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Van de redactie

Het hoofdartikel in Uit Eijsdens Verleden nummer 111 heeft als de titel
“Den Moriaen”. Henk Boersma doet in dit artikel uitgebreid verslag
van de eigenaren en bewoners van een van de oudste panden in de
Diepstraat, namelijk het hoekpand Diepstraat 2-4/Schoolstraat 42.

Op pagina 20 treft u enkele reacties aan van lezers op eerdere publikaties.
De redactie stelt dit zeer op prijs.Weten we meteen ook dat de artike-
len en fotos zorgvuldig gelezen en bekeken Worden.

Ook de vaste rubriek “Kent u ze nogP” is weer opgenomen. Wanneer u
thuis een of meerdere groepsfotols heeft die mogelijk voor deze rubriek
in aanmerking komen dan stellen Wij het zeer op prijs deze enkele
dagen van u te mogen lenen zodat Wij er een reproductie van kunnen
maken. U kunt hiervoor kontakt opnemen met René Huijnen tel~.043-
4091563 of een van de andere leden van de redactie. Hun namen staan
in de Colofon op de achterzijde van het boekje.

Voor een zondagmiddagpromenade beschrijft Trees jacobs Wel een zeer
bijzondere en leerzame Wandeling door het park van Kasteel Eijsden.

Bèr Pachen beschrijft Weer enkele gevelkruisen en sluit dit boekje af
met twee paginas tekst uit de Limburger Koerier uit 1900.

Wij menen u ook in dit nummer weer een variatie uit het verre en
minder verre verleden van Eijsden te kunnen aanbieden en hopen datu
bij het doornemen van het boekje veel interessante dingen tegen komt.

Wij Wensen u weer veel lees- en kijkplezier.

jaarlijkse bijdrage
Ook voor 2008 bedraagt de minimale bijdrage voor de boekjes Uit
Eijsdens Verleden =ê13,50.
Dat we de jaarlijkse bijdrage nu al sinds de invoering van de Euro op
1 januari 2002 ongewijzigd hebben kunnen handhaven komt door het
vele eigen werk dat door het bestuur en de medewerkers van de stichting
wordt gedaan, maar ook door de vele vaste donateurs die het Werk van
de Stichting EijsdensVerleden extra steunen door een hoger bedrag over
te maken.
Door diverse oorzaken is het jammergenoeg niet gelukt de accept-
girokaarten voor dit jaar tijdig gereed te hebben en zijn deze dus niet
bij de boekjes bijgevoegd. Hiervoor excuses.
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Wij vragen u nu uw jaarlijkse bijdrage over te maken of te storten op
rekening:
SNS 87 90 14 369 of
Rabobank ll 50 96 590
Vergeet u niet uw naam en adres te vermelden.

De betaling kunt u ook doen door het bedrag in een enveloppe, voorzien
van uw naam en adres, te doen en deze af te geven of in de brievenbus te
deponeren bij René Huijnen, Cramignonstraat 2.7, 6245 CP Eijsden.
Omdat We natuurlijk wel de drukker en de postbezorging moeten
betalen vragen Wij u om zo mogelijk per omgaande voor betaling te
zorgen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking en steun.

Radio's tijdens Wereldoorlog ll
GidiVerheijen uit Buchten is bezig met het verzamelen van gegevens
met betrekking tot radio,s inWO II. Door de Duitse bezetters moesten
in 1941 alle joden hun radioš inleveren. De niet joden moesten hun
radiotoestellen later, oktober 1943, ook inleveren. Over Eijsden heeft de
heerVerheijen reeds veel gegevens opgespoord, maar hij doet toch nog
een oproep voor het ter beschikking stellen van eventuele kranten-
knipsels en foto's die betrekking hebben op de radio en WO II. Soms
komen zulke gegevens nog te voorschijn in familiealbums. Mogelijk
zijn er ook nog mensen die hierover kunnen vertellen.

Wanneer u iets te melden heeft neem dan kontakt op met Guy
Schroen te1.043-4092678 van de Stichting Eijsdens Verleden ofwel
rechtstreeks met: GidiVerheijen, Havenweg 74, 6122 EK Buchten
tel. 046-4851847. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Grote poets
Vroeger Werd in het voorjaar de zogenaamde “groete poets”gedaan.
Dan kreeg de zolder een grote poetsbeurt, kasten werden uit- en weer
ingeruimd etc.Vaak was het op die momenten zo dat besloten werd
bepaalde zaken oude fotos, foto-albums, bidprentjes op te ruimen ofwel
Weer terug te leggen op de plaats Waar deze spullen reeds jaren lagen.

Ook nu is het vaak zo dat men bij het opruimen of afstoffen begint te
twijfelen, Wat zal ik doen, terug leggen of, gewoon weg ermee?
Wanneer dit laatste in uw gedachten komt neem dan kontakt op met
een van de leden van de Stichting Eijsdens Verleden. Mogelijk krijgen
uw spullen dan bij deze stichting weer een zinvolle bestemming.

René Huijnen
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Den Moriaen
Eigenaren en bewoners van het pand Diepstraat 2-4/Schoolstraat 42 te Eijsden

Het pand Diepstraat z-4/Schoolstraat 42 in Eijsden kent
een lange historie. De eerste aanwijzingen van de huidige
bouw gaan terug tot in 1689. De bouw van het pand kan
gerust nog enige tientallen jaren eerder worden geschat.
Nauwkeurig bouwhistorisch onderzoek zou meer gegevens
kunnen opleveren. Gedurende ruim een eeuw was in het
pand een bierbrouwerij en een café gevestigd. Dit café droeg
de luisterrijke naam Den Moriaen. Op het eind van de 18de
eeuw werd in het pand zowel bier gebrouwen als brandewijn
gestookt. Gedurende het eerste kwart van de 19de eeuw was
het pand in gebruik als woonhuis en bakkerij. ln 1842 werd
het gesplitst in twee woonhuizen (ter plaatse Diepstraat
2/Schoolstraat 42 en ter plaatse Diepstraat 4) en bood het
onderdak aan twee gezinnen. De bakkerij was toen al niet
meer in gebruik.

Den Moriaen (Diepstraat 4-2/Schoolstraat 42)
Fataal/item, 1984.

In het begin van de 20ste eeuw Werd in het hoek-
huis (ter plaatse Diepstraat 2) opnieuw een café
gevestigd (Café Klippert, later Ceyfe' weduwe Klippert).
De schoonzoon van de weduwe Klippert, Sander
Gorisssen, bakker van beroep, bouwde in 1928 een
broodbakkerij in het pand (ter plaatse Schoolstraat
42), terwijl zijn echtgenote een kleine winkel in
koloniale waren dreef in een ander gedeelte van het
pand (ter plaatse Diepstraat 2).

Omstreeks 1950 werden de bakkerij en het café
gesloten. De winkel bleef open tot 1962. Café en
winkel werden Weer bij het woonhuis getrokken
(ter plaatse Diepstraat 2). De bakkerij Werd ver-
bouwd tot Woonhuis (ter plaatse Schoolstraat 42).

In deze bijdrage Wordt nader ingegaan op de eige-
naren en bewoners van het pand Diepstraat 2-4/
Schoolstraat 42, te Weten:

1 ca. 1675 (geschat)-1689: Claes Teuth
2 1689-1725:]an (johan) Teuijth (Thuit,Theuth)
3 1725-1772: Cornelis en jacobus Theut
4 1772-17891Andries Brouwers
5 1789:]acob Pieter Nolens
6 1789-1827/1842: Mathieu (Matthijs) Jeuckens

(Ieukens)
7 1842-1873 (gedeelte ter plaatse Diepstraat 2/

Schoolstraat 42): Aldegunda jeukens
8 1842-1860/1865 (gedeelte ter plaatse Diepstraat 4):

Anna jeukens
9 1862/ 1865-1901 (ter plaatse Diepstraat 4) en

1873-1901 (ter plaatse Diepstraat 2/School-
straat 42): Pieter Hubert Schroen

10 1900/ca. 1903- ca. 1927/1946:]oannes Hubertus
Klippert

11 ca. 1927-1981/1985:Alexander Hubertus Gorissen

Eigenaren en bewoners van het pand Diepstraat 2-4/
Schoolstraat 42 te Eijsden

1. ca. 1675 (geschat)-1689: Claes Teuth1
De vermoedelijke bouwer van het pand Den
Moriaen rnet aanhorigheden Was Claes Teuth. Bij de
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Fragment kadastrale kaart van Eijsden 1804 (Gemeente
ArchiefEijsden, Archief Gemeente Eijsden 1800- 1828,
inunr. 113). Het pand Den Moriaen is gesitueerd op de
noordwesthoele van de Diepstraat en de Schoolstraat (bin-
nen het rondje).

verdeling van zijn nalatenschap in 1689 Werd een
gedeelte van het pand Waarin hij Woonde en handel
dreef omschreven als den nieuwen ersten bouwe.
Waarschijnlijk Was dat het grote huis aan de
Diepstraat 2-4.Wanneer de bouw daarvan heeft
plaatsgevonden blijft helaas onduidelijk, maar kan
gevoeglijk ruim daarvoor Worden gesteld gelet op
de leeftijd van Claes Teuth.Tot de aanhorigheden
behoorde een varkensstal, de moeshof, de Waterput
en de ook in baksteen opgetrokken brouwerij
(Waarschijnlijk ter plaatse Schoolstraat 42).

Claes (Niclaes) Teuth (Teuijth,Theuth etc.) overleed
tussen 16 en 22 oktober 1689 op de leeftijd van '70
jaar. Zijn echtgenote Quijntine jacobs Was reeds eer-

der overleden. Claes Werd op 12 september 1619 in
Breust katholiek gedoopt onder de naam Nicolaus
Francken als zoon van jan Francken (ook bekend als
jan Teut) en van Catharina Curvers (Corfïs). In 1633
Werd in Eijsden een protestantse gemeente ingericht.
Claes voelde zich daartoe aangetrokken en maakte
als een van de eersten de overstap naar het protes-
tantisme. Binnen de protestantse gemeenschap ver-
vulde hij een vooraanstaande rol. Zeer regelmatig
komt hij voor als lid van de kerkenraad in de rol van
ouderling of diaken. In de schepenbank van Eijsden
is hij tientallen jaren schepen en schout. De sche-
penbank Was verantwoordelijk voor het bestuur en
de rechtspraak van Eijsden. In het dagelijks leven
Was Teuth koopman en bierbrouWer. De meeste
dorpsbrouwers brouwden slechts voor hun eigen
tapperij, hooguit voor enige andere tapperijen in
dezelfde plaats. In de steden Waren vaak grotere
brouwerij en actief. Het brouwersambacht ging vaak
van vader op zoon over. Op de eerste plaats gezien
de investeringen die nodig Waren om een brouwerij
te beginnen, op de tweede plaats vanwege de gehei-
me receptuur, en ten derde vanwege het vakman-
schap dat moest Worden overgedragen. Het bier dat
geproduceerd Werd vond gretig aftrek, omdat het
meestal beter van kwaliteit Was dan het opgepompte
drinkwater. De brouwers leverden twee soorten bier.
Een licht bier en een donker bierz.

De handel van Teuth floreerde naar behoren en hij
deed goede zaken.Teuth deed regelmatig grondaan-
kopen en trad veelvuldig op als geldschieter. Kortom
Claes Teuth Was een vermogend man. Het huwelijk
van Claes en Quijntine bleef kinderloos. Hun
omvangrijke nalatenschap kwam als gevolg daarvan
toe aan zijn broers Cornelis en jan q.q. en zijn zus
Pentecostes q.q. (de echtgenote van Hendrik
Hechtermans) of hun kinderen indien zij zelf reeds
Waren overleden. Onder hen katholieken en protes-
tanten. Nog op zijn sterfbed had Claes bepaald, hij
Was toen krancle van lichaem sittende op sijn bedde, dat
zijn broer Jan en zijn zwager Hendrik Hechtermans,
beiden katholiek, niets uit zijn nalatenschap moch-
ten krijgen3.
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Helaas Werd geen volledige opsomming gegeven van
de nalatenschap4. Gelukkig voor ons Werd Wel veel
aandacht geschonken aan de verdeling van zijn
Woonhuis met brouwerij, het pand op de hoek van
de Diepstraat en de Schoolstraat.

De nalatenschap Werd op 24 november 1689 ver-
deeld over 13 loten. Dat was een complex gebeu-
ren zeker Voor Wat betreft het Woonhuis met aan-
horigheden. Liefst drie erfgenamen kregen daar een
gedeelte van. Er Werd minutieus beschreven Wie
Welk deel kreeg, hoe de erfafscheiding moest lopen,
Wie het aanbrengen daarvan moest betalen en op
Welke dienstbaarheden aanspraak gemaakt kon
Worden.

Het meest interessant is lot B. Het loth B sal hebben
den nieuwen ersten bouwe () ende sal noch hebben het ver-
leensstalleleen tegens de pannesdeur [panhuis = brouwe-
rij] ter sijde naer de straet, met het gehiel plaets ojjr meshof
daer nejfkns () mettefaculteijt [=toestemmingj om op t
voorschreven stalleleen, ende daer nei/ens te moegen bou-
wenJ 0 f Item zal noch hebben de heltzijt [=de helft]
van den moeshof O en een gedeelte van de opvaart
om het pand te kunnen bereiken met har ende per-
den, gaen ende staen van menschen, drijven van beesten.
De vaart moest Worden afgesloten met een porte of
valder.Verder het recht om op den path water te haelen.
Dit voor Wat betreft het Woongedeelte van het huis.
Maar het huis Was groter. Tot het huis behoorde ook
de brouwerij. Deze bestond uit een camer soe groet
ende breet als hij in sijne meuren is staende metten calder
daer onder. De inventaris ervan: den brouwe ketel ende
alle brouwegetuich tegenwordich daer in staende, als te
weten twe coupen [=brouw- en roerkuipenj, twe ceul-
schepen [=koe1bakken], twe onderbacleen, ende vier
cam'els [=goten] groet ende cleine, daer in liggende),
behoorde ook tot lot B.

