfde tijd dat het uurwerk werd
geplaatst Was de Sint Christinakerk grondig opge-
knapt en Werden in de toren twee luidklokken
gemonteerd. Een kleine klok en een grote, die beide
ter plaatse waren gegoten. De werkzaamheden Wer-
den verricht in de periode 1616-1620. De klokken
dateren van 1617 en Werden gegoten door Nicolas
B'ronchard en Anthoine Regnault.5

_f-“f '2 af; ec" U \'“„. í" we welk 0°? rip; "

Torenuurwerken Waren ingenieuze instrumenten. Het
Waren ruim bemeten constructies Waarvan zowel het
raamwerk als de raderen van gesmeed ijzer Waren ver-
vaardigd. De maten van het Eijsdense uurwerk kunnen
de enorme omvang eveneens illustreren:_2 X 1,6 X 1,2
meter (hxbxd). Het uurwerk was op een houten bok
geplaatst die zich op de overgang van de toren en de
torenspits bevond op geringe afstand van de luidklok-
ken. Het Werd gaande gehouden door de zwaarte-
kracht. Een tweetal enorme gewichten Werden dage-
lijks aan lange touwen in de klokkentoren omhoog
getrokken, Waarna de zwaartekracht haar werk deed en
de raderen in beweging bracht. Het slagwerk zorgde
voor hamerslagen op de luidklokken. Er was dus een
koppeling gemaakt tussen het uurwerk en de luid-
klokken. A]leen hele uren konden worden gemeten.
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In 1707 Werden werkzaamheden verricht aan de grote
en de kleine luidklok en de hamer van ,t “uijrwerckfl
De smid Niclaes (Claes) declareerde voor 29 pont
nieuw ijser (..) het ijser ende smedeloon t,samen 18
oort, in totaal 6 gulden, 10 stuivers en 2 oort, vanwege
werkzaamheden caan den kleen klock ende hamer van
t,uijrwerck,.6
In de Winter van 17107 werd de 'uijrklock, omge-
bouwd tot een “halfuijrei-klok (bedoeld is het uur-
werk). Ook daar voor was de hiervoor genoemde
en uit Stockhem afkomstige, maar in Eijsden
Woonachtige ijzersmid Claes Kurvers ingehuurd.8
Na zijn aanpassingen werd ook ieder halfuur een
luidklok aangeslagen. Uiteraard verschilden de tonen
van de halfiiurluidklok en van de uurluidklok van
elkaar. De halfuurluidklok Werd zoveel maal aange-
slagen als het aantal volle uren dat volgde op het
halfuur (bijv. om halfzes Werd 6x geslagen). Dus
omstreeks eind 1710/begin 1711 was in Eijsden de
openbare tijdmeting tot op een halfuur nauwkeurig
mogelijk. De uurluidklok is bewaard gebleven.Van
de halfuurluidklok ontbreekt ieder spoor. De drie
aandrijfgewichten, die naar verluidt ovaalvormig zijn
geweest, zijn helaas ook Verdwenen.9

II

Met Claes Kurvers werd tevens overeen gekomen
dat hij 'moet maecken soe drae het weer aíïgaet
twee Wijsers een naerden westen oft Maese den
anderen naerden oosten van den tooren`.m Het was
blijkbaar nog slecht Weer en het werd onverant-
Woord geacht dat Claes aan en op de toren van de
kerk zou Werken zolang het slecht Weer was. Maar
in de loop Van 1711 zal hij zijn Werk hebben aange-
vangen. De afspraak Was dat hij zowel aan de oost-
kant (dorpszijde) als aan de westkant (Maaskant) een
wijzer zou aanbrengenwaarschijnlijk is het hem
niet gelukt, mogelijk vanwege de toch technische
moeilijkheden die het met zich meebracht, om aan
de westkant een wijzerplaat met een of twee wijzers
aan te brengen. Een smid als zodanig is natuurlijk
nog geen uurwerkmaker. Een aanwijzing daarvoor is
dat pas in 1721 in de toren van de kerk twee ope-
ningen werden aangebracht om er uurwerken
(bedoeld zijn wijzerplaten) in aan te brengen, het-
geen overigens tot veel schade leidde.11
Waarschijnlijk is hier sprake van het aanbrengen van
de twee wijzerplaten (met ieder een wijzer) op de
plaatsen die nog steeds zichtbaar zijn. De ene op de
oostzijde van de torenspits en de andere daar bijna

31 januari 1711, Kwitantie en werkbrief. Uit de werkbrief blijkt dat Claes Kurvers (6) diverse werkzaamheden aan het uurwerk heeft verricht en
nog enige zaken gaat uitvoeren waaronder: 'het maecken van de nijrklock halfilijre' (7), 'twee wijsers een naerden westen oft Maese den anderen
naerden oosten van den tooren' (8), 'een ratien vande klijne klock' (9).
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Gat door muur voor aandrijving wijzerplaat op de oostwand van de
toren, achter het orgel. Foto: T. Beijer, 2005; T80386.

Wijzerplaat in stuckwerk op de oostwand van de toren, achter het
orgel. Foto: G. Schroen, 2003; 651020389.
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loodrecht onder aan de buitenzijde van de toren,
maar in de kerk op het oksaal. Pas enige jaren later
waren luidklokken en uurwerk weer volledig operati-
oneel (zie ook hierna). ln ieder gevalkon Eijsden
zeker vanaf het eerste kwart van de 18de eeuw 'klok
kijken,. Het uurwerk werd nu ook lager in de toren
geplaatst. Aan de bok waarop het uurwerk Was
geplaatst werd regelmatig onderhoud gepleegd. Zo
kreeg Dirick Ofiermans senior 'Voor t maken van t
houte werk aant horlogie” een gulden en 10 stuivers.12
De wijzerplaat op het oksaal is nagenoeg alleen
zichtbaar vanaf het priesterkoor en zal dus uit dien
aard van belang zijn geweest voor de bedienaren van
de kerk.Voor de Sint-Christinakerk Was dat met
name van belang toen de kerk als simultaankerk in
gebruik was bij katholieken en protestanten
(Nederduits gereformeerden). Dat Was een gevolg
Van de afspraken na de voor Eijsden desastreus ver-
lopen oorlog tussen de Republiek derVerenigde
Nederlanden en de Koning van Spanje (zie Inter-
mezzo, p. 5). De Sint-Christinakerk was van 1633
tot in 1857 bij tijd en Wijle in gebruik als simultaan-
kerk.Vanaf 1776 moesten de katholieken en de pro-
testanten de kerk ook nog voor de eredienst ter
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beschikking stellen aan een kleine gemeenschap van
lutheranen, voornamelijk afkomstig van Monschau,
die in Eijsden Werkzaam waren in de pas opgerichte
lakenindustrie. In 1790 kwamen de uit Olne verdre-
ven Waals gereformeerden er ook nog bij. Er Waren
heel Wat spanningen tussen de verschillende geloofs-
gemeenschappen.Alleen door een strak te handha-
ven urenschema Waarin precies was Vastgelegd Wie
op Welk moment over de kerk mocht beschikken,
konden Wrijvingen worden voorkomen.13 Een Wij-
zerplaat in de kerk kon daarbij behulpzaam zijn.14
De Eijsdense wijzerplaat heeft een diameter van
ruim 1,25 meter en is uitgevoerd in stucwerk op de
oostwand van de toren die uitziet op het koor Van
de kerk. In het stucwerk zijn in Romeinse cijfers de
uuraanduidingen aangebracht. De Wijzerplaat had
slechts één wijzer.

Het onderhoud van het uurwerk

Het uurwerk van Eijsden Werd, zoals al eerder
betoogd, dus Waarschijnlijk door de heren van de
Koperhof aan de Eijsdense gemeenschap geschon-
ken. Dat het uurwerk in de toren van de Sint-
Christinakerk Werd geplaatst, is logisch, er Was
immers een luidklok noodzakelijk om de tijd te
kunnen slaan. Bovendien stond het kostbare uur-
Werk er veilig en Wanneer Wijzers geplaatst zouden
Worden, dan Was een plek hoog in de toren heel
geschikt om ook op grotere afstand de stand van de
wijzers te kunnen aflezen.
De toren maakte deel uit van de Sint-Christinakerk
maar Was geen eigendom van de katholieke geloofs-
gemeenschap. De toren was eigendom van de bur-
gerlijke overheid. Dat was een vreemde situatie die
pas in 1897 Werd beëindigd (zie hierna). Dat kerk
en toren oorspronkelijk niet bij elkaar hoorden is
waarschijnlijk door toeval ontstaan. Het lijkt erop
dat de toren deel uitmaakte of is gebouwd op de
restanten van de hof van Eijsden (Vroenhof) van
Waaruit de omgeving Werd ontgonnen. In de nabij-
heid van de Vroenhof Was een voorganger van de
Sint-Christinakerk gebouwd.Vroenhof en Sint-
Christinakerk (maar ook Eijsden-dorp en Breust-
dorp) Werden op het eind van de 14de eeuw, in
1389 en in 1393, verwoest door de troepen van Jan
van Heinsberg en van Hendrik van Meurs.
De nieuwe kerk Werd klaarblijkelijk herbouwd, met
gebruikmaking van oude materialen, tegen de
restanten van de ook Weer opgebouwde oude toren.
De kerk was uiteraard van de parochie, de toren van
de wereldlijke overheid. Deze ontstaanswijze zou
ook enige bouwkundige facetten Van kerk en toren
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Ingang toren vanuit de kerk. Foto: G. Schroen, 2004; G55649.

kunnen verklaren, bijvoorbeeld Waarom de ingang
van de toren in de kerk ligt en niet in het portaal
van de kerk en ook Waarom het grondniveau (er is
een flinke trap te bestijgen) Van de toren zoveel
hoger ligt dan die van de kerkvloer. Toren en kerk
zijn per ongeluk maatjes geworden.15
Gedurende het simultaneum Werden de kosten Van
het onderhoud van de kerk en van de toren door
katholieken en protestanten betaald. Onderhoud was
een voortdurende bron van zorg. Uit Vele jaren zijn
rekeningen en overzichten bewaard gebleven, bijvoor-
beeld uit 1586, 1599, 1661-1620, 1663, 1702, 1704 en
1707.16 In 1756 kreeg de kerk een grote onderhouds-
beurt: fundamenten, het dak, de muren, het houtwerk,
verfWerk. Ook de toren, de torenspits en het hout-
Werk achter het uurwerk Werden onderhanden geno-
men.17 Het uurwerk was echter eigendom Van de bur-
gerlijke gemeente van Eijsden. Dus alle groot onder-
houd en dagelijks onderhoud van het uurwerk kwa-
men ook ten laste van de burgerlijke gemeente.
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Voor groot onderhoud en technische aanpassingen
aan het uurwerk Werden de diensten van professio-
nele uurwerkmakers gevraagd. Enigen van hen zijn
hiervoor al genoemd. Maar ook lokale ijzersmeden
Werden ingehuurd. Sommigen van hen zijn ook met
name bekend. Het dagelijks onderhoud van het uur-
werk, dat bestond vooral uit het opdraaien van de
gewichten, het smeren, de reparatie Van touwen en
raderen en, heel belangrijk, het4 op tijd zetten van het

