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Van de Redactie

Na enkele maanden niets van ons gezien te hebben
ontvangt U nu een dubbel nummer „Uit Eijsdens
Verleden", dat geheel gewijd is aan de Bronk in
Eijsden. Gedurende het afgelopen jaar is er heel
wat vergaderd en uitgezocht. Uitgangspunt was het
boekje van kapelaan J .Hegtermans over de Bronk,
dat in 1975 door hem werd uitgegeven. In overleg
met hem heeft de redactie besloten de inhoud van
het boekje te herzien en eventueel aan te vullen.
Het eindproduct heeft U nu onder ogen.
Compleet is het boekje bij lange na niet: het han-
delt vooral over de Bronk in Eijsden, de andere
kerkdorpen worden slechts zijdelings vermeld. Wij
zijn er ons terdege van bewust dat er over de Bronk
veel meer te schrijven is, maar dit lag nu niet bin-
nen de mogelijkheden.
Graag willen wij pastor J. Hegtermans hierbij
dank zeggen voor het initiatief dat hij destijds
heeft genomen om een groot aantal zaken over de
Eijsdense Bronk op papier te zetten.
Behalve onze eigen leden hebben veel Eijsdenaren
aan deze herziene uitgave meegewerkt door het be-
schikbaar stellen van fotomateriaal of anderszins.
De heren Louis Wolfs en Giel Wolfs willen wij met
name noemen.
Tenslotte hopen wij dat U begrijpt dat een dubbel
nummer ook de prijs verdubbelt, waarbij U er dan
nog genadig vanaf komt aangezien dit boekwerk
maar liefst 68 bladzijden telt.

N.B.
Opmerkingen en aanvullingen op de inhoud van
dit boekje zijn uiteraard welkom.
In het vorige boekje (Uit Eijsdens Verleden,
december 1980, nummer 12) werd een vergissing
gemaakt. Bij de foto op de omslag stond vermeld
dat deze van P. Rutten was, terwijl deze van I-I. L.
Mordang was.

Eijsden, juni 1981
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Een kleintje om te beginnen

In het begin van de jaren zeventig komen als maar
meer nieuwe mensen in Eijsden wonen. Plan
Noord, Beezepool en Emmaplan stromen vol. Er
wordt telkens meer gevraagd naar informatie over
de Bronk: hét grote en unieke evenement van
Eijsden.
Graag heb ik deze informatie willen geven, aan-
vankelijk in de vorm van een kort stenciltje. ln
1975 is het een heel boekje geworden: „Bronk ien
Eèsjde” met de vraag naar correcties, aanvullingen
en gegevens (vooral ook historische).
Het was haastwerk toentertijd, maar bedoeld als
een begin. Nu ligt er een nieuw „Bronkboekje”
voor u, beste lezeres en lezer, met heel wat aanvul-
lingen en verbeteringen. Maar toch... ook deze uit-
gave is alleen maar een volgende stap. Wat is er
toch eindeloos veel te vertellen over onze Bronk!
Deze tweede uitgave dankt U voornamelijk aan een
enthousiaste groep Eijsdenaren, die samen met mij
aan het werk zijn gegaan.
Ook nu weer heb ik er met ontzettend veel plezier
aan gewerkt en met een beetje trots, omdat ik me
nu eenmaal een nazaat mag noemen van een be-
kende Eijsdense familie, die hier woonde en leefde
vanaf het jaar 1658.

Wanneer hier gesproken wordt over Eijsden, dan
wordt doorgaans de hele (burgerlijke) gemeente
bedoeld. Toch gaat het verhaal vooral over Breust,
Eijsden-dorp en Caestert. De andere woonkernen
komen ook nu weer te weinig aan hun trekken.
Hiervoor mijn excuus, volgende keer maar weer
beter.
Het verhaal over onze Bronk mag U beschouwen
als een groots en smakelijk diner met vele gangen.
Dit bescheiden entree wil ik afronden met een ci-
taat van een echte Eijsdenaar, die al iets ouder is:
„Veel zaken van de Bronk zijn moeilijk onder
woorden te brengen. Ze lenen zich niet voor louter
een opsomming van feiten. Het is meer een kwestie
van aanvoelen, van smaak en vooral van meedoen,
ondergaan en beleven”.
Dit is de algemene strekking van dit boek.

1981

Jean Hegtermans, pastor
Kloosterstraat 19
Holtum - Born
tel.: 04498-52396



Inleiding

l-let woord Bronk is verwant aan het werkwoord
Bronken. In het Algemeen Nederlands: pronk en
pronken. Op hun beurt verwant met het Duits-
talige Prunk en prunken.
De Bronk is allereerst een pronk- of sierstoet: de
processie ter ere van het Allerheiligste (geconsa-
creerde hostie, vervat in een kostbare schrijn of
monstrans).
De Bronk is de jaarlijkse Sacramentsprocessie die
in Breust-Eijsden plaats vindt op de tweede zondag
na het Pinksterfeest.
De Bronk is verder het dorp zelf, dat feestelijk
pronkt door zijn versieringen van vlaggen, vanen,
bloemtapijten, erebogen, kaarsverlichting in de
ramen, processievaantjes en met bloemen bestrooi-
de straten.
Bovendien gebruikt men het woord Bronk ook
voor de feestdagen van en voor het feestelijk ge-
beuren rondom de Sacramentsprocessíe. Het is
alles pronk, een lust voor het oog.
Bronken is de Bronk vieren.

Vóór de oorlog trok in iedere parochie (kerkelijke
gemeente) de processie uit, behalve in Nederland
boven de grote rivieren: het bekende processiever-
bod. In de laatste tien tot twintig jaren is dit in zeer
veel plaatsen in onbruik geraakt, niet in de laatste
plaats omdat het min of meer verworden was tot
een formalisme. In Eijsden zijn er nog steeds heel
wat gebruiken bewaard rondom de processie, die
alle tezamen de „Bronk” vormen.

Traditie

De Bronk in Eijsden is rijk aan tradities.
Het woord traditie wordt in de woordenboeken on-
geveer als volgt omschreven: Traditie is het van
geslacht op geslacht overleveren van instellingen,
gebruiken, gewoonten, geloofsgegevens, enzo-
voort. Deze overlevering gebeurt meestal monde-
ling of door het in de praktijk beleven van iets.
Hierbij horen dus lang geleden in het leven en door
vrijwel iedereen geaccepteerde gewoonten, prak-
tijken en gebruiken die sinds mensenheugenis
bestaan.
Het woord folklore betekent hetzelfde met de bij-

betekenis: geworteld in het volk.
Traditie wordt iets door het jarenlang op dezelfde
manier te doen. Het brengt een zeker vast ge-
dragspatroon mee. Een voorbeeld hiervan is het
volgende: Sinds een jaar of vijftien wordt tijdens
of na de processie aan de zieken, bejaarden of min-
der validen in het ziekenhuis een fruitmandje na-
mens de parochie aangeboden. Velen spreken nu al
van een traditie die in ere moet worden gehouden.
Voor een goede en zinvolle instandhouding van
tradities lijkt mij het maken van onderscheid van
heel groot belang.
Men moet onderscheid maken tussen wat wezenlijk
tot de traditie behoort en datgene wat bijkomstig is
en naar wisselende omstandigheden verandert.
Bijvoorbeeld: Het is een oude traditie dat ”t Joenk-
hèèd de eer gaat brengen aan de pastoor van de
parochie. ln de vorige eeuwen woonde de pastoor
van de parochie van Breust vlak bij de St.-
Martinuskerk in Breust. Naderhand is de parochie
van Breust en het oude rectoraat van Eijsden
samengevoegd tot één parochie: Breust-Eijsden.
De oude pastooorswoning werd afgebroken en on-
ze pastoor woont nu in de Kerkstraat, in Eijsden.
Wezenlijk tot de traditie behoort het eer brengen
aan de pastoor. Bijkomstig en veranderlijk is de
plaats waar het huis van de pastoor staat. Men zou
dus nu volgens traditie moeten optrekken naar de
pastorie in de Kerkstraat en niet naar een pastorie
of andere plek in Breust, waar geen pastoor meer
woont. Toch probeert men het vol te houden op
telkens wisselende punten in Breust zelf.
Het lijkt erop dat de pastoor nu de eer voor zich-
zelf moet halen in Breust, in plaats van dat men
hem respect betuigt door hem de eer te brengen!
Dit argument is natuurlijk niet helemáál juist. Eer-
tijds deed een hoge overheid ook haar intrede in
een stad om de eer in ontvangst te nemen.
Het zou sterk aan te bevelen zijn om zich op alle
onderdelen van de Bronk te bezinnen in het licht
van de betekenis en inhoud van het woord traditie.
Is dat niet een taak voor het processiecomité,
,t Joenkhééd en voor iedere echte Bronkvierder?
Samen erover praten, de zaak uitzuiveren en pro-
pageren zal voorkomen dat deze rijkdom ooit ver-
loren gaat en zal de Broenk van Eèsjde nog sjoen-
der, nog beter, nog levender en nog aantrekkelijker
maken.
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A 2. Het brengen van de eer aan pastoor Debets toen de pastorie in Breust nog bestond.

<1
I. Deze afbeelding laat een vergunning van 10 juni
1700 zien, waarbij de kasteelheer aan de Jonkheid
van Eijsden toestemming geeft om drie dagen lang
het vrije dansspel te beoefenen. Dit zeldzame stuk
is het oudst bekende waarin de Eijsdense cramig-
non onder de naam „vrijdansspel” genoemd
wordt. Het is interessant om te lezen hoe toen
Bronk gevierd werd. De muzikanten die de réj in
die tijd begeleidden heetten „speelluyden”. We
zien ook dat de „buydeldragers” aan vreemden
een vergoeding vroegen om mee te mogen dansen.
Verder wordt toestemming gegeven aan de Jonk-
heid om twee dagen lang schilden te steken en
daarvoor linten uit te reiken. Deze al lang uit-
gestorven merkwaardige Bronkactiviteit vond
plaats op het marktschip dat regelmatig tussen
Luik en Maastricht op en neer voer. De bedoelde
schilden waren versierd met het adellijk wapen van
de Eijsdense kasteelheer. We weten niet precies wat

we ons bij dit schilden steken moeten voorstellen.
Maar mogelijk is dat één persoon voorzien van een
stok of lans een ander persoon, beschermd door-
een schild, moest proberen omver te duwen,
respectievelijk in de Maas te doen belanden. Ge-
bruiken als deze komen nu nog op bepaalde plaat-
sen in Europa voor.
Tenslotte krijgt de Jonkheid ook nog toestemming
om te gaan vissen in de Maas. Drie trekken moch-
ten in de rivier gedaan worden. Het was een bijzon-
dere gunst omdat het vissen aan de kasteelheer toe-
behoorde.
In ruil voor al deze vergunde Bronkpleziertjes eiste
de kasteelheer wel van de Jonkheid (letterlijk de
„Jonckmans”) dat ze zich netjes gedroegen en dat
ze niet bij nacht en ontij op de straten zouden
ravotten!
Foto.' H. L. Mordang, Rijksarchief in Limburg,
L. V. O. 5125.



De Joenkhèèd

Iedere jongen en meisje vanaf 16 jaar hoort tot de
Joenkhèèd (de jeugd). Dit houdt op bij huwelijk,
bij vertrek naar elders of als men sterft als Joenk-
maan of Joenkfer. (Zo horen ook de priesters van
de parochie bij de Jonkheid.)
Voor de Bronk komt het Joenkhèèd bij hen aan-
kloppen om hun iengelaog (soort contributie, vgl.
inlage, inleggeld). Als men niet betaalt, dan wordt
men uitgesloten en neemt men niet deel aan de lote-
rij die onder de leden van de Jonkheid wordt ge-
houden. Bij betaling van je iengelaog ontvang je
een strikje van een bepaalde kleur, dat je links op
de borst draagt: het teken dat je erbij hoort.
Breust draagt een blauw strikje, Caestert een wit
strikje, Eijsden een groen strikje, Mesch een rood-
wit-blauwe cocarde. ln Oost en Maarland draagt
men geen strikjes.
Elk Joenkhèèd kan zich verheugen in het bezit van
een patroon of patrones (beschermheilige).
Zij dragen het beeld van die heilige in hun midden
mee in de processie. De heilige wordt beschouwd
als een van hen en er bestaat een typische soort
amicaliteit en gemoedelijkheid tussen de meisjes en
jongens en hun heilige; wat natuurlijk nooit mag
ontaarden en stijlloosheid en gebrek aan respect.
Zo krijgt het heiligenbeeld het strikje van de
Joenkhèèd opgespeld en zie je wel eens tijdens de
pauze van de processie het beeld tussen de jongelui
staan aan de toog in het cafè bij het nuttigen van
een verfrissend glaasje bier.
Breust heeft uiteraard de bisschop St.-Martinus tot
beschermer; de patroon van Caestert is de H. Nico-
laas, die in oude tijden in een kapel in Hoog-
Caestert vereerd werd. Eijsden heeft een bijzonde-
re band met St.-Christina, die voorgesteld wordt
als een maagd met in de ene hand een pijlenbundel
en in de andere hand een palmtak. Ze wordt
vriendschappelijk 't Mèètske genoemd. De be-
schermheilige van Maarland is St.-Remigius; van
Mesch de H. Pancratius, voorgesteld als een ridder
en van Oost St.-Sebastianus, tevens patroon van de
schutterij van Oost-Maarland.

Belast met vele taken

Voor iemand die niet in Eijsden is ingeburgerd, 3. Sint-Martinus, patroonheilige van de Jonkheia'
valt de Jonkheid maar weinig op. Het lijkt op het van Breust (1980). Foto.' Paul Rutten.



D
4. Sint-Nicolaas, pqtroonheílíge van de Jonkheid
van Caestert (1980). Foto.' Paul Rutten.

eerste gezicht een instelling uit het verleden met
maar weinig inhoud. Zelfs Eijsdenaren die hier ge-
boren en getogen zijn, vertelden mij wel eens: „De
Jonkheid bestaat alleen maar met de Bronk, verder
betekent het eigenlijk niets.”
Toch is niets minder waar dan dit!
De jeugd van Eijsden heeft sinds onheuglijke tij-
den een belangrijke plaats in het gemeenschaps-
leven gehad. Dit is misschien een van de verklarin-
gen, waarom ze dat in moderne dingen nu nog doet
in zo groten getale.
De Joenkhèèd heeft vanouds vele taken.
Allereerst: Bronken (de Bronk vieren; erin voor-
gaan voor iedereen). Dat houdt heel wat in: mee-
trekken in de processie, aanwezig zijn bij en mee-
vieren van de Joenkhèèdsmis, speciaal voor hen
bestemd; verder het vèèndeldrieje voor priesters en
grafelijke familie en voorgaan in de réj (cramig-
non). We komen in de volgende bladzijden op al
deze dingen nog wat uitvoeriger terug. Maar ook
buiten de Bronk staat er door het jaar heen heel
wat op het program.
Op de eerste plaats het optrekken, waarover straks

“Wrešš
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ook wat meer. Verder verzorgt de Jonkheid het op-
zetten van de erebogen bij de processie en andere
gelegenheden. Ze versieren straat en woning met
groen (slingers) en papieren roosjes voor een gou-
den bruidspaar, voor een neomist, voor een te in-
stalleren burgemeester. Bij gelegenheid van een zil-
veren of gouden priesterfeest versieren zij de wo-`
ning van de priester en de straten naar de kerk en
regelen de stoet naar de kerk.
Zij verzorgen soms de feestprogramma's en bij
speciale kerkelijke feesten worden door hen de
kerken versierd. Bij dit alles behoren de meisjes
behoorlijk mee te doen. Terwijl de jongens meer
het ruwere en zwaardere werk voor hun rekening
nemen, zullen de meisjes het lichtere werk doen.
Heel specifiek is het maken van vele duizenden pa-
pieren roosjes, een kunst die ze van hun moeders
leren en waarmee ze soms vele weken van te voren
al bezig zijn.
Bij de begrafenis van een ongehuwde: een Joenk-
maan of Joenkfer (ze kunnen ook hoogbejaard
zijn) is het Joenkhèèd aanwezig in de rouwstoet, de
kerk en op het kerkhof.



5. Het gereed maken van de erebogen in de Kerkstraat (1979). Foto: H. de Vrede.

't Maoëke van kaeëtelmeziek

Een heel interessant gebruik, dat bij de jeugd in
onze streken en ook hier in Eijsden nog bestaat, is
het kaeëtelmeziek maoëke.
Om hier iets van te begrijpen, eerst even het vol-
gende. Volgens de wet van de katholieke kerk moet
iedereen, die voornemens is een kerkelijk huwelijk
aan te gaan, drie keer „geroepen” worden tijdens
een kerkelijke dienst, die druk bezocht wordt.
Het komt hier op neer, dat de bruidsparen op de
drie opeenvolgende zondagen voorafgaande aan
hun trouwdag aan iedereen bekend worden ge-
maakt. Iedereen, die op de hoogte is van een kerke-
lijk huwelijksbeletsel, is dan verplicht dit aan de
pastoor of de bisschop aan te geven om te voor-
komen dat zo”n huwelijk onwettig of ongeoor-
loofd wordt gesloten.

10

Op de derde zondag voor het huwelijk gaat men
dus officieel in ondertrouw. Wanneer nu een
weduwnaar of weduwe hertrouwt, dan geldt dit
„roepen” ook voor hen. Vanaf maandag na de
eerste roep begint de Jonkheid dan ketelmuziek te
maken voor de deur van betrokkene. Dit gaat
avond aan avond door, totdat de ondertrouwde dit
afkoopt men een royale tractatie. Hierbij komt
heel wat onderhandelen te pas en is de afkoopsom
niet hoog genoeg, dan gaat het lawaai door. Het is
wel eens gebeurd dat iemand met ketelmuziek op
zijn trouwdag naar de kerk is gebracht. Men houdt
dan pas op bij het begin van de kerkelijke dienst
om deze dienst niet te verstoren en uit respect voor
het godsdienstige.
Vroeger ging het maken van ketelmuziek door tot
laat in de avond, totdat men moe werd. Nu houdt
men vóór tien uur op in verband met de burgerlijke



wetgeving op het maken van burengerucht en 0m-
dat men rekening houdt met kleine kinderen in de
buurt.
Het ketelmuziek maken bestaat hierin, dat men la-
waai maakt met alles wat maar lawaai kan maken,
liefst zo doordringend mogelijk. Men gebruikt bij
voorkeur deksels, ketels, granaathulzen en gasfles~
sen, die een „mooie” klank geven. IJzeren velgen
(karrèpe) gecombineerd met een zeis (miej) maken
vanouds een prácht „muziek”!

ln een eeuw waarin bijna iedereen kan lezen en
schrijven, wordt op de meeste plaatsen de kerke-
lijke wet van de drie roepen niet meer onderhou-
den, omdat ze zinloos is geworden. Op de zon-
dagen wordt bij de voorbeden van alle missen ook
gebeden voor de aanstaande bruidsparen.
Het is een goede zaak dat de jeugd wél het maken
van ketelmuziek nog steeds begint op de maandag
drie weken voor het huwelijk. „Een goede zaak?”
zal de vreemdeling zeggen met een dik vraagteken!

