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Van de redactie
Zo vlak voor de lange, donkere dagen voor kerst is het prettig wat te lezen te hebben. Daarom
presenteren Wij u graag dit extra dikke dubbelnummer van Uit Eijsdens Verleden met bijlage.

Het accent ligt dit keer op de eerste rapportage
van de werkgroep Toponiemen van de Stichting
Eijsdens Verleden: de inventarisatie en
beschrijving van de toponiemen (plaatsnamen)
in Mesch. De bij de tekst behorende
kadasterkaarten zijn opgenomen in een aparte
katern, wat het opzoeken van de locaties
makkelijker maakt. ln de nabije toekomst zullen
de toponiemen van andere dorpen in ons
Werkgebied volgen.

Een tweede groot ondenNerp is de reconstructie
van het kerkhof bij het ursulinenklooster
in Breust. Willy Gilissen heeft daarvoor
monnikenwerk verricht en doet daarvan verslag.
Dit inleidende artikel zal in de komendejaargang
gevolgd worden door beschrijvingen van enkele
bijzondere graven en degenen die daarin hun
laatste rustplaats hebben gekregen.

De ursulinen spelen ook een rol in twee
korte beschouwingen: over het boek
'De oorlogservaringen van Sister Angelic
Brophy' van Mariajanssen-Rutten en over de
tentoonstelling die gewijd is aan de familie
Henquet op de zolder van Het Ursulinenconvent.

Deze expositie sluit mooi aan bij onze reeks
artikelen over de verdwenen middenstand
in Eijsden. Hiertoe behoren immers ook de
stroopfabriek, brouwerij en slagerij van de
familie Henquet. ln dit nummer sluiten we de
serie over het midden- en kleinbedrijf af.

ln het derde grote verhaal in deze uitgave
vertelt Miep Claessen, kleindochter van Maria
Claessen-Lambert, de geschiedenis van de
familie Lambert. Het is de weerslag van degelijk,
persoonlijk speunNerk.

ln de reeksjongens van de Maas staat dit
keer niet een persoon maar een kei centraal:
de maaskei die prijkt op het terras van
Brasserie La Meuse aan de Diepstraat. Hoe een
zwerfkei een handje geholpen Werd om aan land
te komen...

De foto van de Bronkmaandaggroep 1942
leverde een zeer waardevolle reactie op.
Daarover ook meer in dit nummer.

De redactie van Uit Eijsdens Verleden Wenst u
een zalig kerstfeest, een goede jaanNisseling en
vooral veel leesplezier.

Lucia Geurts,
eindredacteur



Toponiemen Mesch
Inleiding

Een aantaljaren geleden werd het plan opgevat om wegen- en veldnamen in ons werkgebied
te verklaren. Om dit te kunnen verwezenlijken werd een werkgroep Toponiemen gevormd.
Allereerst moest er een inventarisatie gemaakt worden van alle voorkomende namen van
wegen en veldnamen (toponiemen).

Het was Tonny Spauwen die hierin het voortouw nam. Hij doorzocht met de leden van de
werkgroep kadasterkaarten, wegenleggers en boeken, op zoek naar straat- en veldnamen.
Niet alleen de huidige namen werden vastgelegd, maar ook de namen die in het verleden
gebruikt werden en thans niet meer gangbaar zijn. ln een omvangrijk en goed toegankelijk
data bestand legde Tonny Spauwen de gegevens vast. Helaas heeft hij hieraan geen vervolg
kunnen geven, omdat hij in 2013 is overleden. De overige leden van de werkgroep zetten zijn
werk gestaag voort. Inmiddels hebben zij hun noeste arbeid afgerond en kunnen zij het
resultaat hiervan presenteren.

De werkgroep heeft de kadasterkaarten rond 1840 als uitgangspunt genomen voor de verklaring
van de daarop voorkomende namen. Van Mesch-Dorp is een uitvergrote kaart opgenomen.
Als eerste worden de straatnamen van de kadasterkaarten Mesch sectie A en sectie B onder de
loep genomen. Daarna volgt de beschrijving van de deelgebieden. Beide onderdelen worden
voorafgegaan door een beknopt historisch overzicht en een karakteristiek van het dorp.
Aansluitend wordt een verklaring gegeven voor de naam Mesch.

Voor de verklaringen zijn diverse bronnen geraadpleegd en interviews met bewoners afgenomen.
Deze zijn bij de betreffende straat- en/of veldnamen vermeld. Van voor de hand liggende namen
is geen nadere verklaring gegeven (bijv. Kerkplein). Wegen van recentere datum zijn op de kaarten
ingetekend. ln de omschrijving is dit vermeld. Nagenoeg alle straat- en veldnamen worden in
alfabetische volgorde beschreven en zijn zoveel mogelijk voorzien van recente foto's. Ook zijn
beknopte beschrijvingen van enkele historische gebouwen en gebeurtenissen opgenomen.
De werkgroep pretendeert met de beschrijvingen niet dat er geen andere betekenissen gegeven
kunnen worden aan de straat- en veldnamen. Gefundeerde aanvullingen en aanpassingen zijn
derhalve zeer welkom.

Dank voor hun medewerking is verschuldigd aan Michel Beijers, Antoinette Huynen-Debeij,
Frans Houten en Leo Pinckaers voor het beantwoorden van vele vragen, Miep Claessen,
Désirée Duijkers, Treesjacobs en Guy Schroen voor hun bijdrage als medewerkers van het
eerste uur en Guy Piters voor het verzorgen van het kaartmateriaal.

De werkgroep Toponiemen,

Marie-Anne van der Cruijs- Gilissen
Pierre jeukens
Pierre Theunissen
jacques Warnier



Mesch, geschiedenis en karakteristiek

Kerkplein Mesch (Foto EV 8334)

De eerste sporen van bewoning in Mesch en
omgeving dateren uit de prehistorie, zo'n 12.000
jaren geleden. Rondtrekkende rendierjagers
hebben hun kampement opgeslagen op de
Stenenberg. Zij maken van vuurstenen, die Ze
ter plekke vinden, werktuigen als vuistbijlen,
schrapers, pijlpunten. Van een nederzetting
Mesch is dan nog geen sprake.

De eerste aanwijzingen van langere bewoning
vinden we in de Romeinse tijd. Langs de heirweg
van Maastricht naar 's-Gravenvoeren (thans
de Voerenweg) heeft men op de Stenenberg
een Romeinse begraafplaats en vestingwerk
gevonden en recentelijk, in het dal van de
Voer, resten van menselijke activiteit. Van een
nederzetting echter geen spoor.

ln de Frankische tijd vinden we een eerste
aanwijzing van een nederzetting. Er wordt
gewag gemaakt van een Karolingische hoeve,

Mechault geheten. Aangenomen wordt dat de
hoeve een buitenplaats is van het hof van Karel
de Grote. Mogelijk is de hoeve later afgebroken
en vervangen door de huidige Meschermolen.

Met zekerheid kan gesteld worden dat Mesch
als nederzetting in de vroege middeleeuwen
bestaat. De Sint-Pancratiuskerk stamt namelijk
uit de negende eeuw. Zij is daarmee een van
de oudste kerken van Limburg en wellicht
van Nederland. ln 882 komt Mesch als vrije
heerlijkheid in handen van het Mariënstift te
Aken.

Tot aan de Franse revolutie blijft de heerlijkheid
Akens bezit. Daarna wordt Mesch een
zelfstandige gemeente. Op 1 januari 1943 wordt
Mesch bij Eijsden gevoegd. Op 12 september
1944 wordt Mesch als eerste kerkdorp in
Nederland bevrijd.



Karakteristiek voor Mesch is dat het dorp uit
twee kleine kernen bestaat: Het Boeëvedurrep en
het Oonderdurrep, van elkaar gescheiden door
het riviertje de Voer en een open groene ruimte.
Het dialect met zijn typische "iee-klank is nog
steeds de voertaal. Overbekend is de zin: "Ien
Misch iee'te ze mit d'r Iieëpel oet d'r kiee'tel".

Tot aan de jaren '60 van de vorige eeuw
was Mesch voor het merendeel agrarisch,
voornamelijk gemengde bedrijven. Een
viertal monumentale carre-boerderijen, een
graanmolen op de Voer en de restanten van
een oude smidse getuigen nog van dit verleden.
Met het afnemen van de werkgelegenheid in de
landbouw wordt Mesch een forensendorp, waar
thans het toerisme een belangrijke rol speelt.
Jaarlijkse hoogtepunten vormen de Bronk en de
Mescher landmarkt, die duizenden bezoekers
trekt.

Verklaring van de naam Mesch

`voor een verklaring van de naam Mesch kunnen
we het beste te rade gaan bij Prof. Dr. M.j.H.A.
Schrijnemakers. ln zijn boek Codex Nederlands-
Limburgse Toponiemen (Geleen, 2014) worden
alle oudere namen, die op vroegere kaarten en
in historische bronnen voorkomen, vermeld:

Messau (1 178), Mesche (1226), Meske (1253),
Meschau (1 291 ,1 301 ), Mexhau/Mexhaw (1 229),
Mesche (1307, 1312-1350, 1359, Meisch (1312-
1350), Mische (1312-1350), Meske (1312-1350),
Mesghe (1324), Mescau (1339), Messche (1368),
Mesch (1510, Mexhauwe (1553), Mexhawe (1558),
Mechau (1596), Mexhau (1777-1779), Mexhaut
(rond 1800).
De hedendaagse Waalse versie (soms nog
gebezigd in Eijsden en omstreken) luidt Mehawe.

Een eerdere gedachte dat Mesch gei'dentificeerd
kan worden met Manderveld, is alom weerlegd
(Dr.J.L.H. Hartman, De reconstructie van een
Middeleeuws Landschap, pag. 266).

/ .f -.a r'.'ÂIIÃ Ill

17 Kiezelkuilweg (EV 8243)

Volgens Schrijnemakers treedt de uitgang
-awe vooral in Oost-België op in plaatsnamen
aan een water gelegen. Het eerste lid van
deze plaatsnaam is de naam van het water,
bijvoorbeeld Yernawe aan de Yerne; Berneau
(Bernawe) aan de Berwine. Zou dit van
toepassing zijn op Mehawe dan zou Mex of Me de
naam van het water moeten zijn. Mesch ligt aan
de Voer. Mex of Me kunnen onmogelijk hiervan
afgeleid zijn (zie verder bij het toponiem de
Voer). Een adequatere verklaring moet dan ook
in een andere richting gezocht worden.

De woorden metz, mex, meix, meis onstonden
alle uit de Latijnse naam mansus hetgeen huis
of woning betekent. De Belgische plaatsnaam
Meysse bijvoorbeeld werd afgeleid uit mansa
dat een middeleeuws synoniem van mansum is
geweest. Ook kwam in het Middellatijn het uit
mansus afgeleide woord mesuagium (huis) voor.

Welnu, dat lijkt vrij dicht bij Messau (1178),
Meschau (1291) en Mexhaw(1229) te staan.
Als -awe, -au, en -aw gelijk gesteld kan worden
met water, dan is Mesch dus: huis aan het
water.



Straatnamen van Mesch

Hierna volgt een beschrijving van alle
straatnamen en deelgebieden. De nummers en
letters verwijzen naar de nummers en letters op
de drie kaarten in het losse katern, dat bij deze
uitgave hoort.

Kadasterkaart Mesch A (losse katern,
pagina 2 en 3)

1 GroeneweglGroenweg
Verbindingsweg tussen de Heiweg en de “Weg
van 's-Gravenvoeren naar St. Geertruid".
Veldweg, vroeger grotendeels met gras
begroeid.

2 Heiweg
Doorgaande weg vanaf de Kommelsweg in
noordoostelijke richting over de Mescherheide
naar Moerslag. Foto EV 8255.

3 Schanswegske I Schansweg (opgeheven)
Leidende van de Steenbergsweg rechtdoor
naar de Heiweg. Schansweg is ontleend aan het
woord "verschansen". Zich verschansen kon
men in een verdedigingswerk zoals bij Navagne
in Laag-Caestert. Een andere mogelijkheid
om zich te verschansen, is in kuilen tussen
struikgewas. Hiervan is mogelijk sprake bij het
Schanswegske.

4 Voerenweg
Weg van Maastricht naar Voeren via Mesch.
ln de Romeinse tijd reeds bekend als heirweg.
Voorheen ook genoemd Voerenstraat. Oudere
benamingen waren Weg van Maastricht naar
's Gravenvoeren en Maastrichterweg.
Opmerking: naam geeft richting aan. ln België
wordt deze weg 'Weg van 's Gravenvoeren naar
Maastricht" genoemd.

5 Voetpad van 's-Gravenvoeren naar
Sint-Geertruid
Dit voetpad loopt vanaf de "Groene Weg"
in zuidelijke richting via het op Belgisch
grondgebied gelegen Hoogveld en Trichter
Beeldje naar 's-Gravenvoeren. Thans is het
voetpad verbreed tot een weg: Weg van
's-Gravenvoeren naar Sint-Geertruid

Kadasterkaart Mesch B (losse katern,
pagina 4 en 5)
en
Kaart DOrp (losse katern, pagina 6 en 7)

6 Bourgogne (zie kaart Dorp, pagina 6 en 7
losse katern)
Vanuit Op den Dries in oostelijke richting.
Oude benamingen Bourgognestraat,
Bourgognewegske. Dialectbenaming:
Boergounzje. Mogelijke verklaring: verbastering
van Borzjoen of Berzjoen, volgens Boileau een
"terme d'origine obscure", een niet te verklaren
naam. Foto EV 82350.



7 Burgemeester Jos. Duijsensstraat (zie
kaart Dorp, pagina 6 en 7 losse katern)
Genoemd naar de laatste burgemeester van
Mesch,j.H. Duijsens (*21-1-1880 +10-5-1952).
Hij was burgemeester van juni 1919 tot en met
29 december 1942. Mesch werd met ingang van
1 januari 1943 samengevoegd met de gemeente
Eijsden.

8 BreullDe Breul (zie kaart Dorp, pagina 6 en
7 losse katern)
`voetpad van de Grijzegraaf naar de Red
Horsestraat. ln de volksmond is de Breul
verdeeld in de Grote Breul (van Red Horsestraat
naar Kerkplein; tot 1994 van Bovenstraat naar
Kerkplein) en de Kleine Breul (van Kerkplein
naar Grijzegraaf). Het woord Breul (elders ook
wel bruui, bril, brui, bruel, broel of bruil) duidt
oorspronkelijk op een afgepaald drassig gebied
dat dicht bij de bebouwing ligt. Het woord komt
waarschijnlijk uit het middeleeuwse Latijn van
brogilio dat weer van Keltische oorsprong is.