14

uurwerk. Met behulp-van een zonnewijzer, later
staande klokken en/of zakhorloges Werd daarin voor-
zien. Degenen die het uurwerk moest opwinden
moest daarvan ook een zekere kennis en vaardigheid
bezitten en natuurlijk voldoende kapitaalkrachtig zijn
om een zonnewijzer etc. te bezitten. De Werkzaam-
heden Werden door _]an Wijers in 1659 als 'moije-
lijcken ende preculeusen arbeydt” beoordeeld.18
Omdat het uurwerk nu eenmaal in de kerktoren Was

„Ã-weg fell/view) *aïlšu 4 '
52:1; "UL 'r Xl- Jah-e' Strofe 1, 2, 3 en 4, 18 november 1659, (1). Eerste vermelding van het

uurwerk in de Sint-Christinakerk van Eijsden.
Kosterjoannes \Mjers doet zijn beklag bij de gemeentelijke overheid van
Eijsden over achterstallige betalingen vanwege het 'stellen ende reege-
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NAE'Ã', ||ß§x>šlfl^45 erin, bre U, \1,1

“teuw „ jam (we
ml

~ '

,_Gfa. iv wffietfzrkßnfiefiåifll ~ fe't.'\ . Lt

:(5342)
*rai-,Jo 01147 ljàr) M ,u iïr- a 25-* v'gf .(4,3

W', _

ik* “vage-lia avgfiyriTL/Jëfvaïïw vwo-.p-'wJ-,šf'

.mu/hing, ,Milla Qáaffflgwïí Rv
,-.rrçffi

.EL-.Elis



uit eijsdens verleden nummer 107, december 2006

geplaatst Was het voor de hand liggend om de koster
daarmee te belasten, uiteraard tegen betaling. Ook in
Eijsden werd voor die oplossing gekozen.

De koster als bedienaar van išet uurwerk (iözfiåot)

In de parochie Breust, waaronder Eijsden ressorteer-
de, was het gebruikelijk dat de koster zowel de
hoofdkerk in Breust als de bijkerk in Eijsden ver-
zorgde. Natuurlijk behelsde dat in eerste instantie
het verzorgen van het interieur van de kerk en het
klaarzetten Van zaken met betrekking tot de liturgie.
Daar kwam dus het bedienen van het uurwerk bij.
Zo verklaarde koster Joannes (Jan) Wijers in 165919
dat hij de zorg voor het uurwerk op LSt. Mertens-
dach den 11 9bris (Inovember) 1646, aangenomen
had Ldeur last ende beveel” van scholtis P. (Peter)
Petermans en de schepenen J. (Jan) Ruth en D.
(Dirick Janssen) Elsloo, Vertegenwoordigers van de
burgerlijke overheid.20 Jan Wijers Verklaarde tevens
de opvolger te zijn Van de overleden koster. Dit
betreft Bartholomeus Mieckens, die in oktober 1646
(dag niet geregistreerd) Was overleden.21 Hem vin-
den We terug met een post van 10 gulden 'van het
setten des oirWerck, op een rekening over 1645.22
Dat We zo omstandig geïnformeerd zijn over de
precieze dag van indiensttreding van Jan Wijers heeft
te maken met een conflict dat was gerezen tussen
Jan en zijn opdrachtgevers. In 165923 Wendde hij
zich tot 'scholtis ende schepen, regerders ende
geswooren schadtheffers, van Eijsden voor betaling
van onder andere achterstallig loon24 Vanwege het
“stellen ende regeeren het oirwerck, over de periode
1646-1659. Hij verklaarde 138 gulden ontvangen te
hebben van de verschuldigde 234 gulden. Hij had
het werk op 'SL Mertensdach den 11 9bris 1646,
aangenomen voor 18 gulden per jaar, hetzelfde
bedrag dat zijn voorganger Bartholomeus Mieckens,
ook als arbeidsloon per jaar had genoten. Er waren
betalingen aan hem gedaan ter grootte van 138 gul-
den door de collecteurs Paecque Vincent, Peeter
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Ruth en Leonard Peetermans. Bleef vo_or de
“gemeijntë nog te betalen 96 gulden.Wanneer de
gemeente Weigerde de betaling gestand te doen dan
zou Wijers per direct stoppen met zijn Werkzaamhe-
den “segghe t selve op van huyden aenÃWijers werd
gesommeerd om meer bewijsstukken te overleggen,
maar vooruitlopend daarop werd aan hem 40 gulden
betaald! Men Wilde blijkbaar niet het risico lopen
dat hij het “wijzertje, er bij neergooidel Nog in 1665
Werden aan Jan Wij ers betalingen gedaan íhem Van
ouds resteerende Wegens t, setten van het uieerki.25
Inmiddels Was het politieke toneel veranderd en
Waren de Staten-Generaal derVerenigde Neder-
landen ook de baas in Eijsden (zie Intermezzo, p. 5).
De protestantisering van het bestuursapparaat en de
maatschappij had ook zijn weerslag in het benoe-
men Van de functionarissen voor het bedienen van
het uurwerk.Voortaan Waren er zowel een koster
van katholieken huize als een van protestanten huize
(die meestal als voorlezer Werd aangeduid) in de
Sint-Christinakerk Werkzaam. Aangezien het burger-
lijk bestuur in handen Was van de protestanten is het
niet vreemd dat zij er toe overgingen om de pro-
testantse koster het Werk (en de inkomsten) met
betrekking tot het uurwerk te gunnen. Het hemd is
nader dan de rok. In 1665, toen aan Jan Wijers nog
achterstallige betalingen Werden vergoed, Was het
zetten Van de klok al uitbesteed aan 'de Voorleseri.
In het algemeen Werd daarmee de protestantse
koster aangeduid.Van ca. 1662 tot ca. 1676 Was dat
Anthoneij Custers (Antonius Coster-s).26 Ook over
1666 (aan de 'custer,), 1667 (aan de 'custer,), 1668
(aan de Lcusteri) en 1669 ( aan de Cvoorleserl) Werd
steeds 18 gulden aan de koster of voorlezer uitbe-
taald voor het zetten van het uurwerk.27
In de periode ca. 1674- ca. 1679 Waren het de
katholieke Fransen die in Eijsden de dienst uitmaak-
ten (zie Intermezzo, p. 5). En andermaal had dit o`ok
gevolgen Voor de kerkelijke signatuur Van de klok-
kenist. Het is onbekend Wanneer Jan Wijers28 over-
leed, maar zijn opvolger Paulus Schroun, Gcuster in

Strofe 5, 1678 Gemeenterekening. Hierop een post van 27 gulden aan koster Paulus Schroun vanwege arbeidsloon over 11/zjaar voor het bedienen
van het uurwerk. 'aen Poulus Schroun custer alhier voor den arbeijtsloon van anderhalfjaer voor het stellen der clock sevenentwintich gulden' (5).
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Bruestfl Was sedert 1671 koster en zou dat tot aan
zijn overlijden op 31 augustus 1715 blijven.29 Aan de
katholieke koster Schroun Werden in de personele
schatcedule van Eijsden uitgaven Verantwoord “voer
het stellen der clock,l(1678) en Lvoor t, stellen van
den orlogie, (1679)30 Let op het synoniem gebruik
Van klok en orlogie voor uurwerk.
Na de Vrede van Nijmegen (1678) kwamen de Staten-
Generaal derVerenigde Nederlanden opnieuw aan de
macht (zie Intermezzo), hetgeen weer repercussies zou
hebben op het benoemingsbeleid van de klokkenist.
Voor de jaren 1698 en 1699 werd de verder onbeken-
de Ernot Hauwen (Eerno Hauwe) gecrediteerd voor
de betreffende werkzaamheden. Hij had het er maar
druk mee, want hij was voor diezelfde jaren ook aan-
gesteld om de avondklok om 21.00 uur te luiden. Met
de avondklok werden de tappers (kasteleins) en her-
bergiers gemaand hun deuren te sluiten en de inwo-
ners van Eijsden hun huizen niet meer te verlaten.31 In
diezelfde periode werden ook onderhoudswerkzaam-
heden aan het uurwerk verricht door “De Muijs der
Orloesemeckers, die omstreeks 1699 gedurende 6
dagen bij herbergier Ludowijckus van Gulpen op
kosten van de gemeente Eijsden onderdak genoofiz.
Voor het dagelijks onderhoud, het op tijdsstellen en
het opwinden van het uurwerk werd aan de daarvoor
aangestelde personen jaarlijks een vergoeding van 18
gulden betaald. Omstreeks 1700, toen de werkzaamhe-
den vast in handen waren van de protestantse kosters,
Werd de vergoeding verhoogd tot 24 gulden per jaar!

De eerste protestantse koster (hij was tevens onder
andere schoolmeester en voorlezer van de pro-
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testantse gemeente in Eijsden) na deVrede van
Nijmegen van wie bekend is dat hij bemoeienissen
met het uurwerk had, was de uit Leiden afl<omstige
Pieter van der Heijden.33 Hij was een zeer onaange-
naam persoon die voortdurend met het gezag in
aanraking kwam Wegens Wangedrag, vechtpartij en,
handtastelijkheden, waaronder ook mishandeling van
zijn eerste echtgenote, maar ook vanwege 6veulighe-
den aan de kinderen gepleegd'. Zo lokte hij in 1701
een aantal kinderen naar de kerktoren onder het
mom van het 'oorlogie op te winden”.34
Er zijn gegevens bekend van betalingen aan hem
(steeds 24 gulden) over dejaren 1711-1715, 1717,
1719 en 1721. In 1722 werd hem geen vergoeding
toegekend 'bij gebreck van klock”. Klaarblijkelijk Was
het uurwerk defect.35 Van der Heijden overleed
omstreeks 1724 en werd als schoolmeester, voorlezer
en koster opgevolgd door de uit Wesel afkomstige en
in Eijsden woonachtige Gerard Rohler. In 1739 werd
Rohler voor zijn werkzaamheden met betrekking tot
het uurwerk (over 1738) uit de gemeentelijke kas
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betaald.36 Gerard overleed in Eijsden op 6 januari
1774 en was al sedert 1772 in al zijn functies opge-
volgd door zijn zoon johannes Cornelius Rohler, die
in Eijsden Was gedoopt op 22 februari 1750.37 Hem
vinden we terug op de Personele Schatcedule van
Eijsden van 1781.38 Een laatste verwijzing naar werk-
zaamheden aan het uurwerk gedurende het Ancien
Régime is een rekening van 7 gulden van Theodore
Lafliiet, Cmaitre horloger* uit Blegny, vanwege Werk-
zaamheden aan het raderwerk van het uurwerk
(1786/1787).39 Rohler overleed te Eijsden op 8
Vendémiaire jaarVI van de Franse Republikeinse
Kalender (29-9-1797). Het lijkt erop dat met zijn
overlijden ook een voorlopig einde kwam aan het
opwinden en onderhouden van het uurwerk.

