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Van de redactie

Zoals altijd staan de fotols op de voorpagina in verband met de inhoud
van het nummer. Deze keer staat er een mooie foto Van een appel-
boom op en dat heeft te maken met een bijdrage in deze aflevering
over enkele fruitstraatnamen: Gascogne, Presentpeer en Goudreinette.
Met deze drie straatnamen komt er een einde aan de serie die door
Jean Creuwels is verzorgd. Hij heeft zich niet beperkt tot de fruitnamen
die in Plan Noord voorkomen, maar hij heeft er ook enkele uit het
Poelveld beschreven. Binnen de redactie bestaan plannen voor een
beschrijving Van alle straatnamen in Eijsden. Dat Wordt een project van
lange adem. Als het zover is, hoort u ervan.

In dit nummer hebben We nog iets “nieuws” te melden. Enige
tijd geleden schreef Bèr Pachen over het veldkruis boven aan de
Steenbergsweg in Mesch. Dat kruis Werd herhaaldelijk omver gereden
en het goede nieuws is nu dat het kruis nog niet zo lang geleden is
herplaatst op een manier die ongelukken als in het verleden, moet
voorkomen.

Eén detail uit de inhoud van deze UEV Wil ik hier nog graag naar
voren halen. In de rubriek Kent u ze nog? staat op pagina 28 een
gezelschap reizigers dat met de bus naar Monschau is geweest.
De bus Was van Meussen. Er staat een advertentie uit de jaren 50 bij.
Pure nostalgie. Wie toen van Eijsden naar Maastricht Wilde met open-
baar vervoer ging “met Meussen”, als hij niet koos voor de trein. In die
tijd had Eijsden nog een treinverbinding met Maastricht enVisé!

Wij Wensen u met dit nummer weer veel plezier.

Willy Jeukens

Inhoud

Van de redactie
Willyjeukens

ln de gevangenis met alle gevolgen
van dien
Jacob (Jock)]egers1656-1657~
1658)

A.P.L. Paquay

Priester Guillaume Theunissen,
Rector van het Ursulinenklooster te
Echt

Pierre Theunissen

Straatnamen
Gascogne, Presentpeer, Goudreinette

Jean Creuweis

Gietijzeren weg- ofveldkruis
Voerenweg - Steenbergsweg, Mesch
nr.38

Bèr Pachen

Limburger Koerier 1900
Bèr Pachen

Kent u ze nog?
Bewoners woningen Schoolstraat
maken dagtocht naar Monschau,
rond 1956

Rene' Huijnen

Kerkelijk zangkoor St-joseph
Oost-Maarland bij het 10-jarig
bestaansfeest in 1937

Rene' Huijnen
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In de gevangenis met alle gevolgen Van dien
Jacob (Jock) Jegers 1656-1657-1658

Deel 1 Oproer in Eijsden

Op maandag 18 februari 1658, tegen de avond, legt
Anna Duelens haar 31/2 maanden oude baby op de
Heeren1 voor de dorpel van de deur van jacob jegers
huis en Vertrekt. _
jacob jegers (roepnaamjocle) is van beroep been-
hackerZ en Woont in de Breusterstraat (kort bij de
Gerets steeg) in Eijsden. Hij is nu getrouwd met
Giet3 en Anna Duelens is weduwe en nu ongehuwd.
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Mijn bedoeling Was om alleen een verhaal te schrij-
ven over de gevolgen van het te vondeling leggen
van het kindje. Maar tijdens de bestudering Van
de documenten kwam steeds naar voren dat jacob
begin 1657 gevangen had gezeten in het kasteel Van
Eijsden.Alleen, men vertelde in dat proces er niet
bij waarom hij gevangen was gezet.
Wel werd me duidelijk dat de oorsprong van het ver-
haal over de vondeling gelegen was in die gevangenis.
Dus begin ik met een gebeurtenis in het jaar 1656.
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Kasteel van Eijsden.
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Heer van Eijsden 1626 - 1671
Omdat deze Heer van Eijsden één Van de hoofdrol-
spelers is in het verhaal stel ik hem eerst aan U voor:
Baron Arnold de Lamargelle, geboren in 1591, zoon
van jean Guillaume en Maria Huijn van Amstenrade.
Gehuwd op 4 juni 1631 in Breust met Margaretha
Anna Francisca de Bocholtz.Voor zover bekend
hebben zij 8 kinderen gehad.
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Hij was de eerste bewoner van Kasteel Eijsden en
bewaker van normen en waarden in Eijsden en met
grote toewijding beschermer Van zijn bezittingen.
In zijn kasteel waren diverse ruimten ingericht als
gevangenis voor overtreders van de wet.
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Het Bestuur en justitie van Eijsden
Het dorpsbestuur bestond uit schout Leonard
Petermans en de schepenen Jan Ruth (tevens
secretaris),Willem Frambachs,_]an Walpots, Claes
Frambachs, Pacque Vincent, GerardVrancken en
Dirick Elsloe4.
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Het dorpsbestuur Was identiek aan de bezetting
van de Justitie (rechtbank). De schout bekleedde
bij de justitie de functie van Oflitier. Deze recht-
bank was bevoegd om alle rechtszaken te behan-
delen, civiel maar ook crimineel, met oplegging
van straffen tot de doodstraf toe.Voor civiele zaken
Was er hoger beroep mogelijk bij de stadsrecht-
bank van Valkenburg, maar de bevoegdheid van de
Valkenburgse rechtbank Was voortdurend onder-
Werp van dispuut. In ieder geval was er de Raad van
Brabant te Brussel als men het niet eens Was met de
beslissingen van de Eijsdense rechtbank.

Naebuers cedule ofwel Personele belasting
In 1656 Waren Willem Frambachs en Peter Rutten
junior collecteurs van de personele belasting in
Eijsden in den Dael.
Ze hadden in 1656 een aanzienlijke som geld opge-
haald die bestemd Was voor bestuurlijke doeleinden:
salaris Van ambtenaren, contributie aan de Staten
Generaal, onderhoud van arme mensen, aanschaf
kantoorartikelen, aflossing van schulden etc..

Omlaege en repartitie
De verdeling van de belastinggelden over de diverse
posten Werd genoemd omlaege en repartitie.
De repartitie Werd niet openbaar gemaakt.
Eén van de rijkere Eijsdenaren Was Sijmon Hallers
den ouden. Als de gemeente in geldnood zat, klopte
men o.a. bij hem aan voor een lening. In 1656
was de gemeente Eijsden hem nog grote bedragen
schuldig. Hij had er op gerekend dat bij de omlaege

in dit najaar er een flinke afbetaling van de schuld
zou plaats vinden. Dat gebeurde niet, van de 2400
gulden Waarop hij had gehoopt Werd slechts 800
gulden voor hem gereserveerd.
Hallers Was niet van plan dit te accepteren. Ook
Wilde hij Weigeren om de komende aanslag personele
belasting te voldoen.

Geruchten
In Eijsden begint een geruchtenstroom op gang te
komen over de besteding van de belastingcenten.
Het vertrouwen in de overitheijt is er niet meer.
Een verhaal dat de ronde doet is dat een deel
van het geld naar baron Arnold de Lamargelle is
gevloeid. Deze is verwikkeld in een geld verslindend
proces voor de Raad van Brabant te Brussel. Deze
rechtszaak gaat over de grenzen van van zijn bezit-
tingen en die van het kapittel van Ste. Meerten te
Luik, als Heren van Breust.

Request
Enkele inwoners groepen samen en besluiten een
rekest te laten opstellen, gericht aan de Drossardt van
de stadsrechtbank vanValkenburg, Jan Willem van
Till. In dat rekest wordt verzocht dat het Gerecht
Van Valkenburg het bestuur van Eijsden zal vragen
om opening Van zaken te geven.Volgens de opstellers
van het requeste moet een specificatie worden gepu-
bliceerd over de besteding van het belastinggeld.
Het rekest Wordt op 25 november 1656 in
Valkenburg afgeleverd.
Jan Willem van Till schrijft er een appostílleJr op en
het rekest wordt op 2 december 1656 aangeboden
aan de schout van Eijsden door notaris Lambert
Lousberchs, met het verzoek om binnen 3 dagen
hierop te reageren.

Notarísakte
Op 4 december 1656 laten Leonard Petermans,]an
Ruth,Willem Frambachs en Peter Rutten junior
een notarisakte opmaken door Lambert Lousberchs.
Deze is, behalve notaris, ook secretaris in Gronsveld.
Ze laten vastleggen dat ze geen enkele bestuur-
lijke of persoonlijke aanspraak zullen aanvaarden als
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gevolg van het ingediende rekest. Een afschrift van
deze notarisakte Wordt dezelfde dag nog overhan-
digd aan de opstellers van het rekest.
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In een ongedateerde brief aan de Wel Eedelen
ende Erentachtbaeren jan Willem Van E11 des Lants
Vacleenborch ende Dallhem Drossardt ende andere
Rechters ende Oflïcíeren, delen de opstellers van het
rekest mee dat de bestuurders van Eijsden nog niet
hebben gereageerd op hun ingediend rekest en
wijzen tevens op de notaris-akte Waarmee Wordt
getracht om de opstellers van het rekest te intimi-
deeren ende afl te schrijcken. Ze Vragen dringend actie
Vanuit Valkenburg.

Rechtszaak
Baron Arnold de Lamargelle laat de aantijging dat
hij geld in zijn zak zou hebben gestoken, niet op
zich zitten en spant een proces aan bij de justitie van
Eijsden tegen de opstellers van het rekest.

Articulen van Informatie preparatoir
Op zaterdag 9 december dient de baron een verzoek
in om getuigen te verhoren. Zoln getuigenver-
hoor vindt plaats aan de hand van een vragenlijst,
genoemd Articulen van Iryiirmatie preparatoir.
In het eerste artikel Wordt de getuigen gevraagd
Wat zij Weten over de geheime vergaderingen die
zijn belegd door jan Erkens, Lijns Frambach en
jock jegers.Tijdens deze vergaderingen zou men de
bevolking van Eijsden hebben aangezet in opstand te
komen tegen de nabuerlijcke omlaege om er o.a. voor
te zorgen dat Sijmon Hallers zijn geld terug krijgt.
Bij het tweede artikel Wordt het drietal verweten
dat ze andere Eijsdenaren hebben benaderd om hun
goedkeuring te geven aan deze actie.
Het derde artikel gaat over het feit dat een klein
groepje mensen het rekest hebben gepresenteerd uit
naam van de gehele gemeente, zonder goedkeuring
van de inwoners.
De getuigen moeten op het vierde artikel antwoord
geven wat zij in het dorp hebben gehoord over de
beschuldiging dat de baron het belastinggeld zou
hebben gebruikt voor het bekostigen van een proces
te Brussel.
Over de opbrengst Van de personele belasting heeft het
bovenstaande drietal ook onjuiste geruchten verspreid.
Dat 5000 gulden (hierna Wordt een bedrag van 3000
gulden genoemd), of nog meer, bij elkaar gebracht zijn
is sterk overdreven. In het 5e artikel moeten de getui-

gen vertellen wat zij hierover hebben gehoord.
De getuigen Wordt in het zesde artikel gevraagd Wat
zij over de secrete vergaderingen en verbont-maeckers
in het algemeen kunnen vertellen.

Getuigenverhoor
Nelis Theut vertelt dat hij 33 jaar oud is. Hij heeft
gehoord dat _]an Lamberts,jacob jegers en jan
Erkens bij elkaar zijn gekomen in het huis van _]an
Lamberts. Daar is toen ook Willem Lambiers ver-
schenen die Wilde Weten Waar zijn geld naar toe was
gegaan. Hij had gehoord dat deze groep zich Wilde
opponeren tegens de omlaege personel. Nelis Weet ook
dat het rekest is aangeboden uit naam van de gehele
gemeente.
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_]an Wijers, ook al 33 jaar oud, is koster in Eijsden.
Hij vertelt dat ze zijn moeder, WeduWe van
Hendrick Wijers, benaderd hadden om de actie te
steunen. Zij heeft dat geweigerd.
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Sijmen Mor, oud 53 jaar, is herbergier in Oost. Er
zijn samenkomsten geweest in zijn huis, waarin hij
heeft horen vertellen dat de opbrengst van de nae-
burs schat Wel 3000 gulden zou bedragen.