6. Ketelmuzíek in Mesch (1980). F010:PaulRutten



Is het niet liefdeloos en onchristelijk? We moeten
dan weten dat óók het „slachtoffer” er meestal op
stáát, dat men ketelmuziek komt maken. Van te
voren wordt er in alle pais en vree onderhandeld en
worden er afspraken gemaakt. De huwende vat dit
in de regel op als een interessante gelegenheid om
de jeugd eens te tracteren.
De prijs wordt nooit boven de draagkracht van de
gever vastgesteld. Meestal worden er afspraken ge-
maakt over tijd en plaats in verband met over-
komst van familie uit andere plaatsen en de nacht-
rust van eventuele kinderen in de naaste buurt. Een
typische zaak. Waar komt dit gebruik vandaan?
Er zijn mensen die vermoeden dat dit een heel oud
gebruik is, dat stamt uit de heidense tijd van onze
voorouders. Men deed dit dan om de boze geest te
verdrijven, meent men, misschien wel de geest van
de jaloerse overleden huwelijkspartner. Anderen
vermoeden dat het stamt uit oude tijden waarin het
contact van de jongens en meisjes zich beperkte tot
de kermis- en Bronkdagen. Het was toen heel wat
moeilijker om de man of vrouw van je keuze te vin-
den en als de weduwen en weduwnaars dan ook
nog de spoeling erg dun gingen maken, dan...
I-let maken van ketelmuziek moet men dan opvat-
ten als een soort wraakoefening om het hertrouwen
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zoveel mogelijk te voorkomen. Het spreekt dan
weer vanzelf dat de man of vrouw die de huwe-
lijksplannen toch wilde doordrijven ervoor moest
boeten en betalen.
Volgens Guillaume Smeets, een ongeveer 70-jarige
die in de buurt van Visé woont en oorspronkelijk
van Mesch vandaan komt, zou er geen ketelmuziek
gemaakt worden bij een weduwnaar die met een
weduwe gaat trouwen. Dit gebruik zou er dan op
duiden dat er ketelmuziek gemaakt werd om te
voorkomen, dat er al te veel Joenkfers en Joenk-
mannen verloren gingen voor de eigen Joenkhèèd.
Bovendien kan het ketelmuziek maken de beteke-
nis hebben gehad van zoiets als uitjouwen, omdat
het voor een Joenkfer die met een weduwnaar ging
trouwen en omgekeerd voor een weduwe die met
een Joenkmaan in de huwelijksboot ging stappen,
als een schande gold, omdat zij geen partij uit hun
Jonkheid hadden kunnen krijgen.
Kortom, de Joenkhèèd heeft vanouds een nogal
uitgebreide taak bij heel wat feestelijkheden in
onze dorpen en ook bij een enkele droeve gebeurte-
nis. Ook in lang vervlogen eeuwen wist deze jeugd
al dat niets gaat zonder de nodige structuren en af-
spraken. Daarom komen we nu als vanzelf bij ”t
Joenkhèèd terecht.



,t Joenkhèèd
(De Uëverighèèd)

,t Joenkhèèd (de Uëverighèèd) is een soort bestuur
van de Joenkhèèd. Meestal bestaat dit uit vier per-
sonen:
de kaptejn, de leider of voorzitter;
de lutenaant, de plaatsvervanger en helper van de
kapitein;
de vèêndrig, de vaandeldrager van het Jonkheid en
medebestuurslid;
de sikretaoëris, die de functie bekleedt van
secretaris-penningmeester. Hij beheert het geld en
hoort het verslagboek bij te houden.
Oost, Mesch en Caestert kennen geen sekretaris.

,t Optrikke van 't Joenkhèèd

Telkenjare trekt de jeugd op en verzamelt zich in
een café waar de nieuwe functies van het Joenk-
hèèd bij opbod worden verkocht. Dit gebeurt
onder leiding van de aftredende kapitein.
Traditioneel ziet men dat in Breust-Eijsden gebeu-
ren op Pinkstermaandag na de Hoogmis van tien
uur. In oude tijden werd er geen vergadering uitge-
schreven. Iedereen wist het vanzelf wel en men
attendeerde elkaar hierop van mond tot mond.
Nu de begintijden van de Hoogmissen in Breust-
Eijsden heel anders liggen, houdt men vast aan de
tijd van ongeveer elf uur, het oude tijdstip dus.
Eijsden kwam vroeger samen in de Kerkstraat in
een café, waar een Joenkmaan en een Joenkfer
woonde, naast het hoekhuis tegenover de zaak
Partouns. Later trok men op bij Leonie van Piters
(ook een Joenkfer) aon de Maos (Diepstraat). Ook
in deze jaren verzamelt zich Eijsden nog steeds op
deze plaats, waar thans de oudste Joenkmaan
woont.
Het is een oude regel om op te trekken in een café
waar de oudste Joenkmaan woont. Men heeft zich
niet altijd strikt aan deze regel gehouden.
Breust verzamelde zich vanouds „bie de jonges”,
het café gelegen aan de St.-Martinusstraat op de
hoek van het steegje bij boerderij Jacobs; thans
„bie Corrie van Haone” (café Tossings-I-Iaenen)
tegenover de St.-Martinuskerk van Breust.
Caestert trekt bij toerbeurt op in de café,s aon de
sjtaoësie (station), met voorkeur voor een nieuw
geopende zaak. Tegenwoordig worden de jongens
schriftelijk gewaarschuwd door de kapitein van het
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vorig jaar.
Het optrikke is een hele gebeurtenis, waarbij het
glaasje bier niet vergeten wordt. De oude kapitein
neemt het woord en maakt het aftreden van het
oude Jonkheid bekend. Vervolgens wordt eerst de
plaats van kapitein ingezet. „Wie biedt geld voor
de plaats van kapitein? Wie biedt meer...”f enzo-
voort. De hoogste bieder wordt kapitein.
Daarna wordt op dezelfde manier de plaats van lui-
tenant iengezat. Ook nu weer wordt de hoogste
bieder luitenant.
Zo gaat het verder met alle functies. Het is dus mo-
gelijk dat de plaats van vaandrig hoger in prijs
komt dan die van kapitein. Men hoort het geld on-
middellijk te betalen. Soms werd wel eens zo fel
tegen elkaar opgeboden dat een bieder snel naar
huis moest om nieuw geld te halen. Er mogen geen
broers tegelijk in hetzelfde Jonkheid optrekken.
Omdat de procedures niet duidelijk vastliggen
komt men er soms door gevoeligheden, ruzietjes,
konkelarijtjes en vriendjespolitiek niet uit. Dan
wordt wel eens raad en bemiddeling ingeroepen
van ouderen, die jaren geleden zijn opgetrokken of
van het aftredende Joenkhèèd. Zou dit geen resul-
taat hebben, dan is er geen Bronkfeest op de maan-
dag of dinsdag. Het spreekt vanzelf dat dan de ge-
trouwden in het geweer komen en zelf de feesten
organiseren. De oude tradities willen dat dit be-
schouwd wordt als een grote oneer voor het be-
trokken Jonkheid. En inderdaad, niemand zal be-
weren dat deze dingen geen schoonheidsfoutjes
zijn, die bij een Bronk nooit mogen gebeuren.
Als het nieuwe Jonkheid bekend is, gaat het oude
samen met het nieuwe langs alle café,s in hun ge-
bied.

Officieel tenue en accessoires

Het officieel tenue van ,t Joenkhèèd is het jacquet:
de „slipjas” met streepjesbroek. Daarbij draagt
men de hoge hoed; voorheen in de Franse tijd
(rond 1800) mogelijk een driehoekige steek. Dit
alles wordt gehuurd of geleend. Om het middel
wordt een oranje sjerp gedragen met drie gouden
sterren voor de kapitein, twee voor de luitenant en
één voor de vaandrig. '



A 7. De Uëveríghèèd van Eêsjde omstreeks 1928.

V 8. De Uëverighêêd van Breusj (1980). Foto.' Paul Rutten.
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Deze sjerp is voorzien van een sierlijke kwast en
wordt samengeknoopt op de rechter heup.
Op hun linker revers dragen ze het strikje van de
betreffende Jonkheid. De kapitein en de luitenant
dragen bovendien links een infanterie-sabel in een
schede. (Bij de schutterij dragen de officieren een
cavalerie-sabel.)
In verband met de Nederlandse wapenwet vraagt
de Jonkheid vergunning bij de gemeente om deze
wapens te dragen. De vaandrig voert de grote vaan
van het Jonkheid mee en behoort deze te dragen op
de rechter schouder met horizontale stok. Het is de
taak, die de vaandrig bij de krijgsmacht had.
Eigenlijk hoort de vaandrig ook de kunst van het
vendelzwaaien te verstaan. Begrijpelijk dat dit wat
teveel gevraagd is van een jongeman die pas 14
dagen vaandrig is en meestal volgend jaar deze
functie weer moet overdragen aan een ander. De
secretaris draagt ook de sjerp, het strikje en voert
het kas- en verslagboek mee evenals een sigaren-
kistje met het geld, de te verkopen loten en de con-
sumptiebonnen, waarmee hij de jongens en meisjes
enkele tractaties aanbiedt en verder de strikjes en
in vroeger jaren ook nog de zogenaamde rej-
kaeërtsjes: kaartjes, die men aan de vreemden ver-
kocht, die de réj wilden meedansen.
De kapitein draagt zorg voor al deze spullen; hij
moet ze beheren en ze het volgend jaar na Pinkster-
maandag overdragen aan de opvolgers.
De verschillende benodigdheden worden in Breust
bewaard in café Tossing-Haenen, in Caestert op
het kasteel en in Eijsden in café La Meuse.
Hoe meer iets te maken heeft met het echte leven,
des te meer houden de verschillende elementen
daarvan met elkaar verband. Zo ook als je praat
over de Bronk, de Jonkheid en het Jonkheid. Je
komt dan vast en zeker ook te spreken over...

16

Na mii in rgaô gesterkt te hebben aan den overvloedigen vlaaiendisch der gastvrije familie
Peirsnens, arriveerde ik tegen 5 uur in ons crarnignondorp bij uitnemendheid, in het temidden van
kersenboomgaarden gelegen Eijsden.

Voor het gildehuis van „de Oude Härrnonie" zag ik wat jonge mannen saamgegroept om den
Kapitein en adjudant van „de Jonkheid". Zij droegen fel-oranje sjerpen en hun borst was gesierd
met groote rood-wit-blauwe resetten (afb. 69, 70). De kapitein had zijn zakken vol met groene
papiertjm, welke tot opschrift droegen:

IONKHEID
VAN

EIISDEN
rgaô.

Deze papiertja moesten persoonlijk van den kapitein der Jonkheid in ontvangst worden
genomen, terwijl de luitenant ze met een speld den aspirant-deelnemer op de jas hechtte. Alleen
wanneer dit opsteken persoonlijk door een dezer hooge functionnarissen had plaats gehad, waren
deonderscheiåinptoekenen geldig (afb.59, 70). Ikconstateerde dus weer een mooi voorbeeld van een
herinnering aan een onßpronkelijke wntact-magie, zoogoedalsdeze ook te signaleerenisin het hier-
voor mds ` L, L ' vandeL ' ' „ J "indescharefeest-
vierenden. Daar de grafelijke familie de Geloes in :926 en 19:7 afwezig was, heeft de Jonkheid
van Eijsden u'jn opwachting niet kunnen maken op het prachtige kasteel. Maar wel is dat laat
in den avond gebeurd op kasteel Oost, waar Ihr. E. van Nispen tot Sevenaar - de oude traditie
eermd - ah nieuwe slotheer den mamigron op zijn slotplein heeft geleid, tot drie keer zelfs.
Toen zal het hem wel vergaan ijn als sir William Treloar, die in :906- 1907 Lord Major van Londen
wa en als vrijheer van Heheon op 8 Mei :908 er den Helston Furry dance leidde het eene huis
in, het andere uit ner zoo lang, tot hij dnodmoe het verdere dansen moest opgeven. Vooral het
eingenvan het oude danslied, dat evenals het halleluja-gezang te Ootmarsum (afb. 55) een integreerend
deel van de ceremonie uitmaakt, bleek zeer te vermoeien. En niet minder is dat het geval met het
telkens herhaald „Vive les étudiants" in Eijsden, Breust, Oost en Caastert.

Ofschoon aangekondigd was, dat de cramignon te vijf uur zou beginnen, was er op dat tijrktip
nog weinig levmdigheid in Eijsden te bßpeuren. Het bekende Veluwsche .,stief kenierke" werd
in ons Zindelijkste dorp „een dik uurtje", Maar toen het zei geslagen had, trok er de harmonie
toch spelmde door de straten om er de jaarlijksche Bronk-Dinsdag-stemming in te blazen.

Voorop liep de kapitein met een mooien ruiker, waarin glanzend bruin beukenblad, met ridder-
sporen en pioenrozen verwerkt waren en naast hem schreed luitenant Lebon, zonder ruiker, maar wel
getooid met oranje-sjerp en nationale oor-arde (afb. 69). En dan volgde - hard blazend - de
Harmonie.

Het werd een fmtvreugde-wekkende ommegang waarvan het joyeuse karakter nog verhoogd
werd, toen bij het " van de J " " op het ' "' Vroenhof een lange
reeks van kamers. die bij het oude ' ' ' ' ' stonden '1 werden f ` ' Als
folklorist herkende ik in deze lustíge muzikale avondwandeling een variant van den gezongen
ommegang, welke de Paaschungers in Ootmarsum iederen Punch-Zondagochtend om negen uur
maken door dat stedeke. Immers ook die ommegang wordt er beschouwd als de aankondiging van
het later op den dag plaats hebbende „vlöggelen", dat in wezen índentiek is, zoowe zagen, aan het
mmignonnenon en dat ook nauw verwant is aan'het hand-aan-hand naar het dorp trekkm van
den Paalchataak.

_Die Mthn zette in 1926 heel het dorp in actie! Een dolle pret werd het, toenwijspringdenen_dansend op de maat der muziek het dorp rondtrokken van herberg tot herberg. Wm d-raanblijft men in Eijsden evenals in Gronsveld trouw`

A
12. Fragment uit „Kindervreugde en Volksver-
maaki', door D. J. van der Ven, Rotterdam 1927,
p. 59-60.

<1
II. Het nieuwe vaandel van de Jonkheid van
Breust, vervaardigd in 1956. Foto uit 1956.



Roed en Blow

Deze kleuren hebben niets met politieke of gods-
dienstige overtuigingen te maken.
Iedere Eijsdenaar kan ons vertellen dat dit de
meest gebruikte, volkse, niet-officiële namen zijn
van onze twee harmonieën, beide onderscheiden
met het predikaat „koninklijk”; beide prachtkorp-
sen; beide zeer hoog aangeschreven bij onze tal-
rijke Limburgse muziekgezelschappen; beide ook
zeer gerenommeerd (en dat zonder overdrijving)
op nationaal en zelfs internationaal niveau.

Over de geschiedenis van beide moet een zeer uit-
gebreide documentatie aanwezig zijn. Een echte
geschiedenis is echter nog niet geschreven. En
terecht. Want daarvoor ligt alles wat in het ver-
leden heeft plaats gevonden nog te kort bij en te
vers in het gevoel. Dit alles valt ook buiten het
bestek van dit boekje. Voor een goed begrip over
onze Bronk en de harmonieën geef ik dus alleen
maar enkele vaststaande feiten, die hier noodzake-
lijk zijn.

In 1874 wordt officieel de Harmonie van Eijsden
opgericht. De belangrijkste man in dezen is dan
Jonkheer Mr. Chrétien, Pierre, Gerard von
Geusau, die verbonden is aan de rechtbank in
Maastricht. Hij woont op het kasteel in Breust, dat
enkele jaren geleden is gesloopt en plaats heeft ge-
maakt voor de bejaardenwoningen van Breuster-
hof.
In 1880 reeds volgt de oprichting van een nieuwe
harmonie, waarbij de grafelijke familie van het
kasteel van Eijsden (in het gebied van Caestert) een
belangrijke rol speelt.
De naam van de nieuwe harmonie wordt Harmonie
Ste.-Cécile en de Harmonie van Eijsden krijgt al
gauw de naam van de Oude Harmonie. Verschil-
lende leden van de Aw (Oude Harmonie) worden
geworven voor de Now (Harmonie Ste.-Cécile).
Het is begrijpelijk dat in een tijd van sterke banden
met de kasteelheer, onder andere door pachten, in
het algemeen de mensen van Breust bij de Oude
Harmonie blijven, terwijl de mensen van Caestert
bij de Harmonie Ste.-Cécile komen. Als je de Eijs-
dense families een beetje kent, dan zie je deze trend
nog steeds duidelijk terug. Breust en Maarland
(oorspronkelijk behorend bij Breust): Oude Har-
monie; Caestert en Oost (pachtlanden van het
kasteel): Harmonie Ste.-Cécile, terwijl Eijsden min
of meer „neutraal” blijft. Mesch is oorspronkelijk
blauw.
Door heel deze geschiedenis zijn er in onze leef-
gemeenschap onvoorstelbare tegenstellingen ge-
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13. Roed en... Foto.' Paul Rutten, 1980.

schapen, zelfs dwars door de gezinnen en families
heen en bovendien zelfs tot in de gemeentepolitiek
toe.

,n klaproes zaag 'ns aon de kliebowwer
,n koeënblom sjtoee'n
en zaag.' iech trow ,r/
Dat deeg e, meh dow vroog e ziech aof.'
Ming kiengder, waere dij noe maof!
Nèè huur.' Dij woerte of roejer of blowwer!

(Jeanne Theunissen)

Deze tijden zijn gelukkig voorbij. Ik geloof dat het
niet onbescheiden en ook hier echt op zijn plaats is
om de heren Pierre Spauwen en Zjeng Debeij, en
met hen vele andere edele en tactische mensen met
ere te noemen, die aan deze dingen een einde heb-
ben gemaakt.
Een zekere rivaliteit op muzikaal gebied is blijven
bestaan en ik geloof dat dit het eigenlijke geheim is
van de vele buitengewone successen van onze har-
monieën, waar iedere bewoner van Eijsden gewel-
dig trots op mag zijn. Goede harmonieën zijn van
onschatbare waarde voor een dorp. Met respect
vertel ik dan ook nog even dat de Oude Harmonie
en de Harmonie Ste.-Cécile beide koninklijk zijn



geworden, respectievelijk en 1949 en 1955. Op het
ogenblik en sinds lang worden in de volksmond de
korpsen naar de kleur van hun pet genoemd: blow
en roed.

We komen nu weer vanzelf terug bij onze Bronk en
het Jonkheid. Het is begrijpelijk dat het Jonkheid
van Breust nog steeds met de Koninklijke Oude
Harmonie, eertijds verbonden met het kasteel in
Breust, optrekt en dat je Caestert altijd ziet be-
geleid worden door de Koninklijke Harmonie Ste.-
Cécile.
Met het „neutralei' Jonkheid van Eijsden zat het
een beetje anders. Ruim een halve eeuw geleden
vroeg Eijsden de beide harmonieën bij toerbeurt:
de ene op dinsdag vóór de middag, de andere op
dinsdag na de middag. ln een of ander jaar begon
Ste.-Cecile een geldelijke vergoeding te vragen
voor het spelen van de cramignon (waarover 1ater);
de Oude Harmonie deed dit niet en vanaf die tijd is
het gewoonte geworden dat Eijsden begeleid wordt
door de Oude Harmonie.
Op het ogenblik is het geldduiveltje toch weer
binnengeslopen en krijgen de muzikanten voor de
cramignon een vergoeding.