Het uurwerk na 1800

De inlijving van onze streken bij de Franse _
Republiek in 1795 betekende onder andere het
einde van de bevoorrechte positie die de protestan-
ten genoten in de colleges van bestuur en recht-
spraak, in het onderwijs en in geloofszaken (zie
Intermezzo, p. 5). Natuurlijk was ook deze Wisseling
van soeverein niet zonder bloedvergieten verlopen
en leed de bevolking op tal van fronten hevige ver-
liezen. Gedurende de maanden juli, augustus en sep-
tember van 1795 Was Eijsden vergeven van de kei-
zerlijke troepen, waarvoor de bevolking een bijdrage
moest leveren aan onderdak, leeftocht en foerage.40
Het torenuurwerk van Eijsden bleef ook na de
omwenteling voor onderhoud en dagelijks beheer
onder veranmoordelijkheid van de burgerlijke over-
heid. Openbare tijdaanduiding bleef een publieke
taak. De kosten die daarmee gepaard gingen waren
dus ook voor rekening van het gemeentebestuur. Het
zijn de jaarlijks door het gemeentebestuur op te
maken Begroting en de Rekening enVerantwoording
achteraf die ons inlichten over de te verwachten uit-
gaven en de daadwerkelijke gedane uitgaven ten
behoeve van het uurwerk. Deze ambtelijke stukken
bevinden zich in het gemeentearchief van Eijsden."1
Gedurende de eerste jaren na de Franse omwenteling
was het uurwerk niet in gebruik, waarschijnlijk van-
wege een mechanisch defect. In het jaar XIII van de
Franse Republikeinse Kalender (1-9-1804 tot en met
22-9-1805) Werd het uurwerk voor een bedrag Van
317 francs en 72 centimes hersteld. Dit bedrag was
niet begroot, maar klaarblijkelijk vond het gemeente-
bestuur deze hoge uitgave verantwoord. Met ingang
van jaar XIV van de Franse Republikeinse Kalender
(23-9-1805 tot en met 22-9-1806) wordt er jaarlijks
een bedrag begroot en uitgegeven 'pour entretien de
Yhorlogefl 'service de Phorloge, etc. Het bedrag nam
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afvan 50 fifancs in 1808 tot 45 francs in 1815.
Na het Vertrek van de Fransen in 1814 en de wor-
ding Van het Koninkrijk Nederland bleef alles ten
aanzien Van onderhoud en reparatie Van het uur-
werk in Eijsden bij het oude. Op de Voorgedrukte
begrotingsformulieren werd onder het kopje
'Onkosten Voor het Plaatzelijk Bestuur, en onder-
scheide Uitgaven voor publieke Veiligheid en
gezondheid, een post ingeruimd Voor zOnderhoud
en opwende Van de Horlogiel. Degene die daarmee
belast Werd ontving een jaarlijkse vergoeding van 17
gulden en 92 centen (periode 1817-1828), de jaren
daarna Werd een wisselend bedrag Van 8, 17 en 18
gulden uitgekeerd (1829-1834).

Stilstand en herstel van het torenuurwerlc

Uit een nauwkeurige analyse Van de financiële stuk-
ken blijkt dat het uurwerk omstreeks 1834 niet meer
fianctioneerde en dat dit geruime tijd het geval zou
zijn. Pas in 1845 Werd door het gemeentebestuur van
Eijsden een poging ondernomen tot de reparatie van
het 'thoren horologiel.42 Op inschrijving kon een
oíferte Worden uitgebracht. Er kwamen drie inschrij-
vingen binnen.Twee olfertes Waren in het Frans
gesteld, de ene Van M.L.Vrinons, de andere Van L.
Gallet, horloger. De derde inschrijver Was L. jonckers
sr.. Zijn offerte Voor íde horologie afnemen, schoon-
maken, repareeren bussen [Iverbussen] en opzetten,
met het leveren van koorden rollen rouletten galge en
bouten, en garantie bedroeg 84 gulden.Voor het ver-
gulden van de twee uurwijzers telde hij 2,50 gulden
extra, voor het leveren van twee eikenhouten cijfer-
bladen en de cijfers in geel op zwart telde hij 32 gul-
den extra; de uitvoering met cijfers in fijn goud kost-
te nog eens 7 gulden extra. Alle moeite bleek voor
niets, want de gemeenteraad vond het bestek te duur,
Waardoor uitvoering achterwege bleef, ondanks de al
lopende geldinzamelingsactie onder de bevolking, die
meteen werd gestopt.
jaren later Werd Eijsden stationsplaats aan de spoorlijn
Luik-Maastricht (1861) en begon Georges Rocour er
zijn Zinkwitfabriek (1870). De aanwezigheid Van een
station noopte zeker tot het hebben van een goed
functionerend uurwerk. Ongetwijfeld zal er een in
het stationsemplacement zijn aangebracht.
Waarschijnlijk Was de aanwezigheid Van het station
ook Voor de gemeente Eijsden aanleiding om het
kapotte uurwerk in oude luister te herstellen, zij het
dat niet alle raadsleden zich daarin konden vinden. In
de raadsvergadering 'Tegenwoordig de geheele
gemeente Raad, van 6 november 1866 kwam men na
ampele discussie tot het volgende besluit: cAangaande
de herstelling van het uurwerk aan de klok der kerk
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te Eijsden, besluit de Raad, waar aan zich echter niet
vereenigen de Wethouder A. Peusens en het raadslid j.
Wolfs, dat het zelve zal behoorlijk hersteld Worden en
in gangbaarheid worden gebragt.” 43
In 1867 en 1868 werden grote (dure) herstelwerk-
zaamheden, “buitengewone herstellingswerken aan het
uurwerk der klokken te Eijsden', aan het torenuurwerk
verricht. In de daarop volgende jaren werd zeer regel-
matig klein onderhoud gedaan (zie tabel op pag. 18
Voor een exemplarisch overzicht dat naar believen uit-
gebreid kan worden, maar in essentie geen veranderin-
gen onderging), hetgeen het gemeentelijk belang van
een goed Werkend openbaar uurwerk onderstreept.
Voor de Werkzaamheden werden Vooral de lokale
smeden ingeschakeld en met name de niet nader
geïdentificeerde uurwerkmaker GerardVrencken
(Frencken). De aanwezigheid van de ZinkWitfabriek,
maar dan zijn We al weer enige jaren verder, is zeker
ook van invloed geweest om meer aandacht te geven
aan het uurwerk Van Eijsden.

Nieuwe lighting klonkenisten

Sedert 1868 Was er Weer een vaste “klokkenist bij de
gemeente in dienst. Het betreft de kleermaker
Andries Schroen (Eijsden 1814-1888).44 Zijn jaar-
Wedde bedroeg aanvankelijk 23 gulden en 62 cen-
ten. In 1886 Werd zijn salaris Verhoogd Ldeze te kari-
ge belooning wordt op het Voorgedragen cijfer [30
gulden] gesteld, tot 30 gulden en in 1894 zelfs tot
40 gulden per jaar, omdat 30 gulden 'Wordt te
gering geacht. In 1888 werd hij als klokkenist
opgevolgd door zijn zoon jan Schroen (Eijsden
1839-1908), die verder ook als winkelier en koster
in zijn onderhoud Voorzag.45 jan overleed op 26 juli
1908 en werd per diezelfde dag opgevolgd door zijn
schoonzoon joannes Hubertus janssen (Oost 1882-
1937)“”, koster, zulks bij benoeming door de
gemeenteraad Van Eijsden bij raadsbesluit van 1 sep-
tember 1908. De raad dacht een koopje te hebben
door een jaargeld Van 30 gulden te bedingen, maar
na zijn benoeming liet janssen fijntjes weten dat het
salaris van de klokkenist 'altijd Was Vastgesteld op
eene somme van 40 gulden7 en bovendien moest
thans 'de klok tweemaal per dag (__) opgedraaid
Worden, daar zij anders moet stil staan indien zij
binnen de 18 uren niet opgedraaid Wordt., Het
gemeentebestuur ging overstag en bracht zijn salaris
op 40 gulden perjaar (1919: 60 gulden; 1920: 85
gulden). Ook anderszins was janssen in Eijsden
ambtelijk actief. Zo was hij onder meer deur-
Waarder, inner Van de schoolgelden, gemeente-
opzichter, bode en politiedienaar.47 Hij legde zijn
functie Van klokkenist neer per 1 februari 1927.
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Overzicht `van de onderhoudskosten van het torenuurwerk van Eijsden (1867-1891)
(bron: gemeentereleeningen over de betrefiende jaren)(bedragen ín guldens)

v Jaar Bed rag__ Uitvoerders __ jaar Bedrag Uitvoerders

li 1867 99,52 'Diverse personen' ___ 1880 2,55 1.1. Plusquijn, C. Zimmerman

li 1868 52,85 L. Caelen*, G. Vrencken 1881 24,07 C. Zimmerman, A. Schroen, P. Cortenrade*

4
1869 38,37 1/2 G. Vrencken _ 1882 2,40 C. Zimmerman

í 1870 3,72 C. (Karl) Zimmerman 1883 10,00 G. Vrencken

1871 9,99 Karl Zimmerman* 1884 54,68 Pieter Cortenrade, Carl Zimmerman,
- Gerard Frencken, A. Schroen. ___

1872 8,08 Karl Zimmerman 1885 19,92 G. Frencken, P. Cortenraede ___ ___
, 1874 7,36 Karl Zimmerman 1886 19,95 ___ “___
ll 1875 6,65 Andries Schroen, kleermaker, 1887 16,00 G. Vrencken
' Karl Zimmerman

1876 4,44 1888 20,00 G. Vrencken

1877 8,50 Andries Schroen 1889 55,00 G. Frencken

1878 18,38 C. Zimmerman, A. Schroen, G. Vrencken 1890 16,00 G. Frencken.

1879 27,03 C. Zimmerman, A, Schroen, JJ. Plusquin* 1891 16,00 G. Vrencken

* Leonard Caelen (Eijsden 1812-Breust 1899), hogšmid; Karl Frederik Zimmerman (Reutgen/Monschau 1812-Breust 1891),
ketelbouwer;]acques_]oseph Pluskin (Neufchateau 1843-Den Bosch 1891), hoefsmid; Pieter Cortenmde (Eijsden 1815-1906),
hogšrníd/slotsmid.