Mathijs Sijmons, laboureur, is 43 jaren oud. Drie
Weken geleden is Lins Frambach in het veld naar
hem toegekomen om hem te vragen naar de her-
berg van Sijmon Mor in Oost te komen. Daar Was
een samenkomst belegd met Willem Lambiers en
andere nabuers. Mathijs heeft zich absolutelicleen geex-
cuseert, want hij Wilde niet in opstand komen tegen
de Heer en de justitie. Ook heeft hij geen toestem-
ming gegeven een rekest op te stellen uit zijn naam.

lil/.,2 eyes
Het verhoor van getuigen Wordt op maandag 11
december 1656 hervat.
Notaris Lambert Lousberchs (56 jaar) Wordt aan de
tand gevoeld. Op St. Andriesdag6 heeft jan Erkens
hem in zijn huis te Gronsveld opgezocht met een
seedeere requeste, met de hand geschreven door Jan
Lamberts en daarop een apostille getekend door
Drossart van 1311. Lambert Lousberchs zou hiervan
een afschrift moeten maken, omdat procureur Jan
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Lamberts niet graag had dat zijn handschrift werd
herkend.
De notaris Werd verzocht met dit afschrift de vol-
gende dag al heel vroeg naar Eijsden te komen. Daar
zou men hem vertellen aan wie hij het rekest moest
aanbieden. De volgende morgen trof de notaris in
Eijsden op straat procureur jan Lamberts die hem
vertelde dat het rekest aan schout Petermans moest
worden uitgereikt. De notaris Was echter Verge-
ten het afschrift mee te nemen. De volgende dag
2 december 1656 heeft hij Weer jan Lamberts op
straat getroflfen en hem nogmaals gevraagd of het
rekest moest Worden aangeboden aan de schout. Die
bevestigde dat en de notaris is toen naar het huis
Van schout Leonard Petermans gegaan en heeft daar
het rekest ingeleverd.
Daarna Was hij naar het huis van Willem Lambiers
gegaan Waar over zijn salaris Werd gesproken. Hij
had 1 pattacon7 gevraagdjacob jegers kwam daar
ook binnen lopen en zei dat het rekest een dag
eerder ingeleverd had moeten Worden, Want de
justitie had al beslag laten leggen op zijn goederen.
Op dinsdag 5 december heeft de notaris Van Paulus
Petermans, uit naam Van Willem Lambiers, 3 gulden
ontvangen.
Vervolg getuigenverhoor dinsdag 12 december 1656.
Elisabeth, Weduwe Van Hendrick Wijers, 54 jaren
oud vertelt dat 14 dagen geleden jock jegers haar
heeft proberen over te halen mee te doen, maar zij
heeft neen gezegd en zij heeft ook geen commissie
gegeven om een rekest te presenteren.
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Paulus Petermans en Leben jegers Waren toevallig
in het dinghhuijs aanwezig en Worden mondeling
gevraagd om een getuigenis af te leggen. Ze doen
dat niet en de baron laat Weten dat ze dan schrifte-
lijk verzocht zullen Worden om te komen, maar dan
op eigen kosten.
Paulus Petermans Weigert op 13 december om
te komen en Leben jegers, broer Van jock, legt
een Verklaring af. Hij is 50 jaar oud, en bevestigt
gehoord te hebben Van samenspanning tegen de
naeburs cedull. Ook van het rekest heeft hij de men-
sen in Eijsden horen praten en dat er 3000 gulden
opgehaald zouden zijn.
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Oproerders gearresteerd
Op zaterdag 16 december 1656 meent baron Arnold
de Lamargelle genoeg bewijzen te hebben verzameld
om de oproerders en monopolie-maecleers, procureur jan
Lamberts,jock jegers,Willem Lambiers,jan Erkens
en Lins Frambach, te laten arresteren.
De justitie van Eijsden geeft hem gelijk en zegt
medewerking toe.
Op dezelfde dag krijgt Paulus Petermans een boete
van 3 golt gulden8 aan zijn broek omdat hij niet voor
het gerecht is verschenen Voor het afleggen Van een
Verklaring in deze zaak.
ln een extraordinaris vergaedermge komt het gerecht van
Eijsden bij elkaar op vrijdag 5 januari 1657.
De aanklacht, genoemd Feyten van belastinge, Wordt
door de baron aan het gerecht gepresenteerd tegen jan
Lamberts en jock jegers. Deze twee Worden als aan-
stichters Van de opstand gezien. Later blijkt dat alleen
de rechtszaak tegen jacob jegers Wordt Voortgezet.

Feyten van Belastinge
Uit het eerste artikel blijkt dat er nog twee gevan-
genen zijn overgebleven: procureur jan Lamberts en
jacob jegers. Zij Worden beschuldigd Van het hou-
den Van geheime vergaderingen om sich te opponeren
tegen de nabuerlijclee repartítie.
Vervolgens in het tweede artikel Van het recruteren l
Van andere inwoners van Eijsden om mee te doen.
Derde artikel: zij hebben uit naam Van de hele
gemeente een rekest ingediend bij Drossardt Thijll
zonder commissie Van die gemeente. l
Zij hebben notaris Lambert Lousberchs ingezet om jhet rekest te laten aanbieden aan schout en schepe- *
nen van Eijsden, en daarna Weer Vergaderd om het
salaris Van Lousberchs vast te stellen (artikel 4).
En dan Wat de baron betreft het belangrijkste artikel
5: ze hebben het gerucht verpreid dat er 3000 gul-
den was opgehaald en dat een deel van het geld naar
de baron Was doorgesluisd.

Gevangenenverhoor
jan Lamberts laat op de aanklacht Weten dat hij
eigenlijk alleen als procureur van de groep is opge-
treden. Zijn geheugen laat hem herhaaldelijk in de
steek en hij beschouwt zichzelf als een stuk gereed-
schap, door de anderen gebruikt.

jacob jegers bekent de eerste 4 aanklachten, al laat
hij Weten dat hij niet Wist dat er geen commissie van
de gemeente Was om het rekest op te stellen.
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Op de 5e aanklacht zegt hij Wel gehoord te hebben
van die 3000 gulden, maar het verhaal over de baron
komt hem ineens niet meer bekend voor.
Op maandagmorgen 8 januari 1657 beklaagt jacob
jegers zich bij het gerecht dat hij eigenlijk niet Weet
waarom en in opdracht van Wie hij geappreliendeert9 is.
Enige dagen geleden is hij met Veel geweld en mis-
handelingen opgehaald door de schout, geassisteerd
door een aantal dienaren van de baron, en gevangen
gezet in het kasteel van Eijsden. Ook moet hem
toegestaan Worden sich te moegen bedienen van procu-
reur ende advocaat.
jan Lamberts sluit zich aan bij de klachten en Wen-
sen van jacob jegers.
De baron laat Weten dat hij nogmaals de gevangenen
Wil laten verhoren over aanvullende vragen.

Naerdere Feyten van Belastinge
7s Middags legt baron de Lamargelle 6 “nieuwe”
vragen voor aan de gevangenen. Het is niet helemaal
duidelijk Waarom deze vragen naar voren Worden
gebracht. Het Wordt allemaal alleen Wat zWaarder
aangezet. Zo Wordt ook in het 3e artikel gezegd
dat zij hebben getracht schout en schepenen in een
kwaad daglicht te stellen. Schout en schepenen zou-
den (volgens de gevangenen) goede naeburen uerdruc-
leen en heden/en.
jan Lamberts reageert op de gebruikelijke manier,
hij heeft zich slechts zijdelings met de zaak bemoeid.
jacob jegers geeft ongeveer dezelfde antwoorden als
op 5 januari. Alleen op artikel 3 zegt hij dat hij nie-
mand opdracht heeft gegeven schout en schepenen
zwart te maken.

Clacht ende Conclusie
Dinsdag 9 januari 1657
Baron Arnold de Lamargelle maakt zijn Clacht ende
Conclusie openbaar in 9 punten, gevolgd door de
straf- eis. Echter alleen tegen jacob jegers.
In de rest van het verhaal komt jan Lamberts niet
meer voor; aan te nemen is dat hij is vrijgelaten.
jacob jegers Wordt verweten monopolien te hebben
gemaakt, hetgeen ten strengste verboden is.Verder
heeft hij getracht de gemeijnte rebellich tegens haere
oven'cheijt te maecleen. Ook heeft hij de naam van de
gemeente in discrediet gebracht. Opvallend is dat de
aanklacht over belediging van de baron ontbreekt.
Zijn eis is niet mis:
jacob jegers moet worden verbannen uit Eijsden,
voor zijn hele leven, komt hij terug dan belandt hij
op de pijnbank. Daar komt boven op een boete van
200 goude guldens en ook moet hij de proceskosten
betalen.

Den Edelen Heer verzoekt op Vrijdag 12 januari 1657
aan jacob jegers om te antwoorden op de Clacht en
Conclusie. De schepenen zullen jacob morgen om 9
uur voor het gerecht dagen om antwoord te geven.

Zaterdag 13 januari 1657 om 9 uur 's morgens.
jacob verzoekt de rechtbank hem kopieën te bezor-
gen van alle akten die in het proces hebben gediend.
Op dezelfde dag dient de drossaard Van Valkenburg,
jan Wilhelm van Till, een verzoek in bij de justitie te
Eijsden, om vrijlating van jacob jegers, onder borg-
tocht. Fijntjes laat de drossardt weten dat hij van de
Staten Generael speciale opdracht heeft gekregen om
informatie in te nemen over alle repartitien.

Dinsdag 16 januari 1657.
jacob jegers dient een verzoek in om vrijlating uit
de gevangenis om zijn verdediging beter te kunnen
organiseren. De baron adviseert de justitie dit vooral
niet toe te staan.
De rechtbank zegt dat hij aanstaande donderdag om
8 uur 7s morgens met zijn antwoord moet komen op
de Clacht ende Conclusie Van de baron.

Lambert Lousberchs heeft zich opgeworpen als procu-
reur van jacob jegers en geeft in zijn plaats antwoord
op de Clacht Van de baron. Dat doet hij op donderdag
18 januari 1657. Geen enkel punt in de aanklacht is
volgens Lousberchs gegrond. Dus de aanklacht Wordt
door de Verdediging in zijn geheel verworpen.
De baron op zijn beurt verwerpt het gehele Verweer.
De rechtbank zegt daarop dat zaterdag aanstaande
vonnis zal Worden gewezen.

Motijflrvan Rechten
Maar Lambert Lousberchs gaat heel hard werken en
komt op die zaterdag 20 januari 1657 met een ver-
Weerschrift getiteld: Zl/Iotzjfi van Rechten.
Op Veel paginas en noch meer artikelen gaat hij
breedvoerig in op alles wat met deze procesgang te
maken heeft. Ieder woord van de aanklager Wordt
op een goudschaaltje gewogen. Om een voorbeeld
te geven: de baron heeft ergens het Woord monopolie
gebruikt. Lousberchs gaat dan uitleggen Waar dat in de
wet voor bedoeld is. Een heel verhaal met voorbeelden
van kooplieden die onwettige afspraken maken etc..
Dat laat de baron niet op zich zitten en hij reageert
met een Replycle op dinsdag 23 januari 1657 met
16 artikelen.
Omdat hij daarbij Voortdurend in herhaling Valt
heeft het hier geen zin om alles punt voor punt
door te nemen. Dat geldt eigenlijk ook voor de vol-
gende rechtsdagen waarop aanklager en verdediger
met elkaar bekvechten.
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Zaterdag 27 januari 1657: Lousberchs verwerpt de
Replyck en verzoekt relaxatie van jacob jegers.
Dinsdag 30 januari 1657: de baron dient een I/èrbael
in, waarin hij stelt dat jacob jegers door zijn eigen
bekentenis, het bewijs van zijn schuld heeft geleverd.

