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Van de redactie
Alles om me heen klinkt, voelt en ruikt als lente, terwijl ik dit redactioneel voonNoord schrijf. En bij
een nieuwe lente hoort een nieuwe uitgave van Uit Eijsdens Verleden. De eerste van 2017. Het is
een uitgave als een caleidoscoop met een veelkleurige variatie aan ondenNerpen uit uiteenlopende
perioden van Eijsdens verleden.

We gaan ruim zevenduizendjaar terug in de
tijd. ln het gebied rond Eijsden woonden de
laatste jager-verzamelaars en vestigden zich
de eerste boeren. Wiel Schins en jean Pierre
de Warrimont hebben uitgebreid onderzoek
naar hen gedaan. ln deze uitgave het eerste
deel van hun bevindingen.

Dan maken we een sprong naar 12 mei 1940.
De Duitsers zijn twee dagen eerder Nederland
binnengevallen. Boven Eijsden wordt hevig
gevochten met als triest resultaat vijf
omgekomen piloten. Een van hen stort neer
in een weiland bij Oost. Wie is hij?
Eddie Lewandowski geeft hem een gezicht.

Wat later in de oorlog is een foto gemaakt van
een groep mensen voor de ingang van het oude
raadhuis. Er staan nog heel wat vraagtekens bij
die we graag met uw hulp oplossen.

ln het dubbelnummer van december beloofde
Willy Gilissen dat hij een vervolg Zou schrijven op
zijn artikel over het ursulinenkerkhof in Breust.
Hij laat ons in deel 2 kennismaken met acht
zusters uit Eijsden, die tussen 1815 en 1959 zijn
begraven op de kloosterbegraafplaats.

ln 1867 kreeg de burgemeester van Eijsden
een heuse reprimande van de Commissaris
des Konings in het Hertogdom Luxemburg.
En dat alles om wat vrolijke ketelmuziek.
Onze redacteur Pierre Theunissen heeft
het officiële schrijven van de provinciale
hoogwaardigheidsbekleder ontdekt en van
commentaar voorzien.

Winand Wolfs is een man van de Maas. Wat hij
in zijn jongejaren zoal uitspookte langs en in het
water bij de monding van de Voer vertelt hij aan
redacteurjo Debeij in de vierde aflevering van
de seriejongens van de Maas.

We beginnen een nieuwe rubriek in dit nummer:
Ka! plat. Het is hopelijk het begin van een mooie
en grote verzameling Eijsdense vergeetwoorden.
Net als bij de rubriek Kent u ze nog hopen we
op uw aanvullingen en tips. We zijn trouwens
in het algemeen benieuwd naar uw reacties
op Uit Eijsdens Verleden. Schrijf of mail ons
met uw kritische noten, wijze raad of gezouten
commentaar. Complimenten zijn ook welkom.

Tot slot: geniet van de lente en geniet van deze
uitgave!

Lucia Geurts,
eindredacteur



Laatste jager-verzamelaars en eerste boeren in en
rond Eijsden - deel 1
Een nieuw stukje Eijsdense menselijke prehistorie

Tijdens een wandeling in 2003 in het gebied Caestertveld wordt de aandacht van Wiel Schins
getrokken door een donkerzwarte steen tussen het Maasgrind op een akker dichtbij de
Schansweg. Bij nadere inspectie bleek het een door mensen bewerkte steen. Bij verder onderzoek
in de buurtschap Caestert, langs de Schansweg, werden vervolgens duizenden vuurstenen
werktuigen en productie-afslagen gevonden. Een analyse van het materiaal laat toe conclusies
te trekken over de prehistorische culturen die hier verbleven. De vindplaats voegt belangrijke
informatie toe aan de prehistorische geschiedenis van Eijsden en laat met name zien dat de
vuursteenmijnbouwers van Rijckholt-St. Geertruid niet de eerste boerengemeenschap vormden.

Menselijke prehistorie in en rond Eijsden
Oude Steentijd
Wanneer We kijken naar de geschiedenis van de
menselijke bewoning in en rond Eijsden, komen
we veel interessante zaken tegen. Hierover is
ook door Stichting Eijsdens Verleden het een
en ander gepubliceerdl. ln het Savelsbos, om
precies te zijn op De Kaap tussen Rijckholt
en St. Geertruid, hebben tienduizenden tot
misschien honderdduizenden jaren geleden
Neanderthalers verbleven, die horen tot de
oudste bekende voorlopers van de huidige
mens in Nederland. We spreken van de periode
van het (Midden-)Paleolithicum, de Oude
Steentijd. We vinden op De Kaap met name
hun Werktuigen, gemaakt van vuurstenen,
die vanwege hun lange verblijf in de grond
typisch diepblauw en wit gekleurd zijn. Op een
soortgelijke kaap op de Mescherberg hebben
ongeveer 12.000 jaar geleden, tegen het eind
van het Paleolithicum, rendierjagers tijdelijk hun
kampementen opgeslagen. Ook zij bewerkten
vuursteen om er hun gereedschappen
en wapens van te maken, die daar op de
Mescherberg in groten getale gevonden zijn.
Het zijn allemaal nogjagers en verzamelaars,
die sterk afhankelijk zijn van wat de natuur hun
aan voedsel biedt. Van echte bewoning Was
nog geen sprake, de mensen trokken rond of
verbleven korte tijden op geselecteerde veilige
plekken, veelal afhankelijk van seizoenen en
beschikbaarheid van water, voedsel en geschikte
vuursteen.

Door Wiel Schins en jean Pierre de Worrímont

Nieuwe steentijd
Dan komen boeren naar het Eijsdense gebied,
die zich ergens “voor vast" gaan vestigen.
Zij verbouwen zelf hun voedsel, fokken hun
eigen vee en maken zich daarmee meer
onafhankelijk van Wat de vrije natuur hun
biedt. We spreken nu van het Neolithicum (de
Nieuwe Steentijd). De Eijsdense boeren horen
tot de Michelsbergcultuur, die duurde van
4900 tot 3100 v.Chr. Deze mensen hadden veel
vuursteen nodig van hoge kwaliteit en haalden
deze diep uit de bodem in het Savelsbos. Zeker
zo'n negenhonderd jaar lang hebben zij dat
gedaan. De oudste mijnen zoals onderzocht2
dateren uit 4316 tot 4042 v.Chr., de eerste
fase van de Michelsbergcultuur, Er kunnen
natuurlijk nog oudere mijnen aanwezig zijn,
tenslotte is er nog geen vijf procent van de
mijnen in het Savelsbos onderzocht. Dejongste
mijnbouw zoals hier gevonden dateert uit
3340 tot 3025 v.Chr., dat is al de tijd van de
zogenoemde Steingroep. Deze mijnen zijn sinds
1964 internationaal bekend en beroemd onder
de naam Prehistorische vuursteenmijnen van
Rijckholt-St. Geertruid.

Hoewel veel over de technieken van deze
mijnbouw bekend is, blijven er ook nog veel
vragen. De belangrijkste is wel waar deze
mijnbouwers hebben gewoond. Daarvan
vinden We in en rond het Savelsbos geen enkele
aanwijzing. Nu is dat op zich geen ongewoon
beeld. Hetzelfde probleem speelt ook bij de
meeste andere prehistorische vuursteenmijnen



in Europa. Duidelijk veel mijnbouwactiviteit,
maar nauwelijks of geen bewoningssporen.
Er zijn nieuwe theorieën die zeggen dat we
niet te gemakkelijk moeten denken over de
toenmalige relatie tussen werken en wonen.
Op meerdere plaatsen, Zoals in Engeland, is het
waarschijnlijk dat de mijnbouwers ergens ver
weg van de mijnen woonden, tot wel honderden
kilometers. Op bepaalde tijden, waarschijnlijk
seizoensgebonden, trokken Zij dan naar de
vuursteenmijnen, om daar wellicht een paar
maanden te blijven en weer terug te keren naar
hun nederzettingen.

Onderzoek blijft nodig
Onderzoekers vinden steeds meer aanwijzingen
dat de mijnbouw niet alleen een economische,
maar ook een culturele, spirituele of religieuze
bedoeling had. Hier en daar kunnen ze daar
ook een vorm van bewijs voor leveren3, maar
dat roept toch ook weer veel nieuwe vragen
op. ln het Savelsbos hebben de mijnbouwers
ook vuursteen bewerkt in een aantal ateliers
om er gereedschappen en wapens van te
maken, die daar bij duizenden zijn gevonden.
Ook vinden we daar overal veel afval van
vuursteenbewerking, dat op de grond is gevallen
bij de bewerking. Wat hebben ze met die
werktuigen of halffabricaten gedaan? We weten
dat een gedeelte daarvan over honderden
kilometers is verhandeld, maar de meeste
werktuigen vinden we (nog?) nergens terug. Als
men kijkt naar de grote hoeveelheid vuursteen
die gedolven is, naar berekening 15 miljoen
kilogram, dan moet er veel meer terug te vinden
zijn. Hebben ze veel daarvan meegenomen naar
hun nederzettingen en waar waren die dan? ln
de regio rondom Eijsden vinden we alleen in
Heerlerheide duidelijke restanten van bewoning
door Michelsbergers.

Na het stenen tijdperk leert de mens metalen
te fabriceren en wordt vuursteen als grondstof
vervangen. We vinden in en rond Eijsden de
restanten van deze gereedschappen, veelal van
ijzer. Hoewel het aantal vondsten groot is en
wij veel kennis hebben over de prehistorische
mens, blijven vooralsnog heel wat vragen
onbeantwoord. Aanvullend onderzoek blijft
nodig.

Vondsten langs de Maas
De Bandkeramiekers

Afb. 1 De eerste vondst, op het eerste gezicht een
dissel. Links zij-aanzicht.

Tijdens een wandeling in 2003 in het gebied
Caestertveld wordt de aandacht van Wiel
Schins getrokken door een donkerzwarte steen
tussen het Maasgrind op een akker dichtbij
de Schansweg. Bij nadere inspectie bleek het
een door mensen bewerkte steen, maar geen
vuursteen. Hij werd direct aangezien voor een
dissel of iets wat erop lijkt (Afb. 1). Een dissel
is een soort houtbeitel, stenen gereedschap
om hout mee te bewerken. Alhoewel er eerder
exemplaren van dit soort gereedschap zijn
gevonden in en rond het Savelsbos, was dit
een ongewone vondst voor Eijsden, zowel qua
voonNerp als qua steensoort. Deze dissels zijn
typisch voor een cultuur die we kennen onder
de naam Lineaire Bandkeramiek (afgekort
LBK), omdat het aardewerk is gekenmerkt door
bandvormige versieringen. De mensen uit deze
cultuur worden dan ook Bandkeramiekers
genoemd. We kennen deze cultuur erg goed
uit de regio Elsloo-Sittard (Graetheide), uit de
Haspengouw en rond de Caberg ten westen van
Maastricht. De Bandkeramiekers zijn de eerste
boeren die zich in onze regio gevestigd hebben.
Zij verbleven daar van 5300 tot 4900 v.Chr., dus
ruwweg1000jaar eerder dan de mensen uit de
Michelsbergcultuur, die zich bezighielden met
vuursteenmijnbouw in het Savelsbos. We vinden
de Bandkeramiekers hoofdzakelijk op hoger
gelegen lössgronden met een rivier of beek in
de nabijheid. Deze gronden waren belangrijk
vanwege de vruchtbaarheid voor het verbouwen
van voedsel. Vuursteen voor het maken van
werktuigen en wapens haalden zij van andere
plaatsen, onder andere uit de Banholtergrubbe.



Wetenschappelijke conclusies
Luc Amkreutz uit St. Geertruid, bezig met
afstuderen in de archeologie aan de Universiteit
Leiden, was meteen geïnteresseerd in de
vondst van Wiel Schins. Hij nam ze op de
valreep nog op in zijn scriptie4. Zijn stelling was
dat de Bandkeramiekers Zich niet uitsluitend
op de hogere lössgronden hadden gevestigd,
maar ook veel lager en dichter bij de Maas.
Die aanname was gebaseerd op het feit dat
zowel in Nattenhoven en ltteren, dicht bij de
Maas, vondsten en zelfs nederzettingen van
de LBK waren aangetroffen. Ook is er een - al
langer bekende - duidelijke nederzetting in
Luik, op het Place Saint-Lambert, ook dicht bij
de Maas. Tussen Luik en Maastricht echter was
er nog geen vindplaats bekend, althans niet
aan de Eijsdense kant van de Maas. Eijsden-
Schansweg zou weleens die ontbrekende
schakel kunnen zijn. Dat zou voor Eijsden
zelf betekenen dat er mogelijk 1000 jaar
eerder boerengemeenschappen waren dan
de tot nu (van de vuursteenmijnen) bekende
Michelsbergcultuur.