Lot B kwam in het bezit van de protestant jan
Teuijth, zoon van Cornelis Teuijth, eveneens protes-
tant en broer van de erflater (volgt 2). De protes-
tantse appel valt niet ver van de boom!

2. 1689-1725: Jan (Johan) Teuijth (Thuit, Theuth)
jan Teuijth Was in 1689 door vererving in bezit
gekomen huijs, htfi stallingen, schure, panhuijs [=brou-
Werij] etc. ter grootte van 2 grote roeden in de
Vrijheid Eijsden op de hoek van de Dorpstraat
(Diepstraat) en de Kattestraat (Schoolstraat).

jan (johan) Teuijth (Thuit,Theuth) Werd geboren
omstreeks 1650, als zoon van de protestant geworden

Cornelis (Nelis janssen) Teuijth (Teuth) en van
Agnies (Agnse). Ook jan Was de protestante religie
toegedaan, hij deed te Eijsden belijdenis net voor
Kerstmis 1680. In de protestantante gemeente van
Eijsden Was hij onder meer ouderling. Daarnaast Was
hij vele jaren lang schepen in Oost (1682-1712) en
schepen in Eijsden (1681-1712) en stadhouder van
Eijsden (1694-1709). Hij voorzag in zijn onderhoud
als brouwer en tapper. Getuige de vele grondaanko-
pen deed hij goede zaken. Hij kon zich zelfs een
inwonende dienstmeid veroorloven. jan Teuijth ging
in Eijsden in ondertrouw (protestant), het huwelijk
werd echter in Luik (B) voltrokken, op 28-5-1677
met Elisabeth Coninx (Conincks, Koninx), maas-
schipperse, jonge dochter van Grave, dochter van
Pieter Coninx en van Magdalena Willems. Zij was
eveneens protestant en komt voor op de lidmaten-
lijsten van de protestantse gemeente van Eijsden
(vermeldingen 1678, 1709, 1716, 1718). In 1694 Was
Magdalena Willems bij haar schoonzoon invvoriend.5
Elisabeth Coninx overleed vóór 10-2-1725,jan
Teuijth overleed te Eijsden op 17 juni 1712.

Kinderen uit dit huwelijk (alle geboren te Eijsden en daar pro-
testant gedoopt):
a) Agnes Theuth, gedoopt 12-6-1678, overleden vóór 2-10-1695.
b) Peter Theut, gedoopt 25-12-1679, burger van Maastricht

uitgeroepen op 1-4-1707 in het ooftmengersambachtfi, bij
huwelijk inwoner van Eijsden, overleden 1729, ondertrouw]
trouw Eijsden protestant 1l15-4-1725 Margaretha Diriksen
van Attenhove (Nattenhoven) onder huwelijkse voorwaar-
den.7 Zij trouwt eerder sergeant Egidius Engelhart.
Margaretha deed belijdenis te Eijsden 29-7-1712, lidmaat
aldaar (vermeldingen 1712, 1716,1718). Uit beide huwelij-
ken zijn geen kinderen bekend te Eijsden.

c) Cornelis Theut (Thuit), gedoopt 23-11-1681, brouwer, mede
eigenaar en bewoner van een huis met brouwerij en taphuis
genaamd Den Moriaen te Eijsden aan de Dorpstraat, overle-
den Eijsden 1772, trouwt Eijsden, protestant 6-9-1705
Margaretha Pietermans (Peetermans), geboren omstreeks
1680, lidmaat Eijsden (vermeldingen in 1709, 1716,1718,
1730), overleden vóór 1770, dochter van Paulus Pitermans
en van AnnaJan Lambiers (Annajansen).8 (volgt 3).

d) Wilhelm Theut, gedoopt 7-11-1685. Jong overleden.
e) Johannes Thuijt, gedoopt 17-2-1687, overleden vóór 22-2-1688.
f) Johannes Thuijt, gedoopt 22-2-1688, overleden vóór

26-11-1696.
g) Jacobus Thuijt, gedoopt 23-4-1689, belijdenis Eijsden

29-7-1712. Lidmaat Eijsden (vermeldingen 1712, 1718,
1730). Ouderling (1730). Brouwer. Mede eigenaar en
bewoner van een huis met brouwerij en taphuis genaamd
Den Moriaen te Eijsden aan de Dorpstraat in de vrijheid
Eijsden, overleden vóór 1770 (volgt 3).
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h) Anna Elizabeth Thuijt, gedoopt 2-7-1691, belijdenis Eijsden
29-7-1712, lidmaat Eijsden (vermeldingen 1716, 1718,
1730), ondertrouw/trouw Eijsden, protestant 2/17-2-1715
Pieter Pietermans (Peter Petermans), schipper op de Maas,
belijdenis Eijsden 2-4-1711, ouderling, diaken, lidmaat
Eijsden (vermeldingen 1716,1718,1730), burgemeester van
Eijsden, overleden mei 1738, zoon van Paulus Pietermans en
van Anna Lambiers.9

i) Agnes Thuijt, gedoopt 2-10-1695. Jong overleden.
j) johannes Thuijt, gedoopt 26-1 1-1696. Jong overleden.
k) Maria Thuijt, gedoopt 2-3-1698, belijdenis Eijsden 11-9-1715.

Op 26 april 1725 gingen de kinderen/erfgenamen
Peter, Cornelis,jacobus, (Anna) Elizabeth (gehuwd
met Peter Petermans) en Maria Teuth over tot de
verdeling Van de door hun ouders nagelaten onroe-
rende goederen. Het ouderlijk huis met brouwerij in
de Vrijheid Eijsden kwam in gezamenlijk bezit van
Cornelis en jacobus om tsamenderliandt gebruzjclet ende
bewoont te worden.

Klaarblijkelijk was toen al duidelijk dat jacobus
ongehuwd zou blijven. Zou hij namelijk overlijden
zonder een testament opgemaakt te hebben dan zou
zijn deel in huis en brouwerij aan Cornelis toeval-
len, die daarvoor in totaal 500 gulden aan de andere
erfgenamen zou moeten betalen. Buiten het huis
met brouwerij waren er liefst 10 percelen grond en
wei te verdelen. Daarvan Werd een perceel verdeeld
in drie kleinere. Om ervoor te zorgen dat de Waarde
van de legaten gelijk was werden nog wat extra
bepalingen vastgelegd over wie welke openstaande
leningen voor zijn rekening zou nemen en werden
kleine geldbedragen verelfend.10

3. 1725-1772: Cornelis en Jacobus Theut
De broers Cornelis en jacobus Theut waren in 1725
door vererving samen in bezit gekomen van het
ouderlijk huis met brouwerij en tapperij Den
Moriaen. Gezamenlijk hebben zij de nering voortge-
zet.jacobus overleed vóór Cornelis, zij het dat
ongewis blijft op welk moment dat precies heeft
plaatsgevondenjacobus overleed in ieder geval voor
1770.11 Hij was ongehuwd gebleven. Cornelis over-
leed als Weduwnaar van Margaretha Pietermans in
1772 (precieze datum Werd niet vastgelegd).Van hun
kinderen was ook zoon Paulus als brouwer werk-
zaam. Zeker sedert 1768 was Elisabeth jeukens
Pieters dochter als dienstmeid bij de familie Theut
werkzaam, eerst bij vader Cornelis en daarna bij
zoon Paulus. Bij het overlijden van Paulus in 1772
Verklaarde jan Frederik Nolens, schepen van Eijsden
en Oost dat Catharina nog drie jaar loon tegoed

had en van het lopende jaar, dat begonnen was op
1 november 1771. Haar loon bedroeg 9 rijksdaalders
per jaar.12

Voorstelling van een brouwerij in de 18de eeuw
Uit: R. Phillips, Mestreechs aajt, pag. 44.

Uit het huwelijk van Cornelis Theut en Margaretha Pietermans
werden in Eijsden 7 kinderen geboren. Zij werden daar protes-
tant gedoopt. Het betreft:
a) Elisabeth Theut, gedoopt 6-4-1706, trouwt Hermanus Klomp.

Zij woonden in Amsterdam.
b) Paulus Thuijt, gedoopt 11-10-1708, deed belijdenis in 1730, lid-

maat Eijsden (vermeldingen in 1730 en 1770), ongehuwd, brou-
wer, schepen van Eijsden (1752-1772), schepen van Oost
(1753-1772). Overleden in 1772 (na 18-2 en voor 19-3).

c) Agnes Thuijt, gedoopt 22-12-1709. Overleden vóór 29-10-1772.
d) Jan Thuijt, gedoopt 19-6-1711, lidmaat Eijsden (vermelding

1730), woonde in Amsterdam, Eijsden (1735-1739), daarna in
Heinsberg. Ondertrouwd Eijsden protestant, met attestatie van
Heinsberg, 24-4-1739 Agnes Dorpmans, geboren te Heinsberg.

e) Anna Cornelia Thuit, gedoopt 27-11-1712, belijdenis 9-8-1745,
lidmaat Eijsden (vermeldingen 1745, 1770), overleden Eijsden
9-12-1792, ondertrouw/trouw Eijsden protestant 30-10/17-11-1748
Gerhardus Rohler, voorlezer, koster en schoolmeester van de
hervormde gemeente Eijsden (1724-1774), lidmaat Eijsden
(vermeldingen 1724, 1730, 1770), overleden Eijsden 6-1-1774.
Hij trouwt eerder Elisabeth van Calcar. Rohler vestigde zich in
1724 vanuit Wesel in Eijsden.

f) Cornelius Thuit, gedoopt 3-2-1715, belijdenis 4-3-1765, lidmaat
Eijsden (vermeldingen 1765 en 1770), overleden Eijsden
19-12-1774, ondertrouw/trouw protestant Eijsden 15-2/2-3-1749
Catharina Pietermans, gedoopt Eijsden protestant 4-12-1718,
belijdenis 8-5-1740, lidmaat Eijsden (vermeldingen 1740, 1770),
overleden 1771, dochter van Pieter Pietermans en van Anna
Elizabeth Thuijt (zie hiervoor).
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g) Maria Catharina Tuit, gedoopt 24-7-1718, belijdenis 9-8-1745.
Verliet Eijsden. Terug aldaar met attestatie van Voorburg d.d.
30-12-1781. Overleden Eijsden 14-9-1783. Op 24 april 1757
werd haar buiten echt geboren zoontje johannes Franciscus
Tuith te Eijsden protestant gedoopt (getuigen Paulus Tuijth,
schepen, en Anna Cornelia Tuijth, huisvrouw van de voorlezer
G. Rholer). Als vader werd genoemd de katholiekjohannes
Franciscus jeuckens, uit Eijsden, gedoopt Breust 12-5-1722
(getuigen joannes Franciscus Elias, Anna Salome Francisca
De Nesselrodt), overleden Eijsden 20-6-1773, zoon van
Hubertus jeuckens en van Joannajegers. Jeuckens weigerde
echter met Maria Catharina te huwen. Maria Catharina en haar
vader spanden vervolgens een rechtszaak tegen jeuckens aan
om tot een schadevergoeding te dwingen. Najarenlang proce-
deren werd Jeuckens door de schepenbank van Eijsden op
9 november 1758 veroordeeld tot het betalen van de craamcosten.
Deze werden geschat op 800 gulden Brabants Maastrichter
koers. Op 23 november liet Jeuckens weten in beroep te gaan
bij het naast hogere rechtsorgaan.13 jeuckens trouwt Breust
20-11-1768 (getuigen Joannes Mathias Roland, Margarita
Lagasse en anderen), ondertrouw/trouw Eijsden protestant
5/20-11-1765 in huijs Maria Catharina Aehn (Aen), geboren
Laag-Caestert (Eijsden), gedoopt Breust 31-5-1717 (getuigen
Thomas Aen en Elisabetha Raemaeckers), overleden Eijsden
(Laag-Caestert) 20 Thermidorjaar Vl van de Frans Republi-
keinse Kalender (7-8-1798) en volgens aantekening in het kerk-
register van de parochie Breust op 8-8-1799 (het betreft waar-
schijnlijk een afschrift waarbij kennelijk een fout is gemaakt),
dochter van Joannes Aen en van Maria Walpott.

Op 29 oktober 177214 verkochten de kinderen/
erfgenamen van Cornelius Theut en Elisabetha
Wijers (het betrof de kinderen: Elisabeth,jan, Anna
Cornelia, Cornelius en Maria Catharina) uit de
boedel het ouderlijk huis op de hoek van de
Kattestraat15 (Schoolstraat) en de Dorpstraat
(Diepstraat). Het geheel Werd omschreven als huijs,
hof schuure, stallingen, brouu/ rjpanhuys met ketel, kool-
schíp, knijpen en alle verdere brouwgereetschappen. Tevens
Was bij de koop inbegrepen de gast ofbiertafel. Het
herberg-huis droeg de naam Den Moriaenwellicht
Was in of aan de gevel een beeltenis van een moren-
hoofd of een negerhoofd aangebracht zodat de loka-
liteit voor gasten herkenbaar en vindbaar Was. De
benaming (In) den Moriaen Werd veelvuldig gebruikt.
Alleen in Maastricht zijn al vier voorbeelden
bekend.16 Door het kiezen van juist deze naam
(enigszins symbolisch voor het onbekende) Werd
gastvrijheid betoond aan vreemdelingen.

