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Van de redactie

226 jaren lang (met enkele onderbrekingen) Werd de Sint-Cristinakerk
gebruikt door katholieken én protestanten. U hebt daarover een lange
reeks artikelen kunnen lezen, die WAJ. Munier schreef Voor Uit
Eijsdens Verleden. In dit nummer staat de laatste bijdrage van hem over
dit onderwerp. Het simultaneum Werd in 1858 beëindigd.

Van onze lezers kregen We Weer heel Wat reacties op onze uitgaven,
de meeste mondeling, Vaak per telefoon. Het gaat dan om korte
opmerkingen, zoals een aanvulling van namen bij fotos of een Verbete-
ring van een fout jaartal.Wij zijn daar blij mee, Want We kunnen in een
Volgend nummer uw opmerkingen verwerken en zo, met uw hulp, ons
tijdschrift Weer een beetje beter maken.

Als u Wat uitgebreider Wilt reageren op iets Wat in Uit Eijsdens
Verleden staat, is het voor de redactie Wel fijn als u dat opschríjft en
opstuurtwe kunnen dan samen met u bekijken ofwe uw reactie in
een volgend nummer zullen plaatsen. In dit nummer vindt u twee
reacties van lezers, een op de uitgave over De Greune Mért en een op
het artikel over het torenuurwerk van de Sint-Cristinakerk. We danken
de schrijvers ervan voor hun bijdrage.

Dit nummer is het laatste van dit jaar. De redactie van Uit Eijsdens
Verleden en de Stichting EijsdensVerleden danken u, lezers en dona-

Iteurs, voor uw trouwe steun in 2007.We hopen dat we ook in 2008
op u mogen rekenen.
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Beëindiging van het simultaneum van de
Sint-Christinakerk in Eijsden

Van de vier simultaankerken in Limburg was het die van de
gemeente Eijsden waar het simultaneum het langst stand
gehouden heeft. ln voorgaande nummers van Uit Eijsdens
Verleden heeft u het allemaal kunnen lezen.

De bijdrage van W.A.J. Munier nam een begin met de gere-
formeerde gemeente Eijsden en het beheer van de simultaan-
kerk ter plaatse. Het simultaneum werd gevestigd in 1632 en
bleefin Eijsden, met enkele onderbrekingen, tot zelfs 1858
gehandhaafd (UEV 94). ln UEV 97 beschrijft W.A.J. Munier
de begrafenissen in Eijsden en St. Geertruid ten tijde van het
simultaneum en in UEV 100 komt het onderhoud van de kerk
in Eijsden aan bod. Maar al snel volgden er verwikkelingen
rond de predikantswoning (UEV 101). Het is dan ds. Wierts
van Coehoorn die probeert de partijen bij elkaar te brengen
en tot een bevredigende beëindiging van de samenwerking te
komen (U EV 102). Vooruitlopend daarop wordt er samenwer-
king gezocht met de gemeente Dalhem, een samenwerking
die vervolgens ook weer uiteen valt (UEV103). Dan volgt een
(mislukt) particulier initiatieftot beëindiging van het simul-
taneum (UEV 104) en daarna nóg een in 1821 (UEV 105).

ln deze voor u liggende Uit Eijsdens Verleden is het dan zover.
Voorafgaand aan de beëindiging zijn er de onderhandelingen
over het schoolgebouw en de onderwijzerswoning, onder-
handelingen die lopen van 1847 tot 1855/56. Daarna, in 1858,
kan men besluiten tot een definitieve beëindiging van het
simultaneum in Eijsden.
Als laatste is er de eindafrekening van de bouw en inrichting
van de nieuwe kerk en het kerkhof.

Trees Jacobs

Onderhandelingen over het schoolgebouw en de onder-
wijzerswoning (1847-1855I56)

De dood van ds.Wierts van Coehoorn in 1847
betekende niet het einde Van de onderhandelingen
rond de overdracht door de gemeente Eijsden van
het oude schoolgebouw en de onderwijzerswoning
aan de Hervormde Gemeente. Men Was beslist van
plan deze onderhandelingen voort te zetten. De
burgerlijke autoriteiten trachtten wel te profiteren
Van de nieuwe omstandigheden. Tijdens een raads-
vergadering op 18 mei van dat jaar verhoogde de
gemeente de vraagprijs van 3000 tot 6000 guldens.1
Binnen de andere partij nam ds._].W Suringar, als
consulent van de verweesde gemeente, op 4 mei
prompt het initiatief de kerkenraad te completeren
en te installeren.2

Enkele Weken later, op 29 mei, richtte hij zich mid-
dels een uitvoerig schrijven tot de algemene synode
van de Hervormde Gemeente met het dringend ver-
zoek een subsidie van 3000 guldens te Willen Verle-
nen om de aankoop van het bewuste schoollokaal
mogelijk te maken. Dat de vraagprijs hiervan inmid-
dels tot het dubbele Was opgetrokken, was duidelijk
nog niet meegedeeld aan de kerkenraad.3 De brief
maakte melding van een eerder genoemde bedrag
van 4725 guldens en sprak de Verwachting uit dat dit
“misschien wel op 3000 guldens zou te brengen zijn”. Er
werd aangedrongen op een spoedige beslissing omdat
de bouwvallige toestand van de Christinakerk van
Eijsden zo ernstig geworden was, dat de mogelijkheid
bestond dat deze op korte termijn gesloten moest
worden en dan zou men geheel zonder kerk zijn.

Kennelijk was men inmiddels de bewuste panden
eens nauwkeuriger gaan opnemen want, zo heette
het: “Het aangeboden schoollokaal is een geheel nieuw
gebouw, uitmuntend ingerigt, zoodat hetzelve volstrekt
geene verandering noodig hebben zou; het is 28 nederland~
se ellen lang, heeft een gestucadoord gewuljf en ontvangt
zijn licht door groote glasvensters in het dak”.4
De eenige kosten zijn de noodige stoelen tyf- banken, kansel
en het plaatsen eener klok op het dak of den ger/el om bij
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den aanvang der godsdienstoffining de gemeente samen te
roepen, terwijl ook de daarbij behoorende ondenvijzersu/o-
ning eene zeer passende predikantsv/oning wezen wou en
volstrekt geene reparatie behoefi”.

Het kwam op de synodebijeenkomst van 1847 niet
meer in behandeling. Het Werd echter een jaar later
in ongewijzigde vorm ook namens de nieuwe pre~
dikant, ds.]. Suringar, die door bemiddeling van zijn
naamgenoot in Maastricht bij KB van 19 oktober
1847 Was benoemd en op 5 maart 1848 Was beves-
tigds, opnieuw ingediend en met succes bekroond.

Overeenkomstig het voorstel omtrent twee betaalter-
mijnen voteerde de synode op 31 augustus 1848 en
op 28 augustus 1849 telkens 750 guldens terwijl door
bemiddeling van de synode en het departement van
de Hervormde Eredienst per KB van 3 december
1848 en van 27 september 1849 eveneens tweemaal
hetzelfde bedrag Werd toegestaan. Op 7 december
kwam bovendien nog de toezegging van een bedrag
van 400 guldens Vanwege de provinciale overheid van
Limburg als bijdrage voor de bouw en inrichting van
een nieuwe kerk en de bijbehorende pastorie.6

Een verwezenlijking van de plannen leek toen ein-
delijk Wat dichterbij gekomen. Dit omdat de
gemeenteraad tot het oude plan was teruggekeerd,
nadat het een tijdlang als gevolg van ernstige ver-
deeldheid onder de raadslieden over de plaats van
het nieuwe schoolgebouw geen stap meer had gezet
en men zelfs een besluit had genomen om het oude
gebouw te zijner tijd ter beschikking te stellen voor
de huisvesting van de marechaussees. Een besluit in
die richting werd bij een gemeenteraadsvergadering
van 22 juni gemotiveerd in de overweging dat, met
het geven van deze bestemming “de gemeente een
grooter voordeel zal vinden dan deze goederen aan de pro-
testantsche Gemeente over te dragen”7

In het begin van 1849 Was er echter druk uitgeoe-
fend van de zijde van GS.8 En op 6 februari9 was
toch Weer het besluit gevallen om het oude school-
gebouw met de bijbehorende percelen toch Weer

aan de Hervormde Gemeente te koop aan te bieden
en nu voor een bedrag van 3500 guldens. Men was
kennelijk tot het inzicht gekomen dat geen enkele
koper er meer voor over zou hebben.10 Men hoopte
voor de hogere bedragen, die met het verwerven van
een nieuw terrein én de bouw van een geschikt
schoolgebouw gemoeid zouden zijn, de nodige sub-
sidies te kunnen verwerven.

Veranderde plannen tot handhaving van beide kerken
Op 13 april 1849 viel bovendien het besluit om de
beide kerken, de kerken van Eijsden en Breust, een
inmiddels steeds urgenter geworden restauratiebeurt
te gaan geven en zo geschikt te maken voor een
efficiënter gebruik.11 Men hoopte zo de voor de
toekomst ongetwijfeld veel hogere kosten te vermij-
den. De autorisatie daartoe zou bij het gewestelijk
bureau worden aangevraagd. Tevens zou men de
hulp van deskundigen inroepen voor het opmaken
van een plan en bestek, om dan daarna de nodige
fondsen te kunnen verwerven om tot verwezenlij-
king van dit alles te kunnen komen.

Wie gedacht zou hebben dat, omdat de partijen
elkaar voor Wat betreft de vraagprijs zo dicht gena-
derd Waren, de zaak van het oude schoolgebouw nu
spoedig rond zou komen, vergist zich. Weliswaar
reageerde de Hervormde Kerkenraad op een verga-
dering van 2 maart12 positief op de terugkeer tot het
oude plan. Maar zij liet aan het college van toezicht
in Maastricht Weten dat de beschikbare of de te
voorziene geldmiddelen niet toelieten uit te gaan
boven de eerder geboden 3000 guldens.

Wanneer men echter dit bedrag in twee termijnen nog
in de loop van 1849 zou uitbetalen, dan zou dit' “voor
het gemeentebestuur bijna de 500 guldens , die u/ij niet in
staat zijn te geven. . .aequivaleeren”. Daardoor zou de
gemeente immers in staat Worden gesteld al direct over
te gaan tot de aanschaf van de nodige bouwmaterialen
“voor de bouwing eener nieuwe school” en door contante
betaling “belangrijke besparingen” te kunnen doen.
Wellicht zou het dan mogelijk zijn de inbezitnerning
van de bewuste panden op 1 mei 1850 vast te leggen.
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Dat zou spoedig volkomen illusoir blijken te zijn.
Toen in de gemeenteraadszitting van 9 september de
begroting voor beide projecten op tafel kwam,13
bleek dat de totale kosten voor het verwerven van
een geschikt bouwterrein en het daarop te bouwen
schoolgebouw op 6700 guldens kwamen te liggen,
terwijl de kostenberekening Voor de restauratie van
de kerken op ruim 7600 guldens kwam.14 De kerk-
fabriek zou daarvan 1000 guldens Voor haar reke-
ning nemen en bovendien materiaal ter waarde Van
700 guldens verschafien, terwijl het gemeente-
bestuur bereid was voor een tijd van tien jaar een
bedrag van 6500 guldens te lenen en daarmee bij te
dragen in de kosten.Al met al bleef er een tekort
van 6000 guldens bestaan.

Om het geheel te kunnen financieren zou, ondanks
de opbrengst van de verkoop van het oude school-
gebouw, een flinke bijdrage van de overheid gewenst
zijn. Met een aanvraag in die richting en het ver-
werven van de vereiste goedkeuring begon een bij-
zonder moeizaam proces waarbij een hele reeks
administratieve geledingen gepasseerd moest Worden.
Terwijl de reeds eerder genoemde bemoeienis van
het departement van Hervormde Eredienst over het
algemeen een vlot verloop had, verliepen de
bemoeienissen van het departement van Rooms-
Katholieke Eredienst15 en het overleg met de gewes-
telijke autoriteiten bijzonder moeizaam. Zelfs de
apostolische vicaris van Roermond, mgr.j. A.
Paredis,16 moest tot tweemaal toe zijn mening
omtrent de plannen gevraagd Worden voordat hij
eindelijk op 17 mei 1850 te kennen gaf dat hij deze
onvoorwaardelijk goedkeurde.17 De opheffing van
het simultaneum in Eijsden, “dat aan zooveel onge-
voeglzjkheden onderworpen is en waarvan ik de ophçfiing
zo reikhalzend tegemoet zie", was volgens zijn eigen
verklaring een extra reden geweest om die goedkeu-
ring graag te verlenen. Het klonk na al dat uitstel
weinig overtuigend.

Prompt kwam nu op 24 mei ook een ministeriële
dispositie af, waarmee de gevraagde autorisatie werd
verleend, maar deze ging gepaard met de teleurstel-
lende mededeling dat een en ander diende te
gebeuren “buiten eenig geldelijk bezwaar van het
Rijk?18 Dat daarvoor de omstandigheid dat de kerk-
fabriek en de gemeenteraad van Eijsden in de kos-
ten der kerken zouden voorzien als motief werd
aangevoerd, moet ofwel aan kortsluiting bij het
gevoerde overleg, ofwel aan onzorgvuldige lezing
van de stukken worden toegeschreven. Het beteken-
de wel dat de gehele zaak weer een aantal maanden

stagneerde omdat de partijen geen mogelijkheid
zagen rond te komen met de financiering.

De regeling van een aantal gevoelige zaken
Het was een gelukkige omstandigheid dat de toe-
stand Waarin de twee kerken zich bevonden, de
urgentie van een oplossing levend hield.19 Overleg
tussen de kerkfabriek en de gemeenteraad resulteerde
tijdens een gezamenlijke vergadering op 19 december
1850 in een reeks afspraken.20 De gemeente ver-
plichtte zich voor een bedrag van 3100 guldens.
Dit bedrag zou, zodra de Werken in het stadium van
uitvoering zouden komen, contant betaald Worden.
De gemeente zegde ook alle medewerking toe bij
het vervoer van de benodigde materialen. Bovendien
beloofde de gemeente een geldinzameling onder de
inwoners van Breust en Eijsden én het alsnog ver-
werven van de benodigde bijdragen van de zijde van
de landelijke en gewestelijke overheid.