Nieuw orgel redt oude wijzerplaat

Omstreeks dezelfde tijd dat het uurwerk Weer in
gebruik Werd genomen na een reparatie, zo tussen
1860 en 1870, kreeg de Sint-Christinakerk een
prachtig eenmanualig kerkorgel.48 Dit orgel van
Pereboom 8e Leijser Werd op het oksaal geplaatst,
precies voor de Wijzerplaat die decennialang vanaf
het koor zichtbaar Was geweest om de celebranten
behulpzaam te zijn bij hun Werkzaamheden. Op dat
moment Was dat echter niet meer van belang, omdat
het simultaan gebruik van de kerk door katholieken
en protestanten per 1 augustus 1857 was opgeheven.
Doordat het orgel het zicht ontnam op de Wijzer-
plaat is deze in de vergetelheid geraakt, maar ze is

1 daardoor ook gespaard gebleven van vernielingen.
l Hieruit kan4 wel de conclusie getrokken Worden dat
1 het uurwerk nog slechts de Wijzerplaat met Wijzer(s)

in de oostkant van de torenspits bediende en de eraan
gekoppelde luidklokken. Deze situatie is de laatst
bekende figuratie Van het torenuurwerk, vóór dat het
voor restauratie in 2005 uit de toren Werd genomen.

Orgel van Pereboom 8: Leijser in St.-Christinakerk. Foto: G. Schroen,
2006; G53159.
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Het over de wijzerplaat gebouwde orgel in de St.-Christinakerl<. Foto: G. Schroen, 2003; G51 203.

Herstel toren en uurwerk na blikseminslag

Op 1 juli 1895 Werd de toren van de Sint-
Christinakerk getroffen door blikseminslag. De
Limburger Koerier berichtte: 'Eene felle bliksem-
straal, een vreeselijk gekraak, en de bliksem was in
de kerktoren geslagen. Aan twee zijden zijn over
eene groote uitgestrektheid de leien Weg, en van
binnen eenig houtwerk stukgeslagen. Aanvankelijk
meende men dat de bliksem geen brand veroorzaakt
had, doch Weldra bleek dat een paar duivennesten
vuur gevat hadden, zoodat reeds de rook uit een der
kleine venstertjes bij de spits sloeg. Gelukkig kon dit
nog bijtijds gebluscht en zoo toren en kerk voor
veel grooter onheil behoud Worden., De door een
verzekering gedekte schade bedroeg 500 fitancs.49
Over het uurwerk Werd niet gerept.
Vrij snel daarna besloot de gemeenteraad van
Eijsden in haar vergadering van 3 september 1895

om de “sedert eenige jaren, vervallen toren -het
muurWerk Was verweerd en de kroonlijst rondom
Was bijna geheel verdwenen- en de door de bliksem
aangebrachte schade te laten herstellen.5° Door de
in Roermond Werkzame architect jorna werd een-
bestek en begroting gemaakt voor restauratie van
en herstelwerkzaamheden aan de toren. De totale
kosten Werden geraamd op 3000 gulden. In het
bestek Waren twee posten opgenomen met betrek-
king tot het uurwerk.51 In artikel 2 is sprake Van het
aanbrengen van 'de benodigde savonniere voor de
Wijzerplaat, [de] dekstukken en zal een inhoud
bedragen van 0,80 kubmeter, Welke door den aan-
nemer moeten geplaats Worden., Artikel 19, tevens
het laatste artikel, bedingt dat 25 gulden 5zijn bere-
kend Wegens het herstellen van het uurwerk Wat
ook in de aarmemingssorn zijn begrepen.,
Door B (SIW van Eijsden Werd op 20 september
1895 een verzoek om subsidie aan de Provincie
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Limburg gericht. In haar schrijven van 21 oktober
onderkent de provincie de noodzaak voor herstel,
maar geeft tevens aan dat bestek en begroting aan de
ruime kant zijn en brengen derhalve een korting
aan van 500 gulden op het oorspronkelijke bestek-
In de afweging Voor subsidietoekenning is meege-
Wogen cdat men hier in het bijzonder geval verkeert,
dat de kerktoren niet aan de kerk, maar aan de
gemeente toebehoort, te Wien laste dan ook de her-
stellingswerken Worden uitgevoerd., Bij schrijven van
6 december 1895 liet de Provincie weten geen
beschikking op de aanvraag te kunnen nemen,
omdat het budget voor “subsidiën aan R.K. kerken
en pastorieën' voor het lopende jaar al geheel Was
uitgegeven. Dat Was een vervelende bijkomstigheid,
Waardoor de herstelwerkzaamheden vertraging
opliepen.
De gemeente ging niet bij de pakken neerzitten.
Op 28 april 1896 Werd het werk aan de toren aan-
besteed. Er Waren drie inschrijvers, alle van buiten
Eijsden. De goedkoopste inschrijver, aannemer
Martinus janssen uit Wyck-Maastricht, Werd het
Werk gegund voor 1275 gulden. De Limburgeri
Koerier vond dat voldoende nieuwswaardig. 5Bij de
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gisteren [28 april] ten raadhuize gehouden aanbeste-
ding van de restauratie van den kerktoren Was de
laagste inschrijving Wien het Werk ook gegund Werd
- de heer Janssen te \Wijk-Maastricht.”52
Om onbekende redenen liep de uitvoering enigszins
vertraging op. Begin september Werd het Werk
opgeleverd. Ook daarvan een kort verslag in de
Limburger Koerier van vrijdag 18 september 1896.
“De restauratie van den kerktoren heeft dezer dagen
eindelijk haar beslag gekregen. En de Verjongings-
kuur heeft uitmuntend op onzen bouwvalligen
oude gewerkt. Een nieuwen steenen voet, geen
scheuren en barsten in den romp, geen gaten en
denken in het dakWerk meer, een fraaie nieuwe Wij-
zerplaat uit zandsteen en het kruis dat zich nu Weer
loodrecht ten hemel verheft, dat alles geeft hem den
schijn van een jongeling in de kracht des levens.
Moge die schijn niet bedrieglijkzijn!53 Een gevel-
steen aangebracht in de Westelijke muur van de
toren herinnert aan de in 1896 uitgevoerde toren-
restauratie.54 De restauratie van de kerk, die eigen-
dom Was van de parochie Breust-Eijsden zou nog
even op zich laten Wachten (zie hierna).
Om mogelijk problemen in de toekomst te voorko-

Gevelsteen in westelijke muur St.-Christinakerk. Foto: G. Schroen, 2003; GS1771
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men (en uiteraard de kosten voor onderhoud niet
meer te hoeven opbrengen) besloot het gemeente
bestuur van Eijsden om ook de toren aan de parochie
over te dragen. Er heerste, enigszins overdreven,
'volstrekte onzekerheid van den eigendom van den
toren der kerk te Eijsden en van de daarin aanwezige
klokken., Bij raadsbesluit van 11 januari 1897 werd
besloten tot overdracht van de toren aan het kerkbe-
stuur van de parochie Breust-Eijsden. Met het onder-
tekenen van een overeenkomst tussen het gemeente-
bestuur van Eijsden en het R.K.-parochiaal kerkbe-
stuur van Breust-Eijsden (kerkfabriek) op 15 februari
1897 Was de overdracht een feit.55 De gemeente
Eijsden deed afstand van alle rechten op toren en
klokken. De Kerkfabriek gaf aan de gemeente 6het
regt en het beheer van het uurwerk in genoemde
toren te regelen en te onderhouden, en om in bij-
zondere gevallen, zoals brand, de klokken te mogen
luiden 'zonder vergoeding, zij het in overleg met de
pastoor of zijn gedelegeerde. Deze laatste aanvulling
was opgenomen op uitdrukkelijk verzoek van de bis-
schop. In de nieuwe situatie Was de kerkfabriek eige-
naar van kerk, kerktoren en kerkklokken. De
gemeente bleef eigenaar van het uurwerk.
Gelijktijdig met de restauratie van de toren Wilde
men ook de Sint-Christinakerk een opknapbeurt
geven. Na het min ofmeer afwijzen van het subsidie-
verzoek van de gemeente aan de provincie in decem-
ber 1895 was het plan stil komen te liggen. Overigens
was dat ook een beetje een vreemd verzoek, want de
gemeente Was geen eigenaar van het kerkgebouw. Bij
schrijven van 12 maart 1897 deed het kerkbestuur
een nieuwe poging. Op 2 april, amper 3 Weken later,
liet de provincie Weten dat zij een subsidie van 300
gulden in het vooruitzicht stelde, zijnde 10% van de
herstellingskosten die op 3000 gulden waren begroot.
De uitbetaling zou plaats vinden wanneer de werk-
zaamheden zouden zijn afgerond en het kerkgebouw
tegen brandschade zou zijn verzekerd. Op 26 oktober
1898 lieten BåcW van Eijsden de Provincie Weten dat
aan alle voorwaarden was voldaan en dat tot uitbeta-
ling kon worden overgegaan. Door tussenkomst Van
de gemeente Werd in december 1898 het afgesproken
bedrag uitgekeerd.

De laatste gemeentelijke klokkenist van Eijsden

In de gemeenteraadsvergadering Van 10 januari
1936 Werd de begroting over 1936 minutieus
besproken en doorgevlooid op bezuinigingen, hoe-
wel de begroting eigenlijk allang was goedgekeurd.
Raadslid Hendriks bracht aan de orde als punt van
bezuiniging om de 'klok (bedoeld is het uurwerk)

2.1

der kerk te Eijsden aan het kerkbestuur ten
geschenke te geven, opdat verdere kosten voor de
gemeente vermeden worden.a De burgemeester, C.
baron de Loë, bracht daarop te berde dat zijn kamer
toe Was aan een grondige opknapbeurt en wat extra
meubilair behoefde, Waarop Hendriks antwoordde:
'Laat de klok gaan en UW kantoor Wordt gemaakt.”
En zo werd zonder hoofdelijke stemming besloten!
De burgemeester mocht zijn kamer laten opknap-
pen en de klok zou ten geschenke Worden aangebo-
den aan het R.K. Kerkbestuur Van de H. Martinus
te Breust.56 Al bij schrijven van 16 januari werd de
klok aan het kerkbestuur aangeboden.
Per kerende post (18 januari) liet het kerkbestuur,
natuurlijk op de hoogte van de hoge kosten voor
onderhoud en dagelijks gebruik, weten het cadeau
niet te aanvaarden.57 Het Gemeentebestuur was niet
voor een gat te Vangen. In de daaropvolgende raads-
Vergadering, die Werd gehouden op 20 februari,
Werd van het besluit van het kerkbestuur melding
gemaakt. De raadsleden Hendriks en Weerts Lhadden
dit niet verwacht en vinden het niet flink van het
kerkbestuur.” En toen kwam het duiveltje uit het
doosje: z.h.s. werd besloten 'het fungeren der klok te
beëindigen en in verband hiermede met ingang van
15 maart 1936 den klokkenist dhr. PM.Theunissen,
ontslag te Verleenen met dankbetuiging Voor de als-

' zoodanig bewezen diensten., En men ging over tot
de orde van de agenda.58
Aan Theunissen Werd inderdaad per 15 maart 1936
ontslag verleend als klokkenist59 en daarmee kwam
een einde aan ruim drie eeuwen openbaar 'klokkij-
kenj op kosten van de gemeente. Bedoelde Pieter
Mathijs Theunissen was de opvolger van joannes
Hubertus janssen. Bij Raadsbesluit van 20 januari
1927 was aan joannes Hubertus janssen op eigen
verzoek ontslag verleend als klokkenist per 1 februa-
ri daaropvolgend. Per dezelfde dag was Pieter
Mathijs Theunissen (Eijsden 1869-1947)60 in de
fiinctie van klokkenist benoemd. Hij Was ook nog
postbode. l