4..

Afb. 2 De Warrimont (I) en Schins (r) bij een deel
van de vondsten van Eijsden-Schansweg.

Ondertussen vond Schins langs de Schansweg
steeds meer werktuigen en afslagen (we
spreken van prehistorische artefacten), gemaakt
van vuursteen, maar ook nog een tweede
zwarte dissel c.q. bijltje. Het werd nu toch
echt interessant om de akker en de omgeving
daarvan aan een systematisch en nauwkeurig
onderzoek te onderwerpen. Veel vondsten
bleken afkomstig van de Michelsbergcultuur.
Was er misschien een relatie tussen deze

vondsten en de vuursteenmijnen? Ook werden
er kleine artefacten gevonden, die doen
denken aan de periode die we aanduiden met
Mesolithicum, de Midden Steentijd, de periode
waarin de laatste echtejager-verzamelaars
in deze contreien actief waren. Hebben hier
mensen verbleven en misschien gewoond
van generatie op generatie? Het onderzoek
heeft de moeite alleszins geloond. Duizenden
voonNerpen werden gedurende negen jaar
door Wiel Schins verzameld en aangeboden
aan deskundigen ter interpretatie. Onder
leiding van jean Pierre de Warrimont werd
een wetenschappelijk verantwoorde analyse
gemaakt en werden conclusies geformuleerd.
Er verscheen in 2013 een uitgebreid artikel in
het vakblad Archeologie5 met wetenschappelijke
verantwoording en literatuurreferenties. Het
onderhavige artikel is een meer populaire
versie van dat verhaal. Wie meer achtergrond
en detail wil weten, kan het uitgebreide artikel
raadplegen.

Beschrijving van de vondsten

Afb. 3 Oude geulen van de Maas (gearceerd) ten
noorden van de vindplaats Eijsden-Schansweg
(aangeduid met cijfer 1); bron: Renesj. (1988),
De geschiedenis van het Zuidlimburgse
Cultuurlandschap, p. 22, van Gorcum Maastricht.



Het onderzochte gebied ligt aan weerszijden
van de Schansweg. Het is ruwweg 500 meter
lang en 150 meter breed (7,5 ha) en ligt tussen
de Schansweg en de Maas, op het laagterras,
waarin we iets dieper oude geulen van de
Maas terugvinden (Afb. 3). Het omvat ook een
gerooide laagstam-boomgaard. De artefacten
zijn alle verzameld in de bouwvoor, die door
de ploeg omhoog zijn gebracht. Buiten het
onderzochte gebied is de vondstdichtheid
laag, misschien zou men daar op grotere
diepte moeten kijken. Het betrof voornamelijk
vondsten uit vuursteen, het meest gebruikte
materiaal in de steentijd en hier in Zuid-Limburg
van nature voorhanden in goede kwaliteiten.

Alle in de akkers voorkomende vuurstenen
werden verzameld, enkele duizenden stuks.
Op de eerste plaats de direct herkenbare
werktuigen, ongeveer duizend. De rest is
zogenaamde afslag. Bij de productie van een
vuurstenen werktuig worden gericht stukken
afgeslagen van een ruwe vuursteenknol. De
afslagen zijn ook belangrijk om te bestuderen.
Niet alleen om de bewerkingswijze te
achterhalen (de technologie), maar ook omdat
veel afslagen verder zijn bewerkt tot werktuigjes,
zoals messen of boortjes. ln Tabel 1 staan
de meest voorkomende soorten werktuigen
opgesomd die gevonden zijn. Een kijkje in de
gereedschapskist van de prehistorische mens.

SOORT WERKTUIG

Boortjes (priemen)

Schaven

Schrabbers

Gekerfde klingen

Pijlpunten

Klingkernen

Een (niet complete) maalsteen,
uit kwartsitische zandsteen

Klopstenen

Bijltjes, fragmenten daarvan,
ruw of gepolijst, disselachtigen

Klingen met sikkelglans (5 st)

Klingen, of fragmenten
daarvan, met en zonder fijne
bewerking van de randen
("intentionele retouche")

TOELICHTING

Om gaten te boren onder andere in kleding of in hout.

Om hout te schaven.

Om huiden van dieren af te schrabben, om kleding te maken.

Ook encoches genoemd, om houten pijlen mee te rechten.

Werden op stokken geplaatst om wild mee te doden, en met
name ook om conflicten uit te vechten.

Als basisstukken van vuursteen, gemaakt uit een ruwe
vuursteenknol; van de klingkernen (ook genoemd kernstenen)
werden klingen gericht afgeslagen.

Om graan te malen; men gebruikt twee grote vlakke stenen op
elkaar en wrijft met de bovenste over de onderste.

Om maalstenen voor graan mee op te ruwen, deze worden
(te) glad door gebruik. Meestal worden hiervoor klingkernen
gebruikt, die als klingkern niet meer bruikbaar zijn. Men
ziet duidelijk de gebruikssporen. Overigens, klopstenen om
vuursteen te bewerken zijn niet van vuursteen gemaakt (dat
zou versplinterenl), doch van harde kalksteen. Ook werden
hiervoor geweien van hert gebruikt.

Om bijvoorbeeld bomen te kappen of hout te bewerken
(maken van voorwerpen, zoals een kano).

Mesjes waarmee graan werd afgesneden, waardoor die mesjes
glad zijn geworden en een metaalachtige glans vertonen.

Mesjes die wel of niet zijn voorzien van een kartelrand,
aan een of beide kanten.

Tabel 1: Meest voorkomende typen vuurstenen werktuigen van vindplaats EU'sden-Schansweg.



De werktuigen vertonen een grote variatie aan
afmetingen, van ruwweg 1 tot 15 centimeter
lengte en breedte. Men ziet ook duidelijke
verschillen in vorm, bewerkingswijze en soorten
vuursteen. Het meest aanwezig (meer dan 80%)
is zogenoemde Rijckholtvuursteen, zoals we die
kennen van de vuursteenmijnen in het Savelsbos.
De werktuigen en afslagen zijn licht tot zwaar
gepatineerd. Men ziet dan aan de buitenkant
een verkleuring van het oorspronkelijke grijs of
blauwzwart naar wit. Dat is een venNeringskleur,
veelal omdat de vuurstenen lang onder de grond
hebben gelegen.

De culturen
Aan de hand van de hierboven genoemde
eigenschappen van de vuurstenen kan men de
ene prehistorische bewoningsfase onderscheiden
van de andere. We onderscheiden drie
hoofdperioden: Paleolithicum, Mesolithicum
en Neolithicum, ook genoemd Oude, Midden
en Nieuwe Steentijd. Elke hoofdperiode is
weer onder te verdelen, bijvoorbeeld Vroeg
paleolithicum, Midden paleolithicum en Laat
paleolithicum. Binnen deze indeling kunnen
we op nog kleinere schaal concrete culturen

benoemen, die zich onderscheiden door aparte
kenmerken op het gebied van leven, wonen,
vuursteenbewerking et cetera.
ln de praktijk kan dit echter problematisch zijn.
Eigenschappen die behoren tot verschillende
culturen kunnen elkaar overlappen. De
complexiteit kan toenemen als op één
vindplaats achtereenvolgens meerdere culturen
aanwezig zijn geweest; de archeoloog spreekt
dan van een palimpsest. Met beide problemen
hebben we bij de vindplaats Eijsden-Schansweg
te maken. Dat betekent dat er een risico is
van onterechte toewijzing van een werktuig
aan een bepaalde periode of cultuur. Om de
kwaliteit van de analyse te optimaliseren zijn
van de ongeveer 1000 gevonden werktuigen
alleen die 412 stuks geselecteerd, die voldoende
eenduidig konden worden toebedeeld aan één
bepaalde periode of cultuur. Als voorbeeld de
gevonden klingkernen (Afb. 4). De kleinste zijn
onmiskenbaar van het Mesolithicum, de grotere
van de Lineaire Bandkeramiek en de grootste
van de Michelsbergcultuur. Ze zeggen iets over
de verschillende culturen, namelijk dat men drie
duidelijk verschillende maten klingen gebruikte
voor dagelijkse activiteiten.

Afb. 4 Drie maten klingkernen, qua cultuur goed onderscheidbaar.
Links Mesolithicum, Midden-Bandkeramiek (LBK), rechts Michelsbergcultuur.
De twee artefacten links zijn afkomstig van Eijsden-Schansweg, het rechter
uit het Savelsbos, uit het vuursteenmijnengebied.



Zo komen we tot de volgende indeling (Tabel 2):

PERIODE CULTUUR AANTAL EN BESCHRIJVING
PERCENTAGE
WERKTUIGEN

Midden- Neanderthalers 1 stuk Jager-verzamelaars van 300.000 tot
Paleolithicum 40.000 v.Chr.
Mesolithicum onbepaald 72 stuks (17 %) De laatste jager-verzamelaars van 9000

tot 5300 v.Chr.
Vroeg- Lineaire 260 stuks (63 %) Eerste boeren in Zuid-Limburg van 5300
Neolithicum Bandkeramiek (LBK) tot 4900 v.Chr.

Midden- Michelsbergcultuur 80 stuks (20 %) Boeren na de LBK, vuursteenmijnbouwers
Neolithicum in Savelsbos, van 4900 tot 3100 v.Chr.
Laat- onbepaald 1 stuk Bekervolkeren van 3900 tot 1800 v.Chr.
Neolithicum
Bronstijd 1 stuk Vuursteen geleidelijk vervangen door

metaal van 1800-700 v.Chr. Daarna
komt de Ijzertijd en dan komen ook de
Romeinen.

Tabel 2.' Indeling vuurstenen werktuigen van vindplaats Eijsden-Schansweg naar culturen.

De afbeeldingen 5 t/m 9 tonen enkele voorbeelden van gevonden werktuigen, met bijbehorende
culturen. Op professioneel gemaakte tekeningen kan men in de regel beter details aflezen dan op
foto's.

Afb. 5 Vier vuurstenen
werktuigen uit het
Mesolithicum, vindplaats
Eijsden-Schansweg.
Boven links twee
duimschrabbers,
boven rechts en onder twee
klingkernen. Van elk artefact
zijn meerdere aanzichten
weergegeven.
Afmetingen.' klingkern onder
heeft hoogte van 4 cm.
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Afb. 7 Vhfvuurstenen
werktuigen van de
Michelsbergcultuur,
vindplaats Eijsden-Schansweg.
Boven links een bewerkte
kling. Beneden links een
afslagbül. Rechts boven,
midden en onder zijn
schrabbers. Van elk artefact
zijn meerdere aanzichten
weergegeven. Afmetingen: de
afslagbh'l beneden links heeft
een hoogte van 17 cm.

Afb. 6 Vijfvuurstenen
werktuigen van de
Bandkeramiek (LBK),
vindplaats Eijsden-Schansweg.
Boven 2 boren, onder drie
schrabbers. Van elk artefact
zijn meerdere aanzichten
weergegeven. Afmetingen: de
schrabber rechtsonder heeft
een hoogte van 6,5 cm.

Afb. 8 Twee klopstenen uit
de Bandkeramiek (LBIO,
vindplaats Eijsden-Schansweg.
Afmetingen: de grootste is
ongeveer 7 cm in doorsnede.



Afb. 9 Zeerfraai bewaarde
kiing met sikkeigians, uit de
Bandkeramiek, van vindplaats
Eljf'sden-Schansweg.
Gemaakt van zogenoemde
Zeven-Wegen-Vuursteen.
Links voor-aanzicht, rechts
zij-aanzicht. Afmetingen.'
hoogte 7 cm, dikte 3-4 mm.