14. Blow. Foto: Paul Rutten, 1974.
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De vraag blijft: is dit een misbruik, dat niet in de
lijn van de echte traditie ligt, of is het alleen een
schoonheidsfoutje, dat op den duur toch de Bronk
kan schaden? Wie zal het zeggen? Wie durft er een
onbevangen en belangeloos antwoord op te geven?
Kort samengevat: geen enkel Jonkheid hoort in
principe bij een bepaalde harmonie, maar wel zijn
er banden vanuit de historie gegroeid. Dus: Ko-
ninklijke Oude Harmonie - Breust en Eijsden; Ko-
ninklijke Harmonie Ste.-Cécile- Caestert. Bij de
cramignon in Oost treedt de Roei op, in Maarland
de Blow. In Mesch en Mariadorp treden de Roei en
de Blow bij toerbeurt op.
Ik vraag me wel eens af: „Wat zou de Bronk zijn
zonder onze prachtige harmonieën en hoe heeft
men Bronk gevierd toen de harmonieën nog niet
waren opgericht7”
Al sinds eeuwen wordt de processie muzikaal be-
geleid. ln 1707 bijvoorbeeld gingen er drie „speul-
luyden” mee, waarvan een met een bas en twee met
een violoncel. Ook liepen er toen een trommel-
slager en een fluitspeler mee. Gebruikelijk was dat
deze mensen van buiten Eijsden kwamen en logies
en maaltijden kregen aangeboden. Van het jaar
1708 weten we zeker dat een trommelslager en
fluitspeler uit Gronsveld afkomstig waren. ln 1709
waren ook drie zangers in de processie vertegen-
woordigd. Al deze en ook nog verscheidene andere
functionarissen werden door de kerk betaald. We
zouden het nu vreemd vinden, maar in 1654 kreeg
de paaskaarsdrager een geldelijke vergoeding. En
in 1707 werden ook de dragers van wierook, schel
en lantaarn in baar geld uitbetaald. ln dat jaar kre-
gen de dragers van het beeld van St.-Maarten zelfs
een ton bier en die van St.-Rochus een halve ton.
Wellicht was de laatste heilige minder zwaar?”*

* Gegevens uit Rijksarchief in Limburg, Schepenbank Breust.

Heel wat werk te verzetten

Onmiddellijk na het optrikke krijgt de kapitein
met zijn helpers een heel drukke tijd. Alles moet
binnen veertien dagen klaar zijn. En dit alles is nog
al wat! De loten moeten bij de drukker besteld
worden; er moet gezorgd worden voor de vergun-
ningen voor het dragen van de sabels, het kamer-
schieten en de loterij; kruit en kamers moeten
besteld worden; afspraken worden gemaakt met de
man die de kamers schiet, met de verschillende mu-
zikanten voor de cramignon, met de harmonieën
en de tamboers voor het trumke.



15. De laaste handen aan het bloemtapijt op de Vroenhof ín 1980. Foto: Paul Rutten.

Het Jonkheid bezoekt iedere jongen en meisje van
de Jonkheid om hun iengelaog te innen. Men gaat
met de bugel (geldbuidel) langs de huizen voor een
bijdrage en in Breust combineert men dit met de
verkoop van loten.
Op de laatste dagen voor het feest moet er gezorgd
worden dat men de kerk versiert, de patroonheilige
op zijn berrie wordt gemonteerd en de erebogen
worden geplaatst. Het Jonkheid van Eijsden helpt
bovendien bij de versiering van de Vroenhof en het
plaatsen van het podium voor het rustaltaar.
Op de processiedag zelf trekt het Jonkheid op de
voor haar bestemde plaats mee in de processie en
draagt er zorg voor dat het beeld van de patroon-
heilige op een waardige manier in hun midden
wordt meegedragen.
Het is bovendien een ernstige, maar niet eenvou-
dige taak van hen ervoor te zorgen dat iedere jon-
gen en meisje van hun Jonkheid achter hen mee-
loopt in de processie, voor zover deze geen taak
hebben in een andere groep van de processie.
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Tenslotte zijn ze dan in de processiepauze en na de
processie nog druk in de weer met lotenverkoop.
Na al deze echt vermoeiende bezigheden zal ieder-
een hun van harte het glaasje bier gunnen, dat mag
dienen als begeleiding van het tevreden terugzien
op alles wat tot nu toe gepresteerd is.
Ieder mens kan ook intens genieten van inspanning
en vermoeidheid. Dat gebeurt dan op Broenkma-
ondeg en Broenkdaeënzjdeg. Het Jonkheid gaat
dan weer voor in het verzamelen en optrekken naar
de kerk. Het vormt de erewacht bij het altaar, het
brengt de eer aan de geestelijke en de graaf en is de
gangmaker bij het openen en het dansen van de
cramignon, waarmee men verder de hele dag bezig
is. En als de heerlijke dagen als een droom weer
voorbij zijn, dan is het Jonkheid nog lange tijd
bezig met opruimen, afrekenen met caféhouders en
anderen, het betalen van het misstipendium aan de
pastoor en het trekken van de loterij.
Over dit alles en nog veel meer kunt U in het ver-
volg van dit boekje lezen.
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16. Ter gelegenheid van de Eerste H. Mis van
P. Janssen, Laag-Caestert, I augustus 1943.

Na de Bronk komt er wat meer rust. Maar de kapi-
tein en zijn mannen zullen telkens weer regelend en
organiserend optreden als er ketelmuziek gemaakt
moet worden, als er iemand van de Jonkheid be-
graven wordt, of als er priesterfeesten en gouden
bruiloften zijn. We hebben er al over gesproken
onder het thema „de Jonkheid". En als dan de
volgende Pinksterdagen naderen dan zal zich het
Jonkheid weer opnieuw opmaken om het optríkke
van de eventuele opvolgers te begeleiden.
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Hoe komen ze aan het geld?

Bronk vieren kost niet alleen veel moeite en inzet
(eigenlijk van iedereen), het kost ook veel geld
(ook van iedereen). Waar komt dit geld vandaan?

Hier past alleen maar een korte opsomming:
_ De opbodsommen van de officieren, de sjten-

daordraegers en de beelddraegers, gegeven bij
het optríkke.

_ Het iengelaog van de leden van de Jonkheid.
_ De bijdragen van caféhouders en particulieren

in de bugel. Sommigen staan erop dat de kapi-
tein het zelf komt innen.

_ De winst uit de loterij. (Erg fair is het dat de
trekking van de loterij van de Jonkheid van
Eijsden plaats vindt in het café, waar tijdens de
Bronkdagen de minste consumpties zijn ge-
bruikt.)

_ Bijdrage van enkele bedrijven.
Al dit geld wordt beheerd door de sikretaoëris of
de vaandrig. Dit onder medeverantwoordelijkheid
van de kapitein. Zij zullen een beetje moeten boek-
houden, daar is niets aan te doen.

Waarvoor is al dat geld nodig?

De milde gever wil graag weten waarvoor hij zijn
geld geeft. Dat is algemeen menselijk en ook goed.
Het stimuleert het verantwoordelijkheidsgevoel.
Een korte opsomming is interessant en kan daarbij
helpen:
_ Buskruit (tegenwoordig al ongeveer f 30,_ per

kilo).
_ Huur van de kamers.
_ Gage voor de kamerschieter.
_ Gage voor de trommelaars (van het trumke).
_ Gage voor de cramignonmuzikanten, tractatie

voor de harmonie.
_ Tractatie voor de leden.
_ Onkosten voor de versieringen.
_ Prijzen van de loterij en onderlinge tombola.
_ Stipendia voor de H.I-l. Missen.
_ Enkele kleinigheden en onvoorziene uitgaven.
Naar ruwe schatting alles bij elkaar per Jonkheid
toch wel een vijf- tot zesduizend gulden. Dat is na-
tuurlijk erg wisselend en hangt veel af van de acti-
viteiten van het betrokken Jonkheid.



De sjtendaore

Een van de attributen die bij de Jonkheid behoren,
is de sjtendaor. In het woord sjtendaor hoor je dui-
delijk het woord standaard doorklinken. De stan-
daard is te vergelijken met de banier. De banier is
een doek in een of meer kleuren, bevestigd aan een
staak of lans. Dit doek onderscheidt zich alleen
naar de vorm van een vaan. De voorloper van de
vaan en de banier is de gonfalon van stijve stof met
franje omzoomd, die aan een lans werd meege-
voerd. Ze werd ook cornette genoemd. Sedert de
vijftiende eeuw wordt de vaan van een compagnie
ruiterij banier genoemd.
De oudste banieren zijn langwerpige doeken, die in
de lengte aan de stang bevestigd zijn. Dit doek
wordt dan als veld van een wapenschild be-
schouwd, zodat de figuren er op dezelfde manier
op weergegeven worden doch zonder schild.
De banier is langzamerhand door vlag en stan-
daard vervangen. Banier en standaard dienden
oorspronkelijk als herkenningsteken om in het
strijdgewoel te weten wie bij wie hoorde. Het was
zodoende ook het teken van saamhorigheid. Denk
aan de uitdrukking: onder hetzelfde vaandel
dienen.
Het woord sjtendaore suggereert opnieuw onmis-
kenbaar een militaire oorsprong van het Jonkheid.

Sjtendaordraegers

De sjtendaore worden meegevoerd telkens wanneer
het Jonkheid officieel optreedt (in processie, bij
vaendeldrieje enz.). Ze worden gedragen door de
sjtendaordraegers. Zij flankeren telkens twee aan
twee de personen die tot het Jonkheid behoren. Zo
zie je in Caestert zes, in Eijsden acht en in Breust
acht sjtendaore in gebruik. Ook de funktie van
sjtendaordraeger wordt bij het optrikke van het
Jonkheid bij opbod verkocht.
We moeten de sjtendaordraegers natuurlijk niet
verwarren met de vaandrig, die de eigenlijke vaan
of vlag draagt.
Bij het Jonkheid van Eijsden bestaat het zinvolle
gebruik om op de dag van Sacramentsdonderdag

' de sjtendaore met het vaandel aan de pilaren en de
ballustrade van het zangkoor in de kerk op te han-
gen als feestelijke versiering en meer nog als teken
van eerbied voor het Allerheiligste.
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17. ,t Jonkheid van Eijsden met hun sjtendaor-
draegers, een aantal jaren geleden.

Dit gebruik stamt uit de tijd dat Sacraments-
donderdag nog als zondag werd gevierd. De paro-
chianen aanbaden bij toerbeurt de hele dag het
Allerheiligste. Voor de kerkgangers op Sacra-
mentsdag is het bovendien een teken dat het Jonk-
heid van Eijsden is opgetrokken. ls dit niet gelukt
dan hangen de sjtendaore niet uit en moeten de ge-
huwden zich tot blaam van de Jonkheid met de
zaak gaan bemoeien. Het uithangen van de sjten-
daore doet men alleen in Eijsden. Breust, Maar-
land, Mesch en Oost kennen dit gebruik niet.
Waarom? Een nog onbeantwoorde vraag. Gaat U
maar eens kijken in de kerk. Het is een goede aan-
loop op de Bronk, zeer geëigend om alvast wat in
de sfeer te komen.
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18. ,t Jonkheíd van Eijsden in de Kerkstraat in 1962.
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De sjtendaor

De sjtendaore blijven in alles ondergeschikt aan
het vaandel. De sjtendaore worden rechtop gedra-
gen, het vaandel draagt men met horizontale stok.
De sjtendaore worden gebruikt bij iedere gelegen-
heid, waarbij men in officieel tenue uittrekt.
De sjtendaordraegers helpen verder bij de lotenver-
koop en treden regelend op bij het dansen van de
cramignon. Bij het eerbrengen aan de geestelijk-
heid en aan de graaf worden de sjtendaore gebruikt
voor het vaendeldrieje.

<1
19. Afbeelding van een sjtendaor.



20. Vroeger werd het Mariabeeld in Eijsden in een
sierlijke ombouw meegedragen.

21. De bielemennekes in 1963.
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De beelddraegers
Als laatste funktionarissen van de Jonkheid noem
ik de dragers van het beeld van de beschermheilige
van de desbetreffende Jonkheid. Ook hun funktie
wordt bij opbod verkocht of zij worden door de
kapitein ervoor aangewezen. Het Jonkheid kan ten
allen tijde een beroep doen op hen als hulp bij het
vele werk.

De sjutterij en de bielemennekes

De Jonkheid met zijn leiding is te vergelijken met
de schutterij. Beide vinden hun oorsprong waar-
schijnlijk in een soort burgerwacht. Terwijl de
Jonkheid bemand wordt door de jonge mannen,
zijn de leden van de schutterij meer de ouderen. Ze
zijn ook zwaarder bewapend, tegenwoordig veelal
met een geweer.
De Jonkheid kun je de infanterie noemen, de
schutterij is uitgerust met paarden (cavalerie). Bei-
de kennen zeer oude gebruiken. Het Jonkheid
heeft een infanterie-sabel, de schutterij een



cavalerie-sabel. Wat bij de schutterij het meest op-
valt zijn de mannen in boerenkiel, voorzien van

een kolbak en gewapend met bijlen of grote aksen.
De schutterij van Oost opent de processie van
Breust-Eijsden. De oorsprong van de naam schut-
terij laat zich gemakkelijk raden: ze was er om het
volk te beschutten.
Later in dit boekje vertellen we er nog iets meer
van.

Even pauze

We zijn nu op een punt in dit boekje gekomen,
waarop het goed is om even wat te pauzeren. Dat
doe ik om twee redenen.
Allereerst om U, geïnteresseerde lezer, wat op ver-
haal te laten komen. Ik hoop dat U door de veel-
heid van gegevens de draad niet bent kwijtgeraakt!
Het tweede motief is het inlassen van een korte be-
schouwing over de vorige bladzijden. We hebben
immers, afgezien van het kaoëmersjeute, waarover
direct hierna, de voornaamste ingrediënten voor

het Bronken de revue laten passeren. Zonder deze
is een echte Eijsdense Bronk ondenkbaar en niet te
vieren. Het valt op dat de jeugd in de Broenk van
Eèsjde een wezenlijke plaats inneemt. Bovendien:
de Joenkhèed metzijn leiding, *t Joenkhèèd met
zijn officiersrangen, met zijn ceremonieel tenue,
met zijn sjerpen met officierssterren precies als nu
nog in het leger, met zijn infanterie-sabels, met zijn
vaandel en sjtendaore en ook met zijn kaoëmer-
sjeute brengt ons onweerstaanbaar op de gedachte
dat heel deze instelling zijn oorsprong heeft in de
militaire wereld en diepe wortels vindt in een lang
vervlogen en rijke geschiedenis.
Dit is, jammer genoeg, nog niet historisch onder-
zocht en er zijn mij geen documenten of andere
historische bronnen bekend, behoudens het vol-
gende:
Een schutterij bestond in ieder geval al in 1749. ln
het parochieel archief van Breust-Eijsden vinden
we onder nummer XXIV een aantekenboekje van
koster Johannes Martinus Wolfs met op pagina 45
de volgende tekst: „Den 9 dito (9 juni 1749) is ge-
songen eene speciale misse tot Eijsden ende tot
Breust. Eene schuttemisse weesende ,s anderen-
daeghs van de Bronck solvit 15 stuijver voor de
twee.” 9 Juni was in 1749 dus Bronkmaandag,

waarop zowel in Eijsden als in Breust een mis werd
gelezen voor de levenden en overledenen van de
schutterij. Voor de twee missen samen werden vijf-
tien stuivers betaald.
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Gaat de fantasie te ver om je het volgende voor te
stellen?
Vanaf de Romeinse tijd ligt deze streek al op het
kruispunt van verschillende landen en culturen. De
grote trek- en handelsroutes van oost naar west en
van noord naar zuid kruisen elkaar juist in het ge-
bied van Maastricht. Maastricht is tot in de eerste
helft van de negentiende eeuw een van de sterkste
en meest begeerde vestingsteden van Europa. Alle
tijden door hebben machthebbers erop geaasd.
Franken en Romeinen, Noormannen en Lotharin-

gers, Luikenaren en Valkenburgers, Brabanders en
Gelderlanders, Beieren en Gulikers, Spanjaarden
en Hollanders, Fransen en Oostenrijkers, zelfs

Engelsen hebben de stad ooit belegerd.
Met maar weinig voorstellingsvermogen kunnen
wij ons goed indenken wat de bevolking van de
omliggende dorpen te verduren had aan plunde-
ring, moord, verkrachting en brandstichting.
In 1393 doet Gelder een aanval op de stad. Het ver-
woest Eijsden, Visé, Breust en Maarland, maar

verliest de slag bij Margraten.
Een van de vele voorbeelden! De „vredesjarenl'

tussen de belegeringen door worden „opge-
vrolijkt” door rondtrekkend rovend gespuis. Han-
delswegen leverden nu eenmaal een behoorlijke
buit.
De bestuurlijke lappendeken van Limburg, de ge-
brekkig georganiseerde politie en de slecht functio-
nerende justitie werkten dit nog in de hand.
Zou het nu zo”n gekke veronderstelling zijn, dat ter
beveiliging van de dorpen en gehuchten de jonge
boerenzonen met lansen, rieken en dorsvlegels pro-

beerden te beschermen wat er maar te beschermen
viel? Een soort militie, een soort burgerwacht. Dit
alles een beetje naar het voorbeeld van de meer ge-
regelde troepen.

De Bronk staat vlak voor de deur

We naderen nu met ons verhaal het begin van de
Broenkdaog. Het is zaterdagmiddag.
Het is heel erg aan te bevelen om tussen vier en zes
uur een wandeling door het dorp te maken. Je
proeft de gespannen sfeer van „nu staat het te ge-
beuren” en „als het morgen maar mooi weer is”.

ln de afgelopen weken is er op veel plaatsen druk
geverfd, gewít, geteerd en getimmerd. De meusj-
temkes zijn van onkruid gezuiverd en bijgeharkt.
Alles moet er piekfijn uitzien voor als Slivvenhier
(Onze Lieve Heer) langs komt en voor de rest van
het feest, waarbij veel Oud-Eijsdenaren en vreem-



22. De laatste voorbereidingen in Plan Noord in
1980. Foto.' Paul Ruiten.

delingen in het dorp zullen zijn. De moeders en
dochters hebben druk gepoetst, gewassen en
gestreken. Onvoorstelbare voorraden vlaoj zijn er
door hen gebakken in rijke variatie. (Iedere familie
heeft wel een eigen recept, van moeder op dochter
overgeleverd en soms te lezen in erg vergeelde
schriften.) De laatste hand wordt gelegd aan de
kaw sjoeetel en de tête de veau die in koele kelders
opgeborgen worden tot het ogenblik van hun ge-
bruik. Want voor eten koken is er weinig tijd door
het meetrekken in de processie en het meedoen aan
andere evenementen.
Misschien is het hier de plaats (en is het hopelijk
ook niet stijlloos) om een klein damesgeheimpje te
verklappen. In het verleden hadden de mèètskes in
de afgelopen dagen een bezoek gebracht aan de
loodgieter Louis Moermans en later aan Nandus
Partouns om zich te voorzien van de nodige papil-
lotten (loden haarkrulspelden).
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Ja, het is de moeite waard om op die zaterdag-
middag eens een wandeling te maken. Volg dan de
processieroute. Je moet wel dicht gemetseld zijn als
je niet in de juiste sfeer komt. Ook dat hoort bij
het beleven van de Bronk. De buurtbewoners zijn
druk bezig met het opbouwen van de heilighuis-
jes (rustaltaren), het ophangen van grote vanen en
wimpels, het uitleggen van betonblokken waarin
de volgende morgen de stokken met processie-
vaantjes worden gestoken. De erepoorten zijn in
onderdelen van zolders en schuren gesleept en wor-
den nu opgezet en de vlaggemasten worden opge-
richt. Op verschillende plaatsen kun je het treffen
en zien hoe de krujskes geplant worden (het in de
grond plaatsen van processiekruisjes waaraan de
volgende dag vaantjes zullen hangen van allerlei
kleur). Ook de kinderen behoren hieraan druk mee
te doen. Zij doen het lichtere werk.
Achter sommige gevels is men druk bezig met het
voorbereidend werk van vele weken af te sluiten
voor de prachtige bloemtapijten die je op Bronk-
zondag bij de rustaltaren kunt bewonderen.
En vergeet niet Uw wandeling op de juiste tijd te
onderbreken om van nabij het iensjeute van de
Broenk mee te maken en de kamers met eigen ogen
te zien!
Zo daalt de avond

i
over het dorp. Een avond

waarop menigeen vroeg naar bed gaat, want mor-
gen is het vroeg dag.