De aanschafvan een elektrisch uurwerk

Uit de beschikbare bronnen blijkt vooralsnog niet
dat het uurwerk na 1936 nog in gebruik is geweest.
Het kerkbestuur Was niet van plan om geld ter
beschikking te stellen om de taak Van de overheid
over te nemen en de overheid kwam niet op haar
besluit terug. De gemiddelde burger zal inmiddels
wel de beschikking hebben gehad over een zak-
horloge of misschien zelfs over een staand horloge,
zodat ook vanuit die hoek weinig protesten
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Elektrische aandrijving van de wijzerplaat in de toren. Foto: G. Schroen.
2006; G5102037o.

kwamen tegen het ontbreken van een openbaar
uurwerk. Het Was zo dat de koster op gezette tijden
de klokken luidde als oproep voor gebedsdiensten.
Het was onder het pastoraat van G. Marcus
(Reijmerstok 1917-Heerlen 1990)61, pastoor Van de
parochie Breust-Eijsden in de periode 1965-1969,
dat het uurwerk Weer onder de aandacht Werd
gebracht. Kerk en toren van de Sint-Christinakerk
Werden gerestaureerd en het uurwerk kwam onder
een dikke laag vogelstront te voorschijn en de Wens
kwam naar Voren om Weer de beschikking te heb-
ben over een goed lopend uurwerk.62 Bij schrijven
Van 27 mei 1966 Wendde het-kerkbestuur zich tot
de gemeente Eijsden 'Zoals bekend, verkeert het
uurwerk in de Christinakerk, dat eigendom van de
gemeente Eijsden is, in een zodanige staat dat het
niet meer functioneert.' Het kerkbestuur verzocht de
gemeente om een passende oplossing te bedenken.
De gemeente stond daar niet onwelwillend tegen-
over en verzocht om een kostenopgave. Kort daarna
bracht Klokkenindustrie (l) M.Van de Kerkhof öc
Zonen uit Aarle-Rixtel een offerte uit aan het kerk-
bestuur, waarbij Werd aangetekend dat 'het bestaande
torenuurwerk Zoals dat thans bij u in de toren is,
geen enkele Waarde heeft en voor tijdsaanduiding
niet meer gebruikt kan Wordeaoor ruim 4500
gulden konden zij een volledig bedrijfsklaar elek-
trisch uurwerk (moederklok + uurwerk + slagwerk)
leveren, voorzien van een nieuwe Wijzerplaat met
verlichting. De moederklok, waarmee het uurwerk
precies op tijd gezet kon Worden, kon in de saeristie
gemonteerd worden. De benodigde elektriciteit zou

2.2.

Uurwerk opgesteld in klokkentoren St.-Chritinakerk. Foto: T. Beijer,
2006; TBoogS.

evenwel door een erkend lokaal elektricien aange-
legd moeten worden.
De offerte Werd geaccepteerd. In de raadsvergade-
ring van 17 juni 1966 besloot de gemeenteraad een
bijdrage te verlenen van 60% van het benodigde
bedrag. Nog in 1966 Werd het elektrisch aangedre-
ven torenuurwerk in gebruik genomen. Het mecha-
nisch uurwerk roestte vergeten verder en werd pas
in 2005 Weer ontdekt!

Henk].L.M. Boersma
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6 RHCL, LvO 5527, Bijlagen bij niet meer aanwezige rekeningen

over de personele cedule, 1 678-1 743. Personele cedule 1708.
7 RHCL, LvO 5613. Contract en kwitantie tussen Claes

Kurvers en dorpsmeester Van der Heijden, d.d. 31-1-1711,
opgesteld door Henrij Wijers.

8 Claes Kurvers (Covers, Ceurvers, Keurvers) werd omstreeks.
1675 in Stockhem geboren. Hij overleed te Eijsden op 28-1-
1755. Hij tr. (1) Breust 17-1-1705-Anna VVaelpots en (2)
Breust 1 7-10-1 709 Helena Simons. Dit huwelijk otr. /tr. sche-i
penbank Eijsden 14-10/3-11-1709 (LvO 5234, Rol sche-
penbank Eijsden 1 708-1 718).

9 De thans in de museale opstelling gebruikte gewichten werden
geschonken door de vriendenkring De Cowboys van Café The
Saloon.

10 Zie noot 8.
11 WAJ. Munier, De gereformeerde gemeente van Eijsden en het

beheer van de simultaankerk ter plaatse (deel 3), Het onder-
houd van de simultaankerk, in UEV nr. 100 (2004), pag. 6-
11, i.h.b. pag. 9.

12 RHCL, LvO 5500, Personele schatcedule Eijsden 1700.
13 WAJ. Munier, Het simultaneum in de Landen van Overmaas,

Een uniek instituut in de Nederlandse kerkgeschiedenis (1632-
1878), Leeuwarden 1998, Maaslandse .Monografieën 61,
i.h.b. pag. 366-367.

14 Naar verluidt is ook in de simultaankerk te l/iials om dezelfde
reden een wijzerplaat op het oksaal aangebracht.

15 se non e vero, e ben trovato
16 Stukken hierover in RHCL, LvO nrs. 5601, 5603, 5605,

5606 en 5607.
17 Zie noot 11.
18 RHCL, LvO 5611.
19 RHCL, LvO 56 1 1 . jan Wijers was 'custer van Bruest ende

Eijsden', zie LvO 5329, onder 28-11-1647 (testament van
Anna Frambachs).

20 Zie voor hen: Henk_ILM Boersma, Schouten en schepenen van
Eijsden in deperiode 1596 tot en met 1661 (1663), in: Uit
Eijsdens Verleden nr. 80 (1999), pag. 7-15, i.h.b. pag. 12-14.

21 Bartholomeus Mieckens, geb. ca. 1575, overl. Eijsden oktober
1646, zn. van Hans aan) Mieckens en van Itgen Palmen. Hij
tr. (1) Sophia Gijsmans (nicht van Martinus Gijsmans, pastoor
van Breust en Eijsden) en tr. (2) jehenna Essis.

22 RHCL, LvO 5526, Bijlagen bij niet meer aanwezige rekenin-
gen van de personele cedulen 1645-1678.

23 RHCL, LvO 5611.
24 Hij vorderde tevens betaling van in totaal 32 gulden en 14 stui-

vers vanwege onder ander het leveren van wijn, was en andere
zaken aan de kerk van Eijsden in 1653' en andere jaren.

23

25 RHCL, LvO 5526, Bijlagen bij niet meer aanwezige rekenin-
gen van de personele cedulen 1645-1678. Hierop de post van
25 gulden

26 Anthoneij Custers werd geboren' te Maastricht en ald. prat ged.
op 14-8-1647 als zoon van David Custers en van Ittgen
(Ienneken) janssen. Zijn vader was eveneens schoolmeester en
voorlezer in Eijsden (1656-overl. 1662).

27 RHCL, LvO 5526, Bijlagen bg' niet meer aanwezige rekenin-
gen van de personele cedulen 1645-1678.

28 RHCL, LvO 5526, Bijlagen bij niet meer aanwezige rekenin-
gen van de personele cedulen 1645-1678. `

29 Paulus Schroen (Schroeun) werd ged. te Breust op 16-5-1645 en
overl. ald. op 31-8-1715, 'quifuit circiter 42 annis matricularius
in BreustJ ('die ongeveer 42 jaar koster in Breust is geweestl) ,
zn. van Henricus Schroen en van Catharina Petermans.
Ongehuwd. Zie voor zijn familie Henk]L.M. Boersma,
Kwartierstaat van HJL.M. Boersma (deel 8), in Uit Eijsdens
Verleden nr. 48 (1989), pag. 10-22, i.h.b. pag. 20 sub g.

30 De Schatcedulen van Eijsden zijn helaas maar voor een zeer
beperkt aantal jaren bewaard gebleven, waardoor een grondige
analyse van betalingen voor werkzaamheden aan het uurwerk
en betalingen voor onderhoud en anderszins slechts beperkt
mogelijk is. De hier genoemde cedulen zijn te vinden in
RHCL, LvO 5527 Personele Schatcedulen Eijsden. Op de
cedule 1678 wordt hem 27 gulden betaald voor 1 1/2 jaar
arbeid. Op de cedule 1679 voor één jaar 18 gulden.

3'1 RHCL, LvO 5500, Personele Schatcedule van Eijsden 1700,
hierop de genoemde posten voor het bedienen van het uurwerk
en het luiden van de 9-uur klok.

32 RHCL, LvO 5500, Personele Schatcedule Eijsden 1700.
33 Pieter van der Heijden, tevens kerkenraadslid, dorpsnieester voor

Eijsden, schepen 1694-1702 enz. Hij tr. (1)]ohanna Ghijsen
en (2) Sophia Brouwers.

34 Zie hierover RHCL, Notariële Archieven Maastricht, inv. nr.
1761b, nots.].P.G. Veugen te Maastricht, akten van 27 aug.
1701 en 10 sept. 1701. Er werden verklaringen afgelegd door
de kinderen Frans Lousbeitan janssen, Willem Blonden,
Hendrick van Daelen, Claes Leebens en Anthoon Theunissen.

35 RHCL, LvO 552 7, Bijlagen bij niet meer aanwezige rekenin-
gen van de personele cedulen 1645-1678.

36 Gerard Rohler, koster, voorlezer en schoolmeester, vestigde zich
in 1724 in Eijsden komende van Wesel, hij' overl. Eijsden 6-1-
1774. Hij' tr. (1) Elisabeth van Calcar en (2) prot. Eijsden 17-
11 -1 748 metAnna Cornelia Yinjth van Eijsden. Op de cedule
van 1739 een post van 24 gulden over 1738 verantwoord.

37 johannes Cornelius Rohler, ged. prot. Eijsden 22-2-1750,
belijdenis Eijsden 22-3-1766, overl. Eijsden 3 Vendémiaire
jaar VI van de Franse Republikeinse Kalender (24-9-1797),
tr. Eijsden prot. 22-11-1772janette Uohanna) Chabrier
(Schabrier), geb. ca. 1737, afkomstig van Den Haag, overl.
Eijsden 13- 1-181 7, dr. van Pierre_]oseph Schabrier en. van
Petronelle Clara Minne. l

38 RHCL, LvO 5525, Personele Schatcedule Eijsden 1781./1an
Rohler werd 24 gulden betaald over 1780 'voor stellen en
opwinden van het uurwerk'.

39 Vriendelijke mededeling van T Beijer uit Eijsden, waarvoor dank.
40 RHCL, LvO, inv. nr. 5369, Borgmeesters rekening over 1794

en 1795.
41 ArchiejKanton Eijsden 1795-1800, inv. nrs. 4 en 5 ú'aar VH

en jaar VIH van de Franse Republikeinse Kalender),'Archief
Gemeente Eijsden 1800-1828, inv. nrs. 70-96 (jaar VIII van
de Franse Republikeinse Kalender-1828),'Archief Gemeente
Eijsden 1828- 1933, inv. nrs. 256-3 60 (1829-1933).