9 Bovenste Berneauerweg
Oostelij ker en hoger gelegen veldweg, vanaf
de Grijzegraaf naar Berneau (België). Oude
benamingen Voetpadweg en Weg genaamd den
`voetpad. Foto EV 8237.

10 Onderste Berneaueniveg
Veldweg vanuit de Grijzegraaf (bij het
schoolgebouw) naar Berneau.

11 Bovenstraat (zie kaart Dorp, pagina 6 en 7
losse katern)
ln bebouwde kern (Bovendorp) de straat die het
hoogst gelegen is of de straat waar verderop
geen straten meer liggen.

12 Deeshagen
De veldweg lopende van de Steenbergweg
naar de Zeven Heuvelen; wordt zo door
ouderen in Mesch genoemd. Het is een moeilijk
begaanbare weg, vooral het laatste deel als
de weg overgaat in een paadje (Lange Graaf).
ln de middeleeuwen werd deze weg Diefsweg
genoemd omdat hij naar de galg van Eijsden
leidde, waar wellicht ook dieven gestraft werden.
ln het dialect zou men Deefswieëg zeggen.
Mogelijk is dit later verbasterd tot Deeswieëg
en Deeshagen. Deze weg heet tegenwoordig
Ezelsweg. ln de volksmond ook wel Wieëg nao
de kniengekoel genoemd, het gebied op Eijsdens
grondgebied ter hoogte van de Eikelsweg.

13 Eikelswegl Eikskensweg
Verbinding tussen Heiweg en Deeshagen. Eikels
venNijst naar de vruchten van de eik. Deze
dienden als varkensvoer. De weg wordt ook wel
genoemd Op de Knoeben, naar het ongelijke
terrein. Het deelgebied ten noorden van de
Eikelsweg wordt het Eiket genoemd.
Er zijn twee verklaringen voor deze naam:

- Eiket als eikels
- Het Limburgse woord Eiketske betekent

eekhoorn.
De meest voor de hand liggende is de eerste
verklaring.



14 Grijzegraaf
Leidende van Mesch (vanaf Achter de molen)
tot het deelgebied De Grijzegraaf aan de
Belgische grens. Het aangrenzende talud van
de Grijzegraaf ligt in de schaduw en is daardoor
grijsachtig van kleur. De Weg loopt door tot
in Voeren in België en Werd in 1630 ook al
grysen grave genoemd (bron: Driemaandelijks
informatieblad gemeente Voeren. Jaargang 1
kwartaal 3, 2009).
NB. Het verlengde van de Grijzegraaf op
Belgisch gebied werd tot voor kort Weg op
Mesch genoemd. Thans heeft men dit gedeelte
zijn oude naam weer teruggegeven.

Aan de Grijzegraaf 19 staat de voormalige
openbare lagere school van de gemeente
Mesch. Zij werd in 1876 gebouwd met
ernaast een inmiddels afgebroken
onderwijzerswoning. ln die woning waren
ook de gemeentesecretarie en de raadszaal
gevestigd. De school is tot 1963 in gebruik
gebleven. Het oude schoolgebouw is nu
o.a. in gebruik als gymnastieklokaal van de
Openbare Basis School Mesch. (Bron: Uit
Eiisdens Verleden nr.45). Foto EV 8318.

15 ln 't Straatje (zie kaart Dorp, pagina 6 en 7
losse katern)
Zijstraatje van de Bovenstraat tot aan de Voer.
Vroeger kwam het straatje via een bruggetje uit
in Bourgogne.

16 Kerkplein (zie kaart Dorp, pagina 6 en 7
losse katern)

De oorspronkelijke kerk dateert uit de
negende eeuw en is daarmee de oudste
kerk van Limburg. Dat de kerk oud is, ziet
men aan het visgraatmotief in de westelijke
muur (opus spicatum), dat na die tijd niet
meer voorkomt. Ook de naam van de
patroonheilige Sint-Pancratius, een geliefde
heilige in de vroege middeleeuwen, wijst
op een hoge ouderdom. Rond 1500 werd
het gotische koor aangebouwd. Eind 19e
eeuw werd de kerk vergroot met een
raam nadat de toren wegens instorting
herbouwd moest worden. Foto EV 8271.

17 Kiezelkuilweg
Doodlopende veldweg vanaf de Steenbergsweg
in noordoostelijke richting. De weg leidde naar
twee kiezelkuilen. Kiezel werd gebruikt om de
wegen te botten (gaten dichten).

18 Klokkestraat (zie kaart Dorp, pagina 6 en
7 losse katern)
Straat in het Bovendorp vanwaar men
onbelemmerd uitzicht heeft op de klokkentoren
van de kerk.
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Aan de buitenzijde van Klokkestraat 10
zien we dat er in het verleden een smidse
is geweest. Onder het afdak bevinden Zich
twee palen, waaraan in vroeger tijden een
dwarspaal of een ketting bevestigd was.
Daaraan werden de achterbenen van de
paarden vastgebonden om ze van nieuwe
hoefijze rs te voorzien. (Bron: Uit Eijsdens
Verleden nr. 62). Foto EV 82440.

19 Kommelsweg
Weg van Withuis naar Mesch. Gelegen aan de
vroegere commende van Zesenhoven. Een
commende is een stuk land dat aan geestelijken
behoorde maar aan leken verpacht werd, dan
wel in bruikleen gegeven. ln dit geval behoorde
het land aan de Cisterciënzers uit Val Saint
Lambert, die de Zesenhoven in 1221 gesticht
hebben en van daaruit de omgeving in cultuur
gebracht hebben. Rond 1335 tot aan de Franse
tijd kwam Zesenhoven in het bezit van de
Bisschop van Luik (bron:j.L.H. Hartmann, De
reconstructie van een middeleeuws landschap pag.
219, Assen/Maastricht, 1986).

jammerlijk verscholen achter een heg staat
ter hoogte van boerderij Duijsens aan de
Kommelsweg - daar waar de weg enigszins
versmalt - een oude grenspaal. Deze
markeert de gemeentelijke grens tussen
Eijsden en Mesch toen beide nog een
zelfstandige gemeente waren. Eenzelfde
grenspaal heeft voorheen gestaan op de
splitsing Heiweg-Groeneweg om de grens
met Sint-Geertruid aan te geven.
Foto EV 8245A.

20 Langstraat (zie kaart Dorp, pagina 6 en 7
losse katern)
Leidende van de Klokkestraat naar het
Kerkplein. Een oude benaming is: Lange straat.
Hieruit valt op te maken dat de straatnaam
wijst op een letterlijk lange straat. Een andere
verklaring is een straat die ergens langs loopt (in
dit geval de Voer): een 'langsstraat'.



Aan de Langstraat staat De Laathof. Reeds
in de vroege Middeleeuwen waren er
laathoven. Zo ook in de heerlijkheid Mesch,
dat tot het Akense Mariënstift behoorde.
De huidige laathof is gebouwd in de 18e
eeuw. De grond van het Stift werd vanuit
de laathof bewerkt door landarbeiders, die
in dienst van de laathof waren. Ook werd
grond in pacht gegeven. De latenl Zoals de
landarbeiders genoemd werden, waren
geheel afhankelijk van de heer van de
laathof. Zij betaalden cijnzen en verrichten
herendiensten. Laathoven hadden ook enige
rechterlijke bevoegdheid: kleine geschillen
over eigendom, cijnzen en dergelijke werden
door de laatbank behandeld. Foto EV9442.

21 Meschermolen
Ligt in het verlengde van de Grijzegraaf richting
Withuis. Weg dankt zijn naam aan de langs deze
weg liggende molen.

22 Moelingerweg
Onverharde weg leidende van de Grijzegraaf
naar Moelingen.

23 Molenweg
Verbindingsweg tussen de Kommelsweg
en de Meschermolen. Deze is 1882 aan
de openbaarheid onttrokken (Bron:
gemeentearchief Mesch nr. 870) en vervangen
door een rechtstreekse verbinding tussen
de Kommelsweg en de molen (op de kaart
ingetekend onder nr. 23a). De weg is particulier
bezit (eigen weg).

24 Op den Dries (zie kaart Dorpl pagina 6 en
7 losse katern)
Een Dries is een zeer oude benaming daterend
uit de middeleeuwen. Het is een vee- of
tuierweide, vaak met een drinkpoel en omgeven
door boerenwoningen.

25 Oude Heiwegpad
De Heiweg liep aanvankelijk in een rechte lijn
door tot over de heide. ln deze weg is een lus
(ingetekend onder nr. 2a) gelegd ter vervanging
van het sterk stijgende stuk weg. Het (oude)
stuk is thans niet veel meer dan een voetpad en
heeft de benaming Oude Heiwegpad.

Een zilverkleurig schildje met daarop
een monstrans geeft een eeuwenoude
processieroute aan. De processie, met een
totale lengte van 16,5 km, vertrok in alle
vroegte uit 's-Gravenvoeren en keerde in de
late namiddag via Mesch, Libeek, Mheer en
Noorbeek weer terug in 's-G ravenvoeren.
Bron: Wandeling historische bronkroute
's-Gravenvoeren). Foto EV 8294.
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26 Oude Steenbergsweg (opgeheven)
De Oude Steenbergsweg was gelegen aan de
rechterkant van de huidige Steenbergsweg
voorbij de splitsing met de Kiezelkuilweg
(gezien vanaf Mesch). Het bovenste deel van
de weg vormt nu nog de toegang tot een
boomgaard. Het onderste deel was niet meer
dan een voetpad, het oude Steenbergsvoetpad.
De weg en het voetpad Zijn opgeheven en
vervangen door een lager gelegen, bredere
weg (ingetekend onder nr. 29a), de Nieuwe
Steenbergsweg, nu Steenbergsweg geheten.

27 Pletsgatweg
Verharde weg lopende vanuit Bourgogne in
oostelijke richting naar 's-Gravenvoeren.
De benaming verwijst naar het omliggende
gebied dat het Pletsgat wordt genoemd.
Pletsen venNijst naar uitgieten, uitstorten,
kabbelen, klotsen. Lag er een plek waar water
uitgestort werd of heeft het met het kabbelen
van het VoenNater te maken? ln de volksmond
heet de Pletsgatweg het Pletschend.

28 Red-Horsestraat (zie kaart Dorp, pagina 6
en 7 losse katern)
Deze straat, aangelegd in 1993, is genoemd naar
de 113e cavaleriegroep Red Horse (verkenners)
van het Amerikaanse legerkorps die al voor
de bevrijding op 12 september 1944 als eerste
Amerikaans legeronderdeel Nederlands
grondgebied heeft verkend. De feitelijke
bevrijding vond plaats op 12 september 1944
door de 30e infanteriedivisie Old Hickory. Mesch
is het eerst bevrijde kerkdorp van Nederland.

29 Steenbergsweg
Leidende van de Voerenweg in de richting
van Mesch tot de Pletsgatweg. Naam verwijst
naar de steenachtige (grind en kalksteen)
ondergrond. ln de volksmond wordt deze weg
ook wel de Wiekestèèg genoemd naar de plant
vogelwikke die hier voorkomt.

30 Steenbergweg
Verbindingsweg tussen de Kommelsweg en
de Rijksweg. De naam venNijst naar de grote
hoeveelheid grind die zich in de ondergrond
bevindt en de voormalige grindgroeve/steenkuil.
Op een kaart uit 1938 staat deze weg als
Nieuweweg vermeld. ln de volksmond wordt
deze weg ook wel Sjteinkoel en/of Deeshagen
genoemd.

31 Voetpad langs de Brouck (opgeheven, zie
kaart Dorp, pagina 6 en 7 losse katern)
Met Brouck wordt de Broesj bedoeld. Dit is
afgeleid van het broesjende'(bruisende) geluid
van het vallende water van de Voer bij de
stuw van de molenvijvers/molengang van de
Meschermolen. Ook genaamd Over/Op den dijk.
Foto EV 8301.

32 Voetpad van achter de molen naar
Moelingen (opgeheven)
Voormalig voetpad van de Meschermolen
richting Moelingen.

33 Waardhofweg (opgeheven)
Opgeheven, doodlopende weg vanaf het
voormalige café De Waardhof aan de Heiweg
naar de kiezel- en mergelkuil van Tom (Tumke)
Weerts en de (afgebroken) woning van de
familie Hubert Reintjens. Zie ook deelgebied
nr. R, De Waard Hoff.



34 Voer
De Voer is de enige waterweg in Mesch. De
Voer ontspringt nabij de Commanderij van Sint-
Pieters-Voeren. Van de bron tot de monding
bij kasteel Eijsden is zij ongeveer 11 kilometer
lang. Door het grote verval heeft de beek een
grote stroomsnelheid. Vandaar dat er langs de
Voer meerdere watermolens staan. Over een
afstand `van enkele tientallen meters vormt de
beek de landsgrens met België. De naam van de
Voer is ontstaan uit het prehistorische woord
peur, hetgeen vuurkleurig, vurig betekent. Als
het ware doet dit denken aan het glinsteren,
het schitteren van het water in het licht. ln de
loop `van de tijd heeft de naam zich als volgt
ontwikkeld: Peurc1>Pürc1 >Voer
Bron: Jan Segers, Haspengouwse
nederzettingsnamen. Een inleiding 1, 1993.

Kaart Mesch A

Maastrichterweg (zie Voerenweg)

Voerenstraat (zie Voerenweg)

Weg van 's-Gravenvoeren naar Maastricht
(zie `voerenweg)

Weg van 's-Gravenvoeren naar
Sint-Geertruid (zie Voetpad van
's-Gravenvoeren naar
Sint Geertruid)

Kaart Mesch B

Achter de Molen (zie Meschermolen)

Berneauweg (zie Onderste BerneauenNeg)

Deesweg (zie Deeshagen)

Diefsweg (zie Deeshagen)

Nieuwe Steenbergsweg (zie Oude
Steenbergsweg)

Nieuwe weg (zie Steenbergweg)

Op de Knoeben (zie Eikelsweg)

Oude Steenbergsvoetpad (zie oude
Steenbergsweg)

Andere enlof oudere benamingen voor enkele van genoemde straten

Sjteinkoel (zie Steenbergweg)

Voetpadweg (zie Bovenste BerneauenNeg)

Weg achter de molen (zie Meschermolen)

Weg genaamd den voetpad (zie Bovenste
BerneauenNeg)

Weg op Mesch (zie Grijzegraaf)

Weg van Eijsden naar Mesch (zie
Steenbergweg)

Weg van Mesch naar Moelingen (zie
Moelingerweg)

Wieëg nao de kniengekoel (zie Deeshagen)

Wiekestèèg (zie Steenbergsweg)

Kaart Mesch Dorp

BourgognestraatlBourgognewegske (zie
Bourgogne)

Grote/Kleine Breul (zie Breul)

Kerkvoetpad (Zie Breul)

Voetpad over/op den Dijk (opgeheven. Zie
Voetpad langs de Brouck)
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Veldnamen

Kadasterkaart Mesch A (losse katern,
pagina 2 en 3)

A Op de Heiweg
Het deelgebied Op de Heiweg is gelegen tussen
de grens met de oude gemeente Eijsden en de
hoek Heiweg-Voerenweg. De betekenis spreekt
voor zich. Zie ook straatnaam Heiweg.

