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Van de redactie
De Maas is een motief dat door dit nummer van Uit Eijsdens Verleden meandert. Zonder opzet
overigens. Maar bij het lezen van de diverse artikelen viel mij op dat de rivier een telkens
terugkerend ondenNerp is. Niet zo venNonderlijk Want de Maas is van oudsher een belangrijke factor
voor het aanzien van Eijsden: zij geeft het dorp zijn karakter, ze bepaalt het landschap eromheen. De
Maas is ook in economisch en sociaal opzicht belangrijk voor Eijsden en de Eijsdenaren. Ze zorgt voor
werkgelegenheid, voor vermaak en is de bron van veel mooie verhalen. En niet te vergeten: de Maas
vormt een grens. En dat is een tweede motief in deze uitgave.

ln de rubriek 'jongens van de Maas' staat
Michel (Chel) Haenen centraal. Hij Woont
dichtbij de Maas en Was twaalfjaar actief
in de baggenNereld.

De Maas speelt ook een rol in het verhaal over
een crime passionnel die zich in 1752 afspeelde
in de toenmalige Dorpstraat (nu Diepstraat).
Een spannende gebeurtenis met een lange
nasleep, verteld door Antoon Paquaij. Een
uitgebreide versie van het verhaal, compleet
met hetjuridisch proces van dag tot dag, en
voorzien van veel illustraties en een uitgebreide
bronvermelding, staat op de Website van de
Stichting Eijsdens Verleden.

De Maas als rijksgrens met België is een actueel
ondenNerp. De op handen zijnde grenscorrectie
Was aanleiding om eens de geschiedenis van die
grillige grens onder de loep te nemen.

Zjif Theunissen, de vader van redacteur Pierre
Theunissen, moest in 1939 als soldaat zorgen
voor de grensbewaking langs de Maas. Over
de sfeer in die dagen en de situaties Waarin de
gemobiliseerde soldaten terecht kwamen
vertelt Pierre een persoonlijk getint verhaal.

Helaas heeft geen enkele grensbewaking
kunnen voorkomen dat het Duitse leger
binnenviel. Een grimmige tijd volgde Waarin
geen plaats Was voor de traditionele
bronkviering. ln de rubriek 'Kent u ze nog?l
een foto van hetjonkheid van Caestert
met aanhang. Zij trokken er ondanks de
opgelegde beperkingen op uit.

ln de vorige uitgave gingen we in de 'Kroniek
van Eijsden' terug naar 1999. Nu duiken we
dieper de geschiedenis in aan de hand van
berichten uit de Limburger Koerier uit 1902.

Het midden- en kleinbedrijf blijft ons en u
bezighouden. Nog enkele aanvullingen op de
inmiddels lijvige geschiedenis van de Eijsdense
middenstand completeren deze uitgave.

Lucia Geurts,
eindredacteur



Jongens van de Maas (2)
ChelHaenen

"Baggeren omvat alle werkzaamheden die nodig
zijn bij het weghalen van zand, slib en andere
lagen aardbodem. Maar ook Iandaanwinning en
opschoning van het oppervlaktewater. Het woord
baggeren komt van bagger, dat is slib dat ontstaat
doordat plantenresten, afi/al, bodemmateriaal
en bladeren zich vastzetten op de bodem van
vaarwegen."

Bron.' Wikipedia.

Chel, ben jij een echte 'jongen van de Maas'?
"jazekerl lk ben vlak bij de Maas geboren
aan de Spauwenstraat, op de hoek van
de Spauwenstraat en de 1e Batsteeg.
Tegenwoordig zijn dat twee woningen (4 en
4A) maar bij mijn geboorte in 1937 was dat een
witgepleisterd huis. De voordeur bevond Zich
aan de Spauwenstraat en onze "achterom" lag
in de 1e Batsteeg. Het was dus maar heel klein
stukje lopen om bij de Maas te komen en daar
waren we dan ook elke dag."

De allereerste herinnering aan de Maas?
Hier hoeft Chel niet lang over na te denken.
Eens lag er na de winter een baggermolen in de
Maas ter hoogte van de Diepstraat. Ten gevolge
van het hoge water en de daarbij horende
sterke stroming had zich daar veel grind
verzameld, dat weggebaggerd moest worden.
De baggermolen was met een stevige kabel
vastgemaakt aan de welbekende Dikke Boom
aan de rand van het kasteelpark. Chel haalde
met zijn speelkameraadje Pieke van de Heuvel
de gekste capriolen uit op die kabel.

De rubriekjongens van de Maas omvat een reeks interviews met mensen
die een speciale band met de rivier de Maas hebben. Elk gesprek heeft een
andere invalshoek: wonen aan de Maas, de rivier voor hobby of beroep,
of de Maas door de ogen van een deskundige. Voor deze aflevering bracht
redacteurjo Debeij een bezoek aan het adres Diepstraat11. Hier woont
Michel (Chel) Haenen, die in zijn werkzaam leven onder andere twaalfjaar
actief was in de baggerwereld.

Doorjo Debeii

Totdat...Pieke uit zijn broek scheurde!
De broeknaad had van voor tot achter
losgelaten of zoals Chel zegt: "Hij kwam met
een broek en ging met een rok naar huis".

Als kind speeldeje bij een baggermolen, later
heb je erop gewerkt.
"lnderdaad, eerst enkele jaren in Eijsden en
later bij de Clauscentrale in Maasbracht. ln
Eijsden hebben we de Maas recht gebaggerd
en nieuwe taluds gemaakt. Op de Waolewiertl
Aw Maos werd grind gewonnen voor diverse
doeleinden. De baggeremmers brachten zand,
grind en keien naar boven. Het zand en het
grind werden voornamelijk uitgevoerd naar
België. Dat was streng geregeld, elke bak had
een eigen ijknummer en een bepaald tonnage.
Als zo'n bak vol was, moest er een bijbehorende
bon worden ingevuld. Iemand ging dan met
die bonnen naar de overkant van de rivier om
de uit-/invoerfaciliteiten te regelen. Eijsdenaar
Lambertjeukens werkte vlak bij de sluis van
Ternaaien en verzorgde deze werkzaamheden.
De keien die overbleven werden naar een
depot in Maastricht gebracht en vervolgens

Baggermolen in de Maas



naar een steenbreker afgevoerd. Hier werden
de Maaskeien verpulverd tot fijn split dat werd
gebruikt als afdeklaag van nieuw geasfalteerde
wegen. Na de baggertijd in Eijsden ben ik gaan
werken bij de grondploeg in Maasbracht.
Van de molen naar de bulldozer."

Hoe zag het dagelijks leven op een baggermolen
eruit?
"De baggermolens in die tijd werkten op
stoom. Een keer per week moesten we
kolen laden zodat er een week gewerkt kon
worden. We waren dagelijks met vier man op
de molen en moesten Zorgen dat alles bleef
draaien. ln de ochtend en middag hadden we
individueel een kwartier pauze en van twaalf
tot halfeen werd er gezamenlijk geschaft.
Er werd zes dagen per week gewerkt van
7.00 tot 18.00 uur. Vijf dagen baggeren en
op zaterdag onderhoudswerkzaamheden
verrichten. Het voornaamste werk was: zorgen
dat het opgebaggerde materiaal in dejuiste
hoeveelheden in dejuiste (geijkte) bakken
terecht kwam.

Een belangrijk onderdeel van het onderhoud
was het vervangen van kapotte emmers. Dat
was precisiewerk. Sommige baggermolens
hadden emmers met een inhoud van wel 1000
liter. Alleen als het in de winter hard vroor,
werd er niet gebaggerd. Dan werd er groot
onderhoud verricht, vooral het aanbrengen
van menie binnenin."

Hub Schroen vertelde in deel 1 van deze serie
datje hem hebt leren "Wrikken". ls dat een
vakterm?
"ja. Wrikken is een bepaalde techniek van
roeien/peddelen. Aan de zijkant van een sloep
zat een sleufwaarin één roeispaan rustte.
Daarmee draaideje als het ware een 8 en zo
kreegje het bootje waarje het hebben wilde.
Splitsen is nog zo'n vakterm uit de
baggerwereld. Splitsen is een lus maken aan
een kabel zodat die bevestigd kan worden
aan een bolder of een kikker. Een kikker had
een andere vorm en de manier om een kabel
daaraan te bevestigen was anders dan bij een
bolder. De molen, het schip en de bakken

ln de sloep v.l.n.r.: Onbekend, Martin Martens, Gerard Martens, Pierre Haenen. Achtergrond op de molen
v.l.n.r.: Leo Welkenhuysen (België), Louis Martens



moesten altijd goed vastliggen om ongelukken
te voorkomen. Het splitsen werd mij geleerd
door Martin Martens. Als een splits niet
helemaal goed was gelukt, Zei de schipper:
"Een slechte splits die rolt men goed." Metje
voet rolde je dan op een bepaalde manier
over de kabel waardoor die toch perfect om
de bolder kwam te zitten."

Was het gevaarlijk om op een baggermolen te
werken?
"Handen en voeten heel houden was belangrijk.
je moest dus altijd opletten watje deed en wat
de collega's deden. Maar er was geen stress. lk
ben elke dag met veel plezier gaan werken en
er was veel lol tijdens het werk. Henri Piters was
een grote voorganger als er aw kloete gemaakt
werd."

Geknield v. l.n. r.: Pierke...(Maasmeche/en),
Henri Piters, Gerard Martens. Staand v.I.n.r.:
Leo Hacquier (Oost), Ties Kraft (Maastricht).
Achtergrond: Louis Martens ("de grijze')

De Maas en de plas in Oost zijn flink veranderd
door de baggerwerkzaamheden.
"Dat kun je wel zeggen. Zoals ik al zei, de Maas
werd recht gebaggerd en van taluds voorzien.
Aan de westkant van de TrichtenNeg was grond
onteigend. Na het uitbaggeren ontstond daar
het gebied dat we nu kennen als de Eijsder
Beemden. Waar nu de paarden lopen lagen toen
baggermolens. De kleine en de grote (schaats)
plas zijn toen ook ontstaan. Het grindgat in Oost
werd enorm uitgebreid door het baggeren. Hier
werden ongelooflijk veel tonnen grind naar

boven gehaald. Er werd gebaggerd tot 2,5 a
3 meter diep. Dieper ging niet want dan stootte
je op de uitlopers van de Sint-Pietersberg:
keiharde silex.
ln het baggergat in Oost hebben nog de schepen
gelegen van de laatste beroepsvisser op de
Maas, jan Kaal. ”

Chel, hoe zit het in 2016 metje Maasbindr'ng?
“Die blijft alsjongen van de Maas natuurlijk
altijd in je zitten, maar is niet meer zo sterk als
vroeger. Als we vroeger langs de Maas speelden,
ging ik niet eens naar huis om te drinken.
lk dronk aan de Maas."

Pardon?
“Zeker weten. ln het verlengde van de
Diepstraat, tussen de buis van de Zinkwit en de
Dikke Steen, stond een kraakheldere poel. Dit
was 100% zuiver en fris bronwater. Hier lesten
wij onze dorst. Als kind lagje de hele dag aan
de Maas: zwemmen, hutten bouwen, lepelen.”

Lepelen?
"ja, lepelen. Elke dag. Dat is vissen met kunstaas.
Het aas is voortdurend in beweging en je hoopt
dat een roofvis toeha pt. Tegenwoordig vis
ik niet meer in de Maas. Af en toe ga ik eens
forel vissen, en daar blijft het bij. Regelmatig
wandel ik nog wel door het gebied waar ik
vroeger gebaggerd heb. Van Maaswater naar
natuurgebied, dat is wel heel Wat anders."