42 Stukken hierover in Gemeente Archief Eijsden 1828-1933,
inv. nr. 2792.
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43 Archief Gemeente Eijsden 1828-1933, inv. nr. 25, Register van
Raadsbesluiten, onder nr. 112. Samenstelling van het gemeentebe-
stuur, zie Henk_].L.M. Boersma, Raadsleden, wethouders en bur-
gemeesters van Eijsden die hun ambt uitoefenden tussen 1800 en
1900, in: Uit Eijsdens Verleden nr. 19 (1982) pag. 4-16.

44 Andreas Schroen (Schroun) werd geboren te Eijsden op 3
Prairial jaar XII van de FRK (23-5-1804), als zoon van
Bartholomeus Schroen en van Gertrudis Zwaenen (Swaenen).
Hij' overleed te Eijsden op 1-4-1888. Hij was gehuwd met
Maria _]oanna Theunissen.

45 _]oannes Hubertus Schroen werd geboren te Eijsden op 31-5-
1839 als zoon van Andreas Schroen en van Mariajoanna
Theunissen. Hij overleed te Eijsden op 26-7-1908. Hij was
gehuwd metAmelia Hubertinajeukens.

46 _]oannes Hubertus janssen werd geboren te Oost (Eüsden) op
1 -8-1882 als zoon van Paulus janssen en Maria Roiisch. Hij
overleed te Oost (Eijsden) 20-3-193 7. Hij was gehuwd met
Maria Ida Hubertina Sthroen.

47 Archief Gemeente Eijsden 1934-1981, inv. nr. 627,
Personeelsdossiee. janssen.

48 G.M.I. Quaedvlieg, De orgelbouwers Pereboom ä Leijser en
hun activiteiten te Eijsden, in: Uit Eijsdens Verleden nr. 21
(1983), pag. 4-9. ,

49 Eijsden in de Limburger Koerier 7-12-1894/ 19-11-1895,
in: Uit Eijsdens Verleden nr. 78 (1998), pag. 19-22 (verza-
meld door B. Pachen).

50 Archief Gemeente Eijsden 1828-1933, inv. nr. 26, Register
van Raadsbesluiten, onder nr. 79.

51 Archief Gemeente Eijsden 1828-1933, inv. nr. 2801, stukken
m.b.t. herstel kerktoren 1895-1898.

52 Eijsden in de Limburger Koerier 11-1-1896/30-12-1896,
in: Uit Eijsdens Verleden nr. 84 (2000), pag. 21-26 (verza-
meld door B. Pachen).

53 Als voren.
54 Gerestaureerd door - RJM.M.A. De Geloes- burgemeester -

A. Spauwen L. Duysens - wethouders -aug. 1896.
55 Gemeente archiefEi'jsden,AGE 1828-1933, inv. nr. 2802.

Eea. met goedkeuring van GS van Limburg en van de bis-
schop van Roermond.

56 Archief Gemeente Eijsden 1934-1981, inv. nr. 136, Notulen
van de Raad 1935-1937, pag. 5-6.

57 Archief Gemeente Eijsden 1934-1981, inv. nr. doos I, Register
ingekomen en verzonden stukken 1936-1937, onder nr. 95.

58 Archief Gemeente Eijsden 1934-1981, inv. nr. 13 6, Notulen
van de Raad 1935-193 7, pag. 17.

59 Archief Gemeente Eijsden 1934-1981, inv. nr. 668,
Personeelsdossier P.M. Theunissen.

60 Pieter Mathijs Theunissen werd geboren te Eijsden op 28-8-
1869 als zoon van jan Theunissen en van Maria Elisabeth
Tbssings. Hij overleed te Eijsden op 19-3-1947. Hij was
gehuwd met (1) Mariejosephe Orban en (2) haar zus Marie
Catherine Orban.

61 jan G. C. Simonis, Zielzorgers in het bisdom Roermond 1840-
2000, Sittrard 2001,pag. 341.

62 Stukken hierover in Archief Gemeente Eijsden 1934-1981,
inv. nr. 759 (Religie).

63 Zie voor deze episode in de Limburgse geschiedenis jA.K.
Haas, De verdeling van de landen van Overmaas 1644-1662,
Maaslandse Monogriyiee'n 2 7, Assen 1978.

64 Het instituut simultaneum is op voortrejfeli'jke wijze beschreven
door WA]I Munier in zijn standaardwerk Het simultaneum in
de Landen van Overmaas, Een uniek instituut in de
Nederlandse kerkgeschiedenis (1632-1878), Maaslandse
Monografiee'n 61, Leeuwarden 1998. Vele detailstudies versche-
nen ook in Uit Eijsdens Verleden.
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Restauratie-verslag
torenuurwerk Sint-
Christinakerk te Eijsden

In juli 2005 Werd het torenuurwerk in de Sint-
Christinakerk opnieuw ontdekt. Het stond in een
geheel gesloten houten kast op een tussenverdieping
in de toren. Het Was niet bereikbaar op een normale
manier. Een eerste inspectie leerde dat het ging om
een geheel verwaarloosd 17e eeuws uurwerk, niet
meer functionerend maar wel nog vrij compleet.

In overleg met het kerkbestuur werd besloten om
tot restauratie over te gaan, waarna het uurwerk een
plaats zou krijgen, niet meer in de toren, maar in de
kerk in een museale opstelling. De verbinding van
de slagwerken met de klokken werd met deze
opstelling verbroken, net zoals de verbinding met de
Wijzerplaat. De slinger en de gewichten waren niet
meer aanwezig, maar na enig speurwerk is de slinger
Weer te voorschijn gekomen.

De restauratie omvatte documentatie ter plekke in
de toren en daarna demontage.
In onze Werkplaats Werden alle onderdelen van vuil
en roest ontdaan en de oppervlakken met gekookte
lijnolie behandeld als conservering.
Na montage bleek het Volgende:
1 De datering van het uurwerk komt op basis van

vergelijking uit op begin 17e eeuw, mogelijk zijn
enkele onderdelen ouder.

2 Herhaalde malen is het uurwerk aangepast met
name de ontsnapping, het echappement. Na een
balans- of foliotontsnapping is er een spillegang
geweest. In de 19e eeuw is er de huidige schaar-
gang als ontsnapping ingebouwd.

3 Ook een van de twee slagwerken is ooit ver-
bouwd tot halfiaurslagwerk.

4 Een van de slagwerken functioneerde niet meer
omdat de smid die daar onderhoud aan had
gepleegd, een onderdeel verkeerd had gemaakt.

Raderen van gedemonteerde uurwerk. Foto: W. Moers, 2005; WM2745.



Restauratie uurwerk door Ton en Hans Beijer. Foto: W. Moers, 2005;
WM2853.

5 De teruggevonden slinger bleek niet in het Werk
te functioneren, de slingerstaaf Was vernieuwd en
deze paste niet in de ophanging.

De conclusie Was dat de laatste smid die onderhoud'
aan het uurwerk had gepleegd, Wel nog kon smeden
maar niet meer de specifieke uurwerkmakerskennis
had om het fianctioneren in stand te houden. Het
uurwerk kwam tot stilstand.

Grote verbouwingen aan het torenuurwerk St.-Christinakerk
Eijsden

1 Verplaatsing van het uurwerk hoog in de toren
naar de tussenverdieping achter de wijzerplaat in
de kerk.

2 Aansluiting van een derde wijzerplaat op het uur-
werk, ± eind 17e eeuw bij begin simultaneum.

3 Ombouw van het eerste echappement, van oor-
sprong balans- of foliotgang naar spillegang met
slinger, in ieder geval na 1660 en mogelijk in de
18e eeuw.

'Gerestaureerde uurwerk opgesteld in de St.-Christinakerk. Ton en Hans
Beijer winden het uurwerk in deze museale opstelling op. Foto: G. Schroen,_
2006; 653066.

Proefopstelling gerestaureerde uurwerk op nieuw gemaakte bok.
Foto: W. Moers, 2006; WM3630.

4 Ombouw van spillegang naar de huidige schaar-
gang, waarschijnlijk in het begin van de 19e eeuw.

5 Ombouw van het kwartierslagwerk naar halfuur-
s erk.

Kleinere verbouwingen aan het torenuurwerk
St.-Cl\ristinakerk Eijsden

1 Taster op de hartschijf van het halfuurslagwerk
werd vernieuwd door een smid, maar verkeerd
gemaakt. Het slagwerk functioneerde vanaf toen
niet meer. Mogelijk samengaan met het verdwij-
nen van de tweede klok, ± 19e eeuw.

2 Windvleugel van de uurslag geheel vernieuwd,
_ ± 19e eeuw.
3 Vergroting diameter van de walsen met eiken lat-

werk. Hierdoor werd de koordlengte te klein
waardoor de gewichten vaker dan 1 x per 24 uur
opgetrokken moesten worden, ± 19e eeuw.

Ton en Hans Beijer

Ton Beijer geeft uitleg over de werking van het uurwerk.
Foto: G. Schroen, 2006; 653046.
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Kroniek 1992

Januari
Seniorenpartij Maastricht zorgde
voor enige opwinding door de
annexatie van Eijsden te beplei-
ten tijdens het debat op 14 janu-
ari in de gemeenteraad van
Maastricht over het strategisch
plan van Maastricht. De burge-
meester van Maastricht, Philip
Houben, stelde dat de bestuur-
lijke. discussie is gericht op
samenwerken. 'Annexatie van
Eijsden is dus niet aan de orde.,

Januari
Een stuurgroep startte een
onderzoek naar de mogelijkhe-
den van samenwerking tussen de
Serviam-MAVO in Eijsden en de
Scholengemeenschap Savelsbos in
Gronsveld. Het was de bedoeling
om te komen tot één streek-
school voor voortgezet onder-
Wijs. In december werd bekend
dat de fusie per 1 augustus 1993
een feit zou zijn. De nieuwe
brugklassers zouden in Gronsveld
naar school gaan, terwijl de lessen
op de school in Eijsden afge-
bouwd zouden worden.Tot
directeur van de gefuseerde
school Werd _I. Schrijnemaekers
benoemd, die al directeur Was
van de SG-Savelsbos. Op termijn
zou de Serviam-MAVO gesloten
Worden.

Januari-maart
In 1984 Werd voor het gemeen-
tehuis van Eijsden een door de
Maastrichtse beeldhouwer Dré
Defens vervaardigd kunstwerk
geplaatst. Dit Werk bestaat uit een

aantal betonnen sokkels en
geperforeerde stalen schermen.
Het Was de bedoeling dat die
sokkels gebruikt zouden gaan
Worden bij beeldententoonstel-
lingen. In 1982 besloot de
gemeente tot aanleg van een fon-
tein met Waterpartij in het park
voor het gemeentehuis. Door
Defens, gesteund door de
Nederlandse Kring van
Beeldhouwers, werd betoogd dat
door het plaatsen van de fontein
het karakter van zijn Werk, spelen
met ruimte, zou Worden aange-
tast. De gemeente stelde daar
rapporten van andere deskundi-
gen met een tegenovergestelde
mening tegenover. De rechter
stelde Defens in een kort geding
op 11 maart in het gelijk. De
gemeente Eijsden besloot beroep
aan te tekenen tegen de uitspraak
bij het Hofin Den Bosch. De
fontein kwam er niet, de beton-
nen blokken zijn gebleven.