Het leven van de Bandkeramiekers
Het Mesolithicum en de Lineaire Bandkeramiek
op deze schaal vormen een nieuwe schakel
in de verre voorgeschiedenis van Eijsden. De
Mesolithische mensen zijn de laatstejager-
verzamelaars die we kennen. Hun sporen
zijn hier niet eerder in zo'n concentratie
gevonden. Met name de aanwezigheid van
Bandkeramiekers is opvallend. Zij vormen de
eerste boerengemeenschappen die we in
Zuid-Limburg tegenkomen. We hebben er
hierboven al iets over verteld.

De oorsprong van de eerste boeren ligt in het
Nabije Oosten. Ongeveer 12.000jaar geleden
domesticeerden zij daar de eerste dieren,
voorlopers van onze varkens, runderen,
geiten en schapen. Ook teelden zij gewassen.
Vanuit het Nabije Oosten spreidde zich deze
nieuwe levenswijze uit over Europa in grote
gebieden tussen Oekraine en onze regio. De
eerste boerensamenlevingen veroorzaakten
een belangrijke breuk met de rondtrekkende
jager-verzamelaars in deze streken. Ze vormen
de basis van onze huidige maatschappij, door
op een vaste plek te wonen en te werken en
geheel zelfvoorzienend te zijn. Vanuit het

Donaugebied kwamen zij omstreeks 5400 v.Chr.
aan in het Rijndal en rond 5300 v.Chr. zien
we een eerste boerencultuur rond het Zuid-
Limburgse Maasdal, met name op de hoger
gelegen vruchtbare löss rondom de Graetheide
(in Sittard, Geleen, Stein, Elsloo, Beek) en de
Haspengouw. De mensen die hier arriveerden
brachten veel nieuwe kennis mee, die ze
aanpasten aan de lokale omstandigheden. Door
de vele vondsten, met name ook uit afvalkuilen,
weten we heel wat over de leefwijze en cultuur
van de Bandkeramiekers in Zuid-Limburg, over
hun huizen, nederzettingen, voedseleconomie,
aardewerk en grafgebruik. Er ontstonden
dorpsgemeenschappen, men bouwde grote
huizen van hout en leem, de eerste boerderijen,
van 8 tot 35 meter lang, 5 tot 8 meter breed,
maximaal 5 meter hoog, waarin mens en dier
onder een dak woonden. Ze begroeven op
systematische Wijze hun doden. Rond Elsloo
vond men tot nu toe meer dan honderd graven,
met daarin de afdrukken van lijken. Aan de
doden werden grafgiften meegegeven, zoals
versierde potten, maalstenen voor graan en
stenen werktuigen. Deze zijn vaak bestrooid
met hematiet, een rode kleurstof, waarschijnlijk
een symbool van levenskracht, een mineraal
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overigens dat men aantreft in heel Europa.
Probleem is dat veel van wat men in de grond
heeft gestopt is vergaan, met name ook
beenderen die oplossen in de verweerde en
daardoor kalkarme Zuidlimburgse löss.

De LBK-cultuur is niet zo lang in Zuid-Limburg
geweest. Zij verdwijnt plotseling na ongeveer
400 jaar (5300 tot 4900 v.Chr.). We vinden
tegelijkertijd met de LBK ook twee afwijkende
culturen, de zogenoemde La Hoguette- en
Limburg-groepen. Van deze culturen is erg
weinig bekend. Na een korte onderbreking
worden alle opgevolgd door de Rössencultuur
(4900 tot 4300 v.Chr.), genoemd naar de
plaats Rössen bij Leipzig. ln Zuid-Limburg
hebben we nog maar weinig van deze cultuur
teruggevonden, alleen wat in Maastricht-
Randwyck. Dat is op vier kilometer van Rijckholt,
waar de daaropvolgende cultuur te vinden is, de
Michelsbergcultuur, oorspronkelijk uit Noord-
Frankrijk en via het Rijnland en de Maasvallei
naar ons gebied gekomen. Deze cultuur kennen
we met name dankzij vuursteenmijnen in het
Savelsbos.

Vervolg in deel 2
ln deel 2, dat in de komende uitgave van Uit
Eijsdens Verleden zal worden gepubliceerd,
beschouwen we de vondsten in lokaal en in
groter verband. Wat zijn we te weten gekomen

1 Artikelen Stichting Eijsdens Verleden: nrs. 3/4, 42, 43, 44

over deze Bandkeramiek en Wat is hun plaats
in de regio rondom Eijsden? Ook bespreken we
enkele bijzondere vondsten (bijltjes) meer in
detail.

Verantwoording

Foto's zijn van Wiel Schins. Tekeningen van de
hand van Raf Timmermans. Dank aan dr. Luc
Amkreutz, drs. Fred Brounen (RCE), dr. Marjorie
de Grooth, Max Klasberg, jean Pierre Lensen en
Jim Pepels voor hulp bij het determineren en
interpreteren van de vondsten.

Wiel Schins is voorzitter van de Nederlandse
Geologische Vereniging (NGV), afdeling Limburg
die ook met een speciale werkgroep de
vuursteenmijnen opgroef tussen 1964 en 1972.
Hij is auteur op het gebied van de Limburgse
geologie, coproducent van een filmdocumentaire
over Eugène Dubois en bestuurslid van de Stichting
Eugene Dubois (www.wielschinsgeo.nl)

jean Pierre de Warrimont is bestuurslid van de
Archeologische Vereniging Limburg (AVL), voorzitter
van de Stichting Archeologie Actueel Limburg (SAAL)
en bestuurslid van de Stichting Eugene Dubois.
Hij is kenner en onderzoeker van de Limburgse
prehistorie en auteur van een keur aan artikelen op
dit gebied.

2 Grooth de M. c.s. (2011), New 14C dates from the Neolithic flint mines at Rijckholt-St. Geertruid,
the Netherlands, in Proceedings of the 2nd International Conference of the UlSPP Commission on Flint Mining
in Pre- and Protohistoric Times (Madrid, 14~17 October 2009), 77-89, ed. Marta Capote c.s., BAR International
Series 2260

Zie referentie in voetnoot 2.

Amkreutz L. (2004), Bandkeramiek langs de Maas, Doctoraalscriptie Universiteit Leiden, 1-170

Warrimont dej.P. & Schins W. (2013), De vindplaats Eijsden-Schansweg en LBK-vindplaatsen in het Maasdal en
in het heuvelland tussen Luik en Maastricht, Archeologie, 14, 57-77



De laatste vlucht van John Alexander Campbell
Canadese piloot sneuvelt in Oost

ln Uit Eijsdens Verleden nummer 112 maakt Bèr Pachen in zijn artikel over een herdenkingskruis
aan de Rijksweg bij Mariadorp (pp.14-16) melding van een in Oost-Maarland omgekomen piloot
met de naam John A. Campbell. Eddie Lewandowski heeft naspeuringen gedaan naar deze piloot
uit Brits-Columbia (Canada), die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog neerstortte in Oost.
Hij geeft hem een gezicht en beschrijft zijn laatste missie om zo deze onbekende soldaat uit de
vergetelheid te halen".1

Op 10 mei 1940 viel Duitsland het neutrale
Nederland, België en Luxemburg binnen.
Het Was een poging om Frankrijk, dat sedert
september 1939 met Duitsland in oorlog was,
met een verrassingsaanval2 vanuit het noorden
te kunnen verslaan. De Duitsers Waren gebaat
bij een snelle en mobiele doortocht en daartoe
moesten zij de bruggen over de te kruisen
rivieren en kanalen intact in handen zien te
krijgen. Om dat te voorkomen besloot de Royal
Air Force (RAI-j3 tot vernietiging van de bruggen
bij onder meer Vroenhoven (B) en Veldwezelt
(B). Op deze manier hoopte de RAF het Duitse
leger zo lang mogelijk op te houden, zodat de
geallieerde troepen zich konden hergroeperen
na de verrassingsaanval van 10 mei.

ln de vroege ochtend van 12 mei 1940
ondernam de RAF vanuit zowel Noord-Frankrijk4
als Groot-Brittannië diverse aanvallen op de
bruggen. Ze bestookten ook de Wegen van
Maastricht naar Tongeren, Waar Duitse colonnes
op doortocht waren. Helaas werden al deze
aanvallen onderschept door de Duitse Luflwafie
en door luchtdoelgeschut, dat rond de bruggen
Was opgesteld. De bruggen raakten slechts
lichtbeschadigd. Meteen al bij de eerste aanval
van die dag gingen zeven van de acht Britse
bommenwerpers verloren.

Laatste luchtgevecht van john Alexander
Campbell
ln de laatste missie om de bruggen bij
Vroenhoven en Veldwezelt te vernietigen Was
ook het 87e squadron5 betrokken waarinflight
ofiicerjohn A. Campbell diende. Hijzelf vloog
een Hawker Hurricane6 en begeleidde een

Door Eddie Lewandowski

groep Bristol Blenheim bommenwerpers. Om
10 minuten over tien op zondag 12 mei raakte
hij, westelijk boven Luik, in een luchtgevecht
met de Messerschmittpiloot Hauptmann Adolf
GallandV. Deze had veel ervaring opgedaan
met de Messerschmitts tijdens de Spaanse
Burgeroorlog. Galland schoot de Hurricane van
Campbell uit de lucht. Even later stortte het
vliegtuig neer in een Weide in Oost bij Eijsden.
Campbell overleefde de duikvlucht niet. Het was
zijn laatste luchtgevecht. lronisch genoeg Was
Campbells Hurricane het eerste Britse vliegtuig
dat Hauptmann Galland neerhaalde.

Adolf Galland beschreef zijn eerste
overwinningen in zijn autobiografie Thefirst cmd
the last (Methuen & Co, 1955).
“We hadden in die dagen nog nauwelijks iets
van de Engelsen gezien. Af en toe stootten
we op wat Blenheims. De Belgen vlogen
voornamelijk met wat verouderde Hurricanes
waarmee zelfs ervaren piloten Weinig hadden
kunnen uitrichten tegen onze nieuwe Bf109E's.
Zowel qua snelheid, qua klimvermogen, qua
bewapening en vooral qua ervaring en training
waren we de meerderen van hen. Het was
dan ook niet bijzonder hero'isch toen mijn
vleugelman en ik acht kilometer ten westen
van Luik op een hoogte van ongeveer 3600
meter op een formatie van acht Hurricanes
neerdoken die duizend meter onder ons
doorvloog. We hadden onze aanpak ontelbare
keren geoefend. De Hurricanes hadden ons nog
niet gezien. lk was niet opgewonden, terwijl ik
een van de acht toestellen in mijn vizier kreeg.
lk vloog er nog wat dichter naartoe zonder te
worden opgemerkt. "Iemand zou ze moeten
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waarschuwenl", maar dat zou nog stommer
zijn geweest dan de vreemde gedachten die op
dat moment door mijn hoofd gingen. lk vuurde
mijn eerste salvo van een afstand die, kijkend
naar de situatie, nog steeds iets te groot was.
lk Zat pal achter mijn doelwit. Eindelijk besefte
de arme drommel wat er aan de hand was. Hij
probeerde me nogal onhandig te ontwijken,
waardoor hij in het schootsveld van mijn
vleugelman terechtkwam. De andere Zeven
Hurricanes ondernamen geen enkele poging
om hun in nood verkerende kameraad te hulp
te schieten, maar stoven alle kanten uit. Na een
tweede aanval raakte mijn tegenstander Zonder
richtingsroer in een vrilleß. Er braken stukken
van Zijn vleugel af. Een nieuw salvo Zou alleen
maar Zonde van munitie Zijn."

Een tweede slachtoffer van Galland
Om 10.20 uur schoot Oberleutnant Galland
Zijn tweede Hurricane die dag neer. Het betrof
het toestel van sergeant Frank Howell. "lk ging
onmiddellijk achter de tweede Hurricane aan.
Deze probeerde te ontsnappen door te duiken,
maar ik Zat al snel op Zo'n honderd meter
achter hem. De Belg voerde een halve rol uit
en verdween door een gat in de bewolking.
lk verloor hem echter niet uit het oog en viel
opnieuw van dichtbij aan. Het toestel klom nog
heel eventjes, gleed toen af en boorde Zich
vanaf een hoogte van 500 meter verticaal in de
grond". De piloot sergeant Frank Howell heeft
Zich weten te redden door per parachute het
vliegtuig te verlaten en kon later in de oorlog
opnieuw ingezet worden. ln totaal gingen er
op 12 mei niet minder dan dertien Hurricanes
verloren en lieten vijf piloten het leven.