23. Processieversieríng in opbouw in Hoog-
Caestert (1980). Foto.' Paul Rutten.



De kamers en het inschieten

De kaoëmere

Een kamer (kaoëmer) is een gietijzeren pot gevuld
met polfer (buskruit).
Al tussen 1400 en 1500 hebben er bij de kasteel- en
vestingartillerie zogenaamde kamerstukken be-
staan. Een stuk is een kanon met alles erop en er-
aan. Voorheen schoot men met een buis (loop) van
achteren dicht, met een vaste stootbodem. De buis
moest telkens van voren geladen worden, was on-
handig en vroeg veel tijd van voorbereiding aleer

24. Zorgvuldig wordt het kruitspoor gelegd (1980).
Foto: Paul Rutten.

het schot gelost kon worden. De voor de hand lig-
gende oplossing was een stootbodem met een stuk
van de buis eraan, los van de rest van de buis. Dit
losse achterstuk werd kamer genoemd en werd op
de loop of de busse aangesloten.
Wanneer het nu alleen vreugdeschoten gold, wer-
den die losse kamers enkel met kruit geladen en
desnoods zonder gebruik van de bussen gelost. v
Een gevaarlijke kunst is het vullen van de kamers
en later ,t ontsteken daarvan: de kaoëmere sjeute.
Meestal doet dit iemand van een bepaalde familie.
Dit ambacht gaat in de regel van vader op zoon,
begrijpelijk vanwege de vereiste kundigheid en het
eraan verbonden gevaar.
Hier in Eijsden werd dit 41 jaar lang gedaan door
l-lajke Duykers van Mariadorp, in de laatste jaren
geassisteerd door zijn zonen: Mathieu en Zjirra.
Vanaf 1975 doet Mathieu dit werk, geholpen door
Zjirra. Thans gebeurt dit door een ploeg uit Noor-
beek.
Hoe gaat het kamerschieten precies in zijn werk?
Allereerst een doorsnede van een kamer.

l
ijzeren pot met smalle
diepe boring

leemprop

papierpropmg ..._ .___
.0... I,NOM buskruit
.o V .o

'_- ' __- l _- .

00000 ,
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25. Afbeeldíng van een kamer.



De houten pennetjes worden in de kleine gaatjes
gezet. De grote gaten van de kamers (boringen)
worden voor de helft, een borrelglaasje vol, met
buskruit gevuld en met een dikke pen wordt dit dan
voorzichtig aangedrukt. Hierop zet men een prop
papier en dan wordt de rest van het gat gevuld met
leem. Het geheel wordt dan met pen en hamer vast
aangestampt. Bij het afschieten worden een aantal
kamers, meestal zeven, op een rij gezet met onder-

linge afstanden van ongeveer zestig centimeter om
straks een salvo te laten horen. Deze rij noemt men
een sjarsj (lading).
De kleine pennetjes worden verwijderd, de gaatjes
onderling verbonden door een walletje van bus-
kruit dat uitloopt tot ongeveer een meter vóór de
eerste kamer. Intussen is een stuk ijzer op een
vuurtje of een soort komfoor gloeiend gemaakt.
Dit gloeiende ijzer wordt met een lange stok aan
het begin van het buskruitwalletje gebracht, vaak
wordt ook een in petroleum gedrenkte lap ge-
bruikt... en dan maar rennen om uit de buurt te
komen. Het buskruit werkt als een lont en ont-

26. De kamers worden met kruit gevuld (1975).

Foto: Wim Peters.
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27. Het schieten van de kamers is een gevaarlijk
karwei. De Vroenhof omstreeks 1976. Foto: Hans
van Hall.

steekt, als alles vakkundig is gebeurd, de kamers

een voor een. Op sommige plaatsen gaat dit alles
wel eens wat minder voorzichtig in zijn werk en het
zou niet de eerste keer zijn dat de feestvreugde
door een ongelukje werd verstoord.

Bij welke gelegenheid en waarom?

Het kamerschieten is algemeen gebruikelijk (ge-
weest) in Limburg. Grote feesten zoals de Bronk en
priesterfeesten worden ingezet met kamerschoten.
Bij het geven van de zegen aan de rustaltaren en bij
de Consecratie (waarover later) hoort men kaoë-
mere te sjeute. Wat is hiervan de betekenis zult U
zich afvragen. De kamerschoten hebben een twee-
voudige betekenis. In de eerste plaats als signaal
voor de bevolking in de wijde omtrek van: „het is
zover".

4,4



Bij het iensjeute van de Broenk op zaterdagavond
zegt iedereen: „Het is zover, alles is klaar, de
rustaltaren zijn opgebouwd, zorg dat je thuis ook
je voorbereidingen afrondt want het grote feest is
eindelijk een feit geworden.”
Is het te verwonderen, dat het manvolk nu voldaan
wat rust neemt en alvast geniet van een borrel of
een koel' glaasje bier en dat de dames en de meisjes
eens proeven of de vla goed gelukt is?
Op Bronkzondag wanneer de kamers geschoten
zijn, weet men: „Het is zover, de processie komt,
steek de kaarsen aan.” En „het is zover” als alle
jongens en meisjes zich opnieuw verzamelen voor
de twiede réj op maandag- of dinsdagmiddag om-
streeks vijf uur.
In de tweede plaats zijn de kamerschoten vanouds
bedoeld als saluutschoten. Zo wordt dit duidelijk
ervaren bij de Plechtige Benedictie: de zegen aan
de rustaltaren en bij de Consecratie van de H. Mis
op de Vroenhof en bij de Consecratie van de Jonk-
heidsmissen. Bij dit soort schoten hoort ook het
saluut met de vlaggen en het presenteren van de of-
ficierssabel.
Merkwaardig is het aantal schoten, iedere sjarsj
moet er zeven tellen. Het bijbelse getal zeven be-
tekent iets van volmaaktheid en heel veel: „We
brengen aan God de Volmaakte zoveel mogelijk
eer".

Waar komt dit vandaan?

We denken bij deze vraag aan de legerartillerie, die
de geboorte van onze kroonprinses aankondigde.
„Het is zover, er is een prinses geboren.”
We denken aan de kanonschoten, die een eresaluut
geven bij aankomst van het staatshoofd van een
vreemde mogendheid.
Kort na het uitvinden van het buskruit geven histo-
rische bronnen al te kennen dat kanon- of kamer-
schoten een teken of een saluut aangeven.

En verder. . .

De kapiteins vragen de schietvergunning aan het
hoofd van de politie, dit is de burgemeester; zij
kopen het buskruit (poudre attiré is het beste) bij
de wapenhandel in België; ze huren de kamers bij
de firma Jeukens op de Vroenhof (het grote heren-
huis op de hoek van de Spriemenstraat), zoals al
sinds mensenheugenis is gebeurd. Vroeger ver-
kocht de firma Jeukens ook het buskruit.
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Hajke zorgde dan voor de rest; vooral het zoeken
van de juiste leem, het vullen van de kamers, het
vervoer en het ontsteken daarvan op de juiste
ogenblikken, een kwestie van onderdelen van
seconden soms. De leem wordt gehaald in Mesch
op de Sjtejnebérreg. Hij moet nagenoeg droog
zijn, toch goed kneedbaar en een vaste prop vor-
men. De leem is een belangrijk onderdeel van de
kamer: is de leemprop niet goed, dan geeft de
kamer niet die harde knal, die men ervan moet ver-
wachten.

28. Het kamerschieten in Oost op 2 juli 1972.
Foto.' Paul Rutten.



De kosten zijn betrekkelijk hoog en worden door
het Jonkheid betaald. Men betaalt de normale
legesgelden voor de vergunning, de huur van de
kamers, de wedde van de kamerschieters en de
prijs van de polfer, die op het ogenblik al bij de
dertig gulden per kilo bedraagt.
Zijn deze kosten, de moeite en de tijd die erin gaat
zitten het nu eigenlijk wel waard? Enkele knallen,
die een paar seconden duren? Door de echte
Bronkvierder is het antwoord gauw gegeven: laat
het kamerschieten maar eens voor één keer weg!

Wanneer gebeurt het?

Het kamerschieten gebeurt:
- bij het inschieten van de Bronk;
- tijdens de Plechtige Benedictie onder de

Processie;
- onder de Consecratie van de H. Mis op de

Vroenhof;
- tijdens de Consecratie van de plechtige Jonk-

heidsmissen;
- bij het begin van de tweede toer van de

cramignon.
Een eenvoudig optelsommetje leert ons dat er per
jaar voor Breust-Eijsden alleen al meer dan hon-
derd kamers nodig zijn.

De Broenk wurd iengesjoeëte

Dat gebeurt op zaterdag voor de Bronk met een
sjarsj van tien kamers en wel wanneer de Jonkheid

29

gereed is voor de Bronk. Dit is in de namiddag:
_ in Breust ater Blundsje. (in een zijsteeg van de

Capucijnenstraat);
- in Caestert in de Caestertstraat;
- in Eijsden ophet kerkhof aan de Vroenhof

(vroeger in de Stiegel);
_ in Maarland aan de Hoogstraat;
- in Oost in de laan van het kasteel Oost.
In Mariadorp en Mesch worden de kamers niet
meer geschoten. Jammer! Een groot gemis! Is het
niets voor het betrokken Jonkheid om het weer in-
gevoerd te krijgen?
Zou het niet wenselijk zijn wanneer de Jonkheden
vaste tijden bekend maakten voor het kamerschie-
ten, omdat het voor iedereen dan mogelijk zou zijn
om dit van dichtbij mee te maken.
Na iedere sjarsj moet natuurlijk de kruitdamp weg-
gespoeld worden. Dat doen de kamerschieters dan
ook trouw vanouds respectievelijk in café Tos-
sings-I-Iaenen aan de kerk in Breust, in de Labena-
bar aan de sjtaoësie en in het Kelderke op de
Vroenhof (vroeger bij Pieterke aan het gemeente-
huis).
Het iensjeute van de Bronk vormt het einde van
enkele drukke weken met een heel aparte sfeer.
Weken van in spanning naar het grote feest toe-
leven. Weken zelfs van zenuwachtigheid. Iedereen
is blij en actief. De Bronk is het thema van de
gesprekken, ja zelfs van kibbelpartijtjes over de
vraag of hij ooit in Eijsden zal verdwijnen of eeu-
wig zal blijven. Hij zal echter altijd blijven als
iedereen de juiste mentaliteit bewaart, de waarde
ervan inziet en veel moeite en wat geld ervoor over
heeft.



,t Trumke

Bronkzondag. I-Ieel vroeg in de morgen wordt de
burgerij gewekt door het trumke. Een extra service
uit het verre verleden, dat nog geen electrische
wekkers of wekkerradio's kende, die je onherroe-
pelijk op tijd en zeer dringend onder je dekens van-
daan spektakelen.
Heel vroeg... bij de eerste hanekraai, zo wil de tra-
ditie. Heel vroeg en op tijd, want de overwegend
agrarische bevolking had nog heel wat te doen, al-
vorens te kunnen overgaan tot de meer religieuze
bezigheden.
Koeien melken, varkens voeren, in huis nog gauw

wat opruimen, wassen, aankleden en niet te ver-

geten: de papillotten uitdraaien, het haar vlechten
en de strik in het haar monteren.
Heel vroeg... vijftig jaren geleden al om half vier
of nog eerder, vertellen de oude Eijsdenaren.
Nu wordt je gewekt tussen vier en zes uur. Dat
hangt af van de straat waar je woont.
In opdracht van het Jonkheid ging vroeger één en
gaan nu meer tamboers van de harmonieën met de
trom erop uit.
Eerst naar de kapitein. Men trommelt zolang tot-
dat hij aan het raam verschijnt. Als teken van
waardering voor deze dienst zet de kapitein een
kop koffie, trakteert op een glaasje bier of geeft
wat fooi. En dan gaat het verder naar de luitenant,
de vaandrig en de anderen... de hele wijk door tot-
dat alle straten zijn gewekt. Hier en daar wordt
men dankbaar getrakteerd en dan gaat het maar
weer verder.
Spreekt het niet vanzelf, dat de trommelaars na
volbrachte toer ergens van een stevig ontbijt ge-
nieten?
Het was natuurlijk inbeelding of... misschien toch
niet? Ik hoorde het trumke harder en nadrukke-
lijker slaan als het bij mijn deur voorbij trok.
Je kon het toch niet máken, dat onze kapelaan zich
op Bronkdag zou verslapen! Ik onderging een heel
aparte sfeer en ik schaamde me dan ook niet om in
piama minstens even aan het raam te verschijnen
na een korte nacht en de jongens minstens even toe
te wuiven.
Te vroeg op? Misschien in onze tijd als niet-
landbouwer of niet-veeteler wél. Maar zou er iets
op tegen zijn om met het trumke mee te trekken en
eens één keer per jaar te genieten van de heel vroe-
ge ochtend.
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De morgenstond heeft goud in de mond!
Veel te vroeg? In het verleden gingen de eigenlijke
processiegangers naar de vroegmis van zes uur.
Vanuit deze mis vertrok dan de processie om-
streeks zeven uur. Dat was ook nodig, we komen er
later op terug.
Het trumke komt terug op maandag of dinsdag.
Op maandag in Breust met tamboers van de Blow,
in Caestert met trommelaars van de Roei. En op
dinsdag is het dan de beurt aan Eijsden met de
tamboers van de Blow. Ja, want ook de jeugd moet
op tijd uit bed voor de Jonkheidsmis en de cramig-
non. Ook hierover komen we nog te spreken in de
volgende bladzijden.

29. 't Trumke in de ochtend in de Diepstraat (1961).



De processie

En zo komen we met ons verhaal bij de eigenlijke
processie terecht: de Bronk waar alles om draait.
De processie vormt het hoogtepunt van alle feeste-
lijkheden. Zou de processie komen te vervallen,
dan is er ook geen sfeer en plaats meer voor de ove-
rige feesten. De stemming is dan weg. Dit duidt er
al op, dat de objectieve werkelijkheid: het gegeven
buiten onszelf dat de processie het voornaamste is,
ook in het gevoelsleven van velen diep wortel heeft
geschoten. Of U voor Uzelf de processie als het
eigenlijke hoogtepunt ervaart en als zodanig ook
beleeft, is natuurlijk voor Uw eigen rekening. Geen
mens heeft het recht om een ander te dwingen en
zeker in dezen niet.
Maar iedereen die zich de moeite getroost om ook
zijn gevoel te verdiepen en te verrijken en de Bronk
te beleven als iets meer dan alleen maar de réj van
café naar café, die zal zelf zien hoe veel fijner,
mooier en blijer zijn leven is. Deze diepe rijkdom
mag U zich niet onthouden.
Om U hierbij wat op gang te helpen een beetje in-
formatie. De rest moet Uzelf doen, en het zij al-
weer gezegd: stort U daadwerkelijk in de Bronk,
doe mee en próéf het.

Een stukje geschiedenis
We gaan nu even niet ver weg van hier, maar wel
ver terug in de geschiedenis. We komen terecht in
Luik in het begin van de dertiende eeuw bij een
meisje met de naam Juliana.
Juliana van Luik die in 1193 te Retinne in België
geboren werd, treedt op vijftien-jarige leeftijd in
in het klooster van de Augustinessen op de berg
Cornillon bij Luik.
Zij heeft een grote godsvrucht tot het Sacrament
des Altaars of het Altaarsacrament. Begrijpelijk
voor een tijd, waarin de viering van de oorspronke-
lijke liturgie al vele eeuwen in verval is geraakt.
In een visioen - zo gaat het verhaal van haar leven -
voelt zij zich geroepen te ijveren voor de instelling
van een apart feest ter ere van het H. Sacrament.
Zij maakt haar visioen bekend aan Jacobus Panta-
leon, de latere Paus Urbanus IV.
In 1247 wordt Sacramentsdag voor het eerst ge-
vierd in het bisdom Luik. Vermoedelijk ook hier in
Breust, dat tot het bisdom Luik behoort in die tijd.
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In 1264 wordt het feest voor de kerk in de gehele
wereld voorgeschreven door Rome.
Juliana sterft te Fosse bij Namen. Haar lichaam
ligt begraven in de abdijkerk van Villers; haar
feestdag (sterfdag) wordt gevierd op de 5e april.

Sacrament des Altaars of Altaarsacrament is het
oude woord voor Eucharistie (Avondmaalviering),
welke uiteraard gevierd wordt rondom een tafel
(altaar).
Deze oude woorden suggereren echter meer dan
devotie rondom het heilig Brood, dan de eigenlijke
viering van het Avondmaal, die wij sinds enkele
decennia meestal Eucharistieviering noemen (I-l.
Mis).

Sacramentsdag
Omdat in de Goede Week een vreugdevolle her-
denking van de instelling van het Avondmaal door
Christus naar middeleeuwse opvatting minder
paste, ging men dit feest van Witte Donderdag na
de grote feesten van Pasen en Pinksteren opnieuw
en met meer luister vieren. Dit gebeurt eigenlijk
nog steeds op de tweede donderdag na Pinksteren
(donderdag na Drievuldigheidszondag). Het is een
zeer oud gebruik in de kerkgemeenschap om heel
voorname feesten die in de verdrukking dreigen te
komen door een gewone werkdag, te verplaatsen
naar de volgende zondag.
Dit is nog onlangs gebeurd met Maria ten Hemel-
opneming (15 augustus) en Allerheiligen (1 no-
vember).
Hetzelfde gebeurde reeds lang geleden met Sacra-
mentsdag. Het is een oude traditie dus om deze dag
te vieren 14 dagen na Pinksteren.
Na de Eucharistie of na het middaglof wordt het
heilige Sacrament of Allerheiligste in processie
rondgedragen, hetzij in het kerkgebouw, hetzij in
de voornaamste straten van stad of dorp.