Het werk op een baggermolen was niet altijd
even gemakkelijk. Maar er was toch tiid voor
plezier. Nog een anekdote tot slot?
"ja, ik heb nog eens iemand zijn leven gered.
De "Witte van Toussaint" (Michel Wolfs,
Breusterstraat) moest naar Maastricht. De
man van de boot zou hem met fiets en al daar
naartoe brengen. De Witte stond met zijn fiets
op een enorme hoop kiezel te wachten op de
boot. Plotseling begon die hoop te bewegen
en we zagen de Witte langzaam maar zeker
wegzakken. Toen ik hem bereikte, kwamen
alleen zijn witte haren er nog bovenuit. lk heb
hem bij zijn haren kunnen vasthouden en toen
konden we hem bevrijdenl"



Kent u ze nog?

Bronkmaandaggroep 1942

Het Was maandag 8juni
1942. Er klonken bekende
wijsjes als Prowmevlaoj
mit soeker op. Bronkliedjes
fluitend, neuriënd en
zingend trok hetjonkheid
van Caestert met aanhang
van café naar café. Het
jonkheid zonder attributen
en vlaggen. Zonder
harmonie. De regelgeving
van de Duitse bezetter
maakte een traditionele
bronkviering onmogelijk.
Desalniettemin trok het
jonkheid officieus erop

uit om toch nog enigszins bronk te vieren.
En, zoals te zien is op deze groepsfoto, had
men ondanks de donkere tijden plezier.
De foto werd gemaakt voor café Wolfs
(bijgenaamd Tirpitz) aan het Station.

De foto is afkomstig van wijlen
Amelie Meertens-Theunissen en zal
ongetwijfeld nog bij diverse families in bezit zijn.

Herkent u personen op deze foto of heeft u aanvullende informatie? Laat het ons weten.

Reacties op de foto's in nummer 138

ln het vorige nummer van Uit Eijsdens Verleden stonden twee foto's. Een van een harmonieke van
bewaarschoolkinderen en een van een toneelstukje. Hierop ontving de redactie drie reacties.

janjanssen schreef dat nummer 16 van dejongens van het harmonieke niet Pietjanssen is maarjef
Janssen. jan kan het weten want hij is de oudste broer van jef.

Nieke Aarts-Huijnen meldt dat het meisje in de stoel (foto toneelstuk) niet Mieke Meertens is maar
haar vorig jaar overleden zusje Maria Huijnen. Mieke is wel een nichtje van Nieke en Maria.

Wiesjeukens-Reintjens is blij met de foto van het toneelstuk. Ze schrijft: "Deze foto heb ik nog nooit
gezien. Zelf heb ik wel andere. Nu weet ik dan ook eens eindelijk waarvan die foto's zijn. Bedanktl"
Ze wijst ons erop dat het meisje in de rij achter Adele Warnier (tweede van rechts) niet Marianne
Besseling is maar zijzelf.

Hartelijk dank voor deze informatie.



Een crime passionnel in 1752
Op donderdag 13 januari 1752 vond in de Dorpstraat te Eijsden een tragedie plaats. Een crime
passionnel met een lange nasleep vanwege de erop volgende rechtszaak, die tot 4juli 1754 duurde.
Antoon (A.P.L.) Paquaij heeft een uitgebreid bronnenonderzoek gedaan naar dit drama en zijn
bevindingen op schrift gesteld. De uitkomst is een gedetailleerd en lezenswaardig document. Een
uitgebreide samenvatting hiervan willen wij u niet onthouden. Wie de gehele studie, compleet
met bronvermelding, het proces van dag tot dag en vele illustraties, wil lezen, kan terecht op de
website van de Stichting Eijsdens Verleden, www.eijsdensverleden.nl

Proloog
Marianne Piters is voor de gegoedejonge
Eijsdenaren een aantrekkelijke partij. Vanaf
omstreeks 1748 (ze is dan 22jaar) houdt Zij er
twee vrijers op na: Petrus Nolens (27jaar) en
Pacquaij van Gelabeeck (26jaar). Om beurten
komen de twee mannen bij Marianne, meestal
in de huiswei (in den Bogaert) achter haar huis in
de Dorpstraat (nu Diepstaat).

ln Eijsden is bekend geworden dat Pacquaij aan
Marianne twee gouden ringen en nog andere
cadeautjes heeft gegeven, orn daarmee een
voorsprong te nemen op Petrus Nolens. Om
zijn status nog meer te verhogen heeft Pacquaij
zijn moeder Elisabeth Hallers weten over te
halen orn haar erfdeel, na de dood van haar

Door/LRL Paquaii

man in 1748 verkregen, aan hem te schenken.
Op zaterdag 28 november 1750 zijn beiden
naar notaris Theodoor van der Wood in Eijsden
gegaan. ln een akte laten ze vastleggen dat alle
roerende en onroerende goederen vanaf nu
eigendom zijn van Pacquaij van Gelabeeck. Als
tegenprestatie wordt beschreven dat Elisabeth
Hallers voor de rest van haar leven kan rekenen
op voldoende ondersteuning van haar zoon
Pacquaij. Later zal blijken dat dit een volkomen
verkeerde handeling is geweest.

Ondanks de gouden ringen van Pacquaij lijkt
Marianne meer te voelen voor Petrus, maar het
feit dat hij protestant is, weerhoudt haar ervan
orn aan hem trouwbeloften te doen.

Til. '1`h<'fuuiss<-n, ètlituur Evlsmzlq. - piepsnrfaat: - Gmna'nue.
Dorpstraat Eijsden (foto EV nr. 1882, collectie auteur)



'Toornig en jalours'
Meermalen werden de beide mannen samen
met Marianne in de herberg van haar moeder
gezien. Menigeen heeft in die herberg kunnen
merken dat Pacquaij erg jaloers reageerde als
Marianne met Petrus aan het keuvelen is.
Paulus Knouppen, een Eijsdensejonckman,
heeft vaker gezien dat Pacquaij Zich in een
steeg nabij het huis van Marianne ophield.
Hij had dan een dikke stok (een Bourdon)
bij zich. Paulus waarschuwde Petrus Nolens
enkele keren, maar deze zei: "Ick ben niet banck".

Beginjanuari 1752 zijn Marianne, Petrus en
Pacquaij met het marktschip naar Maastricht
gevaren. Het marktschip, ook wel de Aek
genoemd, onderhield een geregelde lijndienst
tussen Eijsden en Maastricht. Aan 't Welke
(Stenen Wal) meerde de boot af. Beide mannen
waren al op de wal gesprongen. Pacquaij van
Gelabeeck stak zijn hand uit om Marianne
uit het schip te helpen, maar zij negeerde
de uitgestoken hand. Toen Petrus Nolens
vervolgens zijn hand uitstak, nam Marianne die
wel aan. Pacquaij was heel toornig en jalours.
Petrus Nolens begeleidde Marianne tot aan
het oude stadhuis Inde Lanscroon in de Grote
Staat (op de plaats waar nu het gebouw van
de voormalige V&D staat). Toen hij van haar
wegging via de Staat en de Nieuwstraat, kwam
uit de joodestraet Pacquaij van Gelabeeck. Hij
sprak Marianne aan en liep verder met haar de
Munt af. Later die dag zijn Marianne en Pacquaij
gezien buiten de Vrouwe poort. Onder de
bomen aldaar hebben ze wel een uur lang ruzie
gemaakt.

Hoofdrolspelers
Tot zover het voorspel van de tragedie
die zich op donderdag 13januari 1752 zal
ontrollen. Laten we nader kennismaken met de
hoofdrolspelers.

1. Paschalis van Gelabeeck, zoon van een
fruitkoopman en violist

Paschalis is in Cadier gedoopt door pastoor
Willem Kicken op donderdag 2 oktober 1721
en door pastoor Andreas van Wel op zaterdag
4 oktober 1721 in het doopregister van Breust
ingeschreven. Zijn ouders (Paschalis van
Gelabeeck en Elizabetha Hallers) hadden in
Cadier een partij fruit aan de bomen (appelen
en peren) gekocht. Ze waren druk bezig met
de oogst toen de bevalling zich aandiende.
Paschalis was de jongste in het gezin van
elf kinderen. ln 1752 zijn van het gezin van
Gelabeeck alleen Paschalis en zijn moeder
Elisabeth nog in leven. Paschalis betekent “op
Pasen geboren". Tegenwoordig wordt Paschalis
geschreven als Pascal. ln veel oude geschriften
is te zien dat Paschalis ook geschreven werd als
Pa(c)quaij of als Paque.

De familie van Gelabeeck belandde omstreeks
1670 vanuit de Voerstreek in Eijsden. Paschalis
behoorde tot de derde generatie die aan de
Maas in Eijsden woonde. De van Gelabeecks
waren welgesteld. ln 1748 bezaten zij een
huys en hof aen de maese geleegen, en diverse
percelen grond. Daarnaast een huis en hof
met stallen en schuren plus weiden op de
Bruesterstraet en op het Raetjen.
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2. Petrus Nolens, zoon van een schepen,
tollenaar, vice-schout en tenslotte schout

Petrus Nolens werd in de St. Christinakerk te
Eijsden protestants gedoopt door dominee
Gijsbertus Rumpf op Zondag 29 december 1720.
Zijn ouders waren jacobus Nolens, schepen
in Eijsden, en Christina Nolens. Petrus was de
derde van de twaalf kinderen die Christina
Nolens baarde. ln 1752 woonde hij bij zijn
moeder in de Dorpstraat. De familienaam
Nolens was synoniem met besturen.
Ten tijde van de doop was vaderjacobus

schepen in Eijsden. Van 1742 tot zijn overlijden
in 1747 bekleedde hij zelfs de belangrijkste
post in een schepenbank: schout. Eerder was
jacobus ook schepen in Oost en vice-schout in
Eijsden. Ook Petrus werd beëdigd als schepen
in Oost (1749). Verder was hij zijn vader
opgevolgd als tollenaar aan de Maas in
Eijsden. Het tolrecht was in handen van de
Heer van Eijsden, in die dagen Graaf Mauritius
Ferdinandus Hubertus de Geloes.
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3. Marianne Pi(e)ters, dochter van een

borgemeester, schatheffer, brouwer en
koopman

Maria Anna Pieters (tegenwoordig Piters) werd
gedoopt op vrijdag 10 augustus 1725 in Breust
door pastoor Andreas van Wel. Haar ouders
zijn joannes (jan) Pieters en Anna Dijrickx (uit
Mesch). Vaderjan is protestants gedoopt. Hij
trouwde eerst met Catharina Theuijt. Ze kregen
drie kinderen. Na het overlijden van Catharina
hertrouwde hij met Anna Dijrickx. Zij kregen
zeven kinderen, die allemaal katholiek werden
gedoopt. jan Pieters overleed op vrijdag 13 juli
1742. Daarom wordt Anna Dijrickx in het verhaal
"de weduwe Piters" genoemd. Het gezin Pieters
zat er warmpjes bij. Ze hadden diverse huizen
(onder andere aan de Kattestraat, de Dorpstraat
en de Breusterstraat) en verschillende percelen
(weide-)grond.
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4. De gezagsdragers
En wie waren de gezagsdragers ten tijde van het
drama? Schout is Mr. j.H. Reinick, hij is tevens
criminelen ofiicier. Schepenen zijn
Hubert Nolens (secretaris), Jan Frederik Nolens,

Ramakers, uitg. SUN/RHCL)

De dag des onheils
Op donderdag 13januari 1752 is Petrus Nolens
naar Luik geweest. Op de terugweg maakt
hij een tussenstop bij Navaigne. Samen met
Zijn tolknechtjacobus van Gulpen drinkt hij
daar enige pintjes bier om daarna Zijn weg te
vervolgen naar Eijsden. Van Gulpen ziet Zijn
baas vanaf 16.00 uur op het badt bij Zijn huis
wandelen tot het vallen van de avond. Hij
spreekt hem aan en vaagt: "Meester wat doet
ga' hier te wandelenP" Petrus antwoordt dat hij
Zo meteen naar huis gaat om een boterham te
eten.