Het streven was de Werken in de loop van 1851 of
uiterlijk 1852 voltooid te krijgen.Voorzichtig Werden
nu ook de contacten met de hervormde kerkenraad
vernieuwd en deze leidden tot een overeenkomst
met het gemeentebestuur die op 4 april 1851 Werd
gepresenteerd.21 Het gemeentebestuur verklaarde nu
bereid te zijn genoegen te nemen met een bedrag
Van 3250 guldens voor de overdracht van het oude
schoolgebouw en de bijbehorende goederen. Het ver-
schil met het eerder gedane bod van de kerkenraad
Werd nu dus gehalveerd. Men rekende er op 1 juni
1852 of uiterlijk 1 maart 1853 gereed te kunnen zijn
met de bouw van een nieuw schoolgebouw en de
nieuwe ondervvijzerswoning. Zo kon de Hervormde
Gemeente op een van die tijdstippen in het bezit
komen van de afgestane gemeentegoederen.

Desgevraagd gaf het college van toezicht op 14 april
haar goedkeuring.22 Dit gebeurde onder uitdrukke-
lijke voorwaarde dat de termijn van 1 maart 1852
moest worden aangehouden en, bovendien, dat de
restauratieWerken aan de kerk van Eijsden “vóór
gemeld tijdstip niet zullen worden begonnen, althans niet
eerder dan nadat het schoollokaal met onderm'jzerswoning
ter uwen beschikking zullen zijn gesteldl'.

Van gemeentewege werd slechts voor wat betreft het
schoolgebouw tegemoet gekomen aan deze voor-
waarden, omdat men er rekening mee hield dat de te
bouwen ondervvijzerswoning niet eerder dan op
1 oktober 1852 gereed zou kunnen zijn. Desondanks
gaf de commissie in Maastricht op 4 juni 1851 ein-
delijk het groene licht.23 Toen tijdens deze delicate
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Rekening van aankoop, verbouwing en inrichting van kerk, pastorie en begraafplaats in Eijsden, 19januari 1860.

onderhandelingen op 23 april 1851 de aanbesteding
van het herstel der kerken plaats vond en kwam vast te
staan dat de Werken in de maand juni een aanvang
zouden nemen, toonde de Rooms-katholieke kerkfa-
briek de fijngevoeligheid dit onmiddellijk aan de
Hervormde Kerkenraad mee te delen en haar erop
attent te maken dat zij er mee rekening moest houden
dat daardoor de diensten in de kerk van Eijsden voor
enkele zondagen geen doorgang konden vinden.24

Niet lang daarna kwam op 9 mei het gemeentebe-
stuur met het aanbod voor die zondagen al vast het
schoolgebouw ter beschikking te Willen stellen.25
Omdat natuurlijk het onderwijs op dezelfde plaats
voortgang zou moeten vinden, stelde het gemeente-
bestuur zelf in het Vooruitzicht ervoor te zullen zor-
gen dat het voornaamste vertrek op die zondagen
voor de eredienst gereed gemaakt zou worden. De
Hervormde Gemeente ging dankbaar op dit aanbod
in. Zij kreeg door deze bijkomende omstandigheid
de gelegenheid al vóór de overdracht het gebouw
op zijn bruikbaarheid te kunnen beproeven.

Toen in de zomermaanden de werkzaamheden aan
de kerk van Eijsden voltooid waren, leek de defini-
tieve overdracht van het schoolgebouw een belang-
rijke stap dichterbij te zijn. Op 5 september werd de
Voorgenomen transactie door GS goedgekeurd.26
Dit gebeurde onder de uitdrukkelijke voorwaarde
dat deze goedkeuring slechts van gelding Was voor

het gemeentebestuur. De kerkenraad Van de
Hervormde Gemeente zou zelf bij de koning de
gewenste autorisatie moeten aanvragen. Deze Werd
in betrekkelijk vlot tempo per KB van 14 oktober
1851 verleend,27 maar de afionding van het hele
proces bleef van de kant van het gemeentebestuur
achterwege. Op 28 november28 berichtte de burge-
meester aan ds. Suringar dat de op die dag gehou-
den gemeenteraadsvergadering niet voltallig Was
geweest en een besluit omtrent het opstellen van de
notariële acte van afstand der gemeentegebouwen
bijgevolg uitgesteld had moeten worden. De in het
vooruitzicht gestelde volgende vergadering, Waarop
dit Wel zou plaats vinden, bleef uit.

Voortdurende complicaties
Opnieuw Waren de financiële perikelen spelbreker.
Het gemeentebestuur had zich, na de teleurstellende
ervaringen met het departement van de Rooms-
Katholieke Eredienst en de afwijzende beslissing van
de minister van 24 mei 185029, met de kerkfabriek
middels een petitie Van 26 juni 185130 rechtstreeks
tot de koning gewend. Dit met een nieuw en drin-
gend verzoek om een subsidie te Willen verlenen en
zo het gewenste herstel van de twee kerken moge-
lijk te maken. Ter ondersteuning van dit verzoek had
men cijfers op tafel gebracht, die aanmerkelijk afwe-
ken van de eerder in hetzelfde Verband genoemde
cijfers. De onkosten van herstel van de twee kerken
Werden nu begroot op een totaal van ruim 9500
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Detail huurcontract pastorie te Eijsden, R. Braun, 7 december 1891.

Detail globale begroting verandering schoollokaal en schoolmeesters-
woningte Eijsden in een protestantse kerk en pastorie, 23 april 1853.
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guldens. Om deze onkosten te bestrijden Werd erop
gewezen dat de kerkfabriek slechts 68,50 guldens in
kas had, dat Verder de gemeenteraad een bedrag van
3100 guldens had gevoteerd en dat door de vrijwil-
lige gave van de inwoners nog eens een bedrag van
2500 guldens bij elkaar Was gebracht. Over de bouw

van een nieuwe school en een onderwijzerswoning
Werd niet meer gesproken.

Deze petitie kwam natuurlijk, zoals bij dit soort zaken
gebruikelijk Was, terecht op het departement van de
Rooms-Katholieke Eredienst om consideratiën en
advies. De minister Was er als de kippen bij om ophel-
dering te vragen over het opvallende verschil tussen de
bedragen van de nu ingediende begroting en de
bedragen die bij een eerdere gelegenheid Waren uitge-
bracht.Toen hij daarop bij schrijven van GS van 5 sep-
tember 185131, dat vergezeld ging van stukken die in
Eijsden bijeengebracht Waren, de nodige opheldering
kreeg en GS een subsidie van 800 guldens adviseerde,
bleef zijn standpunt ongewijzigd negatief. Onder ver-
wijzing naar zijn eerder getrolfen dispositie, dat een en
ander zou moeten geschieden “buiten eenig geldelijk
bezwaar van het Rijk", gafhij te verstaan dat het
gemeentebestuur op geen enkele bijdrage behoefde te
rekenen en dat het zelfbehoorde te zorgen “voor het
bijeenbrengen der middelen om de kosten der werken te
bestrijden "32

Het staat al Weer in een opvallend contrast met geheel
deze gang van zaken dat een bijna gelijktijdig verzon-
den rekest van de Hervormde Kerkenraad, om goed-
keuring van de koning te verkrijgen Voor de met het
gemeentebestuur gesloten overeenkomst, de steun
kreeg van positieve adviezen van de minister van justi-
tie,33 tevens belast met het departement van de
Hervormde Eredienst, en daardoor met het al eerder
genoemde KB Van 14 oktober 1851 werd bekroond34.
Het Was geheel conform deze koninklijke goedkeu-
ring van de overeenkomst betreífende de schoolgebou-
wen dat GS op 19 december 185135 een bijdrage van
300 guldens voteerde op een adres van de Hervormde
Kerkenraad met het verzoek om een provinciale subsi-
die te mogen bekomen “ter gedeeltelijke bestrijding van de
kosten betrekkelijk de inngting van het aangekocht schoollo-
kaal tot kerk”.Voor de voortgang van de zaak zelf had
dit echter voorlopig Weinig te betekenen.

Op een ietwat ongeduldig schrijven van dezelfde ker-
kenraad aan het gemeentebestuur, om nu eindelijk
over de brug te komen, kwam van die kant op 27 april
1852 het antwoord dat men zich weliswaar aan de eer-
der afgesloten overeenkomst Wenste te houden, maar
dat op “dit ogenblik niet kan overgegaan worden tot het
teekenen der overdragts-acte uit horyfde noch geen ander
schoollokaal aanwezig is".36 Het begon er zelfs op te lij-
ken dat de gemeenteraad, die sinds 31 oktober 1851
een geheel andere samenstelling had gekregen,37 eigen-
lijk veel liever de overeenkomst geannuleerd zag. De
zaak zat Weer volledig vast.
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En het duurde en duurde...
Het duurde nog drie volle jaren voordat het gemeen-
tebestuur er in slaagde uit de impasse, Waarin het
met betrekking tot de bouw van een nieuwe school
geraakt was, te geraken. Zonder resultaat Werd een
aantal malen de oplossing gezocht in de aankoop
van enkele bestaande panden38, die dan omgebouwd
moesten Worden voor de nieuwe bestemming.
Daarna kwam het tot voorzichtige contacten met
het rooms-katholieke kerkbestuur om door ruil te
komen tot aanwerving van een gunstig gelegen ter-
rein, dat geschikt bevonden was voor de bouw van
de nieuwe school en tegelijk ook het gemeentebe-
stuur onderdak zou moeten gaan bieden.39 In
samenhang met deze tijdrovende operatie Was het
gementebestuur Weinig genegen de overeenkomst
met de Hervormde Gemeente uit te voeren.

Tevergeefs drong de kerkenraad herhaalde malen aan
op de vaststelling van een datum Waarop de over-
dracht per notariële acte zou worden geregeld. Ook
het gezag van GS, die door de kerkenraad Was inge-
schakeld, legde geruime tijd onvoldoende gewicht in
de schaal. Het gemeentebestuur had er zelfs duide-
lijk zijn zinnen op gezet om onder de aangegane
verbintenis uit te komen. Daartegen kwam GS op 2
maart 1853 krachtig in verweer.40 Men schreef toen
onder meer: “Het is ons bekend, Il/Iijne Heeren, dat de
tegenwoordige gemeenteraad niet slechts tegen den geduch-
ten afstand gestemd is, maar ook, dat hij beweert niet
gehouden te wezen, de ten deze door den tygetreeden raad
aangegane voorlopige schikking41 te eerbiedigen".
Daarmee kon men zich absoluut niet verenigen.
“VI/ij kunnen niet laten te dezen opzigte aan te merken,
dat de gemeente regtens aansprakelijk is, en op haar de
zedelijke en wettige verphgting rust, om die schikking
gestand te doen. ” Met de meeste nadruk liet men
Weten dat de handelwijze van het gemeentebestuur
niet was “overeen te brengen met de beginselen van regt-
matigheid en eerlijkheid, waarvan elk openbaar bestuur het
voorbeeld zou behoren te geven".

Weliswaar erkende de raad op een vergadering van
13 april 185342 zich gebonden te Willen achten aan
de overeenkomst, maar dat betekende voorlopig
niets voor de tenuitvoerlegging ervan. De aanma-
ning die GS er 22 aprilß daarop liet volgen “om den
met den Kerkenraad der Hervormden getroflfen schikking
nu reeds tot stand te doen komen” en een termijn te
doen vastleggen, binnen Welke de feitelijke over-
dracht zou plaats vinden en zo de hervormden in
staat te stellen “zich den gestelden termijn te benuttigen
tot aanschafling van de middelen benoodigd tot het verrig-

ten van veranderingen en verbeteringen aan het tegenwoor-
dig schoollokaal", bleef zonder gevolg.

Toen de kerkenraad zich bijna wanhopig op 1 mei
1854 opnieuw tot GS Wendde “met dringend verzoek
om Uwe veelvermogende tusschenkomst ten einde eene
zaak (sic) te brengen die nu reeds in het achtste jaar han-
gende is", kreeg zij per kerende post te horen dat GS
met leedwezen moest constateren dat “onze middelen
van overreding reeds vroeger vruchteloos zijn aangewend”
en bijgevolg niet zo veel heil verwachtte van een
nieuwe poging.44 Deze Werd niettemin onderno-
men, nu vergezeld van de aanmaning om vóór 10
juni duidelijk te maken, wat men nu eigenlijk Wilde,
omdat men de kerkenraad toch niet aan het lijntje
kon blijven houden.45 Het hielp andermaal helemaal
niets.46 Bij GS begon dan ook de gedachte veld te
winnen om tot een andere oplossing te komen en de
kerkenraad te doen beproeven “om van de gemeente
eene uitkeering te verlangen voor den afstand van het simul-
tane regt in de R.K. kerk en vervolgens eene nieuwe kerk
te bouwen, waartoe te Eysden de plaats en de gelegenheid
om die tegen eenen billijken prijs te bekomen, niet schijnt te
ontbreken”.47 Zo ver hoefde het niet te komen.

Toen GS op 7 maart 1855 de gemeenteraad nog
eens onder druk zette48 om de Verkoop uiterlijk
vóór 1 april te regelen, of anders “de Hervormde
Gemeente van alle tot dusverre aangegane verbintenissen
en aanbiedingen formeel” te ontslaan, lukte het einde-
lijk om tot overeenstemming te komen.