Allerheiligste
Onder Allerheiligste verstaat men het Brood van de
Eucharistie, beschouwd buiten deze Eucharistie of



30. 't Allerheiligste (1980). Foto.' Paul Rutten.

los van de Communie. Bijvoorbeeld processie met
het Allerheiligste. In een processie wordt het Aller-
heiligste meegedragen in een monstrans (kostbare
schrijn) door een priester, die loopt onder een
hemel (baldakijn).
In Eijsden wordt dit dragen van de hemel als een
voorrecht beschouwd. Dit voorrecht komt toe aan
de zonen van bepaalde families en gaat over van
vader op zoon.
Het is interessant op te merken, dat de hemel
wordt overgenomen door nieuwe dragers bij het
passeren van de grens van het ene gebied met het
andere.
Om praktische redenen doet men dit vanouds
meestal op de plaats van het eerste rustaltaar ach-
ter de grens.
Als je bijvoorbeeld naar de processie staat te kij-
ken bij het Stationsplein, waar vroeger (en ook nu
weer) een rustaltaar stond, dan zie je dat de dragers
van Breust de hemel overgeven aan de dragers van
Caestert of de Sjtaoësie.
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Processie

We komen nu nog even terug op het begrip proces-
sie. Even weer een klein stukje geschiedenis.
Processie is een plechtige omgang van geestelijken
en gelovigen binnen of buiten het kerkgebouw. Dat
doet men dan onder het zingen of bidden van lita-
nieën, hymnen of andere gebeden. De oudste pro-
cessies bestonden uit niets anders. Denk aan de
zeer oude bidprocessie voor de noden van de kerk
op de zogenaamde kruisdagen: de Kruisprocessie,
hier in Eijsden nog steeds in gebruik.
Weldra begint men ook symbolen mee te dragen,
zoals palmen, kaarsen (Palmzondag, Maria Licht-
mis) of de zogenaamde heiligdommen. Dat zijn
vooral relikwieën en heiligenbeelden. Sedert de 13e
eeuw ook zoals we al weten het Allerheiligste. Dit
wordt begeleid door wierookzwaaiers en flam-
bouwdragers: nu meestal ,de kerkmeesters. In de
processie gaat het kruis voorop, begeleid door twee
kaarsdragers. De waardigste onder de geestelijken



komt achteraan. Dit wordt tegenwoordig niet meer
onderhouden, omdat men terecht geen rangver-
schil onder hen meer wil zien. Tussenin gaan soms
verklede groepen, die episoden uit de bijbel of uit
de geschiedenis van kerk en heiligen uitbeelden. In
de parochie van Breust-Eijsden beelden de groepen
de verschillende delen van de Eucharistieviering
uit, sinds de vernieuwing onder pastoor Marcus.
We komen hierop nog nader terug.

Vroeger en nu

Uit het voorgaande kunt U al opmaken dat de Eijs-
dense processies, zoals ook elders, vanouds het ka-
rakter hadden van een Bronk (pronk- of sierstoet)
ter ere van het Brood van het Avondmaal, Teken
waarin Jezus onder ons als aanwezig wordt erva-
ren. Dit brood heeft dan de vorm van een ronde
ouwel, meegedragen in een gouden schrijn: de
monstrans.
Dit Brood, het Allerheiligste (dat wat ons het meest
heilig is), wordt voorafgegaan door vele groepen,
waarover al iets is verteld. Zo trekt Jezus, onze
Heer, dan al zegenend door liefst alle straten (van-
daar de zeer lange routes!), vergezeld van zijn bid-
dende en zingende parochianen.
Ik citeer nu twee geboren Eijsdenaren: „Vroeger
waren het een paar losse groepen, die op zichzelf
wel wat voorstelden, maar geen geheel.” „Vroeger
waren de de groepen gewijd aan diverse Heiligen,
zoals H. Hart, H. Maagd, H. Ursula, H. Theresia,
Engelbewaarder. Er was ook nog een Engelen-
groep, een Rozenkransgroep, de Congregatie, H.
Familie en Christelijke moeders. Verder de ver-
schillende verenigingen, die ook nu nog mee-
gaan...”

Aan het begin van deze eeuw was de processie-
opstelling als volgt:
Schoolkinderen
H. Kindsheid
Vrouwen
Oude Harmonie
Jonkheden van de vijf buurten
Koning en Oversten van de Schutterij
Bruidjes
Zouaven
Harmonie Ste.-Cécile
Allerheiligste
Stoet Priesters
Kapucijnen
Maristen
Grafelijke Familie
Burgemeester en raadsleden
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Broederschap van de H. Rozenkrans
Mannen

Vroeger een verzameling van groepen dus, die
ieder voor zichzelf een bepaalde uitbeelding in zich
droegen, nu een uitbeelding door de gehele ver-
zameling van groepen.
Een kleine vijftien jaar geleden is het de knappe
vondst van pastoor Marcus en kapelaan Douven
met hun medewerkers geweest om de processie te
veranderen en er weer een echte beleefbare inhoud
aan te geven. De hele stoet samen is nu een „lopen-
de Eucharistieviering", zo zou ik het willen
noemen.
Elk van de vroegere groepen beeldt nu een deel van
de Eucharistieviering uit en het is eigenlijk de be-
doeling, dat iedere groep zijn specifiek eigen gebed
telkens herhaalt, zodat de kijker langs de kant
door mee te doen de Heilige Mis meeviert, één
grote Eucharistie voor de hele gemeenschap. Daar-
om zijn er geen aparte H. Missen meer in de ker-
ken, behalve een vroegmis voor degenen die abso-
luut verhinderd zijn bij de processie aanwezig te
zijn.
De oudere Eijsdenaren zeggen dikwijls dat er vroe-
ger veel meer gebeden werd in de processie dan
tegenwoordig. Dat moet dan heel lang vóór de ver-
nieuwing geweest zijn, want het gebrek aan actief
meedoen is een van de redenen tot vernieuwing ge-
weest. Ik vind het nog steeds een probleem dat er
niet meegebeden wordt, tenzij men onder het bid-
den zou willen verstaan: het gedachteloos opzeg-
gen van het rozenkransgebed tegen de voortduren-
de muziek van de harmonieën in.
Voorlopig blijft het nog een punt van gezamenlijke
bezinning van onze harmonieën en verdere betrok-
kenen.

Vijfendertig jaren geleden, na de H. Mis van zeven `
uur, stond de pastoor met een lijstje in de hand op
het Martinusplein om de groepen in volgorde te
plaatsen.
Het eerste begin van het huidige processiecomité
vond zijn oorsprong in 1945 toen aan de heren
Harrie Mertens en Zjeng Wolfs verzocht werd om
de processie in goede banen te leiden. Zij deden dit
toen nog in uniform van de verkenners. Na enige
jaren kwamen hierbij de heren Nol Philippens en
Henk Homan. In de loop der jaren kwamen en gin-
gen diverse leden van dit processiecomité door
overlijden, verhuizing of aanvaarding van andere
fucties. Na vijfentwintig jaar bedankte ook de heer
Mertens wegens andere werkzaamheden en werd
de heer Louis Wolfs voorzitter van het processie-
Comité dat in de huidige vorm bestaat' uit de heren



Louis Wolfs, Jef Prickaerts, Jo van Aubel, Pierre
van Reij, Jef Paquay en Hub Quadvlieg.
Hun taak is gauw opgenoemd, maar we hebben
geen idee van het vele werk dat achter een opsom-
ming van taken zit. In de vele jaren, dat de zusters
Ursulinen nog het klooster aan de Breusterstraat
bewoonden, waren zij het die de meeste hulp ver-
leenden aan het processiecomité. Enkele jaren ge-
leden zijn deze zusters vertrokken en hebben vijf-
tien tot twintig dames uit de parochie dit om-
vangrijke werk zeer enthousiast overgenomen. .

De heren zorgen onder meer voor:
- het vaststellen van de route en publicatie

ervan;
_ de opstelling van de stoet;
- de kleding in het algemeen;
- het ziekenbezoek na de processie;
- afspraken met de politie;
- de begeleiding van de stoet;
- het monteren en in goede staat houden van

de hemel;
- een beroep doen op de verschillende

verenigingen en groepen om mee te trekken.
De dames nemen voor haar rekening:
- het verzorgen van de speciale keding van de

leerlingen van de Eijsdense scholen;
-- wassen, strijken, naaien en verstellen;
- het maat opnemen van kleding en kinderen;
- kinderen helpen met aankleden vóór en met

omkleden ná de processie;
- het opruimen van de honderden kleding-

stukken met hun vele accessoires;
(Een en ander gebeurt in de St.-Martinus-
school. Op de zolder is welwillend ruimte
gegeven voor het opbergen van alles.)

- het begeleiden van al deze groepen samen met
de leerkrachten der scholen.

Dit alles gebeurt in nauwe en prettige samenwer-
king met de parochiepriesters. De kapelaan zorgt
voor de kleding en begeleiding van de altaarfunc-
tionarissen (acolythen, misdienaars, evangelisten).
De kosters zorgen voor de verschillende benodigd-
heden (wierookvaten, altaarbellen, kelken, enz.),
terwijl een der acolythen de verschillende personen
uitnodigt, het opstellingsrooster klaar maakt en
verspreidt onder de betrokkenen. Dit laatste alleen
is al een werk van vele uren.
Naast de medewerking van de leerkrachten van de
scholen krijgt het processiecomité ook medewer-
king van de Jonkheden en de verschillende buurt-
bewoners. Deze laatsten zijn vooral actief in ver-
band met het opstellen van de verschillende rust-
altaren.
Als U, geïnteresseerde lezer(es), even doordenkt,
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dan weet U dat dit alles weer veel geld moet kosten.
Nu vind ik het een van de typische fijne Eijsdense
dingen dat de kas van het processiecomité eigenlijk
nooit leegraakt. Als de bodem zichtbaar wordt,
deelt de pastoor dit op de zondag vóór de Bronk
aan zijn parochianen mee en enkele uren later is de
kas weer gevuld voor de eerst komende jaren (ik
schrijf meervoudl).

i

De route

Volgens de oudste tradities moet O.L. Heer in alle
straten en wegen van het dorp of de parochie ko-
men. Dit verklaart de veelal lange processieroutes
buiten de steden. Omdat deze stelregel ook met
lange routes niet uit te voeren is, heeft men waar-
schijnlijk al vanaf het begin een aantal routes ge-
kozen, die tezamen na enkele jaren het hele dorp
bestreken.

31. Het opstellen van de processie ín Breust (1980).
Foto.' Paul Rutten.



In een levende traditie zijn dan ook nog verdiscon-
teerd de telkens wissende factoren, ontstaan door

afscheiding van nieuwe parochies en uitbreiding
met nieuwe woonwijken.
Als we deze factoren in het oog houden, dan be-
grijpen we de processieroutes van de Martinus-
parochie van Breust-Eijsden, De route wordt on-
derbroken door een pauze, waarover later meer.
Zo bestaat iedere route uit een eerste en tweede
toer. Ik volsta nu met U een schema te geven. U
kunt dan eventueel zelf al lang van te voren de rou-
te van de komende Bronk aflezen. Bovendien wor-
den de routes van de verschillende processies tijdig
gepubliceerd in het Contactblad. Ik vermeld de
plaats van de rustaltaren tussen haakjes.

In Eijsden spreekt men van grote toer en kleine
toer, waarmee men de gehele processieroute (lange
of korte) bedoelt. Voor de duidelijkheid wordt in
onderstaand schema het woord toer alleen gebruikt
voor de eerste of tweede helft van de processie-
route. Er worden thans zes verschillende routes
aangehouden.

Route I.

Eerste toer:
Kerk Breust - St.-Martinusstraat - Emmastraat -

Breusterstraat - Kapittelherenstraat - Veldje - Wil-
helminastraat - Stationsplein (rustaltaar Sta-
tionsplein) - Kapelkesstraat (rustaltaar Hoog-
Caestert) - Steenstraat - Molenstraat - Caes-
tertstraat (rustaltaar Laag-Caestert) - Graaf de
Geloeslaan - kasteel (met rustaltaar) - Kerkstraat -

Vroenhof.

Pauze

Tweede toer:
Vroenhof - Spriemenstraat - Vogelzang - Spau-
wenstraat - Diepstraat (rustaltaar hoek Kerkstraat)
- Wilhelminastraat (rustaltaar) - Stationsplein -

Prins Hendrikstraat - Emmastraat (rustaltaar) - St.-
Martinusstraat - kerk Breust.

Route II.

Eerste toer:
Kerk Breust - St.-Martinusstraat - Emmastraat -

Prins Hendrikstraat - Mgr. Nolensstraat - Veldje -

Prins Bernhardstraat (rustaltaar) - Graaf de Liede-
kerkestraat - Kruisstraat - Caestertstraat - Laag-
Caestert (rustaltaar) - Graaf de. Geloeslaan -

kasteel (rustaltaar) - Kerkstraat (rustaltaar aan het
begin) -Vroenhof.
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Pauze

Tweede toer:
Vroenhof - Raadhuisstraat - Breusterstraat (rust-
altaar) - Emmastraat (rustaltaar) - St.-Martinus-
straat - kerk Breust.

Route III.

Eerste toer:
Deze is gelijk aan de eerste toer van Route I.

Pauze

Tweede toer:
Vroenhof - Raadhuisstraat - Stiegel - M.L.-King-
straat - Beethovenstraat (rustaltaar) - Verdistraat -

J .P. Sweelinckstraat - M .L.-Kingstraat - St.-Mar-
tinusstraat - kerk Breust.

De routes IV - V en VI zijn samengesteld uit de
hiervoor genoemde routes en worden in on-
derstaand schema nader aangegeven. Ook kunt U
uit dit schema opmaken welke route in een bepaald
jaar wordt aangehouden.

I. 1978 Eerste toer van route l
Tweede toer van route I

ll. 1979 Eerste toer van route II
Tweede toer van route II

IIl. 1980 Eerste toer van route 1
Tweede toer van route III

IV. 1981 Eerste toer van route II
Tweede toer van route I

V. 1982 Eerste toer van route I
Tweede toer van route II

V1. 1983 Eerste toer van route II
Tweede toer van route III

In 1984 is dus weer de route van 1978 aan de beurt.

Voor de stichting van de Kerk van Maria ten
Hemelopneming in Mariadorp in 1960 trok de pro-
cessie ook door dit deel van de toenmalige parochie
Breust-Eijsden. In die tijd werden twee routes ge-
volgd, te weten:

Route I.

Eerste toer:
Kerk Breust - St.-Martinusstraat - Emmastraat -

Groenstraat - Capucijnenstraat (rustaltaar bij Ca-
pucijnenklooster) - Emmastraat -' Prins Hen-



drikstraat - Stationsplein - Kapelkesstraat en ver-
volgens route I zoals deze ook nu nog wordt ge-
volgd.

Tweede toer:
Deze was dezelfde als de huidige tweede toer van
route I.

Route II.

Eerste toer:
Kerk Breust - St.-Martinusstraat - Emmastraat -
Julianastraat - Rijksweg (rust altaar in een van de
lanen van Mariadorp ofwel bij de Mariagrot al-
daar) - Withuis - Oude Stationsstraat (voorheen
Voerweg) - Stationsstraat - Stationsplein - Kapel-
kesstraat en vervolgens weer de route I zoals deze
ook nu wordt aangehouden.

Tweede toer:
Deze was gelijk aan de huidige tweede toer van
route Il.

Nog vroeger, waarschijnlijk voor de bouw van de

32. De bielemennekes lopen voorop in de processie...
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huizen in Mariadorp, was er een rustaltaar op de
hoek van de Rijksweg-Kommelsweg.
Het laatste rustaltaar voor de binnenkomst van de
processie stond vroeger voor het hek van de pasto-
rie van Breust ter plaatse waar nu de ingang van
het bejaardentehuis de Bron is gelegen. Later werd
dit rustaltaar geplaatst tegen de schuurpoort van
de naast de pastorie gelegen boerderij. Enkele ma-
len werd dit rustaltaar ook geplaatst in de ingang
van de kloostertuin van de zusters Franciscanessen
aan de Emmastraat.

Vijftig jaar geleden hoorde Oost-Maarland nog tot
de parochie van Breust. Toen had men vanzelf een
tweede toer naar dit nu zelfstandige kerkdorp. Het
ging dan langs de Maas over de Trichterweg, die
voor deze gelegenheid was „opgemaakt” met sin-
tels van de Zinkwit. U ziet, men had er geen be-
zwaar tegen dat de tocht óók iets had van een
boetetocht.
En wat te denken van jezelf, als je nu de twee
toeren te vermoeiend vindt en het halverwege laat
afweten?



33. zuiveren de route van versperringen...

34. en worden hiervoor beloond!
(Foto ,s 32, 33 en 34.' Paul Rutten, 1980)

› WW
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Enkele anekdotes: In Eijsden kon men de processie
volgen tot in Oost-Maarland en het tijdstip van het
einde horen aan het schieten van de laatste kamers.
Ja, want daar werd de processie ontbonden.
Als het weer al te goed was en de benen al te moe
waren, werd ,t Mèètske (Christinabeeld) heel de-
voot in een korenveld verstopt om het later met een
kruiwagen op te halen!
Hajke Duykers heeft eens een sjarsj kamers zonder
succes proberen tot ontsteking te brengen. Hij was
zo in beslag genomen door het „wegspoelen van de
kruitdamp”, dat hij de kamers had vergeten te
laden. Zijn vrouw is toen bijgesprongen en zo
kwam alles toch nog tot een goed einde.

De schutterij en de bielemannen

De schutterij opent als vanouds de stoet en beschut
hem. Vroeger reden een of meer verkenners te
paard vooruit en vonden zij een obstakel op de weg

dan keerden zij terug en meldden dit aan hun com-
mandant. De bielemannen werden vooruitgezon-
den en verwijderden tijdig deze versperring, zodat
de stoet ongehinderd en zonder oponthoud verder
kon trekken.
Dit stamt uit de tijd dat andersdenkenden onze
processie als afgoderij beschouwden. Nu bestaat
de versperring uit een symbool: een paaltje dat
naast de weg staat. Dit paaltje is versierd en voor-
zien van een fles drank, die als beloning dient voor
de mannen die het hebben omgehakt.
Zou het niet veel beter zijn als de versperring wat
meer echt versperring was? Ik denk aan een paal
midden op de weg, gecombineerd met een of ande-
re boerenkar, bijvoorbeeld.

Hierbij wil ik graag een compliment maken aan de
„moderne bielemennekes”, de mannen van onze
Rijkspolitie, die op zo'n efficiënte en weinig opval-
lende manier het verkeer weten te regelen tijdens de
lange processie.

35. Tussen Hoog- en Laag-Caestert (1980). Foto.' Paul Rutten.
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We spraken zojuist over de versperringen die in
vroeger dagen de processie de doorgang bemoei-
lijkten. Maar toen Eijsden vóór 1794 Staats was,
mocht daar lange tijd helemaal geen processie
komen. In die tijd werd het kleine gebied waarom
het ging, alleen de oude dorpskom van Eijsden was
immers Staats, eenvoudig omzeild. Dat omzeilen
gebeurde letterlijk. Met de processie achter
Caestert bij de Schans aangekomen, ging men daar
op de boot om er ter hoogte van Oost weer af te
gaan. In 1707 bijvoorbeeld werd aan de schipper
Lins Meertens vijf gulden betaald voor het varen
van de „Bronckluyden” op de Maas vanaf Elven
(Navagne) tot achter Oost.*

* Gegevens uit Rijksarchief in Limburg, schepenbank Breust.

Harmonie

Bij de Gloriagroep, die God de glorie en de eer
brengt die Hem toekomt, loopt de eerste har-
monie. Deze zal straks de processie van dit jaar
mogen inspelen. De tweede harmonie trekt mee bij

36. Vóór de oorlog, bruidjes met bloemen.
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de groep Dank van het volk. Deze plaatsen worden
om het andere jaar door een van beide bezet.

Woord van God

Deze groep stelt voor de bijbellezingen die in elke
H. Mis plaatsvinden. Deze lezingen worden uitge-
beeld door de vier evangelisten: Matheus, Markus,
Lukas en Johannes. Alle vier dragen zij een boek-
rol mee. De jongens van de lagere school omringen
deze figuren en stellen de naar Gods Woord luiste-
rende gemeenschap voor.

Credogroep

Ons antwoord op Gods Woord is credo (ik geloof).
Dit wordt uitgebeeld door de jongens van de zesde
klas, met in hun midden de paaskaars die Christus,
de Verrezene, voorstelt.
Niet alleen de kinderen spreken hun geloof uit,
maar ook de jongelui (Jonkheden) en alle grote
mensen (alle verenigingen met hun vaandels).