Februari
Tijdens de raadsvergadering van
4 februari besloot de gemeente-
raad om op termijn toch een
tweede tankspuitauto voor de vrij-
willige brandweer van Eijsden aan
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te schaflen. Eerder had B &W dat
pertinent geweigerd, Waarop de
leden van de brandweer collectief
hun ontslag hadden ingediend.
Onder de gegeven toezegging
gingen de brandweerlieden per 5
februari Weer oflicieel aan de slag.

Februari-april
Gedeputeerde Staten van
Limburg gaven toestemming aan
de Stichting Bijzonder Neutraal
Basisonderwijs Eijsden om per 1
augustus een nieuwe neutrale
school in Eijsden te openen. Een
eigen gebouw was vooralsnog
niet mogelijk vanwege beperkin-
gen die door het Ministerie van
Onderwijs Waren opgelegd.
Bleven twee opties over om een
snelle start mogelijk te maken.
Inhuizen in het hoofdgebouw
van de katholieke basisschool De
Cramignon aan de Breusterstraat
(in twee te bouwen noodlokalen
en een lokaal van de bestaande
school) dan Wel het inrichten van
lokalen in de nevenvestiging van
De Cramignon (de oude jon-
gensschool). De gemeente
Eijsden had een voorkeur voor
de eerste optie (mede omdat ze

.de oude jongensschool Wilde
afbreken), terwijl het bestuur van
de stichting Bijzonder Neutraal
Onderwijs om de identiteit van
het onderwijs in alle opzichten te
Waarborgen juist koos voor de
tweede optie. Een Ware school-
strijd Was geboren.
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Maart
Kleine uitbreiding voor Mesch.
Gemeente en Provincie werden
het eens-over de bouw van 12
nieuwe woningen aan de rand
van Mesch tussen de Bovenstraat
en de Burgmeester Jos
Duijsensstraat.Vereniging Das en
Boom verzette zich tegen de
plannen (december) vanwege de
aanwezigheid van een dassen-
burcht en de verstoring van het
foerageergebied van dassen.

Maart
Op 20 maart Werd jean Walpot
onderscheiden met de eremedaille
in zilver verbonden aan de orde
van Oranje-Nassau. Hij ontving de
onderscheiding uit handen van
burgemeester Cortenraad vanwege
zijn 60-jarig ondernemerschap als
begrafenisondernemer en vanwege
zijn inspanningen voor CV De
Druugsjliepers en voor de
Koninklijke Harmonie Ste.-Cécile.

April
Bij gelegenheid van
Koninginnedag werden vier
Eijsdenaren koninklijk onder-
scheidenjean Mingels,Willy
Theunissen, en Jeng Meijs ont-
vingen de eremedaille in zilver
verbonden aan de orde van
Oranje-Nassau. Lenie Willems
werd benoemd tot Ridder in de
orde van Oranje Nassau.
Jean Mingels en jeng Meijs
maakten zich bijzonder verdien-
stelijk voor voetbalvereniging
Oranje Boys. De bloemistWilly
Theunissen kreeg de onderschei-

ding voor zijn vele activiteiten
op carnavalsgebied en de promo-
tie van het Eijsdens dialect. Lenie
Willems werd vooral gehuldigd
vanwege haar werkzaamheden in
het onderwijs, onder andere op
de Serviam-Mavo.

,
4 r?
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April
Op 26 april nam Eijsden en
omgeving in een feestelijke
ambiance afscheid van
Bernadåtte Purnot-Adriaens,
Vroedvrouw. Zij Was Vanaf 1954,
nadat ze haar opleiding aan de
Vroedvrouwenschool in Heerlen
cum laude had afgesloten, in
Eijsden als vroedvrouW werk-
zaam. Daarvoor had ze nog zeven
jaar als verpleegster gewerkt.
Mevr. Purnot had haar wacht- en
spreekkamer aan huis in de
Boomkensstraat. Ruim 3300 kin-
deren Werden met haar hulp ter
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wereld gebracht. Op 25 juni
werd aan haar de gouden ereme-
daille Verbonden aan de Orde
van Oranje Nassau uitgereikt.

Mei
De NS en partners studeerden op
de mogelijkheid om het NS-
station te Verplaatsen naar een cen-
traler gelegen plek in de gemeen-
te, bijvoorbeeld bij de Capucijnen-
straat, en het nieuwe gebouw een
multifiinctionele bestemming te
geven ofhet laten vervallen van
het station en de verbindingen met
bussen te gaan onderhouden.
Afiiernende aantallen reizigers
noopten tot maatregelen. In okto-
ber verscheen een rapport waarin
beide opties nader waren uitge-
werkt. Sluiting van het station
werd in Eijsden als onacceptabel
beschouwd. Ook deVervoerregio
Zuid-Limburg vond de plannen
onacceptabel vanwege onder
andere de geringe cijfermatige
onderbouwing (november). De
plannen van de NS, Verenigd
Streekvervoer Limburg en Stads-
busbedrijf Maastricht omvatten
ook de sluiting Van nog 8 andere
kleine NS-stations in Zuid-
Limburg.

Mei
Gouden huwelijksfeest van Pierre
Nijsten, voorheen exploitant van
een kuiperij en kistenfabriek, en
Marie-Antoinette Reintjens,
Kapelkesstraat 19, Hoog-Caestert.
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Mei
Op 22 mei gafEls Henssen voor
het laatst les aan de kinderen van
de basisschool Sint-jozef in Oost-
Maarland. Liefst 40 jaar had ze
voor de klas gestaan. Eerst als kleu-
terleidster bij de zusters Ursulinen
in Eijsden, en vanaf 1960, toen de
zusters zich terugtrokken uit Oost-
Maarland, in Oost-Maarland. Toen
in 1985 de kleuterscholen en lage-
re scholen Werden samengevoegd
tot basisscholen Werd ze Waarne-
mend directeur van de Sint-
_]ozefschool. In juli nam zij officieel
afscheid. Bij deze gelegenheid
Werden haar de versierselen beho-
rend bij de eremedaille in goud
verbonden aan de Orde van
Oranje-Nassau uitgereikt, mede
ook vanwege haar vele verdiensten
op sociaal-cultureel en matschap-
pelijk terrein.

Juni
Gouden huwelijksfeest van Joel
Rousch, marktkoopman, en
Mimie Cruts, Putstraat 8, Oost.

Juni
Bij het uitgraven van de funda-
menten voor een nieuwe loods
van verhuisbedrijf PinXt in
Maarland Werden een groot aan-
tal botresten van skeletten gevon-
den op de plaats Waar voorheen
de Remigiuskapel heeft gestaan.
De botresten zijn Waarschijnlijk
afkomstig van een bij de kapel
gelegen kerkhoíj e.

juli
Per 1 juli beëindigde Huub
Rutten (fractievoorzitter van de
PvdA) zijn raadslidmaatschap.
Dagelijks Werk en raadswerk
Waren niet langer te combineren.
Rutten zat 14 jaar in de gemeen-
teraad.

juli
Giel Macheels Werd benoemd tot
commandant van de vrijwillige
brandweer in Eijsden. Hij Was de
opvolger van Gerard van der
Cruijs.

2.8

juli
In de gemeenteraadsvergadering
van Eijsden van 7 juli ging het er
stevig aan toe. De aanleiding daar-
toe was een rapport VanVB
Accountants waarin het aanbeste-
dingsbeleid, beter: het ontbreken
daarvan, aan de kaak Werd gesteld.
Burgemeester F. Cortenraad zei
toe een beleidsnota op te laten
stellen. De integriteit van Wethou-
der j. van Aubel (CDA) werd door
E.Warnier (PvdA) in bedekte ter-
men aan de kaak gesteld. Het Was
hem opgevallen datVan Aubel
privé een terras en oprit had laten
aanleggen doorVissers
Wegenbouw, juist in de periode
dat die ook voor de gemeente
Eijsden Werkzaamheden verrichtte.
Onnodig te schrijven dat Warnier
van zowel Cortenraad (CDA) als
van A. Spauwen, fractievoorzitter
van de CDA-fractie, de wind van
voren kreeg.Van Aubel liet Weten
dat er niets aan de hand Was en hij
een normale prijs had betaald.

juli
Op 10 juli werden Monica
Dolmans en Pierre Wetzels
onderscheiden met de eremedail-
le in zilver van de Orde van
Oranje Nassau.

Zuster Dolmans Was sedert 1967
het gezicht, van het Groene
Kruis in Eijsden; verder Was zij
actief betrokken bij de opvang
ouderen voordat deze in een
bejaardentehuis konden Worden
opgenomen.
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Pierre Wetzels Werd onderschei-
den vanwege zijn 40-jarig dienst-
jubileum bij de Waterleiding
Maatschappij Limburg.

juli
Op 24 juli Werd Voor de laatste
keer les gegeven op de oude jon-
gensschool aan de Breusterstraat
in Eijsden.

juli
Inmiddels Waren basisschool De
Cramignon en de Bijzonder
Neutrale Basisschool tot overeen-
stemming gekomen voor wat
betreft het gezamenlijk gebruik
van de lokalen in De Cramignon
aan de Breusterstraat en de
inrichting van het terrein Waarop
o.a. noodlokalen voor de
Neutrale basisschool geplaatst
moesten Worden. De gemeente
Eijsden investeerde in totaal
768.000 gulden om onderwijs op
de Bijzonder Neutrale
Basisschool mogelijk te maken.
Harm Geensen Werd de eerste
directeur van de school. Het
onderwijs aan de eerste groep
kinderen zou op 7 september van
start moeten gaan. Dat bleek niet
te lukken, omdat de voorzienin-
gen niet op tijd gereed Waren.
Daarvan kreeg de gemeente
uiteraard de schuld en met name
de Wethouder van onderwijs,
Peter Piatek. Een week later kon-
den de leerlingen
(vier groepen met in totaal 50
kinderen) alsnog aan de slag. In
de raadsvergadering van 8 sep-

tember werd nog eens een extra
krediet van 25.000 verstrekt voor
de aanleg van extra voorzienin-
gen voor de school.

September' Op 25 september openden
Laurent Meertens en Raymond
Heuts aan de St.-]ozefstraat in
Maarland hun gezondheidsboer-
derij met Indoor-skibaan. Laurent
Meertens Was voorheen veehou-
der, Raymons Heuts genoot een
opleiding als fysiotherapeut.