Veldgraf
Campbell werd op 13 mei 1940 naast het
vliegtuig in het veld begraven. Het veldgraf
werd gemarkeerd met een kruis. Helaas is
ondanks intensief speunNerk en navraag bij de
archieven van de Royal Airforce en het Imperial
Warmuseum te Londen geen foto vanjohn
A. Campbell beschikbaar. Wel ontdekte ik een
foto uit mei 1940 van het graf in de weide te
Oost. Op deze foto poseert Willy Arpots bij het
eenvoudige houten kruis. Het graf is voorzien
van bloemen. Op de achtergrond Zijn naast

het wrak van het vliegtuig nog twee personen
Zichtbaar. Op de achtergrond Zijn ook de
kenmerkende scheefgegroeide en vorigjaar
gerooide bomen van de Trichterweg Zichtbaar.
Op de achterkant van deze foto staat het
volgende geschreven:
"Eijsden mei 1940, bij het graf van een Engelse
piloot. Op de achtergrond het geheel verbrande
toestel. Rechts naast het kruis staat Willy Arpots.
Zijn vader was de opzichter van de Zinkwit te
Eijsden."

In de pers
Het Air Ministry Honours and Awards Committee
herdachtjohn Campbell in The London Gazette
van 31 mei 1940 op de volgende wijze:
"This ofiicer succeeded to the temporary command
of a flightjust before the German invasion of
Holland and Belgium and during the two following
days led it with great courage and determination.
He set a fine example by destroying 4 enemy
aircraft. On one occasion, when leading a flight of
seven aircraft in protection of Blenheim bombers,
he showed greatgallantry in leading his squadron
to an attack against 40 enemy aircraft.”
(Deze officier had het tijdelijke commando van
een vluchteenheid vlak voor de Duitse inval in
Nederland en België. Gedurende de twee dagen
daarna leidde hij de eenheid met grote moed
en vastberadenheid. Hij gaf een goed voorbeeld
door vier vijandelijke toestellen te vernietigen.
Toen hij een eenheid van Zeven toestellen
aanvoerde die Blenheim bommenwerpers
moesten beschermen, toonde hij ware
heldenmoed tijdens een aanval tegen veertig
vijandelijke vliegtuigen. Vert. red.)

Een opmerkelijk stukje over de crash van de
Hurricane wordt beschreven in D'r Koeënwóôf
(uitgave van de heemkring Voeren en



omstreken). ln een artikel over neergestorte
vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog wordt
eveneens melding gemaakt van de crash van
een Britse Hurricane op zondag 12 mei 1940.
Hierbij wordt een aardige anekdote verteld over
de destijds 13-jarige Ber Schuyren en Pierre
Nelissen uit Mesch: 'TenNijl de Duitse soldaten
bezig waren met het uit het wrak halen van
de Britse piloot, haalden de twee jongens er
een van de zwaar gehavende mitrailleurs uit
en fietsten daarmee (samen op een Hollandse
damesfiets) naar huis. Nog voor aankomst thuis
had Bèrke al een fikse oorveeg van een oom
gekregen. Daar bovenop kreeg hij thuis nog een
rammeling van zijn vader".

De identificatie en herbegrafenis van john
A. Campbell
Op 17 februari 1941 werd het stoffelijk
overschot te Oost opgegraven en herbegraven
op het kerkhof aan de Tongerseweg te
Maastricht. Hij kreeg graf C.C. 140 op het
stuk van het kerkhof dat bestemd was

Foto: Eddie Lewandowski

voor gesneuvelde militairen van het Britse
Gemenebest. ln de archiefstukken over de
herbegrafenis bevindt zich een illustratie,
gedateerd 23 mei 1941, van een Latijns kruis
met het opschrift:

Off,j.A. Campbell, COf. E, 39492, R.A.F., * 9,
+ 12-5-1940, CC140.

Uit de gevoerde correspondentie van
de Gemeente Maastricht met de heer
Burgemeester der Gemeente Eijsden alsmede
met de Ortskommandatur te Maastricht van
19 februari 1941 geeft de directeur van de
Algemene Begraafplaats aan dat hij “de eer
heeft mede te delen dat, in verband met de
opgraving van een onbekend lijk van een
vliegenier, gesneuveld in een gemeente
ter plaatste genaamd Oost in een weiland
gelegen in het Maasveld, hij op dit lijk een
erkenningsteken met het inschrift: j.A. Campbell,
Offr, cof E, 39492, R.A.F aantrof'. Ter illustratie
werd in de zijlijn van de brief een cirkelvormig
identiteitsplaatje weergegeven. Tevens geeft
hij aan dat op een houten kruis, staande op het
graf, vermeld stond:
Hier ruht ein englischer Plieger, 12-V-1940.
"Hiermee kon de identiteit van de onbekende
piloot vastgesteld worden", aldus de directeur
van de Algemene Begraafplaats Maastricht.

Bij de identificatie werden op het stoffelijk
overschot verder de volgende zaken
aangetroffen:
1 erkenningsteeken
1 lederen polsarmband
1 uniformknoop
1 Fransch 10 cent. stuk
1 zakmes merkj.A.C.10 from E.A.B.
1 stuk handschoen
1 bril in etui
1 zakdoek
1 stuk van helm
1 stuk zwart doek
Deze op het stoffelijk overschot gevonden
voonNerpen werden aan het Roode Kruis
afdeling Maastricht overgedragen.

1'5
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Laatste rustplaats
Op de Algemene Begraafplaats aan de
Tongerseweg is nog steeds een stuk
gereserveerd voor de gesneuvelden in de
Tweede Wereldoorlog van het Britse Gemene
Best. Het graf van John A. Campbell is, Zoals
bij alle gesneuvelde militairen, door de
Britse overheid voorzien van de standaard
karakteristieke marmeren steen met daarin
uitgehouwen het embleem van de Royal Air
Force en een Latijns kruis. Verder worden rang,
naam, onderdeel, overlijdensdatum en leeftijd
vermeld. Achter zijn naam staan de letters
D.F.C. Die staan voor zijn onderscheiding, het
Distinguished Flying Cross. Bij de grafstenen
mochten nabestaanden een tekst laten
plaatsen. Daarom staat op Campbells steen de
bijbelse tekst: Greater love hath no man than this,
that a man lay down his life for his friends (Er is
geen grotere liefde dan je leven te geven voorje
vrienden) (joh. 15:13). Dit vers is ook geschilderd
op een van erebogen die tijdens de Bronk in
Eijsden de straten sieren.

Fl_.\'l±\"C- OFFlCER

LA. CAMPBELL. DFC.
PILOl

KDV-\L AIR Fmiïffiïf' jji Vw' 1040 \ff-f 77

Opvallend genoeg is dit het enige Britse graf
waarbij een zogenaamd poppy-kruisje is
neergezet. De poppy (klaproos) is hèt symbool
geworden voor de oorlogsdoden van Groot-
Brittannië. Het komt voort uit het beroemde
gedicht uit de Eerste Wereldoorlog van de
Canadese legerartsj. McCrae ln Flanders
Fields the poppies blow. Dit gedicht beschrijft
de situatie dat op een slagveld tussen alle
gesneuvelden in de door granaten omgeploegde
aarde alleen nog maar poppies bloeien. Het rood
van de bloemen is synoniem voor het vergoten
bloed.

Heflnneflng

De bewuste landweide in Oost bestaat nog
steeds als weiland. Ze is gelegen tussen de
TrichtenNeg langs de Maas, de Kloppenbergweg
en de Kasteellaan. Vanuit het zuidwesten kwam
het beschadigde en vrijwel stuurloze vliegtuig
al hoogte verliezend op Oost af, waar het
neerstortte. Het kerkje op de foto is de Sint-
Remigiuskerk van Petit-Lanaye.

ln het huidige Oost-Maarland herinnert
niets meer aan de daar gesneuveldejohn A.
Campbell. Het vliegtuig en het grafkruis zijn in
de oorlog door de Duitsers geruimd. Daarna is
er nooit meer een herdenkingsteken voor de
gesneuvelde piloot geplaatst.

Eddie Lewandowski is geboren en getogen
Eijsdenaar. Hij heeft een grote passie voor
geschiedenis, met name de geschiedenis van beide
wereldoorlogen en de Romeinse tijd.11
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Duitsland paste met Foll Gelb een variant van het oude Von Schlieffenplan (naar de voormalige Duitse chef
van de generale staf, veldmaarschalk Graaf Alfred von Schlieffen) toe. Dit plan werd al in de Eerste
Wereldoorlog gebruikt om Frankrijk te verslaan. Een opmars door het neutrale België en Luxemburg en,
nu ook, Nederland om zo de zwaar verdedigde Maginotlinie te omzeilen.

Als onderdeel van de British Expidition Force had Groot Brittannië op dat moment nog slechts 130
jachtvliegtuigen gestationeerd in Europa. De Duitse luchtmacht beheerste het luchtruim. Zij kon aan het front
ruim duizend jachtvliegtuigen inzetten. Veel van de Britse vliegtuigen waren verouderd ten opzichte van de
vliegtuigen van de Luftwafle.

Nadat Duitsland op 1 september 1939 Polen was binnengevallen, verklaarden Engeland en Frankrijk Duitsland
op 3 september de oorlog. Het merendeel van de Duitse troepen, inclusief hun vliegtuigen, was betrokken
bij de aanval op Polen. Ondanks het overwicht van Franse troepen aan de Duitse grens werd niet aangevallen.
Ook Duitsland deed geen pogingen Frankrijk binnen te trekken. En zo wachtten aan weerszijden van de grens
de troepen af op wat ging komen. Het was zo rustig dat men over de schemeroorlog sprak.

Het 87E squadron vloog met Hawker Hurricanes.

Vanaf september 1939 opereerde het 87ste squadron vanaf diverse vliegvelden in Noord-Frankrijk.
De squadronspreuk luidde: Maximus me metuit. Dit betekent: de meest krachtige vreest mij.

Adolf Galland werd een hoog gedecoreerde luchtmachtofficier wegens zijn vele ovenNinningen. Hij werd
aan het eind van de oorlog door de Amerikanen gevangengenomen. Hij had toen de rang van Luftwafie
Generalleutnont.

Tolvlucht. Situatie waarin het vliegtuig bewegingen om zijn drie assen uitvoert. Deze toestand ontstaat als het
vliegtuig aan een vleugel in een toestand van overtrek komt, zodat die zijde als het ware valt.

*als zijnde symbool voor geboren. |n dit geval is de datum niet nader ingevuld omdat deze onbekend was.

1° Hier meldt de directeur der begraafplaats dat het het merkj.A.C. betrof, maar het zijn de initialen van de piloot.

11 De foto's in dit artikel zijn alle gemaakt door de auteur.
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Kent u ze nog?

De EHBO ofhet Groene Kruis op de foto voor het Raadhuis 1943?

ln onze archieven vonden we deze foto. De locatie herkenden we meteen: voor de ingang van het
oude raadhuis van de voormalige gemeente Eijsden. Dat ligt aan het eind van de Breusterstraat, hoek
Raadhuisstraat, en is nu in gebruik als woon-lzakenpand. Maar wie zijn die mensen op de foto? En
in welke hoedanigheid poseren Zij daar? Als leden van de EHBO of van het Groene Kruis? Navraag
bij familie en vrienden leverde heel wat namen op. Maar veel gezichten blijven nog slechts een
nummertje. Daarom de oproep aan u: meld ons wie u herkent op deze foto!

6. Maya Wolfs
9. Dokter Alfred Pinckers
10.Finie Reintjens
12. josé jennen (vrouw van Zjifvan Hardy)
15. Mel Reintjens? Of Tilla jeukens van de bakker?
17. Anne Reintjens
18. Lizette Geurten-Partouns
19. Rosa Creemers
20. Betsy Ra makers 26. Zuster Cato
21 jannie Meerten? 27. ? Maas
22. Alex Theunissen 29. Nol Reintjens
23. Lieske Schroen 31. Piejanssen (Schoolstraat)?
24. ? Pachen 32. Liza Gilissen
25. Michel Liegeois 33. Pierre Wolfs (van de iarte)

Weer kwamen er reacties binnen op de foto van Bronkmaandag 1942 in nr. 139 van Uit Eijsdens
Verleden. Margriet Schroen-Rutten schreef dat nr. 39 Troutje Rutten is. Louise Rutten herkent haar
tante Trees Stevens-Henquet (nr. 37) en haar moeder,jeanne Rutten-Henquet (nr. 41). Ook Tino
Peerboom herkent zijn moeder, Trinette Peerboom-Huijnen (nr. 17) en zijn vroegere overbuurvrouw,
Genoveva Duijsens-Bormans (nr. 28). Louise Charpentier is nr. 4. Hartelijk bedankt.