37. Het vaandel van de Broederschap van de H. Rozenkrans (1980). Foto.' Paul Rutten

Offerandegroep

Deze groep is het symbool van het dekken van de
tafel (altaar) vóór de eigenlijke Eucharistieviering
(avondmaalviering). Bij deze liturgische handeling
worden de offergaven van brood en wijn op het
altaar gezet, benevens de verzamelde gaven van
alle aanwezigen. Deze gaven dienen tot onderhoud
van de kerk en tot leniging van menselijke nood,
een gebruik vanaf het allereerste begin.
Dit wordt uitgebeeld door een groep kinderen met
fruitmandjes die als kleine attentie na de processie
aan onze zieken en invaliden in het ziekenhuis wor-
den aangeboden.
Een aantal jongelui van de Jongerenkerk zorgt
ervoor dat iedereen zich ook daadwerkelijk kan
engageren met dit alles door in het langstrekken
gaven in te zamelen voor een doel, dat aangegeven
staat op een bord en dat nader uitgelegd wordt in
een foldertje dat voor de processie uit wordt ver-
spreid onder de kijkers.
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Canon of Grote Dankgebed
Het grote dankgebed van de Eucharistie wordt uit-
gebeeld in drie groepen: Dank van de engelen,
Dank van de heiligen (verpersoonlijkt in het beeld
van de voornaamste heilige: de Moeder Gods) en
Dank van het volk.
Symbool van de bevolking van Eijsden is de ge-
meentevlag, die gevolgd wordt door de burge-
meester en de gemeenteraad.
Het is nu de bedoeling dat alle kijkers langs de kant
hierachter aansluiten en zich met deze lopende
Eucharistieviering letterlijk verenigen.
(Even een kleine tip: sluit aan achter gemeentevlag
en gemeentebestuur en niet bij het voorafgaande
Mariabeeld, tenzij U zich al rekent tot de heiligenl)

Sacramentsgroep
De lange stoet wordt afgesloten door de Sacra-
menstgroep, die het symbool is van de eigenlijke



Eucharistie (avondmaal), die in feite op de Vroen-
hof gevierd wordt met allen tezamen.
Strooiengeltjes leggen continu een bloemtapijt
voor de priester, die het Allerheiligste draagt.
Een andere priester draagt de Hosties, die tijdens
de processie uitgereikt worden aan de zieken die bij
de rustaltaren zitten.
Het licht bij het Allerheiligste wordt gedragen in
oude flambouwen door kerkmeesters en leden van
het parochieel beraad.

De samenstelling van de stoet
De verschillende groepen, voor het merendeel al
eerder genoemd, nemen ieder hun bepaalde plaats
in in de St.-Martinusstraat en onder feestelijk
klokgelui en de eerste tonen van de harmonie
rijgen ze zich aaneen tot een stoet die met alle recht
Bronk genoemd mag worden. Ze is thans niet al-
leen een sierlijke processie, maar bovendien ge-
laden met diepe zin: een feestelijk samenzijn van
heel de geloofsgemeenschap ter viering van het

38. Huisversiering van Hoeve „Den Treffer” in
Laag-Caestert (1980). Foto.' Paul Rutten.

39. Zondagochtend vroeg in Laag-Caestert (1980).
Foto.' Paul Rutten.

Laatste Avondmaal van de Heer. Een duizendtal
mensen trekt mee, dit is een voorzichtige schatting!
Ter completering hiervan wordt uiteindelijk op de
Vroenhof Het Grote Dankgebed gezamenlijk ge-
beden en het Heilig Brood aan ieder uitgereikt. Het
geheel is ook bidden om Gods zegen en eer brengen
aan het Sacrament.

Het sieren van straten en huizen

Vele tientallen mensen hebben de laatste tijd heel
hard en met veel enthousiasme gewerkt. En nu is
dan het grote ogenblik gekomen. Is het dan te ver-
wonderen dat men van de gewone burger ook iets
verwacht? Vanaf de vroege morgenuren is men in
de buurtschapppen bezig geweest met het afwerken
van de erebogen, het aankleden van de rustaltaren
en het leggen van de bloemtapijten. _
Van iedere familie wordt minstens verwacht, dat
men de ramen waar de stoet langs trekt met kaar-
sen verlicht. Zo wordt heel de lange weg, waar het
Allerheiligste langs trekt, gemarkeerd met licht:
een traditie vanaf het begin en vol betekenis.
Bovendien worden er bij de kaarsen (bij voorkeur
witte) feestelijke bloemen geplaatst. Ook dit is een
gebaar, dat een innerlijke beleving uit.
En is het nu zo vreemd, dat óók iedereen aan zijn
huis de vlag uitsteekt vanaf het iensjeute vaan de
Broenk? Het is toch feest en ook voor de moderne
mens is een straat vol vlaggen een teken van echte
feestvreugde. Vlaggen zijn gauw gekocht of des-
noods geleend. Je kunt ze ook nog herhaaldelijk
gebruiken, want waar worden er meer feesten ge-
vierd dan in dit blijde dorp?



Bij het naderen van de processie zal iedere huis-
vrouw ook gauw wat strooisel van bloemblaadjes
voor haar huis op straat strooien, zodat de Bronk
door de parochie voorttrekt over een lang bloem-
tapijt. Ze zal dit misschien ook nog doen voor de
buurvrouw die ziek is of die zelf met de processie
meetrekt. Bronk is toch het feest van goedheid en
hulpvaardigheid. De kinderen zullen graag dagen-
lang bezig zijn met het maken van strooisel.
Een oud typisch Limburgs gebruik is bovendien,
dat iedereen een aantal kruisjes, al naargelang de
lengte van de voorgevel van zijn huis, langs de
straat zet. Aan de kruisjes hangen vaantjes,
meestal in de kleuren geel/wit (pauselijke kleuren)
of blauw/wit (mariale kleuren). Wanneer maar
enkele gezinnen een kruisje zetten, maakt dat een
povere, in plaats van een feestelijke indruk op de
processiegangerv En wat let ons eigenlijk in een tijd
van zoveel hobbyisten en doe-het-zelvers?
En dan nog een vraag aan de meisjes van de Jonk-
heid: Waar zijn jullie prachtige groenslingers en
kunstige papieren roosjes gebleven?

Het is in ieder geval fijn dat bijna iedereen in Eijs-
den er op toeziet, dat er geen auto”s langs de route
geparkeerd staan. Het stoort en het bemoeilijkt het
ordelijk trekken van de stoet.
Bij dit alles hoort natuurlijk een groot respect voor
mensen die er anders over denken. Niemand zal het
een ander kwalijk nemen als hij aan deze dingen
niet meedoet, zeker niet in Eijsden waar men eeu-
wen lang de St.-Christinakerk deelde met pro-
testantse geloofsgenoten in pais en vree, zoals een
geschiedenisbron vermeldt.

”t Oettrikke van de Broenk

Dit is het op weg gaan van de stoet en vooral het
uitdragen van het Allerheiligste. Deze eer komt de
pastoor van Breust toe: weer een oude traditie. Als
het juiste ogenblik gekomen is krijgt de pastoor
een teken van de voorzitter van het processie-
comité. De pastoor legt wierookkorrels op de bran-
dende kool van een wierookvat en bewierookt het

40. Rustaltaar met prachtig bloemtapíjt vóór boerderij Rompelberg in Oost (1980). Foto.' Paul Rutten.
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Allerheiligste, bedoeld als een oude eerbetuiging
aan Christus. Dan neemt hij de monstrans in de
handen die bedekt zijn door een schouderdoek,
velum genaamd, en voorafgegaan door acolythen
en misdienaars, die de bellen doen rinkelen zolang
het Allerheiligste gedragen wordt, omringd door
de kerkmeesters met brandende flambouwen, zin-
nebeeld van de eer die de parochianen brengen aan
de Heer, schrijdt hij het kerkgebouw uit en neemt
zijn plaats in onder de hemel. Over deze hemel is al
eerder gesproken.
De kerkklokken luiden zolang de processie in zicht
is en de harmonieën begeleiden dit alles met hun
feestelijke en plechtige muziek.
Bij twijfelachtig weer beslissen de pastoor en de
voorzitter van het processiecomité of de processie
zal uittrekken. Bij velen bestaat een soort heilig en
vermetel vertrouwen, dat deze processie nooit zal
hoeven binnen te blijven.
Door de zware koorkap (tabberd) en het gewicht
van de monstrans met al het goud en zilver is het
dragen een vermoeiende bezigheid. Vandaar dat
het rustaltaar met recht die naam verdient en niet
te ver weg mag zijn. Omdat het rustaltaar aan het

41 . En zo versierde men een rustaltaar anno 1920.
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station enkele jaren ontbrak, nam de kapelaan het
Allerheiligste aan het Stationsplein over. Zo nadert
men het eerste rustaltaar, waar een andere priester
het Allerheiligste overneemt.

,t Hèlighujske (rustaltaar)
Het rustaltaar is een altaartafel, geplaatst op een
podium, voorzien van retabels, met veel kaarsen en
bloemen. Het is aan de achterkant meestal afge-
schermd door een mooi gordijn of sierlijk groen.
Op deze tafel is een troon gezet, waarop het Aller-
heiligste wordt uitgestald (expositietroon). De tafel
is gedekt met keurig en kraakhelder linnen'. Hier-
voor zorgen de vrouwen en meisjes uit de buurt.
Het is inspirerend te zien met welke toewijding en
ongekunsteldheid sommigen dit doen.
Iedere buurt die zichzelf respecteert, heeft een
rustaltaar. Het zou een complete volksopstand
worden, als de processie één ervan zou overslaan!
Wanneer de stoet weer verder is getrokken, blijft
het rustaltaar in zijn volle glorie staan, heel de dag
door. ln de rust van de middag zal menige vader en
moeder een wandeling maken naar zo”n rustaltaar
om de kleintjes het eens van kort bij te laten zien.
Jonge en oude mensen gaan een poosje rustend en
mijmerend op de stoelen zitten, veelal genietend
van de prachtige bloemtapijten die voor de rust-
altaren liggen uitgespreid.
Als de feestdagen dan weer voorbij zijn, worden de
verschillende dingen weer opgeborgen bij de buurt-
bewoners en met zorg bewaard tot de volgende
keer.

De plechtige benedictie
Bij aankomst aan het rustaltaar wordt het Allerhei-
ligste op de expositietroon geplaatst en bewierookt
door de priester. Iedereen, ook de processieganger,
staat gekeerd naar het rustaltaar: een voornaam
persoon keer je immers niet de rug toe. Gezamen-
lijk wordt een aanbiddingslied gezongen, Tantum
ergo, waarna de priester de menigte bekruist met
de monstrans.
Dit is het ogenblik waarop in een gezamenlijk eer-
betoon de kamers worden afgevuurd in een sjarsj
van zeven, of, zoals in Mesch, de trompetters hun
signaal geven. De officierssabels worden gepresen-
teerd door ze rechtstandig aan de rechter schouder
te brengen. De vanen en sjtendaore worden ge-
hesen (eigenlijk gestreken totdat ze bijna de grond
raken). '



42. Met veel zorg wordt het bloemtapijt gelegd
(Laag-Caestert 1980). Foto: Paul Rutten.

De altaarbellen rinkelen. De wieroker zwaait zijn
wierookwolken plechtig toe en iedereen maakt eer-
biedig een knie- of hoofdbuiging. Zodra de laatste
kamer is afgegaan, keert iedereen zich om en zet de
processie zich weer in beweging.

De bloemtapijten

Ze zijn al ter sprake gekomen, maar het is de moei-
te waard er nog iets meer over te vertellen. Eigen-
lijk moet je ze zien en rustig bekijken. Ga maar
eens op de late middag na de processie een kwar-
tiertje bij een rustaltaar zitten. Eigenlijk zou je het
voorrecht moeten hebben om mee te mogen helpen
ze aan te leggen.
Vóór de pinksterdagen heeft men al een ontwerp
klaarliggen. Soms begint men al over dit onder-
werp te denken kort na de Bronkdagen van het
vorig jaar.
Meestal is het een allegorische voorstelling, díe ver-
band houdt met de Eucharistie.
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Precies op de juiste tijd wordt er op plateaus een
bepaald soort gras gezaaid. Jef van de Cruys deed
dit op pinkstermaandag en Louis van Pieterke
(L. Wolfs van Raadhuisstraat 2) op dinsdagavond
na Pinksteren. Dat gras wordt dan sterk in de
gaten gehouden, zodat het met de Bronk precies
ver genoeg is uitgegroeid. Een andere methode is
het gras te zaaien op een plekje in de tuin en het
dan uit te steken. Bronkzondag heel vroeg in de
morgen worden de plateaus in een bepaald patroon
op een ondergrond van zand gelegd en verder afge-
werkt met bloemen, vaak veldbloemen, zodat het

tapijt een grote voorstelling vormt. Terwijl men
aan het tapijt begint te werken, trekken anderen er-
op uit om veldbloemen te plukken, voorzover dit
niet al op zaterdag gebeurd is. Dagen van te voren
heeft men al de plekken verkend, waar de gewenste

bloemen en kleuren te vinden zijn. Herik (zémp),
korenbloemen, klaprozen, vlier (huëlentér),
klaverbloemen (klieblomme), zuringzaad (serel-

zaod), koolzaad (kémp) en margrieten (Sint-
Jansblomme) zijn de meest gewilde bloemen. Het
verzamelen van de bloemen is een van de gezellige
bezigheden van de Bronk.
Jef van der Cruys was zijn leven lang een bekende
tapijtlegger. Nu, na zijn dood, heeft de jeugd van
Laag-Caestert zijn werk overgenomen en ook zij
doet het met ere.
Ook op vele andere plaatsen wordt deze traditie in
ere gehouden of hersteld.

Pauze

Wel het meest karakteristiek voor de processie van
Breust-Eijsden is de pauze op de Vroenhof. Het
woord is al verschillende keren gevallen en het
wordt nu tijd om er iets meer van te vertellen.
Deze pauze is vroeger ontstaan uit de noodzaak om
even te rusten in de zeer lange route van de proces-
sie, die al meteen na de vroegmis was vertrokken.

Bij het naderen van de Vroenhof werd de processie
tijdelijk ontbonden en men ging thuis of bij familie
in de buurt een kop koffie en een stuk vla gebrui-
ken. Alleen de groepen, die onmiddellijk bij het
Allerheiligste behoorden, trokken de St.-Christina-
kerk binnen (misdienaars, flambouwdragers en
geestelijkheid), evenals de processiekijkers die
„nog geen Mis hadden gehad”.
Het Christinakoor, dat niet meetrok in de proces-
sie, omdat het slechts het zangkoor was van de

rectoraatskerk, die ondergeschikt was aan de kerk
van Breust, beleefde door het zingen tijdens deze
plechtige meerstemmige Hoogmis zijn hoogtepunt



A 43. en 44. De Viering op de Vroenhof (1980). Foto: Paul Rutten.
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van de dag. Het was het voorrecht van het koor
van Breust, de hoofdkerk, om mee te mogen trek-

ken in de stoet.
Als dan de kamers werden geschoten onder de
Consecratie van deze H. Mis maakte iedereen zich
weer gereed om zijn plaats in de stoet in te nemen
en onmiddellijk na de H. Mis begon de tweede
toer, die pas een einde nam ver in de namiddag.

Bij de vernieuwing van de processie zijn de tradi-
tionele elementen bewaard gebleven.
Hoe is het nu?
We hebben al gezien dat de Bronk van nu een
„lopende Eucharistieviering” is. De bedoeling is
dat de processiekijkers zich aansluiten bij de
laatste groep voor het Allerheiligste (Dank van het
volk) en biddend meetrekken met de rest.
Het Christinakoor trekt nu samen met dat van
Breust als één groot zangkoor op en heeft zijn taak
in de stoet en aan de rustaltaren. Niemand hoeft
meer naar de aparte vroegmis.

45. De H. Maagd rust uit (1980). Foto: Paul Rutten.
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Op de Vroenhof wordt gezamenlijk in één grote ge-
meenschap heel kort het Avondmaal gevierd, dat
in de stoet gesymboliseerd is door de groepen
„Dank van...” en het Allerheiligste. Er wordt
samen met de priesters aan het altaar een kort
dankgebed gebeden, waarna de H. Communie
wordt uitgereikt. Dit laatste gebeuren wordt 0m-
lijst door de muziek van de harmonieën, de kerk-
koren en de Jongerenkerk.
Het is een heel karwei om bij aankomst van de pro-
cessie op de Vroenhof de groepen ordelijk rond de
altaartafel op te stellen. Doordat de processie erg
lang is, moeten de eerst aangekomen groepen soms
wel twintig minuten wachten voordat de hele pro-
cessie op het plein aanwezig is. Het vraagt dan ook
een zekere discipline om het geheel niet in een
chaos te laten veranderen.
Als het slotlied gezongen is en het Allerheiligste in
een kleine processie de St.-Christinakerk is binnen-
gedragen, begint de pauze, die evenals vroeger on-
geveer een uur duurt.



Je moet deze momenten echt meemaken te midden
van de mensen. Misdienaars, harmonieën en Jonk-
heden, alle groepen stuiven uiteen. De Jonkheden
verkopen hun loten (alleen dán mogen Breust en
Caestert hun loten aan de man brengen in het ge-
bied van Eijsden) en enkele ogenblikken later kun
je het treffen dat je in het Kelderke of een ander
nabij café, een of andere „heilige maagd” ziet uit-
rusten achter een grote pot bier en een compleet
uitgedost misdienaartje een levensgroot stuks vla
ziet verorberen.
Ook dát is de Bronk van Eijsden, ook dát zou ik
niet graag willen missen. Het hoort erbij en het is
verdiend na alle inspanningen en devotie.
Velen gaan naar huis voor de vla en de koffie. Het
siert de Eijsdenaar, dat het dan ook traditie en van-
zelfsprekend is, dat iedereen zomaar bij iedereen
kan binnenvallen. Het zijn vooral de mensen die te
ver zouden moeten lopen om in eigen huis de
koffie te gebruiken en de Oud-Eijsdenaren die van
elders zijn gekomen, die van deze heerlijke gast-
vrijheid genieten.

Ook de zieken en invaliden worden niet vergeten.
Ook zij moeten kunnen delen in de zegen en de
feestvreugde van deze dagen. Daarom wordt hen
als kleine attentie van alle parochianen een fruit-
mandje uit de Offerandegroep aangeboden. Het is
een gebruik van nog geen vijftien jaar oud dat nu
al terecht een goede traditie wordt genoemd.

De tweede toer

De klok van de St.-Christinakerk luidt allen weer
de straat op. Het is verwonderlijk hoe snel weer
iedereen zijn plaats in de stoet heeft ingenomen en
de processie aan het trekken is. 4
Er zijn nu veel meer kijkers op dit late morgenuur.
Men schat meer dan vierduizend. Het ligt ook een
beetje aan het weer. Er komen ook veel mensen
van elders, Oud-Eijsdenaren, maar ook talloze
vreemden. In de tweede toer zijn ook de priesters
uit de andere parochies van Eijsden aanwezig. Zij
konden niet eerder vanwege hun eigen kerk-

46. Het voormalige rustaltaar naast het gemeentehuis. (Foto uit 1963).
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47. De apotheose in een meer dan volle St.-Martinuskerk (1980). Foto: Paul Rutten.
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diensten. Ze zijn uitgenodigd door hun collega's
van Breust-Eijsden. Hun aanwezigheid demon-
streert de collegialiteit in het priesterambt. Zij
dragen ook, voor zover mogelijk, in deze toer het
Allerheiligste. Het is een teken van respect aan hen
en een teken dat we niet meer willen denken in nau-
we parochiegrenzen.