Wel moest de termijn Worden opgeschoven. Op 20
juli 1855 was het eindelijk zover dat ten huize van ds.
Suringar de gemeenteraad en de Hervormde Kerken-
raad ten overstaan van notaris EAH. Brouwers in een
notariële acte49 de uitwisseling van de gemeentegoede-
ren, die zo lang de inzet Waren geweest van de bespre-
kingen, Werd vastgelegd tegen “al die regten zoo die van
eigendom als die van gebruik welke de (Hervormde) gemeente
heeft en tot hiertoe heeft uitgeoefend op het simultaneum
kerkgebouw en toren staande en gelegen in het dorp en
gemeente50 Eijsden en op de zich in die kerk bevindende ker-
kelijke meubelen, klokken en het daarbij gelegen kerkhof”.
De hervormde gemeente verplichtte zich daarvoor een
bedrag van 3250 guldens te betalen. Het gemeentebe-
stuur deed de toezegging omdat de overdracht van de
onderwijzerswoning op 1 mei 1856 en de overdracht
van het schoollokaal en de bijbehorende percelen grond
op 1 december van dat jaar zou plaats Vinden, terwijl de
afstand van de rechten der Hervormde Ge-meente op
het gebruik van de kerk met toebehoren van Eijsden op
1 augustus 1857 in Werking zou treden.51
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Einde van het simultaneum Eijsden

Laatste verwikkelingen en eindregeling (1855-1859)
Uit een en ander is duidelijk dat ook bij het afsluiten
van de overeenkomst van 20 juli 1855 rekening
gehouden moest Worden met de nog steeds niet ver-
vulde voorwaarde: het nieuwe schoolgebouw en de
onderwijzerswoning. Om diezelfde reden kon ook
niet onmiddellijk een begin gemaakt Worden met de
verbouwing van het oude schoolgebouw en de
inrichting ervan tot kerk.Weliswaar had het gemeen-
tebestuur te kennen gegeven dat de “vertimmeringen”
konden beginnen “na de sluiting der acte”, onder de
voorwaarde dat het onderwijs daarvan geen hinder
zou ondervinden52. Naar alle Waarschijnlijkheid
heeft de Hervormde Gemeente, behalve op enkele
zondagen in de zomer van 1851, voor haar diensten
in deze jaren nog steeds gebruik gemaakt van de
rooms-katholieke kerk in Eijsden.

Wat de acte zelf aangaat, leverde de vereiste goed-
keuring van de gewestelijke overheid nog enige
complicaties op. Toen deze goedkeuring op 11 okto-
ber 1855 door GS werd verleend, gebeurde dit met
uitzondering van een clausule. Deze clausule betrof
het recht van de hervormde gemeente om eigen
klokken aan te schaffen en hield in “dat het luiden
dier klokken zoo dikwijls dit voor de Godsdienstoefening
of andere voorvallen doelmatig is of zal worden geacht, aan
de gezegde Hervormde Gemeente niet kan worden ont-
zegd noch betwist”53 Al in een schrijven Van 23 augus-
tus had GS aan partijen medegedeeld dat deze bepa-
ling in strijd Was met een Wet van 10 september
1853, die het luiden van de klokken op plaatsen
Waar meer dan één kerkgenootschap aanwezig was,
ten nadele van een der partijen regelde.54 Zowel het
gemeentebstuur als de kerkenraad verklaarden zich
er zonder moeite mee akkoord deze bepaling als
niet geschreven te beschouwen. Men ging er kenne-
lijk van uit dat men deze zaak wel zou kunnen
regelen. Het zou dan ook voor de Hervormde
Gemeente geen reden zijn orn van de aanschaf van
een eigen klok af te zien.55

De plannen van de gemeente voor de bouw van de
nieuwe school kregen pas in de loop van 1856 vaste
vorm. De acte, Waarmee het bewuste bouwterrein
in eigendom van de kerkfabriek ingeruild Werd
tegen een perceel in eigendom van de gemeente,
kon eerst op 30 juni 1856 Worden getekend.56 Als
gevolg van ernstige geschillen binnen de gemeente-
raad, onder andere voor Wat betreft de aannemer aan
Wie de werken gegund zouden Worden, voltrok de
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openbare aanbesteding zich in Verschillende fasen
die pas in het najaar van 1856 afgesloten konden
Worden. De goedkeuring Van GS Werd op 4 septem-
ber verleend.57 Het gemeentebestuur was er als de
kippen bij om daarvan mededeling te doen aan de
kerkenraad onder uitdrukkelijke verwijzing naar een
bepaling in de acte van 20 juli 1855 die inhield dat
de daarin overeengekomen koopsom binnen acht
dagen na de officiële aanbesteding “in handen van
den gemeenteontvanger" moest Worden uitbetaald.58
Hetgeen dan ook prompt gebeurde. Deze tegemoet-
komende geste Werd door het gemeentebestuur
beantwoord met de op 10 oktober 185659 de tenslot-
te toch met aller instemming gekozen aannemer
Constant Piters60 te laten Weten dat hij vóór 1
november 1856 de funderingen gelegd moest heb-
ben, in ieder geval vóór “het invallen van de eerstko-
mende vorst". De nieuwe school en de daarmee onder
een dak ontworpen gemeente-onderkomens zouden
uiterlijk 1 augustus 1857 “in volkomen gereedheid
moe(s)ten zijn daargesteld". Dit alles duidelijk met de
bedoeling zich stipt te houden aan de met de
Hervormde Gemeente overeengekomen termijn.

Ook in andere opzichten Werden de bepalingen van
de acte van 20 juli stipt nagekomen. De vroegere
onderwijzerswoning Werd op 1 mei 1856 overgedra-
gen en voor Wat het oude schoolgebouw betreft,
gebeurde dit op 1 december.61 Dit gebeurde onge-
acht de omstandigheid dat de nieuwe gebouwen toen
nog lang niet gereed Waren gekomen. Het ongemak
dat daaruit voor de onderwijzer voortvloeide Werd
opgevangen doordat reeds geruime tijd tevoren, met
het oog op deze eventualiteit, voorzieningen Waren
getrofien. Die hielden in dat aan hem en zijn gezin
een gehuurd pand ter beschikking werd gesteld totdat
het voor hem bestemde huis afgebouwd zou zijn.62
De extra kosten hiervan werden gezamenlijk door
het gemeentebestuur en de kerkenraad gedragen.

Met dit al Was men nog steeds niet aan bouwen toe,
noch voor de nieuwe school, noch Voor de kerkruirn-
te voor de Hervormde Gemeentewat de nieuwe
schoolvoorzieningen betreft, kan hier volstaan Worden
met de mededeling dat de eerste steen voor het com-
plex gebouwen gelegd Werd op 2 april 1857 en dat de
Werkzaamheden, althans Wat het schoolgebouw betrof,
op 1 oktober 1857 voltooid waren.63

Bouw en inrichting van het protestantse kerkgebouw en de
onderwijzerswoning
Bijna gelijktijdig met deze bouwactiviteiten verliepen
die voor de kerkruimte der Hervormde Gemeente.
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Al sinds 23 april 1853 lag een globale begroting
gereed, volgens Welke de verbouwing van de school-
ruimte tot kerk op 2400,- guldens en de aanpassing
van de onderwijzerswoning op nog eens 400,- guldens
Werden begroot.64 De uitvoering van het laatste vond
zonder problemen plaats kort nadat de Hervormde
Gemeente op 1 mei 1856 in het bezit was gekomen
van deze woning. Uit de bewaard gebleven papieren,
waaronder zo goed als alle afrekeningen, is duidelijk
dat het om niet veel meer dan een goede onderhouds-
beurt ging.65 Deze kwam begin september 1856, dank
zij de voortvarendheid van aannemer Mathijs
Nivelzoon uit Maastricht, gereed.66

Heel wat meer problemen stelde de verbouwing van
het schoolgebouw. Omdat het van meet af aan duide-
lijk was dat de daaraan verbonden kosten de draag-
kracht van de Hervormde Gemeente ver te boven zou
gaan, had men zich reeds in 1854 met een dringend
beroep tot de synode gewend om bijstand uit het
fonds van noodlijdende kerken. Hoewel de betreffende
commssie Wel enige bedenkingen opperde tegen het
hoge bedrag dat was voorgelegd en dat geenszins in
lijn leek met de rooskleurige berichten van enkele
jaren tevoren, honoreerde de synode in juli 1854 het
verzoek met de toekenning van een bedrag van 900
guldens en gaf zij bovendien nog de toezegging een-
zelfde bedrag bij het Rijk aan te vragen.67 De toeken-
ning van dit laatste bleef echter uit.

Toen in maart 1857 een zeer gedetailleerd bestek uit-
gewerkt op tafel lag, besloot men zich voorlopig te
beperken tot de ombouw van dat gedeelte van het
schoollokaal dat direct de bestemming voor de ere-
dienst zou krijgen. Gezorgd werd tevens voor de
bouw van een bescheiden torentje en de aanschaf van
het allernoodzakelijkste meubilair. Op 15 april 1857
werd daarvoor door ].H.Weusten, opnieuw een aanne-
mer uit Maastricht aan wie men het werk gegund had,
een gedetaillerde begroting tot een totaalbedrag van
bijna 1500 guldens voorgelegd.63

Volgens eerder aangegane overeenkomsten kwam reeds
op 17 april d.a.v. de goedkeuring van het College van
toezicht in Maastricht af.69 De aannemer verplichtte
zich daarbij dat het werk moest worden opgeleverd
vóór of op 15 juli 1857, uiteraard op voorwaarde dat
er onmiddellijk mee begonnen kon worden. De ker-
kenraad smaakte de voldoening dat dit inderdaad nog
in de loop van april van dat jaar het geval was en zij
zag bovendien een hernieuwde aanvraag bij GS voor
de aanschafvan het nodige meubilair en de omheining
van het kerkgebouw een subsidie van 300 guldens met
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een positief besluit van 3 juli 1857 gehonoreerd.70 De
werkzaamheden aan het kerkgebouw konden nog in
de loop van dezelfde maand worden afgesloten. Na de
vele troebelen, die in de voorgaande jaren overwonnen
hadden moeten worden, was dit gebeuren voor de
kleine Hervormde Gemeente uiteraard een grote
vreugde.

Men kan zich gemakkelijk indenken in de gevoe-
lens, die bij die eerste kerkdienst die gehouden kon
worden, geheerst zullen hebben. Onvermijdelijk
dringt zich de vergelijking op met de gebeurtenissen
in Beek, Gulpen, Heerlen en Meerssen, alwaar zich
al weer ruim 20 jaar eerder iets dergelijks afgespeeld
had. Jammer genoeg heb ik voor Eijsden nergens
een beschrijving kunnen vinden van de plechtige
ingebruikname van het nieuwe kerkgebouw. Ook
Viel niet na te gaan of, en op welke manier, de
katholieke gemeenschap of het gemeentebestuur
daaraan heeft deelgenomenwél weten we dat beide
partijen zich exact gehouden hebben aan de over-
eengekomen termijn voor wat betreft de officiële
regeling van de beëindiging van het sirnultaneum.

De ofiiciële beëindiging van het simultaneum
Op 1 augustus begaf ds. Suringar zich naar het huis
van burgemeester Pinckaers om hem de sleutels van
de Sint-Christinakerk te overhandigen. Deze bracht
ze de volgende dag naar pastoor C.Willems71, die
inmiddels pastoor Corten was opgevolgd. Deze voel-
de zich gedrongen om in zijn doopboek72 deze voor
de parochiegemeenschap Breast-Eijsden historisch
belangrijke gebeurtenis vast te leggen:

Cessatio cultus simultanei in ecclesia loci de Eijsden
1 augustus 1857.
Anno millesirno octingentesimo quinquagesimo septimo die
prima Augusti in executionem conventionis a magistratu
communitatis civikis cum administratione ecclesiastica calvi-
niana initae die 20_Iulii 1855 coram EA. H. Brouwers,
notario regio in Gronsveld ecclesia vici Eijsden, a tempore
irruptionis haereseos73 calvínianae ab haereticís usurpata et
in qua publicurn haeretici cultus exercíturn una curn :atho-
lito adhuc obtinebat, cultui religionis catholicae exclusive in
ea exercendofuit restituta. Quas habebant templi claves
calvinistae eadem die honorando viro Petro Pinckaers ex
Oost, loci praetori, qui sedulam in hoc bonum opus curam
navavít, tradiderunt, qui easdern postero die in manus
meas qua catholici pastoris loci Breust-Eijsden deposuit.
Deo gratias.
Quad attestor C. Willems pastor.
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j, (Beëindiging van de sirnultane eredienst in de kerk
van Eijsden op 1 augustus 1857.
Op 1 augustus van het jaar 1857 is ter uitvoering

j*
van de overeenkomst door het burgerlijk bestuur

l met de calvinistische kerkelijke administratie, aange-
j gaan op 20 juli 1855, ten overstaan van EA.H.
u Brouwers, koninklijke notaris te Gronsveld, de kerk

van het dorp Eijsden, die van de tijd der inplanting
van de calvinistische ketterij door de ketters in

`
beslag genomen Werd en Waarin de publieke uitoe-
fening van de calvinistische eredienst nog plaatsvond,
exclusief voor de daarin uit te oefenen katholieke
godsdienst hersteld. De sleutels van de kerk, Welke
de calvinisten bezaten, Werden op diezelfde dag

l overgedragen aan de Weledele heer Petrus Pinckaers
| uit Oost, burgemeester van de plaats, die ter voltooi-

ing van dit goede Werk dezelve op de volgende dag
in handen stelde van mij als pastoor van de bewuste
plaats Breust-Eijsden.
God zij dank gebracht.)

Ook het kerkbestuur Van de parochie gaf op soort-
l gelijke manier uitdrukking aan haar gevoelens vanl opluchting en bevrijding. Op de Zitting van de eerste

zondag in oktober 1857 Werd aangetekend74 dat de
op 20 juli 1855 aangegane overeenkomst tussen de
burgelijke gemeente en de hervormde gemeente van
Eijsden behoorlijk Was uitgevoerd, hetgeen uitdruk-
king gevonden had in de overdracht van de sleutels
op 1 augustus. De dag daarop, zo gaat het bericht
voort, heeft de burgemester de sleutels aan de pas-

" ,. . . f.ï af .

Begraafplaats Hervomde Gemeente Eijsden aan de Caestertstraat.
Foto: Guy Schroen, 2007.
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toor “ter hand gesteld als bewijs, dat die door de ketterij75
sedert zoo vele jaren opgedrongene vernederende dienstbaar-
heid voor altoos is opgeheven, en dat de katholieken van
Eijsden wederom in het volle genot hunner kerk zijn
gesteld, alsmede van het geheele daaraan gelegene kerkho ”.