De koper Was Andries Brouwers (volgt 4). Hij
betaalde er het ronde en aanzienlijke bedrag van
1000 gulden voor. Het goed Was belast met 3 gul-

den per jaar aan het St.-Catharína Gasthuis te
Maastricht, 3 koppen spelt per jaar aan de kerk van
Eijsden en drie uierdel capuijn per jaar aan het adellijk
huis van Eijsden.

4. 1772-1789: Andries Brouwers
Andries (Andreas) Brouwers Werd geboren en gedoopt
te 's-Gravenvoeren omstreeks 1746 als zoon van
Cornelis Brouwers en Maria Rouvroije (uit Noor-
beek).Ten tijde van zijn huwelijk te Breust op
14 januari 1770 woonde hij te Caestert (jurisdictie
Eijsden). Hij huwde met Anna Catharina Wijers, gebo-
ren te Breust en daar gedoopt op 10 augustus 1750,
dochter van Bartholomeus en Isabella Meertens. Uit
het huwelijk Brouwers-Wijers zijn 9 kinderen bekend
die alle in Breust katholiek werden gedoopt.

In 1772 werd Andries eigenaar van de bierbrouwerij
en van de herberg Den Moriaen. Wanneer in 1775
door het bestuur van Eijsden een inventarisatie van
het grond- en huizenbezit in Eijsden Wordt opge-
maakt Wordt het pand Diepstraat 2-4/Schoolstraat
42 omschreven als huijs ende hofi! gelegen in de
Dorpstraat. Het pand had als reíngenoten [= buren]
sonnenopgang [oost] de Cattestraat, ondergang [west] en
Noord Matthijs Dolmans en middag [zuid] de Dorp-
straat. De perceelsoppervlakte bedroeg 3 grote roe-
den. In Eijsden kwam een grote roede overeen met
409m2. De totale perceelsoppervlakte bedroeg dus
1227m2.17 De eigenaar van het huis was per jaar 21/2
kop spelt verschuldigd aan de Geestelijke Goederen.

Per 15 maart 1786 werd de bierbrouwerij uitgebreid
met een distilleerderij. Andries ging per die datum
een samenwerkingsverband aan met Hubert
Houbiers. Houbiers ging bij Andries in de kost en
betaalde daar 1000 gulden Brabants Maastrichter
koers voor en bracht de gereedschappen van sijne ()
branderíj in. Zij gingen gezamenlijk aan de slag en
zouden winst en verlies delen. Degene die de
samenwerking wilde stoppen moest dat drie maan-
den tevoren aankondigen en was 100 gulden ver-
schuldigd aan de ander.18

Hubert Houbiers, geboren te Eijsden en gedoopt te
Breust op 23 oktober 1749, als zoon van Hubertus
Houbiers en van Elisabeth jansen, was ongehuwd.
Hij zou op 2 februari 1792 te Eijsden overlijden.

Het samenwerkingsverband tussen Brouwers en
Houbiers was uiterlijk in 1789 al ten einde. De
reden daarvan is onbekend. Feit is dat Andries
Brouwers Den Moriaen op 6 mei 1789 via een
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openbare verkoop van de hand deed. Bij openbare
verkoop van onroerend goed was het gebruikelijk
om een kaars aan te steken. Degenen die het laatste
bod had gedaan bij het uitgaan van de kaars mocht
zich als hoogste bieder de nieuwe eigenaar noemen.
In dit geval Was dat Jacob Pieter Nolens (volgt 5).

Andries en Anna Catharina verhuisden naar elders
in Eijsden. Zij Werden landbouwers, na eerst toch
ook nog als distilleerders Werkzaam te zijn geweest.
Anna Catharina overleed op 10 december 1819,
Andries overleed op 27 juli 1829,

5. 1789: jacob Pieter Nolens
J.P. Nolens kocht huijs en half stallingen en schuine ()
genaamd den Mon'arm op de openbare verkoop die
gehouden Werd op 6 mei 1789.19 De reden van de
aankoop is moeilijk te duiden, Want reeds op 20
augustus daaropvolgend deed hij zijn aankoop Weer
van de hand. De nieuwe eigenaar werd Matthijs
Jeukens. Hij betaalde er inclusief kosten 1414 gulden
en 10 stuivers Brabants Maastrichter koers voor.
Daarvan betaalde hij 614 gulden en 10 stuivers met-
een, het restant Werd omgezet in een lening bij
Nolens tegen 4% rente per jaar.

Op het huis rustte enige niet-aflosbare Verplichtin-
gen, die jaarlijks betaald moesten Worden. Het betrof
drie gulden aan het Sint Catharina Gasthuis van
Maastricht, 3 koppen spelt aan de kerk van Eijsden
en 3/4 van een kapoen aan het adellijk huis van
Eijsden.

Jacobus Petrus (Jacob Pieter;Jacques Pierre) Nolens,
werd protestant gedoopt te Eijsden op 3 augustus
1760 als zoon van Hendrik Nolens en van Gertruid
Elisabeth König. Hij huwde met Agnies (Maria
Agnes) Hollander, protestant gedoopt te Waldniel als
dochter van Arnold König en van Geertruid
Koning. Het echtpaar Werd zeer vermogend door
grondaankopen en het verpachten daarvan, door het
aan- en verkopen van huizen en het verhuren daar-
van en door het optreden als geldschieters. Nolens
was tevens destillateur van jenever en koopman.Vele
huizen in Eijsden-dorp (Vroenhof, Kerkstraat,
Diepstraat) en bijna geheel Withuis Werden op initi-
atief van J.P. Nolens gebouwd. J.P. Nolens vervulde
tal van openbare ambten in Eijsden, zo Was hij
onder meer secretaris van de schepenbank van
Eijsden, raadslid Eijsden (1800-1804, 1816-1820) en
burgemeester van Eijsden (1804-1815).20 Het echt-
paar overleed kinderloos. Hij op 1 december 1838,
zij op 23 januari 1840.

6. 1789-1827/1842: Mathieu (Matthijs) Jeuckens (leukens)
Mattheus Jeukens Werd geboren te Eijsden en gedoopt
te Breust op 25 mei 1744 als zoon van Petrus Jeuckens
en van Anna Jansen. Hij huwde te Breust op 8 septem-
ber 1793, hij is dan bijna 50 jaar oud, met de 13 jaar
jongere Aleij dis (Aldegondis, Alet) \ll/018.21 Aleij dis
Wolfs Werd geboren te Breust en daar gedoopt op 9
april 1761. Zij is een dochter van Jacobus Wolfs en van
Anna Bovi. Mattheus overleed te Eijsden op 7 april
1827,Anna op 1 februari 1842.

Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren, alle te Eijsden:
a) Annajeukens, gedoopt te Breust op 13-10-1794, overleden te

Eijsden op 2 Brumairejaar X|| van de Franse Republikeinse
Kalender (hierna: FRK)(25-1o-1803).

b) Aldegundis (Aldegonda) Jeuckens (leukens), gedoopt te Breust op
5-11-1796, landbouwster, overleden Eijsden 28-1-1877. Testeerde
op 24 februari 1872 voor notaris F.A.H. Brouwers te Gronsveld. Zij
benoemde haar broerjacobus Jeukens tot haar universele erfge-
naam en bij vooroverlijden van hem haar neven en nichten, te
weten de kinderen van haar broers Mathijs en Pieter en van haar
zus Anna. Zij kon haar testament niet ondertekenen omdat zij ver-
klaarde zulks niet te vermogen als zulks niet geleerd te hebben .22 Zij
woonde de laatste jaren van haar leven in bij haar nicht Anna
Pieters, een dochter van haar zus AnnaJeuckens (zie hierna onder
8)(volgt 7).

c) PetrusJeuckens, gedoopt te Breust op 3-12-1798.
Schoenmaker. Overleden te Eijsden op 12-9-1848. Gehuwd met
Maria Geurten.

d) jacobus Jeukens, geboren op 4 Fructidorjaar |X van de FRK
(22-8-1801). Landbouwer. Overleden te Eijsden op 10-3-1877.

e) AnnaJeukens, geboren op zo Brumaire jaar Xll van de FRK
(12-11-1803)(vo|gt 8).

f) Mathiasjeuckens, gedoopt te Breust op 12-12-1806.
Akkerbouwer. Overleden te Eijsden op 29-4-1875. Gehuwd met
Maria Ida Theunissen.

Mathijs Jeukens kocht het pand Diepstraat 2-4 in
Eijsden op 20 augustus 1789 van Jacob Pieter
Nolens. Op dat moment Was in het pand waar-
schijnlijk al geen herberg meer gevestigd en Was de
brouwerij ook gesloten.Waarschijnlijk hangt dat laat-
ste samen met de Wanklank van die tijd. Zeker gedu-
rende de beginjaren van de Franse Revolutie Werd
alle graan gevorderd voor het bakken van brood en
bleef Weinig over Voor het brouWen van bier en het
destilleren van sterke drank. In 1796 gaf Mathijs
(Mathieu) als beroep travaíllenr [arbeider] op. Hij
Woonde toen met zijn vrouw Alet en hun dochter
Anna in de Dorpstraat [Diepstraat] nummer 11.23 Op
andere momenten Was hij broodbakker, koopman en
landbouwer. Ook zijn echtgenote Was als landbouw-
ster werkzaam. Om brood te kunnen bakken had hij
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Fragment kadastrale kaart van Eijsden 1840, sectie D3.
l/bor de ligging van Den Moriaen, zie de kadastrale num-
mers 818 en 819 (binnen rondje).
Tekening: auteur.

in een gedeelte van het huis een bakoven gebouwd,
vermoedelijk ter plaatse Schoolstraat 42.
ln de leggers van de Franse voorloper van het huidi-
ge kadaster uit 1809 is Mathijs (Mathieu jeukens)
nog steeds de eigenaar van het pand aan de Dorp-
straat.24 De omschrijving van het onroerend goed,
nu gesplitst in bebouwd en onbebouwd goed, is
opgenomen onder de kadastrale aanduidingen sectie
G nummer 99 met als omschrijving maison (klasse 8,
oppervlakte 285m2) en sectie G nummer 122 met
als omschrijving j'ardin (oppervlakte 947m2). De
gezamenlijke oppervlakte Van 1232m2 komt nage-
noeg overeen met de opmetingen uit 1775.

Na het overlijden van Mathijs in 1827 in de Dorp-
straat nummer 75 Werd het huis eigendom van zijn
kinderen. Echtgenote Alet kreeg het vruchtgebruik.
Pas na haar overlijden in 1842 kwam de daadwerke-
lijk Verdeling tot stand.

IO

Inmiddels was in Nederland per 1 januari 1842 het
Kadaster ingevoerd. Bij de opmetingen van Eijsden
in 1827/1828 werden aan het pand Diepstraat 2-4
en de bijbehorende tuin de kadastrale nummers sec-
tie D 818 (huis, oppervlakte 285m2) en 819 (tuin,
260m2) toegekendvergelijking van de oppervlakte
van de tuin met de metingen uit de Franse Tijd ver-
toont een groot onverklaarbaar verschil.

Op 17 maart 1842 gaan de erfgenamen jeuckens-
Wolfs (de kinderen hiervoor sub b, c, d, e en f) over
tot de verdeling van de ouderlijke nalatenschap.25
Daaronder een huis bestaande uit drie kamers, bakoven,
schop, put, stallen en schuur, mesthcyr en tuin, zolders
boven het huis en kelders onder eene kamer en onder de
bakoven.Volgens titel groot twaalf vierkante roeden
zeven en twintig vierkante ellen, maar op de kadastrale
legger met als aanduiding sectie D 818 en 819
opgevoerd met een grootte van vijf vierkante roeden
en vijf en veertig vierkante ellen.

Het huis werd opgesplitst in twee gedeelten. Het
eerste gedeelte omvatte de groote kamer des huis langs
de Kattestraat gelegen, uitkomende met eene venster op de
Dorpstraat, met het bakhuis, schop, stal en put en een
gedeelte van de tuin, het al achter elkander gelegen 0 de
zolder boven dit gedeelte en de kelder onder het bakhuis.
Het tweede gedeelte omvatte de kamer in de Dorp-
straat uitkomende met twee vensters, zoo als den geheelen
ingang, het kamertje achter gemelde kamer gelegen, de
misthtyf schuur en een gedeelte van de tuin 0 de zolder
boven dit gedeelte en de kelder onder de kamer.

Het in de Kattestraat (Schoolstraat) gelegen gedeelte
van het huis (ter plaatse Diepstraat 2 en Schoolstraat
42) met tuin (sectie D1265 en D1266) werd eigen-
dom van Aldegunda jeukens (volgt 7). Het belen-
dend gedeelte in de Dorpstraat (ter plaatse
Diepstraat 4) (sectie D1263 en D1264) kwam in
bezit van Anna jeukens (volgt 8).