B Den Heiwinkel
De naam winkel is afkomstig uit het Duits en
betekent hoek. Het deelgebied Den Heiwinkel
heeft de vorm van een driehoek en is gelegen in
het noordoostelijke deel van de oude gemeente
Mesch.

C ln de Ketel
Gelegen ten oosten van de Heiweg en ten
zuiden van Den Heiwinkel, nabij de in 2015
geplaatste uitkijktoren. Ketel wordt opgevat als
een ketelvormige inzinking in het terrein.

D Boven de Mescherheide
Dit deelgebied is gelegen aan de noordzijde
van de Mescherheide tegen de grens met Sint-
Geertruid. Ten noordwesten begrensd door de
Heiweg.

E Hakkeknop
Ligt tussen Den Heiwinkel, ln de Ketel en Op de
Heiweg. Niet te verwarren met Hakkeknop aan
de St. Geertruiderweg. Mogelijk dat de inwoners
van Mesch hier in het verleden hout voor
kachels en ovens konden hakken.

F Op de Schantz
Gebied rond de voormalige Schansweg.
Betekenis: zie Schansweg. Foto EV 8314.

Kadasterkaart Mesch B (losse katern,
pagina 4 en 5)

G Aan de Delle
Dit is een droogdal gelegen tussen de
Boxberg en Op den Dries ten westen van de
Steen bergsweg.

H Aan de Molen
Aan de molen verwijst naar de Meschermolen.
Gebied tussen de weg Meschermolen en de
Voen

ln het begin van de zeventiende eeuw
was er al sprake van een molen in Mesch.
Aanvankelijk als onderslagmolen in de
noordvleugel met het waterrad rechtstreeks
in de Voer. Bij lage waterstand kon er
dan nauwelijks gemalen worden. Daarom
werd de moleninstallatie verplaatst
naar de zuidvleugel en omgevormd tot
bovenslagmolen. Het Voerwater werd
opgestuwd en middels een molengang
naar het molenrad geleid. Ook werden er
molenvijvers aangelegd, zodat er ook bij
lage waterstand gemalen kon worden. De
Meschermolen was tot de Franse tijd een
banmolen. De inwoners van de heerlijkheid
Mesch waren verplicht hun graan in hun
molen te laten malen. Bron: M. Meerman,
Watermolens in Eijsden. Uitgave: Stichting
Eijsdens Verleden, 1990. Foto EV 5761.



J Achter de Kerk
Dit deelgebied is gelegen tussen de
Moelingerweg en de Onderste BerneauenNeg,
maar niet direct achter de Pancratiuskerk aan
het Kerkplein. Gezien vanuit Mesch-Dorp in
zuidelijke richting is dit gebied achter de kerk
gelegen.

K Achter de Molen
Achter de Molen verwijst naar de Meschermolen
en is zuidelijk gelegen van de weg
Meschermolen tot aan de Belgische grens.

L Achter het Pletzgat
Verklaring zie Pletzgatweg. Gelegen ten noorden
van het deelgebied Pletzgat. Foto EV 8261.

M Boven de Steenberg
Het deelgebied Boven de Steenberg is gelegen
boven twee steen- of kiezelgroeven. Eén groeve
van de gemeente Mesch, de andere van de
familie Wolfs, die bij de groeve gewoond heeft.
Dit gebied loopt tot aan de Voerenweg.

N Boven het Eiket
Gelegen noordelijk van Het Eiket. Verklaring zie
Eikelsweg.

O Boxberg
Gelegen aan de zuidzijde van Op de Schantz,
ingeklemd tussen Heiweg en Steenbergsweg.
ln Genk (België) komt de volgende omschrijving
voor: "De Boxbergheide was de streek van de
Vroente, de gemeentelijke reserven voor het
vee, hout, plaggen of turf."
Men kan in dit verband spreken van een
gemeentelijke opslagplaats, afgezet met houten
hekken gelijk een (kinder)box. Voorheen heeft
op de Boxberg zo'n opslagplaats gelegen (Bron:
interview met M. Beyers).

P Brulsberg
Bru/s of Breuls is een oud woord voor
weidegebied dicht tegen de bebouwing gelegen.
Betekent ook een braakliggend stuk land, soms
met houtgewas begroeid. De Brulsberg ligt
tussen de Onderste en Bovenste BerneauenNeg
en tussen Op Berneauer Weg en de Grijzegraaf.
Zie ook de straatnaam Breul. ls Brulsberg
verbastering van Breulsberg?

Q (In) De Commel
Links en rechts van de Kommelsweg gelegen. Zie
verder Kommelsweg (straatnaam).
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R De Waard Hoff
Bij de Waardhof lagen twee groeven. De hoger
gelegen groeve was een mergelgroeve waarvan
de grondstof grotendeels bestemd was voor de
landbouw (bekalken van akkers). De eigenaar
was Thomas (Tumke) Weerts. De lager gelegen
groeve was de kiezelgroeve van de gemeente
Mesch, later Eijsden. De kiezel Werd grotendeels
gebruikt voor het 'botten' van wegen (opvullen
van gaten). Volgens de kadastrale kaart stond
er rond 1840 nog geen pand aan de Heiweg.
Wel geeft deze kaart het deelgebied Waardhof
aan. De naam is mogelijk afgeleid van het
Germaanse wardo, uitkijkpost of Wachtpost.
Meer voor de hand ligt echter dat de betekenis
gezien moet worden als 'een jongere ontginning
in het hofstelsel'. (Een reeds in de vroege
middeleeuwen ontstane beheerWijze van
het land van een centrale hof, op basis van
tweeledig domein: land voor eigen gebruik van
de heer en land voor de horige boeren. Met
deze centrale hof zal de Laathof bedoeld zijn).
Rond 1869 vestigt Thomas Hubert Weerts,
(geboren 16-3-1841 te Mheer en gehuwd met
Simons, Maria Elisabeth Hubertina, geboren
3-8-1 844 te Mesch), zich als eerste herbergier,
of Waard, in zijn aldaar gelegen boerderij Aan
het Ciket nr. 6, (later HeiWeg 6). Kleindochter
Netteke Weerts nam later samen met haar man
Geerts Koevoets het café over en veranderde de
naam in café De Waardhof. Mediojaren zeventig
werd het café gesloten. Bron: Ton Spauwen,
D'n ene cafe' is d'n aandere neet, Stichting Eijsdens
Verleden, 201 1. Thans leeft de naam Waardhof
voort in de naam Landgoed de Waardhof, hoger
op de Mescherberg gelegen. Foto EV 8316 Links
deelgebied de Waard Hofi, rechts Aan de Delle.

S Dries Hoff
Het deel- of streekgebied de Dries Hoff venNijst
naar hoven, gelegen nabij Op den Dries.
Op een kaart uit 1947 wordt de naam De
Drus vermeld, hetgeen Waarschijnlijk een
verbastering van dries is.

T Grijse/Grijze Graaf
Gebied in de nabijheid van de weg Grijzegraaf.
Verklaring zie bij de weg Grijzegraaf. Het gebied
de Grijze Graaf was volgens de kadasterkaart
van 1840 Belgisch grondgebied. Na de
grenscorrectie van 18 augustus 1843 is dit
Nederlands grondgebied geworden. Robert
Brouwers, kunstschilder te 's-Gravenvoeren,
wist te vertellen dat de naam Grijzegraaf reeds
voorkomt vanaf 1250 tot 1840. Het betreft het
gedeelte van de Weg gelegen voor de weg van
's-Gravenvoeren naar Mesch.
Het deelgebied Grijse Graaf is gelegen
achter het deelgebied Wergewande aan de
zuidoostzijde van Mesch en de grens met België.
Dit gebied sluit maar voor een klein gedeelte
aan bij de Weg Grijzegraaf.

U Het Eiket
Voor de verklaring zie Eikelsweg.

V Koren Hoff
Gelegen tussen de Drieshof en de Belgische
grens. ls hier sprake van een hoeve of hof? De
kadastrale kaart 1840 laat geen hoeve of hof
z|en.

W Op Berneauer Weg
Op Berneauer Weg is afgeleid van de
plaatsnaam Berneau in België. Gelegen tussen
het zuidelijke deel van de Onderste - en
Bovenste BerneauenNeg.



X Op de Wergewande
Voorheen was dit streek- of deelgebied Belgisch
grondgebied. Na de grenscorrectie van 18
augustus 1843 is het aan het grondgebied van
gemeente Mesch toegevoegd. Verklaring voor
gewande is beemd, stuk aaneengesloten bouw-l
akkerland. Gewande is afgeleid van wenden,
keren, draaien, naar het keren van de ploeg.
Bron: Limburgs Etymologisch woordenboek.

Y Op den Voetpad
Oostelijk gelegen van de Bovenste
BerneauenNeg. Verklaring zie Bovenste
BerneauenNeg.
Aan de andere kant van de grens ligt Onder het
Voetpad. Tot 1830 behoorde dit deelgebied bij
Mesch.

Z Pletzgat
Grenzend aan de Belgische grens noordelijk van
de Voer aan beide zijden van de Pletzgatweg.
Verklaring zie Pletzgatweg.

AA Onder het Eiket
Gelegen zuidelijk van de Eikelsweg. Verklaring
zie Eikelsweg. Foto EV 8260.

BB Op de Hondskerkhof
Gebied langs de weg Grijzegraaf. Verklaring:
waarschijnlijk een plaats waar de kadavers van
dieren werden begraven. Het lastenboek uit
1686 van de gemeente Hoeleden (B) vermeldt:

daar waar veroordeelden en ongelovigen
begraven werden". Volgens de website Heksen
en spoken - De Magische Mens is in het Belgische
Hek Hondskerkhof een begraafplaats voor
reuzen.

CC Op den Haag Hoff
Mogelijke verklaring: met hagen omheind
gebied ter bescherming tegen wilde dieren en
vee. Bron: M. Schönfeld, Veldnamen in Nederland,
1950.

De werkgroep Toponiemen heeft kleurenfoto's
gemaakt van alle wegen en velden. Deze staan op
de website www.eijsdensverleden.nl.

17



18

Jongens van de Maas (3)
De Dikke Steen

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
bezocht redacteurjo Debeij niemand voor een interview. Naar aanleiding van deel 1 en 2 van
deze rubriek kwamen er enkele spontane reacties binnen en werden er foto's bezorgd over De
Dikke Steen. Voordat deze uit de Maas werd gehaald, was hij voor iedere Eijsdenaar een markant
herkenningspunt in de rivier. Daarom staat dit keer De Dikke Steen centraal in een aantal
getuigenissen.

Blinken
"Wie is als kind (kwajongen) niet honderden
keren van De Dikke Steen afgegleden? Toen de
steen uit de Maas was gehaald en op het terras
bij jean Piters werd geplaatst, hoefde hij niet
gepolijst te worden. Hij blonk als een spiegel,
opgepoetst door de ontelbare (zwem)broeken
die erjarenlang vanaf waren gegleden." (Chel
Haenen f)

Hakenman
"ln de jaren vijftig werd zoveel mogelijk vrije
tijd doorgebracht bij en in de Maas. De Dikke
Steen was daarbij een markant punt. De meeste

Doorj'o Debeii

jongens die op de lagere school zaten, waren
de zwemkunst niet machtig maar wilden wel de
Maas in. Toezichthoudende volwassenen gaven
steevast het volgende mee aan de kinderen:
"Niet verder dan De Dikke Steen, anders gaan
we morgen niet meer naar de Maasl" Dat we
niet verder mochten dan de Dikke Steen had
twee redenen. Op de eerste plaats kon het
achter de kei zeer snel stromen waardoorje de
kans liep zomaar machteloos weg te drijven. Het
tweede argument van de volwassenen maakte
misschien nog wel meer indruk: achter de steen
zat de "hakenman". Als die je te pakken kreeg
zou niemand je ooit nog terugzienl" Uo Debeij)

“vs-Lwig-_- 'rg'.
.-

_

:Ii-Af. ...Rifvr-:u

De maaskei ligt nog in het.Jwater. Links zit Truus van de Berg. Daarnaast staat Haike Piters, vader van
kasteiein jean. Wie zijn de andere twee mensen op de foto? Foto EV 10498.



Van Maas naar terras
"H uj jo,
Naar aanleiding vanje artikel in Uit Eijsdens
Verleden over Hub Schroen en de daarin
genoemde maaskei verteldejean Piters,
exploitant van La Meuse, mij op 26 maart 2010
het volgende verhaal:

De uit de kluiten gewassen kei werd in de Maas
aangetroffen ter hoogte van Eijsden tijdens
werkzaamheden aan en in de Maas aan de
(Belgische) overkant in 1974. Jean Piters deed
een beroep op een Waalse draglinemachinist,
die bij dat werk was betrokken, om de steen in
Eijsden aan wal te brengen. De Waal had hier
wel oren naar. De eerste poging mislukte. Door
het gewicht van de maaskei (ruim 3 ton) brak de
kabel.

jean wist wel raad. De tegenover hem, ook in
de Diepstraat, wonende Gerard Martens was
werkzaam op een van de in de Maas gelegen
baggermolens van de firma Closset. Gerard

zorgde voor een nieuwe en veel sterkere kabel.
Nu lukte het de Waal wel om de klus te klaren en
de kei werd in Eijsden bijjean Piters afgeleverd.

Voor die toch niet gemakkelijke klus, die heel
wat tijd in beslag had genomen, diendejean
de Belg 1000 francs te betalen. ln die tijd
omgerekend naar Nederlands geld ongeveer
fl.70,- (zo'n E32; nu). Een habbekrats dus. Met
man en macht werd de maaskei, bij gelegenheid
van de feestelijke viering van de beëindiging
van de renovatiewerkzaamheden van de
Oude Kom in 1974, op het terras van café La
Meuse geplaatst, waar hij nu nog staat. Dit
feest was de start van dejaarlijks terugkerende
Diepstraatfeesten."