Onpartijdíg advies
De justitie van Eijsden heeft inmiddels advies
gevraagd aan 3 onafhankelijke rechtsgeleerden:
G. Pleunus, A. Pleunus en G. Requilê.
Het advies, dat op dinsdag 6 februari in Eijsden
wordt bestudeerd, komt er op neer dat de baron
Wordt verzocht opnieuw te reageren op het inge-
diende Motüffvan Rechten van jacob jegers. De door
de baron gepresenteerde Replyck Was niet acceptabel.
Tevens adviseren de rechtsgeleerden om jacob jegers
onder borgtocht vrij te laten.
Omstreeks deze tijd is jacob ook daadwerkelijk uit
de gevangenis ontslagen.

De rechtszaak gaat intussen nog gewoon door. Op
13 en 20 februari verschijnt jacob jegers telkens om
de baron te verzoeken om te antwoorden op zijn
Motijfir 11cm Rechten.

Op dinsdag 27 februari komt Arnold de Lamargelle
met Solutien als antwoord op het Motzjflr van de 20ste
januari.
Hij heeft er de tijd voor genomen want in 73 arti-
kelen op 33 paginas wordt breedvoerig ingegaan op
het even wijdlopige Motzjfivan Rechten.

Ook in maart 1657 is te vinden dat men er nog niet
uit is. Op de 6e, 13e ende 21e maart is jacob nog
steeds in “gevecht” met de baron.
Dan gebeurt er een hele tijd niets, totdat jock jegers
op 20 november 1657 in een andere rechtszaak ver-
zeild raakt, waarbij terloops wordt opgemerkt dat het
hiervoor beschreven proces nog steeds niet is afge-
rond. Maar een vonnis ben ik niet tegengekomen.

Na deze inleiding ben ik dan toe aan het relaas van
het te vondeling leggen van een kindje.

Deel 2 Vondeling voor één nacht

Anna Duelens had dus op maandagavond 18
februari 1658 haar kindje (Marie jaegers) te von-
deling gelegd voor de deur van het huis van jacob
jegers.

Doop van de vondeling
Marie jaegers is op Woensdagavond 31 oktober 1657
in Banholt ter wereld gekomen en werd in de oude
kerk van St.-Lambertus in Mheer op 1 november
1657 gedoopt.

l

St.-Lambertuskerk te Mheer.
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Doopvont in de St.-Lambertuskerk te Mheer.
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Naamsverwarring
Anna Duelens wordt in de doopakte genoemd
Nenne IJserloe. Het meisje Wordt genoemd Marie
Jaegers. Er staat in de doopakte bij dat het een
natuerlijcken dochter is, dus Nenne10 Was niet gehuwd
met de man die als vader Wordt genoemdzjan
jaegers van Eijsden. Het Wordt nog vreemder, Want
Nenne Ijserloe Wordt in Eijsden ook nog genoemd
Anna Duelens Jaecken, Anna Duelens Jacops en
Anna Duelens Chaplet. Ze spreekt de huidige
vrouw van jock jegers aan met moije11 en jock Wordt
ook ergens vermeld als de oom Van Anna Duelens.
Op dinsdag 29 maart 1650 Werd in Eijsden een
onderzoek gestart naar de levenswijze van Anna.
Ze Was op dat moment weduwe. Door veelvuldige
vleischehjclee conversatien in Breust, Eijsden en andere
dorpen is ze zwanger geraakt. In dit proces Werd
opgeschreven dat ze een dochter is van Duelen
jaecken. In een getuigenverklaring, in weer een
ander proces, op donderdag 14 september 1651 staat:
Anna Duelens weduwe van Ileijn Userloo.
Onder de naam Duelens wordt er een rechtszaak in
Eijsden tegen haar aangespannenwant het te von-
deling leggen van een kind Was strafbaar. Dat had
naast een morele, ook een economische reden: de
kosten van de opvoeding van vondelingen kwamen
neer op de gemeenschap.

Gerucht
Nog dezelfde dag is het gerucht door heel Eijsden
te horen van het achtergelaten meisje. De volgende
dag krijgt Anna al spijt van haar daad. Zij gaat terug
naar het huis van jacob Jegers en neemt het kindje
Weer mee. Maar dan is het kwaad al geschied.

Articulen van Informatie preparatoír
De Wel Edelen ende Gestrengeh Heer baron Arnold de
Lamargelle is in kennis gesteld van de misdaad.
Op dinsdag 19 februari 1658 vraagt hij aan de jus-
titie in Eijsden om getuigen op te roepen die ant-
Woord moeten geven op zijn vragenlijst Articulen van
Informatie preparatoir.
Die vragenlijst behelst 6 artikelen.
De eerste vraag: is Anna Duelens een ongehuwde
Vrouw?
Vraag 2: is Anna enige maanden geleden zwanger
geraakt en enige dagen geleden bevallen. Heefi zij
het kindje in het huis van Jacob jegers gebracht?
Derde vraag: is het waar dat het gerucht endefame
in Eijsden rondging dat Jock jegers het kind hadde
gemaeckt? Dat Anna, bang om gevangen gezet te
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Worden, uit Eijsden is vertrokken? Dat ze zich in het
Veld genaamd Kemp had verscholen en dat vanuit
het huis Van Jacob Jegers voedsel Werd gebracht?
4. Dat Anna aan verschillende mensen heeft verteld
dat Jock de vader was?
5. Dat bij het vondeling leggen de vrouw van Jock
heeft gekeven en gefulmineert, Waarop Anna zei: laten
we maar eens samen praten, dan ben je daarna blij
als je kunt zwijgen?
6. Dat na de Ieii/agien Van de Vrouw Van Jacob Jegers
Anna heeft gezegd: als Ze nog Veel herrie maakt Ver-
trek ik naar Verre oorden en laat daar vandaan brie~
Ven schrijven zodat zij zich zullen schamen?

Getuigenverhoor
Helena Waelpots, 30 jaar en ongehuwd, zegt dat
Jacob inderdaad gehuwd is en Anna ongehuwd.
De derde vraag beantwoordt zij bevestigend op alle
punten. Ze zegt daarbij dat Anna naar Mheer is ver-
trokken wegens clappers tongen.
Op de 4e, 5e en 6e Vraag geeft ze geen antwoord.
Helena kan niet schrijven, dus ontbreekt hier een
handtekening.
Anna Offermans, 24 jaar en ongehuwd, bevestigt
de eerste 3 Vragen met tevens de opmerking dat de
bevalling enige tijd geleden is. Ze heeft het kindje
vandaag nog gezien in het huis van Jacob, suijgende
aan de huisvrouw Van Vaes Frambachs en geeft op
de rest geen antwoord.
Anna kan niet schrijven.
Maria, de Vrouw van Jan Douwe is 40 jaren oud,
zij bevestigt de eerste vraag. Op de 2e zegt zij dat
de bevalling heeft plaats gevonden op Alder Heiligen
avont. Ze Weet ook te vertellen dat Jacob aan Anna
beloofde de alimentatie te betalen van 4 gulden per
maand als zij het kind weer meenam. Tegen Maria
heeft Jacob ook nog gezegd dat Anna 17 of 18
gulden had ontvangen en een kar kolen, maar dat
zij daarmee niet tevreden was. De rest van vraag 3
bevestigt zij. Ze weet er nog aan toe te voegen dat
een dochter Van Anna Wekelijks van de berg naar
Eijsden liep om proviand op te halen als alimenta_
tie. De dienstmeid Van Jacob bracht het meisje een
eindje terug om haar te beschermen tegen de soldaten.
Wat over Anna gezegd wordt in de 4e en 5e Vraag
daar Weet zij niets Van, maar ze heeft wel gehoord
dat de Vrouw Van Jock het kindje had geslagen.
Op de zesde Vraag geeft zij een bevestigend antwoord.
Maria kan niet schrijven.
Maria Vincent is 48 jaren en heeft niet zoveel toe te
Voegen aan het gestelde in de Vragen, het is allemaal
Waar. Ze Vertelt Wel te Weten dat ten tijde dat Anna
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nog in Eijsden Woonde en ziek Was, zij Verzorgd
werd met spijsen door Jock en zijn Vrouw.
Aan het einde van het verhoor Van getuigen zegt
de baron dat hij nog Wel enige getuigen Wil laten
Verhoren. Maar hij heeft ook gehoord dat Anna
Duelens op dit moment in Eijsden is. Hij verzoekt
de justitie om haar in strickten arrest te laten nemen
omdat ze anders de benen neemt.

Additonele Articulen van Informatie
De baron is nog niet helemaal tevreden over het
getuigenverhoor. Daarom publiceert hij donder-
dag 21 februari een nieuwe vragenlijst: Additionele
Articalen vanjnformatie. De lijst bevat 7 artikelen en
de vragen zijn iets precieser gesteld maar Veel aan-
vullends valt er niet bespeuren.

Getuigenverhoor
Maria Daemen, ongehuwd en 30 jaar, Wordt eerst
aan de hand Van de Vorige Vragenlijst Verhoord,
maar heeft daarop niets toe te Voegen. Op de
Additionele Articalen Vertelt ze ook niets nieuws.
Anna heeft ook haar Verteld dat ze 4 gulden alimen-
tatie per maand zou krijgen.
Maria kan niet schrijven.
Lijssen Waelpots, weduwe Van Geren Bronckarts
krijgt de eerste Vragenlijst Voorgelegd en Weet daar
niets aan toe te voegen.
Op de Additionele articulen vertelt ze dat Anna
Duelens ongeveer een jaar geleden spijs en drancle
bracht naar de gevangene Jacob Jegers en daar één
of twee uren bleef.
Nadat Jacob vrij gekomen Was is Anna ziek gewor-
den. Lijssen had een kamer gehuurd bij Jacob Jegers
maar moest die toen verlaten om plaats te maken
Voor Anna Duelens. De laatste Werd door de vrouw
van Jacob verzorgd met saijpen ende andere warme
spijsen. De rest van de antwoorden voegt niets toe
aan het verhaal.
Lijssen kan niet schrijven.
Maria de vrouw van Jan Douw wordt verhoord aan
de hand van de additionele Vragen. Anna Werd tijdens
haar ziekte inderdaad Verzorgd door de Vrouw Van
Jacob Jegers.Anna stuurde een keer haar dochter
naar de Vrouw van Jacob om te Vragen haar wat
wenns zonde maecleen, ende daer binnen sonde doen van
die dingen die dij van Maestricht hadde gebracht. Maria
Vroeg toen aan Anna Wat dat Voor dingen Waren.
Anna zei toen: dat zijn pillen tegen hoofdpijn.
Lijns Smeets, gerechtsbode in Eijsden en 70 jaar oud
vertelt dat Anna Duelens diverse keren aan Jock eten
en drinken had gebracht in de gevangenis.
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Daarbij bleef ze soms 2, 3 en meer uren achter de
gesloten deur bij Jock. Ze Wilde een keer zelfs
,s nachts blijven, maar Lijns heeft haar toen bevolen
te vertrekken.