Het is al pikkedonker en er ligt een pak sneeuw
als Petrus Nolens tegen 18.00 uur weer van huis
gaat. Omstreeks dezelfde tijd staat Zijn broer
jacob tegenover het huis van de weduwe Piters
in de Dorpstraat. Hij hoort even later twee harde
stokslagen en kort daarop een vreselijk gekerm
en gejammer vanuit de tuin achter het huis van
de weduwe. Ook een dienstmeid en een knecht
van de vice-schout van der Wood, die naast de
weduwe woont, horen veel geschreeuw. Iemand
roept "Ai" en dan klinkt het geluid van hard
dichtslaande deuren.

Gevelsteen Inde Lanscroom (Historische Atlas van Maastricht, Emile

Lambert Blanckers, Paulus Theuth, Pieter Cloux,
jacob Thielen, Theodoor van der Wood (vice-
schout, tevens notaris). Schouten schepenen
vormen meteen ook de rechtbank van Eijsden.

Als Petrus Nolens weer thuis is, loopt hij geruime
tijd Zonder een woord te spreken door het huis
alsof hij dronken is. Zijn moeder Ziet dat Zijn
hoofd vol bloed Zit en slaat alarm. Ze stuurt de
dienstmeid op pad om de tolknechtjacob van
Gulpen en de vice-schout te roepen. Vanwege
de afwezigheid van de vice-schout komt schepen
jan Frederik Nolens. De Zwaargewonde Petrus is
niet meer in staat te praten en kan ook niet op
een andere manier kenbaar maken wie hem zo
toegetakeld heeft.

Om een uur of acht 's avonds komt Maria
Lamberts, dienstmeid bij de weduwe Piters,
terug van een bezoek elders. Marianne Piters
vraagt haar mee te gaan naar de wei achter
het huis om voedsel voor de beesten te halen.
Ze heeft een lamp in haar hand en ze halen
nagras en grommert. Nog voordat ze weer bij de
achterdeur Zijn, gaat Marianne nog eens terug
naar de weide, nu zonder lamp. Maria Lamberts
vraagt of ze iets verloren heeft, waarop
Marianne antwoordt: "Neen". Maria had niets
bijzonders aan Marianne bemerkt.

11'
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Petrus Nolens sterft
Op vrijdag 14januari 1752, om acht uur 's
morgens, vervoegen vice-schout Theodoor van
der Wood en schepenjan Frederik Nolens Zich
weer bij het huis van Petrus Nolens. Ze hopen
nog iets van hem te vernemen over de dader.
Maar Petrus is niet meer aanspreekbaar en
sterft tussen 12.00 en 13.00 uur in de leeftijd
van 31 jaar. Drie chirurgijnen,j.B. Vrijthoff,j.F.
Horsmans en L. Gilot, voeren de lijkschouwing
uit. ln hun rapport staat dat ze geconstateerd
hebben eene groote fractuur aen de linker zijde
van de herssenpan met verscheyde splinters
van beenderen, die door de herssenen selve
penetrerende, eene bloedstortinge ven/vekt
hadden welke nae hetjudicium Pextorum een
absolute en onvermijdelijcke dood hebben moeten
veroorsaecken.

Veldbode Ulrich Graeff wordt naar de achtertuin
van het huis van de weduwe Piters gestuurd om
naar sporen te zoeken. Hij neemt twee mannen
uit Eijsden mee als getuigen. ln de buurt van de
poort, die de achtertuin van de Weide scheidt,
vinden ze in de sneeuw veel voetstappen en
bloed.

.,Qf; fáï-Zšg/54W
"_cflgj"

"2:0

A1

fam

M.

Paschalis van Gelabeeck verdwijnt
's Morgens is Pacquaij van Gelabeeck met een
vet varken naar het marktschip gegaan. Daar
treft hij zijn zwager Paulus Piters, die met een
korf nagelen naar Maastricht gaat. Paulus heeft
onderweg gehoord over de slagen die Petrus
Nolens ontvangen heeft. Hij is heel verbaasd
en vraagt zich af wie zoiets zou doen, want
Petrus deed toch niemand kwaad. Met vereende
krachten wordt het varken ingeladen. Paulus
zit aan de riemen van het schip en Pacquaij te
midden van de vrouwen. Eén van hen is Anna
Pietermans. Ze is druk aan het praten met twee
andere passagiers, Cobus van Gulpen en Moijses

Cahin, over de mishandeling. Belangstellend
vraagt Pacquaij haar of Petrus nog kon praten
en of ze al wisten wie het gedaan had. Anna zei
daarop: llHet sal nu wel uytkoemen wie het gedaen
heeft, het was waerdig dat hij in gloejiende olij
gebrand wier ”. Pacquaij doet er het zwijgen toe,
maar Moijses Cahin zegt: "Ik wed voor een Ducaet
dat de dader gepakt wordt". Pacquaij repliceert
lachend: llIk wed voor een Rycxdaelder".

MZÃM
(QifJç/áftwiff/

ln Maastricht heeft Pacquaij het varken verkocht
en Paulus zijn korf met nagelen afgeleverd. Het is
ongeveer elf uur 's ochtends als ze aan het badt
bij de Maese komen. Pacquaij loopt van het badt
af in de Paertsdrenck aan de Maas. Daar Wast hij
zijn dikke stok (zijn Bourdon) in de rivier af en bij
het naar boven lopen droogt hij zijn handen af
aan zijn zakdoek.

Vervolgens lopen ze langs de Bleijken in de
richting van St. Pieter en bezoeken, weer terug
in Maastricht, enkele herbergen. Van 14.00
tot omstreeks 16.00 uur zijn ze ln den Grooten
Wolsack van brouwer Simon Nijpels in Wijck.
Tenslotte gaan ze door de Wijcker Poort of Poort
d'Allemagne via Maarland naar het huis van
Paulus aan de Breusterstraat.jan, een broer van
Paulus Piters, komt omstreeks 18.00 uur langs.
Hier treft hij Pacquaij en Paulus aan de maaltijd.
Jan zegt tegen zijn broer: 'Weetjij dat Petrus
Nolens dood is en al gevisiteert is?”. Pacquaij staat
meteen op van tafel en zegt: "Ik ga naar huis". jan
biedt aan om mee te lopen, maar Pacquaij slaat
dat aanbod af en vertrekt door de weide van
Paulus. De volgende dag zou bekend Worden
dat Pacquaij van Gelabeeck in Rijckholt een goed
heenkomen had gezocht. Hij is nooit meer in
Eijsden gezien.

's Middags gaat vice-schout Theodoor van der
Wood, in gezelschap van een soldaat, naar het
huis van de weduwe van Gelabeeck. Elisabeth
Hallers opent de deur en Theodoor vraagt waar
haar zoon is. Als Elisabeth antwoordt dat ze dat



uitg. De Tempeieers)

niet weet, zegt Theodoor: 'Ick ben niet gewendt
a'at hy soo lang van huys is". De twee mannen
lopen de kamer in en voelen aan de klink van
een volgende deur. Theodoor komt vaker bij de
van Gelabeecks over de vloer en weet dat zich
daarachter nog een klein kamertje bevindt.
Maar de deur is op slot en de weduwe weigert
hem open te maken. Theodoor spreekt
Elisabeth vermanend toe waarop Zij in tranen
uitba rst en uitroept: “ick hebbe elflkinderen
op a'en Heyiigen Doop gehadt en hebbe nog
maer eenen soon weicke ick wenschde dat ook
ai doodt was en ick ook". En ze voegt eraan
toe: "Die schelm, die moorder". Vanwege deze
onverwachte beschuldiging ziet de vice-schout
voldoende redenen om enkele wachten op
te trommelen die het huis moeten bewaken.
Tevens laat hij een smid komen om het slot van
de deur open te breken.

Elisabeth is volkomen overstuur. Ze smeekt
Theodoor dat ze haar erfdeel, verkregen na
de dood van haar man, mag behouden. De
vice-schout, die tevens notaris is, weet waar
Elisabeth op doelt, namelijk de notarisakte
van 1750 waarin ze al haar goederen aan haar
zoon heeft vermaakt. Een moord leidt tot een
groot proces dat geweldig veel geld kost. En de
moordenaar draait altijd op voor de kosten.

Rechtszaak
De rechtbank begint op vrijdag 14januari 1752
met het verhoren van vier getuigen waaronder

Bat Maastricht, westelijke Maasoever (tekening van jan de Beijer, d'n Oprechte Mestreechter Keiender 1991,

Marianne Piters. Op zaterdag 15 januari volgt
een tweede ronde. Ook de week erop staat
geheel in het teken van de verhoren.

Maandag 24januari 1752 is het zover. De
officier van justitie, Mr.j.H. Reinick, is overtuigd
geraakt dat de dader van de moord op Petrus
Nolens Pacquaij van Gelabeeck is. Hij stuurt
een requeste aan de rechtbank van Eijsden om
Pacquaij van Gelabeeck officieel in staat van
beschuldiging te stellen. De schepenen stellen
dezelfde dag nog een dispositie op met daarin de
volgende maatregelen:
De arrestatie en opsluiting van Pacquaij van
Gelabeeck wordt bevolen.
Omdat de verdachte zich ophoudt in Rijckholt,
wordt om de veertien dagen een pamflet
opgehangen aan de kerk en de grenspalen van
Eijsden, waarin Pacquaij wordt opgeroepen voor
de justitie van Eijsden te verschijnen.
Aan de justities van Rijckholt wordt een verzoek
om uitlevering verzonden.
Alle roerende en onroerende goederen van
Pacquaij zullen in beslag worden genomen. Er
wordt daarom ook een pamflet opgehangen
waarin de mensen worden gewaarschuwd geen
goederen van Pacquaij van Gelabeeck over te
brengen of aan te nemen. Iedereen die dat wel
doet, zal worden gestraft.
Toch blijkt uit een lijst die op donderdag 27
januari 1752 wordt gepubliceerd, dat er al veel
roerende goederen verdwenen zijn. Zo had
Elisabeth Hallers al op zondagavond 16januari

13
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een aantal spullen uit haar huis in veiligheid
gebracht in het huis van haar schoonzus Maria
van Gelabeeck.

Aan de justities van Rijckholt en Breust wordt
toestemming gevraagd om daar ook pamfletten
te mogen ophangen. Ook wordt toestemming
gevraagd om in hun jurisdictien beslag te
leggen op goederen van Pacquaij. Maar de
justities van Rijckholt en van Breust weigeren
elke medewerking, omdat dat volgens hun
reglementen niet toegestaan is.