Ursulinenkerkhof Breust-Eijsden - deel 2
Zusters uit de Eijsdense regio

Als vervolg op het artikel over de reconstructie van het ursulinenkerkhof Breust-Eijsden in de
vorige uitgave van Uit Eijsdens Verleden (nr. 140-141, december 2016) laat Willy Gilissen nu het
licht schijnen op de graven van enkele zusters die een speciale band hadden met het dorp.1

Het ursulinenklooster in Breust was
klaarblijkelijk een internationale gemeenschap.
Op de begraafplaats liggen de stoffelijke resten
van honderdtien zusters ursulinen (62 mëres
en 48 soeurs). Ruim de helft van hen kwam
uit Nederland, voor een groot deel uit de
provincie Limburg. Een derde van de begraven
zusters was geboren in Duitsland, de overige
kwamen uit België, Ierland, Frankrijk, Engeland,
Oostenrijk, Indonesië en Tsjechië. De jongste
zuster overleed vóórdat ze haar kloostergeloften
kon afleggen op 17-jarige leeftijd, de oudste
werd 96 jaar en 84 zusters werden ouder dan
65.2

Op de begraafplaats liggen tevens de stoffelijke
resten van twee rectoren/aalmoezeniers,
twee pensionaires, een dienstmeid en drie
vrouwelijke vluchtelingen uit België die door
de oorlog 1914-1918 bij de zusters onderdak
hadden gevonden.

Soeurs en Mères uit het Eijsdense

Ook meisjes uit Eijsden en omliggende kernen
traden in het ursulinenklooster in. Zij hadden
uiteraard een nauwe band met de lokale
gemeenschap. De zusters uit het Eijsdense
die hun laatste rustplaats kregen op de
kloosterbegraafplaats, waren:

SOEUF CAROLINE

Burgernaam Marie Anne Geurten, geboren in
Eijsden op 20-7-1815 en overleden aldaar op
11-11-1893. Zij is de dochter van Antoine
Geurten en Mariejosephine Simons uit
Caestert-Eijsdenß.

Door Willy Gilissen

Omstreeks begin 1851 trad zij in het klooster.
Ze ontving haar kloosterkleding op 22 juli
1851 te Sittard en legde haar eeuwige
kloostergeloften af op 21 oktober 1854, ook in
Sittard.

Vanaf de beginperiode van het klooster
in Breust maakte zij een moeilijke tijd vol
ontberingen mee. Zij werd de eerste religieuze
converse (lekenzuster of hulpzuster) van
de nieuw gestichte orde. Als religieuze
kloosterzuster kweet zij zich gedurende 42 jaar
met grote ijver en stralende blijdschap van haar
taak om de kleding en habijten van de zusters in
perfecte staat te houden4.

Soeur Marie ANTOINEITE van het kostbaar
bloed

Zij werd geboren op 30 november 1844 in
Caestert-Eijsden als dochter van Antoine
Geurte5 en Maria Catharina Cobben.6
Zij overleed in Eijsden op 29januari 1914.

De aangifte van de geboorte werd gedaan
door de vroedvrouw en als naam staat in de
akte genoteerd: Maria Geertruid Geurde. De
geboortedatum op het gedachtenisprentje
(6 december 1844) wijkt af van de akte van de
burgerlijke stand. De aangeefster en de
getuigen verklaarden niet te kunnen schrijven
noch tekenen. ln de levenswandel werd
de naam Gertrude Geurten gebruikt, de
achternaam van haar grootvader Antoine
Geurten en haar tante Marie Anne Geurten. Op
het bidprentje staat de naam Maria Gertruida
Geurten.

19
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.l. .\l. .l. .\. l'.
llu-.n' leven was vvrlmrp'mi in liml|` nwl

.lernst'Lirisins`
l

ln het ll. ,lll-wilÂ-r der priesters en in ile :avdv-(len
rit-r gelom'lgen wordt aanbevolen de ziel van zalipvn'

Soeur Marie Antoinette
van het kce-tbaer Bloed.

is DE WERELD
MARIA GERTRUIDA GEURTEN,

Geboren te Caesterl-l'lysden, G December 1844.
Legtle hare H. Geloften afin 't klooster fier
l'rsulinen te Breusl-Eysden, 30 December 1873.
Uvel'leètl aldaar plotseling, (luch niet 0n~

voorbereid, 29 Januari . . 1914.
_x

Zij was een voorbeeld voor allen, zachtmoedig
r-.n geduldig, steeds heraizl hare medezusters te
:liepen en te verplichten.

Kom, mijne Bruid, kom, Gij zult gekroond
worden. l Gez. lv; vlll.

M_1_jn hart is bereid o mijn God, mijn hart is
bereid. Ps. Lvl; vm.

:Jezus zachtmoedig en oolmoedig vau harte, maak
mijn hart gelijkvormig aan het Uwe. 300 dg. afl.

Allerheiligsle Hart van Jezus, ik vertrouw op U.
300 dg. aflant.

Eysrlcn, druk. Leon. Selma.

Na het overlijden van haar moeder op 28 april
1871 trad Maria Gertruida op 17ju|i 1871 in het
klooster en op 30 december 1873 legde Ze haar
geloften af.7 Ze was een voorbeeld van geduld
en onverstoorbare naastenliefde. Als taak had
zij de zorg voor de roberie (kledij en habijten)
en ze Was het hoofd van de linnenkamer.
Het beeld van St.jozef met Kind boven de
hoofdingang van het kloostergebouw is, volgens
een vermelding in Uit Eijsdens Verleden nr. 33,
geschonken door
Soeur Antoinette Geurten.8

Soeur SUZANNE van het H. Kruis
(Soeur Suzanne du Sacré-Coeur).

Maria Elisabeth Haenen, geboren in Breust-
Eijsden op 30 januari 1876 als dochter van
Hendrik Haenen en Barbara jacobs.9 Zij is
overleden in Eijsden op 1 december 1918. Op
6januari 1902 trad zij toe tot het noviciaat en
ontving vervolgens "het Heilig Kleed" op 21 juli
1902. De eeuwige geloften legde zij af op 21 juli
1904.

.1. ll. J. A. lj.
Ii'úí rum' de ziel l'mzmh'ym-

ZUSTER SUZANNA van het ll. KRUIS,
in ale. wereld

l'llilfiAlll'I'l'll MANNEN,
:vl--il'nn tl' lli'lšllfit-l'llsllnn llHn 10°" ,januari
lHTlií lwl ll. Klefwl ontvangen in het kloosn-r
ill-r llrlig'iene-'nn Ursnlinvn te Bruun-Eisden
.li-.n 2FM" .,lnli lflllåš. (er de eeuwige peloflen
nl`;:f~l^;:«l 11011 211m" Juli 19114 on aldaar, nu
\wor/.ien te rijn van de H. Snoramentl'n. over-
li-ilun (lm l“"" December 1918.

__.-.-...__...

11,- minn-\'11 \mr-fl lu'nn- \'lell::|›-\. Wnnrniofli: _hij l.llrh
inn-.in 'i mtr-'lache \'i-rhfl'r :_ \Idleantšomltghunl

nn \in
zuiverheid. (Thom. it Kimipls. . . ` v

l-j.„.v.›\\.li-_f;\|›=|li, ilnil'mmr 'l\1-'u<n-«l_\-a|| '!E\n|||:ul|.:.
\ms zij non voorbeeld voor allen; z'lrimnocllig un gt.-
~lnlili-,.5. elvwls bereid lmro nmdezuawrs te dwnen en

1u \'l'r Hiv-ihm. I _ _
"Twan-\leiden met en voor God.. \mn

lmnrlrnacllrjisflx.
\runt zij :hu-,lit Steeds mm het \vo'orll der

.ivvn lul;
.Indien-lu Heer het huis mel` Ftlchl.

Kler! Ho,w“_
`rvel'soh de pogingen dergenun, die hut wi en |

\vt-nn. (Pa. CXXVL 1).
ai-v in de ama: van die geestelijke dienstbaarheid.

" I , hullmlgv
Yii maak! dun munsv'h guluk aan du

enlïel'tghmvígc".
lijlk ann Gml en nrlnenswaar-li; mm u u o _. " file.

Zoet Hart. van Jezus, “ces
mjjåäolllí afli)

l hell.
Zoet Hart van Maria, Wees

nlläüoiífl-L-
Ey'šš', DRUK. r. mms.

Haar taak Was de zorg voor de "buauderie"
(buanderie: Wasserij). "Door haar grote eenvoud
en oprechte naastenliefde was zij een voorbeeld
voor allen; zachtmoedig en geduldig steeds
bereid hare medezusters te dienen en te
verplichten", zo is te lezen in haar ln Memoriam.
Tijdens de beruchte Spaanse-grieppandemie
(1918-1919) bood zij zich edelmoedig aan voor
de verpleging van grieppatiënten. Maar ook zij
werd door de ziekte aangetast en stierf binnen
enkele dagen.10

Soeur BERCHMANS van O.L. Vrouw van het
H. Hart (Soeur Berchmans de Notre Dame du
Sacré-Coeur)

Maria Hubertina Nijsten, geboren in de
“Sprimistraat” (Spriemenstraat) te Eijsden op 1
oktober 1856 als dochter van Martijn jan Nijsten
en Elisabeth Theunissen. Zij overleed in Eijsden
op 10 december 1922.11 Op 25 maart 1874 trad
zij in het noviciaat van het klooster en op 14
december 1876 legde zij haar geloften af in de
kapel van het klooster. Als peintre had zij de



zorg voor het schilderwerk van het klooster. "De
muren van ons hoofdgebouw zijn stille getuigen
van haar volhardend geduld en toewijding",
aldus het ln Memoriam. Soeur Berchmans
overleed na een langdurige Ziekte.

J. “_ J. A. U.
Zooinmmnl mijn leading \vil zijn, hij Pnemn zij n

kruis op en volge mij. (,lffuft. .X l`1 Zij.

_'.

Den priestersin het ll. Mis 1f`f`er, (lm gelimvignn in
hunne gelwilen worth. aanbevolen \le 'zh-.l \Hln zatligct'

SCEUR BERCHMANS
van 0. L. Vrouw van [uit 11. Hfr-rf,

in de wereld
MARIA HUBEBTINA. NIB-15'? E N.

Geboren te Eynden l Uctwher 1833 ;
Legtle hare geloften af in lut. klnn'ttet' dit' Ut'sxtlinšn

te Brenst-Evsllen l-l Deminhet' 1870;
Overleetl aldaar na. eene l-tn-.çltt'ige zi-.ekta_ vo Mien van

de [1.H.S=1crnment.en tlerswrvemlzn,lt) Dec. 19.22..

De Zoon Ghls heeft. onze zalighei-l bewerkt. \lnm'
middel van zijn lijd-en; hierdoor heeft. Hij ons willen
leeren. dat nietsgsschikter is 0.11 GM te v :rhe :rlijken
en onze ziel te heiligen il'tn het lijden. Hellii lan om
deltel'deGJ-ls is d z weg der \vmrltei-l. (II. Theresia).

0 zalige Moesten-staat, waarin de mensch zuiverder
leeft., minder valt. en spoedíger opstaat, \Vur'm hij
met. meer vertrouwen sterft. mn na een korter v tgevunr
een gronu-.r loon te ontvangen. (Il. Bernerdusl.

0 schndne 111.3, die geen avon l kent.. \va-trap ik -le
stem zal hun-en: tree! blaam m de vreufile (les
Heeren. tH. Augustinus).

Mijn Jezus, h \r-nhartighsid .
Zoet. Hurt. van Maria., weze mijn heil. -

Ejllün. - Drukhfij, P. PIZ'BRS'.