W (if-,HM
Feyten van Belastinge
Anna Duelens is inderdaad gevangen genomen en
in het Kasteel van Eijsden Vastgezet. Op donderdag
21 februari 1658 dient de baron de Lamargelle zijn
Feyten van Belastinge in bij de justitie. Het is een lijst
met 10 punten bedoeld om de gevangene een ver-
hoor af te nemen. Meteen in het eerste punt komt
de aansluiting al aan het Vorige Verhaal.
De baron vraagt haar of zij, ten tijde dat Jock
Jegers gevangen zat (een jaar of meer geleden), niet
secretelijcle is geweest en alleen in de gevangenis is
gebleven bij Jock? En dat Wel 2 of 3 uren lang,
dat zij ook 's nachts Wilde blijven, maar door de
gerechtsbode met geweld moest Worden Verwijderd?
De tweede vraag is zeer indiscreet: heeft ze toen
vleeselijcken geconverseert met Jock?
3. Dat naar de vrijlating Van Jock zij,Anna, ziek is
geworden en in bed heeft gelegen in een kamer van
Raes Ernots? Bracht Jock haar daar eten en heeft hij
haar Verzorgd?
4. Is Anna daarna Verhuisd naar een kamer in Jocks
huis en is zij ook daar Verzorgd door Jock?
5.Toen het gerucht door Eijsden ging dat Jock
Jegers de vader Was van haar ongeboren kind, heeft
hij toen geadviseerd om stilletjes te vertrekken naar
Mheer, ook uit angst gevangen gezet te Worden?
6. Heeft Jock ook in Mheer voor haar gezorgd en
is ze daar op alderheijligen avondt bevallen van een
meisje?
7. Heeft zij op maandag 18 februari 1658 het kind
neergelegd opde neeren Van Jacobs huis?
8. Heeft de Vrouw van Jacob geleeven en heeft zij
daarop gezegd, laten Wij samen praten, dan zul je
daarna Wel zwijgen?
9. Heeft zij, na de leivagien Van de Vrouw Van Jacob,
gezegd dat ze ver Weg zou gaan en dan brieven
laten schrijven zodat ze zich zouden schamen?
10. Hebben Jock en zijn Vrouw het kind een nacht
gehouden en daarna met haar onderhandeld hoe
veel alimentatie ze zou krijgen?

Gevangenenverhoor
Vrijdag 22 februari 1658.
Anna Duelens wordt voor de rechtbank geleid en
moet antwoord geven op de Peyten van Belastinge.

12.

Zij erkent dat zij aan Jock, tijdens zijn gevangen-
schap, meermalen spijse ende dranck heeft gebracht en
daar dan achter gesloten deur enkele uren Verbleef.
Op de tweede vraag zegt zij nooit vleeschelijclee con-
versatie met Jacob te hebben gehad.
Op de derde en vierde vraag vertelt ze dat zij, na de
vrijlating van Jock, eerst een kamer heeft gehad bij
Raes Ernots en daarna bij Jock Jegers. In beide kamers
heeft zij ziek in bed gelegen en Werd ze verzorgd door
Jacob en zijn vrouw, ze brachten schoetele werms.
Opmerkelijk is haar Verklaring op de vijfde Vraag.
Ze zegt eind januari 1657 bevrucht is geworden door
Jan, de zoon Van Jacob Jegers. Ze wist niets Van de
geruchten dat Jock de Vader zou zijn.
Als antwoord op de zesde vraag zegt ze dat na de
bevalling op Alder Heiligen avant enich ondeschult ongf-
zingen te hebben, wel heeft Jacobs zoon Jan haar een kar
kolen gebracht en Van Jan en Jacob kreeg zij wat geld.
Tenslotte de tiende vraag, daarop zegt ze dat Leben
Jegers, de jongste zoon van Jacob, het kind in huis
had gedragen. De volgende dag heeft zij haar kind
weer meegenomen nadat er een accoord was over
de betaling van aliInentatie van 4 gulden per maand.

Getuigenverhoor
Op dezelfde dag wordt het getuigenverhoor her-
vat. De dienstmeid van Jacob Jegers is Gertruid
Waltheux, oud 20 jaren. Zij krijgt beide lijsten Voor~
gelegd, de eerste Articulen en de Additionele artirulen.
Ze verklaart dat inderdaad Leben het kind naar de
keuken heeft gedragen. Zij heeft hem het kind afge-
nomen en het toen aan zijn broer Jan gepresenteerd.
Maar die zei Wat moet ik met dat kind, houd jij het
maar. Ze heeft het kind te .wilgen gedragen bij de
buren zowel ,s avonds als ,s morgens.Toen de vrouw
van Jacob hoorde van de geruchten in Eijsden dat
haar man de vader Van het kind was, heeft ze tegen
de dienstmeid gezegd: die prie heefi mij bedroegen, en
wilde ze niet meer dat Anna Duelens nog onder
haar ogen kwam.
Voor de rest vertelt ze allemaal gebeurtenissen die
de andere getuigen ook hebben gezegd.
Gertruid kan niet schrijven.
Alet, weduwe Van Leben Jonckhans, oud in de 50
jarenlz, Vertelt dat de zwangere Anna Duelens op
een morgen heel vroeg is vertrokken uit de kamer
Van Jacob Jegers naar de jurisdictie van Mheer. Haar
spulletjes zijn door haar moeder naar haar nieuwe
onderkomen gebracht. Ze heeft ook gezien dat de
dochter Van Anna vanaf de berg is gekomen in het
huis van Jacob Jegers met een erm con/e, ze weet niet
wat daar in was.
Alet kan niet schrijven.
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Catharina, 51 jaar en weduwe van Henrick
Schrouijn, kan niet begrijpen Waarom de vrouw van
Jacob toeliet dat Anna zo Vaak naar de gevangenis
ging. Ze bracht Jacob dan spijs en drancle en bleef bij
hem om sich te vermaecleen.
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Nelen Janssen, 36 jaar en Vrouw van Jan Fonsaer, heeft
ook de geruchten gehoord dat Jock de Vader van het
kind zou zijn. Ze is toen naar de Vrouw van Jock
gegaan, die was seer lamenterende ende rn'jtende. Ze Ver-
weet zichzelf dat ze de hoer in huijs hadde opgehalden.
Nelen kan niet schrijven.

Naerdere feyten van Belastinge
De baron, Arnold de Lamargelle, dient opnieuw
een Vragenlijst in om morgen Anna Duelens weer
te verhoren. Hij noemt deze lijst Naerderefiyten van
Belastinge.
1. Heeft de Vrouw Van Jacob haar niet Verweten dat
ze zwanger zou zijn Van Jacob en heeft zij ook niet
tegen anderen verteld dat Jacob de vader was?
2.Toen ze zwanger was, en het gerucht in Eijsden
de ronde deed dat Jock de Vader was, is ze toen niet,
uit vrees gevangen genomen te Worden, Vertrokken
uit Eijsden?
3.T0en ze Woorden met de Vrouw Van Jacob heeft
gehad, heeft ze toen niet gezegd mijn moije Giet die
clapt veel, laat mij een half uurtje alleen met haar en
ze zal me met rust laten?
4 Toen zij afgelopen maandag het kind had achter~
gelaten, heeft zij toen niet tegen anderen gezegd: ze
kwellen mij zo erg en Willen mij geen onderhoud
geven, ik ga zeven uren verder Weg en zal dan brie-
ven laten schrijven dat sich moeder en hint beschrerjen
sal?
5. Heeft zij niet, nu 13 maanden geleden, halve
dagen met gesloetene deuren alleen met Jock doorge-
bracht in de gevangenis?
6. Is ze niet ziek geworden na de Vrijlating van
Jock en heeft de Vrouwe Van Jock toen geen pillen
gehaald in Maastricht en haar ingegeven met warme
suijpen?
7. Is Jock nadat zij opgeknapt Was, niet diverse keren
in haar kamer geweest?
8. Is zij enig jaren geleden ook niet zwanger geraakt
Van een andere getrouwde man?
De baron heeft zijn mening al gevormd: onderaan de
Vragenlijst schrijft hij dat Anna bevrucht is door Jacob
Jegers toen zij achter gesloten deuren is gebleven en
naer appetijt vleeselijeken heeft geconverseert met Jock.
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Getuigenverhoor
Zaterdag 23 februari 1658
Opnieuw hebben 4 personen een oproep gekregen
om te getuigen.
De eerste is Jacop Kersten, 22 jaren, die alle bekende
geruchten Weer opnieuw vertelt. Maar er valt toch
Wel iets nieuws te melden. Hij is in oktober 1657
op maandag naar de kermis in Oost geweest. Bij
terugkeer naar Eijsden, samen met Jan Jegers de
zoon Van Jacob, zei hij tegen Jan ghij sult nu haest
vaeder wesen van Annak hint. Jan antwoordde men is
mich sallix naer haldende, maer ick geve den duyvel lij'fi
ende seele wanneer ick sullíx gemaeckt hebbe. Ook heeft
Jacop Kersten gehoort dat Anna Duelens tegen haar
zus Mercken zei dat het leven haer verdroot ende dat soe
lief]c soude sten/en haijden als morgen, soo wanneer sij den
boete verdient hadde.

f. fffig-a H ee F J”
Catharina Daenen, oud 56 jaar, had thuis kunnen
blijven want haar verhaal is bijna Woordelijk gelijk
aan de Voorgaande getuigenissen.
Catharina kan niet schrijven.
Hindrich Cortleven, 22 jaar, vrouw Van Gueren
Custers, verklaart dat, na het vertrek Van de zwange-
re Anna uit Eijsden naar Mheer, Jacob Jegers en zijn
vrouw tleyderen oft lijnwaet met cooperen werdeen bij
haar hebben gebracht om per schip naar Maastricht
te brengenVandaar heeft zij, samen met haar zuster
en nicht en Aert Vrancken, de goederen gebracht
naar St. Pieter in het huis Van Stassen.
Ook heeft zij gehoord, toen Jacob Jegers bij Aert
Vrancken een jong Varken kwam slachten, dat hij
aan de vrouw van Aert Vertelde dat men al aan de
Edele Vrouwe in het kasteel Was gaan vertellen van
het transporteren van de goederen.
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Margareta Houben, 30 jaar, ongehuwd, Vertelt het-
zelfde verhaal als Hindrich, waarbij ze zegt dat Aert
Vrancken haar stiefvader is.
Margareta kan niet schrijven.

Gevangenenverhoor
En dan Wordt Anna Duelens weer ondervraagd over
de Naerderefeyten van Belastinge.
Ze ontkent dat ze pogingen ondernomen heeft om
in de gevangenis bij Jock Jegers te blijven slapen.
Ook ontkent ze nu dat ze pillen ingenomen heeft,
die afkomstig waren uit Maastricht.
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Ze is vóór deze affaire nog een keer zwanger
geraakt, maar niet van een getrouwde man.Toen ze
in Mee;I of Bannelt Woonde heeft ze pas gehoord Van
het gerucht in Eijsden dat jacob jegers de vader van
het kind Was. Nogmaals beweert zij geen vleíschelíjclee
conversatie te hebben gehad met jacop jegers.

Terug in de geschiedenis
Baron de Lamargelle is door de getuigenverklarin-
gen er achter gekomen dat er in het Verleden nog
een delict heeft plaatsgevonden dat moet worden
berecht. Namelijk de vorige zwangerschap van Anna
Duelens.
Op maandag 25 februari 1658 moet Maria, de
vrouw van jan Douwe, voor de derde keer, voor
de rechtbank verschijnen. Over het 8e artikel van
Naenlere Feyten van Belastinge moet nog duidelijk-
heid komen. Maria vertelt dat het enige jaren gele-
den is dat Anna zwanger Was en ook een kind heeft
gebaard dat nu nog in leven is. Het gerucht ging
toen in Eijsden dat Sijmon Hallers den jongen, die
getrouwd was en is met Agnies Alarts, de vader van
het kind was.
De zwangere Anna kwam in die tijd eens aan de deur
bij haar zitten. Even daarna kwam Sijmon Hallers den
jongen langs die zijn paard aan het zoeken was. Na Wat
gepraat te hebben, is hij toen met Anna het huis van
Maria binnengegaan. Maria ging toen weg want ze
moest nog iets anders gaan doen. Samen zijn Sijmon
en Anna toen ongeveer een uur binnen geweest.Toen
kwam een tante van Anna, Maria japlien, langs het huis
en hoorde haar nicht lachen. De tante pakte een stok
en ging het huis in en heeft Sijmon daar uit verdreven
en heeft op hun ingeslagen.
Gertruid, 50 jaar, vrouw van jan Massot bevestigt
het Verhaal van Maria hiervoor.
Gertruid kan niet schrijven.
Peter Lins Peters, ongehuwd en 25 jaar oud, vertelt
dat enige jaren geleden, toen Anna bevrucht raakte
er geruchten in Eijsden waren over 3 verschillende
mogelijke vaders: Sijmon Hallers den jongen, Lins
jonckhans en ene Henry, voormalige knecht Van
Sijmon Hallers den ouden.
Peter kan niet schrijven.
Alet, meer dan 50 jaar oud, Weduwe van Leben
jonckhans bevestigt het verhaal van Maria de vrouw
Van jan Douwe.
Maria jacken, 64 jaar (de tante), vertelt over het
voorval in het huis van jan Douwe dat ze naar dat
huis ging om een hempere te nayen. Ze trof er Anna
Duelens aan, haar nicht, samen met Sijmon Hallers
denjongen. Maria vroeg aan Anna waarom zij niet
naar haar kind ging dat huilde, het kind dat ze gepro-
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cheert hadde met wijlen haeren man. Anna zei daarop
dat zij, tante, ook genoten hadde alsoo sg'jjoncle was, ze
vroeg zich af Waar haar tante zich mee bemoeide.
Daarop heeft Maria jacken met een stok geslagen
waarop Sijmon en Anna vertrokken.
Maria kan niet schrijven.