Men begrijpt in het licht van de hiervoor beschre-
Ven geschiedenis van de beëindiging van het simul-
taneum in Eijsden en de rol, die in het bijzonder
burgemeester Pinckaers daarin gespeeld had, dat de
kerkfabriek er behoefte aan had dit uitdrukkelijk te
doen uitkomen. Het relaas besluit dan ook als volgt:
"De heeren van den kerkenraad nemen deze kennisgeving
met zeer groot genoegen aan en overwegende dat men het aan
de zorg en standvastigheid van de Edelachtbare heer
Burgemeester te danken heeft, dat voormelde overeenkomst is
gesloten geworden, en ten uitvoer gebragt, betuigen zij hiermee
aan hen hunnen openlijken dank voor deszelfs aangewende
moeiten en besluiten; dat een authentiek dubbel hunner
beraadslagingen aan Zijn Edelachtbaren tot een voortdurend
bewijs hunner dankbaarheid zal ter hand gesteld worden".76

jammer genoeg zijn er evenmin beschrijvingen
bewaard gebleven van de feestelijkheid, Waarmee
men mag veronderstellen, de katholieke gemeen~
schap uitdrukking heeft gegeven aan haar gevoelens.
Graag had ik in het bijzonder achterhaald, Welke
motieven pastoor Willems in zijn eerste preek op de
eerste zondag volgend op de hier beschreven
gebeurtenissen zal hebben aangeslagen om daaraan
uitdrukking te geven.

Wél Weten We dat op diezelfden dag (7 augustus)
een heuglijke gebeurtenis plaats vond, die opnieuw
iets onthult van de Wederzijds gekoesterde gevoelens
in de voorafgaande jaren. Op 7 augustus immers
kon de grote klok, die sinds 1815 niet meer had
kunnen luiden, weer geluid worden.77 Was het louter
toeval dat beide gebeurtenissen zo dicht op elkaar
volgden? Of Was het ook het lange uitblijven van
het herstel en de Wederophanging van de klok een
laatste bewijs dat beide partijen zich op dit punt niet
hadden Weten te vinden, Wie en op Welke manier
men zou opkomen voor de financiering er van? Het
lijkt niet vermetel te veronderstellen dat de katho-
lieken van Eijsden eerst tot dit herstel overgingen,
toen het eind van het sirnultaneum in zicht kwam
en zij het eerste luiden van de klok hadden gereser-
veerd voor de eerste zondag, die er op volgde, om
ook daarmee uitdrukking te geven aan hun gevoe-
lens en op die manier het door het zo verfoeide
simultaneum uit te luiden.
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De liquidatie van enkele restanten
De slotfase van het uit elkaar groeien van de beide
gemeenschappen moet hier nog met enkele trekken
worden beschreven. In de loop Van 1858 konden
ook de overige voorziene verbouwingen aan het
oude schoollokaal Worden voltooid.78 Ook een laat-
ste bepaling van de overeenkomst van 20 juli 1855
kwam in het jaar 1858 tot uitvoering. Al in het
begin van dat jaar was het plotseling tot problemen
gekomen rond het overlijden van een lid van de
Hervormde Gemeente.79 Deze beschikte nu Wel over
een eigen kerk, maar niet over een eigen kerkhof.

De vraag was nu, of deze overledene nog op het
kerkhof rond de kerk kon worden begraven, omdat
er nog geen eigen begraafplaats beschikbaar was. De
burgemeester kwam in een moeilijk parket, toen
pastoor Willems zich heftig daartegen verzette. Hij
had het protestantse deel Van het kerkhof inmiddels
ingewijd en aan dat karakter zou tekort gedaan wor-
den door het begraven van een protestantweliswaar
was een gedeelte van het kerkhof vanouds gereser-
veerd voor lieden, die om een of andere reden niet
in gewijde aarde begraven mochten worden, maar
de burgemeester wilde de familie van de overledene
de smaad besparen dat een van hun dierbaren op
zo,n plaats begraven zou worden.

Er kwam tenslotte in dit geval een oplossing, maar
de mogelijkheid dat een volgende protestantse
inwoner van de gemeente zou komen te overlijden
kondigde zich reeds aan. Er moest dus op korte ter-
mijn een Voorziening getroffen worden om dit soort
onaangenaamheden en de daaruit voortvloeiende
wrijvingen definitief uit de wereld te helpen. Op 13
maart 185880 vestigde burgemeester Pinckaers in een
schrijven aan ds. Suringar de aandacht op het feit
dat het tot de overeenkomst behoorde dat de protes-
tanten een eigen kerkhof zouden aanschaffen. Hij
liet weten dat hij het “ter voorkoming van nieuwe ron-
flícten”, die zouden kunnen voortvloeien uit het uit-
blijven van een nadere regeling hiervan, gewenst
achtte om op korte termijn daartoe te komen.

Het bleek in de praktijk niet zo eenvoudig een
geschikt terrein te vinden.Toen het in de loop van
juni 1858 eindelijk zo ver was, kwam de Hervormde
Gemeente opnieuw voor onverwacht hoge uitgaven
te staan. Met de aankoop van een stukje weiland
buiten het dorp Was een bedrag van 125 guldens
gemoeid, terwijl men bovendien een niet onaanzien-
lijk bedrag moest neertellen voor de aflçoop van de
rechten van derden en ook het aanbrengen van een
behoorlijke omheining geld kostte.
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Ongewijde grond kerkhofSt.-Christinakerk. Foto: Guy Schroen, 2007.

Met de nodige schroomvalligheid deed de kerken-
raad op 7 juli opnieuw een beroep op de Welwil-
lendheid van GS om met een subsudie Van 100,-
gulden te hulp te komen “om ook door eene cyfzonder-
lijke begraafialaats alle aanleiding tot mogelijke oneenigheid
te vermijden".81 GS had niet veel moeite om aan deze
wens tegemoet te komen en zegde bij besluit van
22 juli 1858 het gevraagde bedrag toe.82 Bij notarië-
le acte van 30 juni 185883 was inmiddels al de over-
dracht van het bovengenoemde perceel grond, dat
eigendom was van de landbouwer jan Hendrik
Piters uit Eijsden, tot in de details geregeld voor de
overeengekomen prijs van 125 guldens.

Eerst in het najaar Waren alle formaliteiten rond. Dit
was inbegrepen een koninklijke goedkeuring die per
KB van 28 september 1858 werd verleend teneinde
het bewuste perceel grond de nieuwe bestemming
van begraafplaats voor de Hervormde Gemeente te
verlenen.84 De uitvoering hiervan plaatste de Her-
vormde Gemeente nauwelijks voor problemen,
evenmin als de financiering ervan. Dit kon zo omdat
zij , behalve over de verleende subsidie, nog over een
bedrag Van 300,- gulden beschikte dat de op 19
december 1857 overleden ouderling G.H. Nolens
had nagelaten voor de aanleg Van een eigen kerk-
hof.85 Nog in 1858 beschikte de Hervormde
Gemeente over een eigen begraafplaats, die in de
volksmond van roomse zij de werd omgedoopt in
“het Geuzenhötke”.86
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Ds. Suringar, die al vanaf 185587 het voornemen ken-
baar had gemaakt om met emeritaat te gaan, had dit
alles niet meer meegemaakt. Het emeritaat Was hem al
bij KB van 19 maart 1858 verleend,88 Waarna de ker-
kenraad op 8 april d.a.v. overgegaan was tot zijn los-
making.89 De regeling van de laatste details viel na zijn
vertrek toe aan ds.].W Suringar, zijnde consulent van
de gemeente Eijsden. Deze heeft er zorg voor gedra-
gen dat de eindafrekening, opgemaakt op 7 december
1859, kon Worden afgesloten met een gering batig
saldo.90 De inmiddels bij KB van 17 juli 1858
benoemde en op 20 oktober van dat jaar bevestigde
opvolger, ds.]. R. Dinckgreve,91 kon de vruchten pluk-
ken van het beleid dat zijn voorganger ondanks de
vele teleurstellingen en tegenslagen tot heil van zijn
gemeente tot een goed einde had Weten te brengen.

Het laatste stuk met de afrekening van "aanleoop, ver-
bouwing en inrígting van Kerk, Pastory en Begraafiilaats te
Eysden” en de daarop verleende goedkeuring van het
college van toezicht te Maastricht is getekend op 19
januari 1860. Het totaal der ontvangsten, dat daar
genoemd Wordt, bedraagt 2643,86 guldens en het
totaal van de uitgaven 2638,411/2, bij Welke totalen de
door het Rijk en de Synode in een eerder stadium
verleende 1900 guldens niet zijn meegerekend. Met
deze definitieve afirekening kon een bewogen perio-
de in de geschiedenis van de Hervormde Gemeente
van Eijsden, maar tegelijkertijd ook in die van het
simultaneum dat daar Was blijven voortbestaan lang
nadat het elders Was verdwenen, afgesloten worden.

Bij de eindafrekening van de bouw en inrichting van kerk
en kerkhof (1859)92

In de Voorgaande aflevering in dit blad over het
einde van het simulateum eindigde ik mijn lange
verhaal met enkele mededelingen en opmerkingen
over de eindafrekening van een en ander. Het leek
mij gepast om ter afsluiting hier nog enkele gege-
Vens te laten volgen voor wat betreft deze eindafre-
kening. Deze vond plaats tegen het einde van het
pastoraat van ds. Suringar die immers in 1858 met
emeritaat ging en werd opgevolgd door ds.].R.
Dinckgreve. Het document zelf bevindt zich in het
Rijksarchief Limburg onder de titel: “Rekening van
aankoop, verbouwing en inrigting van Kerk, Pastorij
en Begraafplaats Eijsden.”(zie noot 92) Zij loopt van
1857 tot 1859 met opgave van de eerste post op
2 augustus 1857 en de afsluiting van de rekening
op 7 december 1859, gevolgd door een aantekening
over de controle door het college van toezicht op
19 januari 1860.
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Zoals te zien valt, Werd nauwkeurig aantekening
gehouden van alle financiële zaken, tot zelfs de
kleinste details toe. Geopend wordt met de betaling
der school en Woning met tuin voor een bedrag van
67,93% guldens, onmiddellijk gevolgd door de aan-
schafiing van toga en toebehoor ten bedrage van
31,80 guldens. Een en ander maakt het mogelijk de
gegevens omtrent de verbouwing van de school tot
kerk en de inrichting daarvan op de Voet te volgen.
Zo vond de aanschaf van 30 stoelen plaats op
13 augustus 1857, gevolgd door de aanschaf van nog
eens 12 op 20 mei van dat jaar. De aanschaf van een
klok vond plaats rond 20 januari 1858 en Van een
kachel in de kerk rond 20 mei 1858. Het laatste is
ook van gelding voor de vervaardiging van een
nieuwe preekstoel Waarvan plan, tekening en begro-
ting Worden vermeld en de afrekening daarvan met
aannemer VVeusten.93

Allerlei gegevens betreffende de inrichting van de
pastorie Worden vermeld. Het gaat dan om de aan-
schaf van behangselpapier op 30 september 1857,
maar ook om de reparatie en het uitdiepen van een
put en het maken van pompen op 20 januari 1858
en de reparatie van het privaat in 1859. Maar het
gaat ook om kleinigheden als de aanschafvan een
ragebol en een schrobborstel, beiden in 1858. De
afsluiting van een assurantie voor kerk en pastorie
Wordt niet vergeten, evenmin als de afkoop van een
lopende huur van derden.

Ook de aankoop van een stuk land Voor de aanleg
van een eigen kerkhof vindt plaats in 1858 evenals
de inrichting ervan, zijnde een aantal stenen en de
afsluiting met een hekwerk in 1859. Minimale uit-
gaven zoals de inzage van het kadaster en de vereiste
zegels en leges worden nauwkeurig geregistreerd.

Tenslotte krijgen ook de afrekening met aannemer
Weusten en de bezoldiging van opzichter jongen
een plaats.Vermeld worden ook de kosten van de
vele reizen tot opmaking van plannen “met den inge-
nieur en den aannemer". Aan het eind van de afreke-
ning Wordt melding gemaakt van de aanschaf van
plavuizen en dakpannen, dit zonder vermelding van
het gebouw Waarvoor deze bestemd Waren.Wêl
wordt het leggen daarvan geregistreerd.

Onder de ontvangsten Wordt eveneens tot in detail
melding gemaakt Van de verschillende subsidies die
vanwege de provincie en de gemeente Eijsden
geboekt konden worden en een bijdrage van de
familie Nolens van 114,43 gulden Wordt daarbij niet
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vergeten. Het totaal van de ontvangsten bedroeg
2643,86 guldens, terwijl de uitgaven een totaal
bereikten van 2638,411/2 guldens. Bijgevolg kon zelfs
een batig saldo Worden geboekt van 5,44% guldens,
Welk bedrag nog eens apart vermeld wordt met de
aantekening: “Bovenstaande som vanf 5, 44% ontvan-
gen door mij (wg.)].R. Dinckgreve'fl hetgeen op de
afsluiting Van de rekening volgt met de opmerking:
Aldus opgemaakt den 7 December 1859 door den consu-
lent en de gecommiteerde van het kerkbestuur van Limburg
Ds._] W Suringar. Het geheel wordt afgesloten met:
Cezien en goedgekeurd bij het Kollegie van toezigt op de
finantiële administratie der hervormde gemeenten in
Limburg. Maastrigt 19 januarij 1860.94

W.A.]. Munier

Noten
1 ACE, inunr 5-3-4 onder nr 158.
2 RALM,ANHKEijsden, inunr XVII onder 4 mei 1847.
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werd te kennen gegeven dat het tijd werd van zich te laten horen.

9 ACE, inv. nr 5-3-4 onder nr 189.
10 Dat betekende een aanzienlijke verliespost. Minutieus werd

voorgerekend dat de aankoop van het pand en de verbouwing
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46 Exact vóór het verstrijken van de termijn kwam er op 9 juni
een antwoord van de gemeenteraad, waarbij als het ware de bal
werd teruggespeeld met te wijzen op de onmogelijkheid waarin
de gemeente verkeerde “nieuwe gebouwen van dien aard
daar te stellen bij gemis aan genoegzame en tot dat einde
Voldoende Rijks -en provinciale subsidies”.

47 Boersma, art. cit.
48 Dat gebeurde, nadat het college van toezicht uit Maastricht op
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de gemeente, de rooms-katholieke parochie en de nederlandse
hervormde gemeente te Eijsden.