Dit verhaal heb ik toen (26 maart 2010)
opgeschreven zoalsjean Piters het mij vertelde.
Alleen noemde hij in het begin van zijn verhaal
hetjaartal 1976. De Diepstraatfeesten gingen
echter in 1974 van start. Daarom heb ik 1976
veranderd in 1974." (Tino Huijnen)

Het terras van Café-Billard van Piters met links de steen. (Foto EV 7205)
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Manneke Pis
"Kastelein Jean Piters Was altijd in voor een
goede grap. Om af en toe eens iemand te
"bezeiken" stond hij vooraan in de rij. Toen De
Dikke Steen uiteindelijk op zijn terras stond,
toogJean naar Brussel en kwam terug met
een replica van het welbekende Manneke Pis.
Enkele handige klanten/vrienden zorgden
ervoor dat het Manneke pontificaal boven op
de steen Werd bevestigd met zijn "geweer"
richting straatkant. Dat er ook op ingenieuze
manier een waterleiding was aangelegd, was
alleen bij de uitvoerders van dit project bekend.
Van achter het buffet konjean het Manneke
zijn werk laten doen. En zo gebeurde het dat
op een dag de Blauwe Harmonie in vol ornaat
voor La Meuse stond opgesteld. Dat was voor
Jean het moment om op de knop te drukken en
heel wat muzikanten werden door het Eijsdense
Manneke Pis gezegend." (Chel Haenen)

Arm in het gips
"De zomer van 1959 was droog en heet, zeer
heet. En als echte waterrat en Maasvriend had
ik de pech net in die periode op twee plaatsen
mijn rechterpols te breken. ln die tijd betekende
dat nog: de hele arm in een hoek van 90 graden
tot bijna onder de oksel in het gips. Ravotten
in de Maas was er dus zes weken niet bij. Dat
was echter niet vol te houden. De warmte en de
aantrekkingskracht van de Maas waren dermate
groot dat er iets bedacht werd. Mijn moeder
en mijn tante wikkelden mijn arm in meerdere
lagen plastic om het gips te beschermen tegen
het Maaswater. Met mijn rug tegen de Dikke
Steen gezeten en de gipsarm rustend op mijn
hoofd kon ik toch genieten van het Maaswater.
Maar... de vermoeidheid in de arm sloeg toe en
plotseling belandde hij in het water. Een flink
stuk gips overleefde dit niet. Bij de controle
door dokter Froeling in Maastricht werd een
smoes verzonnen voor het beschadigde gips.
De waarheid vertelden We, bang voor een
reprimande, maar niet.” Uo Debeij)

Determinatie door Wiel Schins
De grote bruine kei voor restaurant La
Meuse in de Diepstraat is een zogenaamde
revinienkwartsiet. Een kwartsiet is een
doorgaans zeer harde steen, die is gevormd
door het stevig op elkaar persen van
zanddeeltjes, dus onder hoge druk en vaak ook
nog onder verhoogde temperatuur.

De bedoelde steen is ongeveer 500 miljoen
jaar oud. Hij is naar hier getransporteerd door
de Maas, vermoedelijk vanaf ongeveer 70.000
jaar geleden. Dat de Maas grind vervoert,
is goed waarneembaar en ook makkelijk te
begrijpen. Maar zo'n grote kei is Wat moeilijker
te transporteren. Daartoe moet de Maas
gedeeltelijk bevroren zijn geweest, zodat de
kei door de ijsschotsen onder invloed van de
opwaartse kracht naar hier is gebracht. De
laatste ijstijd liep ongeveer 12.000 jaar geleden
ten einde, dus zeker zo lang moet het geleden
zijn het dat de kei naar hier is getransporteerd.

Je vindt dit soort stenen in Eijsden op veel
plaatsen. Vaak zijn ze blauw en bevatten ze
kleine vierkante gaten, Waarin ooit het mineraal
pyriet heeft gezeten, dat er uitziet als goud.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit een artikel van
jacques Piters in het Mededelingenblad van IVN-
Eijsden, jaargang 17 nr. 1, maart 2010.



|N MEMORIAM MICHEL HAENEN
* 27 maart 1937 - T 4 oktober 2016

echtgenoot van
Bertha Haenen-Hardij T

Op 4 oktoberjl., enkele dagen na
het verschijnen van Uit Eijsdens
Verleden nr.139, is Michel Haenen
plotseling overleden. Over hem ging
de tweede aflevering in de serie
Jongens van de Maas. Enkele dagen
heb ik me afgevraagd :"Zou hij het
verhaal nog gelezen hebben?"

Zowel tijdens de uitvaartdienst als
daarna bleek dat dit wel het geval
was geweest. Een van Michels
kleindochters memoreerde aan het
artikel in UEV en aan zijn binding
met de Maas. Van zijn schoonzoon
mocht ik vernemen dat Chel samen
met kinderen en kleinkinderen "Zijn"
verhaal helemaal had uitgespeld en
dat hij er "gruuts" op was.

Treffender dan de tekst op het
herinneringskaartje kan Chels
binding met de Maas niet worden
weergeven

Chel, rust in vrede.

Namens de redactie van Uit Eijsdens
Verleden,
jo Debeij

De Maos

Es sjtrak de sjluuëtelbiomme bleuje,
Nao sjnie en ies en sjteurmgeraos.
daan gaon ich oe de wijje greuje
en zeuk è plekske aone Maos.

len häöre sjpiegel bleenkt daan Eèsjde,
mit wiette hoeëzer, raoee bleuj,
mit hie en dao 'n roej sjeranium
en bie de sjokker e paoër keu.

't Beeld van Eèsjde, deep gesirieëve,
deep ien m'n gèèsj es groee't geluk,
zal ien de vreemde mit mich drieve
es sjoen en kosjber erfenissjtuk.

Sjtök oet un gediech van Pierre Theunissen
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Reconstructie van het ursulinenkerkhof Breust-Eijsden
ln 2015 verkeerde de begraafplaats bij het voormalige ursulinenklooster in Breust in een
deplorabele toestand. Naamplaatjes van begraven overledenen waren verdwenen of losgeraakt
en op het verkeerde grafl<ruis terechtgekomen. Dit was voor Willy Gilissen aanleiding om op zoek
te gaan naar dejuiste naam bij elk graf. Zijn onderzoek resulteerde in de reconstructie van de
inrichting van de begraafplaats. ln deze uitgave van Uit Eijsdens Verleden schrijft hij een inleidend
artikel naar aanleiding van dit project. ln de komende nummers zal hij telkens enkele graven van
opmerkelijke personen beschrijven.

Inleiding
De zoektocht bleek niet eenvoudig omdat
er geen overzichten te vinden waren van
de graven van de begraafplaats. Maar na
onderzoek in de archieven van de voormalige
gemeente Eijsden en de zusters ursulinen is
het na bijna een jaar gelukt de reconstructie
te maken van de inrichting van het kerkhof.
Ook kon ik de uitbreidingen van het kerkhof
en de veranderingen in de loop van dejaren
vaststellen alsmede, aan de hand van de data
van overlijden, de logische volgorde van de

Door Willy Gilissen

delving van de graven. De chronologische
reconstructie uit de archieven komt overeen
met een aantal beschikbare foto's van de
oorspronkelijke kruisen en gravenl. ln dit
artikel beschrijf ik achtereenvolgens de
geschiedenis van het ursulinencomplex en van
de kloosterbegraafplaats. Speciale aandacht
besteed ik aan de piëta van Charles Vos in
de kerkhofl<apel. Vervolgens beschrijf ik het
ursulinenkerkhof vanaf 1 959 tot en met de
reconstructie in 2016 en enkele graven.

' ` -å'iïzt' *'Vikí.
t
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l De geschiedenis van het
ursulinencomplex

School en klooster 1849-1973
ln 1849 doneerde juffrouw Amélie Wolfs2 uit
Eijsden aan pastoor Corten van Breust-Eijsden
een stuk grond van zes roeden voor de bouw
van een school voor gratis onderwijs. Het pand,
54 voet lang en 24 breed3 met als adres Breust
nr. 2, moest ook dienen voor de huisvesting van
zusters religieuzen. De bouw startte in de zomer
van 1849 en op 2 en 3 november van datjaar4
vestigden zich de eerste zusters. Ze kwamen
uit Sittard. Het betrof de twee koorzusters
Elise Coolss, "leermeesteres in het handwerk",
en Catharine Bauduinfi, "schoolhoudeig."
(schoolhoudeigenares) "bij akte van algemeene
toelating" en de “Werkzuster Gertrude Vröch"7.
Ook Amélie Wolfs ging wonen in dit huis.

De geschiedenis over de periode 1849-1973
van het klooster en zijn bewoonsters, van
het bouw- en restauratieproces et cetera is
uitvoerig te lezen in het rijk geïllustreerde
boek 'Ursulinencomplex Eijsden', uitgegeven
in opdracht van het gemeentebestuur van
Eijsden bij gelegenheid van de offlciële
opening van het ursulinencomplex op 22juni
1984. Het is verkrijgbaar in de winkel van het
Ursulinenconvent en bij de Stichting Eijsdens
Verleden.

Naar een nieuwe bestemming 1973-1984
Nadat de laatste drie zusters in juli 1973 het
klooster in Breust-Eijsden hadden verlaten
ontstond spontaan een actiegroep tot behoud
van het negentiende-eeuwse complex. Mede
door toedoen van deze groep is de sloop van
het gebouw voorkomen. Bij raadsbesluit van
18 november 1975 kocht de gemeente het
ursulinencomplex aan. Na veel en intensief
overleg werd er uiteindelijk voor gekozen het
gebouw een multifunctionele bestemming te
geven met als hoofdfunctie de huisvesting van
het gemeentehuis.

Multifunctioneel gemeentehuis 1984-2013
Het gerestaureerde voormalige
ursulinencomplex werd op 22juni 1984 officieel
geopend door Hare Koninklijke Hoogheid

Prinses Margriet der Nederlanden. Naast het
gemeentelijk bestuursapparaat werd er ook
de openbare bibliotheek gehuisvest. De kapel
van het voormalige klooster werd raadzaal en
werd ook gebruikt voor culturele activiteiten. De
Stichting Eijsdens Verleden en het IVN, afdeling
Eijsden, kregen de beschikking over enkele
kelderruimten. Op 15 november 1996 werd
onder het gemeentehuis De Bunker geopend,
een ontmoetingsruimte voorjongerens.

'-J..

Foto Maurice Lahou.

Na de fusie van de gemeenten Eijsden en
Margraten op 1 januari 2011 werd besloten
het gemeentehuis te verplaatsen naar het
nieuw te bouwen “huis van de burger” te
Margraten. ln de loop van hetjaar 2011
verhuisde de openbare bibliotheek naar het
nieuwe, multifunctionele gebouwencomplex
Op de Cour aan de Kramsvogel in Poelveld.
Op dinsdag 10 september 2013 werd de laatste
raadsvergadering gehouden in de raadzaal in
Eijsden.
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Familiemuseum 2013-heden9
Ook op 10 september 2013 werd het
gebouwencomplex met de aan de noordzijde
gelegen tuinen van het voormalige klooster
verkocht aan de BV van Leo Barjesteh van
Waalwijk van Doorn en familie, uitgever
van familiehistorische en genealogische
boeken. ln het monumentale complex zag
hij mogelijkheden voor de realisatie van zijn
grote wens: het stichten van een internationaal
museum voor familiegeschiedenis. Het aan
de zuid- en zuidoostzijde gelegen park en de
ursulinenbegraafplaats bleven in eigendom van
de gemeente Eijsden-Margraten.

ln september 2013 werd gestart met de
verbouwing. Voor de inrichting en opzet van het
museum werd samengewerkt met de Stichting
Eugène Dubois. Op 14 mei 2014 vond de
opening plaats van het Internationaal Museum
voor Familiegeschiedenis met aandacht voor
stambomen en heraldiek, familiegebruiken,
geboorte, overlijden, de evolutie van de mens,
erfelijkheid en DNA. ln 2015 vond ook de
stichting Afrika Anders een plek in het gebouw.
Bovendien kwamen er een museumwinkel, een
café en restaurant. Ook het WV kreeg er een
servicepunt. Eijsdens Verleden bleef gehuisvest
in de kelderruimte. Het museum heeft nu de
naam Ursulinenconvent.

ll De geschiedenis van de
kloosterbegraafplaats10

Hoewel al in 1849 het klooster was gesticht en
er vanaf die tijd zusters Woonden, had het nog
geen eigen kerkhof. Overleden zusters werden
begraven op het algemene kerkhof van Breust.
Zo ook Mere Marie Xavier, die op 13juli1865 in
Eijsden overleed. Zij was geboren te Tournai op
30 november 1829 als Emilie Célastine Broutin.11
En Soeur Marie Thérèse, geboren te Simpelveld
op 28juli 1849 als Marie Elise van Wersch.12 Zij
overleed op 15 april 1867 aan tuberculose.

Een eigen kerkhof 1878
Pas in 1878 kwam er een eigen kerkhof binnen
het kloostercomplexß. "Een kerkhof. Tot
hiertoe was het stoffelijk overschot van onze
dierbare overleden medezusters begraven op

het algemene kerkhof van Breust...Na korte tijd
kreeg Mere Prieure ...verlof ...om in de besloten
ruimte van het kloostergebied een kerkhof aan
te leggen. Nog in hetzelfdejaar Werd met de
werkzaamheden een begin gemaakt..."l4. Op
6 november 1878 verleende de bisschop van
Roermond,j.A. Paredis, aan de WeleenNaarde
Heer Van Oppen, pastoor te Breust-Eijsden,
verlof om het nieuw kerkhof der zusters
ursulinen in te zegenen.15

toen het Kerkhof klaar was, werd het door
de EenNaarde Heer Pastoor van Oppen plechtig
ingewijd. De resten dergenen die een laatste
rustplaats gevonden hadden op het publieke
kerkhof van het dorp werden opgegraven en in
nieuwe lijkkisten plechtig overgebracht en ter
aarde besteld op het eigen kerkhof R. l. P316
De trouwe weldoener Pierre (genoemd Pieterke)
Wolfs17 schonk voor de in 1879 gereedgekomen
kerkhofkapel een prachtig beeld van Onze-Lieve-
Vrouw van Zeven Smarten.18

Ringmuren en rectorshuis 1878-1895
ln de jaren 1878-1879 werden de in slechte
staat verkerende muren van het omsloten
gebied vernieuwd en in 192719 en 193020 werd
het kloostercomplex verder omsloten met een
muur met pilasters, (circa 2.10 meter hoog),
opgetrokken in harde ringovenstenen.

ln juli 1895 werd begonnen met het leggen van
de fundamenten van een huis gelegen aan de
straat, dat bestemd Was voor de rector die naar
het klooster zou komen. De woning kreeg een
verbinding via het kerkhof naar het kloosterzl,
zodat de rector nooit over de straat zou hoeven
gaan om het klooster te bereiken. De eenNaarde
heerj.H.L. van Oppen, oud-pastoor van Breust
en in juni 1897 gepensioneerd als deken van
Gulpen, werd benoemd tot rector van het
ursulinenklooster en ging wonen in het nieuwe
rectorshuis.