Arrestatie
De baron heeft voorlopig genoeg gehoord. Hij is er
van overtuigd geraakt dat jacob jegers, als gehuwde
persoon, de Vader is van het laatste kind Van Anna
Duelens. Daarom verzoekt hij de justitie permissie
om jacob jegers in hechtenis te nemen.Want het-
geen gebeurd is valt onder de zwaardere delicten.
De justitie gaat accoord en de Oflicier krijgt
opdracht om jacob jegers te arresteren.

Donderdag 28 februari 1658.
De Oflicier is samen met jan Knops, gerechtsbode,
en Aert Pouwelsen, veldbode, gisterenavond op pad
gegaan naar het huis van jacob jegers om hem te
arresteren. De dienstrneid Gertruid Waltheux ver-
telde het drietal dat jacob met zijn zoon jan gister-
morgen om 5 uur al vertrokken Waren uit het huis
van Sijmon Hallersjacob zag de bui al hangen en
had de nacht ervoor ook al door gebracht in het
huis van Sijmon Hallers.
Gertruid Waltheux (20 jaar) Wordt opgeroepen om
de Verklaring van de Ofiicier te bevestigen. Daarbij
zegt ze dat jacob inderdaad vertrokken is naar
Maastricht uit vrees gevangen genomen te worden.

Op 1 maart 1658 laat de justitie van Eijsden beslag
leggen op de bezittingen van jacob jegers.

Conclusie
De zaak tegen Anna Duelens is nu zo ver gevorderd
dat de baron zijn Conclusie heeft geschreven en deze
aan de justitie aanbiedt. Die conclusie is dat Anna
van 2 getrouwde mannen een kind heeft gebaard.
Het eerste Van een getrouwde man en het laatste
van de gehuwde jacob (jock) jegers.jock heeft met
zijn vlucht uit Eijsden schuld bekend.
Zijn eis tegen Anna Duelens is verbanning uit Eijsden.

Zaterdag 2 maart 1658.
Anna Duelens is opgeroepen om 9 uren voor de
middag om te antwoorden op de Conclusie. Dat ant-
woord komt er vandaag niet en ze krijgt een nieuwe
oproep om te verschijnen maandag a.s..

De rechtbank in Eijsden last extra zittingen in op
maandag 4 maart en dinsdag 5 maart 1658. Op de
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eerste zitting laat Anna niets van zich horen. De dag
daarna gaat de gerechtsbode Lins Smets haar in de
gevangenis Vragen om voor de rechtbank te Ver-
schijnen. Ze laat echter Weten dat ze niet Wil pro-
cederen tegen de baron. Daarop vraagt de baron aan
de justitie om Vandaag het Vonnis te vellen. Maar de
rechtbank stelt dat een week uit omdat er te Weinig
schepenen aanwezig zijn. Ze krijgt nog één kans op
dinsdag 12 maart 1658.
De voortvluchtige Jacob Jegers is het niet eens met
de inbeslagname Van zijn bezittingen. In een brief
aan de justitie Vraagt hij een kopie Van het desbe-
treffende besluit.
De baron laat daarop weten dat iemand die er Van-
door gaat geen recht heeft op enige medewerking
en adviseert de Justitie om nietste overhandigen aan
Jacob Jegers, Want alles is nog secreet.

Verbael ende Conclusie
Twee dagen later dient de Edele Heer van Eijsden
zijn Verbael ende Conclusie in tegen de nog altijd
Voörtvluchtige Jacob Jegers.
Adulterij13 is zo”n grote criminele daad voor God en
de mensen dat de overspelder gestraft behoort te wor-
den met de dood.
De baron acht overtuigend bewezen dat Jacob Jegers
zich in de gevangenis (januari 1657) hieraan schul-
dig heeft gemaakt. Dat volgt uit alle getuigenver-
horen en wordt nog eens bevestigd door de Vlucht
van Jacob uit deze Heerlijckheijd Eijsden. Hij laat de
rechters merken dat hij verwacht dat Jacob naar de
zwaarte van zijn misdaad zal worden gestraft.
Ook zal Jacob Jegers zich ter beschikking van de
Eijsdense justitie moeten stellen, anders kan hij geen
Verweer Voeren.
De justitie geeft aan de baron de permissie om een
kopie van zijn Verbael ende Conclusie af te geven aan
het huis Van Jock Jegers en bij edict ad valvasl4.

De dag van het oordeel
Dinsdag 12 maart 1658
Lins Smets, gerechtsbode, heeft de kopieën Van de
Conclusie Van de baron opgehangen aan de limitenß,
op de kerkdeuren en afgegeven aan Jacobs huis.
Anna Duelens was gevraagd om vandaag voor de
rechters te Verschijnen maar ze wilde niet komen.
Dan blijft er Voor Arnold de Lamargelle niets anders
over dan de rechters te Vragen het Vonnis te vellen.
Dat gebeurt dan ook.

Vonnis lSchepen der vrijheijt ende heerlicheijt Eijsden naer oversien
der conclusien wegens des Wel Ed: ende gestrengen Heeren
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alhyr genoemen mette gereproduceerde informatien, tegens
Anna Duelens en tsarnelicle de naeigevolc/ide acten van
contumatien ende huydigen verseucle incluijs, daer op ende
op alles ten maenisse vanden scholtis recht doende, ivijsen
de voors: gevangene van alle exceptien, expositien ende
anderssints verstecleen ende vorders ten principaelen over
de voors: conclusie recht doende vercleren de gevangene te
condemneren in een bannisement van vijfifticli jaeren vuyt
dese vrijheyt ende heerlicheyt ende daer vuyt te vertrecleen
inwendich XXIII] uren sonder binnen den voors: gesta-
tuerden termijn wedercomende, in te coernen op pein van
naerder sing?r
Ten voors: daege aende voors:/luna gepronuntieert16 ende
met Lins Smets endejan CielissenJ hoeden1 7, doen leyden
tot opder vuyterste poelen deser herlicheyt.

De baron heeft op 14 maart 1658 een kopie Ver-
zocht Van het decreet gegeven op 12 maart betref-
fende Jacob Jegers. Hij Vraagt de rechtbank om aan-
staande zaterdag weer bij elkaar te komen in de zaak
Jacob Jegers.

Hoger beroep
Notaris Lambrecht de Visch in Maastricht heeft
op 16 maart appèl aangetekend tegen het von-
nis van bannissement Van Anna Iserloe. Als procu-
reur Lambrecht de Visch schrijft hij dat aan schout
Petermans op 21 maart en de brief wordt op 24
maart aan schout Petermans overhandigd door de
dienstmeid Gertruid Waltheux van Jacob Jegers.

Jacob Jegers heeft blijkbaar ook appèl aan laten teke-
nen want op 22 maart 1658 vraagt hij de justitie Van
Eijsden om van alle gediende akten in zijn rechts-
zaak kopieën te laten maken op zijn kosten, want de
akten moeten worden opgestuurd naarValkenburg.
Hij laat door notaris Lambert Lousberchs nantiseren18
een ducaet ende een Henricus noobel.
De justitie heeft zich hevig geërgerd over de taal en
de houding van Lousberchs en geeft hem alles terug.
De l/Vel Edelen Heere wijst de appèlpoging Van Jacob
resoluut af. In dit stadium van van een cri//lí/lele
rechtszaak kan Volgens dese bancleen rosrui/'I/z19 geen
hoger beroep worden aangevraagd. Trouwens, komt
Lousberchs ineens voor Jacob Jegers pleiten? Heeft
hij daartoe wel een legitieme opdracht gekregen?
Lousberchs belooft de juiste papieren te zullen over-
leggen. Maar de baron laat duidelijk merken dat dat
geen zin heeft zolang Jacob zich niet laat arresteren.
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aalkenburg hebben ze het druk gehad met de
appèl aanvragen van Anna Iserloe en jacob jegers.
Want op 23 maart schrijft de Lieutenant Vboghd johan
Valckenborgh Van de rechtbank te Valkenburg, 2 Ver-
schillende brieven naar de justitie Van Eijsden met
het bevel de akten in beide rechtszaken gediend,
op te sturen naarValkenburg. En dat Voor 6 april
aanstaande Want dan Worden beide appèl-aanvragen
besproken.

.fly
7/? f, .4/ f "

Hmm `~ 4,' m/'fgfi7'

Notarisakte
jacob jegers heeft gehoord van het bruuske optreden
van notaris Lambert Lousberchs en stapt op dinsdag
26 maart 1658 naar notaris Lambrecht deVisch in
Maastricht. Hij laat daar een notarisakte opmaken
met verontschuldigingen over het optreden van
Lousberchs, het Was zeker niet in opdracht van
jacob dat Lousberchs zo te keer ging. Hij biedt aan
schout en schepenen zijn verontschuldiging aan en
laat dezelfde dag nog een kopie Van deze notarisakte
afgeven, door Kerst Knop, aan de justitie in Eijsden.
De justitie is in vergadering bijeen en slaat alle ver-
zoeken, gedaan Via Lousberchs, af. De gerechtsbode
Lins Smets meldt nog dat hij hetgeen Lousberchs
aan nantissement had neergelegd, namelijk een ducaet
en een halveer roosen noobel, meteen heeft teruggegeven
aan de vrouw Van jacob jegers, in bijzijn van notaris
Lousberchs.
Dezelfde dag schrijft jacob jegers ook een briefje
aan zijn procureur-notaris Lambert Lousberchs.
Hij geeft hem nogmaals opdracht het nantissement
te voldoen door het geld gewoon neer te leggen,
zonder Verder iets te zeggen tegen de justitie. Tevens
geeft hij aan dat hij Lousberchs nog steeds als zijn
procureur beschouwt.

l

Einde verslag
Misschien dat ik nog ooit in een map of doos in het
archief het vervolg van deze rechtszaken tegen kom,
maar op dit moment houdt hier, Wegens het ontbre-
ken Van verdere gegevens, het Verslag op. Het hoger
beroep kan ook Wel gestrand zijn. Een aanwijzing
hiervoor is het aanwezig zijn Van diverse akten
in tweevoud. Blijkbaar Was men reeds begonnen
met het kopiëren Van akten om te versturen naar
Valkenburg, maar is dat om de één of andere reden
niet doorgegaan.

16

En het leven ging verder
jacob (jock) jegers is in Eijsden (l) op 3 oktober
1660 voor de vierde keer getrouwd, nu met Berber
Gosens. Dominee justus Crollius van Eijsden schreef
dit als volgt op in zijn trouwboekzn:
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In Mheer Wordt op 14 januari 1661 een jonge-
tje (Dirick) gedoopt, Waarvan de moeder is Anna
Ijserloe en de Vader Stas Cleijnen.