50 (vervallen)
51 De cyfstand van die rechten werd in deze acte slechts laag

gewaardeerd, vooral wanneer men het daarvoor becijferde bedrag
van 200 guldens beziet tegen de achtergrond van de aanvanke-
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gepresenteerd met een schrijven van 6juni 1855 vanwege bur-
gemeester Pinckaers in RALM,ANHKEijsden, inv. nr XVIII,
nr 28 onder nr 18.

53 Zie daarvoor RALIVI, PA inv. nr 4127 23 augustua 1855
LA LL en de dienovereenkomstig in de notariële acte zelf opge-
nomen aanvulling.

54 RALM, PA inv. nr 4127 23 augustus 1855 LA QQ. De
bewuste bepaling was: “Het klokgelui tot viering van kerkelijke
plegtigheden of om de ingezetenen tot de godsdienstige oefenin-
gen op te roepen, kwam in de gemeenten, waar kerken van meer
dan e'én kerkgenootschap zijn, in het belang der openbare orde
en rust door onzen commissaris der provincie worden verboden.
Klokkengelui tot andere einden heeft geene plaats dan met ver-
gunning der plaatselijke politie”.

55 De rekening opgemaakt op 7 december 1 857 door_] G.
Lambriex voor de firma: In de gouden bel, Muntstraat no
1013 te Maastricht en op die dag voldaan door Zuringa (sic)
vermeldt: Een groote kopere klok 74.4 (kilo) voor de prijs van
186, 75 gld.; cfr RALMANHKEi'jsden, inv. nr XVI.

56 De desbetrqfende acte in RALM,ANHKEijsden, XXIII stuk
nr 20 onder nr 18, opgemaakt door notaris VE. Nierstrasz.

57 RALM, PA inv. nr 4164 4 september 1856 IaYY. In ant-
woord op een schrijven van burgemeester en wethouders van 30
augustus 1856.

58 RALM,ANHKEijsden, inv. nr XXIII stuk 34 onder nr 18.
59 ACE inv. nr 4~3- 12.
60 Over de complicaties rond zijn persoon, zie Boersma, art. cit.,
61 Boersma, art. cit.,
62 De onderwijzer bewoonde voorlopig het huis van een zekere

Bovy. Boersma gaat er van uit dat in de bewuste woning ook
school gehouden zou zijn.Alles wijst er op dat daarvóór nog
een tijdje het oude schoolgebouw gebruikt werd.

63 Boersma, art. cit.,
64 RALM,ANHKEijsden, inv. nr XVI opgemaakt doorjA.

Kool Ingr.
65 Afgezien van het aanbrengen van enkele nieuwe voorzieningen,

zoals een marmeren schoorsteen.
66 RALIVI, ANHKEi'jsden, ib.
67 Een extract van de handelingen der synode is te vinden in.'

RALM, ANHKEijsden, inv. nr XXIII stuk nr 25 onder nr
18,' onder nr 26 een oflicie'le mededeling van dit besluit van-
wege president en secretaris der synode.
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68 Tap. , nr34
69 Trip. , nr 35
70 RALM, PA inv. nr 4196 3juli 1857 La G. in antwoord op

een verzoek van 5 juni, waarin exacte mededelimgem zijn te
vinden over de timing van de bouw.

71 Hij was pastoor van 1857-
72 Aldus in: Registrum Baptizatorum Ecclesíae succursali's loci

Breust-Eijsden januari 1852- januari 1976, in depotAGE
inv. nr V

73 Het hinderlijke woord “ketter(s)” (j “ketterij” wordt hier drie-
maal gebruikt.

74 AGE inv. nr IX register Deliberatien kerkfabriek 1 mei 1855
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75 Nogmaals herhaald.
76 Hetgeen ongetwijfeld gebeurd is.
77 De klok was bij het uitluiden van Mariajoanna l/Vintjens op
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ren. Deze opmerking kon slechts komen van oudere inwoners.
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maakt; zie een bericht over de voltooing in een schrijven van
de kerkenraad aan het gemeentebestuur van 20 december 1857
onder nr 41 in het al dikwijls genoemde dossier nr 18.

79 RALM,A1\Y-IKEijsden, inv. nr PQQII nr 42 in dossier nr 18.
80 T a. p., nr 44.
81 Tap., nr 45
82 T a. p., nr 20
83 De hier vermelde stukken zijn te vinden in: RALIM,

ANHKEijsden, inv. nr XXIH
84 Zie daarvoor het verslag van een vergadering op 2 maart 1858.

In dit jaar werd door de Hervormde Gemeente een zogenaamd
Kerkhofboek geopend.

85 Aldus een mededeling van mevrouw Westhofif die vele jaren
belast was met de bewaring van het archief der Hervormde
Gemeente.

86 Daarvan was voor het eerst sprake op een vergadering van 16
juli 1855, slechts enkele dagen voor het opmaken der notariële
acte betrefl'knde de afstand van het schoolgebouw.

87 De tekst is te vinden in: RALM, ANHKEijsden, inv. nr
XVII; een verzoek om het emeritaat te verlenen was op 2
maart 1858 uitgegaan.

88 T a. p.
89 RALM,ANHKEijsden, nv. Nr XVII.
90 De data ontleend aan inv. nr XVII; hij was al sinds 1856 als

hulppredi'kant in Eijsden werkzaam.
91 RALM, ANHKEijsden, inv. nr XXIII
92 Deze eindafrekening is te vinden in RAL, ArchNHGEijsden,

inv. nr XVI.
93 Over deze aannemer en de verderop genoemde opzichterjongen

zijn mij geen biografische bijzonderheden bekend.
94 Het stuk is ondertekend door L.B.A. Vrijthqfi: provinciaal

inspecteur van de belastingen, lid van de commissie van toezicht
eri door_] Schmalhausen, ouderling van de Waalse gemeente te
.Maastricht en secretaris van dezelfde commissie.
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Limburger Koerier 1900

4000 kg roggestroo
4000 kg. karaten,
4000 kg Hagmnn _
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kg;
Elguhelinørati
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EISDEM 15 Maart.Als een paar
meldenswaardige bijzonderheden
mogen wel dienen, dat heden bij den
heer Debeij te Caestert een merrie twee
flinke hengstveulens ter wereld bracht,
terwijl bij den heer P. Pinckaerts te
Oost eene zeug 't leven schonk aan
niet minder dan 21 biggen.

EUSDEN, 15 Maart. Het koliier van
den hoifdelfikm omslag voor 1900
is door den gemeenteraad voorlopig
vastgesteld tot een bedrag vanf 850.-
dat der hand- en spandiensten tot een
bedrag van 850 dagen handdiensten,
132 dagen spandiensten met éen paard
en 152 dagen spandiensten met twee
paarden.

(LK. ZATERDAG 17 MAART 1900)

OOK EEN VoNDsT.
EISDEN, 18 Maart. De heer L.
zich in den zoogenaamden 'Hichterweg
bevindende, ontwaarde aan den
Maaskant een lijkje, dat men bij
oppervlakkige beschrijving voor een
kinderlijkje zou aanzien.
De politie, door voornoemden heer L.
onmiddellijk van diens bevinding ver-
wittigd, begqfzich spoedig ter plaatse
teneinde de gewone_fiirmaliteiten daar-
bij in acht te nemen en toe te passen.
Ter plaatse gekomen waar ,t begrijpelij-
kerwijze niet ontbrak aan nieuwsgieri-
gen, werd men niet wijnig verrast door
in plaats van een kinderlijkje een dood
aapje te vinden.
Door 't gewoon kordaat en onmiddel-
lijk handelend optreden onzer politie
werd onze gemeente en hare inwoners
van een onaangenamen en zwaren last
ontheven. Hedenmíddag n.l. kreeg 't
VVithuis wederom 't geenszins ver-
eerend bezoek eener Zigeunerbende,
ongeveer 10 personen met kar en
paard. Niet erg kieskeurig als dat volk-
je schijnt wat betreft huisvesting, was
men reeds bezig zijn tenten op te slaan
op de eerste de beste landingsplaats op
Hollandsch gebied, hetgeen echter niet
naar den zin der politie bleek te zijn,
die ze heel spoedig weder over de gren-
zen bracht.

(L.K. DINSDAG 20 MAART 1900)

RIJKSUITKEERINGEN AAN DE
GEMEENTEN vAN LIMBURG.

De Rijksuitkeering ingevolge de wet
van 24 Mei 1897 (St. n. 150) aan
iedere gemeente van dit gewest over
1899 bedraagt: Eijsdenf3307.38;
LMeschf485.38Vz.

(LK. ZATERDAG 31 MAART 1900)

I7

EIjSDEN, 6 April. Heden is door de
Marechaussées dezer brigade aangehou-
den en naar de gevangenis te Maastricht
overgebracht zekere PH.K. bijgenaamd
“de aap ”, gesignaleerd in hetAlgemeen
Politieblad van 1898 als hebbende nog
eene gevangenisstraf van 6 maanden te
ondergaan wegens weerspannigheid.

(LK. ZATERDAG 7 APRIL 1900)

MESCH, 12 April. De verkiezing
voor een lid van den gemeenteraad, ten
gevolge van het ontslag van den heer
PH. Huls, is bepaald op 24 April a.s.
en, zoonoodig de stemming en de her-
stemming onderscheidenlijk op 1 en 8
Mei d.a.v.

(LK. ZATERDAG 14 APRIL 1900)

PROVINCIALE KEURING VAN
SPRINGSTIEREN.

GRONS VELD, 17 April. Na ver-
gelijking werden voor premie waardig
verklaard.' een roodbonte stier; oud
30 maanden van den heerArnoldus
Hubertus Spauwen te station-Eijsden,
een roodbonte stier; oud 24 maanden
van de Wed. Pierre joseph Rampen
te Caestert-Eijsden, een roodbonte
stier, oud 25 maanden, van den heer
Laurens Debeij te Maarland-Eijsden.

(LK. WOENSDAG 18 APRIL 1900)

EUSDEN, 23 April. Aan de Maria-
schoolvereeniging der zusters Ursulinen
is over 1899 eene rijksbijdrage toege-
kend vanf 900.

(LK. DINSDAG 24 APRIL 1900)

EISDEN, 28 April. Met genoegen
vernemen we dat B. Theelen alhier met
ingang van 1 Mei a.s. is benoemd tot
postbode voor Heer en Scharn.



uit cijsdens verleden nummer 110, decerrlber 2007

Verleden week werd langs ,t VVithuis
een eik vervoerd, afkomstig uit de bos-
schen van Mheer hebbende een omtrek
van i' 3 rn. en eene lengte van 19.80
m. en wegende niet minder dan onge-
veer 1450 KG. Deze kolossus werd
vervoerd door 5 paarden.

EISDEN, 30April. Dank zij 't
waakzaam oog en ijverig optreden
onzer politie wordt aan vrouw justitia
nog al eens menig in hetAlgerneen
Politieblad gesignaleerd persoon overge-
leverd. Zoo werd hedenavond de zeker
niets kwaads vermoedende]B.L. te M.
door haar ingerekend.

(LK. DINSDAG 1 MEI 1900)

MESCH, 1 Mei. Tbt lid van den
gemeenteraad is gekozen verklaard de
heer Matheus Hubertus Gillissen.

CONFRONTATIE.
EYSDEN, 1 Mei. Men zal zich licht
herinneren, dat eenigen tijd geleden,
in de courant gewag werd gemaakt
van een kindermoord, gepleegd door
een te Luik wonend vrouwspersoon.
lt Lijkje werd den volgenden dag
aan de golven toevertrouwd, doch een
paar dagen na dato opgevischt. Zich
te Luik onveilig gevoelende, begaf
zich de moordenares te voet naar hare
geboortestad Maastricht, waar de poli-
tie de al reeds verdachte in verzekerde
bewaring nam en onderhoorde na welk
verhoor zij bekende, tevens verklarende
te Luik eene medeplichtige te hebben,
met welke persoon zij hedenavond
geconfronteerd werd aan Jt VVithuis.
Eene juist op de grensscheiding van
Nederland en België geplaatste tcyfel
stelde de balie voor, waaraan heeren
rechters van instructie met de noodige
politie van beide natiën plaats namen
en de beide beschuldigden hun verhoor
ondergingen. Hoewel in den volsten
zin des woords openbaar; zorgde de
politie ervoor dat de massa nieuwsgie-
rigen van deze voor ”t oog heel aardige
confrontatie niet veel te hooren kreeg.
Stations geopend voor den particulieren
Telegraafdienst.

Gedurende den Zomerdienst, aanvan-
gende 1 Mei 1900, zullen de hieronder
genoemde stations voor den particulieren
telegraafdienst geopend zijn en den
daarneven vermelden diensttijd hebben:
Station Eijsden. Diensttijd, 8.40,
11.40,1.40, 6,40.

(LK. DONDERDAG 3 MEI 1900)

Bevordering van belastingambtenaren.
Bij min. res. ddo. 30 April is met
ingang van 1 Mei bevorderd tot de 3e
klasse de kommies der vierde klasse
Timmerj te Eijsden.

(L.K. DONDERDAG 10 MEI 1900)

EIjSDEN, 16 Mei. Bij gelegenheid
der eerste H. Communie is onzen
communiekinderen en kunnen ouders
eene groote gunst ten deel geval-
len, De grifelijke familie de Geloes,
onlangs te Rome, heeft van den H.
Vader een bijzonderen zegen voor de
Communiekinderen en hunne Ouders
bekomen, waarvan aan een hunner
daags voor het grootejeest werd kennis
gegeven bij schrijven uit Rome.

(LK. DONDERDAG 17 MEI 1900)

l Tex-stond gevrašgd een

Winkeljufi'rouw,
tusschen 30 en 40 jaren,
goed o de hoogte van 't
kolo e vak en Roomsch
Katholiek. Hoog loon. Onf

(LK. DONDERDAG 17 MEI 1900)

MESCH, 21 Mei. Het kohier van
den hoofdelijken omslag voor 1900 is
door den raad vastgesteld op een bedrag
vanf 200.-, dat der hondenbelasting
opf 18. 60.