Tegenaanval
Pacquaij van Gelabeeck is in de tegenaanval
gegaan en heeft op zaterdag 26 februari
1752 een lange brief laten schrijven aan Den
Eede/en Raade en Leen Hove van Brabant in
's-Gravenhage. Daarin staat dat hij ten onrechte
wordt beschuldigd van moord. De rechtszaak in
Eijsden deugt niet, omdat niet volgens de regels
is geprocedeerd. De advocaat van Pacquaij van
Glabeeck doet heel laatdunkend over dejustitie
van Eijsden en vraagt om stillegging van het
proces en onderzoek vanuit Den Haag. Nadat de
justitie van Eijsden kopieën van gerechtsstukken
heeft opgestuurd, krijgt ze vanuit Den
Haag complimenten omdat ze deze zaak zo
voortvarend heeft aangepakt. De rechtszaak
gaat gewoon door.

Pacquaij heeft later spijt van zijn brief naar
Den Haag, zoals blijkt uit een ontmoeting met
barbier Nicolaas Lebens. Deze is op weg van
Gronsveld naar Rijckholt. Daar houdt Pacquaij
hem aan. Langs de kant van de weg snijdt de
barbier het haar van Pacquaij en onder het
knippen vertelt Pacquaij dat zijn vrienden hem
hebben overgehaald de brief te laten schrijven.
Een van hen was landmeter Bartholomeus Bovy
uit Breust, een aangetrouwde neef van Pacquaij
van Gelabeeck. Hij heeft er alles aan willen doen
om de goede naam en eer van de familie van
Gelabeeck te redden. Zo probeerde hij ook de
gewraakte notarisakte van 1750 weer ongedaan
te maken. Echter zonder succes.

Intussen groeit het aantal strafbare feiten
waaraan Pacquaij van Gelabeeck zich schuldig
maakt. ln zijn weide aan de Breusterstraat had

hij 28 bijenkorven staan. Ondanks het verbod
om iets te ontvreemden zijn die in de nacht
van 19 op 20juni 1752 op een kar geladen en
weggevoerd naar twee neven in Rijckholt. Alleen
al voor deze daad kan iemand de strop krijgen.
Het gerucht gaat dat ook hierbij Bartholomeus
Bovy betrokken was. Pogingen om via dejustitie
van Rijckholt de bijenkorven terug te krijgen
mislukken.

Voor eeuwig verbannen
De officier vanjustitie en schout in Eijsden,
Mr.j.H. Reinick, geeft op dinsdag 3 april 1753
een uitgebreid advies aan de rechtbank. Deze
volgt zijn advies op en spreekt op donderdag
12 april 1753 het vonnis over Pacquaij van
Gelabeeck uit. Hij wordt voor eeuwig verbannen
uit Eijsden. Wordt hij aldaar toch aangehouden,
dan zal hij overgeleverd worden aan de beul om
met een zwaard onthoofd te worden. Verder
zijn al zijn goederen in beslag genomen voor
openbare verkoping. Op dinsdag 1 mei 1753
leest de bode, staande voor de dingbank na
eerst de kerkklok geluid te hebben, dit vonnis
luidkeels voor.

EpHoog
Pacquaij van Gelabeeck is op zondag 5 februari
1758 getrouwd in Gronsveld met Eva Dupuits.
Ze hebben tien kinderen gekregen. Zijn beroep
was Vendeur de bois en hij is gestorven op
dinsdag 26 april 1803 in Gronsveld in de leeftijd
van 81 jaar.

Marianne Piters is in Breust getrouwd op
woensdag 14juli 1756 met Petrus Lefrere (le
Frere), een vaandrig in het Belgische leger. Zij
overleed op maandag 17 september 1781 in
Eijsden in de leeftijd van 56jaar. Voor zover
bekend, kinderloos.

Zie voor het volledige document:
www.eijsdensverleden.nl



Het midden- en kleinbedrijf in de
gemeente Eijsden (aanvullingen)
De rijke historie van het midden- en kleinbedrijf te Eijsden in de voorbije decennia lijkt
onuitputtelijk. Nog steeds komt er bij de werkgroep Commercie van de Stichting Uit Eijsdens
Verleden informatie binnen over middenstandszaken die inmiddels uit het straatbeeld
verdwenen zijn. Dit keer vijf zaken in de kern Eijsden.
Eerdere publicaties over dit onderwerp staan in de nummers 130 (december 2013),
131 (april 2014), 134 (december 2014), 136 (oktober 2015) en 138 (juni 2016).

Door Marie-Anne van der Cruljis-Gilissen

Jef Beijers, klokkenhersteller-juwelier juni 1965 met Ans Swart. |n 1972 kocht hij een
pand aan de Kerkstraat 19 (nu notariskantoor)
en samen met Ans Zette hij daar de winkel in
sieraden, klokken en horloges voort, evenals het
reparatieatelier. |n 1987 verkochtjef de winkel
en ging hij van zijn pensioen genieten. Wel bleef
hij tot 1998 reparaties uitvoeren in zijn huis aan
de M.L. Kingstraat.
jefs dochterjanine behaalde het Rijksdiploma
uunNerkhersteller in 1974 bij Cornelis Verhagen
in Hoorn en begon haar eigen atelier. Nu kan
men nog steeds bij haar terecht voor reparaties
in de Putstraat 12 te Oost-Maarland.

jef Beüers

Jef Beijers trouwde op 26 februari 1949 met Slagerij Reneerke Wolfs
Tiny Houben en vestigde zich aan de Professor
Duboisstraat 25 te Eijsden. ln 1963 behaalde
hij zijn vakdiploma horloge- en klokkenmaker
en kon hij zich aan zijn grote passie, uurwerken
herstellen, wijden. De zaak groeide verder uit
en Jef begon ook met de verkoop van klokken
en horloges. Inmiddels was zijn vrouw Tiny
overleden (februari 1963). jef hertrouwde op 2

interieur van de winkel aan de Kerkstraat Renier Wolfs, ca. 1939
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Renier of Reneerke Wolfs werd geboren in
1901 aan de Vogelzang in Eijsden. Hij was enige
tijd timmerman, net als zijn vader, maar dat
beviel hem niet zo. ln zijn militaire diensttijd
had hij meegewerkt aan de maaltijdverzorging
en dat lag hem wel. Hij leerde het slagersvak
in de slagerij van Everaers in de Boschstraat
te Maastricht. ln dejaren 30 begon hij -tot
1939 met hulp van zijn Zus Sophie - een eigen
slagerij met winkel in het ouderlijk huis aan
de Dorpsstraat, de huidige Diepstraat, in een
ruimte waar voorheen drank geschonken werd.

Diepstraat 1974. Bij de tweede boom de voormalige
slagerij van Reneerke Wolfs

Bij slagerij Henquet in de Wilhelminastraat
werden de varkens en runderen geslacht en
in de Dorpsstraat werd het vlees verwerkt en
verkocht. Vanaf zijn huwelijk in 1938 werkte ook
zijn echtgenote Paulina (geboren 1902 in Breust)
in de zaak. Zij overleed in 1964 waarna Renier
de slagerij met winkel nog enige jaren voortzette
met de hulp van zijn kinderen. Zij kozen echter
uiteindelijk niet voor het slagersvak. Renier
beëindigde zijn bedrijf. Het pand werd in 1980
gesloopt. Zijn zoon Hubert bouwde in 1982 op
dezelfde plek een nieuw huis, het huidige pand
Diepstraat 39.

Dessart Woninginrichting
jean Louis Dessart uit het Belgische Lanaye
en zijn uit Stavelot afkomstige echtgenote
josephine Maria Henriette Larminier kwamen
in 1905 vanuit Luik naar Eijsden. Hij was
meubelmaker. Ze vestigden zich met hun
dochtertje aan de toenmalige Langstraat 19,
later Wilhelminastraat 19 en nog later door
hernummering Wilhelminastraat 61.

jean Louis Dessart en echtgenotejosephine voor
het woonhuis aan de toenmalige Langstraat 19.
De meubelmakerij lag achter het huis. Rechts naast
de deur het koperen bord.

Achter het huis was de meubelmakerij. Het
pand was gebouwd door zijn oudersjeanjoseph
Dessart (1852, Lanaye) en Marie Elisabeth
Collard (1849, Lanaye).jeanjoseph overleed in
1911. Op de gevel naast de deur is een koperen
bord met daarop: Ameublement Dessart. Het
pand werd in 1948 voorzien van een etalagepui
door aannemer Lousberg, gevestigd aan de
Spauwenstraat te Eijsden. Nadat de meubelzaak
was opgeheven vestigden zich achtereenvolgens
diverse supermarkten in het grote pand. De Lidl
was de laatste in de rij voordat deze in 2015
verhuisde naar het nieuwe winkelcentrum aan
de Breusterstraat.

l Y

Omstreeks 1953 poseerdenjoseph Martin Clement
Dessart Eijsden 1912- 1977 en zijn echtgenote Marie
Antoinette Hubertina Mulkens (Meerssen 1913-
Eijsden 2009) met zonen en hond voor de etalage
aan de Wilhelminastraat 61.



Levensmiddelenwinkel Van de Venne-Habets
ln 1955 werd een reeks nieuwe woningen aan
de Wilhelminastraat gebouwd en ook een
levensmiddelenzaak met woning van de familie
Van de Venne-Habets. De winkel werd in 1956
geopend onder de naam V.l.V.O. (Vrijwillige
ln-koop en Verkoop Organisatie, opgericht in
1942).
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Het was voor die tijd een moderne winkel.
Een grote vitrine met veel soorten snoep
viel onmiddellijk op aan de voorbijgaande
schoolkinderen. Ze kochten er geregeld iets
lekkers. Van 1953 tot 1955 had de familie in
Ubachsberg al een kruidenierszaak uitgebaat.
Wim van de Venne werkte toen bij DSM(SBB)-
(stikstofbindingsbedrijf) als monteur regel- en
meettechniek. Zijn vrouwjeanne bestierde de
winkel. Dat bleef zij ook in Eijsden doen. Wim
van de Venne begon in Eijsden in 1956 een
bedrijf in venNarmingsinstallaties. Daarnaast
deed hij loodgieters- en dakdekkerswerk, en
alle andere voorkomende werkzaamheden
die met klein metaal te maken hadden. De
levensmiddelenwinkel is in 1972 gesloten omdat
de grote supermarkten kwamen opzetten,
waartegenje als kleine ondernemer niet meer

voJ.juni 1962,' achter de toonbankjeanne van de
Venne-Habets

kon opboksen.jeanne ging toen werken als
secretaresse en later als telefoniste bij de
toenmalige PTf in Maastricht. Daar bleef ze tot
aan haar pensioen. Wim zette zijn bedrijf voort
tot aan zijn pensioen.

Hubo Macheels
ln 1970 openden Chiel Macheels en Bep
Duijckers een Hubo doe-het-zelfzaak met
werkplaats aan de Diepstraat 12. Er was
een groot assortiment verf en bijbehorende
artikelen en ook kon men er sleutels laten
bijmaken. Voor een goed advies was je bij Chiel
aan het goede adres.

Chiel Macheels in de Hubo

Na verschillende keren de inrichting
gemoderniseerd te hebben, vond in 1991 een
ingrijpende verbouwing plaats en werd de
naam veranderd in Houtland. ln 1995 stierf
Bep en ging Chiel alleen verder. ln 2000 leerde
hij Marlies Wijnands kennen. Ook zij hielp mee
in de zaak totdat Chiel en zij in 2004 de zaak
sloten. ln 2005 werd het pand omgebouwd tot
woonhuis. Daar genieten zij nu samen van hun
pensioen.
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Mobilisatie grenstroepen te Eijsden 1939
ln 1939 werden de eerste tekenen van de op handen zijnde Tweede Wereldoorlog zichtbaar
onder andere door de mobilisatie van de grenstroepen in Eijsden. Een verhaal van kortbij aan de
hand van persoonlijke overlevering en sprekende foto's uit het familiealbum van Zjif Theunissen
(1917-1993), vader van de auteur, aangevuld met algemene informatie.