AM E113 '#m
Utd. ,je/ëbfâf-Q'Lg [M
'LEM fLaFLf'flLg'r-fijfmßfufl
WMC?? ,amg *,affí, f... ff*

“El-'swf- ïßéaï ~ uw, +q
f' „A -íaS-:rifh,'i,`

.74

Daarna Volgen in Mheer nog twee dopen die
de aandacht trekken: 24 januari 1664 Henrick
Asperslach en 28 juli 1666 Anna Asperslach. In
beide gevallen is de moeder Anna Ijserloo en de
vader Stas Asperslach.
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Bronnen
A.RL.Paquaij: Geboren, Gehuwd,
Overleden in Breust-Etjsden-
Gronsveld-Heugem-Mesch-Oost-Rijckholt-
St. Geertruid, uitgave 2005.
A.PL.Paquaij: Geboren, Gehuwd,
Overleden in Mheer-Noorbeek-
St. Geertruid, uitgave 2002.
Dossiers in het Rijksarchief te Maastricht:
LvO 51 70
LvO 5171
LvO 5221 LvO = Landen van Overmaas
LvO 5222
LvO 5223
Doopboek St. -Lambertusparoehíe Mheer
inunr.87. 1
Trouwboek Hervormde gemeente Eijsden inv.
nr.3 6.2

Foto's
Kasteel Eijsden:Ansichtkaart.
Arnold de Lamagelle: Boek 90 jaar
Zinkwitindustrie.
Kerk en doopvont Mheer:A.P.L.Paquaij.

0

Noten
1 Neeren = binnenplaats.
2 Beenhacker : slager.
3 Giet _- Geertruid.

In mijn boek Geboren, Gehuwd,
Overleden in BEGHMORS,
uitgave 2005, staan 3 huwelijken van

jacob vermeld, dat blijken er nu dus
minstens 4 te zijn geweest.
Dirick Elsloe is eind 1656 overleden.
Appostille = bijschnfi met handtekening.
H. Andreas I 30 november.
1 Pattacon = 4 gulden.
1 Golt gulden = 5 gulden.
Geapprehendeert :gevangen genomen.

10 Nenne :Anna
11 Moije = tante.
12 In mijn boek GGO in

BEGHMORS, uitgave 2005:
blz. 110. 9e regel vaa onder,

jontkhansjoannes moet zijn:
jonrkhans Leben.

13 Adulterij = overspel.
14 Edirt ad valvas I een kopie van de

Conclusie ophangen op openbare plaat-
sen.

15 Limiten = grenspalen van de
jurisdictie Eijsden.

16 Pronuntieeren = bekendmaken, rglkon-
digen.

17 Baeden = gerechtsboden.
18 Nantiseren = waarborg geven.
19 Costuijm = privilegie van oude gebrui-

ken.
20 Een R.K.-trouwregister van Breust

van deze periode ontbreekt.

\DOOQQUi-k
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Priester Guillaume Theunissen,
Rector Van het Ursulinenklooster
te Echt

Tdens de Paasdagen van 1899 droegen een tweetal jonge priesters in de kerk van
Breust Eijsden hun eerste heilige mis op. Beiden heette ze Theunissen maar ze
waren geen familie van elkaar. De Limburger Koerier schonk veel aandacht aan
deze unieke gebeurtenis voor Eijsden en omstreken en een deel hiervan vindt u
terug in UEV nummer 100 blz 28, 29 en 30. Paasmaandag 1899 droeg Pater Eugène
Theunissen zijn eerste heilige mis op. ln UEV nummer 103 wordt de levensweg
van deze Pater uitvoerig beschreven door Bèr Pachen. Paasdag zelf d roeg Priester
Guillaume Theunissen zijn eerste heilige mis op. Zijn levensverhaal wordt hieronder
beschreven.

Wilhelmus Antonius Hubertus
Theunissen, roepnaam Guillaume, Werd
op 17 februari 1875 geboren te Laag-
Caestert in de Caestertstegen (huidig
nr. 12). Hij Was tweede zoon uit het
gezin van Antoon Theunissen en Maria
Dolmans.Vader Antoon oefende het
beroep van tuinier uit. Guillaume Was
nog heel jong toen het gezin naar
Kerkstraat 142 Verhuisde. Dit huis Was
rechts naast de pastorie gelegen (huidig
nummer 17). Dit is danook de plek
Waar hij als tuinderszoon opgroeide
en Waar hij zich al op jonge leeftijd
geroepen voelde tot het geestelijk
ambt. Ongetwijfeld zal de aanraking
met Gods natuur, de boom- en plant-
kwekerij van vader, hiertoe bijgedragen
hebben. Guillaume Volgde zijn pries-
terstudie op het groot seminarie te

Roermond. Het is ook in deze plaats Waar de toen 24-jarige op
18 maart 1899 tot priester Werd gewijd.

l

Rector Guillaume Theunissen.
Foto: G. Borg.

Paaszondag 2 april 1899 droeg Guillaume in de parochie Breust Eijsden
zijn eerste heilige mis op.Vervolgend hierop Was de feesthulde aan
het ouderlijk huis in de Kerkstraat 142. De gehele dorpsgemeenschap
Was er bij betrokken. Een inhoudelijke beschrijving Van dit bijzon-
der gebeuren heeft U al kunnen lezen in de krantenartikelen in UEV
nummer 100.



Jonge Priester te midden van ouders en broers.
Zittend op de voorgrond de ouders Antoon Theunissen en Maria Dol-
mans. Achter v.l.n.r. Mathieu, Jacques, Guillaume zelf, Zjang, en Zjif.

De fëtering van priester Guillaume Theunissen aan het ouderlijk huis,
Kerkstraat 142. V.l.n.r. bij priester: Zjang Theunissen, Mathieu Theunis-
sen, María Dolmans (moeder), de priester, man met baard onbekend,
Jacques Theunissen.

Een sfeerbeeld van de fêtering van priester Guillaume Theunissen aan het
ouderlijk huis, Kerkstraat 17, voorheen 142. Foto; EV.

Rechts: De versierde Kerkstraat. Foto: EV 2081.
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Nog in hetzelfde jaar, we schrijven dan 1 oktober, Tante Marianneke
Wordt Guillaume benoemd tot rector van het Dolmans, tweede
Ursulinenklooster te Echt. De zusters Ursulinen _ huishoudster van

hielden zich voornamelijk bezig _ rector Guillaume
met gebed en onderwijsVoorwat Theunissen.
dit laatste betreft gaf deze con-

i

gregatie onderwijs aan meisjes en Liza, dochter van Zjang Theunissen, ging er Frans
jonge vrouwen. Guillaume betrok leren. Door familie-omstandigheden moest zij later
de Rectorswoning nabij het thuis blijven;

Tante Agnes Ursulinen complex in het cen- Louise, dochter van jacques Theunissen, studeerde
Dolmans, eerste trum van Echt. Zijn ongehuwde op de Echter Kweek. Naderhand werd zij zuster en
huishoudster van tante Agnes Dolmans (taant Nes) onderwijzeres bij de Zusters van het Arme Kindje
rector Guillaume ging bij hem inwonen en fun- jezus te Maastricht;
Theunissen. geerde als huishoudster. jeanne, dochter van Mathieu Theunissen, studeerde

eveneens op de Echter Kweek. Ze werd onderwij-
In dit levendige centrum van gebed en onderwijs ver- zeres in Mesch.Van haar verschenen later talloze
richtte Guillaume als rector zijn werkzaamheden. Hij Eijsdense (Breusterse) gedichten en verhalen.
was er specifiek voor de geestelijke zorg van de kloos-
tergemeenschap. Hij moest voorgaan in de dagelijkse, Ik laat hier enige krantenknipsels uit die tijd volgen.
voor de zusters verplichte, eucharistieviering. Daarnaast Ze zeggen iets over de persoon Guillaume.
waren er ook de diverse andere diensten. Natuurlijk
zal de rector ook geassisteerd hebben bij de diverse FEESTPREDIKANT BU 1E H.MIS E.H.V1cToR
kerkelijke gebeurtenissen in Echt en omgeving. Ook SPAUWEN;
was hij actief als godsdienstleraar.WaaIschijnlijk op Na het Evangelie besteeg een andere zoon van Eijsden, de
meerdere scholen van de Ursulinen congregatie die BH. Theunissen, rector te Echt, den preekstoel en schetste
her en der verspreid lagen in Limburg. ln geval van de ons in eene heerlzjleefeestrede de waardigheid des priesters,
Echter Kweek wordt hij genoemd in de begroting van Eijsden lojfvrijzende, dat den Priester na waarde weer te eeren
het leerjaar 1914-1915. De leerlingen van de Echter en toen Zijne Eminentie gelukwenschen richtte in roerende
Kweek werden zeer gedegen opgeleid op zowel vak- taal tot den Neomist en de zijne, welde in menig oog een
technisch als op godsdienstig en cultureel/maatschap- traan van ontroering.
pelijk gebied. Als godsdienstleraar (DE LLMBURGER Komma. 28,08-1905)
en rector bij de Ursulinenorganisatie 4 m. _
droeg Guillaume hier zijn steen~ 0
tje aan bij. Hij Was medeorga-
nisator van talrijke uitstapjes en
excursies naar o.a.Valkenburg, het i
Slechthorenden- en Doveninstituut
te St.-Michielsgestel, het Doven- en
Blindeninstituut te Maaseik, het
woonwagenkamp te Maastricht en
de Schippersschool.
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FH..Drie nichten Theunissen gingen
als pensionaire op het internaat. Programma 25-jarig priesterfeest van Guilaume Theunissen.



1925, vermoedelijk de laatste foto met rectorTheunissen: leraressen en leerlingen van de Kweekschool. Een der leerlingen isjeanne Theunissen (ver-
moedelijk 2e rij, achter de 2e zuster voor-links), zij was onderwijzeres te Mesch, dialectschrijfster en bestuurslid, later erebestuurslid, van de Stichting
Eijsdens Verleden. Zij overleed op 29 september 1984. Uit: De Echter Kweek 1894-1984.

INZEGENING NIEUWE KWEEKSCHOOL;
Den` 10den mei, Zondags, werd onze nieuwe kweekschool
ingezegend door Rector '1 heunissen die een treflïende rede
hield over de grote betekenis der inzegening.

(DE ECHTER KWEBK 1894-1984. 10-05-1907)

INZEGENING EXTERNAAT;
Plechtíge inzegening van het externaat aan de Molenbeek
door de Z.E.H. Deken jasper met assistentie van onzen
Beru/aarden Rector Theunissen (. . .)

(125 jAAR ANGELA 1865-1990. 23-10-1922)

Rector Guillaume Theunissen.
Fotoz. A. Lasinsky.

ZILVEREN PRIESTERFEEST VAN RECTOR
THEUNISSEN;

Zoals wij' reeds vroeger berichtten, vierde de Z.E. Heer
Rector Theunissen op 18 dezer zijn 25-jarig priesterfeest.
In verband met den H. Vastentijd moest op dien dag van
een feestelijke huldiging worden afgezien. flbch meenden de
bewoners van de Wijnstraat tenminste door het uitsteken van
de vlag en het aanbieden van een stqlfilijke huldeblijk uiting
te moeten geven aan de algemene sympathy, waarin Rector
Theunissen zich in Echt mag verheugen.
Kerkelijk werd hetfeest daags daarna gevierd in de kapel van
de Zusters Ursulinen. Daar droeg de jubilaris een plechtige
Hoogmis op, om God dank te brengen ........
De eigenlijke huldiging had plaats op j.l. zondagavond te
midden vanfamilie, plaatselijke geesteliikheid, Zusters, leer-
lingen en oud-leerlingen.
De hulde hem gebracht wilde hij alleen aanvaarden, als den
priester en niet zijn persoon gold. Hij bracht nog bijzonderen
dank aan degenen, die aan dezen feestavond hadden meege-
werkt en verzocht aller gebed voor de verantwoordelijke taak,
die God op zijn priesterschouders had gelegd.
Moge het hem gegeven zijn, den zegenrijke arbeid van de
afgeloopen kwarteeuw nog vele jaren voort te zetten, tot heil
van Echt in 't algemeen en van het klooster der Zusters
Usulinen in het bijzonder!