7. 1842-1873 (gedeelte ter plaatse Diepstraat zlSchoolstraat 42):
Aldegundajeukens
Aldegundis (Aldegonda) jeuckens (Ieukens) werd
gedoopt te Breust op 5-11-1796 als dochter van
Mattheus jeukens en van Aleij dis (Aldegondis,Alet)
Wolfs (zie hiervoor), landbouwster, overleden te
Eijsden op 28-1-1877. Uit de boedel van haar
ouders had zij een deel van het ouderlijk huis geno-
ten (ter plaatse Diepstraat 2/Schoolstraat 42). Het is
niet precies bekend tot wanneer ze daar is blijven
wonen. De laatste jaren van haar leven woonde zij
in ieder geval bij haar nicht Anna Pieters, een doch-
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ter van haar zus Anna jeuckens (zie hierna onder 8).
Dat had zij in 1873 bedongen bij de Verkoop van
haar deel van het ouderlijk huis (sectie D nummers
1265 en 1266) aan haar neef Pieter Schroen, echtge-
noot van Anna Pieters. De koper verplichtte zich de
verkoopster haar lei/en gedurende ten zijnen woonhuize
te zullen aanschufikn behoorlijke kost, drank, ínu/ooning,
oppassing en onderhoud en leleeding.26

8. 1842-1860/1865 (gedeelte ter plaatse Diepstraat 4): Anna
Jeukens
Anna jeukens Werd geboren op 20 Brumaire jaar XII
van de PRK (12-11-1803) als dochter van Mattheus
jeukens en van Aleijdis (Aldegondis,Alet) Wolfs (zie
hiervoor) en huwde te Eijsden op 15 april 1833 met
Petrus (Pieter) Piters, sedert 15 december 1826
weduwnaar van Maria Catharina Theunissen. Het
echtpaar Piters-jeukens woonde Op den Hoek (ter
plaatse het gedeelte van de nieuwe straatnaam
Kleteborg aan de Wilhelnlinastraat bezien vanaf de
Diepstraat), had 5 kinderen en voorzag in onderhoud
als landbouwers. Piters had één kind uit zijn huwe-
lijk met Maria Catharina Theunissen.

Kind uit het eerste huwelijk van Piters is:
a) Beatrix Piters, geboren te Eijsden op 18-4-1826, overleden te

Eijsden op 22-11-1922, gehuwd metJoseph Theelen, koopman.

Kinderen uit het tweede huwelijk van Piters, alle geboren in
Eijsden, zijn:
b) Aldegondis Piters, geboren op 2-3-1835, overleden te Breust op

7-4-1874, gehuwd met Francis Malherme, koopman in fruit.
c) Maria Piters, geboren op 19-9-1836, overleden te Eijsden op

8-4-1868. Gehuwd met Gilles Reinders.
d) Anna Piters, geboren op 23-7-1839, gehuwd met Pieter Hubert

Schroen (volgt 9).
e) Maria Barbara Piters, geboren op 26-2-1843, overleden te

Eijsden op 14-3-1935. Gehuwd met Antoon Wolfs, koopman in
varkens.

f) Theodoor Piters, geboren 8-11-1846, werkman, overleden te
Eijsden op 30-10-1914. Gehuwd met Anna Maria Jeukens.

Anna jeukens overleed op 29 april 1860. Haar
omvangrijke nalatenschap kwam toe aan haar vijf
kinderen sub b tot en met f. Daaronder ook het huis
en tuin aan de Diepstraat, waarin zij waarschijnlijk
slechts tot aan haar huwelijk heeft gewoond.27 De
nalatenschap bleef geruime tijd onverdeeld, mede
gelet op de jeugdige leeftijd van de erfgenamen.

Op 4 mei 1862 huwde dochter Anna Piters (hier-
voor sub d) met Petrus Hubertus Schroen en zij
betrokken het pand Diepstraat 4 (volgt 9).

II

Pieter Piters overleed op 2 april 1880. De kinderen-
erfgenamen gingen Vrijwel meteen over tot de ver-
deling van de nagelaten roerende en onroerende
goederen. In drie openbare verkopen gingen de roe-
rende goederen (26 april), de onroerende goederen
(18 mei) en de op het land staande oogsten (tarwe,
rogge, haver en aardappelen) (5 juli) onder de hamer.
Het sterfhuis van de overledene met schuur, stal, erf; tuin
en boomgaard O gelegen op den Hoele* (sectie D num-
mers 1727, 1728 en 1121) kwam in bezit van
Antoon Wolfs die er 2225 gulden voor betaalde.28

plaatse Diepstraat zlSchoolstraat 42): Pieter Hubert Schroen
Pieter Hubert Schroen werd geboren te Eijsden op
3 november 1833, als zoon van Hubert Schroen,
koopman, stroopmaker en fruithandelaar, en Van
Amelia Theunissen. Hij huwde te Eijsden op 4 mei
1862 met Anna Piters (zie hiervoor). Schroen was
werkzaam als dagloner, fabrieksarbeider en als land-
bouwer voor eigen rekening.

9. 1862/1865-1901 (ter plaatse Diepstraat 4) en 1873-1901 (ter
ll
l
l

Uit het huwelijk Schroen-Piters werden 10 kinderen geboren,
allen te Eijsden. Hiervan overleden er 5 op zeerjonge leeftijd.
Dat was niet uniek. De kindersterfte was hoog, vanwege de
beperkte medische zorg die in het kraambed en bij ziekte kon
worden geboden.
a) Maria Amelia Schroen, geboren 29-8-1862, vertrok 30-9-1880

naar Luik.
b) Maria Anna Schroen, geboren 24-4-1864, overleden te Eijsden

op 28-5-1934, gehuwd met Lambertus Alberts.
c) Pieter Hubertus Schroen, geboren 29-6-1866, kuiper, overleden

te Eijsden op 9-8-1911, gehuwd met Wilhelmina Hubertina
Françoise Geurten.

d) Wilhelmus Hubertus Petrus, geboren 3-1-1869, overleden
8-7-1878.

e) Franciscus Wilhelmus Schroen, geboren 29-8-1871, overleden
11-1-1872.

f) Beatrix Schroen, geboren 19-3-1873, overleden 12-12-1873.
g) Antoon Schroen, geboren 1-1-1875, vertrok per 26-9-1901 naar

Weert (Limburg), spoorwegmedewerker.
h) Hubertina Sophia Schroen, geboren 22-4-1877, huwde Joannes i

Hubertus Klippert (volgt 10).
i) Joseph Hubert Schroen, geboren 14-9-1879, overleden 29-6-1883.
j) Joannes Hubertus, geboren 2-2-1882, overleden 19-2-1882.

Het echtpaar Schroen-Piters betrok het pand in de
Diepstraat meteen na hun huwelijk in 1862. De
benaming was op dat moment Dorpstraat nummer
83, later gewijzigd in Eijsden, Korn, Dorpstraat
nummer 87 en vervolgens in Eijsden, Kom,
Dorpstraat nummer 15. Op 24 oktober 1865 kocht
Pieter Hubert Schroen het huis met tuin (sectie D
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nrs. 1263 en 1264) uit de boedel van de kinderen
Piters-jeukens.29 Hij betaalde er 685 gulden voor.
Op 17 maart 1873 Wist hij ook het eerder afge-
scheiden gedeelte van het huis en tuin (en alle in
het huis aanwezige onroerende goederen) te kopen
van zijn nicht Aldegundis (Aldegonda) jeuckens
(jeukens) (zie onder 6). Hier betaalde hij 350 gulden
voor. Daarenboven verplichtte hij zich om de ver-
koopster gedurende de rest van haar leven van kost
en inwoning te voorzien en te verzorgen (zie hier-
voor onder 6 bij Aldegundis jeuckens). Deze aan-
koop leidde Weer tot een kadastrale aanpassing
omdat de verdeling Van het huis in twee Woningen
Werd aangepast en de twee tuinen werden samenge-
voegd tot een tuin. De nieuwe omschrijving werd:
D1964 (huis, 50 m2)(=Diepstraat 4), D1965 (huis,
95 m2)(=Diepstraat 2/Schoolstraat 42) en D1966
(tuin, 400 m2). Ca. 1880 werd op het perceel Diep-
straat 2 een aanbouw gerealiseerd.
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12.

De kinderen van het echtpaar Schroen-Piters Waren
inmiddels volwassen geworden en verlieten het huis.
Bij hen Was geruime tijd inWonend schoonzoon
Lambertus Alberts die op 29 augustus 1890 gehuwd
Was met hun dochter Anna. Pas na de geboorte van
hun 4de kind verhuisden zij naar elders, in dit geval
naar Maarland. Ook schoonzoon joannes Hubertus
Klippert, die op 4 mei 1900 was gehuwd met hun
dochter Hubertina Sophia, kwam bij hen inwonen.
En meer dan dat. Korte tijd later zou hij de eigenaar
Worden van beide panden.

Anna Piters overleed te Eijsden op 10 november
1898, Petrus Hubertus Schroen aldaar op 4 decem-
ber 1901. Ruim daarvoor, op 23 oktober 1882,
hadden zij beiden hun testament opgemaakt. Zij
benoemden elkaar als universeel erfgenaam van hun
roerende goederen en als vruchtgebruiker van hun
onroerende goederen.30
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10. 1900lca. 1903- ca. 1927/1946: Joannes Hubertus Klippert
joannes Hubertus Klippert werd geboren te Eijsden
op 26 juni 1874 als zoon van Egidius Klippert en
van Maria Catharina jeunhomme. Hij Was caféhou-
der en fabrieksarbeider bij Zinkwit Eijsden. Hij
huwde te Eijsden op 4 mei 1900 met Hubertína
Sophia (Tien) Schroen, geboren te Eijsden op
22 april 1877, overleden te Eijsden, Dorpstraat 4
(Diepstraat 4) op 15 juni 1946, dochter van Pieter
Hubert Schroen en van Anna Piters (zie hiervoor).
Joannes Hubertus Klippert overleed te Maastricht
(ziekenhuis Klevarie) op 9 februari 1912 aan de
gevolgen van een ongeluk bij zijn Werkgever de
Zinkvvit in Eijsden.

Diepstraat 2 (toen 17), ca. 1925. In de deuropening
Tien Klippert-Schroen (l) met haar dochter Liza Klip-
pert (r). Boven de deur een bord met de aanduiding Wed.
KLIPPER'I: CAFE. Op de achtergrond de broodkar van
Sander Gorissen en het (inmiddels eyfgebroleen) huisje van
Martijnus en Nes I/VeerLs-Bovij.
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Uit het huwelijk Klippert-Schroen werden in Eijsden de volgende
kinderen geboren:
a) Pieter Egidius Hubertus (Pierre) Klippert, geboren 15-10-1900.

Was in de periode 19-4-1913 - 15-10-1914 als knecht werkzaam
in Luik. Overleden te Eijsden op 26 april 1964. Gehuwd met
Maria Elisabeth Dackus.

b) Amelie Marie Catherine (Ketrien) Klippert, geboren 7-9-1902.
Zij was in de periode 29-6-1918- 7-1 -1919 als dienstbode
werkzaam in Maastricht. Zij overleed te Eijsden op 21 maart
1981. Gehuwd metjules Hubertus (Jules) Mingels, timmerman.

c) Elisabeth Maria Hubertina (Liza) Klippert, geboren 25-2-1904.
Zij was in de periode 11-11-1921- ca. 1922 als dienstbode werk-
zaam in Luik. Huwde Sander Gorissen (volgt 11).

d) Egidius Arnoldusjohannes Klippert, geboren 11-9-1907, over-
leden 18-9-1907.

e) Egidius Antoon Lambert Klippert, geboren 5-6-1908, overleden
28-6-1908.

f) Anna Maria Hubertina (Anna) Klippert, geboren 3-11-1910,
overleden te Maastricht (ziekenhuis) op 2-1 -1995. Gehuwd met
Bèr Pieters, privé chauffeur van familie Gadiot, de eigenaren en
bewoners van kasteel Rijckholt.

E 1

Maria - Jozef
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Bid voor de ziel van zaliger

Johannes-Hubertus Klippert
Echtgenoot van

Hubenina SCH ROEN
De öierbare overleöene werÖ geboren te

Eysoen, oen 26 ]uli 1874 en overleeô ten ge-
volge van een broevig ongeval, gestel-xt boor
oe H. Sacramenten oer stervenoen, te Maas-
tricht oen 10 Februari 1912.

]ezus -

Velen sterven plotseling en onverwacht ; op
een uur, ôat men er niet aan oenkt zal be Zoon
Des menschen nomen. Leef Daarom zoo, hat De
booö u nooit onvoorbereio vinöe

Die ben Heer vreest zal gelukkig ziin op het
einbe bes levens en zal gezegeno worôen op
ben bag van zijnen oooo.

De Heer zal mii vergelben volgens mijne ge-
rechtigheiö ;want iv. heb zijne wegen bewaarö
en in ben mijnen Goo niet ontrouw geweest

Mijne Öierbaren,geöen1<t mijner in uwe ge-
beöen, en gij, mijne Kinôeren, bewaart 0e ge-
boöen uws vaöers en verlaat oe lessen uwer
moeôer niet.

Zoet Haart van mijn jesus, maak öat ik U
immer meer beminne. 300 D aíl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil
` 300 ü. ail.

we. J_ Joskin-counnas. vist. TEL. ss

Bidprentje vanjoannes Hubertus Klippert (1874-1912).
Overleden rtengevolge van een droevig ongeval).
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joannes Hubertus Klippert Was na zijn huwelijk met
Tien Schroen gaan inwonen bij zijn schoonouders in
het pand Diepstraat 2-4 (Dorpstraat nummer 15,
daarvoor Dorpstraat 87). Hier Werden hun 6 kinde-
ren geboren, waarvan er twee als baby overleden.
Rond 1903 kocht hij het pand Diepstraat 2-4 van de
erfgenamen Schroen-Piters. Om in onderhoud te voor-
zien begon hij in het gedeelte Diepstraat 2 een café.