(LK. WOENSDAG 23 MEI 1900)

18

AKTE-ExAMEN LAGER
ONDERWIJS.

MAASTRICHT: 28 Mei.
Geëxamineerd 6. Geslaagd 1. Mej.
MJ. Schreurs te Eijsden.

(LK. ZATERDAG 26 MEI 1900)

EIJSDEN, 12 juni. Het is ons
gemeentebestuur mogen gelukken door
het toekennen van een ruim subsi-
die den heer Dr. Hoeberechts van
Maastricht over te halen zich hier als
geneesheer te vestigen. Ook de omlig-
gende dorpen Mesch, St. Geertruid,
Gronsveld, enz. en de aan gene zijde
der Maas liggende Vl/Ezalsche gemeente
Lanaye, Eben, enz. zijn door deze
vestiging veel gebaat. Meer dan 20
jaar, sedert het vertrek van Dr. Pisers
naar Heerlen was hier geen docter meer
gevestigd.

EUSDEN, 12]uni. De afdeeling
Maastricht van de Maatschappij'
van Landbouw in Limburg, heefi in
hare bestuursvergadering van Vrijdag
jl. besloten, in ons dorp eene afdee-
lingstentoonstelling van vee en land-
bouwproducten, machineriee'n enz. te
houden, en wel bij gelegenheid der
zomerkermis, einde Augustus.

(LK. DONDERDAG 14JUNI 1900)

EUSDEN, 1 5juni. Een belangrijke
vergadering hield ons landbouwca-
sino gisterenavond. Daarin deelde de
Vborzitter in de eerste plaats mede,
dat het Afdeelingsbestuur besloten
had te Eijsden, bij gelegenheid der
Augustuskermis, de Tentoonstelling te
houden, alsmede, dat het gemeentebestuur
daaraanf 100 subsidie had toegekend.
Als tweede punt der dagorde werd
behandeld de aankoop van een Gerber
melkcontroleur. Dit punt werd ingeleid
door den heer Spauwen Am. oud-leer-
ling der VVinterschool te Sittard die
in eene boeiende toespraak op heldere
en toch eenvoudige wijze de voordee-
len der melkcontrole uiteenzette. Met
algemeene stemmen werd besloten het
toestel aan te koopen, en zoo mogelijk
eenefikereeniging te stichten.
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Eindelijk deelde de heer Coenegracht
in een kort, maar juist verslag mede,
wat op het Landbouwcongres te
Maastricht overfruítexportatie was
behandeld.
Noot: Een landbouwcasino is een soort
plaatselijke coöperatie met als doel gezame-
lijke belangen te promoten en te verbeteren.
Het verenigingslokaal was ín Café-zaal
l/Ved. Theunissen, Kapelkesstraat 18 en 20.

VREEMDE MUNT.
In de Gemeenteraadsvergadering op
Donderdagnamiddag werd o.a. besloten
van wege het Gemeentebestuur en de
ingezetenen een adres te laten toeko-
men tegen het ontworpen wetsontwerp
op de vreemde munten, omdat terecht
wordt ingezien, dat de handel in ons
dorp, hoofdzakelijk met Belgen en
Duitschers gedreven, door de aanne-
ming van deze wet een gevoelige slag
zou krijgen.

(LK. ZATERDAG lójuNi 1900)

RECHTSZAKEN.
's BOSCH, 27_]uni. Het Gerechtshof
alhier heeft heden, Woensdag uitspraak
gedaan inzake.'
1e H.M.P., oud 47jaar, zonder
beroep, 2e M.H.Th., oud 42 jaar,
koopman, beide wonende te Eysden,
geappeleerden van een vonnis der
Rechtbank te Maastricht, waarbij no.
1 is schuldig verklaard aan eenvoudige
beleediging aangedaan aan een amb-
tenaar, gepleegd den 8 januari ll. te
Eysden en veroordeeld tot eene boete
vanf 5, te vervangen door 5 dagen
hechtenis en no. 2 is vrijgesproken.
Het vonnis is bevestigd.

(L.K. DONDERDAG 26 jUNI 1900)

Reacties
van lezers

Café De Greune Mért, Diepstraat 31 Eijsden i r
Henk].L.M. Boersma, UEV 108 - mei 2007, p. 4 ev. 1.

Van Maria janssen-Rutten kregen we een reactie, een aanvulling, op
UEV 108, mei 2007, de uitgave over de Greune Mert.We laten de
brief hieronder volgen.

Naar aanleiding van de onlangs verschenen editie van UEV, die geheel
gewijd is aan de geschiedenis van Cafe de Greune Mert, zou ik graag
een toevoeging Willen geven. Allereerst mijn complimenten voor de
uitgebreide en gedetailleerde beschrijving. Het Was boeiend, zowel het
gedeelte over de gebouwen als het deel Waar de achtereenvolgende
eigenaren de revue passerenAan dit tweede gedeelte zou ik het vol-
gende willen toevoegen.

Volgens mijn moeder en haar zussen, de dochters Van jef Henquet,
voorheen slager aan de Wilhelminastraat en inmiddels overleden, was
zijn vader Jean Henquet niet zomaar verhuisd van de Greune Mert
naar het Stationsplein, hoek Wilhelminastraat. Dat is nl. het enige dat in
uw uitgave vermeld staat (pagina 20).
Hij was bestuurslid van de Harmonie, toen nog de enige in Eijsden.
Ook hield de harmonie in zijn “lokaal” haar repetities, zoals vermeld in
uw uitgave. Echter, toen graaf de Geloes om de u allen bekendereden
een nieuwe harmonie bij elkaar probeerde te krijgen, sommeerde hij al
zijn huurders die lid waren van (Oude) Harmonie, zich te voegen bij
de door hem in het leven geroepen nieuwe harmonie. Mijn overgroot-
vader weigerde dat, verknocht als hij `was aan “zijn” harmonie.
Ook toen de graaf dreigde met uitzetting uit de Greune Mért, boog hij
het hoofd niet. Hij werd dan ook in 1886 met zijn vrouw en'kinderen
op straat gezet. Hij bouwde het huis met café-billard, restaurant, winkel
en veiling, aan het station (de huidige “Chinees”) en maakte er een flo-
rerende zaak van. In 1892 overleed hij (aan een ontstoken kies) en
moest zijn vrouw, Maria Rosa Schiffelaers, de zaak alleen voortzetten.

Het is natuurlijk niet mijn bedoeling om oud zeer tussen onze beide
prachtige harmonieën op te halen. Ook moet het handelen van de
graaf gezien Worden in de tijd van toen. Men ging toen anders om met
ondergeschikten dan nu. Daarover wil ik zeker geen oordeel vellen.
Wel ben ik heel trots op mijn overgrootvader! Het feit dat hij vast hield
aan zijn ideaal en niet de weg van de minste weerstand koos, maakt
hem Voor mij tot voorbeeld.

Ik wens u -en ons~ nog vele mooie uitgaven van UEV toe.
Met Vriendelijke groeten,

Maria janssen-Rutten
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Torenuurwerk in de Sint-Christinakerk van Eijsden
Henkj.L.M. Boersma
U EV 107 - december 2006, pagina 4-24

De redactie ontving onderstaande ingezonden brief
van de heer Mestrom.

Geachte redactie,

Als uurwerk-liefhebber heb ik met veel plezier het
artikel gelezen van Henk Boersma over het toren-
uurwerk in de Sint-Christinakerk van Eijsden naar
aanleiding van de restauratie van dat uurwerk door
de gebroeders Beijer.
In zijn artikel gaat de heer Boersma de geschiedenis
van het uurwerk na aan de hand van archivalische
documenten. Zo zou het altijd moeten: terug "ad
fontes"! Hij presenteert deze op overzichtelijke Wijze
na een inleiding over de sociaal-historische betekenis
van uurwerken in het algemeen en die van het
Eijsdens uurwerk in het bijzonder.
Toch heb ik een aanvulling en enige opmerkingen.
Aanvulling.'
Op bladzijde 17 en in de tabel op pagina 18 is
meermaals sprake van de klokkenmaker Gerard
Vrencken (ook Frencken). Op p. 17 wordtVrencken
genoemd: ". . .de niet nader geïndentificeerde Gerard
Vrencken (Prencken)". Een blik in mijn boek
"Limburgse klokken en hun makers", Maastricht
1997, op pagina 238 had opheldering kunnen ver-
schafien. Daar geef ik onder "Vren(c)ken (alias
Frencken)" biografische gegevens en gegevens over
zijn Werk; hij was geboortig van Echt (1839) en leef-
de daar tot zijn dood in1916. Ik ken twee staande
klokken van hem, maar hij Was blijkbaar gespeciali-
seerd in torenuurwerken. In de gevel van zijn huis
Was een wijzerplaat aangebracht, Waarachter een
torenuurwerkje, dat hij Waarschijnlijk zelf had
gemaakt.Verder Werkte hij aan de torenuurwerken
van kasteelVaeshartelt, van de St.-Salvatorkerk te
Susteren, van de St.-Laurentiuskerk te Meeswijk (B),
de St.-Christinakerk te Eijsden en op 24 januari
1879 leverde hij een door hem vervaardigd toren-
uurwerk in de O.L.V. Geboortekerk in Kessel op
kosten van het GEMEENTEBESTUUR. U ziet: hij
Was een gespecialiseerd vakman.
Opmerkingen:
- op p. 6 in het kort overzicht Wordt beweerd dat het

uurwerk in 1710 waarschijnlijk Werd omgebouwd

'vlirflflw'rib' 1'

van kwartierslag naar halfuurslag. Dit lijkt mij hoogst
onwaarschijnlijk: het komt Wel voor dat een kwar-
tierslag Wordt toegevoegd aan een heel- en halfuur-
slagwerk naarmate de precisie van (toren)uurwerken
groter Wordt, maar nooit andersom. Het afgebeelde
document op p. 11 spreekt mi. slechts over reparatie
van het halfuurslagwerk van het uurwerk.
op p. 10 onderaan Wordt gesteld: "Alleen hele uren
konden Worden gemeten". Dit is natuurlijk niet
juist, een mechanisch uurwerk kan naar gelang het
echappement in combinatie met foliot, balans of
slinger tijdsdelen meten tot een halve seconde, dit
ligt aan de lengte, c.q. de doorsnede van de foliot,
balans of slinger en van de precisie van de bouw van
het uurwerk. Iets anders is, ofmen dit kleinste tijds-
deel op de Wijzerplaat kan zien. Dat is natuurlijk niet
het geval. Bij een eenwijzerige Wijzerplaat zal de
gemiddelde kijker een vooruit gaan van de Wijzer
van 21/2 tot 5 minuten kunnen waarnemen.
Waarschijnlijk heeft de schrijver bedoeld dat men
eerst alleen hele uren kon horen LUIDEN en later
ook de halfuren.
op p. 20 wordt vermeld dat de provincie Limburg
in 1895 suggereerde dat Eijsden "...in een bijzon-
der geval verkeert, dat de kerktoren niet aan de
kerk, maar aan de gemeente toebehoort etc." Dit is
Waarschijnlijk aan te merken als een leugentje om
bestwil. In die tijd Waren er nog heel wat meer
kerktorens in het bezit van de burgelijke overheid,
wat in het Ancien Regine normaal Was.Toen was
in het algemeen de kerktoren in een dorp met het
torenuurwerk (als dat er al was) en de banklok
eigendom van de burgelijke gemeente en zij had
dan ook de zorg voor het onderhoud daarvan, zoals
in het besproken artikel duidelijk blijkt. De kerkto-
ren van Kessel was ook gemeentelijk bezit, zoals
hierboven vermeld. De "Langejan", de kerktoren
van de Martinuskerk inWeert, Werd pas in 1933
door de gemeente aan de parochie overgedragen.
De situatie dat kerk en kerktoren eigendom van de
parochie zijn heeft zich langzamerhand uitgekristal-
liseerd in de loop van de 19de en 205te eeuw.

P.T.R. Mestrom
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Heilig Hartbeeld in het Ursulinenpark

ln de rubriek wegkruisen willen we
deze keer het Heilig Hartbeeld in
het Ursulinenpark nader onder de
aandacht brengen. Hoewel dit beeld
natuurlijk geen weg- ofveldkruis
is, beschouwen wij, en o.a. ook de
Stichting Kruisen en Kapellen in
Limburg, beelden en beeldengroepen
als gelijkwaardige objecten.

Het Heilig Hartbeeld in het Ursulinenpark.
Foto: Bèr Pachen 1994.

Het beeld nabij het gemeente-
huis is zeker niet van bescheiden
afmetingen. Het is 210 cm. hoog
en het heeft een armwijdte van
170 cm. De hardstenen sokkel is
218 cm. hoog.

Het beeld werd in 1920 aan de
zusters Ursulinen geschonken ter
gelegenheid van het zilveren
professiefeest van Mère Jeanne
Mens. De kosten van het beeld
werden bijeengebracht door
familieleden van Mère Jeanne.
Notaris Verheggen uit Maasbree,
zelf een familielid, nam hiervoor
het initiatief. Mère Jeanne droeg
zorg voor de zieken in het
klooster en in het internaat.
Af en toe Werd er ook uit het
dorp beroep gedaan op haar
kwaliteiten. Tijdens de gruwelij-
ke epidemie in 1918 Van de
Spaanse Griep b.v., deden Mère
Jeanne en haar mede zusters Wat
ze konden. Ze verpleegden prak-
tisch huis aan huis.

Christus is traditioneel afgebeeld
met lange haren en korte baard,
in een lang gewaad en met een
Vlammend hart op de borst, de
handen breed gestrekt.
Aan de voorzijde van de sokkel
is een marmeren tekstplaat aan-
gebracht met het opschrift:
REX SUM EGO, koning ben ik.

In de jaren twintig Van de Vorige
eeuw bereikte de Heilig Hart-
devotie haar hoogtepunt. De toe-
nemende populariteit leidde er
toe dat er in Limburg en Brabant

in praktisch alle plaatsen, bijvoor-
beeld nabij kerken, op kerkho-
ven, of in plantsoenen, een Heilig
Hartbeeld werd opgericht.
In Roermond en omgeving
waren meerdere ateliers die zich
specialiseerden om aan de vraag
naar zowel grote beelden als naar
kleinere huisbeelden te voldoen.
Bekend zijn o.a. de Kunstwerk-
plaatsen van Cuijpers 85 Co en
de firma Thissen.