Sfeerbeeld

Een sfeerbeeld van het Nederlandse leger in
1939:
Een soldaat droeg een grijsgroen uniform met
een broek die tot net onder de knie reikte. De
rest van de benen werd bedekt met puttees,
3 meter lange beenzwachtels, die ook nog
weleens losgingen. Makkelijk in de strijd! De
hoofdbedekking was een muts die eruitzag als
een schuitje, door iedereen op Zijn eigen manier
op het hoofd geplant. Overhellend naar rechts,
naar links, recht op de schedel, of ver over het
hoofd getrokken. Op de helm zat een schildje,
een afbeelding van de Nederlandse Leeuw.
Het metaal van het schildje schitterde en was
voor de tegenpartij een schietschijf. Daarom
peuterde menig soldaat het in de meidagen van
1940 los.
De soldaten beschikten over hopeloos
verouderde geweren, die heel dikwijls
dienst weigerden. Het geschut, veelal uit de
voorafgaande negentiende eeuw, werd spottend
"spuiten" genoemd. Deze wapens hadden bijna
allemaal een afwijking waarmee de schutters
rekening dienden te houden.
Deze ouderwetse en ronduit achterhaalde staat
van het Nederlandse leger was een gevolg van
de neutraliteitsgedachte. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog was het Nederland gelukt neutraal
te blijven en zich buiten de strijd te houden. Nu
zou dat wel weer het geval zijn, veronderstelde
men. Dus een modern leger, toegerust voor een
eventuele oorlog, was niet noodzakelijk.

Door Pierre Theunissen

Zjif Theunissen
Zjif Theunissen uit Eijsden behoorde volgens
zijn oorlogszakboekje tot het 13e regiment
infanterie (Tapijnkazerne Maastricht) van dit
ouderwetse leger. Hij was van de lichting 1937.
Achter "rang" staat vermeld: gd-lll-142.

Nederlandse soldaten van het 13e regiment
infanterie (Tapijnkazerne Maastricht- 1939).
Midde/ste rij, 3e van links, Zjif Theunissen.

Op 10 april 1939 werd de mobilisatie van de
grenstroepen afgekondigd. Nederland voerde,
zoals gezegd, weer een politiek van neutraliteit.

Gemobiliseerde soldaten te Eijsden. Helemaal
rechts Zjif Theunissen. Vooraan met hand op de
schouder Haike Wolfs, "vaan de Kue'ning".



Net als voor aanvang van de Eerste Wereld-
oorlog werd niet alleen de grens met Duitsland
extra bewaakt, maar óók de grens met buurland
België. Zjif Theunissen moest ook paraat zijn.
Hij had geluk: hij moest zorgdragen voor de
grensbewaking langs de Maas te Eijsden, net
zoals een andere Eijsdenaar, Haike Wolfs vaan
de Kuëning. Zjif en Haike konden buiten de
wachturen thuis overnachten.
De overige soldaten verbleven in het huis van
jeukens aan de Vroenhof. De meesten waren
jongens uit het katholieke zuiden. Een aantal
van hen vormde een erewacht bij een versierd
altaartje tijdens de bronkprocessie in 1939.

4-' l - ` .. _
Gemobiliseerde soldaten vormen een erewacht
tijdens de bronkprocessie in 1939.

Onder allerlei weersomstandigheden, ook in
regen, kou of sneeuw, moest de grens bewaakt
blijven. Gelukkig konden de soldaten voor wat
warmte en een kop koffie altijd terecht in de
bakkerij van Theelen aan de 1e Batsteeg.

Zjif Theunissen in winterse omstandigheden de
grens bewakend aan het Bat te Eijsden.

Zjif Theunissen in winterse
omstandigheden te Eijsden.

Mobilisatie
Duitsland viel eind augustus 1939 Polen
binnen met als gevolg dat de regeringen van
Engeland en Frankrijk de oorlog aan Duitsland
verklaarden. Nederland wilde nog altijd neutraal
blijven, maar kondigde wel op 28 augustus
1939 de algemene mobilisatie van het leger af.
Neutraal of niet, Duitsland viel op 10 mei 1940
Nederland binnen en zo werd Nederland direct
betrokken bij de Tweede Wereldoorlog.

Eijsden. Voor rechts Haike Wolfs, vaan de Kue'ning.
Achter rechts Zjif Theunissen.
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Gemobiliseerde soldaten odn de Moos te Eijsden.
Geheel rechts Zjif Theunissen.

Gemobiliseerde soldaten odn de Moos te Eijsden.
Tweede von rechts Zjif Theunissen.

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
bevond Zjif Theunissen zich in de Tapijnkazerne
te Maastricht. Hij en Zijn medesoldaten werden
snel en kansloos overrompeld en krijgsgevangen
gemaakt. Zjif ging op transport naar Duitsland.
Onderweg wist hij broden te versieren, niet
alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen,
in het bijzonder voor gehuwde Eijsdenaren die
hij kende en van wie hij wist dat ze vrouw en
kinderen thuis hadden moeten achterlaten.
Tijdens de appels hield hij de broden verborgen
onder zijn lange legerjas, terwijl hij ze met
z'n armen stevig aandrukte; een actie die bij
ontdekking grote gevolgen had kunnen hebben.

Bathorn Stalag VllC
Volgens een overgebleven document bevond
Zjilc zich op 20 mei 1940 in het beruchte
Duitse krijgsgevangenkamp Bathorn Stalag
Vl/C halverwege Hardenberg en Lingen. Het
einddoel voor Zjif was, zo vertelde hij, vliegveld
Tempelhof bij Berlijn. Hier moest hij gedwongen
meehelpen aan de verdere aanleg van het
vliegveld. Door bemiddeling van het Rode Kruis,
en vanwege een besluit van Hitler op 30 mei
1940, kwamen de Nederlandse soldaten vrij
uit krijgsgevangenschap. ln de eerste week van
juni werd Zjilc tezamen met circa 20.000 andere
Nederlandse krijgsgevangenen, die zich op dat
moment in verschillende kampen in Duitsland
bevonden, huiswaarts gezonden. Zjif kwam
eerst in Hengelo terecht waar hem op 11 juni
groot verlof werd verleend. Van hieruit ging
hij per trein naar huis. Op 24juni leverde hij in
Eijsden zijn militaire uitrustingsstukken in bij
burgemeester Wim Lambooij.

ln mei 1943 kwam er een oproep van de Duitse
autoriteiten dat de rest van het voormalige
Nederlandse leger zich moest melden voor
krijgsgevangenschap, dat wil zeggen voor
tewerkstelling in Duitsland. Omdat Zjif lid was
van de plaatselijke luchtbeschermingsdienst,
en wellicht ook om economische motieven, had
hij van deze en ook van andere oproepen geen
last. Blijkens overgebleven documenten mocht
Zjif, werkzaam bij de familieboomkwekerij
Theunissen, zowel in de oorlog als kort erna
met permissie van de betrokken autoriteiten
de landsgrens zonder problemen passeren. Zjif
Theunissen is goed en ongeschonden uit de
oorlog gekomen.



Grenspalen en grenscorrecties nabij Walegriend
Wat betekenen rijksgrenzen heden ten dage voor Eijsdenaren? Ze stappen gewoon over de grens
heen en bevinden zich dan nog steeds in de eigen regio. Toch is er in het verleden, bij het ontstaan
van de grenzen, nogal wat te doen geweest. Meerdere keren was de grens aanleiding tot een
verschil van mening tussen de buurlanden, met als gevolg diverse grenscorrecties. Zelfs nu, anno
2016, wordt de rijksgrens tussen Limburg en Wallonië weer verlegd. Een historisch overzicht van
de grillige grens bij Eijsden.

Door Pierre Theunissen

De rijksgrens bij Eijsden 1 januari 1982. Vandaar de keuze van deze
Afbeeldingen 10 + 1b geven de huidige rijksgrens grenspaalnummers. Op de afbeeldingen zijn
aan van Grenspaal 27 tlm 48. Het werkgebied de plaatsen van de grenspalen omcirkeld
van de Stichting Eijsdens Verleden betreft de met vermelding van de nummers. De ronde,
gemeente Eijsden vóór de herindeling van gietijzeren grenspalen zijn grijs geschilderd. In

Afbeelding 1b
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zwart staan tegenover elkaar het rijkswapen van
België en dat van Nederland. Op 90 graden ten
opzichte daarvan zijn, ook in Zwart, tegenover
elkaar het grenspaalnummer en hetjaartal 1843
aangebracht. Op diverse plaatsen waar de grens
tussen de grenspalen een grillig verloop heeft
zijn ongenummerde grensstenen aangebracht.
Zie de kleine pijlen op de afbeeldingen.

Grenspaal 48 nabij de Walegriend,
Foto Gerrie Claessens

Eerste grenstwisten
Het begon allemaal in het najaar van 1794.
Franse vrijheidsstrijders namen, onder het
motto IVrijheid, Gelijkheid en Broederschap',
de regio rondom Eijsden in. Maastricht viel op
4 november 1794. Op 1 oktober 1795 vond
de definitieve inlijving bij de Franse Republiek
plaats. Eijsden en omgeving werden ingedeeld
bij het nieuwe Departement Nedermaas,
Departement de la Meuse-Inferieure, met als
hoofdstad Maastricht.

ln die Franse periode werden veel
veranderingen doorgevoerd die voor een
groot deel nog doonNerken tot in onze tijd.
Zo werden gemeentes gevormd en volgde de

invoering van het Franse kadaster; aanleiding
voor het ontstaan van twisten tussen te
vormen gemeentes over gebiedsbezit en
gemeentegrenzen, waarbij men terugviel op
oude staatjesindeling uit de voorafgaande
periode, het ancien regime.

Tweede grenstwisten
Bij de totstandkoming van het Koninkrijk
der Nederlanden (1815) ontstonden er
vooral grensdiscussies aan de oostzijde van
Limburg, de grens Nederland-Duitsland. ln
onze regio werden de oude discussies over de
gemeentegrenzen voortgezet. Registraties van
gronden werden aanvankelijk vanuit het Franse
kadaster vastgelegd. ln 1828, toen een nieuwe
gemeente Eijsden was gevormd uit de oude
gemeentes Eijsden, Breust en Oost, werd gestart
met het Nederlands kadaster. Hierbij werden
naast een grote overzichtskaart per gemeente
ook detailkaarten per sectie vervaardigd
waarop de percelen duidelijk waren ingetekend.
Vanwege de Belgische opstand (1830) kwam het
nog niet tot definitieve uitgave.