Uitbreiding kloosterkerkhof 1912
Mere Emmanuel, geboren M.j.H.C. Keller,
overste van de ursulinen, geeft op 8 maart
1912 "met verschuldigde eerbied" te kennen
dat uitbreiding van het aan de communauteit
toebehorende kerkhof noodzakelijk is gebleken



en vraagt burgemeester en wethouders van de
gemeente Eijsden verlof en vergunning voor
de uitbreiding van de bestaande begraafplaats.
Haar verzoek wordt ingewilligd.22

Afbraak en vernieuwing kerkhofkapel 1924
Op het kloosterkerkhof werd in april 1924 het
kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten
afgebroken en vervangen door een nieuwe
kapel. De bouwkosten bedroegen fl. 950.23
De bakstenen kapel is aan de voorzijde ter
hoogte van het zadeldak versierd met twee licht
uitwijkende pilasters en aan de nok is op een
versterkte uitstulping op het voetstuk van een
stenen kruis hetjaartal 1879 gebeiteld. Boven
de ingang is in een vak met pleistenNerk de tekst
te lezen: "Pro peccatis suae gentis, Viditjesum in
tormentis” (Voor de zonden van de zijnen, zag zij
Jezus zo in pijnen). Dit is een fragment uit het
Stabat Mater.

Op het kerkhof staat verder een prachtig
eikenhouten kruis met een mooi gestileerde
Christusfiguur in gietijzer. Het kruis werd in
1945 geschonken door mevrouw Mommers, de
moeder van een van de zusters. Zie foto.

lll Piëta van Charles Vos

Foto gemaakt in 2013 door Guy Schroen.

ln de kerkhofl<apel is op een houten tafel van
75 x 120 cm, hoog 110 cm, een witte piëta
geplaatst van geglazuurd aardewerk met een
hoogte van 90 cm en een breedte van 60
cm, die de bewening van Christus voorstelt.
Maria zit met op haar schoot haar overleden
zoon. Zij ondersteunt het lichaam met haar
rechterarm. Haar linkerarm houdt ze gespreid
zijwaarts. Haar blik is op haar zoon gericht. Zij
draagt een rijk geplooid kleed. Haar zoon is
uitgemergeld en draagt slechts een lendendoek.
Deze piëta vertoont grote gelijkenis met die
van Michelangelo uit het einde van de vijftiende
eeuw, die in de Sint-Pieter in Rome staat.

Op basis van stijlkenmerken kan het beeld
aan Charles Vos24 worden toegeschreven. De
datering zou mogelijk 1922-1925 zijn. Na het
behalen in 1917 van de Prix de Rome kreeg
Charles Vos de gelegenheid een studiereis te
maken naar Italië (1919-1920). Hij verbleef
een halfjaar in Rome en een halfjaar in
Florence. Tijdens deze reis heeft Charles Vos
kennis gemaakt met de Italiaanse kunst en
liet zich daardoor inspireren. Zo maakte hij als
studieopdracht in tondovorm (een rond reliëf)
een madonna met kind, geïnspireerd op een
vijftiende-eeuws Florentijns voorbeeld van
Della Robbia. lnjuli 1920 keerde hij terug naar
Amsterdam. ln de zomer van 1922 vestigde hij
zich definitief in Maastricht en startte er zijn
eigen atelier. De piëta op het ursulinenkerkhof
is het eerste werk dat Charles Vos voor de
zusters ursulinen vervaardigde. Later zou hij
nog meerdere religieuze kunstwerken voor
hen maken25. ln Eijsden staat nog een werk van
Charles Vos, namelijk het oorlogsmonument op
de Vroenhof. ln Rijckholt staat eveneens een
piëta van de kunstenaar. Dit werk maakte hij
voor Klevarie in Maastricht en is later verplaatst
naar het klooster van de zusters Onder de
Bogen in Rijckholt.
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IV Het ursulinenkerkhof na 1959

2004 door Willy Gilissen.

Opnieuw geschilderde grafkruisen 1963-1972
Ergens tussen maart 1963 en hetjaar 1972
werden de kruisen op het kloosterkerkhof
opnieuw geschilderd. Ze kregen een soberder
vorm. Dit is te zien aan de verschillen op de
foto's van een graf uit maart 1963 en hetzelfde
graf in 1972.

Verkoop en onderhoud ursulinenkerkhof
1975
Het eigendom van de begraafplaats is door de
zusters ursulinen bij de verkoop in 1975/76
overgedragen aan de gemeente Eijsden, thans
gemeente Eijsden-MargratenZfi. Bij de verkoop
van het klooster is bedongen dat de gemeente
als nieuwe eigenares het kloosterkerkhof in
stand zal houden en verzorgen. De gemeente
ontving als vergoeding voor de kosten van
onderhoud van het kerkhof een afkoopsom.

Toch raakte het kerkhof in verval. Er kwamen
in de loop van de tijd steeds vaker klachten
van vrienden en familieleden over de staat
waarin het kerkhof verkeerde. Om aan die
gerechtvaardigde klachten tegemoet te komen
heeft zuster Waltera Urselman de kruisen in
september of begin oktober 1983 van de graven
laten wegnemen en opnieuw laten schilderen.
De technische dienst van de gemeente heeft de
kruisen gelijktijdig met het onderhoud van het
kloosterkerkhof in oktober 1983 teruggeplaatst
op de gravenzï.

Beschermend hekwerk kerkhofkapel 1990
Het kapelletje op de kloosterbegraafplaats werd
rond april 1990 door de gemeente voorzien
van een beschermend hekwerk, omdat op
en bij het kerkhof en het klooster geregeld
vernielingen waren aangericht. ln juli 1990
werden door vandalen 28 grafkruisen vernield
of uit de grond getrokken. De gemeente heeft
de schade verholpen, maar veertig van de op de
kruisen aangebrachte witte naamplaatjes waren
spoorloos verdwenenzg.

-s -l .......
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Kapel met hekwerk. Foto gemaakt in 2015 door
Willy Gilissen.



Reconstructie 2016
ln 2015 bleek dat verschillende naamplaatjes
van de grafkruisen verdwenen Waren of op
enig moment los waren geraakt van het kruis
en opnieuw bevestigd op het kruis van een
ander graf. Dit was de aanleiding tot mijn
onderzoek. Na bijna een jaar is het mij gelukt
een reconstructie te maken van de namen op
de graven op het kloosterkerkhof. Dat was
geen sinecure. Een bestaand graf werd in
de regel na verloop van dertigjaar opnieuw
gebruikt voor de begrafenis van een andere
overledene op dezelfde plek. Het kruis werd
dan opnieuw beschilderd en ook in laterejaren
werden meerdere kruisen opnieuw geschilderd.
De benamingen op de kruisen werden soms
verschillend gebruikt. M. is in de regel de
afkorting voor Mrie of Marie voorafgaand
aan en behorend bij de kloosternaam, maar
soms ook voor de afkorting Mere, de in het
klooster en bij de Eijsdense bevolking gangbare
aanspreekvorm voor een religieuze zuster. De
meer officiële naam re've'rende mère prieure of
mère superieure is de Franstalige benaming
voor de eervvaarde moeder-overste. De zusters
belast met het huishouden, de boerderij en het
onderhoud van het klooster, de tuin en het park
werden in het klooster "soeur" genoemd. Ook
werd de Nederlandse aanspreekvorm "zuster"
gebruikt.

Enkele graven uitgelicht
Niet alleen kloosterzusters vonden hun
laatste rustplaats op het kerkhof. Ook enkele
kostschoolleerlingen en vluchtelingen uit de
Eerste Wereldoorlog die hun toevlucht in het
klooster hadden gezocht.

ln 1910 overleed juffrouw Theodora Tenhaaf,
een zus van de in 1861 ingetreden Soeur
Madeleine Tenhaaf uit Goch (D). Tijdens de
moeilijke tijd na de start van het klooster was
Dora of Dorothea, zoals zij werd genoemd, een
trouwe serene dienstmeid en hulp voor de
zusters, zeer gelovig en een grote weldoenster
voor het klooster. Als waardering had zij als
speciaal privilege een klein appartement binnen
het besloten kloostergebied. Na haar overlijden
werd zij begraven op het kloosterkerkhof aan
de westzijde van de kerkhofkapel. Op haar
graf werd een grafsteen geplaatst, die helaas
verdwenen is.

De als rector aan het ursulinenklooster
aangestelde gepensioneerde priesters Louis
van Oppen en Leonard Mulleners werden
vermoedelijk naast elkaar begraven in 1901 en
1911 in rij 3 op plek 2 en 3. Het nog aanwezige
hoofdeind van het grafmonument van het
oorspronkelijke graf van Louis van Oppen werd
90 graden gedraaid en verplaatst naar rij 2 plek
4 tegen de muur. De rest van het grafmonument
is verdwenen of geruimd. ln de volgende
uitgaven van Uit Eijsdens Verleden zal ik dieper
ingaan op diverse graven.

Het kerkhof in dep/orabele toestand.
November 2015. Foto Willy Gilissen.
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Slotwoord
De zusters ursulinen zijn gedurende dejaren 1849 tot augustus 1973 zeer belangrijk geweest voor de
vorming van de Eijsdense maar ook voor de Limburgse gemeenschap. We plukken er nu nog steeds
de vruchten van, vooral vanwege het onderwijs dat door de Zusters in en vanuit Eijsden werd opgezet.
ln oktober 1884 startten zij zelfs in Eijsden een nieuwe inrichting van ondenNijs: de Normaalschool,
een kweekschool voor de opleiding van katholieke ondenNijzeressen. Deze school, die zeer goed
aangeschreven stond, is in september 1914 naar Maastricht verplaatstzg. Het ursulinenkerkhof met
de persoonlijke geschiedenis van de op het kerkhof begraven personen behoort met het voormalig
klooster en het park tot het cultureel erfgoed van Eijsden.

Uit La Sainte CRECHE, 1849-1949:
"Hier past een vrome herinnering en dankbare hulde aan hen, die ons voorgingen naar een beter

leven. Hun leven zij ons voorbeeld, hun nagedachtenis blijve in gezegend aandenken. Zij rusten op
ons kerkhof en bij haar graf mediteren en bidden Wij."

Met het onderzoek naar de geschiedenis van het kloosterkerkhof en de reconstructie van de graven
hoop ik een bijdrage te hebben verleend voor een betere Waardering en een beter behoud van het
culturele erfgoed van Eijsden. De gemeente Eijsden-Margraten heeft de toezegging gedaan aan
de hand van de lijst met dejuiste namen de kruisen op de kloosterbegraafplaats weer in orde te
brengen. Graag wil ik de archiefbeheerders van het Archief van het Kloosterleven bedanken voor hun
medewerking verleend bij het ter inzage geven van de bescheiden van de zusters ursulinen van het
voormalige klooster te Breust-Eijsden.

De lokale televisiezender Maas en Mergelland heeft een documentaire gemaakt over het project van
Willy Gilissen. Deze is nog te zien op Uitzending gemist van Maas en Mergelland.
www. rtvmenm.nl/tv/uitzending-gemist/

1 Foto's in het archief van de Stichting Eijsdens Verleden( EV), het Archief van de zusters ursulinen bij het
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint-Agatha, G. Schroen en W.Gilissen.

2 Amilia Wolfs: Geb. acte BS Eijsden blad 22 l'an quatorze le neuf nivose, geb. huit nivose a onze heure,
29 december 1805, dochter van Bartolimis Wolfs, marchant te Eijsden en Catrina jeukens. Amelia Wolfs is
overleden op 21 nov. 1855, acte 43 BSE 22 nov. Amilia of Amelia was de laatste overblijvende van het gezin
zonder erfgenamen.

3 AR-Z117 2.9 1230 Fr. kroniek 1849

Eijsden, bevolkingsstaat 19 november 1849, inschrijvingsbiljet nr. 2 190.
5 Marie Cools 1823-1881: bidprentje Cools, Marie, geboren 10-mars 1823 in Waerloos (B) en overleden

31 mars 1881 te Sittard.

6 Bauduin Catharine Anthonia, BS akte 400 geboren in Dordrecht op 27 augustus 1816, dochter vanj.j. Bauduin,
koopman en vanj.M. Kooijmans.

7 Vröch, Gertrude, BS Heerlen, akte 64johanna Maria Geertruida Vrusch, geboren op 17 maart 1824 te
Heerlen Welten, dochter van johan Frederik Vrusch, akkerman te Welten en van Anna Catharina Palant.
"Werkzusters" werden later ook “lekenzusters” genoemd.

8 UEV 127, Kroniek blz.37.

9 ln UEV no132 van juli2014 zijn de opzet, de opening en de start van de eerste activiteiten van het
Familiemuseum beschreven.

1° Uit de Kroniek in de archieven van de zusters ursulinen Breust-Eijsden. AR-Z117 2.9: 1230, 1231



" Uit de Kroniek. AR-Z1 17 2.9: 1230, 1231, 1301 bidprentje. BS Eijsden akte 34.
'2 Uit de Kroniek. AR-Z1 17 2.9: 1230, 1231. 1301 bidprentje. BS Eijsden akte no 10 overleden den

vijftienden april 1867.
'3 Uit de Kroniek. AR-Z117 2.9: 1230, 1231

'4 Uit de Kroniek. AR-Z117 2.9: 1230, 1231

'5 Uit de Kroniek. AR-Z117 2.9: 1230, 1231

'6 Uit de Kroniek. AR-Z117 2.9: 1230, 1231

'7 AR-Z117 2.9 1230-1231; BVRE 1850-1880; BS 1825: Pierre, gedoopt te Breust als Petrus, maar ook bekend als
Pieterke Wolfs, geb. 19 ventose an 8 of 10-3-1800, Zoon vanjacobi Wolfs en Marta Catharina Beijers.
Landbouwer, fruitkoopman, veehouder, Breusterstraat 5, 6. Pieterke Wolfs is overleden op 11 januari 1886 op
86-jarige leeftijd. Hij verstrekte kleine en grote giften aan de parochie en het klooster waaronder grond voor de
kapel en het kloosterkerkhof. Pieter huwde op 31-8-1828 met Anne Houten, geb. 1 fructidor an 11 of 19-8-1803
en overleden 23-4-1870 BSE-akte 19. Het echtpaar bleef kinderloos (bron: Geboren, gehuwd, overleden in...
van A.P.L. Paquaij). Zijn neven en nichten bleven hem altijd “oom Pieterke" noemen, ook na zijn overlijden.