Naar verluidt werd het café geopend op 7 septem-
ber 1902, de dag van de geboorte van zijn dochter
Ketrien. Onder de nieuwe Drankwet Vroeg hij op
13 december 1904 een vergunning aan voor de ver-
koop van sterke drank in het klein (vergunning A7),
die hem op 18 oktober 1905 werd verleend.31 Naast
zijn werk als kastelein was hij ook werkzaam op de
Zinkwit in Eijsden. Door een bedrijfsongeval (plof-
fen van een ketel) kwam hij vroegtijdig te overlij-

Diepstraat 4 (toen 18), ca. 1925. Dit gedeelte van het
huis werd verhuurd aan defamilie Purtouns. In de deuro-
pening Maria johanna Servais (1876-1958)(echtgenote
van Henri VVinand Partouns/Pake Purtouns)(l) en haar
dochterAnnajosephina Partouns (1904-1980) (Anneke
van Pa)(r). Op de voorgrond links een nozgl onbekende
buurvrouw.
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den. Zijn echtgenote bleef achter met 4 kleine kin-
deren. Om in haar onderhoud te voorzien zette zij
het café onder de naam Café weduwe Klippert voort.

Het was een echt dorpscafé dat vanaf de late och-
tend de eerste vaste gasten ontving die om 10 uur in
de avond weer huiswaarts Werden gedirigeerd. Ook
de arbeiders van de Zinkwit Wisten hun weg (dage-
lijks) naar het café te vinden. Op kermisdagen en
met de bronk was er levende muziek en werd er
gedanst. De muziek werd meestal door een echtpaar
gemaakt, waarbij de man de drums speelde en de
vrouw het accordeon. Per twee dansen moesten 3
centen worden betaald. De bekende uitroep halve
dans refereert hieraan. Na twee dansen Werd door
kinderen met een bakje opnieuw geld opgehaald
voor de volgende serie dansen.

Tien Klippert-Schroen
(1877- 1946).

Tien Klippert met dejeugd van de Diepstraat (ca. 1945).

l



Fragment kadastraal kaart van Eijsden 1928 (bijlage aanvraag Hindem/eti/ergnnning 1928). Onderhavige pand(en) sectie
D 1964, 1965 en 1966 (binnen het rondje).

Nadat schoonzoon Sander Gorissen (volgt 11) om-
streeks 1927 haar huis, het pand Diepstraat 2 (Dorp-
straat 2) had betrokken, nam Tien Klippert-Schroen
haar intrek in Diepstraat 4 (vanaf ca. 1930: Dorpstraat
4). Daar zou zij op 15 juni 1946 overlijden.Tot het
laatst Was zij Werkzaam als uitbaatster van haar café.
Daarna werd dit huis (vanaf 1-11-1949: Mgr. Nolens-
straat 4 en vanaf ca. 1960: Diepstraat 4) achtereenvol-
gens bewoond door het echtpaar Louis Boersma en
Mia Gorissen (dochter van Sander Gorissen)32 en
vervolgens door het echtpaar jef Gorissen (zoon van
Sander Gorissen) en Liza Sipers. Laatstgenoemden
zijn inmiddels eigenaar geworden van het pand.

11. ca. 1927-1981I1985: Alexander Hubertus Gorissen
Alexander Hubertus (Sander) Gorissen Werd geboren
te Gronsveld op 12 juli 1902 als zoon van Petrus
Joannes Gorissen en van Maria Catharina Debatsf”
Door het vroege overlijden van zijn ouders (zijn

vader overleed op 5-12-1905 en zijn moeder op
6-5-1914) was hij al vroeg wees. De 8 kinderen
Gorissen, van wie er twee naar het klooster zouden
gaan en er twee zouden overlijden als gevolg Van de
Spaanse griep in 1916, wisten zich gezamenlijk won-
derwel naar volwassenheid te leiden. Sander werd
broodbakker. Hij leerde het vak bij bakker Theo
Sligchers (Gronsveld 1889-1947), die een bakkerij
had in het pand Diepstraat 1 te Eijsden (nu restau-
rantVanille).Toen Sligchers in november 1923 zijn
bakkerij stopte in Eijsden was het Sander die de bak-
kerij overnam. Sander Gorissen had inmiddels kennis
gemaakt met Liza Klippert, die in het er tegenover
gelegen pand Diepstraat 2-4 woonde. Op 27 oktober
1923 huwde Sander Gorissen te Eijsden met Liza
Klippert (zie hiervoor). Per 18 december 1923 ver-
huisde Sander van Gronsveld naar Eijsden en ging
samen met zijn echtgenote Wonen in het pand van
zijn oude leermeester (toen: Dorpstraat 13).
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Omstreeks 1927 kocht hij het pand Diepstraat 2-4
van zijn schoonmoeder en verhuisde hij naar de
woning Diepstraat 2 (toen Dorpstraat 15). Zijn
schoonmoeder Klippert-Schroen betrok de belen-
dende Woning Diepstraat 4 (toen Dorpstraat 16).Tot
dan was dat gedeelte van het huis verhuurd aan de
familie Partouns, die daarna huisvesting vond in de
Kerkstraat. Sanders vorige Woning Werd betrokken
door Guillaume Pinckaers (Eijsden 1913-2003) die
er tientallen jaren als schoenmaker Werkzaam zou
zijn. In 1928 begon Sander zijn eigen bakkerij aan
huis. In dat jaar vroeg en kreeg hij de benodigde
vergunningen om een gedeelte van het huis te ver-
bouwen tot bakkerij en om daarin een hete lucht
(bak-) oven te plaatsen (zie tekening).34 De woonka-
mer Werd ingericht als Winkel in koloniale Waren en
kreeg een eigen ingang in de Schoolstraat (thans
raam ter plaatse Waar de gevel niet de rooilijn volgt).
Zijn schoonmoeder Klippert bleef het cafébedrijf
Voeren.

Schoolstraat 42

ä | | l Qf š
winkel Q

\x'

4L l 1 \in
l l l l 1

| F

Trap Woonhuis

J Q
N`

Café

It---- 450046
l

l* .

Deur Raam C1M 4 er 1019

Diepstraat 4 Diepstraat 2

Schematische schets grondplan pand Diepstraat 2-4/
Schoolstraat 42 op basis van bijlage aanvraag Hinderwet-
vergunnung 1928.
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De Winkel Was eenvoudig ingericht met een toon-
bank, schappen en grote houten bakken voor de
losse verkoop van meel, suiker, bonen en erwten en
dergelijke. Op de toonbank prominent aanwezig de
weegschaal en losse gewichten. De winkel was het
domein van Liza. Het assortiment van de bakkerij
was gering: roggebrood, soms witte brood en pisto-
lettes, voor de feestdagen vlaaien.Voor die vlaaien
brachten de klanten vaak zelf de vulling (kersen,
appelen, rijst etc.). Dat scheelde enige centen in de
kosten. In de Vooroorlogse jaren Waren dat bedragen
die nog telden. Een brood kostte een paar centen,
een vlaai enige dubbeltjes. Ondanks die lage prijzen
Waren er klanten die het brood en andere levens-
middelen op de pof geleverd kregen. Meteen na de
wekelijks loonuitbetaling Werd de rekening dan Ver-
effend, of niet

Het brood Werd ook uitgevent aan huis bij de men-
sen.Tot in de Wijde omgeving Was het gebied inge-
deeld in Wijken die de verschillende Venters in bij-
voorbeeld brood, melk, aardappelen enz. aandeden.
Hiervoor Was een gemeentelijk ventvergunning
noodzakelijk. De venters brachten meestal uit met
kar en paard (broodkar). Sander die over een (auto-)
rijbewijs beschikte (hem Was als Nummerbewijs
voor Motorrijtuig letter P met volgnummer 11192
toegewezen; afgegeven door de Commissaris der
Koningin in Limburg op 12-4-1926), bracht aanvan-
kelijk uit met een heuse T-Pord die als ventvvagen
Was ingericht. In het week-end reed hij steevast met
zijn vrouw en schoonmoeder naar de Sint Gerardus-
kerk in Wittem om een kerkdienst bij te wonen.

Sander had een inwonende knecht in dienst, die in
Eijsden bekend was onder zijn bijnaam “de wiette
van Sanderï Het betrofWillem Hubertus Bosch uit
Meerssen. In enig jaar was hij zelfs lid van het jonk-
heid van Eijsden.

Doordat het pand Diepstraat 2 als bedrijfspand in
gebruik was (café en bakkerij) waren elektriciteit en
leidingwater al vroeg beschikbaar. De andere bewo-
ners van de straat waren voor wat betreft hun water-
voorziening onder andere afhankelijk van de pal
Voor het pand gelegen openbare waterpomp.

In het begin van de Tweede Wereldoorlog werden
de inwoners Van Eijsden door de Duitsers gesom-
meerd Eijsden te verlaten. De Duitse inval werd
namelijk met kanonsgeschut vanuit fort Eben-Emael
beantwoord. Het geschut reikte tot in Eijsden en
was voor de inwoners levensgevaarlijk. De familie
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Voorhuís pand Diepstraat 2 in gebruik als winkel in kolo-
niale waren. Schilderij (watervefi) van Petrus Wolfs,
ca. 1950. Op de voorgrond de (openbare) waterpomp.

Gorissen vluchtte naar familie in Keer. Daar bleven
ze enige weken. Bij terugkomst in Eijsden bleek
hun hele huis overhoop gehaald en leeggeroofd, en
niet alleen door de Duitsers. Zo goed en zo kwaad
als het ging Werd de draad weer opgepakt. Het café
Werd regelmatig door de Duitsers gevorderd om er
het middagmaal te gebruiken. Bij de bevrijding vier
jaar later Waren het de Amerikanen die het café
kortdurend gebruikten als eetgelegenheid of om
even op adem te komen. Onder hen, met name bij
de aan- en afvoertroepen, nogal wat zwarte
Amerikanen die veel bekijks trokken.

Het echtpaar Gorissen-Klippert kreeg 9 kinderen
waarvan er 2 enige maanden na de geboorte over-
leden.Van de anderen kinderen Uean, geboren
1925-overleden Rotterdam 1973), Martin (gebo-
ren 1927-overleden Sittard, ziekenhuis, 1978),

Huwelijksfoto Sander en Liza Gorissen-Klippert (1923)

Mia (geboren 1930), Bèr (geboren 1931),]eanne
(geboren 1933), Sjif (geboren 1934) en Sannie
(geboren 1945) Waren het de oudsten die meehiel-
pen in de bakkerij of met het uitventen van het
brood.

Na de tweede Wereldoorlog nam de concurrentie-
druk toe (andere bakkers in Eijsden waren bijvoor-
beeld Claessens, Paquaij,Van de Berg,Van de Wal en
Theelen) en de winstmarge nam navenant af. Het
was bovendien moeilijk om aan grondstofien te
komen. Het bakken van brood was niet meer renda-
bel en Sander sloot ca. 1947 zijn bakkerij. Met wat
aanpassingen, verbouw en bijbouw werd later op de
plaats van de bakkerij een volledig woonhuis
gebouwd (Schoolstraat 42), waar achtereenvolgens
zoon Bèr en zoon Sannie, de huidige eigenaar,
onderdak vonden.

Na het overlijden Van zijn schoonmoeder Klippert
(1946) was het café leeg komen te staan. Het café
werd daarna volledig ontruimd en een gedeelte
ervan ingericht als winkel, het andere gedeelte werd
keuken. De oude winkel werd omgebouwd tot
woonkamer. Ca. 1930 werd het pand hernummerd
in Dorpstraat 2, per 1-11-1949 werd dat Mgr.
Nolensstraat 2, en ca. 1960 (weer) Diepstraat 2.
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Na de sluiting van de bakkerij Was Sander op Vele
terreinen actief om in zijn onderhoud te voorzien.
Zo handelde hij onder meer in hout, Was vrachtver-
voerder, hij transporteerde onder meer fruit voor de
veiling in Eijsden en bomen voor meerdere hout-
handelaren, en hij was Werkzaam bij de uitvaart-
onderneming van de fa.Wa1pot in Eijsden.
Ontspanning vond hij als kerkzanger en duivenmel-
ker, maar ook in het houden van konijnen en kip-
pen en in het onderhoud van een groententuin
vond hij veel plezier.Voor zijn langdurig lidmaat-
schap als kerkzanger Was hij onderscheiden door de
Nederlandse Gregoriusvereniging.

Dat duivenmelken ging er overigens vrij serieus aan
toe. Om aan internationale Wedstrijden te mogen deel-
nemen (bekend zijn de vele vluchten uit Frankrijk)
Werden van iedere liefhebber de decametrieke coördinaten
van het duivenhok ofiicieel ingemeten en vastgelegd. De
duiventil van Sander in het pand Dorpstraat 2 Werd
ingemeten op 13 april 1935 en bepaald op 92713-
59250. Met deze coördinaten Was het mogelijk om
precieze afstands- en snelheidsmetingen te verrichten
bij wedstrijdvluchten. De duiventil Was eerst op de
zolder van het Woonhuis ingericht, later (ca. 1970)
verrees een heuse duivenslag in de achtertuin.