,t Ientrikke en ienblaoze, de apothose

Evenals bij het begin van de processie als ook bij
aankomst en vertrek op de Vroenhof is het de taak
van de pastoor om in de buurt van de St.-
Martinuskerk het Allerheiligste over te nemen om
het de kerk in te dragen.
Bij aankomst aan de kerk zijn de eerste groepen al
ontbonden. De kinderen gaan meestal naar huis of
proberen nog iets van de rest van de processie te
zien. Veel ouderen proberen het einde mee te
maken in een dan veel te kleine kerk.
De harmonie welke vooraan in de processie loopt
heeft tot taak de processie in te spelen. Zij vormt
bij aankomst bij de kerk samen met de schutterij
een erekordon. Terwijl het Allerheiligste de kerk
wordt binnengedragen, speelt de harmonie een
processiemars. Bij haar laatste tonen zet het orgel
een machtig Te Deum in, een zeer oud Gregoriaans
dank- en aanbiddingslied, en vele honderden vol-
dane en gelukkige mensen zingen in een taal die ze
niet verstaan hun dank uit aan God, die hun zoveel
goeds en zoveel vreugdevols schenkt in hun leven.
Een doodvermoeide pastoor vanaf een met mensen
volgepropt priesterkoor dankt zijn parochianen,
niet in clichés, niet omdat dat traditie is, maar om-
dat het allemaal weer zo goed was.
Dan voor de laatste keer na het plechtig Tantum
ergo van Scherpenheuvel, zegent hij hen met het
Allerheiligste en worden de sabels nog eens in
saluut gebracht en de vlaggen, vanen en sjtendaore
nog eens gestreken voor een laatste groet.

De harmonie die als eerste de kerk binnenging, ge-
volgd door de harmonie die de processie mocht in-
spelen, brengt haar muziekhulde. Onder de tonen

l>
48. Een artikel van een buitenstaander over de
Eijsdense Bronk. Tijdstip onbekend, vermoedelijk
rond de eeuwwisseling.
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van deze muziek speelt zich de offergang af. De
uëverighèèd opent de stoet die naar het altaar
trekt, gevolgd door mannen, vrouwen en daar tus-
sen door de kinderen om een grotere of kleinere
offergave aan het altaar achter te laten. Daarna
stroomt de kerk leeg.

Waarschijnlijk was deze offergang bestemd tot
onderhoud van de priesters en de armen der paro-
chie. Er zal ook wel een tijd zijn geweest dat de
gaven werden gebruikt tot bestrijding van de pro-
cessiekosten. Nu is de offergang bestemd voor de
parochie.

En aon ,t Iisjte, bie Offergaank en Te Deum,
en de klokke vaan heilig gewe'ld baw bieësjte ien
hunnen toeën,
haet mejnigêèn, soms jaore oet Eêsjde vertrokke,
de traone ien z,n ówe sjtoën...

(Willy Theunissen)

Rust

Na de processie wordt de kapitein van het Jonk-
heid van Eijsden thuis door de Oude Harmonie af-
geleverd. Daar trakteert hij harmonie en Jonkheid.
Als de harmonie en sjtendaordraegers wegtrekken,
blijft het Jonkheid voor de rest van de dag samen
en eet en drinkt bij de kapitein.
De harmonieën strooien nog wat feestelijke sfeer
door het dorp op de terugweg naar hun lokaal.
Oude vrienden die elkaar soms jaren niet meer ge-
zien hebben nemen elkaar mee naar huis of gaan in
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een of ander „hèlighujske” een glaasje bier drin-
ken. In de sacristieën worstelen de kosters met de
vele spullen, die na de processie zijn achtergeble-
ven. Alles moet immers weer opgeborgen worden.
Hoe is het bij de mensen thuis? Van warm eten
komt niet veel. De moeders zijn toch zeker ook
mee geweest met de processie. Iedereen is moe en
blij dat hij wat kan rusten. Ook van deze ver-
moeidheid kun je intens genieten. Wat zullen nu de
eerste koude schotels smaken! Of... als er toch ge-
kookt wordt: de eerste nieuwe aardappeltjes, de
trots van vader, die ze in zijn groentetuin kweekte,
al zijn ze nog zo klein; de nieuwe worteltjes en
erwtjes en het haantje, speciaal voor deze gelegen-
heid gemest en geslacht. Misschien volgt er nog een
gezellig praatje op een stoel voor de deur met de
buren over: „ Wie sjoen ,t weer waor.”
Rust, ontspannning, vriendschap en nogmaals
rust... want er komen nog twee dagen.

Ik heb tot hier toe kunnen vertellen over zoveel fij-
ne en goede dingen. Daar ben ik erg gelukkig mee.
Wat velen met mij erg fijn zouden vinden is, dat
men de zelfbeheersing zou opbrengen om zich in
zijn uitbundigheid wat te matigen, om geen bals en
luidruchtige muziek in de cafés toe te laten op deze
dag en om zichzelf niet voor schut te zetten door
dronkenschap.

En hiermee zijn we gekomen aan het einde van het
vieren van de Bronk in zijn diepste religieuze bete-
kenis.
Morgen gaan we de liefdesopdracht die we verno-
men hebben en gevierd hebben in de processie en
alles wat er bij hoort, waar maken in een uitbundig
feest.



Broenkmaondeg
en Broenkdaeënzjdeg

Om niet in onnodige herhalingen te vervallen, be-
schrijven we alleen de feestelijkheden van de
maandag. Op de dinsdag gebeurt vrijwel hetzelfde.
Het is vooral op deze twee dagen dat de Jonkheíd
de gangmaker is.
Op maandag spelen deze feesten zich af in Breust
en Caestert, op dinsdag in Eijsden.

Grenzen en gebieden of buurten

Er is al bij herhaling gesproken over buurten en
hun grenzen. Het is hier de plaats om er wat meer
informatie over te geven, anders zou het begrijpen
van wat er verteld wordt wel erg moeilijk zijn`
Het ís een van die charmante eigenaardigheden in

49. De grenzen tussen Caestert, Breust en Eijsden.



Eijsden, dat nagenoeg iedereen de verschillende
grenzen kent, maar dat bijna niemand weet waar
ze vandaan komen en waarom ze bestaan.
Wanneer we de geschiedenis van Limburg bekijken
en vooral de zeer ingewikkelde toestanden van deze
streek, speciaal vóór de Franse Revolutie, zien we
dat de historici terecht spreken van de lappendeken
van Limburg. Het boek van Schurgers „Waar de
brede stroom der Maas” geeft daar een goed idee
van. Het komt vrijwel hier op neer dat ieder dorp,
ja zelfs ieder gehucht behoorde tot een ander
„land,', en dan in de verschillende tijden telkens
wisselend.
Een goed voorbeeld is: op een gegeven moment
was de dorpskern van Eijsden Hollands. De oude
kern van Breust was een vrije heerlijkheid, met als
heer het kapittel van St.-Martinus te Luik. Het is
best mogelijk dat onze grenzen uit deze situatie zijn
gegroeid.
Om het verder kort te maken geef ik U hier simpel-
weg een kaartje met de toestanden, zoals ze nu nog
gelden bij bepaalde evenementen. ln principe komt
het Jonkheid van het ene gebied niet in het andere.
U zult echter zien, dat er enkele soepele uitzonde-
ringen zijn. Oók souplesse is traditie!

Bij het eerste hanegekraai

Op de vroege morgen, even na vier uur, is het
trumke weer bezig. Het complete Jonkheid ver-
zamelt zich bij de kapitein. Men trekt naar de har-
moniezaal. Daar vormt heel de Jonkheid met de
harmonie een stoet en trekt onder feestelijke mu-
ziek in marstempo op naar de kerk. Het Jonkheid
en de muzikanten zijn weer in tenue.
De jeugd opent de grote dag met een Eucharistie-
viering, waarin speciaal gebeden wordt voor de
levende en overleden leden van de Jonkheid. Deze
kerkdienst is in grote lijn in sfeer traditioneel ge-
houden, terwijl de vorm en inhoud van de gebeden
is aangepast aan de jongeren van deze tijd. Zij
wordt besteld door de kapitein bij de pastoor. Bij
deze gelegenheid wil de traditie, dat ook meteen
het stipendium wordt betaald.
De H. Mis voor de Jonkheid van Caestert/Station
begint om half negen, die voor de Jonkheid van
Breust om half tien, beide in de kerk van Breust.
(Voor deze gelegenheid mag Caestert in het gebied
van Breust komenl) De H. Mis voor de Jonkheid
van Eijsden begint om negen uur maar dan op
dinsdag in de St.-Christinakerk.
Een van de meest sympathieke gestes op deze
dagen vind ik wel, dat elk Jonkheid zijn hele jeugd
vertegenwoordigt bij de H. Mis en offergang van
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de andere Jonkheden.
Behalve het Jonkheid, alle jeugdigen en de harmo-
nie wordt natuurlijk iedereen verwacht, die maar
enigszins aanwezig kan zijn.
Tijdens de Jonkheidsmis staat het Jonkheid in
tenue, met hoed op, met vaendel en sjtendaore, op-
gesteld vlak bij het altaar. Wanneer er meerdere
parochiepriesters in de parochie zijn, gaan zij, bij
wijze van hoge uitzondering, samen voor in deze
dienst, omdat zij zich sterk verbonden voelen met
hun jeugd.
Bij de Consecratie worden weer, evenals de dag er-
voor, kamers geschoten, de sabels gepresenteerd en
vaendel en sjtendaore gehesen, nu als een teken,
speciaal van de jongeren, van eerbied en dankbaar-
heid aan de Schenker van alle goeds. De kapitein
kondigt op het einde de offergang aan en het is
sinds een vijftiental jaren een pracht gebruik, dat
hij deze offergave bestemt voor het werk van een
Oud-Eijsdenaar, die in de missie zijn werkterrein
heeft. Alles bij elkaar genomen is het de prach-
tigste inzet van een onvergetelijke dag.

Het vaandelzwaaien en het openen van de
cramignon
Na de H. Mis en offergang gaan de Jonkheid en de
harmonie even de dorst lessen en verzamelen zij
zich voor het vaendeldrieje of het ier bringe. Ook
het voor de jongens minder prettige werk van het
noodzakelijke loten verkopen, vindt dan weer
plaats.
Dan trekken de Jonkheden naar de geestelijkheid
om haar een eerbewijs te geven.
Ik beschrijf nu de gang van zaken zoals dit gebeur-
de rondom mijn eigen woning, omdat dit voor mij
het gemakkelijkste is. In Breust, en op dinsdag in
Eijsden aan de pastorie, gaat alles vrijwel op de-
zelfde manier in zijn werk.
Jammer dat dit alles niet meer geldt voor 1980 en
volgende jaren, door mijn vertrek naar elders.

De feestelijke, kleurrijke en blije stoet arriveert
aan de kapelanie in een zee van buurtbewoners, die
zich daar al hebben verzameld in afwachting van
de dingen die komen gaan. De harmonie, gevolgd
door het Jonkheid, maakt een retour en maakt dan
front voor het huis.
Als dan de priester in de deur verschijnt, treedt
allereerst de kapitein uit, groet hem en presenteert
hem de sabel. Na een nieuwe groet maakt hij keu-
rig rechtsomkeert en gaat terug naar zijn plaats.
Onmiddellijk komen nu zijn secondanten met hun
sjtendaore naar voren, buigen en zwaaien hun



vaandels drie keer heen en weer (in plaats van het
originele vaandelzwaaien). Na een nieuwe hoofd-
buiging keren zij terug naar hun kapitein. Zo pre-
senteert ook de luitenant met zijn stjendaordrae-
gers sabel en vaandels.
De vaandrig treedt naar voren en na de groet
maakt hij eerst een kwart slag rechtsom en daarna
draait hij eem kwart slag linksom, om zodoende
het vaandel van zijn Jonkheid aan beide kanten te
laten zien. U weet immers dat hij het vaandel met
horizontale stok dient te dragen?
Na zijn secondanten komen nu in Breust en Eijs-
den ook de secretaris en zijn sjtendaordraegers aan
de beurt. De secretaris groet weer door het af-
nemen van zijn hoed en maakt rechtsomkeert.
Hierna volgt de vlaggegroet van de harmonie, die
deze korte en stijlvolle plechtigheid afsluit.

Waarom ik dit zo uitvoerig in details beschrijf? Al
deze dingen hebben een betekenis, waarover nu iets
meer.
Ook in onze dagen is het in onze legers nog gebrui-
kelijk, dat een militair iemand eer kan bewijzen,

door zijn wapen door hem te laten inspecteren, na-
tuurlijk nadat het gevaarlijke ding volledig bevei-
ligd is!
De officier presenteert zijn officierspistool of,
wanneer hij in galatenue is, zijn sabel. Hij laat deze
sabel van alle kanten zien om te tonen dat hij
blinkt en dat het scherp ervan inderdaad scherp is.
Zo doen ook de officieren van onze Jonkheid, van-
daar die vrij ingewikkelde manoeuvre: recht voor-
uit, sabel omkeren, rechts vooruit, sabel keren,
links vooruit en nogmaals sabel keren.
Met vlaggen, vanen en sjtendaore groet men van-
ouds door ze te laten zakken totdat ze bijna de
grond raken én door ermee heen en weer te zwaai-
en. Dit laatste is soms verder gestileerd tot het zeer
moeilijke maar prachtige vaandelzwaaien.
Waarom zou je daar niet van mogen genieten? Ga
maar eens elders kijken, waar men deze kunst ver-
staat. Ook in ons dorp zijn er wel eens mensen ge-
weest, die deze kunst onder de knie hadden en dan
werd het ook gedáán met onze Bronk. Zo is het wel
degelijk een teken van respect als de vaandrig dit
doet namens de hele Jonkheid.

50. „De Kapitein van het Jonkheid van Eijsden
maakt zijn eerste ronde".
Uit.' D. J. van der Ven, Kindervreugd en volksver-
maak, Rotterdam 1927.
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50a. „Ieder adspirant cramignonneur krijgt een
kaartje opgespel .“
Uit.' D. J. van der Ven, Kindervreugd en volksver-
maak, Rotterdam 1927. '



51. Het vëêndeldrieje bij de pastoor van Oost-
Maarland in 1973. Foto: Paul Rutten.

De geste van het groeten door de hoed af te zetten
is voor iedereen duidelijk. Zou dit stammen uit de
ridderlijke middeleeuwen, toen een ridder zijn
helm afnam en zich weerloos maakte: een teken
dat hij de ander eerde en vertrouwde?

De tijden van onderhorigheid, afhankelijkheid en
onvrijheid zijn voorbij. Ook de tijden dat de ene
mens de baas kan spelen over de ander. Daarom
zal ik ook nooit het gevoel van superioriteit boven
de jongelui kunnen opbrengen. Als men mij de eer
(respect) betuigt dan ervaar ik dit niet als teken van
hun ondergeschiktheid aan mij (en de pastoor),
maar dan ervaar ik dat wél als een teken van
vriendschap op voet van gelijkheid, als teken van
verbondenheid met onze jongens en meisjes, als
teken van dat we samen zoveel goede dingen (kun-
nen) doen in deze gemeenschap. En U zult het wel
vanzelf raden: zo ligt het ook bij de pastoor en de
graaf met zijn familie.
Oude en traditionele uitingen vertaald in onze
eigen tijd!
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Na het eer brengen volgt onmiddellijk een kort
dankwoord van de priester aan de jeugd voor de
eer en vriendschap, hem betuigd, en voor de voor-
beeldige inzet bij de processie. De speech van „drie
regels” wordt dan afgesloten met een uitnodiging
aan het Jonkheid en het bestuur van de harmonie
om even binnen of in de tuin een glaasje te komen
drinken. Jammer dat vanwege plaatsgebrek ook
niet alle muzikanten kunnen binnenkomen. Die
worden op straat getrakteerd.

Bij het vaendeldrieje worden door de kapitein, lui-
tenant en vaandrig enkele cadeautjes aangeboden.
Iemand uit Eijsden tekent hier heel grappig bij
aan: „Dit was vroeger niet. Het is iets van de laatse
jaren, vast en zeker bedoeld om de geestelijkheid
mild te stemmen, opdat ze de traktatie maar niet
zal afschaffen.”
Een ander vertelt: „Tijdens dit gebeuren worden
meestal kleinigheden, zoals sigaren, aangeboden
op een surprise-achtige manier.”
Weer een ander: „Dit (alles) is tegen de traditie.”

Ja, en nu zit ik in de moeilijkheden! We moeten
wel aannemen, dat dit gebruik er oorspronkelijk
niet bij hoort of in lang vervlogen tijden in onbruik
kan geraakt zijn. ln elk geval is het in Eijsden sinds
1935 in gebruik.
Van de andere kant vind ik dit alles zo charmant,
zo sympathiek en zo bij de grondgedachten van de
Eijsdense Bonk passen, dat ik het niet graag afge-
schaft zou willen zien. In ieder geval hoeft de
geestelijkheid niet mild gestemd te worden. Wees
gerust, sinds pastoor Marcus en kapelaan Douven,
die mij het Bronken geleerd hebben, ken ik haast
geen fanatiekere Bronkvoorstanders dan onze Eijs-
dense priesters! Die traktatie vind ik altijd een van
de geweldig fijne dingen. Ik geniet er intens van: de
kapitein met zijn mannen, de bestuursleden van de
harmonie, de eregasten, die samen bij mij aan-
wezig willen zijn om aan de jeugd de tegen-eer te
geven, de vele nijvere handen die me helpen met
bedienen, het aansmeren van de loten, de sfeer van
de tuin en nog een heleboel andere dingen.
De graaf en iedere pastor afzonderlijk geeft na-
tuurlijk aan dit gebeuren een persoonlijk tintje.
Van mezelf eis ik dat alles tot in de puntjes ver-
zorgd moet zijn. Vandaar die Eijsdense vlag, die ik
speciaal voor deze gelegenheid gekocht heb. Deze
Bronk is toch echt Eijsdens? Vandaar die ouder-
wetse toga met sjerp; de Jonkheid draagt toch ook
de lasten van hun gala?
I-leel erg fijngevoelig vind ik het van de kapitein,
dat hij meteen bij het inschenken van het bier de
„Bronkmeid” gaat halen, het meisje binnenbrengt
en correct voorstelt aan het gezelschap, zodat zij



ook even rustig kan gaan zitten en van haar con-
sumptie genieten.

't Broenkmèètske

`: Broenkmèètske is het meisje dat onmiddellijk na
de cramignonleider haar plaats vindt in de rei, bij
het openen van de cramignon.
Wie is nu het meisje dat deze eer te beurt valt?
Als de kapitein verloofd is, dan opent zijn verloof-
ie met de priester of graaf de cramignon. Is hij niet
erloofd, dan valt dit toe aan zijn oudste ongehuw-

:le zus of aan de verloofde van iemand anders van
liet Jonkheid of aan een ander meisje van de eigen
Jonkheid. De keuze blijft steeds in eigen gebied, zo
vwil het protocol.
Dat geldt natuurlijk alleen voor het openen van de
rei. Later danst iedereen met iedereen, zo wil de
traditie.
Indien mogelijk volgt de huishoudster van de

53. De geestelijke gaat met het reiboeket voorop
(1974). Foto.' Paul Rutten.

priester respectievelijk de gravin met de kapitein
direct na de voorste twee.
En zo zitten we nu eindelijk volop in de cramig-
non, die voor Nederland in deze meest zuidelijke
streek zo uniek is.