'8 Uit de Kroniek. AR-Z117 2.9: 1230, 1231

'9 |n 1927 werd op het terrein langs de Breusterstraat een ringmuur aangelegd (Sectie D, no.249-), tuinmuur
Pensionaat, lengten 22,70 m. en 9.50 m. (Sectie D no.2490) (Bron: RHCL 30.020 1723 Archief van de Gemeente
Eijsden bij het Regionaal Historisch Centrum te Maastricht.

2" Op 20 maart 1930 verleenden de burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden aan de zusters van
de Mariaschool-vereeniging vergunning tot oprichting van een muur met 3 pilasters, op te trekken in harde
ringovensteenen, hoog circa 2,10 meter, dik 22 c.m. en lang circa 22 m. langs het perceel, kadastraal bekend
sectie D No.2140 voor zover dit loopt langs perceel D No.2231. (Bron: RHCL 30.020 1839).

2' Uit de Kroniek. AR-Z117 2.9: 1230, 1231

22 RHCL 30.024 stuk 1293.

23 AR-Z117 1233 Bestuur 1917-1924.

24 Beeldhouwer, keramist, edelsmid, tekenaar, docent academie Charles Hubert Marie Vos, geboren in
Maastricht op 8 september 1888 en overleden te Maastricht op 19 februari 1954. Hij volgde zijn opleidingen
aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en daarna aan de Rijksacademie van
Beeldende Kunsten te Amsterdam. Charles Vos staat te boek als de belangrijkste Limburgse beeldhouwer
uit de eerste helft van de 20e eeuw. Bron: website: charlesvos.nl. Een speciale dank aan de heerjohan Piets
de beheerder van de website over Charles Vos, die de informatie over de Piëta van de ursulinen in
Breust-Eijsden en Charles Vos verstrekte.

25 Website: charlesvos.nl o.a. Maastricht Capucijnenstraat 118, Grote Gracht 74 en 76, Scharnerweg/Hunnenweg;
Venray; Uithoorn; Rotterdam Overschie.

26 RHCL 30.024 stuk 971 : Verkoop ursulinencomplex 24 oktober 1975 en notarieel 16 maart 1976.
2" AR-Z117 5348: Briefvan 12 oktober 1983 van Zuster Urselman aan de Gemeente Eijsden met het antwoord van

de Gemeente Eijsden, Afd. | no. 6239 van 25 oktober 1983 aan Zr. W. Urselman, Grote Gracht 74 Maastricht.

28 Artikel in dagblad De Limburger van 17juli 1990
29 Kroniek AR-Z 117 1231 en de Limburger Koerier van 24 november 1934 Gouden jubileum 1884-1934

kweekschool Religieuzen Ursulinen.
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De oorlogservaringen van Zuster Angelic Brophy
De Ierse Catherine (Katy) Brophy kwam in 1902 naar Eijsden. Ze werd ingeschreven als
pensionaire bij de zusters ursulinen en trad driejaar later tot de orde toe. Zij kreeg de
kloosternaam Mère Angelique. Tijdens de Tweede Wereldoorlog schreef zij haar persoonlijke
ervaringen op in het Engels onder de naam Sister Angelic Brophy. Het manuscript kwam in handen
van het familiemuseum Het Ursulinenconvent. Maria janssen-Rutten heeft het vertaald
en bewerkt tot een boek. ln september verscheen het onder de titel 'War Experiences 1940-1944.
De oorlogservaringen van Zuster Angelic Brophy'.
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'De oorlogservaringen van Angelic Brophy'
omvat veel meer dan alleen de vertaalde tekst
van het manuscript. De toelichting van Maria
Jansen, een uitgebreid notenapparaat en
talrijke illustraties ondersteunen en omlijsten
de tekst van Sister Angelic. Hierdoor worden
de persoonlijke oorlogservaringen in een
breder kader geplaatst. Het boek is, naast een
persoonlijk verhaal van een zuster in oorlogstijd,
ook een geschiedenis van het leven in Eijsden
tijdens de bezetting, binnen en buiten het
klooster. Maria janssen heeft de oorspronkelijke
tekst geverifieerd en antwoord gevonden op
een aantal vragen. Zo heeft zij met hulp van
veel mensen de plek in het Heuvelland kunnen
traceren waar de ongeveer zeventig zusters en
tien pensionaires tijdens de verplichte evacuatie
in mei 1940, toen Eijsden flink onder vuur lag,
onderdak hebben gevonden.

Door Lucia Geurts

Het manuscript heeft een flinke reis gemaakt
voordat het uiteindelijk bij Maria janssen
terecht kwam. Sister Brophy heeft haar
oorlogservaringen opgeschreven in een
schrijfblok in de laatste maanden van 1944,
waarschijnlijk aan de hand van eerder gemaakte
aantekeningen. Eind december 1944 heeft zij het
manuscript meegegeven aan een Amerikaanse
soldaat, die ingekwartierd was in het klooster,
en zo is het uiteindelijk in de Verenigde Staten
terecht gekomen. Daar werd het in een
nalatenschap gevonden doorjos Rosier, een in
Amerika wonende Nederlander. Hij bezorgde
het schrijfblok in 1975 bij Zuster Walthera, de
laatste moeder-overste van de ursulinen in
Eijsden. Via haar kwam het in het archief van
de ursulinen terecht, dat is ondergebracht in
het Nederlands Erfgoedcentrum Sint-Agatha in
Cuyck. Toen Mariajanssen-Rutten en haar man
daar waren voor een ander onderzoek, stuitten
zij op het inmiddels vergeelde document.
Tijdens de opening van het familiemuseum in
2014 werd het schrijfblok door zusterjoséphine
aan directeur Leo Barjesteh van Waalwijk van
Doorn geschonken en vervolgens vertaald en
bewerkt door Maria janssen-Rutten.

Zuster Brophic heeft beslist schrijverstalent.
Haar stijl is soepel en helder en het kost
geen moeite het boek in één ruk uit te lezen.
Interessant zijn haar beschouwingen over de
oorlog, de politieke achtergronden en betekenis
ervan. Treffend zijn ook haar karakterschetsen
van de mensen om haar heen, zowel vriend
als vijand. Ze steekt haar mening niet onder
stoelen of banken. Haar persoonlijke ervaringen
in Eijsden, tijdens de evacuatie en tijdens haar
internering in een werkkamp in Schoorl, waar zij



Mere Angelique Brophy (Sister Angelic) werd
gefotografeerd voor de Mariagrot bij gelegenheid
van haar zilveren kloosterjubileum in 1930.

terecht kwam omdat Zij een Brits paspoort had,
beschrijft ze beeldend maar niet sentimenteel.
Het kost geen moeiteje in te leven in de situatie.
Ook de aanvullende informatie van Maria
Janssen is helder en goed geschreven.

Mede dankzij het handzame, vierkante formaat
en de heldere vormgeving van Paul Hertoghs
(Ontwerpburo Oogpunt, Eijsden) is het een
fraai en prettig leesbaar boek geworden. Een
mooi cadeau. 'War Experiences 1940-1944.
De oorlogservaringen van Zuster Angelic
Brophy' is te koop in de museumwinkel van het
Ursulinenconvent, Breusterstraat 27, en bijjean
en Wies Prickaerts, Breusterstraat 31. Prijs: E20.

De lokale omroep Maas en Mergelland maakte een
documentaire naar aanleiding van het verschijnen
van het boek. Deze is nog te zien via Uitzending
gemist: www.rtvmenm.nl/tv/uilzending-gemist/

Expositie familie Henquet in Het Ursulinenconvent
Op de zolder van museum Het Ursulinenconvent is een tentoonstelling ingericht over de familie
Henquet. Aan de hand van vele foto's, documenten en gebruiksvoorwerpen wordt de geschiedenis
geschetst van de generaties Henquet, die in Eijsden een belangrijke rol hebben gespeeld als
stroopmakers, bierbrouwers en slachters.

Nog veel mensen zullen zich de slagerij aan
de Wilhelminastraat, de stroopfabriek aan de
Prins Hendrikstraat en de brouwerij aan de
Kerkstraat van Henquet (of Hingking, Zoals men
pleegt te zeggen) herinneren. Leden van de
uitgebreide Henquetfamilie vervullen ook nu
nog een actieve rol in het gemeenschapsleven
van Eijsden. Datjuist maakt de tentoonstelling
zo de moeite waard. Het is de weerslag van een
nog levende geschiedenis.

Door Lucia Geurts

Het initiatief voor de tentoonstelling, die
is ingericht door familieleden in nauwe
samenwerking met Het Ursulinenconvent,
werd geboren tijdens de viering van het
veertigjarigjubileum van de Stichting Uit
Eijsdens Verleden in oktober 2015. Aanleiding
was de fototentoonstelling over de Eijsdense
middenstand. Daaruit bleek welke belangrijke
rol de Henquets in Eijsden hadden gehad in het
midden- en kleinbedrijf. Uit de tentoonstelling
blijkt ook hun grote maatschappelijke en
culturele betrokkenheid.
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Na met de lift de zolder onder de sfeervolle
hanenbalken te hebben bereikt, word je via
een enorme foto meteen bij binnenkomst
welkom geheten door de verschillende nazaten
vanjoannes Wilhelmus Henquet en Maria
Rosa Schiffelaers, de voorouders die in 1879
trouwden en zes kinderen kregen. Aan een van
de wanden hangt de volledige stamboom, een
indrukwekkende lijst, want de families waren
over het algemeen kinderrijk. Wie de looproute
van de tentoonstelling volgt, wordt via foto's,

Foto: Guy Schroen

Een van de oudste documenten is een paspoort
van joannes Wilhelmus uit 1861, waarin staat dat
hij milicien is. Ook hangt er een grafrede van
25 mei 1892 in het Frans, uitgesproken bij het
overlijden vanjean Henquet. We zien een foto
van karren met korven erop, genomen bij de
veiling bij het station. Er hangen schilderijen van
Petrus Wolfs van een van de woonhuizen en van
het fabrieksaanzicht vanaf het spoor. Er prijkt
een aansprekend affiche van de brouwerij
De Haan. We leren de samenstelling van stroop
en zien dat er bij de slagerij aan de
Wilhelminastraat nog buiten geslacht werd. De
verschillende gebruiksvoorwerpen versterken de

teksten en oude documenten ingewijd in de
ontwikkeling die de verschillende takken van de
familie hebben doorgemaakt. De nadruk ligt op
de drie bedrijfsactiviteiten van de familie
(stroopmakerij, bierbrouwerij, slagerij), maar
er is ook aandacht voor liefhebberijen, zoals
duivenmelken en jagen. We zien dat enkele
Henquets talent hadden op het gebied van
schrijven, tekenen en muziek. Een gedicht van
Zjif Hingking in dialect illustreert dat (zie ook
UEV 127, p. 39).

beelden en zorgen voor een nostalgisch gevoel
van herkenning. De tentoonstelling is zeker
een bezoek aan het familiemuseum waard.
Een mooie gelegenheid om ook de rest van het
interessante museum te bekijken.
De tentoonstelling is nog te zien tot april 2017.
Meer informatie:
www.museum.ursulinenconvent.com

Zie voor meer informatie over de familie Henquet:
Uit Eijsdens Verleden, o.a. nr. 40 (december 1987)
en nr. 76 (november 1997). Op de website van de
stichting kan men alle vindplaatsen van Henquet
opzoeken: www.eijsdensverleden.nl



Het midden- en kleinbedrijf in de
gemeente Eijsden (aanvullingen en slot)
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. Nog eenmaal publiceren wij de korte geschiedenis van vier verdwenen zaken. Dan zetten
wij voorlopig een punt achter dit onderwerp om ruimte te maken voor weer andere en eveneens
interessante onderwerpen.
Eerdere publicaties over dit onderwerp staan in de nummers 130 (december 2013),
131 (april 2014), 134 (december 2014), 136 (oktober 2015), 138 (juni 2016) en 139 (september 2016).

Kruidenierszaak Stevens-Warnier

jean Stevens met dochter Elly voor de winkel n de
Kapeikesstraat.

Elisabeth Hessels trouwde met Martinez
Warnier. Ze woonden in Mariadorp. Daar werd
hun enige dochter Annie geboren. ln 1929 lieten
zij een huis bouwen in Hoog-Caestert, aan de
Kapelkesstraat 36. Martinez werkte toen bij de
spoorwegen en later bij de Zinkwit. Elisabeth

Door Marie-Anne van der Cruiis-Giiissen

begon een kruidenierszaak. Er werden onder
andere bonen, erwten en suiker verkocht,
alles los en afgewogen. Veel klanten uit België
kwamen er roomboter kopen en smokkelden
deze, verstopt in speciale vakken aan de
binnenkant van de jas, over de grens. Annie
trouwde in 1945 metjef Stevens. Ze bleven bij
haar ouders wonen en kregen drie kinderen:
Marlies, Elly en julie. Annie heeft samen met
haar moeder de winkel gerund totdat haar
oudste dochter Marlies, getrouwd metjean
Weijsen, in 1970 de winkel overnam. Marlies en
Jean kregen een dochter, Petra. Marlies heeft
nog tien jaar de kruidenierszaak voortgezet tot
1 januari 1980.

Guillaume Pinckaers, meester-schoenmaker

Leja, Fon en Ans voor schoenmakerij Pinckaers in
de Diepstraat. Foto EV 94130.
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ln het pand aan de Diepstraat nr.1, waar nu
restaurant Vanille gevestigd is, heeft tot 1975
meester-schoenmaker Guillaume Pinckaers
zijn schoenmakerij gehad. Hij werd geboren
op 1 januari 1913 en huwde in 1940 met Mara
Catharina van Weert. Uit het Arbeidsregister,
als bedoeld in artikel 68 der Arbeidswet 1919,
is afte leiden dat Guillaume rond 1932/1933
een gezel in dienst had, namelijk Hendrik
Hubert van Houtem, geboren op 7 maart 1915.
De schoenmakerij was toen reeds gevestigd
aan de Diepstraat, die toen nog Dorpstraat
heette. ln 1931 was het pand verbouwd tot
woon-winkelhuis. Tot de speciale klanten van
Guillaume Pinckaers behoorden de Zusters
ursulinen aan de Breusterstraat en de paters
van Marian Hill in het voormalige kloostertje
te Breust. Verder had hij nogal wat klandizie
uit de Belgische grensstreek. De ingang van
de schoenmakerij bevond zich (staande voor
het pand) aan de rechterkant. Via de veranda
kwam je in de werkplaats, die grensde aan het
steigske. Dit was een voetpad dat liep van de
Schoolstraat (Kattestraat) via een wandelpoortje
door de weilanden van melkboer Claessens
(Sjeuf), om via een tweede wandelpoortje uit
te komen in de Wilhelminastraat ter hoogte
van de voormalige bakkerijjeukens. Guillaume
Pinckaers overleed op 19 september 2003 in
bejaardencentrum De Bron in Eijsden.