In eerste instantie haalde men
zijn inspiratie voor het afbeelden
van het Heilig Hart uit de
beschrijving Van een verschijning
in 1685 door Christus zelf aan
de kloosterzuster Margaretha-
Maria Alacoque uit Paray-le-
Monial in Frankrijk. Een mede-
zuster maakte op aanwijzingen
van Margaretha-Maria er een
eenvoudige tekening van.
De eerste belangrijke artistieke
voorstelling van het Heilig Hart,
gebaseerd op deze tekening, ver-
vaardigde de Italiaanse kunste-
naar Pompeo Batoni in 1780.
Het schilderij hangt in de jezu-
ietenkerk Il Gësu in Rome.
Mogelijk vond men de afbeel-
ding van Batoni, met het hart los
in de hand, te uitbundig.
Het Heilig Oflâce van de
Katholieke Kerk vaardigde eind
negentiende eeuw, toen de Heilig.
Hartdevotie een grote vlucht
nam, richtlijnen uit waaraan
voortaan de afbeeldingen van het
Heilig Hart moesten voldoen.
In het kort: Het hart dient samen
met de Christuspersoon op
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Het Heilig Hartbeeld ± 1955. Mère Adelaide
met communicant Pierre Maas. Het beeld
was toen nog uitgerust met een aureool om
het hoofd van de Christusfiguur.
Foto EVo7zz.

borsthoogte in reliëf te Worden
uitgebeeld, omgeven door een
krans van vlammen en stralen.

De beelden die in de Limburgse
en Brabantse ateliers min of
meer als massaproduct vervaar-
digd Werden, voldeden aan deze
voorwaarden en beantwoordden
eveneens aan de schoonheidsop-
Vatting van die tijd. Gewoonlijk
Werden de beelden in neogoti-
sche stijl gemodelleerd.
Hoogst Waarschijnlijk is het
beeld in het Ursulinenpark, in
serie, als zogenaamd fabrieks-
beeld, Vervaardigd in een
Brabants atelier. Beelden van de
zelfde makelij staan namelijk ook
in Geldrop, De Moer, Riel,
Asten, Uden en Tilburg. Maar
een beeld van dit type is in
Limburg Verder niet bekend.
In Limburg staan vandaag de dag
in de open ruimte nog zeker 100
grote Heilig Hartbeelden.

Dit soort beelden Werd meestal
uitgevoerd in zandsteen of in
gietbeton.

De intronisatie van het beeld in
het Ursulinenpark vond plaats
op zondag 4 juli 1920. Op die
dag Werd de parochie Breust-
Eijsden door pastoorVallen toe-
gewijd aan het Heilig Hart van
jezus. Eijsden deed dit op z'n
Eijsdens en pakte de feestelijkhe-
den groots aan.
Het beeld Werd in processie
door jongemannen, Waarschijn-
lijk leden van de jonkheden, op
een draagberrie vanuit het
klooster naar het Sint Martinus-
plein gedragen Waar het beeld in
de openlucht op een prachtig
met kaarsen, bloemen, vlaggen
en groenslingers versierde troon
geplaatst Werd.
Zowel Het Limburgsch Dagblad
alsook de Limburger Koerier van
Woensdag 7 juli 1920 doen in
een uitvoerig artikel Verslag van
de gebeurtenissen:

Om ruim twee uur was verzame-
ling voor den stoet aan het klooster
der zusters Ursulinen. Daar woel-
den als een schijnbaar onontwar-
baar net dooreen de kinderen der
drie scholen, bruidjes, groote en
kleine jongens- en meisjescongrega-
ties, vereeniging van Christelijke
huismoeders, de groep der Heilige
Familie, de twee harmonieën, koor-
zangers, verschillende wereldlijke
vereenigingen met hun vlaggen en
banieren, de jongelingen met hun
vaandels en standaards, geestelijke
en wereldlijke autoriteiten, enz.
enz.
Schoon en verheflend hoe alle
mannen en vrouwen biddend ons
dorp doortrokken waar van alle
huizen de driekleur met pauselijke
wimpel wapperde.

Op het Sint Martinusplein was
alles in gereedheid gebracht voor de
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plechtigheid. Vertrok de stoet nog
met zonneschijn, bij aankomst in
Breust regende het pijpenstelen.
Ondanks de aanhoudende regen
deed de Deken van Wyck de zege-
ning van het beeld buiten.
Massaal zongen de koren samen
met het volk het gebruikelijke
intronisatielied Aan U, o Koning
der eeuwen.
Voor de feestpredikatie door een
pater Franciscaan en voor het
plechtige lof trok men de kerk in.
Het zangkoor besloot de plechtig-
heid in de kerk met het 'Hintum
Ergo.
Na beëindiging van de kerkelijke
plechtigheden gaf de Oude
Harmonie onder leiding van diri-
gent De Pauw nog een concert. De
feestdag werd afgesloten met het
dansen van de cramignon.

Het beeld in het voormalige
Ursulinenpark, nu gemeentepark
neemt niet meer die prominente
plaats in die het ooit had. Het lijkt
alsof de landschapsarchitect bij de
herinrichting van het park in
1983 er niet goed raad mee Wist.
Stond het beeld eerst vrij op een
open plek in het park, aan de
achterkant afgeschermd door een
hoge groenaanplant, nu staat het
wel is Waar op de zelfde plek
maar Werden twee beukenbo-
men er voor geplant. Deze
bomen zijn inmiddels nagenoeg
Volgroeid. Het zicht op het beeld
is daardoor praktisch verdwenen.
Het gevolg is ook dat het stenen
beeld haast niet meer opdroogt
en ernstig door groene algen is
aangetast. De rechterhand is
afgebroken. Het beeld maakt een
zeer verwaarloosde indruk.

Kunsthistorici hechten Weinig
Waarde aan dit soort beelden. Een
monumentenstatus ontbreekt dan
ook. Niettemin loont het de
moeite om dit beeld een grondige
opknapbeurt te laten ondergaan.
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Al is de openlijke Heilig Hart-
devotie, in tegenstelling tot de
devotie tot de Heilige Maagd
Maria aan de Eijsdense Maria-
kapellen en Lourdesgrotten niet
meer te vergelijken met deze van
decennia geleden, toch valt de
teloorgang van dit beeld uit cul-
tuurhistorisch opzicht te betreu-
ren.
Dit Heilig Hartbeeld moeten We
toch beschouwen als een deel
van ons geestelijk erfgoed en de
instandhouding ervan is een
uiting van Waardering Voor Wat
de Ursulinen jarenlang voor
Eijsden betekend hebben.

De Heilig Hartdevotie wereldwijd

De Heilig Hartdevotie gaat terug
tot de eerste eeuwen na Chistus.
Theologen uit die beginperiode
beschouwen het Hart van de
Verlosser als de bron waaruit
Kerk en Sacrament voortkomen.
In de middeleeuwen ontwikkel-
de de Heilig Hartdevotie zich
tot een echte volksdevotie.

In 1856 gaf paus Pius IX toe-
stemming om het Heilig
Hartfeest in de gehele kerk litur-
gisch te vieren.
In 1899 wijdt zijn opvolger, paus
Leo XIII, de gehele wereld en
de mensheid toe aan het Heilig
Hart.
In 1925 stelt paus Pius XI een
apart feest in ter ere van Christus
Koning. Dit feest wordt gevierd
op de laatste zondag van oktober.
In 1928 verschijnt de pauselijke
Encycliek Miserentissimus
Redemptor, waarin paus Pius XI
onder meer de waarde benadrukt
Van toewijding aan het Heilig
Hart van personen of gemeen-
schappen zoals parochies, dorpen
en steden. Het Heilig Hartbeeld
kreeg bij veel Katholieke gezin-
nen een ereplaats in huis.
Heilig Hartbeelden komen voor
op alle continenten. Men vindt
Heilig Hartmonumenten op
pleinen en bergtoppen over de
hele wereld waarvan het enorme
beeld in Rio de janeiro wel het
meest bekende is.

Het schilderij van het Heilig Hart door
Pompeo Batoni met ernaast de tekening die
vervaardigd werd naar aanwijzingen van
Margaretha-Maria Alacoq ue.
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De schilder Pompeo Batoni

Batoni Werd op 25 jan.1708
geboren in Lucca, Italië. Hij over-
leed op 4 feb. 1787 in Rome.
Op twintigjarige leeftijd toog hij
naar Rome en kreeg daar les van
de grote schilders uit die tijd. In
korte tijd ontwikkelde hij zich
tot een fenomenaal kunstenaar.
Hij Werd bekend door zijn ver-
nieuwende opvattingen over het
schilderen van portretten. Over
hem Wordt beweerd dat bijna alle
regerende vorsten die in zijn tijd
Rome bezochten door hem
geschilderd wilden worden. Door
Batoni geschilderde portretten
van pausen, koningen, keizers en
andere adellijke personen hangen
in musea in heel Europa.

Bron: Kindlers Malerei Lexileon, band I,
Kindler Verlag Zürich, blz. 235-236.

De Spaanse Griep

Op 2 april 1917 raakten de
Verenigde Staten bij de Eerste
Wereldoorlog betrokken.
Amerikaanse soldaten kwamen
in groten getale in overvolle
schepen over zee.
Ongewild brachten zij een griep-
virus mee dat naar later zou blij-
ken miljoenen levens zou kosten.
Het virus was ontstaan op een
varkensfokkerij in de staat
Arkansas. Diegene die met het
virus besmet raakte, kreeg hoge
koorts, stekende pijn in spieren
en gewrichten, zware hoofdpijn
en dikwijls longontsteking. Deze
aandoening had veelal de dood
tot gevolg.
Hoewel deze mysterieuze ziekte
over de hele wereld verspreid
raakte, maakten kranten Voor het
eerst serieus melding ervan toen
in mei 1918 de Spaanse koning,
zijn ministers en zowat een derde
van het Spaanse volk door een
onbekende koorts getroffen werd.
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Het Heilig Hartbeeld in het Ursulinenpark in
zijn huidige toestand.
Foto: Bèr Pachen 2007.

Sindsdien Werd deze koorts de
Spaanse Griep genoemd.
De epidemie heeft Wereldwijd
naar schatting twintig miljoen
dodelijke slachtoffers gemaakt.
Van de zestigduizend
Amerikaanse soldaten die in
deze oorlog het leven zouden
laten stierven er maar liefst veer-
tigduizend aan dit griepvirus.

In Nederland sloeg deze ziekte
toe in de vroege zomer van
1918. In november van dat jaar
bereikte ze haar hoogtepunt.
Alleen al in die maand stierven
er in Nederland 17.000 mensen.
De griep duurde gemiddeld één
Week. Niet zelden ontstond na
een à twee dagen een longont-
steking die in veel gevallen bin-
nen drie tot vijf dagen tot de
dood leidde.
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In Eijsden hield deze Spaanse
Griep danig huis, zowel onder
de Eijsdense bevolking als onder
de vele Belgische vluchtelingen
die in Eijsden verbleven.
Huis aan huis Waren er zieken.
Dikwijls lag het hele gezin ziek
te bed.
De dokters Waren radeloos. De
zusters Ursulinen deden wat ze
konden. Mère jeanne en haar
medezusters verpleegden zo
goed en zo kwaad als mogelijk
en troostten waar nodig, want de
mensen stierven bij bosjes. Bijna
elke dag Was er wel een begrafe-
nis. Goede medicijnen bestonden
nog niet.
De artsen probeerden de ziekte
te bestrijden door aderlating. Zij
hoopten dat door bloedverlies de
ziekte uit het lichaam verdween.
In de maanden oktober, novem-
ber en december 1918 stierven
in Eijsden 54 mensen, 34
Eijsdenaren en 20 Belgische
vluchtelingen.

Bèr Pachen

Bronnen
-Dr. Godfried Egelie: Beeld van het Heilig
Hart in Limburg, Walburgpers 2004,
pag. 107.
Jos. H. PouZSJTypologische en artistieke
ontwikkeling van het Heilig Hartbeeld;
Monumenten van uroomheid, VValburgpers
2004, hoefdstuk 3, pag. 68 en 69.
-H. Warnier: Beelden rond het
Ursulinenklooster; in Uit Eijsdens
Verleden, nummer 32, 1985. pag. 22.
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jamerlick doot geschooten den lesten May 1653

Op het kerkhof van de St.-
Christinakerk in Eijsden is in de
noordmuur een hardstenen graf-
kruis ingemetseld. In nummer 7
van Uit Eijsdens Verleden (sep-
tember 1979) is op bladzijde
21 reeds een foto van dit graf-
kruis getoond, toen nog niet
ingemetseld.

HIER IS BEGRAVEN
HENDRICK PEETERMAN
SECRATARIS VANDEN
HEER BARON DE
LAMARGELLE ENDE
LEENBADEVAN COO. MAY.
LEENCAMER DER STADT
ENDE LANTS LIMBORCH
DIE jAMERLICK IS DOOT
GESCHOOTEN DEN
LESTEN MAY 1653 BIDT
GODT VOER DE ZILLE

De tekst roept vragen op over de
persoon en Wat er is gebeurd op
31 mei 1653. Dat Hendrick
secretaris van de baron Was is
duidelijk, maar hij Was ook nog
leenbade van de stad en het land
Limborch. Op het kaartje op pagi-
na 26 is te zien Waar de stad
Limbourg en het geljknarnige
Hertogdom gelegen Waren.

Hendrick Petermans Was dus een
bode die de communicatie in j
stand hield tussen zijn baron en
de ambtenaren en burgers van i
het Spaanse hertogdom Limburg.
Want in 1649 Was Arnold de
Lamargelle benoemd tot hoog-
drossaard en stadhouder van huis,
stad en Land van Limbourg.
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Het ambt van bode stond in
hoog aanzien, het Was een verant-
woordelijke baan. Dit Wijst er op
dat Hendrick een goede scholing
achter de rug had. De omstandig-
heden Waaronder Hendrick
Petermans om het leven kwam
vereisen eerst een korte beschrij-
ving van het tijdperk. Ook al
door de gebezigde afl<ortingen op
de grafsteen: Coo. May.
Voluit geschreven zou hier heb-
ben gestaan Cooninclelijclee
Mayesteijts. Dit verwijst naar de
invloedssfeer van de Spaanse
koning Filips IV Een Spaanse
koning die hier iets te vertellen
had? Hoe Was dat ook al Weer ?