Mère MarieLlENNE van de Onbevlekte
Ontvangenis

Maria Helenajanette Haijen werd geboren in
Gronsveld op 27 september 1899 als dochter
van Wilhelmusjulianus Haijen enjoanna Maria
Cornelia Lebens. Zij stierf in Eijsden op 26
oktober 1935.12

Op 22juli 1925 behaalde ze haar akte
van bekwaamheid voor lager huis- en
schoolondenNijs in de nuttige handwerken
voor meisjes, gevolgd in 1927 en 1928 door de
vakschooldiploma's Coupeuse in het modevak
en Coupeuse-leidster A. Ze legde haar geloften
af op 27 april 1928. Merejulienne had bijzonder
veel aanleg voor alle soorten handwerken en gaf

aan verschillende ondenNijsafdelingen naailes.
Door haar opgewekt karakter was zij zeer
geliefd, zowel bij medezusters als bij leerlingen.
Door een verlamming van het zenuwstelsel
moest zij jong sterven (36 jaar).

Mère Marie PAULA van het H. Hart vanjezus

Maria Anna Wolfs, geboren te Breust-Eijsden op
29 mei 1862, als dochter van Willem Wolfs en
Maria Annajosepha Lambert, en overleden te
Eijsden op 21 maart 1938.

Zij legde haar geloften af op 7 november 1887.
Ze was ondenNijzeres aan de buitenschool in
Eijsden. Tot 1906 was zij tevens klassemeesteres
in het internaat en novicenmeesteres. Vanaf10
september 1906 tot mei 1918 was zij overste
in Bleijerheide-Kerkrade. Terug in Eijsden werd
zij porfière, discrète (vertrouwenspersoon) en
administratrice van het internaat. Mère Paula
was een van de steunpilaren van de kloosters in
Kerkrade en Eijsden.

J. M. J. A. U.

.l-
MlJn Goo EN MIJN u..

ln de gebeden en het H. Misofl'er van Priesters
en geloovigen wordt. aanbevolen

DE ZIEL VAN ZALIGER.

MERE MARIE PAULA
VAN HET H. HART VAN JEZUS,

in de wereld
IÃRIÂ, ANNA WOLFS.

Deoverledene werd geboren te Breust, den 29“"-"
Mei 1862, legde hare gelofoen afin het kluoster der
het-w. Zueters Ursulinen te Eysden den 7de"
November 1887 en overleed aldaar vdm-zien vande ILH. Sacl-amenten den 21mn Maart 1938.

Met Christus ben ik aan het. kruis gehecht,wetende, dat wie deelgenomen zijn van Zijn lijdenook deel zullen hebben in Zij ne vom-oosting.
I

- _ _ Gun.. .u 19.
ik šgus, vooJr

U
minn:

leven ; Jezus, voor U wílrven ' ezus w'l 'k t. "
un eeuwigåeid. imam

l 1 uebehooren voor tijd

WIJ smeeken U HeelTntf_ ., erm U overeenko -aug we goeduetfl overde ziel van Uwe dienaligs
f :FLA

en wil haar, van de besmetting van het stel'-o nk' leven ontdaan, deelaehtig maken aan de
eetzllge

veelowng, door Christus onzen Heer.erhelhgst Hurt. vIan Jezus, ik vertrouw op U.
Mr

rt van k_bna, wees mijn heil.lgo Jozef, bld voor ons.
.___-H
"'l'lßl, :nu: I.
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Soeur Marie MARGUERITE du Sacre-Coeur

Maria josephina Tossings, geboren te Maarland-
Eijsden op 23 maart 1868 als dochter van
Clement Tossings en Margaretha Lucassen13 en
is overleden na een “kort maar zeer smartelijk
ziekbed” te Eijsden op het feest van Christus-
Koning, 28 oktober 1945. Op 12januari 1891
trad zij in als postulante in het klooster. Zij werd
als novice gekleed op 4 november 1891 en legde
haar kloostergeloften af op 6 november 1893.14

Het ln Memoriam vermeldt dat zij de taak had
de ziekenzuster te helpen. “Deze taak heeft Ze
met liefde vervuld tot 1910. Toen kreeg Zij de
zorg van de refter (eetzaal) en de baden. Hoe
vele stille liefdediensten bewees zij aan de
studerende zusters die later moesten souperen.
Altijd had zij een kleine attentie voor allen die
door plicht verhinderd waren op tijd met de

communauteit aan tafel te zijn. Als trouwe
wachtster zat ze in een hoekje bij de baden
en menig, menig rozenkranske heeft ze daar
gepreveld."

Mère vÉRoNicA de la sainte-Face

Haar burgernaam is: Maria Catharina Elisabeth
Broers, geboren in Breust-Eijsden op 30 januari
1892 als dochter van Barthelemi Hubert Broers
en Catharina Malerm.15 Elise of Lieske, zoals ze
ook werd genoemd, is overleden in Eijsden op
21 juni 1959.

ln 1911 behaalde zij de onderwijsakte en in
oktober van hetzelfdejaar trad zij in. Op 28
oktober 1913 legde zij haar geloften af. Ze
gaf niet alleen les in Eijsden maar vervolgens
ook in Oost-Maarland, Voerendaal, Renkum

A. U.

Mijn Koning' en mijn Gail.
- ln :le ll.ll. Miss-'in en gebeden van priesters en
gelovigen wordt aanbevolen ile ziel van zaliger

SfEUR MARIE MARGUERITE
in ile werelil

Josephine Toseinge
Zij wei-il geboren le \lnarlanil 23 Nlaai't1868,
leg' le haar ll ll. G lullen afin het Klooster der

_ l'Âei'Wa'firile Ziislers Ursnlinen te Eijsden op 6
November 1893 en overleed aldaar voorzien
van de I'l..ll. Szici'amenlen der stervenden op
lietl'eest van Christus-Koning 28 October 1945.

\Vaal-dig is het Lam, dat geslacht wei-il te ont-
vangen macht, en rij liilom en wijsheid, kracht
en eer. llem zij ile heerlijkheid en de heer-
schappij in alle eeuwigheid. . _
Voor Hem moeten alle knieën zich buigen in
.len hemel, up aai-ile vn onder de aarde en
iedere long liel:i=leu_. :let Jezus-Christus de Heer
is. Zo wii leven ala trouwe 0nilei'ila_ne|l Van
Ohrislns-Koning en Zijn Hee_i'scliap|n_| erken-
nen in u'noril en daad, zal l-lij ons doen delen
in ile Koningeglorie, die Hij' zich verworven
heeft. Voor Jezus, mijn Koiniigflw'il ik leven,
voor llem wil ik sIei-ven,_l"lem wil ik toebeho-
ren voor tijil en eeuwigheid. i _
Allerheiligst-.i llari; van Jezus,”ik vertouw op U.
Zoet [lei-t van Maria wees mijn hell.
Heilige Joseph, hid voor ons.

Begr. Oiidern. J. WALPOT. Drukkerij PITEBS

J. M. J. A. U.
ln het Misoller der Priesters en in Uw ne-

beden wordtA aanbevolen de ziel van
onze dierbare medeznster

Mère VERONICA
in de wereld
Elisa Broers.

De dierbare overledene werd eboren te
Breust-Eijsden de 28e ianuari 18 2. ontving
het Ordekleed de 19e oktober 1911. legde
haar H. Gelolten al in het Ursulinenklooster
te Eiisden de 28e oktober 1913 en overleed
aldaar zacht en kalm. Eastern door de HH.
Sacramenten der stervenden de 212 iuni 1959.

'l'
Koning Jezus, red m_l'_j __
Koning Jezus. sta mi] bu _ _ _
Koning Jezus. bewaar mij tot in eeuwigheid.

Haar Koning riep.... zii zou Hem volgen| zo~
als zii steeds had klaar gestaan voor Z"n roep.
Haar Bmide om en oninu wachtte aar en
blij ging ze em tegemoet. Ze had de goede
striid gestreden - haar keuze bewust bepaald -
de kroon der maagden

laïvoor
haar klaar en

zo zou zij de luister van aar Koning verho-
en in de lange stoet der maagden. die het

fam volgen. Wii, die achterbluven, voelen de
leegte. Dankbaar herinneren we ons haar goed
humeur, haar kinderlijke bliih__eid en eenvoud.
haar

toewädinz
als ondemnzeres en haar

zorg voor e zielen van de haar toevertrouw-
de jeugd en we bidden:
Heer. gewaardiz U Uw dienares. om wille van
Uw naam. van Uw barmhartigheid en goed-
heid met 't eeuwig leven te vereelden. Amen.

H. Hart van Jezus. ik vertrouw op U.
O.L.Vrouw van Lourdes. bid voor ons.

H. Joseph. bid voor ons.



en Maastricht (Sint-Pieter). Ze werd door de
leerlingen op handen gedragen vooral vanwege
haar hartelijke en opgewekte karakter. Ze bleef
lesgeven tot haar 65ste. Zij nam jarenlang deel
aan de vaste bestuursvergaderingen van de
Raadzusters van het klooster te Eijsden. ln een Willy Gilissen is aan de Stationsstraat te Eijsden
uitgebreid |n Memoriam is onder meer het geboren als zoon van Arnold Gilissen, geboren aan
volgende te lezen: "De 2 laatste zogenaamde het Withuis te Eijsden, en Sophia Wolfs, geboren
ru stja ren werkte zij, naast veel gebed, veel voor aan de Vogelzang te Eijsden. Hij is inmiddels
de missie, wat pas bleek toen men na haar dood gepensioneerd als voormalig ambtenaar van de
1000 verzorgd ingepakte snuiste rijen voor de Belastingdienst. Hij is geïnteresseerd in genealogie
grabbelton vond." en in de geschiedenis van de Regio.

De informatie is afkomstig uit diverse stukken die verspreid voorkomen in het archief van de zusters ursulinen.
Het archief wordt namens de zusters ursulinen van de Romeinse Unie beheerd door het Erfgoedcentrum
Nederlands kloosterleven te Sint Agatha. Voor raadpleging van bescheiden is in de regel vooraf toestemming
nodig van de rentmeester of beheerder van het goed van de zusters ursulinen.

De exacte aantallen: 59 Nederland, 33 Duitsland, 9 België, 3 Ierland, 2 Frankrijk, 1 Engeland, 1 Oostenrijk,
1 Indonesië, 1 Tsjechië; van de 59 Nederlandse zusters kwamen er 29 uit Zuid-Limburg, 8 uit Midden-Limburg
en 4 uit Noord-Limburg.

BSE-akte nr. 37 Be en akte doopregister St. Martinus Breust nr. 36.

Archief Erfgoedcentrum Kloosterleven zusters ursulinen R.U.AR-Z117 Eijsden nr.1230. Kroniekjaar 1893.

BSE-akte nr. 61. Vader Antoine is op 3 frimaire an 8, 23 november 1799, in Gronsveld geboren als Antoine
Geurte, zoon van Antoine Geurte en Marie Simons (BSG, akte nr. 2). Hij is overleden 22 sept 1853 (akte BSE).

BSE-akten: geboren 10 november 1799 en overleden 28 april 1871.

Het eerste halfjaar is de wederzijdse kennismakingsperiode als postulante. Daarna volgt een periode van
tweejaar als novice voor opleiding en voorbereiding tot het moment van de aflegging van de kloostergeloften.
Vervolgens volgt de aflegging van de kloostergeloften of professie.

ln UEV nr. 32 staat op pagina 21 een foto van dit beeld.juffrouw M.jeukens reageerde hierop met de
vermelding dat het beeld geschonken Zou zijn door Soeur Antoinette Geurten uit Laag-Caestert, overleden in
1914. Deze melding werd opgenomen in het voorwoord van UEV nr. 33. Een onderdeel van de kloostergeloften
is de gelofte van armoede, het afstaan van eigen bezittingen. Wellicht is het beeld afkomstig uit familiebezit.

BSE-akte nr. 6 van 31 januari 1876. Geboren 30januari 1876. ln het kloosterregister is zij onder nr. 23
geregistreerd als Soeur Suzanne du Sacré Coeur (Heilig Hart), dit in tegenstelling tot de kloosternaam Suzanna
van het H. Kruis, die op het bidprentje is vermeld. Net als bij zuster Marie Antoinette verschilt ook bij haar de
geboortedatum op het bidprentje (10januari 1876) met de datum in de burgerlijke stand.