Derde grenstwisten
ln 1839 werden de Zuidelijke Nederlanden
definitief België. Eijsden ging behoren tot
Nederland. Het Nederlands kadaster uit 1828
werd in 1840 doorgevoerd. Over een aantal
gebieden werd nog getwist, onder andere met
de Belgische gemeenten Moelingen, Lixhe
en Ternaaien. ln de jaren 1839-1843 was een
Nederlands-Belgische commissie ingesteld
om de rijksgrens vast te stellen. ln principe
was bij het traktaat van Londen (waarin de
onafhankelijkheid van België werd erkend) op 19
april 1839 overeengekomen dat het gebied ten
oosten van de Maas bij Nederland zou behoren.
Bij het verdrag van Maastricht (8 augustus
1843) werd de grens definitief vastgesteld. De
rijksgrens lag in de Maas, meer specifiek op het
diepste punt in de Maas, de zogenaamde talweg.
Voor meer details over de ontwikkelingen van
rijksgrenzen met discussieondenNerpen: zie
de eerdere publicatie in Uit Eijsdens Verleden,
nummer 51/52, pagina 14~18, auteur R. de la
Haye, en de Kadastrale Atlas van Eijsden 1840,
uitgegeven door Stichting Eijsdens Verleden
2012, auteur Henk Boersma.



Nabij de Walegriend
Het eiland in de Maas nabij de Walegriend wordt
door de Belgen Hournaye du Dossay genoemd.
Wat opvalt op de kadasterkaart, sectie B, blad 2,
met bijbehorende registraties (uitgave 1840) is
dat in en nabij het gebied Walegriend de
perceelnummers B699 (De Walegriend), B700
(noordwestelijk van De Walegriend) en B701
(oostelijk gedeelte van het eiland) eigendom
waren van de gemeente Ternaaien, Lanaye
(afbeelding 4). Ook is te zien dat men aanvanke-
lijk de rijksgrens meer westelijk van Nederland
had gepland. Op de kaart uit ca. 1860
(afbeelding 5) staat de definitieve grens, Zoals
vastgesteld in 1843.

Afbeelding 4

Veranderingen nabij de Walegriend aan
Belgische zijde
De Maas was vanwege de vele bochten en de
wisselende diepgang niet meer geschikt voor
het groeiende ha ndelsverkeer. Aanvankelijk trok
men her en der bochten in de Maas recht door
kanalisatie. ln dejaren 1925 en '26 kwam de
Zuid-Willemsvaart tussen 's-Hertogenbosch en
Maastricht gereed. Niet lang na de afscheiding
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hadden de Belgen ook behoefte aan een goede
waterverbinding vanuit Luik naar het noorden.
Men wilde aansluiting op de Zuid-Willemsvaart.
Mits die verbinding gefinancierd zou worden
door België, ging Nederland akkoord. Zo
ontstond het kanaal Luik-Maastricht, evenwijdig
aan en ten westen van de Maas.

Tientallen jaren later: aan- en afvoer vanuit Luik
naar Antwerpen via de oude kanalen voldeed
niet meer; er moest ruimte komen voor grotere
schepen. ln dejaren 1930-1939 werd het
Albertkanaal gerealiseerd. Een gedeelte van het
oude kanaal Luik-Maastricht werd verbeterd en
geïntegreerd in het Albertkanaal. Ten westen
van het eiland Hournaye du Dossay werd een
verbindingskanaal met de Maas gegraven dat
leidde naar de sluis met het Albertkanaal bij
Klein-Ternaaien. Zo het zich laat aanzien, zijn
er ook wijzigingen aangebracht aan de Maas.
Dit alles had, naast natuurlijke invloeden, ook
gevolgen voor de contouren van het eiland
Hournaye du Dossay. Zie Kaart huidige situatie
(afbeelding 1 a).
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Op 13 november 2015 opende koning Filip van
België, in aanwezigheid van 0.a. de gouverneur
van Limburg Theo Bovens, een nieuw
sluizencomplex bij Ternaaien. Verbeteringen aan
het Albertkanaal en dit nieuwe complex waren
nodig vanwege de behoefte aan doorvaart van
grotere (meestal container-)schepen van en naar
Luik. Schepen tot 9.000 ton kunnen nu de sluis
passeren.

Veranderingen nabij de Walegriend aan
Nederlandse zijde
ln dejaren 1859 t/m 1867 werden dijken
aangelegd in een soort u-vorm die het vaste
land, de OostenNaard, verbonden met de
zuidkant van het eiland Hournaye du Dossay.
ln de twintigste eeuw werd de ruimte tussen
deze dijken, en enkele andere delen, gebruikt
als vuilnisstortplaats. Zo ontstond er een
beloopbare verbinding naar het eiland.

Medio 1980 vonden ten westen van
de Maas ontgrindingen plaats en werd
een waterrecreatiegebied ingericht. De
landcontouren wijzigden en de Ooster-
Maasplassen ontstonden. Zie Kaart huidige
situatie (afbeelding la). Het overige gebied, de
Eijsder Beemden, voornamelijk meer zuidelijk
gelegen, is in de laatste decennia van de vorige
eeuw ingericht als natuurgebied met mooie
wandelpaden.

Grenscorrecties nu
Opnieuw zijn Nederland en België met elkaar in
discussie gegaan over grenscorrecties bij Eijsden
om praktische redenen. Vanwege de ligging op
Nederlands grondgebied was het schiereiland
moeilijk bereikbaar voor onder andere de
Belgische politie. Op Kaart voorstel situatie
toekomst (afbeelding 6) zijn de toekomstige
grenscorrecties nabij Oost weergegeven. De
rijksgrens komt weer in het midden van de
Maas. Het natuurgebied de Eijsder Beemden
wordt uitgebreid naar het noorden met het
huidige schiereiland. Een smal schiereiland nabij
de dorpskern van Eijsden (zie afbeelding 1a),
nu Belgisch grondgebied, wordt overgeheveld
naar Nederland. Zie ook: Memorandum van
Overeenstemming getekend, persbericht van de
Provincie Limburg,juni 2016 (kader).
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Memorandum van Overeenstemming
getekend

(Uit persbericht Provincie Limburg,
juni 2016, te lezen op de website
www.limburg.nl/Actueel)

Donderdag 23juni ondertekenden de
Belgische en Nederlandse partners in Visé
een Memorandum van Overeenstemming
voor de beoogde grenscorrectie van de
Maas bij Visé (België) en Eijsden-Margraten
(Nederland). De bedoeling is om de grens
weer in het midden van de Maas te laten
lopen. Daarvoor is het nodig om stukken
rivier en drie stukjes onbebouwd land
te ruilen: Presqu'ile de L'llal, Presquile
Petit Gravier en Presqu'ile d'Eijsden. ln
het Memorandum zijn werkafspraken en
intenties vastgelegd over hoe in de nieuwe
situatie wordt omgegaan met water, natuur
en Ruimtelijke Ordening. ln de tweede
helft van 2016 volgt het officiële traject tot
grenscorrectie door de beide koninkrijken.

Officiële grenscorrectie
De koningen van België en Nederland
hebben begin ditjaar de leden van de
koninklijke grenscommissie benoemd.
Zij formuleren na de zomer van 2016,
mede op basis van het Memorandum van
Overeenstemming, een definitief voorstel tot
grenscorrectie. Op grond hiervan wordt door
de twee landen een traktaat opgesteld dat
aan beide parlementen wordt voorgelegd
en uiteindelijk in 2017 moet leiden tot de
beoogde aanpassing van de rijksgrens.



LIMBURGER KOERIER 1902
Een bloemlezing van wedenNaardigheden, nuttige mededelingen en luchtige niemendalletjes uit
de Limburger Koerier vanaf 28juli 1902, samengesteld door Bèr Pachen.

"Stormweder"
Boven Mesch ontlastte zich een hevig onweder
vergezeld van wind en hagelslag dat aanzienlijke
schade heeft aangericht. Verschillende fruit- en
andere boomen werden ontworteld, andere
daarentegen, ernstig beschadigd, tenNijl de
appelen, peeren, pruimen enz. bijna geheel
zijn afgeslagen, ook hebben de te velde
staande gewassen zeer veel van den hagelslag
geleden, gelukkig zijn de meeste tegen deze
laatste verzekerd. Jaren lang was de fruit- en
korenoogst niet zoo goed verschenen dan
thans, en in een oogenblijk was dat goede
vooruitzicht van den zoo bezorgden landbouwer
in kommernis veranderd.
(LK. Maandag 28juli 1902)

Plichtsbetrachting beloond
EljSDEN, 1 Aug. Met genoegen werd hier dezer
dagen de tijding vernomen, dat onze brigade-
commandant, de heer Krul, tot wachtmeester
is bevorderd. Reeds menigjaar zagen wij dezen
heer aan het hoofd onzer politie zijn dienst
doende zooals trouwe plichtsbetrachting en
ware humaniteit dit eisschen, zoodat hij door
oversten en ondergeschikten zeer geacht wordt.
(LK. Zaterdag 2 Augustus 1902)

Serenade aan de gravin
EISDEN, 4 Aug. Als naar gewoonte brachten de
Harmonie "St. Cecile" en de Zangvereeniging
"Vriendenkring Oost-Maarland" hedenavond,
vooravond van het patroonfeest van de
Hooggeb. Vrouwe Gravin de Geloes, ten
kasteele eene serenade. Wind nog weder
ontziende - want moeder natuur scheen
werkelijk niet goed geluimd, 't regende dat het
goot- allen waren op het bepaalde uur in het
lokaal der Harmonie aanwezig om met een
opgewekten, flinken marsch kasteelwaarts
te trekken teneinde aldaar bij monde van de
heeren P. en T. der hooggeb. Vrouwe hunne
gelukwensschen aan te bieden en alzoo een

Huwelijk van Marie gravin de Geloes met Marcel
graaf de Liedekerke; op het bordes van het kasteel.

klein bewijs te leveren dat zij ook goede nota
nemen van elk feest in engen huiselijken kring.
Die huldebetuiging aan deze hoogadelijke
familie bij elke feestelijke gelegenheid is van de
zijde dezer beide vereenigingen niet enkel een
plicht van hoogachting, maar tevens een plicht
van dankbaarheid voor ontvangen weldaden,
ondervonden en nog dagelijks te ondervinden
moreelen zoowel als financieelen steun. Niet te
venNonderen dus is 't, indien men daar, zooals
ook weer hedenavond is geschied, immer een
gezellig uurtje slijt. Door 't spelen of zingen
van eenige harer schoonste nummers gaven
beide vereenigingen blijken harer vorderingen
op instrumentaal en vocaal gebied; menig
heerlijk glaasje wijn wordt daar genuttigd.
Moge God de Grafelijke familie nog lange jaren
in 't leven sparen ten bate niet alleen van den
groei en bloei dezer beide vereenigingen maar
eveneens ten bate van den vooruitgang van
heel deze gemeente. Hoezeer we ook weten
dat de Hooggeb. Grafelijke familie *t volgende
in de praktijk brengt "Doe wel en zie niet om"
duide men het ons niet euvel indien we hier
met een enkel woord vermelden, dat aan
beide genoemde vereenigingen, benevens
aan de schutterij van Oost laatstelijk eene
milde gift is geschonken als belooning voor
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hare medewerking aan de opluistering van
het schitterende huwelijksfeest van jonkvrouw
Gravin Marie de Geloes met den Hooggeb. Heer
Graaf de Liederkerke de Pailhe. We mogen
de eenigszins gegronde hoop koesteren dit
jonggehuwd hoog adelijk paar nog deze maand
van de huwelijksreis terug te Zien keeren.
(LK Woensdag 6 Augustus 1902)

Kersenoogst

.. Ki `

Veldjesweide.
Foto beschikbaar gesteld door Michel Wolfs.