Oktober
In een intentieverklaring van de
.gemeente Eijsden, Zinkwit
Nederland BV en Afval
Verwerking Limburg (AVL-
Sturing) Werd vastgelegd op
welke milieuhvgiënische en
financieel verantwoorde manier
het stortterrein van de Zinkwit
kon Worden afgewerkt en land-
schappelijk Worden ingepast.
Naar verwachting zou tegen
2005 de afirverking en het land-
schapsherstel rond moeten zijn.

Oktober
Op 1 oktober sloot de Rabobank
haar éénmans-bijkantoor in Oost.
Wim van Ool, directeur van het
hoofdkantoor in Eijsden, besloot
daartoe om veiligheidsredenen.

November
Op voorstel van de raadscommis-
sie Ruimtelijke Ordening besloot
het college van Böcw van Eijsden
om de uit 1912 daterende voor-
malige jongensschool Sint-
Martinus aan de Breusterstraat af
te breken en ter plaatse een
appartementengebouw met 18
seniorenwoningen te laten bou-
wen (de huidige Schoolhof). In
de Constantsteeg, grenzend aan
de nieuwe seniorenwoningen,
Werden nog eens 7 Woningen
voor kleinere huishoudens
gepland.Wyckerveste Adviseurs
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Was tot de conclusie gekomen dat
het oude schoolgebouw, dat tot
voor kort nog dienst deed als
dependance van basisschool De
Cramignon, om diverse redenen
niet Was te handhaven. Het
Overlegplatform Ouderenbeleid
Eijsden pleitte ervoor om in de
plaats van de seniorenwoningen
een Woonzorgcomplex
(WoZoCo) te bouwen. In een
Woonzorgvoorziening kunnen
ouderen langer zelfstandig blijven
Wonen, omdat daar extra hulp en
voorzieningen in aanwezig zijn.

November
Op 24 november opende burge-
meester Frans Cortenraad offici-
eel de nieuwe Neutrale
Basisschool Tangram aan het Von
Geusauplein in Breust-Eijsden.

November
Op 27 november Werd na een
grondige opknapbeurt en uitge-
breide nieuwbouw (9 leslokalen)
basisschool De Cramignonschool
aan de Breusterstraat feestelijk
geopend. De opknapbeurt kostte
de gemeente 2,4 miljoen gulden.
Tevens Werd het nieuwe logo van
de school, dat ontworpen is door
de ouders Evert en _]annine Soons,
onthuld.
De Cramigon is in 1985 ontstaan
uit een fusie van de lagere school
voor jongens (de Sint-Martinus-
school), de lagere school voor
meisjes (Mariaschool), de kleu-
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terschool Maria en Het Kwetter-
nest. Het hoofdgebouw van De
Cramígnon dateert uit 1964, de
oudbouw van de nu ermee ver-
bonden Mariakleuterschool
dateert uit 1971.

November
Gouden huwelijksfeest van
Andreas Duijkers, voorheen brou~
Wersknecht bij brouwerij De Haan
in Eijsden en later bij Piedboeuf in
jupille, en Lucie Rousch, Prins
Hendrikstraat, Eijsden.
November

Gouden huwelijksfeest Van jef
Voncken, voorheen kolenhande-
laar, later postbode, en An Puts,
Wilhelminastraat, Eijsden.
December

Op 4 december Werd Laurent
Willems onderscheiden met de
eremedaille in goud Verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau.
De heer Willems Was Van 1982
tot aan zijn vervroegd pensioen
(1992) hoofd van de afdeling
Grondbeheerszaken in Eijsden. In

het maatschappelijk verkeer Was
hij onder meer kerkmeester, lid
Van meerdere zangkoren en

A

bestuurslid van de Stichting
katholiek Onderwijs Eijsden.

Noot
Voor het samenstellen van deze kroniek
werd dankbaar gebruik gemaakt van de
krantenknipselcollectie van Nico Duijkers
uit Eijsden.

HenkJ.L.M. Boersma
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Reacties
van lezers

Van Boerinnenbond naar ZijActief
Afdeling Eijsden, 1946-2006
Tino Huijnen, UEV 106

Op pagina 18 moet in de tekst
onder het kopje Bestuur de naam
Jose Simmelink-Piters Worden
'vervangen door Joan Warnier-
Metekohy.
Onder de foto op pagina 19
moet de naam bij nulnrner 14
Worden gewijzigd in Truus
Didden-Thehu. De naam bij
nummer 16 moet worden
gewijzigd in Irene Rousch-
Rademecker en de naam bij
nummer 22 moet Worden Lina
Warnier-Martens.
Op pagina 23 moet in de tekst
onder het kopje Met dank aan de
naam Elise Jacobs-Vliegen Worden
vervangen door Marie-Elise
Jacobs-Vliegen.

Hartelijke dank aan de reactie-
gevers.
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Twee monumentjes van devotie
Nummer 39, Boomkensstraat, nummer 33, Hakkeknoep

Situatieschets van het Marialmpelletje aan de Boomkensstraat, aange-
geven met nr. 39.

Situatieschets van het kastje aan Hakkeknoep, aangegeven met nr. 33.

Het ene bevindt zich aan de Boomkensstraat, situa-
tieschets nr. 39. Het andere aan de Hakkeknoep,
situatieschets nr. 33. Beide Worden verzorgd door de
familie Loyens.

Aan de Boomkensstraat, nabij de HutWeg, staat boven-
op een paal een klein charmant Mariakapelletje. Het
staat er onopvallend, in devote rust, achter de heg van
een ponyWeide.]aren geleden, omstreeks 1945, werd
dit kapelletje hier door Louis Loyens jr. geplaatst.
Toentertijd Was deze Weide een siertuin met kunstig
gesnoeide piramidefruitboompjes. De nu nog lande-
lijke omgeving zal in de loop van de komende jaren
echter drastisch veranderen. Het uitbreidingsplan
“Poelveld” zal met grootschalige Woningbouw de
omgeving van het kapelletje een heel ander uitzicht
geven. Of er dan nog plaats zal zijn voor deze eenvou-
dige uiting van devotie? We Weten het niet. De tijd zal
leren ofmoderne plannenmakers er oog voor zullen
hebben en het in hun ontwerpen Weten in te passen.

Het Mariakapelletje aan de Boomkensstraat. Foto: EV.
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Knotlinde met kastje tussen hoogstamboomgaarden, ± 1980. Foto: EV 532.

Houten kastje met kunstbloemen en krans, ± 1980. Foto: EV 533.

Aan Hakkeknoep, op een der meest markante plek-
ken in Eijsdens buitengebied oostelijk van de auto-
Weg A2, hangt tegen een goed verzorgde Knotlinde
een eenvoudig metalen kastje met een lichtmetalen
Christusfiguur. Het kastje is steeds rijkelijk met
kunstbloemen versierd.

Louis Loyens sr. (1880-1972), eigenaar van enkele
percelen grond ter plaatste, hing omstreeks 1930 op
deze plek een eenvoudig kruisje tegen een afraste-
ringpaal met het doel hiermee bescherming af te
smeken over de gewassen in de omgeving. Rond
1945 plantte hij op dezelfde plek een Lindeboom.
Deze Lindeboom Werd korte tijd later in knotvorm
gesnoeid. Het kruisje Werd later in een houten

Metalen kastje met kunstbloemen en krans, juni 1992. Foto: Bèr Pachen.

Voorlopig grafvan drie Duitse militairen. Foto: EV4415.

kastje geplaatst en tegen de inmiddels Volgroeide
boom bevestigd. Dit houten kastje Werd in de
zomer van 1990 vernield. Ook het corpus ver-
dWeen. De familie Loyens zorgde voor een nieuw
metalen kastje met corpus en bloemen.

Ongeveer op de plaats van de knotWilg aan
Hakkeknoep, aangegeven met nr. 33 op de situatie-
schets, stonden in 1940 nog clrie kruisen.Voor drie
duitse soldaten reikte hun “fahrt nach Engeland”
niet verder dan deze plek. Op 10 mei 1940 name-
lijk, sneuvelden hier de ofiicier Heinrich Heibult en
de soldaten Ernst Grönvoldt en Hans Widderich. Zij
Werden getroffen door artillerievuur uit het
Belgische fort van Aubin-Neufchateau. Zij kregen
aan Hakkeknoep een voorlopig graf. Op 24 juni
1940 werden hun lichamen overgebracht naar het
Duitse soldatenkerkhof aan de Tongerseweg in
Maastricht om later te worden bijgezet op het Duits
militair kerkhof te Yselstein.

Deze markante plek, op het hoogste punt van
Hakkeknoep, op de kruising Sint-Geertruiderweg
enVoerenWeg Wordt door Wandelaars en fietsers
druk bezocht.Velen beginnen hier hun Wandeling
door Platiel en Witgrub. Sommigen nemen dan
even de tijd voor een groet aan Onze Lieve Heer.
En verder kruist de bekende en drukbereden
ANWB fietsroute, de Maasdalroute, hier de Sint-
Geertruiderweg.

Bèr Pachen



Kent u ze nog?

R.K.-Basisschool de Cramignon
Groep 1-2B schooljaar 1987-1988
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Monique Heuberger, leerkracht
Marjolein Peerboom
Bartje Bonnemayers
Olga Brauers
S. Plusquin
Fian Wolfs
Royjacobs
Robbie Schwanen
Tom Purnot
Pieter Wolfs
Sebastiaan Lewandowski
Sebastiaan Klippert
Marie-Jeanne Aarts
ClaireJeukens
Charl'es Lousberg
Menno de Richemont
Bart Klippert
Mariajanssen , leerkracht
Joyce Augustus
Fabian Wijering
lvo Gubbels
Reinier Warnier
Josanne Verstraelen
Tommy Martens
Paul Rutten
Martine Beiten
Philippe Rutten
Mandy Vos
Suzanne Bouwman

Guy Schroen
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Toneelspel “Zolang er mensen zijn op aarde” in de in 1960 in gebruik genomen
R.K.-Kerk Maria Ten Hemelopneming, Mariadorp, Eijsden, ca. 1963.

De foto is gemaakt op het
priesterkoor. De uitvoerenden
Waren spelers van de RK.-
Toneelvereniging De Eendracht
die gelieerd Was aan de Konink-
lijke Harmonie Sainte Cécile en
spelers van de Toneelvereniging
van de Koninklijke Oude Har-
monie van Eijsden.
Het Was de eerste keer dat spelers
van de beide toneelverenigingen
tezamen een stuk opvoerden.
De toneeluitvoering had tot doel
geld in te zamelen voor de nieuW
gebouwde rectoraatskerk die
enkele jaren onder financiële
protectie stond van de ELK-Kerk
en Parochie van de H. Martinus te
Breust-Eijsden van Welke parochie
het rectoraat voordien deel uit-
maakte.

Henri Warnier
Henk Roosen
Henri Lucassen
Louis Reintjens
RectorJean Wijsen
Jean Peerboom
Jacques Philippens
Theo Willemsen
JefTheunissen
Corry van Vught
Marga Nelissen
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12.

13.
14.
15.
16.

Elly Huijnen-Wolfs
Liza Reintjens-Feron
Harrie Corsius
Ria Paquaij-Warnier
Lambert Theunissen

Pierre Theunissen
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