111 Archief RU AR-Z117 1299 ln memoriam.
11 BSE-geboorteakte nr. 53. De naam Nijsten wordt in het Eijsdens dialect veelal uitgesproken als Niesten.
12 BSG-geboorteakte nr. 53 van 27 september 1899.
13 BSE-akte nr. 22.
14 Erfgoedcentrum Kloosterleven St. Agatha, archief zusters ursulinen Romeinse Unie AR-Z117 1247, 1299, 1300.
15 BSE, akte van 1 februari 1892: geboren den dertigstenjanuari 1892 ten twee ure des voormiddags te Breust-

Eijsden.
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Reprimande voor de burgemeester van Eijsden in 1867
Het wakend oog van de sociale controle

Ketelmuziek was in 1867 aanleiding tot een botsing van belangen. Enerzijds had de burgemeester
de taak de orde te handhaven, anderzijds was diezelfde burgemeester als lid van dejonkheid vurig
voorvechter van de tradities. Dit leidde tot een officiële reprimande van de Commissaris van de
Koning.

Door Pierre Theunissen

Het gezag waaraan iedereen zich te houden had, zeker anno 1867, werd bepaald door: de wettelijke
regelgeving van de diverse hiërarchische wereldlijke overheidsinstellingen, de kerkelijke voorschriften
van de diverse hiërarchische geestelijke ambten en het algemeen aanvaarde moraal van een
samenleving in een dorp of gehucht. Dit laatste was vooral gebaseerd op eeuwenlange gebruiken.
Naleving in de toen kleinere dorpen/gehuchten geschiedde vooral door grote sociale controle.
Hierbij was een wakende en adviserende rol weggelegd voor de, veelal gehuwde, oudere mannen.
Dejonkmannen, gegroepeerd in dejonkheid, hadden vooral een uitvoerende taak.

Maar wat als Wereldlij ke overheden, provincie en gemeente, met elkaar in conflict raakten?
En Wat als een vrijgezelle burgemeester in een dubbelrol zit, die van overheidsdienaar enerzijds, van
jonkman anderzijds. Het resultaat was een reprimande, want zo kunnen we het schrijven van de
gouverneur Waarin deze uitleg vraagt, toch wel beschouwen.

Provinciaal schrijven 3e Afdeling NQ 636/8 Policie - Maastricht den 5 Februari 18671

Aan den Heer Burgemeester der gemeente Eijsden

Mij is mededeeling gedaan, dat in den avond van den 25 der vorige maand in hetgehucht Caestert
onder uwe gemeente door een twintigtal personen zoogenaamd ketelmuziek is gemaakt ter gelegenheid
dat een Uwer ingezetenen een tweede huwelijk heeft aangegaan en deze geweigerd heeft, aan hen de
som van fr. 150 ter hand te stellen.

Blji mjine circulaire van den 4 December 1858 / Provinciaal blad No 149 /zijn de Burgemeesters der
gemeenten van dit gewest, waar nog overblijfsels van dit misbruik bestonden, door mij nadrukkelijk
uitgenoodigd al hunnen invloed aan te wenden om hunne gemeentenaren daarvan terug te brengen.

Aan deze uitnoodiging schijnt door U geen gevolg te zijn gegeven.

Volgens de ontvangen berigten, zou door de Marechaussee, ten Uwentgestationeerd, Uwe
assistentie zijn ingeroepen om de ruststoring tegen te gaan. Door U zou daarop slechts geantwoord
zijn, wel te weten dat het bedoelde feit niet mag geschieden, doch dat daartegen, als zijnde dit een oud
gebruik, weinig kan gedaan worden, onder bijvoeging der woorden:
"l allen zagen met plesier dat van Hove wat moestgeven.”

Ook zou door U den dag daarna aan eene herbergierster, bij wie des avonds een groot aantal van
die personen zich bevond en waar ook Gij tegenwoordig waart, schriftelijk vergunning verleend zijn
geworden om de herberg een uur later dan naar gewoonte open te houden.

Ik verzoek U, omtrent deze zaak omstandig te dienen van berigt.

De Commissaris des Konings
ln het Hertogdom Limburg



Personen

Pieter Joseph August van de Does de Willebois (1816-1892),
gouverneur van Limburg 1856-1874.2

Joannes Janssen (*1806 te Caestert, t 1890 te Caestert) ongehuwd,
burgemeester van Eijsden 1858-18823 (raadslid 1836-1858 en 1883-1890),
tevens landbouwer, wonende Kapelkesstraat, lid van dejonkheid van Caestert.

Joannes Hubertus Theodoor van Hoven (* 1823 te Mesch, t 1899 te Mesch)
Na Mesch woonde hij te Breust huisnummer 50, vervolgens aan de Maas te Eijsden, enten tijde van
de onderhavige gebeurtenis te Caestert huisnummer 49 (hoeve de Treffer). Tenslotte woonde hij weer
in Mesch.
Hij was landbouwer, later ook molenaar op de Meschermolen van 1890 tot 1897,
mogelijk nog langerfi.
1e echtgenote gehuwd 1847: Maria Anna Theunissen (* 1826 te Eijsden, t 1858 te Eijsden);
uit eerste huwelijk twee jong overleden dochters;
2e echtgenote gehuwd 1867: Maria Elisabeth Celestine Schoonbroodt (* 1840 te Aubel België, 'l' 1925
te EijsdenJÖ; uit tweede huwelijk vier dochters en twee Zonen.

Pelte

Ketelmuziek maken wordt in een geval als in dit verhaal in Eijsden pelte7 genoemd. ln Gronsveld
hebben ze het over hüileß, in Cadier en Keer over hoúwe9 en weer op andere plaatsten heet het
toete. Wanneer een plaatselijke weduwnaar of weduwe een tweede huwelijk aangaat, wordt door de
betreffende jonkheid vanaf de eerste kerkelijke roep gestart met pelte. Dit geschiedt door veel lawaai
te maken, onder andere door te slaan op allerlei attributen Zoals melkbussen, ketels, ijzeren velgen,
met deksels, noem maar op.

C' f'* i KH
vr* l." '
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Oorspronkelijk wilde men met het pelte de geest van de overleden echtgenoot/echtgenote verdrijven.
De herrie startte na de eerste kerkelijke roep, waarbij het voornemen tot een huwelijk wordt kenbaar
gemaakt. De weduwnaar of weduwe kreeg van dejonkheid te horen wat de vereiste hoeveelheid
drank of het drinkgeld was om het pelte te doen soppen. Ging de persoon in kwestie hier niet op in en
werd men het niet eens, dan werd het bruidspaar met ketelmuziek begeleid naar de kerk. Momenteel
is het pelte buiten gebruik geraakt.

Ketelmuziek maken als middel in het kader van sociale controle werd in vroegere tijden vaker
toegepast, bijvoorbeeld bij echtelijke ruzies, vreemdgaan of wanneer het leeftijdsverschil tussen
de partners erg groot was. Ook vreemde 'hanen' van elders kregen het zwaar te verduren
wanneer ze een dorpsmeid wilden huwen. De sociale controle in deze was groot, ook bij andere
aangelegenheden. Het was een ritueel in de vorm van een volksgericht, waarbij een individu of een
stel dat de sociale gedragsnormen had overtreden werd bespot. De wereldlijke - vooral hogere -
overheden en kerkelijke instellingen hadden vaak problemen met de sociale controle geënt op oude
gebruiken.1D

Gemeente Eijsden inventarisnummer 872.
2 Wieland,j.H.M., Ramakers, E.P.M., Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (1989).

De Gouverneurs in de beide Limburgen 1815 - 1989. Maastricht: LGOG.

Benoemingen Gemeente Eijsden inventarisnummer 626.

Meerman, M. (1990). Watermolens in Eijsden. Eijsden: Stichting Eijsdens Verleden.

Vermelding in 1867, Gemeente Mesch inventarisnummer 850, lijst houdende opgave overeenkomstig art. 13
of 27 der veiligheidswet, gedaan door Th. van Hoven inzake de Meschermolen (afschrift 1897).

Vermelding in 1921, Gemeente Eijsden inventarisnummer 1907, weduwe Th. v. Hoven bergplaats Langstraat
sectie D nr. 2481.

7 Boersma, H. & Piters, Ph. & Snoep,j. & Cruijs, M-A. van der (2013).]onkheid van Caestert.

jaspers, G. & Werkgroep Groéselder Diksjenèr (1979). Groe'selder Diksjenèr. Maastricht: Leiter Nypels.

Purnot,j. & Beckers, H. & Meijers, A. & Prevoo-Spronck,j. (2016). De parochie v.d. Heilige Kruisverhefling
Cadier en Keer 750jaar 1266 - 2076. Cadier en Keer: Historische Kring.

1° Thewissen, H. (2005). De Limburgsejonkheid: jongerencultuur vanaf de late Middeleeuwen in een Europese
context Maastricht: Universitaire Pers Maastricht.



Jongens van de Maas - deel 4
Winand Wolfs

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.
ln onze vorige uitgave stond niet een persoon centraal, maar de bekende Dikke Steen. ln deze editie
laat Winand Wolfs zijn licht schijnen over zijn binding - als jongen van Laag Caestert - met de Maas.

Winand, waar komt jouw binding met de
Maas vandaan?

"Uiteraard de streek waar ik geboren ben,
Caestert. Twee weiden door en je bent bij
de Maas,je bent aan het water. Een rustige
omgeving, een ultiem speelterrein. Ravotten
met mijn leeftijdgenoten gebeurde altijd bij, op
of in de Maas. Als er hoog water was geweest,
gingen wij altijd op zoek naar iets bruikbaars. ln
tegenstelling tot volwassen Eijsdenaren waren
wij niet op jacht naarformette (eiken palen),
maar naar speelgoed dat met de Maas was
meegedreven en op de oevers lag. Een plastic
bootje, een cowboy of indiaantje en af en toe
een upperke (dobber) dat de Walen waren
kwijtgeraakt. We waren met alles blij."

Met dat upperke komen we al meteen bij
waarschijnlijkjouw grootste hobby: vissen.

"lnderdaad. De dag voor mijn eerste Heilige
Communie was er redelijk paniek in Caestert,
want Winand was zoek. Wat was er gebeurd?
Mijn peetoom Nandus Straet had bij Michiels in
de Muntstraat in Maastricht een bamboestok
gekocht en met wat attributen van bij Meike
(winkel aan de Vogelzang) werd dat een hengel,
mijn cadeau voor de communie. Maar noonk
Nandus was wat ongeduldig en gaf mij mijn
cadeau al een dag voor het grote feest. lk trok
dus meteen naar de Maas en ging vissen. Alle
besef van tijd verloor ik uit het oog. Er werden
heel wat mensen ingeschakeld om mij te
zoeken. ln die tijd was de zomertijd nog niet
ingevoerd en het werd al redelijk vroeg donker.
Lichte paniek in Laag Caestert. Uiteindelijk werd

DoorJIo Deberji

ik om een uur of halftien 's avonds gevonden
aan de Kop van de Voer, waar ik al uren op
mijn gemak ejbelkes zat te foeke (zie verderop).
Ma bleek uiteindelijk meer ongerust dan boos
en het communiefeest verliep een dag later
vlekkeloos."

Je noemt de Kop van de Voer, de plek bij het
kasteel waar de Voer in de Maas uitmondt.
Ben je misschien meer een jongen van de
Voer dan een jongen van de Maas?

"ja, misschien wel. De Voer stroomde ongeveer
door onze achtertuin en het was een spel om
door de Voer naar de Maas te lopen. Laarzen
hielpen meestal niet, want er was destijds veel
meer stroming. Van natte voeten wasje dus
verzekerd. Maar zo'n wandeling door de Voer
leverde geregeld ook wel wat op. Met een hark
gingen we op zoek naar oud ijzer, waar we een
kleinigheid voor kregen van de Ioemelekriemer
(voddenkoopman). ln de Voer werden in die tijd
regelmatig kleren gewassen. Soms zat er nog
iets in een overall of werkbroek en dat kwam
dan in de Voer terecht. Het interessantste was
natuurlijk muntgeld. Als we dat vonden gingen
we naar Treeske of Lex van Theunissen om
snoep te kopen. Vondje een gulden, dan had je
de hoofdprijs. Een tuutfrief kostte toen bij jean
Piters een kwartje, dus je kon even vooruitl"

ln het vredige Laag Caestert woonden
uiteraard alleen maar bravejongens.