Voorhuis pand Diepstraat 2 (toen Mgr. Nolensstraat 2)
in gebruik als winkel in koloniale waren, ca. 1955. Het
gehele pand is nog volledig wit gekalkt en voorzien van
oud-hollandse dakpannen en een zwart geteerde plint.
De kleine raampjes op de eerste verdieping verraden mede
de hoge ouderdom van het pand.
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Liza hield haar Winkeltje in koloniale Waren open
tot 1962. Het pofboekje Werd weggegooid. Later
verzuchtte ze Wel eens met enige spijt in haar stem
over haar Winkeltje: Het was wel niet veel, maar toch
nog een goed inkomen.
Sander overleed op 17 januari 1981, Liza op 15
augustus 1985. Zij Werden in huis opgebaard en van
daaruit begraven. Nog in 1973 hadden ze op grootse
Wijze hun gouden huwelijksfeest gevierd.

Hiervoor is al aangegeven dat het pand Diepstraat 4
eigendom is geworden van zoon Sjif. Diepstraat 2
kwam in bezit van zoon Sannie en Wordt momen-
teel bewoond door zijn zoon Corné en zijn gezin.

Omstreeks 1970 Werd de kalklaag minutieus van de
gevel van het pand Diepstraat 2-4 verwijderd en de
oud-Hollandse pannen Werden vervangen door
hedendaagse betonnen exemplaren. De uitstraling
van het pand Werd daardoor aanzienlijk minder en
verloor daardoor zijn beeldbepalende fiinctie in het
straatbeeld. De bouwmassa van het pand Diepstraat
2-4 is echter nog vrijwel gelijk aan de bouwmassa
bij de bouw ervan omstreeks 1675. Gebleven zijn de
dikke spouwloze muren, de oorspronkelijk drie klei-
ne raampjes op de eerste verdieping in de voorgevel,
de plaats van de voordeur (Diepstraat 2), en, hoewel
van buiten onzichtbaar, de gewelfde kelders. Ook de
oorspronkelijke indeling Van het pand is nog in
essentie ongewijzigd.

Het aanbrengen van een Moriaen (een negerhoofd
of morenhoofd) op de gevel of een gebeitelde versie
ervan in de gevel, zou de lange historie en één van
de functies van het pand in herinnering kunnen
houden.

Hen|<J.L.M. Boersma

Noten
1 Voor de hier en elders genoemde leden van defizmilie rIeuth

(Theuijt, Theut etc.), zie Kwartierstaat van Henk ].L.M.
Boersma (deel 8), in: Uit Eijsdens Verleden nr. 48 (1989),
pag. 10-22. Vbor de genealogie van de familie Teuth etc., zie
Henk _LL.M. Boersma, Genealogie Teuth, in.' Limburgs
Tijdschrift voor Genealogie, jrg. 36 nr. 1 (2008), pag. 3-19.

2 Vbor een schets van het brouwproces en de benodigdheden daar-
toe zie hert hiervoor genoemde artikel over de familie Fauth in
Limburgs Tijdschrift voor Genealogie.

3 Hij testeerde op 28-1-1688 en legde het testament voor aan
de schepenbank van Breust ter realisatie op 16-10-1689. Op
22-10-1689 werd het testament geopend. Regionaal Historisch
Centrum Limburg te Maastricht (hierna RHCL), Breust,
Overdrachtsregisters, inv. nr. ZOfolio 140 dorso.

4 RHCL, Landen van Overmaas (hierna LvO), inv. nr. 5315,
Nalatenschappen.
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5 RHCL, LvO inv. nr. 5583, Inwonerslijst van Eijsden 1694.
6 P.j.H. Ubachs, Nieuwe burgers van Maastricht 14e eeuw-

1795, Geleen (1993), pag. 342.
7 Huwelijkse voorwaarden vastgelegd voor notaris WB. Vaessen te

Eijsden op 19-3-1725, RHCL,fonds notarissen, ínv. nr. 195.
Hij tekent Pijter Tuijth, zij Marghret van Attenhoven.

8 Zie voor de familie Pietermans, Henk _].L.M. Boersma,
Genealogie Pietermans, in: Gens Nostra nr. 7/8 (1995)
pag. 345-364 en nr. 9 (1995) pag. 446-456. Voor dit echt-
paar: pag.447-449.

9 Zie voor de familie Pietermans, Henk]L.M. Boersma,
Genealogie Pietermans, in: Gens Nostra nr. 7/8 (1995)
pag. 345-364 en nr. 9 (1995) pag. 446-456. Voor hem:
pag. 450-453.

10 RHCL,fonds notarissen, inv. nr. 195. Notaris WB. Vaessen
te Eijsden, akte datum genoemd. Huis en brouwerij' grensde
oost en zuid aan de straat en west en noord aan eigendom van
Bartholomeus Wijers.

11 Op een in 1770 aangelegde Lidmatenlijst komt zijn naam niet
meer voor.

12 RHCL,fiinds notarissen, inv. nr. 210, notaris Th. van der
Wood te Eijsden, datum genoemd

13 RHCL, LvO inv. nr. 5237, Gedingen Eijsden.
14 RHCL,fonds notarissen, inunr. 210, notaris Van der Wood te

Eijsden, akte d.d. 29-10-1772. De ligging van de koop wordt
omschreven als gelegen binnen de vrijheid van Eijsden, gren-
zende Oost de Kattestraat, West Matthijs Dolmans, voorhooft
[met de voorzijde] de Dorpstraat.

15 Men verwarre deze straat niet met een andere straat met een
gelijkluidende naam. Deze andere Kattestraat was ook een zij-
straat van de Dorpstraat maar nu richting kasteel ter hoogte van
de Spauwenstraat.

16 S. Minis, Gebeiteld 8(Verguld, Gevelstenen in Maastricht,
Vierkant Maastricht nr. 18, uitgave Stichting Historische Reeks
Maastricht, Maastricht 1991, pag. 113 en 114.

17 RHCL, LvO 5407,fol. 1. Huis en hofzijn belast met 2 1/2
kop spelt aan de Geestelijke Goederen no. 1211. afkomstig
van Cornelis Tuijth den ouden.

18 RHCL, notarieel archief notaris DD. Vonk, residerende te
Eijsden, inv. nr. 214, aktenr. 3, d.d. 18-1-1786.

19 RHCL, notarieel archief notaris D.D. Vbnk, residerende te
Eijsden, inv. nr. 215, aktenr. 33, datum genoemd.

20 Henk _].L.M. Boersma, Raadsleden, wethouders en burge-
meesters van Eijsden die hun ambt uitoefenden tussen
1800 en 1900, in. UEV nr. 19 (1982), pag. 4-16, ad nr. 9

21 Voor defamilies jeuckens en l/Volfs, zie: Kwartierstaat van
Henk ].L.M. Boersma (deel 4), in: Uit Eijsdens verleden nr.
30 (1985), pag.24-30.

22 RHCL,fonds notarissen, notaris genoemd, inv. nr. 8281, akte
77 van 1873 .

23 HenkjL.M. Boersma, De bevolking van het kanton
Eijsden in 1796, Maastricht 2002, pag. 82 onder 11/11.

24 Archief Gemeente Eijsden 1800-1828, inv. nr. 115,perceelsge-
wijze legger. Idem inv. nr. 116, aanwijzende tafel der eigenaars,
onder nr. 176 (Mathieu jeuckens).

25 RHCL, fonds notarissen, notaris. G. Ghijsen, residerend te
Eijsden, inv. nr. 261, akte datum genoemd, akte nr. 45.

26 RHCL,fonds notarissen, notaris EA.H. Brouwers, residerend
te Gronsveld, inv. nr. 8282, akte nr. 70 van 17 maart 1873.

27 RHCL, Memorie van Successie, Eijsden, ressort Meerssen, d.d.
30- 1 0- 1860.

28 RHCL, notarieel archief notaris R. De Cleijn Brem, reside-
rende te Eijsden, inv. nr. 8143, aktennrs. 55, 56 en 81, data
genoemd.
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29 RHCL, notarieel archief notaris. VVijnants, residerende te
Noorbeek, inv. nr. 8842, aktenr. 79, datum genoemd.

30 RHCL, notarieel archief; notaris R. De Cleijn Brem, reside-
rende te Eijsden, inv. nr. 8145, aktennrs. 132 en 133, d.d.
23- 1 0-1 882.

31 GAE 1828-1933, inv. nr. 1189. Er werd alleen een vergun-
ning verleend wanneer uiteraard aan alle eisen werd voldaan,
maar ook moest de aanvrager al voor 1-1-1904 het ctfibedrijf
uitoefenen.

32 Niet onvermeld mag blijven dat dit de ouders zijn van de
auteur, die in dit pand is geboren op 15 april 1958! Op deze
plaats tevens dank aan mijn moeder die mij vele details over de
bewoningsgeschiedenis van dit pand uit eigen ervaring wist te
vertellen.

33 Voor de familie Gorissen, zie: Kwartierstaat van Henk
_].L.M. Boersma (deel 3), in: Uit Eijsdens verleden nr. 4
(1978) pag. 25-30.

34 AGE 1828-1933, inv. nr. 1427. Hinderwetveigunning plaat-
sen hete lucht oven in bakkerij, 1928.



ReactieS van lezers
Rubriek Kent u ze nog?
Bewoners woningen Schoolstraat maken dagtocht naar Monschau, rond 1956

Van Ria Kicken - Schiepers ont-
Vingen Wij een aanvulling en een
correctie bij de foto op pagina
29. Ria is een dochter van
Martin Schiepers en Net van
Proemeren. Zij woonden in de
Schoolstraat, nu nummer 28.
Haar Vader was aannemer. Zij
kon ons Vertellen dat op de foto,
gemaakt in Monschau, bij num-
mer 1 vermeld kan Worden haar
moeder Net Schiepers-Van
Proerneren en bij nummer 11
Lena Schroen-janssen.

Verder meent zij dat de foto gemaakt is tussen 1948 en 1951 en niet
rond 1956. Inmiddels is ons ook bekend dat na de bouw van de
Woningen Schoolstraat 5 tot en met 21 (ca.1947) verschillende jaren
een dagtocht Werd georganiseerd met als doel de autochtone bewoners
en de nieuwkomers in de Schoolstraat nader met elkaar in contact te
brengen. (Dus toen reeds integratieprojecten.) Door deze nieuwe gege-
vens kunnen we aannemen dat deze busreis niet gesponsord werd door
de Boerenleenbank.

Rubriek Kent u ze nog?
Kerkelijk zangkoor St.-Joseph Oost-Maarland bij het 1o-jarig bestaansfeest in 1937
UEV 109 - oktober 2007 p.3o

Corry Claessens-Janssen, thans wonende te Meerssen, voorheen
wonende aan de Sint-Jozefstraat, liet ons weten dat de naam bij num-
mer 10, Michel Janssen, haar vader, niet juist is. Dit moet zijn Nandus
van de Berg.

2.0

Kent u ze nog?
Naar het kermisbal in de harmonie-

zaal kerkstraat 4, ca.1952

Fons Wolfs, Raadhuisstraat
Baer Liégeois, Breusterstraat
Monique Ramakers, Spauwenstraat
Nitta Liégeois, Breusterstraat
Frans Dassen, Breusterstraat
Zjif Huls, Raadhuisstraat
Lisette Henquet, Kerkstraat
Mia Huls, Raadhuisstraat
Guillaume Wolfs, Sint Martinusstraat
Amelie Huls, Raadhuisstraat
Luc Curfs, Sint Geertruid
Pierre Wolfs, Raadhuisstraat

.ObnT'

.GW-FWN."
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De namen van de straten zijn de
straatnamen waar de jongelui in
1952 woonden.
Foto: EV 4386.

René Huijnen
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Eijsdense fietsrenners

(1936-1937)
Fietsrenner Pierre Wolfs met ach-
ter hem zijn broer Jean Wolfs die
eveneens fietsrenner was en
rechts ZjifTheunissen.
Foto: EV 1589, ca.1936-1937.

Op de fiets Pierre Wolfs. De
gebroeders Pierre en Jean hadden
een fiets voor hun tweeën. Later
kochten ze samen een nieuwe
fiets, een Magneet. Gekoerst Werd
inWonck,Warsage, Montzen,
Herk ter Stad, Henri Chapelle,
Moeljngen,Voeren. Soms moest

14;

wel 100 km Worden gefietst al-
vorens men aan de Wedstrijd kon
beginnen. De familie Wolfs was
een echte renners familie.
Later zou hun jongere broerVic
eveneens fietsrenner worden.
De gebroeders Wolfs woonden aan
het Stationsplein nummer 26 thans
het Chinees-Indisch Restaurant.

Hun ouders exploiteerden er een
café. ZjifTheunissen, rechts op de
foto Was oud-Wielrennen Hij
woonde aan de Kerkstraat 17 waar
een groentewinkel met zaad- en
plantenhandel Was gevestigd.

René Huijnen
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Wandeling in het kasteelpark van

Zoals we bij het binnenkomen kunnen
zien, is het park vrij toegankelijk tussen
zonsopgang en zonsondergang. Dat is
een groot goed en het spreekt voor zich
dat we ten alle tijden de regels, zoals
die staan aangegeven aan de ingang,
zullen respecteren! We zijn te gast in de
tuin van de grafelijke familie.

We starten onze Wandeling aan
de barokfontein die zich op het
middenplein bevindt.
Op weg hier naar toe heeft u
kunnen zien dat het kasteel gele-
gen is temidden van lanen, tui-
nen, park en weilanden. Deze
entourage Vormt één geheel. Het

2.2

Eijsden

park zelf is einde 19e eeuw aan-
gelegd naar een ontwerp van
Duchène.Vanaf de plaats Waar we
nu staan, de barokfontein, is de
aanleg langs de twee hoofdassen
goed te zien.Van oost naar west
de beukenlaan die vanaf hier
overgaat in een dubbele lindelaan.