Kruidenierszaak Anneke en Victor Meertens-
Claessens
Na tweejaar in Hasselt in een kruidenierswinkel,
genaamd Centra, gewerkt te hebben, kocht
Victor Meertens, gehuwd op 22 april1953 te
Eijsden met Anneke Claessens, circa 1957
een stuk grond aan het Veldje, hoek Prins
Bernhardstraat, om er een woning met winkel
te bouwen. De kruidenierswinkel werd geopend
in 1959 en had geen eigen naam. Omdat men
er bij besteding van iedere vijf gulden Avanti-
Zegels uitgaf, kreeg de Zaak in de volksmond de
naam Avanti. Anneke werkte met veel plezier in
haar winkel op het Veldje. Victor had reeds zijn
transportbedrijf beëindigd en ging werken op de
sanitairafdeling van de Sphinx in Maastricht. ln
de weekends deed hij de administratie van de
winkel. De kruidenierswinkel bestond tot circa
1975. Daarna huurde de firma Van der Woej
de winkel om er gordijnen te verkopen. ln 1977
kocht de firma Wolters het pand van Meertens-
Claessens aan het Veldje. Wolters was in 1969
aan de Wilhelminastraat 7 een zaak begonnen
voor woninginrichting, textiel, fournituren en
garens en lingerie. De verhuizing naar het Veldje
was een gouden greep. De firma Wolters kon
haar zaak uitbreiden. Het bedrijf is nog steeds
gevestigd aan het Veldje. De zonen Wil en
Teun en diens vrouw Laurette hebben de zaak
inmiddels overgenomen van hun ouders.

Kruidenierszaak
Anneke en Victor
Meertens-Claessens
aan het Veldje.



Drogisterij Hans Eikenboom
Hans Eikenboom begon in dejaren '70 een
drogisterij in het pand Wilhelminastraat 37. Hij
huurde de winkel van de familie Theunissen. Het
was een speciaal winkeltje: het stond van onder
tot boven propvol met allerlei drogisterij- en
parfumerie-arti kelen. Alleen Hans kon tussen de
vele stapels op de grond en in de vitrines alles
precies terugvinden. Kenmerkend was ook de
oranje-zwarte tapijtstofzuiger die vaak buiten
stond en dieje kon huren voor weinig geld. De
service was uitstekend. Hans was deskundig
en gaf goede adviezen. Was een artikel niet
voorradig, dan werd het besteld en kon je het

binnen twee dagen afhalen. De winkel had ook
een sociale functie. Hans maakte graag een
babbeltje met de ouderen in de buurt. Samen
zaten ze buiten op de vensterbank (binnen was
geen plaats) te genieten van een kop koffie.
Dertigjaar lang kwam hij dagelijks met veel
plezier met de (brom)fiets van Maastricht naar
Eijsden. Hij voelde zich er thuis en genoot van
zijn drogisterij. De concurrentie werd echter
steeds groter en toen hij de pensioenleeftijd had
bereikt, werd het tijd om te stoppen. Nu kan hij,
als liefhebber van klassieke muziek, genieten
van concerten die hij geregeld in Luik bezoekt.

Het vertrouwde
beeld van Hans
Ejkenboom voor
zijn winkel.
Foto EV 9255.

Correcties

Naar aanleiding van het verhaal over levensmiddelenbedrijf W. Van der Venne-Habets in het vorige
nummer ontvingen wij een reactie van zoon Frans van der Venne. Hij wijst erop dat in de tekst
de naam onjuist vermeld staat: het moet zijn Van der Venne (met een r). Voordat Wim van der
Venne zijn eigen zaak begon, heeft hij velejaren voor bedrijven gewerkt, zoals de Maastrichtse
venNarmingsindustrie, de firma Sondeijker te Maastricht en een firma in Hoensbroek. Wim van der
Venne begon op z'n 48Ste een eigen zaak en runde die tot aan zijn pensioen.

Ook in het artikel over de firma Dessart woninginrichting was een onduidelijkheid geslopen. Dessart
was eerst gevestigd aan de Wilhelminastraat 19, door vernummering 61. Daar zijn nu appartementen
gevestigd. Vervolgens verhuisden zij naar de overzijde van de straat naar nummer 63, waar later zich
diverse supermarkten, waaronder de Lidl, hebben gevestigd.
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Kent u ze nog?

Bronkmaandaggroep 1942 (nr. 139)

Meteen nadat het vorige nummer van Uit Eijsdens Verleden op de mat was gevallen bij
Elly Huijnen-Wolfs, klom zij in de pen om de redactie blij te maken met de volgende namen bij de foto
van de Bronkmaandaggroep uit 1942.

5.
7.
16.

25.
30.
35.
37.
38.
42.
44.
45.

Mathieu Wolfs
Guus Wolfs
Amelie Meertens-Theunissen
(van wie de foto afkomstig is)
Maya Wolfs
Annie Reintjens
Cia Wolfs
Jeanne Rutten-Henquet
jean Richelle
Wies Reintjens
Vic Theunissen
Henri Taymans

Elly schrijft: "lk hoop dat ik mij niet vergis. Van Mathieu en Guus Wolfs ben ik heel zeker. Dat waren
broers van mijn pa. Oom Guus was mijn lievelingsoom."

Hartelijk dank, Elly. Wie volgt? Omdat de foto vorige keer wat klein uitgevallen was, plaatsen we hem
nog eens.



De familie Lambert uit Breust 1788/1789-1975

De familie Lambert was een bekende familie uit Breust. Oudere Eijsdenaren zullen zich kinderen
uit dit geslacht wellicht nog wel herinneren. Miep Claessen is de kleindochter van een van hen. Zij
is op zoek gegaan naar de geschiedenis van haar voorouders en dit resulteerde in onderstaand
verhaal.

Mijn naam is Miep Claessen en ik ben een
kleindochter van de uit Breust afkomstige
Mariajosephina Claessen-Lambert. Door de
verhalen van mijn vader Louis Claessen ben ik
nieuwsgierig geworden naar de geschiedenis
van de familie Lambert waarvan twee
familieleden tot 1975 in de Breusterstraat
hebben gewoond. Niet alleen de verhalen van
mijn vader maar ook de bidprentjes die ik in
de missalen van mijn oma aantrof, hebben
mij aangezet tot het zoeken naar gegevens
over mijn voorouders uit Breust. Dit was geen
gemakkelijke opgave. Het enige document
van de eerste voorvader dat ik in de Breuster
archieven gevonden heb, is een aanvraag voor
een paspoort uit 1795/1796. Het paspoort was
bestemd voor mijn oudvaderjoseph Lambert,
die in Breust woonde. Op deze aanvraag
stonden weliswaar de namen van zijn ouders

Door Miep Claessen

en zijn geboorteplaats, maar de namen waren
deels fout geschreven en de plaatsnaam stond
ook niet correct vermeld. Namen werden in
die tijd vaak opgeschreven zoals ze werden
uitgesproken, waardoor ze niet altijd op de
juiste manier werden weergegeven.
Doordat er in de aanvraag voor het paspoort de
vermelding Canton de La Roche voorkwam, ben
ik op goed geluk bij de gemeente La Roche-en-
Ardenne in de Belgische provincie Luxemburg
en bij de Archives de I'Etat à Saint-Hubert gaan
informeren of daar iets bekend was over deze
familie. Dat leverde inderdaad dejuiste namen
van de ouders en dejuiste plaatsnaam op. De
genoemde geboorteplaats Moussenet bleek een
patroniem te zijn van Mousny. Met deze
aanvullende gegevens heb ik uiteindelijk de
ouders en verdere familieleden van joseph
gevonden in de Belgische archieven.

.___- _~'_'_J-'_-_'-

Het huis van de familie Lambert aan de Breusterstraat, dat in de jaren zeventig is afgebroken.

37



38

Stephanus (Etiënne) Lambert 1729-?
Stephanus Lambert en Marie-Françoise China
zijn de ouders vanjoseph. Vanwege het
ontbreken van voldoende informatie en
bewijsmateriaal over verdere voorouders
beschouw ik Stephanus voorlopig als stamvader.
Hij is in juli 1729 geboren in Mousny, een klein
gehucht dat behoort tot de gemeente La Roche-
en-Ardenne. Er wonen nog steeds mensen met
de naam Lambert in dit gehucht. Stephanus,
ook wel Etiënne genoemd, was vermoedelijk
een zoon van Englebert Lambert en Margarethe
Bartelomer/Bietmin.

Marie-Françoise, de moeder vanjoseph, is in
juni 1731 geboren in Champion, een dorp dat nu
deel uitmaakt van de gemeente Tenneville. Zij
was de dochter van Nicolas China en Françoise
Babus. Stephanus en Marie-Françoise kregen
samen minstens zeven kinderen. Een van die
kinderen, mijn oudvaderjoseph, is op enig
moment uit Mousny vertrokken en heeft zich
rond zijn 25e levensjaar in Breust gevestigd.

Hendrikjoseph (Joseph) Lambert 1762-1824
Joseph was het vijfde kind in het gezin Lambert-
China. Hij is in 1762 geboren in Mousny en op
29 oktober 1762 gedoopt1 in de parochie Saint-
Remy te Ortho (nu behorend tot de gemeente
La Roche-en-Ardenne). Hij kreeg de doopnamen
Henricusjosephus. Omstreeks 1788/1789
heeft hij zich in Breust gevestigd. Dit blijkt uit
de Franse volkstelling van het Canton Eijsden
uit 1796. ln dit register staat vermeld dat hij op
dat moment 32jaar zou zijn en al zevenjaren
in Breust woonde. Zijn "e'pouse” (echtgenote)
was Anna Wolfs. Hij gaf aan als 'jardinier"(hier
waarschijnlijk groentekweker) in zijn onderhoud
te voorzien. Later was hij fruitkoopman (1798),
dagloner (1802) en landbouwer. Op 3 oktober
1795 isjoseph te Breust getrouwd met Anna
Wolfs. Zij was een dochter van jacques Wolfs
en Anna Bovy, beiden ook afkomstig uit Breust.
Joseph en Anna kregen samen zeven kinderen.

Naast zijn dagelijkse bezigheden alsjardinier/
fruitkoopman/dagloner hield joseph zich ook
bezig met het lokaal bestuur. Hij was van 1801
tot 1819 (in de Franse tijd)Adjoinf au Maire

van Breust, een soort locoburgemeester/
wethouder, al kun je die functie van toen niet
vergelijken met de functie zoals die nu Wordt
vervuld. Mogelijk was zijn kennis van de Franse
taal een van de redenen waarom hij deze post
bekleedde. Van 1819 tot aan zijn dood op 4
september 1824 was hij burgemeester van de
gemeente Breust.

Het is niet duidelijk waarom de Franstalige
Joseph het Waalse Mousny voor Breust
verruilde. Mogelijk ligt een economische reden
hieraan ten grondslag. Dankzij de relatieve
welvaart was Nederland tussen 1750 en 1914
een geliefde bestemming voor migranten
uit de buurlanden en de rest van de wereld.
Dat leidde tot de komst van een gevarieerde
groep seizoenarbeiders, trekhandelaren,
arbeidsmigranten, vluchtelingen, asielzoekers
en gezinsherenigers, onder wie veel Belgen.
Zij vormden na de Duitsers de omvangrijkste
groep migranten in Nederland. ln tegenstelling
tot de Duitsers, die zich vooral in de steden
concentreerden, trokken de Belgische migranten
ook naar de plattelandsgemeenten.2

johannes Nicolaes Uan) Lambert 1796-1854
De oudste zoon vanjoseph, mijn
betovergrootvaderjoannes Nicolaas (Jan of
Jan Klaas genoemd), werd op 10 september
1796 geboren te Breust. Hij werd tussen 19 en
25 februari 1825 als opvolger van zijn vader
benoemd tot burgemeester (schout) van Breust.
Hij is dit gebleven tot de opheffing van deze
gemeente in 1828. Van 1829 tot 1836 was hij
wethouder van de nieuwe gemeente Eijsden.
ln 1836 (Belgische tijd) werd hij benoemd tot
burgemeester van die gemeente. Hij oefende
dit ambt uit tot 1842. jan was niet alleen
burgemeester maar ook fruitkoopman.

Jan trouwde op 6januari 1825 met Maria Agnes
Broers, die afkomstig was uit Oost. Zij was de
dochter van Wilhelmus Broers en Maria Barbara
Cruijen uit Eijsden.Jan en Maria kregen maar
liefst 13 kinderen. ln die tijd was dat niet zo
uitzonderlijk. jan leed, volgens de tekst op zijn
bidprentje, aan een lange en kwijnende ziekte,
waaraan hij op 3 april 1854 in Breust overleed.



Gemeentehuis Breust
jan Lambert Was, zoals gezegd, de laatste
burgemeester van zelfstandig Breust. Bij
zijn benoeming kreeg hij een deel van het
kluusjterke, het in 1971 afgebroken klooster bij
de kerk van Breust, aangeboden als Woning en
tevens als gemeentehuis. jan Lambert Wenste
daar echter geen gebruik van te maken omdat
hij van mening Was dat dit gebouw, door het
kapittel van Saint-Martin te Luik aan Breust
geschonken, geheel ten dienste van de kerk
moest blijven. Het gebruik van kerkelijk goed
door de overheid lag nogal gevoelig, aangezien
de Fransen tijdens hun verblijf hier allerlei
kerkelijke goederen in beslag genomen hadden.
Tijdens het burgemeesterschap van jan Lambert
Waren die aan hun rechtmatige eigenaren
teruggegeven. Dat lag nog vers in het geheugen.
Het Was dan ook beslist niet onverstandig van
Lambert om geen gebruik te maken van het
aanbod.

De burgemeester ging in Hoog-Caestert
Wonen op de Kerenshof en daar kwam ook het
gemeentehuis. Het gemeentehuis van Breust
lag in die tijd dus in Hoog-Caestert. Lang duurde
het verblijf daar niet. Na korte tijd vestigde
de burgemeester zich in een huis aan de
Breusterstraat. Het huis stond op de plaats Waar
later Breusterstraat 14 Werd gebouwd. Het moet
een vrij groot huis zijn geweest met een rieten
dak, hardstenen omlijstingen van ramen en
deuren en ook in gebruik bij de burgemeester
van Eijsden. Het rechterdeel was bestemd voor
de gemeente Eijsden en burgemeester Lambert
kreeg ten behoeve van de gemeente Breust het
linkerdeel toebedeeld. De grens tussen beide
gemeenten liep in het midden van de nèèëre
(Eijsdens dialect voor smalle gang). De beide
burgemeesters konden het goed met elkaar
vinden. Het huis moet begin twintigste eeuw
(voor 1910) zijn afgebrokenB.