De kersenoogst alhier is afgeloopen en met
genoegen hebben we kunnen constateren dat
de uitkomst de venNachtingen verre overtroffen
heeft. Er zijn namelijk veel meer kersen geweest
dan men aanvankelijk gemeend had. Ook wat
de prijzen betreft, deze geven alleszins reden
tot tevredenheid; deze varieerden van 55 tot
30 franken, zoodat we den gemiddelden prijs
kunnen stellen op 421/2 franken per 100 K.G.
(zwarte kersen). Wat de handel zelve betreft
aan het station, deze bevindt zich o.i. in een
eenigszins kwijnenden toestand, althans
van toenemenden bloei kunnen we in dezen
geenszins spreken. De oorzaak hiervan nu
moeten we zoeken in de omstandigheid dat ook
te Gronsveld en Vise kersen ingeladen worden.
Met het oog hierop is 't misschien niet ten
onpas de in den kersenhandel belanghebbende
neringdoenden aan te sporen zoo mogelijk
in dien kwijnenden toestand verbetering in
te brengen, opdat men niet na verloop van
eenige jaren de treurige ondervinding moge
opdoen de bakermat van de Zuid-Limburgschen
kersenhandel te zien verplaatst.
(LK Zaterdag 9Augustus 1902)

Geslaagden
ElSDEN 8 Aug. Met genoegen vernemen we dat
mej. L. Manderveld alhier met gunstig gevolg
het toelatingsexa men heeft afgelegd voor
de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen te
Amsterdam.
(LK. Zaterdag 9 Augustus 1902)

EYSDEN, 4 Dec. Mejuffrouw Helene Lespagnol
behaalde te 's Gravenhage de acte A Middel
onderwijs, Fransch.
(LK. Donderdag 5 December 1902)

Alle lof voor bloemstuk
MAASTRICHT, 24 Aug. Een mooi bloemstuk was
hedenmorgen te aanschouwen in de uitstalkast
der flrma Frissen-Pieters aan de Wolfstraat.
Het stelde een hoorn voor, waaruit hoog
opgeschoten rozen en groen. Deze bouquet
was bestemd voor de dochter van Graaf de
Geloes uit Eijsden, die van haar huwelijksreis
heden terugkeerde. De Graaf de Geloes is
beschermheer der afdeeling Maastricht van
den bond van Post- en Telegraafbeambten,
wiens leden hun beminden beschermer een
passende welverdiende hulde wilden brengen,
door zijn dochter dit prachtstuk aan te bieden.
Den vervaardiger komt alle eer toe, doch ook hij,
die het plan tot zulk een hulde beraamde, dient
geprezen te worden.
(LK. Maandag 25 Augustus 1902)

Roulette rijden
MEERSSEN, 24 Aug. Heden hadden de door
de fietsclub Meerssen Vooruit uitgeschreven
wielenNedstrijden plaats. Na afloop had in het
lokaal van de Wed. Schepers de prijsuitreiking
plaats.
Roulette rijden: 1e prijs Wackers, Eijsden.
(LK. Woensdag 27 Augustus 1902)

Monstercramignon...
ElSDEN, 29 Aug. Kermis-Dinsdag 2 Sept.
belooft voor onze gemeente een feestdag te
worden. Naar wij vernemen biedt de Grafelijke
Familie dien dag aan de dorpelingen een feest
van dankbetuiging aan. Ringsteken door de
Ruitersclub, Vogelschieten voor de Schutterij
en andere liefhebbers, Velorijden, pijp-, pop- en
eierrijden, mastklimmen, zakloopen, kikvorschen



kruien, prijskegelen voorjonge dames, en dat
alles opgeluisterd door muziek en zang in het
fraaie kasteelpark, ten slotte monstercramignon,
daarbij voor alle ingezetenen vrijen toegang,
aan alle volksspelen mooie prijzen verbonden,
'tis een feest voor duizenden te lokken, te meer
daar vreemden slechts 10 cent entree betalen
voor de armen. Als het weder medewerkt, zal
deze laatste kermisdag zeker niet de minste zijn.
(LK. Zaterdag 30 Augustus 1902)

Van de monstercramignon in 1902 is geen foto.
Wet van deze lange cramignon bij de pastorie van
Breust in 1952. Foto: F.H. Lahaije.

...en andere volksvermakelijkheden
EISDEN, 2 Sept. Begunstigd door een heerlijk
Weder hadden heden in 't prachtige park ten
kasteele de volksvermakelijkheden plaats,
door de Grafelijke familie uit erkentelijkheid
aangeboden aan de verschillende corporatiën,
Welke bijgedragen hebben tot de opluistering
der feestelijkheden bij gelegenheid van het
huwelijk vanjonkvrouw Gravin Marie de
Geloes met de Hooggeb. Heer Graaf Marcel

de Liedekerke de Pailhe en de hun bij de
terugkomst van de huwelijksreis voorbereiden
schitterenden feestelijken intocht. Ofschoon aan
dit feest geenerlei ruchtbaarheid Was gegeven,
waren vele vreemdelingen toegestroomd om
in 't bijzonder van de "Cramignons" te kunnen
genieten; wel een bewijs hoe gaarne men
ons enig plekje met zijne prachtige omgeving
bezoekt, hoezeer men 't vredelievend, joviaal
karakter van Eijsden's ingezetenen waardeert.
Dit moge der feestcommissie tot aanmoediging
dienen. Alvorens de formatie van den stoet,
omstreeks 2 uur, plaats had, werden door de
ruiters aan kolonel j.Debije en majoorj.Peusens
eerbewijzen gebracht op 't Vroenhof en hun een
ruiker overhandigd, waarna St. Cecilia "Wien
Neerlandsch bloed" speelde. Alsnu formeerde
zich de stoet en trok men onder de vroolijke
tonen der Harmonie kasteelwaarts, alwaar eene
onafzienbare menigte was saamgestroomd
om van een en ander te genieten. Teneinde
den arme, behalve het hem doen deelen in de
algemeene vreugde, buitendien zoo mogelijk
eenigszins in den nood bij te staan, Werd aan
den vreemdeling een entreegeld geheven van
10 cent per persoon, voor kinderen en eenige
personen bij elkaar reductie toepassende.
Gaan we nu na, dat dit ongeveer 125 franken
ten voordeele van den arme heeft opgebracht,
dan kunnen we, een en ander in aanmerking
nemende, 't aantal vreemdelingen stellen op
ruim 1000. Dank zij de goede regeling, liepen de
volksvermakelijkheden in al hare onderdeelen
flink van stapel. De prijzen werden behaald als
volgt:

Ringsteken. 1e prijs 40 fr. jos. Spauwen; 2e pr.
25 fr. B.Debey; 3e pr. 15 fr. E.Collette; 4e pr. 10 fr.
M.Wolfs; 5e pr. 7.50 fr. jos. Duysens; 6e pr. 5 fr.
G.Debey.

Vogelschieten. 1e pr. horloge,j.Goessen; 2e pr.
bierkan geëmiteerd Delftsch,j.Dobbelstein;
3e pr. robbeleeren portemonnaie, M.jeukens-
Heijnens; 4e pr. horlogeketting, Hendrikjeukens;
5e pr. meerschuimen pijp, Eg.jeukens,l 6e pr.
tabaksbuidel, G.Lambert; 7e pr. sigarenkoker,
j.Rousch; 8e pr. barnsteenen sigarenpijpje,
j.lndebraak; 9e pr. wandelstok, Math.Wolfs;
10e pr. pennemes, Math.jeukens, Breust.
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Velowedstrijden.
Pijprijden: 1e pr. horloge,j.Weerts; 2e pr. sigaren-
pijpje, Van de Wall. Poprijden: 1E pr. horloge-
ketting,jules Beijers; 2e pr. sigarenkoker,
Leonard Lucassen. Eierrijden 1e pr. horloge-
ketting, jeunehomme; 2e pr. Wandelstok,
J.Meertens.

Mastklimmen.
1e pr. horloge, W.Straets; 2e pr. horlogeketting,
Wolfs, Caestert; 3e pr. pijp,j. in de Braak; 4e pr.
beurs met geld, H. in de Braak; 5e pr. saucisse,
Wolfs, Caestert.

Zakloopen.
1e pr. horlogeketting, Hensen; 2e pr. wandelstok,
W.Purnotte; 3e pr. pennemes, Dolmans; 4e pr.
pijp, j.Reintjens.

Kikvorschenkruien.
1e pr. wekker, Th.jacobs; 2e pr. peper en zout-
stel,j.Haenen; 3e pr. vazen, P.Lebon; 4e pr.
sigarenpijpje, W.in de Braak.

Prijshengelen.
Deze Wedstrijd Werd gehouden onder de jonge
dochters. Niet minder dan 24 prijzen, Waaronder
zeer fraaie werden hier uitgedeeld. De eerste
prijs, een dameshorloge, viel ten deel aanjuff.
A.Warnier.

Ofschoon een en ander vlug in zijn Werk ging,
Was inmiddels reeds de avond ingevallen en
venNachtte men met ongeduld 't begin der
"Cramignons". St Cecilia stelde 't geduld niet
langer op de proef en weldra zag men al die
honderden personen als één paar vrolijk
dansend. Dit werd voortgezet tot aan 't lokaal
der Harmonie. Aan 't einde van dit verslag
kunnen we niet nalaten der Grafelijke familie
namens heel de gemeente een hartelijk Woord
van lof en dank te brengen voor dit heerlijk
volksfeest in den waren zin des Woords.
(LK. Donderdag 5 September 1902)

Dievenbende
ElSDEN, 7 Sept. Sedert eenigen tijd schijnt ons
dorp eene bijzondere aantrekkingskracht te
bezitten voor eene zekere soort menschen, op
Wier bezoek men terecht geenszins gesteld is,

n.l. voor de dieven. Nauwelijks is de diefstal,
gepleegd in den nacht van 26 op 27juni bij den
heer Vliegen te Oost, uit 't geheugen, of een
nieuwe diefstal, Welke in brutaliteit den vorigen
de baas is, gepleegd in den nacht van Zaterdag
op Zondag bij den heer H. Theunissen-Haenen,
handel in koloniale waren, enz. alhier, komt
onze anders zoo rustige gemeente in rep en
roer brengen. Wie de ligging van dit huis in 't
drukste gedeelte van ^t dorp, Waar niet minder
dan 4 druk begane straten samenkomen, van
naderbij kent, zal met ons bekennen, dat 't de
brutaliteit werkelijk tot het uiterste is gedreven.
Door eene ruit- 45 op 471/2 cm. -, welke men
schijnt stuk geslagen te hebben, heeft men zich
toegang Weten te verschaffen tot den Winkel,
na vooraf voor 't venster uitgestalde artikelen
Weggenomen te hebben. Doordien enkele ruwe
stukken der ruit waren blijven staan, schijnt
de inbreker zich verwond te hebben, althans
overal waren bloedvlekken te bespeuren. Van
binnen heeft men toen de straatdeur, toegang
verleenende tot den winkel, geopend, welke
van morgen geheel open aangetroffen werd
en uit welke omstandigheid een voorbijganger
opmaakte, dat er mogelijk diefstal was gepleegd,
't geen na Waarschuwing van den winkelier
- dit was omstreeks 5 uur - bleek waarheid
te zijn. Vier of vijf plaatsen heeft men geheel
doorsnuffeld, alle aanwezige laden geopend,
Welke gelukkig van geen geldswaarde waren
voorzien. Op eene enkele plaats slechts vond
men een zakje met wisselgeld tot een bedrag
van 25 franken. Ofschoon 't zeer moeilijk zal
Wezen juist te kunnen nagaan wat en hoeveel
ontvreemd is, daar geheel de kolossale winkel
opgepropt is met koloniale waren, stoffen enz.,
heeft men thans o.a. reeds vermist: een stuk
ham, gezouten vleesch, kaas, vele paren kousen,
een kleed, een broek, een broodmes, suiker-

goed enz. enz. Om dit alles met den noodigen
haast te kunnen vervoeren is meer dan een
persoon benoodigd, zoodat ^t ons wil voor-
komen hier met eene dievenbende te doen te
hebben. 't ls bepaald allerzonderlingst dat men
niets bespeurd heeft, dewijl Mad. wed. Haenen
omstreeks 2 uur nog in den winkel iets heeft
gehaald en men den geheelen nacht, tengevolge
van ongesteldheid van een lid van 't huisgezin,
Wakker is geweest. ln verband met de verschil-



lende in den laatsten tijd alhier gepleegde
diefstallen, is 't wellicht niet overbodig te
achten der betrokken autoriteit er beleefdelijk
de aandacht op te vestigen, dat naar onze
bescheiden meening, al moge ook - 't geen
we betwijfelen - de officiëele getalsterkte der
maréchaussee ter standplaats Eisden slechts
3 wezen, 't rayon van toezicht te uitgestrekt
is, dan dat dit doelmatig en behoorlijk kunne
plaats hebben, hoezeer ook we hun dienstijver
en flink optreden waardeeren. Mochten de
betrokken autoriteiten deze meening eveneens
zijn toegedaan, dan hopen we spoedig 't aantal
politiemannen alhier vermeerderd te zien, ten
bate zulks der veiligheid.
(LK. Maandag 8 September 1902)