(ECHTER WEEKBLAD. 1924)

Hoewel hij in oktober 1925 nog actief aanwezig was
bij de inwijding Van een nieuwe kapel, was hem na
zijn jubileum niet veel tijd meer gegeven om “den
zegenrijke arbeid van de eygeloopen kwarteeuw nog vele
jaren voort te zetten”.
In het jaar dat hij vijfijg jaar was geworden, 192.5,
overleed Guillaume op 25 december. De doodsoor-
zaak was een niervergiftiging.
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. Die (de geboden) doet en leert, die zal groot
m het rijk der hemelen genoemd worden.4

Math. V. 19.
.x-

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
DEN WELEERWAARDEN HEER

WiLnELMUs ANTONIUs HUBERTUS
THEUNISSEN,

Rector van het Ursulírzenklaoster te Echt.
Geboren te Breast-Eijsden 17 Februari 1875.
Priester gewijd te ,Roermond 18 Maart 1899.
Benoemd tot Rector van het Ursulinen-

klooster te Echt lctoper 1399, welk ambt hij
tot aan zijn dôod me'f groo'te toewijding bleef'
vervullen.

Hij overleed op Kerstdag 1925, geheel onder~
worpen aan Gods H. Wil, meermalen gesterkt
door de genademiddelen der H. Kerk.

De wijsheid heeft hem ..... langs rechte
wegen geleid, heeft hem Gods rijk getoond en
.de wetenschap van heilige dingen gegeven.

(Wijsheid 10. 9-)
„Dierbare Medebroeders, Eerw. Zusters, Leer-

lingen en Oud-leerlingen, ik vraag U een gebed
voor mijne ziel”. (Woorden van den overledene.)

Gedenkt uwe oversten, die n het woord
Gods verkondigd hebben; beschouwt het uit-
einde van hunnen wandel en volgt hun ge-
loof na.

3 Diet-bare Bloedverwanten, treurt niet, gelijk
zij, die geene hoop hebben, wij zullen elkander
wederzien en ons hart zal zich verblijden.

__
`

(H. Anß)
Mijn jezus, barmhartigheid! (300 d.afl. telk.)
Jezus, Maria, Joseph! (7 j. en 7 quad. telk.)

Onze Vader. _ Wees Gegroet.

L
Electr. Drukkerij R. Griens,

Echt/f4
-/

Een citaat uit De Echter Kweek jubileumuitgave
1894-1984:
Op Kerstmis van datzelfde jaar (1925) stierf rector
Theunissen, wiens zilveren priesterjubileum de school
tevoren, in 1924 gevierd had. Hij was gedurende 25 jaar
aan ons instituut verbonden. AMet hem verloor de school
een eenvoudige, diepgelovige katechesedocent die algemene
hoogachting verworven had bij allen die hem kenden.
“Dierbare medebroeders, Eerw. Zusters, Leerlingen en
Oud-leerlingen, ik vraag U een gebed voor mijne ziel".

Een beminnelijk persoon Was heengegaan.

Pierre Theunissen

Bronnen
Met dank voor alle medewerking bij interviews en voor het beschik-
baar stellen van illustraties.
Limburger Koerier, berichtgeving maart en april 1899.
Leden van de_fizmilie(s) Theunissen.
125 jaar Angela 1865-1990.
Uitgaven Echter weekblad.
De heer L. Theelen, Heemkundekring Echter Landij.
De heer Charles Hajenius Gemeentemuseum Echt-Susteren.
Boek Ursulínencomplex uitgegeven in opdracht van het gemeente-
bestuur van Eijsden in 1984.
Boek De Echter Kweek 1894-1984, een academie die verdwijnen
moest.

ZI

Straatnamen
Gascogne
Presentpeer
Goudreinette

ln deze aflevering van de fruitstraatnamen kunt u onder
meer lezen over een onbekende bekende en één zéér bekende
fruitsoort. Onze Goudreinette is eigenlijk de Schone van
Boskoop. Hollandser kan het niet.

Foto: Jean Creuwels` f

n.'newesm.
l
l
l Gascogne

De ofiicíële naam van deze kers
is Bígarrreau Napoleon. Zijr is
eind juni rijp. Het vruchtvlees is
goed, Vast en zoet. De kleur van
deze grote kers is rose, roodge-
Wassen en gemarmerd. De kers
is zelf groot van stuk, hartvor-
mig, Wat afgerond of ovaal. De
boom heeft een middelmatige
groeikracht maar een gezonde
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Ã*- 0135.

boom is zeer vruchtbaar.Voor
Wat betreft de vorm, deze boom
heeft een Weinig vertakte pirami-
dale tot licht bolvormige kruin.
Bij het plukken dient de kers
alleen bij de steel vastgepakt te
Worden daar de vrucht zelf snel
gekwetst is. Mede om die reden
is de kers slechts kort houdbaar
en wordt de boom weinig aan-
geplant. Men plant de Gascogne
als bestuiver en voor plaatselijk
gebruik.

_

Presentpeer

De Presentpeerboom vormt
machtige, hoog opgaande bomen
en is zeer vruchtbaar. De soort
Was niet talrijk omdat de peer

Presentpeèr, zang; (150212.

2.2.

matig houdbaar is. Het is een
van de vroegst rijpe perensoor-
ten. Met Sint Margriet, 20 juli,
begon de pluk. Hetgeen niet
voor eigen ofvoor plaatselijk
gebruik Was, ging naar de vei-
ling en Vaan daaruit rechtsstreeks
naar met name de Roerstreek in
Duitsland. De peer werd vooral
gebruikt om in de schil gekookt
te Worden en zo als toetje na
de maaltijd op tafel te komen.
Elders is het ras bekend als
Cuisse Madame of Beau Present.
In onze gemeente kan men nog
een boomgaard met een tiental
bomen van de Presentpeer aan-
trefien en Wel iets ten noorden
van de veldweg die vanuit de
heiweg via het trichterbeeldje
naarVoeren voert. De vrucht is
middelmatig slank, met een ver-
smalling naar de steel. Meestal is
één zijde boller dan de andere
zijde. De steel is lang, dun en
veelal verborgen.Voor Wat betreft

de kleur: de peer heeft een tame-
lijk dikke huid, geelachtig groen
met roestige vlekken. Bij Volledi-
ge rijpheid is de kleur heldergeel
met een rozerode schijn aan de
zonzijde. Het Vruchtvlees is Wit,
half fijn, zoet en zeer saprijk.
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Goudreinette

Met de eigenlijk Hollandse
naam, Schone van Boskoop, is
deze appelboom al sedert 1750
zowel in Nederland, België als
Duitsland bekend. De SchoneV
van Boskoop is een zaailing
van de Goudreinette die beter
voldeed op de markt. In onze
contreien Wordt meestal toch

I over Goudreinette gesproken.
Het ras is een van de weinige
oude hoogstamrassen dat zich als
laagstam heeft kunnen handha-
ven. Het is een sterk groeiende
boom met een regelmatige,
breedgroeiende kroon met ste-
Vige takken en vruchthout. De
boom bloeit vroeg en heeft

Goudreinette, 11305; (380205.

absoluut goede bestuivers nodig.
Dit kunnen bijvoorbeeld zijn de
Keuleman,Ye]loW Transparant en,
op 1aagstam,]ames Grieves en de
Melrose. Het ras zelf heeft slecht
stuifmeel en kan dus niet dienen
als bestuiver van andere rassen.
De boom is vroeg en goed
vruchtbaar, echter gevoelig voor
beurtjaren. Beurtjaren Wil zeggen:
de boom draagt het ene jaar veel
vruchten, het jaar daarop Weinig.
Dit kan deels Worden tegen-
gegaan door een zorgvuldige
vruchthoutuitdunning.
Het vruchtvlees is stevig en zuur,
geschikt voor vele doeleinden.
De Goudreinette is een goede
handappel, moesappel én Voor
te bakken. De pluk Vindt plaats
vanaf begin oktober, de appel is
eetrijp einde november. Op een
koele, niet te droge tochtvrije
plaats bewaarbaar tot februari.
De Goudreinette kenmerkt zich
door grote, vrij onregelmatige
vruchten met een ruwe schil.

Bij de gewone Boskoop, onze
Eijsdense Goudreinette, is de
vruchtkleur groen tot groengeel
met een blos. De vele varianten
zijn meer rood van kleur en de
schil is glad.

Jean Creuwels

Bronnen
_].M. Brand: Hoogstamboomvruchten; Een
uitgave van de Stichting Landelijk Overleg
Nataur- en Landschapsbeheer; 1985.
L. Idema.' Verdwenen appel- en perenrassen;
Wageningen, 1983.
De Nederlandse Heidemaatschappij:
Hoqfdsortiment van appels en peren;
Arnhem, 1948.

_I. Hiemeleers en E.H.P Vanderhasselt:
Fruitteelt; 1947.
Pornologia, Driemaandelijles Informatieblad
van de Belgische Nationale Boomgaarden
Stichting; Diverse jaargangen.
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Gietijzeren Weg- of Veldkruis
Voerenweg - Steenbergsweg, Mesch nr. 38

ln EV nr. 105, blz. 23, werd over dit kruis (nr. 38) reeds een
artikel gepubliceerd. We schreven toen dat het kruis nogal
moeite-had om zich ter plaatse te handhaven. De drukinkt
was bij wijze van spreken nog niet droog of het kruis lag
opnieuw omvergereden en gebroken aan de zijkant van de
weg. Medewerkers van de buitendienst van de gemeente
Eijsden ontfermden zich erover en namen het mee naar hun
atelier waar zij de stukken weer aan elkaar lasten en het
kruis en passant een goede verfbeurt gaven.

Met de beste bedoelingen plaatsten zij het nu op
een minder kwetsbare plek aan de overzijde Van de
Weg. Enkele mensen uit Mesch echter vonden dat
het kruis op de oorspronkelijke plek thuis hoorde.
De gemeentearbeiders togen Weer aan het Werk. In
de berm van de Voerenweg Werd ruimte gemaakt.
Het kruis kreeg nu een mooie plaats in een nis die
in de berm Werd- uitgegraven. Deze nis Werd met
losgestapelde stenen verstevigd en sierlijk afge-
Werkt. Ondanks dat de veldnaam of het toponiem
Sjtejneberg dit doet vermoeden, Waren ter plaatse
toch niet voldoende geschikte stenen te vinden. De
benodigde stenen, vuursteenknollen en maaskeien,



uit eijsdens verleden nummer 109, oktober 2007

Werden van elders aangevoerd. Massieve houten
palen moeten voorkomen dat het kruis opnieuw
slachtoífer Wordt van gemanoeuvreer met grote
landbouwmachines.

Een aantal mensen uit Mesch hecht Veel Waarde
aan dit zogenaamde SjWart Kruiske. Zij komen hier
regelmatig bidden en dichten het kruis zelfs gene-
zende krachten toe. Men vermoedt dat op deze plek
in het verre Verleden ooit een gebeurtenis heeft
plaats gevonden Waarvoor hier een kruis Werd opge-
richt en dat daarna een devotie is ontstaan Waardoor
Wensen en gebeden verhoord Werden.

Wij Willen de gemeentearbeiders van harte danken
voor hun inzet Waardoor dit Wegkruis behouden
bleef en zelfs fraai verbeterd Werd.

Bèr Pachen

Met dank aan de heer Giel Beijer en aan de medewerkers buiten›
dienst van de gemeente Eijsden.

Het vernieuwde weg- ofveldkruis aan de Voerenweg in Mesch.
Foto,s: Pierre Theunissen, 2006.
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Limburger Koerier 1900

.Notaris Arnold
0M

.nl .DINSDAGl
16 JAN'U I 1900,12uur
's midrhgl, op varisook en
tan hm van laj. de Wed.
Francois to Eysden

verkoopen :
liet

Galé-amendement,
als° 10 tafels, 40

stoelen, banken, 2 kasten,
bufiet on glazen, spiegels
schilderijen lampen, B ka-
oheše,31edikanten, naai-

machine, keukengereed-
schappen.

Noot van de schrijver: Het café van de
Wed. Francois was op Het Bat, huisnr.13.
De exploitatie werd later voortgezet door de
Fam. Warnier. Het Café annex veerhuis heette
toen “Du Passage d”eau”.