ï,
f'

I
l

i
I
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Op dezefoto zijn goed te zien de lnxetnin met de inmiddels verdwenen "bordnres" noordwestelijk van het kasteel en
noordoostelijk de moestuin. Beiden zijn, volgens renaissance inzichten, goed zichtbaar vanuit het kasteel. Verder ziet men
de Graaf de Geloeslaan die in het plan van aanleg de noord-zuid as vormt en de beuken/lindenlaan als oost-west as.
Aan de rechterkant op defoto, iets hor/en het midden, is een deel van de charmille goed zichtbaar
Foto: onbekend.
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De Graaf de Geloeslaan met de
platanen vormt de noord-zuid as.

De dikkopjes en jonge kikkers
die we zien in de vijver horen
hier niet thuis en zijn ten dode
opgeschreven. Kikkers en padden
zijn landdieren. Ze hebben het
water enkel nodig voor de voort-
planting. Nu, voor volwassen die-
ren is het niet moeilijk IN de
vijver te geraken. Maar om eruit
te komen is, met name voor de
jonge dieren, bijna onmogelijk.
Ze komen niet omhoog tegen de
steile Wand van de vijver. Toch
zijn er die er wel uitgeraken: de
bewoners van het kasteel zien
vanuit hun ramen dat het ijsvo-
geltje zich tegoed komt doen...

Detail van de barokvijver.
Foto: Guy Schroen, 2003; C5201 0A.

We gaan links het prachtige laantje
in. Dit laantje is een berceau,
ofwel loofgang. Maar hier gaat het
om een speciale berceau: het is
een charmille. Charme is het fran-
se woord voor haagbeuk, vandaar.
We lopen door en loofgang
gevormd door haagbeuken. Een
haagbeukenhaag dus en dat is echt
wat anders dan een beukenhaag.

Haagbeuk en beuk zijn twee ver-
schillende bomen en géén familie
van elkaar. Het verschil zit onder
meer in het blad: dat van de
haagbeuk is iets groter en grover
getand dan dat van de beuk. In de
winter is goed te zien cyf we met
een. haagbeukenhaag dan wel met
een beukenhaag te doen hebben.
De beukenhaag behoudt zijn blad.
We hebben dat allemaal wel eens
gezien: de herfst - en winterzon
kleuren dit blad dan goudgeel. De
winterse “beukenhaag” zonder
blad is dus een haagbeukenhaag.

We gaan het laantje in: rechts
zien we het restant van een zoge-
naamde kasteelfruitweide. Links
een nog tamelijk complete hoog-
stamboomgaard. Dit is een mooie
gelegenheid om ongezien de
groene specht, die We waar-
schijnlijk al hebben horen lachen,
te zien.Vogels laten zich het best
observeren wanneer je zelf uit
het zicht blijft: een haag zoals
deze is daarom ook zeer geschikt.
Aan het einde van dit laantje
passeren we “Les Roses”, zo
genoemd naar de rozenguirlandes
die inmiddels verdwenen (lees
vernield) zijn.Achter Les Roses
komen we aan de Voer, die op
deze plaats in de Maas uitmondt.
Even Verder stroomopwaarts staat,
in het buurtschap Caestert, een
Watermolen en is in de Voer een
vistrap aangebracht. Een zeer
mooi biotoop met in het voor-
jaar vele voorjaarsbloeiers. Iets

. V. . . _ - .
l
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De lindenlaan en de beukenlaan die samen de oost-west as vormen. Foto's: Guy Schroen, 2007; G563 47 en C56406.

naar links staat een monumentale
paardekastanje. Ook bomen kun-
nen monumenten zijn.

Paardekastanje. We kennen hem
allemaal van zijn opvallende bloe-
men: rechtopstaande bloeipluimen.
Men heeft wel eens gedacht dat
hij iets met paarden te maken
heeft.' in het bladmerk op de tak-
ken is het beeld van een hofjijzer
te zien. Maar zijn naam komt
uit het latijn: paard komt hier van
“para” en dat betekent “bij”. In
het latijn is paraveredus het woord
voor bijpaard, ofwel tweede paard
in een span. Een boom NAAST
de tamme kastanje, een bijpaard
dus! Overigens, de vruchten van de
paardekastanje worden graag door
vele wilde dieren gegeten.' wilde
zwijnen, herten en ook muizen.

We keren terug naar het midden-
plein en slaan linksaf de lindelaan
in. Deze lindes hebben in 1985
een aanzienlijke stormschade
opgelopen en zijn flink gesnoeid.

Lindes kunnen zeer oud worden
en zijn bij uitstek geschikt als
laanboom. We hebben hier te
maken met de winterlinde (de
bladschzjf is hartvormig en 3 tot
10 cm lang). De zomerlinde is als
autochtone boom zeer schaars. Het
nut van de linde lag van oudsher
in de vezelrijke bast: deze werd
gebruikt voor de produktie van
sandalen, matten en scheepstouw.
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Zicht op de Engelse landschapstnin in noord-westelijke richting.
Foto.' Guy Schroen, 2007; G86388.

Met de komst van hennep en vlas
verloor de boom zijn nut. Het
zachte hout heeft nagenoeg geen
waarde. Om die reden is onze
boom grotendeels uit onze bossen
verdwenen. Op de mergelhellingen
van Zuid-Limburg treft men hier
en daar nog bosrelicten aan.

Op enkele bomen zien we de
tondelzwam, een teken dat de
boom in slechte conditie is en
op den duur het loodje legt.
Gelukkig zijn hier en daar
nieuwe lindes geplant Waardoor
de lindenlaan als laan behouden
blijft.

De drie platanen met op de achtergrond een winterse lindenlaan.
Foto: Guy Sthroen, 2005; G56762.

Z4

Weet u trouwens dat deze bomen
een paradijs voor mezen zijn: zij
doen zich tegoed aan de duizen-
den bladluizen die op de heerlijk
geurende lindenbloesem afkomen.
Het is daarom beter uw auto in
het Voorjaar of zomer nooit onder
een lindeboom te parkeren!

We komen aan de Maas en slaan
rechtsaf. Hier komt de verrekij-
ker van pas Want er is altijd wel
iets te zien in en langs het water.
Maar ook in de oevervegetatie
(speerdistel) .
Vanuit de berceau en de lindelaan
komen we nu als het ware in een
ander park dat gekenmerkt wordt
door de engelse landschapsstijl.
Deze stijl gaat uit van het bestaan-
de landschapwe trefien gazons
aan met daarin verspreid boom_
groepen.Al meteen aan onze rech-
terhand zien We een groepje
mooie grote lindes met daartussen
de zomereik. Als het meezit horen
en zien we op de gazons daarach-
ter de groene specht schateren. Hij
wordt niet voor niets het voor-
jaarsveulen genoemd. Overigens,
een reden Waarom hij vaak in
gazons en Weilanden te zien is
omdat hij verzot is op mieren-
nesten.We volgen het pad en zien
links niet de mooiste maar Wel de
dikste boom van Limburg: de
canada-populier. Kenners schatten
hem 120 jaar oud.We hebben
voor u de omtrek nagemeten, hij
meet 8 meter!

Populieren behoren tot dezelfde
familie als de wilg. Beide soorten
werden aangeplant ten behoeve
van de hoatproduletie en groeien
zeer snel. De treurwilg (niet
inheems) en de Italiaanse populier
zijn wel de beroemdste. Binnen
de groep van populieren bestaan
vier soorten: de zwarte en de witte
populier, de balsempopulier (op
landgoed Altenbroele staat hiervan
een rij) en de ratelpopulier. Maar



De dikke boom aan de Maas. -- Vie-r ina-mum kunnen hem ontspannen

De dikste boom van Limburg: de Canada-populier in de jaren dertig van de
vorige eeuw Foto: onbekend.

om het ingewikkeld te maken
bestaan er vele kruisingen van
ingevoerde soorten. Onze boom
hier is, zoals gezegd, een canada-
populier, een kruising tussen de
zwarte en de amerikaanse popu-
lier. Hij wordt vaak, laatdunkend,
canadas genoemd. Overigens, krui-
sen is een ding, maar populieren
en ook wilgen hebben als eigen-
schap dat ze zeer gemakkelijk te
vermeerderen zijn door stekken:
een takje wordt afgesneden en in
de grond gestoken.Alle stekjes
van dezelfde moederboom (kloon)
hebben dezelfde eigenschappen.
Vandaar dat populieren langs
wegen (fweilanden er vaak precies
hetzelfde uitzien: allemaal diezelf-
de tak naar links of naar rechts.
Aan de weg tussen Margraten en
Sibbe staat aan de zuidzijde zo
een “eeneiige” tweeling.

Links van ons pad een bosrand,
rechts struweel met hier en daar
bomen. In het voorjaar groeit
hier volop daslook en aronskelk.
Ook heeft zich in deze “buurt”
een nieuwe bewoner gevestigd en
wel de das (meles meles). Bij het
pad rechtsaf gaan We even recht-
door: aan onze linkerhand staat
(achter de haagbeukhaag) een
grote zwarte walnoot. De oplet-
tende wandelaar ziet de vele
zwarte afgevallen vruchten liggen.

Links achter in het park bevindt
zich een ijskelder. Recent heeft

het IKL hier een deur in aange-
bracht met daarin een opening
ten behoeve van de vleermuizen.
Ook binnen in de ijskelder is een
en ander aangepast. Helaas is de
deur zodanig beschadigd dat het
IKL niet meer binnen kan om de
aanwezigheid van vleermuizen te
controleren.

We keren terug op onze schre-
den en nemen, met de zwarte
walnoot aan onze rechterhand,
het pad links (voorheen rechtsl).
Rechts zien we een aantal
bomen die kenmerkend zijn voor
de Engelse landschapsstijl.

Tuinarchitectuur: Het begin van
onze l/Vest-Europese tuincultuur
ligt in de late Middeleeuwen.
Tijdens de Renaissance wordt
voor het eerst een verband gelegd
tussen huis en omgeving. De
grondvorm is een vierkant. Vaak
wordt het nuttige met het aange-
name verenigd: de renaissancetuin
is een “kijktuin”. In de Barok
wordt de tuin ondergeschikt aan
de gebouwde architectuur.' huis en
tuin vormen e'én concept. De aan-
leg in geometrische perspectieven
dient om de werking van de archi-
tectuur te onderstrepen. Vanuit de
behuizing gezien is de baroktuin
een voortzetting van de architec-
tuur in het landschap. De recht-
hoek vormt het uitgangspunt voor
een optimaal perspectivistische
werking. Later zullen daar dia-
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gonale en stervormige lanen bij- l
komen. De baroktuin wordt laag l
gehouden.' de classisistische tuin-
beelden en vazen komen in deze l
tuin uitstekend tot hun recht. De l
renaissance - en baroktuin zijn
vanuit Italië en Frankrijk naar
ons land gekomenAan het einde
van de achttiende eeuw komt
vanuit Engeland de “landschaps-
stijl”. Een nieuwe romantische
waardering voor de natuur ligt
ten grondslag aan deze tuinaan-
leg. Men beoogt steeds wisselende
vergezichten met lommerrijke
rustplaatsen. Bomen krijgen weer `
alle kans, ze worden zelfs uit
alle windstreken ingevoerd. Men
zoekt de afwisseling niet alleen
in de vorm, bijvoorbeeld treur- en
zuilvormig, maar ook in de kleur:
bruinbladig en bont.

Hetgeen we nu rechts van ons
zien is dan ook zeer kenmerkend
voor deze Engelse landschapsstijl.
De bruine beuk rechts is hierin
een bepalend element.
Oorspronkelijk afkomstig uit
Zuid-Tirol, raakte hij vanaf
omstreeks 1800 verspreid. Schuin
daarachter staat de grove den.
“Onze” grove den is reeds aan
het begin van de jaartelling ver-
dwenen. De boom werd in de
achttiende eeuw opnieuw geïm-
porteerd als produktieboom. De
grove den, en zeker deze hier,
kan een uitstekende broedplaats
bieden voor de boomvalk.
Vervolgens zien We een rode mei-
doorn (Paulls Scralet). De rode
meidoorn is de tuinvorm van de
tweestijlige meidoorn. De vruch-
ten zijn ronder en roder. Zeer de
moeite waard als hij in bloei staat,
vooral ook omdat we hier in
Limburg hoofdzakelijk de witte
meidoorn zien.Verder naar rechts
staat de walnoot: de walnoot
onderscheidt zich Van de okker-
noot doordat hij grotere noten
heeft. Dan, mooi vrijstaand,
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een zogenaamde bonte beuk.
Geplant in 1964. Geen alledaagse
boom. Deze cultivars Werden
voornamelijk in het middellandse
zeegebied ontwikkeld. Als We
een blik Werpen, hoog, op de
vensters van het kasteel zien We
de sporen Van de kerkuilwe vol-
gen het pad, gaan even naar
rechts langs de drie monumentale
platanen en zien dan, alleen-
staand, de Liriodendron tulipifera.

Nu wordt het verwarrend want
zijn Nederlandse naam is tul-
penboom en dan denkt iedereen
aan de magnolia! Dit is géén
magnolia. De tulpenboom is
niet inheems maar komt van de
oostkust van Amerika. Sinds

Als deze treurbeuk eens kon vertellen.
Foto: Guy Schroen, 2007,' G563 72.