Bij Koninklijk Besluit van 22juli 1825 werdjan
Lambert ook benoemd tot burgemeester van
Mesch. Deze benoeming weigerde hij, omdat
hij liever burgemeester van Breust bleef en

beide functies niet wilde of kon combineren.
Bij Koninklijk Besluit van 6 maart 1828 werden
Breust en Eijsden samengevoegd tot de nieuwe
gemeente Eijsden met Graaf de Geloes als
eerste burgemeester. Op 28 januari 1829 werd
Jan Lambert tot Wethouder (assessor) benoemd.
Het gerucht gaat dat hij die wethouderspost
gekregen heeft als goedmakertje, omdat hij
geen burgemeester Was geworden. ln 1830 viel
Eijsden ten gevolge van de Belgische Opstand
aan België toe. Bij besluit van Koning Leopold l
der Belgen van 14 oktober 1836 werd johannes
alsnog benoemd tot burgemeester van "Eijsden,
regter Maasoever". Hij heeft hiertoe de volgende
eed afgelegd: "lk zweer getrouw aan de Koning,
gehoorzaamheid aan de grondwet, en aan
de wetten van het Belgische Volk". Niet veel
later veranderde de situatie nogmaals. Vanaf
1839 behoort Eijsden Weer tot het Koninkrijk
der Nederlanden. De zittende bestuurders
bleven voorlopig op hun post. Wel moesten zij
de eed of belofte van trouw aan het nieuwe
gezag afleggen. ln juli 1839 ondertekendejan
de "akte van beëdiging of belofte van trouw
aan de Koning, Groot-Hertog van Luxemburg'.
Zijn burgemeesterschap eindigde in 18424 De
gemeente Eijsden heeft in de jaren '70 een straat
vernoemd naarjan Lambert als eerbetoon
aan de laatste burgemeester van de gemeente
Breust. De Burgemeester Lambertstraat is een
zijstraat van de Emmastraat.

Van 1849 tot aan zijn dood in 1854 wasjan
kerkmeester in de functie van ontvanger van de
Kerkfabriek van de parochie Breust-Eijsden.5

Volgens de kadastrale atlas van Eijsden 18406
bezatjan Lambert drie percelen grond: een
boomgaard, groot 3310 m2, een tuin, groot 1045
m2, en een perceel waarop zijn huis gebouwd
was, 380 m2 groot. De percelen waren gelegen
op de hoek van de Breusterstraat met het
Lambèresteegske. De naam van dit steegje is
waarschijnlijk ontleend aan de familie Lambert.
Het steegje bestaat niet meer. De Woning, tuin
en boomgaard bevonden zich recht tegenover
de huidige Treffersteeg.
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Jan Nicolaes (Nicola) Lambert 1836-1910

Links "Grampa” Nicole Lambert, 13 februari 1907.
Rechts "Gramma" Maria Lambert- Wolfs ter ere van
haar negentigste verjaardag in mei 1945.
Op de achtergrond het ursulinenklooster.

jan Nicolaes, Nicola genoemd, werd op 25
september 1836 geboren te Eijsden. Hij was
het negende kind van het echtpaar Lambert-
Broers. Hij was landbouwer, fruitkoopman en
caféhouder van beroep. Hij trouwde op 23 juni
1882 te Eijsden op 46-jarige leeftijd met de toen
pas 27-jarige Maria Anna Sophia Wolfs, dochter
van Pieter Martin Wolfs en Maria Sophia Nijsten,
beiden afl<omstig uit Eijsden.

Naar het schijnt heeft Nicola op de dag dat
Maria Wolfs geboren werd geroepen: "Met
dat meisje ga ik trouwen, die is voor mij". Hij
heeft ondanks het leeftijdsverschil van bijna 20

1883-1952

jaar Zijn woord gehouden en is met zijn Marie
getrouwd.7 Zij kregen samen tien kinderen.
Volgens de familieverhalen had Nicola een
bijnaam. Hij werd: "Nicola met de lang naos”
genoemd. Het laat zich raden waarom.8 Nicola
stierf te Eijsden op 2 november 1910. Hij was
toen 74jaar. Zijn vrouw Marie is gestorven op 7
januari 1947, op 91-jarige leeftijd.

Nicola Lambert werd in 1889 lid van de
Aartsbroederschap van de Heilige Familie te
Breust-Eijsden. Hij was prefect van sectie lll,
Eijsden l.

Toen Nicola in 1882 trouwde met Marie Wolfs
(van Aan de Stiegel) ging het stel aan de
Maas wonen. ln 1885 verhuisden zij naar de
Breusterstraat. Zoals blijkt uit een 'Akte van
verlof tot verkoop van alcoholhoudenden drank,
anderen dan sterken drank' uit 1905, begonnen
zij daar op nr. 165 een café.9 Uit de omschrijving
in de akte blijkt dat er drank verkocht werd in
het vertrek dat direct aan de straat grenst en
in het daarachter gelegen vertrek, de latere
salon (goede kamer) en woonkeuken. Willem,
de oudere broer van Nicola, was eveneens
herbergier/caféhouder. Zijn cafe lag aan de
Vroenhof.

Omdat er mogelijk nog mensen in Eijsden
wonen die zich de generatie van de kinderen
van Nicola en Marie Lambert-Wolfs nog kunnen
herinneren, volgt hier een overzicht van hun
kinderen.

Guillaumejoseph, roepnaam Giljom. Hij was de oudste zoon. Geboren te
Eijsden op 22juni 1883. Hij heeft verschillende beroepen gehad en hij is
ook enkele keren failliet gegaan. Hij was o.a. kippenfokker. Hij trouwde met
Pauline Noppeney, afl<omstig uit Luik. Zij kregen samen vijf kinderen. Giljom
is te Brussel overleden op 3 augustus 1952.



1884-1977

1890-1975

Maria Anna Sophia, roepnaam Sophie. Geboren te Eijsden op 20 december
1884. Als jong meisje (1 5/1 6 jaar) werd Zij door de gravin van het kasteel te
Eijsden gevraagd om gouvernante te worden van de adellijke Louise Van den
Berch Van Heemstede. De familie was regelmatig op bezoek in het kasteel
van Eijsden maar woonde in Den Haag. Zij verbleven ook vaak in Brussel.
Dus Sophie reisde regelmatig van Den Haag naar Brussel v.v. Toen Louise
trouwde met de Fransman Gilbert Lamothe werd aan Sophie gevraagd om
mee te gaan naar Parijs. Ze werd later ook gouvernante van de kinderen van
Louise. Als Sophie in Frankrijk was, had Zij heimwee naar Eijsden en als zij
weer eens in Eijsden was, had Zij weer heimwee naar Frankrijk. Zij was dus
eigenlijk nergens echt thuis. Zij verbleef vaak in het Kasteel La Chesnaye in
Athée-sur-Cher, eigendom van de familie Lamothe. Dit kasteel werd later
een verzorgingstehuis waar Sophie woonde tot aan haar dood in 1977. Zij
ligt begraven op het dorpskerkhof van Athée-sur-Cher.

Agnes Maria Barbara, roepnaam Anjès. Geboren te Eijsden op 19januari
1886. Zij trouwde met de in Moelingen geborenjulien Brennenraedts.julien
was in de Eerste Wereldoorlog gevlucht naar Eijsden. Hij kreeg een baan bij
een van de mijnen, Zodat hij en Zijn vrouw naar Heerlerheide verhuisden. Zij
kregen twee kinderen. Hun dochter heet Mya Brennenraedts. Zij heeft o.a.
het boek Breve aon Mène, vertellingen uit Eijsden, geschreven. Anjès stierf op
10 november 1978 in een verzorgingstehuis in Geleen.

jozef Martinus, roepnaam Zjozef of Zjef. Geboren te Eijsden op 4 maart
1889. Hij bleefjoënkmaan, vrijgezel. Hij verdiende de kost met een klein
boerenbedrijf dat bestond uit een paar koeien, varkens en kippen. Hij
bezat ook een paar weilanden met daarop fruitbomen. Hij woonde tot aan
Zijn dood samen met Zijn Zusjosephine in de ouderlijke woning aan de
Breusterstraat. Nadat Zijn Zus was opgenomen in een verpleegtehuis, heeft
hij geen enkele nacht meer in Zijn bed geslapen maar bleef hij beneden in de
keuken in Zijn stoel slapen. Vlak voor Zijn overlijden werd hij opgenomen in
het Ziekenhuis. Hij stierfte Maastricht op 22 juni 1975.

Mariajosephina, roepnaam Zjozefien. Geboren te Eijsden op 25 februari
1890. Haar wens was modiste te worden in Maastricht. Haar moeder vond
echter dat Zij thuis moest blijven om haar te helpen op de boerderij en in
het huishouden. Vroeger was er geen sprake van een bejaardentehuis en
dus bleef Zjozefien thuis orn voor haar moeder en broer te Zorgen. Zij is
ongetrouwd gebleven. ln haar laatste levensjaar is Zij opgenomen in een
verzorgingstehuis in Geleen waar ook haar Zus Anjès verbleef. Zij is in
Geleen gestorven op 24 september 1975.
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toelichting Zal geven.

Mariajosephina, roepnaam Maria. Geboren op 30 maart 1887 te Eijsden.
Zij trouwde met Louis Claessen. Dit is mijn oma over wie ik afzonderlijk een

1887-1976

Victor Victor Egidius Hubertus, geboren te Eijsden op 20juli 1891. Gestorven te
1891-1894 Eijsden op 24januari 1894.

N.N. Op 21 november 1894 is een zoon levenloos geboren.
1894-1894

Victor Victor Mathieu, geboren te Eijsden op 26 december 1897. Gestorven op 11
1897-1898 september 1898.

1899-1984

Maria josephine (Mària) Claessen-Lambert
1887-1976
Tot slot van deze Lambert-tak mijn oma Maria
Lambert. Zij was het vierde kind van Nicola
en Marie Lambert-Wolfs en werd geboren te
Eijsden op 30 maart 1887. Maria was een pienter
meisje. Zij werd onderwijzeres en behaalde
daarnaast een aantekening voor "Nuttige
handwerken", een akte van bekwaamheid
voor schoolonderwijs in de "Fransche Taal"
en een akte van bekwaamheid voor huis- en
schoolondenNijs in de "Vrije- orde-oefeningen
der Gymnastiek". Zij werd op 10juli 1905

Eugène Louis, roepnaam Eugène. Geboren te Eijsden op 18 april 1899.
Omdat twee kinderen met de naam Victor op heel jonge leeftijd gestorven
waren, durfden de ouders het niet aan om dit kind Victorte noemen en
kozen zij de naam Eugene. Hij werd leraar Engels. Hij trouwde met Ninette
Theunissen, ook afl<omstig uit Eijsden. Zij was de dochter van Petrus
Hendricus Theunissen en Anna Maria josephina Alexandrina Haenen. Samen
kregen zij vier kinderen. Eugene is gestorven te Maastricht op 16juni 1984.
De naam Lambert wordt voortgezet door zijn zoon Peter die in Maastricht
woont. Peter heeft geen kinderen waardoor deze tak Lambert eindigt.

benoemd tot ondenNijzeres aan de Openbare
Lagere School te Mheer voor een jaanrvedde
van vijfhonderd en vijftig gulden en onder
de verplichting dat zij buiten de schooluren
enkele uren per week onderwijs gaf in Nuttige
handwerken. Op 1 maart 1906 aanvaardde zij
een functie als onderwijzeres aan de Openbare
Lagere Gemeenteschool te Mesch.10 Zij bleef
onderwijzeres tot aan haar huwelijk met Louis
Claessen in 1918. Maria was ook een moderne
vrouw. Zij kocht een fiets om van Breust naar
Mesch te fietsen. Volgens de geruchten was zij
de eerste vrouw in Eijsden die een fiets had. Dit



was voor veel inwoners van Breust een reden
om op straat te gaan kijken als zij voorbijfietste.
Op 15 oktober 1918 trouwde Maria met de uit
Maasniel afkomstige Lodewijkjosephjacob
(Louis) Claessen. Louis was directeur van de
Stoomzuivelfabriek Sint-Martinus te Eijsden.

Op 1 oktober 1918 kreeg Maria eervol ontslag
als onderwijzeres omdat zij ging trouwen. Louis
en Maria kregen zeven kinderen. Mijn vader
Louis was de oudste zoon. Louis sr. stierf op 54-
jarige leeftijd op 21 augustus 1940 in Maastricht.
Maria voedde haar zeven kinderen verder alleen
op. Zij werd daarbij bijgestaan door haar twee
oudste kinderen, die allebei gingen werken
om het gezin financieel te ondersteunen, en
de overige kinderen de kans te geven om
verder te studeren. Maria is op 20 januari 1976
overleden in Maastricht, de stad waar zij vanaf
1938/1939 heeft gewoond. Mijn vader Louis had
zijn hart verpand aan Eijsden, of liever gezegd
aan Breust. Hij vertelde zijn vijf dochters veel
verhalen over Eèsjde en over zijn Eijsdense

jeugdavonturen. Ook de verhalen over tant
Zjefien en noonk Zjozef en over zijn grama werden
steeds weer opnieuw verteld. Hij tekende en
schilderde graag taferelen uit het dagelijks leven
van zijn oom en tante.

Vier van de zeven kinderen Lambert (nouja,
kinderenl). V.l.n.r. josephine, Sophie, Zjozef en
Eugène Lambert. De foto is genomen tijdens een
van laatste bezoeken van Sophie aan Eijsden begin
jaren 70 van de vorige eeuw.

EpHoog
ln mijn ouderlijke woning stonden diverse snuisteren die ik als kind niet mooi vond. Als ik aan mijn
ouders vroeg of het een of ander prulletje niet naar de vuilnisbak kon verhuizen, riep mijn vader
verontwaardigd uit: "Mèh nein kinneke dat is van Eèsjde”en daarmee was de kous af. lk kon toen nog
niet bevroeden dat ik zelf met veel enthousiasme de archieven in zou gaan duiken om daar een deel
van mijn Lambertse familiegeschiedenis op te zoeken. Veel van de snuisterijen uit het huis van mijn
ouders staan nu in mijn huis te pronken. lk draag Eijsden dan ook een warm hart toe en zal beslist
nog verder gaan speuren naar mijn Eijsdense roots, want ik stam uiteindelijk ook af van Eijsdense
families met de namen Wolfs, Broers, Bovy en Cruijen. Genoeg namen dus om onderzoek naar te
doen. Ook de naam Lambert kan nog verder onderzocht worden. Nicola Lambert had nog zes broers
die de naam Lambert misschien hebben doorgegeven aan volgende generaties. Mogelijk wonen er
nog (achter)kleinkinderen van die broers en zussen in Eijsden.
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