De cramignon of de rei

De naam

Het woord rei kwam al in de middeleewen voor en
betekende rij personen, reidans of danslied. Het
komt uit het Frans (raie) en betekent vore of
streep.
Het woord cramignon heeft wat meer verklaring
nodig. `

De naam is al heel oud. In 1575 moet hij al bekend
zijn geweest. Een zekere dame Odilia uit de Péry-
straat te Luik had haar huis tot een kroeg gemaakt.
Ze had zich in mannenkleren verkleed om carnaval

:'2. De réj wordt geopend (1975). te vieren en zij leidde drie dagen lang de „crammil-
Pozo.' Wim Peters. lion” door de wijk rond. Tegen Odilia werd een
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A 54. De cramignon in vroeger tijden. Opvallend is dat ook veel oudere personen meedansen.

V 55. De cramignon in Oost (1973). Foto: Paul Rutten.
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aanklacht ingediend wegens zedeloosheid en uit de
nu nog bewaarde processtukken komt dit pikante
verhaaltje compleet met de naam „crammillion”
tevoorschijn.
In 1716 gebruikt men te Hoei bij deze dans hobo”s,
trompetten, fluiten, pijpen en trommeltjes als in-
strumenten voor de muzikale begeleiding.
De term „cramignon” kan afgeleid zijn van het
Franse „cremaillere”. Dit woord betekent haal,
het getande ijzer waaraan men vroeger de ketels
hoger of lager in de open schouw boven het vuur
hing. De zigzagvorm van de mensenketting, die
men de cramignon noemt, doet denken aan de zig-
zagvorm van de tanden van genoemde haal.
Mevrouw Lucy Koerselman-Spoelstra uit Heerlen
draagt nog andere mogelijke verklaringen aan. Ik
pen het over uit haar scriptie, „Cramignon”
(pag.16-l7), waar ik dadelijk weer op terug zal
komen.

„Een minder waarschijnlijke verklaring is de ver-
bastering van het woord cramagnole, de naam van
de vrijheidsdans der sans-culotten in de Franse
Revolutie. De naam cramignon komt immers al
veel eerder voor. De cramagnole werd genoemd
naar de in Piemont gelegen plaats Carmagnola. De
Marseillanen hadden als bijnaam „les Carmagno-
les”. Een karakteristiek kledingstuk (bruin hemd)
werd ook carmagnole genoemd.
Een ander aanknopingspunt kan gezocht worden
bij het Latijnse crampo, dit is: „ergens insteken”.
„Een geheel eigen bedenksel is de mogelijkheid,
dat het woord cramignon tot stand gekomen zou
zijn uit de in het klassieke Grieks veel gebruikte
stijlfiguur met inwendig object: een droom dro-
men, een spel spelen.
Crassis = verbinding
mignumi = zich verenigen
crasis mignumi à cramignon.

56. „De jaarlijksche cramignon van Bronk-Dinsdagavond te Eijsden in vollen gang. Alles wat jong en danslustig
is, danst hand aan hand in lange rijen door het dorp". Uit: D. J. van der Ven, Kindervreugd en volksvermaak,
Rotterdam 1927.

V
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Maar als deze veronderstelling juist zou zijn, zou
de naam ook elders in Europa terecht gekomen
moeten zijn. Hierover is mij niets bekend.”

De dans

De cramignon is de meest bekende dans van het
Luikse gebied en omgeving, waartoe ook de regio
Eijsden behoort. De cramignon is een kettingdans
van beide geslachten tezamen, die elkaar zoveel
mogelijk afwisselend bij de hand nemen. Hij wordt
door een leider zigzagsgewijze naar eigen idee door
zaal of wijk aangevoerd. De leider droeg in oude
tijden in zijn vrije linkerhand een stok. Deze stok
kan nog stammen uit de Germaanse tijd. Nader-
hand werd deze vervangen door een bloemenbos
(denk aan ons reiboeket) of een vlag.
De danspas is een vrij snelle allegro mars-stap op
de beweging van een 2/4 of 6/8 maat.
In ieder geval is de cramignon tot op de dag van
vandaag een lichte, eenvoudige, vrolijke slinger-
dans.
Ook de inhoud en de waarde lijkt voor iedereen
duidelijk en gemakkelijk beleefbaar: samen, hand
in hand, feest vieren, blij zijn met elkaar en om
elkaar en samen met elkaar door het leven willen
gaan. lk vind het een uiting van de grondgedachte
van de Eucharistie, die we samen gevierd hebben.

Geschiedenis en ontwikkeling van de cramignon-
dans

Ik wil nu terugkomen op mevrouw Lucy Koer-
selman-Spoelstra uit Heerlen. Voor haar studie

57. Wat een plezier...
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58. ...Ook in de regen.

koos zij de examenopdracht: cramignon. Het is
een werk geworden van meer dan honderdvijftig
bladzijden. In haar scriptie blijkt dat zij weg is van
de cramignon en de Bronk van Eijsden. Aan deze
scriptie ontleen ik de navolgende gegevens.
Er bestaat een voorstelling, uitgekapt in een rots in
het dal van Luxor in boven-Egypte, waarop je zo-
iets als een cramignondans kunt zien. De afbeel-
ding is naar schatting van ongeveer 1500 jaar voor
Christus, dus circa 3500 jaar oud! Zij verwijst ook
naar een bijbeltekst uit het Oude Testament (Jere-
mia, 5e klaaglied, vers 15) „Verdwenen is de blijd-
schap van ons hart, veranderd in rouw onze rei-
dans.” Een tekst ongeveer 2600 jaar geleden ge-
schreven!
Via de cultuur van Kreta, Griekenland en Rome
komt de dans in ieder geval in Massilia (Marseille).
Wellicht is hij vandaar ooit naar onze streken ver-
spreid.
Dit alles heeft ook nog te maken met de oude
(godsdienstige) culturen van de labyrinthen. Het is
net alsof onze rei nog steeds door een ingewikkeld
onzichtbaar labyrinth trekt.

In 1283 komt in Luik het Latijnse woord choreae
(koor- of reidansen) voor. Voor sommige deskun-
digen is een chorea niets anders dan een carole, die
toen reeds in Frankrijk en Zuid-Europa bekend
was. De „treske” of „carole”, die veel op elkaar
lijken, zouden dan samen met de „farandole” (een
14e eeuwse dans van de Provence), de 15e eeuwse
„branlel' in het leven hebben geroepen. Tussen
1650 en 1750 zou zich deze dans ontwikkeld heb-
ben tot onze cramignon.



59. Jong geleerd, oud gedaan (1977).
Foto.' Paul Rutten.

Nog even een schema van dit vrij ingewikkelde ver-
haal:

Egypte en het Oosten (± 3500 jaar geleden)

Kreta (± 1600 jaar geleden)

Griekenland

Marseille

\l/\scarole (13e eeuw) treske (13e eeuw)

farandole (14e eeuw)

branle (15/16e eeuw)

cramignon (17/18e eeuw)
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Geschiedenis en ontwikkeling van het cramignon-
lied

De oudste cramignonliedjes, die tot nu toe bekend
zijn, stammen uit de tijd tussen 1500 en 1600. ln de
loop van de volgende eeuwen komen er telkens
weer nieuwe bij. De meeste liedjes schijnen al vóór
de Franse Revolutie bestaan te hebben.
Enkele deskundigen denken dat de verre oorsprong
te vinden is in de middeleeuwse „rotruenge” en/of
de „ballette”, de „virelai” en de „rondet”.
Op het einde van de vorige eeuw wordt in Luik de
nadruk van de dans naar het lied verschoven. Men
gaat zelfs wedstrijden uitschrijven voor nieuwe
cramignonliedjes.

60. „Des avonds trok de cramignon te Eijsden huis
in, huis uit.”
Uit: D. J. van der Ven, Kindervreugd en volksver-
maak, Rotterdam 1927.

Waar vinden we de cramignon?

De cramignon wordt bij gelegenheid gedanst in
Spanje en in Pau in Zuid-Frankrijk.' We zien hem



in verschillende Belgische dorpen en steden: in
Luik, Visé, Haccourt, Hermalle-sous-Argenteau,
Hermalle/Chapiteau, Heure le Romain, Roclenge,
Ternaaien, Eben, Emael, Lixhe, Eisden, Maas-
mechelen en vele andere.
In onze omgeving kunnen we hem nog meemaken
in Breust-Eijsden, Oost-Maarland, Mesch, Grons-
veld, Epen en Bocholtz.
Voor de oorlog bestond de dans onder andere nog
in Banholt, Berg aan de Maas, Beek, Elsloo,
Sweikhuízen, Schinveld, Hoensbroek, Schinnen,
Voerendaal, Spekholzerheide en Valkenburg.
Maar in deze plaatsen is hij in onbruik geraakt en
zelfs soms helemaal vergeten.
De cramignon is meerdere keren afgebeeld. Je
vindt hem in Luik in brons gegoten op de Fontaine
de la Tradition, op het marktplein bij het stadhuis.
Alles wijst erop dat de cramignon stamt uit het
zuiden: uit Zuid-Frankrijk, uit Spanje en mis-
schien ook uit Italië. Zouden de Spaanse legerscha-
ren hem in de tijd van de Tachtigjarige oorlog naar
hier hebben overgebracht? Zeer wel mogelijk.

61. Dubbelop! (1974). Foto.' Paul Rutten.
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62. De Grafelijke Familie schenkt bier (1974).
Foto.' Paul Ratten.

„ Wat e gez/'wiemel vaan kleure,
wat e boengt bewaeg vaan fleurige kledsjes
daer Eèsjdes sjlraote en sjtaeg!
Wie ien 'ne kaeëtel koeëkena'e vermicélsop,
ziet m? vaan de réj gaene sjtart mie of kop.'U

(Jeanne Theunissen)

Het openen van de cramignon

We keren nu weer terug naar mijn tuin. Intussen is
het biertje geconsumeerd en zijn de loten ver-
kocht. De kapitein vraagt me om de rei te openen
en overhandigt me het réjbekit. Ik verzoek de aan-
wezigen om mij te volgen en aan het mèètske vraag
ik of ze me de eer wil geven om met mij de cramig-
non te openen. Met het réjbekit in de linker en het
broenkmèètske aan mijn rechter hand trekken we
samen de straat op.
De muziek begint te spelen, iedereen hoort nu in te



haken en de eerste reidans wordt gemaakt.
De volgende rei leid ik uit tot aan de grens bij
Zjeng van Zjaak (boomkwekerij Theunissen) en zo
trekt men dan Eijsdens gebied binnen, waar niet
wordt gereid. Door „vreemd” gebied gaat het dan
op het kasteel aan. Eijsden geeft vrije doortocht
aan Caestert.
Op de sfeervolle binnenplaats van het kasteel her-
leven dan pas met recht de oude tijden. Ik zou het
niet graag willen missen. De grafelijke familie, die
voor die gelegenheid zo compleet mogelijk is,
neemt de eer in ontvangst en trakteert daarna de
harmonie en het Jonkheid.
Dan gaat het weer verder, terug naar het station,
waar van café tot café gereid wordt.
Als dan, soms ver na enen, de eerste rei gemaakt is,
gaat men blij naar huis om wat te rusten en wat te
eten. Deze dag blijven de meeste mensen tijdens de
pauze in groepen bijeen en vallen bij familie of
kennissen binnen, waar ze gastvrij onthaald wor-
den. „De deur moet openstaan voor iedereen die

63. Zjiem-boem (1977). Foto.' Paul Rutten.
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hongerig is”. Wat zullen de koude schotels weer
smaken!
Om vijf uur hoor je de kamers iedereen weer uit-
nodigen voor de tweede rei, waarbij ook Hoog- en
Laag-Caestert aangedaan worden. Vroeger waren
ook in Caestert verscheidene cafés, onder andere
Scherpenheuvel, Jules Beijers en van der Cruys.
Tegenwoordig doet men het met een gastvrije boer-
derij om even te rusten en zijn dorst te lessen.
Het wordt alsmaar drukker. Velen uit Maastricht
en andere plaatsen geven acte de présence. De po-
litie vergeet heel charmant op het uur van tien te
letten en het houdt pas op, wanneer... nou ja, wan-
neer het ophoudt, nietwaar?
Het is goed om te bedenken, dat het niet juist is om
in een of ander café achter te blijven. Als grote
massa,s op deze manier de rei in de steek laten,
wordt de Bronk een binnencarnaval en dat is na-
tuurlijk niet de bedoeling.
Moe kom je thuis, maar voldaan. Een feest om
weer een heel jaar op te teren.



64. Volgeladen? Bronkdinsdag 1951 bij Café
Geurten.
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65. Ook dorst! (1975). Foto.' Wim Peters.
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66. Hoe een vreemdeling eens kennis maakte met de Bronk in Eijsden. Jaartal onbekend.



Na de Bronk

De Bronk heeft natuurlijk nog een hele nasleep. U
kunt het zelf wel raden: alles opruimen, poetsen,
afbreken van versieringen. Het Jonkheid zorgt dat
het beeld van zijn patroonheilige weer op zijn
plaats in de kerk komt, dat afgerekend wordt in de
cafés, de polfer betaald wordt en dat andere reke-
ningen voldaan worden.
,s Zondags na de Bronk worden de prijzen van de
loterij getrokken. Dit gebeurt in aanwezigheid van
een politieman. In de daarop volgende dagen moe-
ten de prijzen bezorgd worden bij de winnaars.
„Dit is voor het Jonkheid een mooie tijd”, ver-
meldt een van mijn rapporteurs.
Het hieringbiete op woensdag na de Bronk is geen
traditie en hoort er niet bij.
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,t Kleng Bruunkske

Als U, beste lezer(es), nu gedacht had dat de Bronk
voorbij was, vergist U zich schromelijk. Twee zon-
dagen later komen de kinderen aan de beurt met
hun eigen Bruunkske. Jong geleerd, oud gedaan.
Het is ongeveer een feest zoals de groten nu achter
de rug hebben, maar misschien met nog meer char-
me dan de grote Bronk!
Geholpen door enkele grote mensen, organiseren
de oudste en grootste belhamels van de buurt (leef-
tijd tot zestien jaar) dit kinderfeest.
In afwijking van de grote Bronk kennen Hoog-

Caestert, Laag-Caestert en het Station ieder afzon-
derlijk hun Kleng Bruukske. In Eijsden en Breust
worden voor het Kleng Bruukske wel dezelfde
grenzen aangehouden als bij de grote Bronk.
Onder elkaar kiezen ze een kapitein enzovoort. Ze
gaan ook met de bugel rond en verkopen loten. Ze
brengen eveneens de eer op het kasteel en bij de
priesters. Vroeger werden ze getrakteerd op choco-
lademelk met beschuit en moest ieder kind zijn
eigen kopje meebrengen. Nu krijgen ze limonade
of andere frisdranken.

67. De kleinsten vieren ook hun Bronk (1975). Foto: Wim Peters.
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Slot

Zin en betekenis van de Eijsdense Bronk
in onze tijd
De Bronk kan ook in onze tijd voor wie hem in-
tensief beleven wil, een niet te schatten betekenis
hebben.

Zin en betekenis heeft allereerst de processie. Het
is een lopende viering van de Eucharistie, van het
Avondmaal van Jezus van Nazareth. We doen dit
in Zijn opdracht om aan Hem te denken, aan Zijn
Geest, die spreekt van de grondwet van liefde en
vriendschap onder elkaar. Daarom is de processie
met al haar moeite en vermoeidheid óók te beleven
als een eer brengen aan Christus en aan God zelf,
Die ons deze liefde voorhoudt.

Zin en betekenis heeft ook het dansen van de cra-
mignon. Deze reidans sluit onmiddellijk aan bij de
inhoud van de processie. Het elkaar bij de hand
nemen, het feestelijk dansen met elkaar op de to-
nen van de muziek, het drinken op elkaars gezond-
heid, dit alles dikwijls met mensen met wie je an-
ders niet in contact komt... maakt dit niet op een
prachtige en unieke manier werkelijk de liefdesop-
dracht, die we in de processie op een religieuze ma-
nier vieren?

Zin en betekenis heeft ook het feit dat juist onze
jeugd daarin voorgaat. Is het niet een grootse be-
lofte voor de toekomst, een vol verlangen uitzien
naar een betere tijd, betere mensen en een betere
wereld?
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Ook dit is te beleven, als je het maar in wilt zien en
aanvoelen.

Zin en betekenis heeft ook het eer brengen. De feo-
dale eeuwen, de onderhorigheid aan de priesters en
de heer van de heerlijkheid en vrijheid Eijsden zijn
voorbij.
Maar de ongedwongen en hartelijke omgang met
onze grafelijke familie, onze pastoors en kapelaan
is een extra winst te noemen.

Zin en betekenis hebben ook... vult U zelf maar in.
Er is zoveel!

Om af te ronden

Al deze tradities, gebruiken en gewoonten zijn in
verschillende tijden en op verschillende plaatsen
ontstaan. l-lier in Eijsden zijn ze samengegroeid tot
een waar monument.
Als deze tradities zouden verdwijnen, dan zou dit
een groot cultureel, maatschappelijk en gods-
dienstig verlies betekenen. Omdat de Bronk een
oud volksfeest is en iedere inwoner tot „het volk”
behoort, voelt ook iedereen in Eijsden zich verant-
woordelijk voor de zinvolle instandhouding van
deze unieke feestdagen.
Dát is natuurlijk het geheim, waarom Eijsden zijn
Bronk nooit zal verliezen.



Data en overzicht van de
gebeurtenissen

De Bronkfeesten worden op de volgende data in de
Eijdsense parochies gevierd:
in Breust-Eijsden op de tweede zondag na
Pinksteren;
in Oost-Maarland op de eerste zondag van juli;
in Mesch op de derde zondag na Pinksteren;
in Mariadorp op de zondag na het feest van Maria
ten Hemelopneming (15 augustus).

Wanneer de Bronkfeesten in Oost-Maarland en
Mesch samen zouden vallen wordt bij toerbeurt de
Bronk een week uitgesteld.

Overzicht van de gebeurtenissen in Breust-
Eijsden

Zaterdag.'
Inschieten van de Bronk in de namiddag.

Zondag.'
Vertrek processie 's morgens om negen uur vanuit
de St.-Martinuskerk.
Pauze Vroenhof omstreeks elf uur.
Intrekken processie omstreeks twee uur in de St.-
Martinuskerk.

Maandag.'
Jonkheidsmis Caestert om half negen.
Jonkheidsmis Breust om half tien.
Beide in de St.-Martinuskerk.
Eer brengen aan de geestelijkheíd omstreeks kwart
voor elf.
Eer brengen aan de grafelijke familie op kasteel
Eijsden omstreeks half twaalf.
Begin tweede rei in Breust en Caestert om vijf uur.

Dinsdag.'
Jonkheidsmis Eijsden om negen uur in de St.-
Christinakerk, gevolgd door het eer brengen aan
de pastoor in Eijsden.
Begin tweede rei in Eijsden om vijf uur.
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Opstelling processie

Schutterij Oost-Maarland

Schutters en Bielemannen

Processiekruis

Misdienaars
Jonkheid van Breust

Schuld en Boete

Verkenners
Welpen en gidsen
Boetegroep

Kyrië

Gloria

Gloriagroep
Harmonie

Woord van God

Evangelisten met jongens

Credo

Paaskaars met jongens
Jonkheid van Caestert
Alle verenigingen
Jonkheid van Eijsden

Offerande

Kinderen met fruit en bloemen
Misdienaars met brood en wijn

Canon

Dank van de engelen (groep meisjes)
Dank v.d. heiligen (groep m. beeld O.L. Vrouw)
Dank van het volk
Gemeentevlag en gemeentebestuur
Insluitende processietoeschouwers
Harmonie

Communie

Sacramentsgroep (zangkoren, strooiengeltjes)
Priesters met communie voor zieken
Engelen met bloemruikers
Allerheiligste
Kerkbestuur en parochieel beraad
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