Doorkijk naar moestuin via smeed-
ijzeren sierhek.
Foto: Guy Schroen, 2007; G56779.

omstreeks 1800 wordt deze boom
in Europa toegepast. Het is in
alle opzichten een prachtige boom.
Hij komt laat en langzaam
in blad, een belevenis om van
dag tot dag te volgen. Eenmaal
gevormd lijkt het blad op een tulp
(zijn Franse naam is tulipier).
De bladsteel is zeer lang waar-
door de bladeren van de tulipier
altijd in beweging lijken, ook als
er geen wind is (de ratelpopulier
dankt hieraan zijn naam). De
bloemen van de tulipier zijn
sprookjesachtig mooi. EnJ alsof
het niet op kan: de bladeren
kleuren in de herfstzon goudgeel.
l/Vanneer men spreekt van een
Indian Summer komt dat onder
andere door deze boom. Om
nog twee mooi, gave exemplaren
te zien hoeft u niet ver te gaan:
ze staan in het park voor het
gemeentehuis van Eijsden.

Terwijl we het kasteel rechts van
ons houden, vervolgen we onze
Weg en zien recht voor ons de
metasequoia (geplant in 1960) en
links daarvan een “treurende”
treurbeuk.

Treurbomen zijn altijd geënte
bomen, hetgeen goed te zien bij
deze beuk. lbt recent was deze
boom een monumentale, natuurlij-
ke 'parasol”. Maar enkele takken
zijn afgebroken dan wel om vei-
ligheidsreden cytgezaagd. De won-
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den zijn bewerkt om rotting tegen
te gaan. Hopelijk herstelt hij zich
nog enigszins. Hij staat er nu wel
zeer treurig bij, deze treurbeuk.

Het jonge beukje (links) staat op
de plaats Waar tot voor kort een
tulpenboom stond die helaas niet
behouden kon Worden. Het
groepje eiken, even verder naar
links, is toch ook nog even het
vermelden Waard evenals de ging-
ko biloba die nu dienst doet als
“spechtenboom”. Men ziet de
vele gaten in de stam. De specht
gebruikt zijn snavel om te roffelen
(contact) maar ook om een nest-
holte in de boom uit te kappen.
Zoals de das zijn nagels (gereed-
schap) slijpt, houdt de specht zijn
snavel in conditieweet u trou-
wens dat zich in dat kleine spech-
tenschedeltje “schokbrekers”
bevinden? Dat mag ook Wel, hij
zou zich een hersenschudding
roffelen. Het mooi uitgepolijst gat
dat op ongeveer ooghoogte te
zien is, is ongetwijfeld de kraam-
kamer Van de groene specht.
Een aantal Van deze bomen heeft
in 1944 beschadiging opgelopen
door een Duits kanon dat toen
in het park stond.

Een laatste vermelding betreft het
gazon Waar We reeds omheen
gelopen zijn. De vier buxus-
boompjes vormen het restant van
een “broderie” die zich hier
bevond tot 1945. Met behulp van
buxus (broderie), parterres (per-
ken) en paden van steenslag
Waren hier als het Ware figuren
“geborduurd”. Dit, en de recht-
hoekige vorm, duidt op een oor-
spronkelijke barokaanleg.

Langs de prachtig geschoren
taxushaag, de moestuin en de
pepinière van het kasteel keren
we terug naar de vijver alwaar
onze wandeling eindigt.

Trees Jacobs
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Twee eenvoudige gevelkruisen
in Breust en Eijsden
(nummer 75 en 14)

Met dit artikel willen we aandacht besteden aan twee onop-
vallende gevelkruisjes, die beide reeds jaren het straatbeeld
sieren, maar desondanks door weinigen worden opgemerkt.
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Situatieschets waarop de plaats van beide kruisen is aangegeven.

Het kruisje boven de toegangsdeur van woning Mariaplein nr.2.
Foto: Bèr Pachen, 2008.

Nummer75

Aan het Mariaplein, in de oude dorpskom van
Eijsden, hangt boven de voordeur van Woning nr. 2
een eenvoudig kruisje, niet meer dan een kruisvorm
van simpel houtwerk en zonder corpus. Het kruisje
moet omstreeks 1905 hier geplaatst zijn Want in dat
jaar vestigde zich in Eijsden de Franse kloosterorde
Les filles de la SainteVierge.Vanafjuli 1906 exploi-
teerden deze zusters in dit gebouw en in enkele
omliggende panden een retraitehuis. Naast retraites
voor Welgestelde dames Waren de groepsretraites voor
huisvrouwen en voor arbeidsters uit de Maastrichtse
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Ansichtkaart: collectie Bèr Pachen.

fabrieken de belangrijkste activiteiten. De deelnemers
bleven gewoonlijk drie tot vijf dagen. Zij genoten
dan, Weliswaar in lichte afzondering, van een welda-
dige rust, hoewel bezinning over geloofswaarden, uit
het oogpunt van de zusters gezien, toch een van de
voornaamste doelen van de retraite was. Door erva-
ren predikanten, meestal paters Redemptoristen, wer-
den de dames retraitanten tijdens godsdienstige bij-
eenkomsten de Christelijke waarden voorgehouden
die in het katholieke gezin van groot belang geacht
Werden. In 1934 Vertrokken de zusters naar elders.
Het kruisje bleef en het hangt er nog steeds, inmid-
dels zelfs al meer dan 100 jaar lang.

Ansichtkaart verzonden op 9 april 1908 aan Mej.
MariaVerbiest te Breukelen. Een der zusters beves-
tigt per postkaart de reservering voor deelname aan
een retraite, die van 25 tot 30 april gehouden werd.
Op deze afbeelding is het kruisje boven de toe-
gangsdeur duidelijk te zien.

Ansichtkaart uit 1902. Naar blijkt was er toen nog geen kruisje.
Ansichtkaart: collectie Bèr Pachen

Bron: Limburger Koerier van 17julí 1906 en van 12 oktober 1907.
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Nummer 14

Het andere kruisje hangt
in Breust tegen de gevel
van de woning
Emmastraat 26.
Onopvallend, zonder
meer! En inderdaad door
weinigen opgemerkt!
Toch hangt het er al vele
jaren. MevrouwWolfs-
RockX vertelde ons dat
het kruisje in de twinti-
ger jaren van de vorige
eeuw hier tegen de gevel
gehangen werd door de
bouwer van de Woning,
dhr. Hubert Wolfs, kleer-
maker, bij ouderen beter
bekent als De Sjnijder.

Door het plaatsen van een kruisje of een huiskapel-
letje smeekten de gelovige mensen bescherming af
over huis en goed en zijn bewoners. De latere
bewoners, de familie VictorWolfs-Theunisz en de
familie Gerard Wolfs-Rockx, hechtten veel waarde
aan dit devote gebruik en hielden het kruisje in per-
fecte staat. Ook een kruisje als dit, eenvoudig en
zonder pretentie, komt een Waardevolle plaats toe in
het uitgebreide patrimonium van weg- en veldkrui-
sen in Eijsden.

Emmastraat 26. Eikenhouten
kruisje, 22 X 43 cm. met metalen
corpus.
Foto: Guy Schroen, 2008.

Emmastraat 26. Het gevelkruisje, onopvallend, bescheiden en zonder
pretentie.
Foto: Guy Sch roen, 2008.

Bèr Pachen
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Limburger Koerier 1900 (28 juni-14 augustus)

VEETENTOONSTELLING.
.MAASTRICHI 28juni. In de gis-
terenavond te Maastricht gehouden ver-
gadering van het bestuur der Afdeeling
Maastricht van de Maatschappij van
Landbouw, is definitief besloten tot
het houden eener veetentoonstelling te
Eijsden in het schoone park van het
kasteel van den Hoog Wel Ceb. heer
Graaf de Geloes en wel op Dinsdag
28 Augustus a.s.
Die tentoonstelling zal niet alleen
betrekking hebben op vee toebe-
hoorende aan leden der Maatschappij
uit de afdeeling Maastricht, maar ook
bij' gunstige uitzondering voor vee
van leden uit de afdeelingen Gulpen,
Meerssen, Heerlen en Sittard.
Flinke premíën, medailles, eerediplo-
ma's en eervolle vermeldingen zullen in
elke der categorieën, paarden, hoornvee
en varkens worden toegekend, terwijl
verder bepaald is dat ook andere vee-
soorten, pluimgedíerte en alle op vee en
landbouw betrekking hebbende voor-
werpen tentoongesteld kunnen worden.
Daags vôôr de tentoonstelling, name-
lijk kennismaandag 27 Augustus
a.s. zal te Eijsden van wege het
Landbouwcasino aldaar een melkwed-
strijd gehouden worden

(LAK. ZATERDAG 30 JUNI 1900)

.pmmg;
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henäeop de onbehearde
nalatenschap van

MICHAEL HUIJNEN,
-l'åátst gewoond hebbende
te Maarland, gemeente
Eijsdenen aldaar overle-
dan âåfen December 1886,

Lworden hij fißza øpge*
roepenom zich-mšja
noodiga stukken tevar'
voegenbij dar-ï ándergetoe
'gendeCurator dier nalaten'
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'_ Maastrichå,30 Juni 1900
fieldsvan Justitie

(LK. ZATERDAG 30 JUNI 1900)

Wagens vermindering
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(LK. ZATERDAG 7 jun 1900)
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EISDEN, 12]uli. De prijs der zwarte
kersen varieert van 20 tot 25franken
per 100 kilo, een betrekkelijk lage prijs
indien men in aanmerking neemt het
hooge plukloon van 2% tot 3 franken
plus kost per dag.

(L.K. ZATERDAG 14 JULI 1900)

EISDEN, 20]uli.1en bewijze dat de
kersenoogst dit jaar nog al een aardig
centje opbrengt diene dat, bij het begin
dezer week op één dag niet minder dan
ongeveer 80.000 KG. kersen werden
verzonden berekend tegen den prijs van
35frank per 100 KG. alsdan voor
eene som vanfrs. 28.000.

(LK. ZATERDAG 21 JULI 1900)

Te huren te EIJSDEN

(Neêrl.
Limburg) een fraai

. kleinmodern

Huis
in dekom des :hr goed
beplante LUST en EIF-
TENTULN, mvdv-ifm

:minuten3.;
hut. W;

W Mul U
1m'. Adm.`7'1hliå DES
oNDHmm;Ewam. o

MELKWEDSTRIJD.
EUSDEN, 28juli. Zooals bekend
is geeft ons Landbouwcasino op
27 Augustus, kermismaandag, een
wedstrijd in het melken; aan dezen
wedstrijd in het schoone park van
het kasteel, kunnen alleen deelnemen
ingezetenen van Eijsden en Mesch.
Prijzen worden toegekend vanf 15,
12, 10, 7 enf5 met diploma's.
Deze wedstrijd, opgeluisterd door
Harmoniernuziek, belooft schitterend
te worden.
Den volgenden dag, 28 Augustus,
zal vanwege de afdeeling Maastricht
der Mij. van Landbouw eene groote
veetentoonstelling gehouden wor-
den, de laatste dezer Maatschappij.
Daaraan kunnen deelnemen leden der
efdeelingen Sittard, Heerlen, Gulpen
en Maastricht; reeds werden tal van
aangiften ontvangen, en wij twijfelen
niet, of ook deze tentoonstelling in
't prachtige Kasteelpark zal uitmun-
tend slagen en veel volk naar Eijsden
lokken. Men hoopt van de Mij. der
Staatsspoorwegen gunstige voorwaarden
van vervoer te bekomen, alsmede eene
geschikte regeling der treinen voor de
terugreis.

Melkweüslrijd ta Eisden,
27 Augustus.

Deelnemers uit EYSDEN en MESCH moeten zich
voor of op Dinsdag 31 Juli aanmelden bü dan on-
dergeteekende. Alle deelnemers zijn verplicht èn in-
structies bij te wonen, te geven Dinsdagavond 31 Juli
om 7 uur in het Casinolokaal, door dan Hoor Van
Weijden: Claterbos, zuivelconsulent.

De Secretaris van het Landbouwflasüm,
HHEUNENS s

30

KERSENOOGST.
De kersenoogst loopt op een einde. ,t Is
voor de inwoners van dit dorp, alsmede
voor de landbouwers der omstreken een
gezegend jaar geweest. VVekenlang werden
elken avond 30 à 40 duizend kilo ter
markt aangevoerd aan prijzen tusschen
15 en 35frank de 100 kilo. Menzge
boer haalt meer geld in een jaar als dit
uit zijn kersenoogst dan uit zijne granen.

(LK. ZATERDAG 28q 1900)

±±±
snoof:

VEETENTUUNSTELLING
te Eijsden

Yßll

maa
Paarden, Hoornvee en Varkens,

voo;I leden de: Ard. Maastricht,
Meerssen, Sittard, Heerlen en Gulpen,

Aangifte un inunflingnn vóór 18 Aug.
Aangifte voor het dinar vóór 21 Aug.

(LK. ZATERDAG 11 AUGUSTUS 1900)

EYSDEN 13 Aug. Naar wij vernemen
is onze vroegere dorpsgenoot de heer
Mlï.` Pick te Doetingem bij het onlangs
te Amsterdam gehouden examen geslaagd
voor Commies bij de Hollandse Yseren
Spoorweg Maatschappij.

(LK. DINSDAG 14 AUGUSTUS 1900)

KK. Militaire Vereeniging te Maastricht.
De lichting 1900 bestond voor het gar-
nizoen te Maastricht uit ongeveer hon-
derdtwaalf manschappen. Hierin zijn
de Maastrichtenaren niet begrepen.
In de namenlijst trefiïfn we o.a.:
Njacobs Eijsden, E. Indenbraak
Eijsden, L. Martens Eijsden, M.
Gilissen Eijsden, A. Meertens Eijsden.

Bèr Pachen
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