Noot: Het echtpaar Hendrikus Theunissen en
Anna Maria Haenen exploiteerden hun winkel
aan het Stationsplein. De heer Theunissen was
tevens gemeenteontvanger.

Nieuwe seinhuizen
EljSDEN, 10 Sept. Op Dinsdag 30 Sept. des
nam. 2 uur, zal aan het Centraal bureau der
Maatschappij tot Exploitatie van Staats-
spoonNegen, Moreelsepark te Utrecht worden
aanbesteed, het maken van 2 seinhuizen op

het station alhier. De aanbesteding geschiedt
volgens par 41 van het bestek. Aanwijzing op het
terrein op 23 Sept. ten 11.30 voormiddag.
(LK. Vrijdag 12 September 1902)

EljSDEN, 2 Oct. Bij de te Utrecht aan het Centraal
bureau der Staatsspoonfvegen gehouden aan-
besteding voor 't maken van 2 seinhuizen op 't
station alhier, waren 2 inschrijvingen ingekomen
en wel van den heerj.j. Hornstra te Bergen op
Zoom voor f 7950.- en van den heer H. Peeters
te Roermond voor f 7525.-.
(LK. Zaterdag 4 October 1902)

EljSDEN, 12 Dec. Op 23 December, des
namiddags 2 uur, zal aan het Centraalbureau
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen in Utrecht worden aanbesteed:
1 't Stellen van Handelsinrichtingen, het plaatsen
en verbouwen van: seinpalen, sluitbomen, wis-
selstellen, wisselgrendels, wissellatten, wissel-
sperren, en wisselsloten; en het aanleggen van
trekdraadgeleidingen voor centrale wissel- en
seinbedieningen. 2 Het leggen resp. invoeren
van kabels voor de blok- en telegraafgeleidingen
tusschen resp. in de seinhuizen A en B en het
stationsgebouw, alsmede het aanbrengen resp.
invoeren van bovengrondsche blok- en tele-

foongeleidingen in het seinhuis A. 3 Eenige
diverse werken. Alles station Eijsden. Begrooting
f 4000.-.
(LK. Vrijdag 12 December 1902)

Rademakersknecht of leerjongen gevraagd bij
P. Vliegen, Oost-Eijsden.
(LK. Zaterdag 27 September 1902)

Dievenbende opgerold
MAASTRICHT, 30 Sept. Sedert maanden reeds
werd de driehoek, gevormd door Vaals -

Maastricht - Luik onveilig gemaakt door ontel-
bare diefstallen. Geen plaatsje is onbezocht
gebleven. ln Gulpen stal men nog eenige weken
geleden bij den jager van het kasteel, in
Meerssen, in Eijsden, ja bijna in alle dorpen van
den omtrek werd diefstal met braak gepleegd,
zonder dat de politie of justitie eenig spoor van
de daders konden ontdekken. Nu werd in
Augustus op den Heerderweg alhier door
zeekeren L. een revolverschot gelost. Door
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den brigadier der Rijksveldwacht, den heer
Puyenbroek achtervolgd, Wist de dader toch te
ontsnappen. Den brigadier mocht het echter
gelukken L. den 12 Aug. te Maastricht, na een
venNoeden wedloop, te arresteeren. Door de
politie Werd hier ter stede, door de
marechaussee in den omtrek, door de Belgische
gendarmerie in België een onderzoek ingesteld.
Daar L. broeders heeft, wonende te Haccourt
werd daar ten huize een onderzoek ingesteld en
het bleek daar een depot van gestolen goederen
te zijn. Met vrachten tegelijk werden kleederen,
levensmiddelen, kerkgewaden, gouden en
zilveren voorwerpen daar gevonden. Natuurlijk
werd de geheele familie L. onmiddellijk gearres-
teerd en naar de gevangenis te Luik overge-
bracht. lntusschen werd bij L., wonende in de
Stokstraat alhier laatstleden Zaterdag huis-
zoeking gedaan, met het gevolg, dat hij en de
vrouw, die bij hem inwoonde, gearresteerd en
naar de gevangenis werden overgebracht.
Voorts werden nog een tweetal personen
gearresteerd, tenNijl gisteren van het bed werd
gelicht zekere B., wonende in de Capucijnen-
straat. Dank zij goede samenwerking, werden
in Luik en omringende plaatsen nog een aantal
medeplichtigen gearresteerd, zoodat in het
geheel nu veertien personen, waaronder een
paar vrouwen, in de gevangenis zijn onder-
gebracht. Onder de aangehoudenen te Luik
bevinden zich ook opkoopers, en z.g.n.
antiquairs. Een woord van hulde moet den
brigadier der Rijksveldwacht Puyenbroek
gebracht worden, die de draden vasthield,
waardoor het mogelijk werd de geheele
dievenbende te vangen. De ongerustheid
op de dorpen hier en in het Luikerland zal
nu wel verminderen.
(LK. Dinsdag 30 September 1902)

"Verkooping van Huizen"
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Dood manspersoon
EYSDEN, 17 October. Namens de politie van
Eysden Wordt hieronder mededeeling gedaan
van 't signalement van een aldaar onbekend
dood gevonden manspersoon: Leeftijd circa 60
jaar; lengte 1.62; voorhoofd en mond gewoon;
oogen grijs; neus groot en dik; knevel en
puntbaard grijs; haar grijs; gebit, in bovenkaak
nog slechts 2 snijtanden en onderkaak volledig.
Kleeding: Zwarte vilten hoed gemerkt: Luik Rue
Leopold 16; demiesaison bruin-geel met voering
licht-geel; vest blauw chaviot; broek grijs-
zwart gestreept waaraan knoopen met merk
Drapeau Belge; blauw overhemd, wit gestreept,
flanellen onderhemd; geweven zwarte kousen;
rijgschoenen van verlakt leer. Op hem bevonden
voonNerpen. Rozenkrans met zwarte kralen;
portemonnaie, inhoudende eenige franken;
witte zakdoek gemerkt D.8.; lorgnet met zwart
koord om den hals.
(LK. Zaterdag 18 October 1902



Boerenoorlog.
ln Den Haag Zetelde het bestuur van de
Landelijke Pro - Boervereeniging. Op vele
plaatsen werden geldinzamelingen gehouden
ter ondersteuning van het Boerenleger in Zuid-
Africa, en ter ondersteuning van Weduwen,
Wezen en andere noodlijdende slachtoffers van
oorlogshandelingen in Zuid-Africa.

Mishandelingen
MAASTRICHT, 5 Nov. De Rechtbank alhier
veroordeelde heden P.L., arbeider Wonende te
Eijsden, Wegens mishandeling, gepleegd op H.
den 20 Aug. te Eijsden tot f 5.- boete of 5 dagen
hechtenis.

MAASTRICHT, 4 Nov. Heden stond voor de
Rechtbank alhier terecht H.B., 24jaar en W.B.,
19jaar uit Gronsveld, Wegens mishandeling
op R. enj. te Eijsden, 10 getuigen à décharge.
Eisch tegen H.B. 2jaar en tegen W.B. 2jaar.
Verdediger Mr. Van Gelderen. Uitspraak 18 Nov.
1902.
(LK. Vrljidag 7 November 1902)

EljSDEN, 27 Nov. W.B. en H.B., daglooners te
Gronsveld, die door de rechtbank te Maastricht
in November werden veroordeeld tot 1 jaar
gevangenis, wegens het plegen eener ernstige
mishandeling op L.R. enj., landbouwers alhier,
door genoemde personen af te Wachten, met
stukken hout Zich onder eene heg te verbergen,
en hen Zoo te slaan dat zij geruimen tijd Ziek Zijn
geweest, hebben hooger beroep aangeteekend
tegen die uitspraak.
(LK. Vrljidag 28 November 1902)

"Pantoffelheld"
_' _
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EljSDEN, 8 Nov. Op a.s. Kermis-Maandag, 17
dezer, Zal door de Oude Harmonie haar gewoon
winterconcert worden gegeven. Naar wij
vernemen Zal, behalve het muzikaal gedeelte en
eenige komische voordrachten, ook nog door
de tooneelclub van de vereeniging "Kunst en
Genoegen" te Maastricht, worden opgevoerd
het beroemd Blijspel "Een pantoffelheld". Daar
dus nogal voor afwisseling is gezorgd, Zullen de
bezoekers ongetwijfeld een genoegelijken avond
doorbrengen.
(L.K. Zaterdag 8 November 1902)

(advertentie)
Verkoop van bomen
Notaris Arnold te Eysden, Zal Donderdag
20 November 1902, ten verZoeke van het
Edel Achtbaar Gemeentebestuur van Eijsden,
ter plaatse verkoopen: 112 Canadassen, 2
Olmen en 1 Esch, waaronder Zeer Zware
boomen, Wasschende in de gemeente Eijsden,
ter plaatse genaamd Steenkuil, Hoolstraat,
Plateel, Voerengrub, Witgrub, Scheelbergsdel,
Hakkeknop, Kalverstaart en Dommel.
Vergadering ter herberge van Huijnen-Sleuter
aan den Rijksweg te Eijsden, des voormiddags
juist 11 ure. Op crediet mits bekendheid of
borgstelling.
(L.K. Zaterdag 8 November 1902)

(advertentie)
Notaris Arnold te Eijsden, Zal Woensdag
26 November 1902, ten verZoeke van den
Hooggeboren Heer R. Graaf de Geloes te
Eijsden verkoopen: 60 Canadassen, waarbij
eenige Zeer Zware op Caestertweert te Eijsden.
1 Zware Olm in de allée aldaar. 1 dito Esch aan
den Winhof. Vergadering ter herberge Van der
Cruijs te Caestert Eijsden. Onmiddellijk daarna,
ter hergerge van genoemden Van der Cruijs
1 schoone Olm aan Muggenmolen, 12 oude
fruitbomen, genommerd in boomgaarden te
Eijsden.
(L.K. Zaterdag 8 November 1902)
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