Vrede van Munster

In 1648 Werd de tachtigarige
oorlog beëindigd door onderte-
kening Van een Verdrag tussen
koning van Spanje (Filips IV) en
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de Staten-Generaal derVerenigde
Provinciën.Voor het gebied Waar
Eijsden toe behoorde veranderde
aanvankelijk niet veel, omdat de
partij en het over veel punten niet
eens konden Worden. Dat bete-
kende ook dat de Spaanse troe-
pen niet meteen uit het straat-
beeld verdwenen om plaats te
maken voor Staatse (Staten-
Generaal) troepen. Het Spaanse
garnizoen Was tenslotte vlak naast
de deur gevestigd: Navagne ten
zuiden van Eijsden. Ook behield
Eijsden voorlopig nog zijn
katholieke bestuurders, hetgeen
een doorn in het oog Was van de
Heren Staten Generaal.

Lotharingse troepen

Het gevolg Was dat voortdurend
verschillende soorten legereenhe-
den marcheerden en kampeerden
in onze streken. Daarbij Was één
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legermacht bijzonder berucht,
namelijk het particulier leger van
hertog Karel IV van Lotharingen.
Dit was een huurleger, d.w.z.
deze troepen streden voor die
partij die er voor betaalde, of dat
nou Waren de Spanjaarden,
Fransen, Duitsers of Hollanders,
het was hun om het even. Als de
Lotharingse troepen ergens hun
kampement bouwden, sloeg de
bevolking op de vlucht. Karel IV
was zijn bezittingen kwijt geraakt
en had geen geld om zijn solda-
ten te betalen, die om aan eten
en geld te komen alles stalen wat
los en vast zat.Volgens een
Maastrichtse kroniek bedreven de
Lorreinen schanddaden, Waerbij
die van van de heydense tyrannen
maer kinderspeel waeren.

Hendrick Petermans

Doopakte
Hendrick Petermans is op 10
december 1623 gedoopt in
Breust of Eijsden. Pastoor
Mathias Dionisius fungeerde als
peter en schreef de doopakte op
in zijn register :

:_ Zk-L'fißf
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De vader van Hendrick is Peter
Petermans en zijn moeder
Gertrudis (VVaelpots). Peter
Petermans werd in 1631
benoemd tot Schout van Eijsden
en bleef dat tot aan zijn dood in

/zifiúåí
Omdat Hendrick in zijn jeugdja-
ren een voorbeeldige joncleman
was is er over deze periode ook
niets over hem opgeschreven.
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Permutatie ende verkoop

Op donderdag 3 oktober 1652
Wordt Hendrick Petermans voor
het eerst genoemd. Op die dag
is Maria de Weduwe van Colleije
de becker van Eijsden voor de
schepenen van Eijsden versche-
nen. Ze is eigenaresse Van een
huis aan de Neerstraat in Eijsden.
Na het overlijden van haar man
is ze met 3 dochters, Maria,
jehenna en Catharina, naar
Weseth (Visé) vertrokken. Het
huis Was tot nu toe verhuurd aan
twee gezinnen, maar ze heeft in
Weseth een ander huis op het
oog en daarom Wil ze haar huis
in Eijsden verkopen. Bij de
beschrijving van de ligging van
het huis gaf men altijd aan Wie
de eigenaren Waren van de aan-
grenzende percelen.

Huis Erfgenamen
Neerstraat van van

Colleíje jan Sijmen

Richting Vincent
Kasteel
Eijsden Paecque

In een nogal merkwaardige con-
structie wordt het huis van
Colleije geruild tegen een Weide
aan de Cleen Maese die eigendom
Was van Peter Petermans. Daar
kwam verder geen geld aan te
pas.Vervolgens verkopen de erf-
genamen Colleije in dezelfde
akte deze weide Weer aan
Hendrick Petermans (zoon van
Peter), die pas getrouwd is met
jehenna Husting. Hendrick moet
hiervoor 400 gulden betalen.

Ruzie op de Neerstraat

Een week later, donderdag 10
oktober 1652, begint Hendrick
aan het opknappen van het huis.

Hij pakt het groots aan, Want hij
sloopt meteen de qfihanck van het
dak. Daarbij heeft hij Verzuimd
de huurders in te lichten. Aan de
ene kant Woonde Lambert
Ernens met zijn vrouw Catharijn
en aan de andere kant meester
Renier Janssen (chirurgijn) met
zijn vrouw. Deze laatste hoort
een heleboel herrie boven haar
hoofd en Wordt ontzettend boos.
Ze rent, samen met haar zuster,
de straat op om Hendrick eens
flink de waarheid te zeggen.
Het Wordt een scheldpartij op de
openbare weg en dat is bij de
wet verboden. Hendrick wordt
uitgescholden voor pruzjter, schelm,
brígant (struikrover) en bedelaer.
Tevens roept mevrouw Janssen
dat hij nog geen brood in huis
heeft om te eten, Want hij had
zijn bmijdegomskleijderen nog niet
betaald
Daarop word er door de dames
nog met stokken geslagen, waar-
op Hendrick terug slaat met de
steel van een bijl.

Rechtszaak

Het was te verwachten, Hendrick
is diep beledigd en er volgt een
rechtszaak. Op zaterdag 12 okto-
ber begint het proces met een
getuigenverhoor van Catharijn
(31 jaar) de vrouw van Lambert
Ernens. Op donderdag 17 okto-
ber 1652 Worden Gelis Peters (24
jaar), Hendrick Rutten (35 jaar)
en Henrick Cuijpers (37 jaar)
opgeroepen om hun verhaal te
vertellen.

Scrap-érg
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Daar bij Wordt benadrukt Wat
voor kwaadaardig mens de
vrouw van Renier janssen Was.
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Het echtpaar gaat luidruchtig
tegen elkaar te keer, en het is
zelfs zo, dat Renier eens het huis
heeft moeten ontvluchten om
slagen te ontlopen. Ook heeft
mevrouw Janssen al eens een
fikse boete gekregen en in het
openbaar haar excuses moeten
aanbieden voor het uitschelden
van mensen.

Clacht ende Conclusie

Op vrijdag 18 oktober 1652
wordt een 6 paginas tellende
Clacht ende Conclusie ingediend in
naam van baron Arnold de
Lamargelle.
Het hele Verhaal Van de straat-
ruzie wordt opnieuw verteld met
nog enkele Verzwarende feiten.
Er wordt beweerd dat meester
Renier met een geweer voor
Hendrick had gestaan om hem
dood te schieten. Zijn vrouw
heeft dat toen belet.

WP-MW
Ook heeft meester Renier in het
openbaar gezegd in een herberg
dat alle inwoners van Eijsden

_]euden Waren en bloetsuijckers.
Waarmede hij de baron en alle
inwoners van Eijsden zwaar heeft
beledigd.
De aanklager eist een behoorlijke
boete en openbare excuses van
het echtpaar janssen.
De afloop van dit proces is mij
niet bekend, omdat er geen
andere documenten zijn aange-
troffen.

Mattijs Pouwen dood geschoten

Bij de volgende gebeurtenis is
Hendrick Petermans niet betrok-
ken geweest. Het is wel de inlei-
ding tot het Verhaal over
Hendrick dat daarna volgt.
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Afbeelding uit Europa in oorlog, auteur H.W.
Koch (soldaat 17e eeuw).

In het begin van het jaar 1653 zijn
de Lotharingse troepen Breust bin-
nengetrokken en hebben brutaal
het kasteel van Breust in bezit
genomen.Van daar uit onderne-
men ze Voortdurend strooptoch-
ten. Ze nemen voerlieden, die
transporten van Aubel naar
Maastricht verzorgen, hun handel
af. Ze hebben zelfs drie voerman-
nen gegijzeld en in de toren van
het Breuster kasteel opgesloten.
Het Was er bitter koud en de man-
nen moesten hun kleren afgeven.
Er Was geen deken of stro aanwe-
zig. Dagen daarna, na een flinke
som losgeld (meer dan 170 gul-
den), werden ze pas vrijgelaten.
Maar hun vracht en hun paarden
Waren ze kwijt. Elke dag lopen de
soldaten door de straten van
Eijsden, vallen huizen binnen, gaan
herbergen in en drinken zich zat
zonder te betalen.
Zo is het gebeurd, op Woensdag
15 januari 1653, dat 5 Lotha-
ringse soldaten zijn binnengeval-
len in de herberg van Kerst
Tosses, smid en biertapper te
Laag Caestert. Ze Waren bij bin-
nenkomst al erg beschonken.
Kort daarna Verlieten ze de her-
berg, liepen langs de Weide van
Kerst janssen in de richting van

het bakhuis van Kerst janssen.
Voor dat bakhuis stond Mattijs
Pouwen. Diverse mensen hebben
gehoord dat Mattijs twee keer op
Kerst Tosses riep oij, oij. Tosses
riep terug hola, hola. Daarna vie-
len enkele schoten.Toen men bij
het bakhuis kwam lag Mattijs
Pouwen dood op de grond. Door
het hoofd geschoten.

Het begin van het einde

Zuid-Oostkant Kasteel Eijsden 1917.
Ansichtkaart.

Barones Margaretha Anna
Francisca de Bocholtz, echtgenote
van baron Arnold de Lamargelle,
heeft op zaterdag 31 mei 1653, bij
afwezigheid van de baron, op haar
kasteel kolonel Waldenborch ont-
vangen. Tot Welk leger deze kolo-
nel behoorde Wordt in het Verhaal
niet duidelijk, maar het bezoek
had te maken met Lotharingse sol-
daten. Er Waren 3 regimenten
Lotharingse soldaten onderweg
naar Breust en men wilde voorko-
men dat ze Eijsdense huizen in
bezit zouden nemen. De kolonel
Wilde precies Weten bij Welk huis
het Eijsdens territorium ophield.
De barones gaf aan Hendrick
Petermans het bevel om gewapend
met een roer (geweer) de kolonel
door Eijsden te begeleiden. Het
moet een riskante onderneming
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zijn geweest, Want meerdere perso-
nen kregen dezelfde opdracht. O.a.
Mnjan Franssen (28 jaar, chirurgíjn),
Servaas Frambachs (29 jaar), Gelis
Peters (26 jaar) en andere mannen.

Om 4 uur ,s middags zet de stoet
zich in beweging vanaf het kas-
teel richtineoenhof en daarna
de Breusterstraat op. De Eijsdense
mannen te Voet, maar Wel bewa-
pend, voorop de kolonel met
enkele ruiters te paard daar ach-
ter. Op de Vroenhofbij de Claes
Put, kort bij de poort van Jan
Ruth aangekomen, voegt zich bij
de stoet Herman Eswijler
(EsWilre) en op de Breusterstraat
bij het huis Van Trijnen jaspars
krijgt jan Wijers (30 jaar) bevel
om mee te lopen.

(gew
Er zijn mannen die denken dat
Herman te diep in het glaasje
had gekeken. De stoet is gegaan
tot bij de steeg die naar de
Breuster kerk gaat. Daar krijgen
zij van enkele ruiters die hen
tegen kwamen te horen dat de
Lotharingse regimenten in
Maarland Waren neergestreken.
De stoet keert om en gaat de
Breusterstraat Weer af. Bij het
huis van kapelaan Peter Ploufs op
de Breusterstraat staat Gieraert
Kuijpers (21 jaar) die ook bevel
krijgt om zich bij het gezelschap
te voegen.
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Op de terugweg nabij het huis
van TrijnenVischers op de
Breusterstraat hebben Hendrick
Petermans en Herman Eswilre
Woorden met elkaar gekregen.
Ze noemden elkaar hondsvot,
Waarna ze met hun geweren
elkaar waeren stootende.
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Toen ze op de Vroenhof` aange-
komen Waren is de ruzie geësca-
leerd. Servaes Prambach is nog
tussenbeide gesprongen, maar kon
de ruzie niet sussen.Volgens de
meeste getuigen heeft Herman
het eerst met de loop van zijn
geweer naar Hendrick Petermans
geslagen. Hendrick draaide zijn
geweer om en sloeg met de kolf
naar Herman Eswilre. Daarbij Was
de loop op hemzelf gericht en
toen is het geweer afgegaan.
Meerdere kogels uit zijn eigen
geweer boorden zich in het hart
Van Hendrick Petermans die
meteen dood neerviel.
Kolonel Waldenborch en zijn
ruiters hebben direct Herman
Eswilre gearresteerd en naar het
kasteel van Eijsden gebracht.
Daar Werd Herman opgesloten
op een hoog gelegen zolder aan
de Westkant richting de Maas. De
nokhoogte van deze kasteelvleu-
gel bedraagt 18 m boven het
niveau van de binnenplaats.

Westkant kasteel Eijsden. Foto: A.P.L. Paquaij.

De volgende morgen hebben
veel mensen van Eijsden uit het
bovenste zolderraam een dik en
lang touw zien hangen. Het
touw hing tot in de gracht.
Herman EsWilre Was verdwenen
met achterlating op de zolder Van
zijn schoenen en een rode rock.

A.P.L. Paquaij
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Kent u ze nog?
R.K. Basisschool de Cramignon
Groep 1-28 schooljaar 1987-1988
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Monique Heuberger, leerkracht
Marjolein Peerboom
Bartje Bonnemayers
Olga Brauers
S. Plusquin
Fia Wolfs
Royjacobs
Robbie Schwanen
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Pieter Wolfs
Sebastiaan Lewandowski
Sebastiaan Klippert
Marie-Jeanne Aarts
Claire Jeukens
Charles Lousberg
Menno de Richemont
Bart Klippert
Maria Janssen, leerkracht
joyce Augustus
Fabian Wijering
lvo Gubbels
Reinier Warnier
Josanne Verstraelen
Tommy Martens
Paul Rutten
Martine Beiten
Philippe Rutten
Mandy Vos
Suzanne Bouwman
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