MESCH, 5jan. Wij vernemen met
genoegen dat, tengevolge der vele klach-
ten over het in het ongereede raken van
den gemeenteput, waardoor vele ingeze-
tenen dezer gemeente genoodzaakt zijn
thans onzuiver beekwater als drinkwa-
ter te gebruiken, de gemeenteraad ein-
delijk heeft besloten om tot zuivering
en herstelling van den gemeenteput te
doen overgaan.

(L.K. ZATERDAG 6 jANUARI 1900)

MESCH, 22]an. Door verschil-
lende vrijwillige ggften van ingezetenen
alhier is het gemeentebestuur thans in
staat gesteld om den gemeenteput, die
geheel in het ongereede was geraakt,
ten gevolge waarvan vele personen
genoodzaakt waren zich van onzuiver
beekwater als drinkwater te bedienen,
te doen herstellen, zoodat binnenkort
geene behoefte meer aan behoorlijk
drinkwater zal bestaan.

(L.K. DINSDAG 23 JANUARI 1900)

EISDEN 281m. Door de Maré-
chausse'es is procesverbaal van bekeu-
ring opgemaakt tegen zekeren W. alhier
wegens onmenschelijke mishandeling
en “t dooden van een jongen hond zon-
der de minst aanleidende reden.
Met het oog op lt voonígaande, zoo
mede om te dienen als een afschrík~
kend voorbeeld, ware het wenschelijk
dat deze barbaar zijne gerechte welver-
diende straf niet ontga.

(L.K. DINSDAG 30 JANUARI 1900)

RECHTSZAKEN.
De behandeling der zaak tegen
HHMP. huisvrouw van M.H.T.' oud
47 jaren en M.H.T oud 42 jaren,
arbeider, beiden wonende te Eijsden,
beklaagd den 6denjan. den openbaren
weg te hebben versperd enz., is ver-
daagd tot 13 Feb. a.s.

(L.K. DONDERDAG 1 FEBRUARI 1900)

EISDEN 1 Febr. Zekere P. Th. te C.
(Gem. Eisden) op het uiterlijk voor-
komen ingaande, verhuurde een paar
weken geleden aan een paar zich bij
hem vervoegende personen (Duitschers)
een gedeelte van zijn huis tegen eene
goede huur. Qfschoon de huur slechts
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was aangegaan voor 2 personen, kwam
men vreemd genoeg met 4 personen
(2 vrouwen en 2 mannen). Niets
kwaads vermoedende, daar de huurlin-
gen reeds vooraf de halve maandelijksche
huur betaalden en ook overigens voor
alle eetwaren enz. bij den verhuurder
gehaald, “boter bij den visch” werd
gevergd en gegeven, konden verhuurder
en huurders 't goed met elkander vinden,
totdat op zekeren dag de politie, intus-
schen zeer goed van de zaak onderricht,
zich ten huize van P.Th. vervoegde en
een brief aan den verhuurder voorlas
waarop ten laste van het eene paar der
huurders niet minder dan vijftien (zegge
15) volbrachte vonnissen stonden, o.a.
eene hechtenis van 15 dagen wegens
dirgštal, 3 dagen wegens 't dragen van
een valschen naam, 10 dagen wegens
diefstal etc. etc. Ten laste van het andere
paar stond eveneens eene aanklacht
wegens diefstal in vereenrging gepleegd
waarvoor eenige dagen hechtenis werden
aangevraagd doch welk vonnis wegens
onvoldoende bewijzen werd vernietigd.
't Behoefl geen betoog dat de verhuur-
der vreemd stond op te kijken, zoo
ook de huurders, nu nachtlogies werd
bezorgd bij de maréchaussées om des
anderdaags zeer terecht en tot des ver-
huurders tevredenheid over de grenzen
te worden gezet.
Der politie een pluimpje voor haar
onderzoek en optreden.

EISDEN, 2 Febr. Bij min. res. ddo.
3 0 januari is op een adres van Mulder
te Maastricht namens de Koningin
vergunning verleend tot oprichting eener
fizbriek van vruchtenstroop alhier voor
zooveel het bestuur der directe belastin-
gen, invoerrechten en accijnzen betreft.
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(LK. ZATERDAG 3 FEBRUARI 1900)
Noot van de schrijver: Fruithandelaar P.H.
Mulder stichtte samen met zijn compagnon
Van der Leur nabij het station in Eijsden een
moderne stroopfabriek. ln 1906 werd de fab-
riek overgenomen door Guillaume Henquet.
(Zie EV nr. 76 blz. 11 “Stroopmakers van
Eijsden".

EISDEN, 4 Febr. Als eene merkwaar-
digheid mag voorzeker wel vermeld
worden dat eene zeug bij den slager
Lucassen werd geslacht wegende 347
KG. (levend).
Dit biggetje, laatstelijk bekroond op de
landbouwtentoonstelling te Maastricht,
was afkomstig van, en gemest bij,
Richelle te Caestert (gem. Eisden). -

(L.K.D1NsDAG 6 FEBRUARI 1900)

SPooRWEGEN.
Geneeskundige hulp voor het personeel.
Vbor het spoonveg-personeel zijn de
navolgende geneesheren, respectievelijk
apothekers aangewezen: Voor de sectie
van Maastricht tot en met Eijsden,
exclusiefstation Maastricht, voor
zooveel betrdt de beambten van den
dienst der Exploitatie: Dr. M.M.H._].
Ruland en C. Bruel te Maastricht.

(L.K. ZATERDAG 10 FEBRUARI 1900)

EUSDEN 12 Febr. Bij min. res. ddo.
3 dezer is met ingang van IApril a. s.
op verzoek eervol ontslag uit 's Rijks
dienst verleend aan den Kommies-ont-
vanger a'er 2e categorie E Van de Voort
te Eijsden fland).

(LK. DINSDAG 13 FEBRUARI 1900)

RECHTSZAKEN.
ll/IAASTRICHI 13 Febr. l/bor
de arrondissements-rechtbank alhier
werden heden de navolgende zaken
behandeld:
M.H.E, landbouwer en diens echt-
genoote te Eysden, beschuldigd van
versperring van een openbaren Zandweg
de tweede bovendien van eenvoudige
beleediging.
Eisch voor ieder 3 weken gevangenisstrcyf
In deze zaak zal de rechtbank 23
Februari uitspraak doen.

's BOSCH, 14 Febr. Het Gerechtshof
alhier heg't heden Woensdag uitspraak
gedaan in zake:
_[.H.R., oud 43 jaren, burgemees-
ter, wonende te VVithuis, gemeente
Eijsden, geappelleerde van een vonnis
der Rechtbank te Maastricht, van 5
December 1899 waarbij hij is ontsla-
gen van alle rechtsvervolging ter zake
van knevelarij 5 maal gepleegd. Het
Hof heeft het vonnis vernietigd en
beklaagde vrijgesproken.

(LK. DONDERDAG 15 FEBRUARI 1900)

EIJSDEN, 18 Febr. Bij min. res. dd.
13 dezer is op een adres van E de Vries
te Amsterdam namens de Koningin
de gevraagde vegunning verleend tot
oprichting eenerfabriek van appel-
en perencider alhier voor zooveel het
bestuur der directe belastingen, invoer-
rechten en accijnzen betreft. Zekere G.
v. d. B. te Oost Eisden is deze week
voor dag en dauw met kind en kraai
vertrokken naar België. Aanvankelijk
vermoedde men dat 't zijn bedoeling was
te gaan vechten voor oom Paul.
(Paul Krüger, leider van de boeren in
de Boerenoorlog in Zuid-Afrika tegen
de Britse overheersers.)

(L.K. DLNsDAG 19 FEBRUARI 1900)
Noot van de schrijver: Met oom Paul wordt
bedoeld Paul Krüger, President van Transvaal
en leider van de Boeren in de twee Zuid-
Afrikaanse Vrijheidsoorlogen 1880-1881 en
1899-1902, tegen de Britse overheersers.
In Nederland en ook in andere Europese
landen had men veel sympathie voor het
Boerenleger. Meerdere Nederlanders sloten
zich bij dit leger aan.

iSchoorsioenon,
[die niet goed trekken, wor-
iden deugdelijk gerepa-
jreerd door

4
IOS. RlSAG, Eijsden. „

.Gebreveteerd door Z. -M
| dan Koning der Belgen. 1
we img
Bèr Pachen
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Café Warnier, horend bij het artikel uit
de Limburger Koerier van 6 jan. 1900.

Het Witte huis midden is het café
“Du Passage dieauli, tot januari
1900 het café van de
Wed. Francois.
De foto is van 1903/1904.
Vanafjanuari 1900 Werd het café
geëxploitateerd door Charles
joseph Warnier samen met zijn
vrouw Louisa Margaritha jockin.
Het café Was tevens veerhuis.
joseph Warnier Verzorgde de
veerdienst met Ternaaien met de
bootjes Welke op de foto te zien
zijn.Waarschijnlijk had hij hulp,
Want er zijn twee' bootjesvan
deze veerdienst Werd vooral door
de mensen van de overzijde druk
gebruik gemaaktVelen Werkten
in Eijsden, o.a. op de ZinkWit.
Ook namen veel Belgen in
Eijsden de trein om in Luik te
gaan Werken.
De mensen van Ternaaien, dus
die van de overzijde, Werden in
Eijsden Gèènzejjers genoemd.

Met dank aan lbn Spauu/en
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Kent u ze nog?
Bewoners woningen Schoolstraat maken dagtocht naar Monschau, rond 1956

De aanleiding Voor het maken
van het uitstapje zou zijn het
Vertrek van de Boerenleenbank
Van Schoolstraat 22 naar de
nieuwbouw Wilhelminastraat 7,
thans het pand van sehjldersbedrijf
Mertens. In het ijzeren balkon-
hek van de nieuwbouw is het
jaartal 1956 aangebracht. De
Boerenleenbank zou voor de bus
gezorgd hebben.

Rene Huijnen

Foto gemaakt in de Schoolstraat voor het vertrek.

Johnie Philippens
Harrie Prickaerts, winkelier, Breusterstraat 46 (pand Plus Markt)
Martin Schiepers, aannemer, Schoolstraat 28
Mie! Philippens; kantoorhouder Boerenleenbank Schoolstraat 22
No Philippens
Martin Creuwels
Piejanssen
Sjef van Laar, gemeentesecretaris
Sjo Kreuwels, timmerwerkplaats, Schoolstraat 26
Pierre Schroen
Martin Prickaerts
jean Prickaerts
Meisje met strik?

6
11 13

99W?

PHP-FWN?

_i

.1.4 N..

.i W

Naar Ardennen - Banneux - Beauraing
Eifel, Montjoie, Trier, Königswinter enz.

PER LUXE-AUTOBUS
AAN CONCURREERENDE PRIJZEN!!!

Aanbev. Garage A. Meussen
HEERDERWEG 37 _ MAASTRICHT
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Foto gemaakt in Monschau.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
o.

.4d ._\

7

Elly Philippens-Theunissen
Miet Creuwels-Warnier
Catrien Kreuwels-Lousberg
Sjef van Laar
jiske Prickaerts-Martens
Harrie Prickaerts
Pierre Schroen
Sjo Kreuwels
Pie Janssen
Lena Schroen-?

123
7456 8 910 11
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Kerkelijk zangkoor St.-joseph Oost-Maarland bij het 10-jarig bestaansfeest in 1937

1. Baer Hacquier
z. Hay Bormans
3. Pie Huls
4. Baltus Kerckhofs
5. SjefHuijnen
6. Guillaume janssen

1 2 3 4 5 6 7. Zeng Wolfs
8. Anton Janssen

15 16 9. Hubert janssen
7 8 9 10 11 12 13 14 17 io. Michel Janssen

11. Arnold Rousch
22 12. Martin Wolfs

18 19
20

21
13. Pierre jacobs
14. Leo Hacquier
15. Pierre janssen
16. jeu janssen
17. Teun janssen
18. Pierre janssen
19. Willem Dupuis
zo. G.].H.Rosier, pastoor, voorheen bouwrector
21. Egidius Brouwers, dirigent
22 Martin Wolfs
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