"Nou..., uiteraard werd er ook weleens wat
uitgespookt. Met mijn leeftijdgenoten zoals
Theo Geurten, Willie Thijssen, Eddy Klippert,
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broerjo en Willie Crousen hadden wij diverse
bezigheden. Vliegeren was de onschuldigste.
Maar als we gingen vliegeren hadden we ook
een katapult bij ons en hielden wedstrijden: wie
kon met een steentje of een knikker de meeste
meeuwen in de vlucht raken.

Als er weinig water in de Maas stond, moesten
de Waalse vissers aan de overkant een
behoorlijk stuk het water in om te kunnen
vissen op goevies (riviergrondels). Onze katapults
reikten ver genoeg om hen te vervelen."

Winand Wolfs, spelend in de Voer te Laag-Caestert,
eindjaren 50. Foto: A. Heyn (SEV 5273)

Meer stoute dingen spookten de jongens van
Caestert niet uit?

'Tja..., de Waalse vissers waren niet onze beste
vrienden. Zij visten ook aan onze kant van
de Maas en hadden altijd de beste plekjes. 's
Avonds kwamen ze daar de vissen voeren en
wat wij ook deden, 's morgens waren ze altijd
voor ons ter plekke. Wij moesten ons dan
maar behelpen met minder goede visplaatsen.
Totdat we het beu waren. Grote takken, kleine
takken, allerlei los materiaal dat we langs de

Maas vonden, werd met stukken prikkeldraad
aan elkaar gebonden en in de Maas gelegd.
Het gevolg laat zich raden. Binnen de kortste
keren trokken de Walen hun lijnen kapot en
waren dobbers en angels kwijt. Als zij vloekend
en tierend waren vertrokken, haalden wij de
rommel uit de Maas en gingen lekker vissen. De
vangst was prima, want er was goed gevoerd en
er waren vissen genoeg.

Langs de Maas was het verder altijd goed
toeven. Boterhammen namen we niet mee.
De omgeving bood ons genoeg proviand. Wel
namen we vaak enkele aardappels en wat zout
van thuis mee. Een vuurtje stoken was een
kleine kunst en met behulp van een zakmes
en een tak werden de aardappels gepoft. Vis
aan het spit was ook niet te versmaden. Fruit
en noten waren rijkelijk aanwezig, al vonden
de boeren het uiteraard niet zo leuk dat wij in
hun weilanden gingen foerageren. Een beetje
kroedwusch (veldkruiden) op het vuur zorgde
voor een lekkere geur en de wilde tomaatjes die
overal groeiden waren ook heerlijk. De jongens
van Caestert verhongerden niet aan de Maas.
Andere bezigheden waren hutten graven in
de weilanden of nog spannender: in de steile
maasoever ter plekke. Van bovenaf visten we
en in de oevenNand groeven we hutten. Als
kind ontwikkelde ik langs de Maas ook al vroeg
aandacht en liefde voor de natuur. Wat heb ik
genoten van de oeverzwanen, vlinders, libellen
en noem maar op."

Winand, er zijn al twee vissen langsgekomen.
De goevie en het ejbelke. Waar komt die
typische uitdrukking "ejbelkes toeke”
vandaan?

"Het ejbelke (alver) was toentertijd de meest
voorkomende witvis in de Maas. De kleine
visjes waren zo massaal aanwezig dat het een
kleine kunst was om er in korte tijd heel veel
aan de haak te slaan. lk heb er zelfs nog geld
mee verdiend. Toen ik een jaar of tien was,
verkocht ik de ejbelkes aan een Eijsdens hotel.
Daar kregen ze een oliebad of zoiets en werden
verkocht als sardientjes. lk kreeg 10 cent per
visje en de Maas zat er vol mee! Omdat ik nog
niet over een leefnet of iets dergelijks beschikte,



bedacht ik iets anders om de visjes te vervoeren.
lk knipte de zakken uit mijn overjas Waardoor
er super-grote-binnenzakken ontstonden. Daar
stopte ik dan de "sardientjes" in. Het Zijn er
weleens honderd geweest. Uiteindelijk Was mijn
moeder er niet zo blij mee. Op een gegeven
moment stonk mijn jas zo, dat ma de vislucht er
niet meer uitgewassen kreeg."

ls de Maas sinds jouwjeugd erg veranderd?

"Helaas wel. lk heb daar soms weemoedige,
nostalgische gedachten over. Door de loop
van de Maas te veranderen is bijna niks meer
hetzelfde. Heel veel witvissoorten hebben zich
niet of nauwelijks kunnen handhaven doordat
het water veranderd is. lk vind de oevers niet
geweldig. Onder het mom van natuurbeheer is
het in mijn ogen een grote wildernis geworden
en nu hebben we ook nog overlast van bevers.
Doordat er aan de Belgische kant is gebaggerd
is de Maas bijna twee keer zo breed geworden,
waardoor er aan de Nederlandse kant minder
stroming is. Daardoor is er in de Maas meer
plantengroei ontstaan, waardoor het heel
moeilijk is om nog witvis te vangen."

Dat was vroeger anders?

"Nou en of. Vissoorten die toen veel voor
kwamen zijn onder andere kommel (sneep),
berb (barbeel), briesem (brasem), ruts (voorn),
blik (bliek), Iouw (zeelt), baars, ie! (paling), rinjer
(winde), kerp (karper), forel, juudsje (donderpad).

Tot circa 1955 werd er nog zalm gevangen.
Tegenwoordig zit de meerval en de roofblei
in het Maaswater. Diverse vissoorten werden
vroeger gegeten. Gebakken of gekookt of eerst
ingemaakt zoals met de haring gebeurt.

Door de genoemde verandering van de Maas
hebben enkele grondelsoorten bezitgenomen
van het water. Deze vissen zijn werkelijk
alleseters. Zij eten ook het kuit van andere
vissoorten, waardoor de voortplanting daarvan
problematisch wordt."

Je eerste herinnering aan de Maas, hebje die
nog voor ogen?

“Exact weet ik de eerste keer niet meer, maar
ik zal een jaar of vijfgeweest zijn toen Pa en
noonk Nandus mij meenamen naar de rivier. Zij
hebben mij de Maasoever van de Kop van de
Voer tot aan Navagne vrijwel meter voor meter
leren kennen. lk kende de hele streek als mijn
broekzak, elke steen wist ik te liggen.

Dat stuk Maasoever was voor ons verdeeld
in diverse plekken die allemaal een naam
hadden. Als zo'n naam genoemd werd, wist
iedereen uit Caestert precies welk plekje er
bedoeld werd. Vanaf de Kop van de Voer
wandelend in zuidelijke richting passeerden
we achtereenvolgens: De Beukenbomen, Langs
't Boord, 't Loek, 't Ienhemke, De Stoek, De Nak, De
Biende, 't Eiland, om uiteindelijk bij de Schans te
arriveren."

Winand Wolfs (1951) isje officiële naam. ln
Eijsden ben je beter bekend als Winand van
de Kuening. Waar komt die koninklijke naam
vandaan?

"Noonk Nandus, al eerder genoemd en broer van
mijn moeder, heeft dat eens uitgezocht en er
zijn twee lezingen. Het zou kunnen zijn dat een
van mijn voorvaderen lid was van een schutterij
en een keer koning is geweest. De tweede versie
venNijst naar een voorvader die vogeltjes ving,
met name winterkoninkjes. Vandaar wellicht de
venNijzing Kuening. lk ben dus Winand van Zjeng
van de Kuening. En mijn oma van vaders kant
was Ansje van de Kuening.

Winand, je hebt ontelbare uren doorgebracht
aan de Maas. Gevaarlijke dingen
meegemaakt?

"ja, ook dat. De Maas stond halfvol, en dat was
in die tijd heel wat water. Mijn leefnet rustte op
een gewone stok. lk wilde die stok wat vaster
in het gras steken, maar het gras was droog
en hard en de stok brak. lk kiepte voorover
en kwam in de Maas terecht. Het water was
2 meter diep en ik kon niet zwemmen. lk was
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alleen, dus niemand kon mij helpen. Hoe weet
ik niet, maar nog net voor de Kop van de Voer
waar de sterke stroming begon, ben ik toch op
de kant kunnen kruipen.

Een andere keer kwam er een onbemande sloep
aandrijven met de roeispanen erin. Winand
kroop er uiteraard in. Op een gegeven moment
wilde ik aan de voorkant van de sloep met
behulp van een roeispaan de diepte van het
water peilen. Maar hierdoor kiepte de boot naar
voren en lag ik bijna in de Maas. Zoalsje begrijpt
is ook dit goed afgelopen."

Nog een waargebeurd voorval tot slot?

'Tijdens het vissen bij de Beukenbomen hoorde
ik plotseling een vreselijk gegil vanaf de Kop van
de Voer. lk dacht dat er een kind in het water
was gevallen en rende er naartoe. Er lag gelukkig
niemand in de Maas, maar ik trof tweejongens
van eenjaar of 10 in paniek aan.

De ene, de huidige veerman juul Martens, was
wat ongelukkig geweest met inwerpen. De niet
al te kleine driehaak zat vast bij een oog van
zijn vriendje Hans de Wijs. Met mijn zakmes
heb ik de lijn doorgesneden. Met Hans op
mijn schouder ben ik de Voer overgestoken
en richting kasteel gelopen. Daar kwam ik de
gravin tegen, die op het gegil van de gewonde
afkwam. Zij bracht Hans naar dokterjean
jacobs, die vervolgens Hans naar het ziekenhuis
bracht. Uiteindelijk is hij er zonder schade vanaf
gekomen en als ik hem ontmoet, meestal met
de Bronk, hebben we het er nog weleens over
bij een pilsje.”

Winand Wolfs ziet er op zijn (bijna) 66ste nog
steeds zo onschuldig uit als een pasgeboren
kind. Maar was hij altijd zo "braaf'?

SCHOOL

Aan leren had Winand een grote hekel, de
praktijk was de beste leermeester. Boze leraren
en zelfs de kapelaan aan de deur konden
daar niets aan veranderen. De schoolboeken
belandden in de Voer.

De M005 7969 (SEV 5991)

PLATFE BANDEN

Als de jongens van Caestert op hun stekje zaten
te vissen en jongens van elders uit Eijsden daar
kwamen zwemmen, dan leverde dat weleens
problemen op. Als de zwemmers te dicht bij de
vissers kwamen, troffen ze bij het naar huis gaan
hun fietsen met lekke banden aan.

NOTEN SLAAN

Als de walnoten rijp waren, trok de hele bende
naar de wei van Zjeng van Geel en werd er
"geoogst". Uiteraard stelde de betreffende boer
het niet op prijs dat de kwajongens de noten
van de bomen sloegen, maarja, je moest toch
gevarieerd eten.

STRAFREG ELS

Tot de eetbare zaken die in Caestert niet veilig
waren, behoorden ook pruimen. Het pikken van
pruimen leverde Winand een keer tweehonderd
strafregels op. ln plaats van “lk mag geen
pruimen stelen" schreef hij: "Ik heb geen
pruimen zonder te stelenl"



Kal plat!
Eijsdense vergeetwoorden -1

De gemeente Eijsden-Margraten is een campagne gestart, Kal Plat!, om "bewustwording te creëren
van het wetenschappelijk bewezen positieve effect van het gebruik van het dialect", aldus een
bericht op de website van de gemeente. Of een dergelijke campagne gaat lukken valt te bezien.
Maar een ding is zeker: met het verstrijken van de tijd verdwijnen er steeds meer woorden uit
het Eijsdense vocabulaire. De redactie van Uit Eijsdens Verleden wil deze woorden graag aan de
vergetelheid onttrekken en ze een plaats geven in de eregalerij der "Eijsdense vergeetwoorden".
Heeft u ook een of meer vergeetwoorden? Stuur ze ons op!

Aomere, houtskool(resten)
Biemejske, koolmees; biemeeske, omdat een koolmees ook Wel eens een bij pikt
Boets, einde (boetssteeg, doodlopende steeg), uitloop van een bak
Fagge, bos snoeihout om bakoven mee te stoken
Fomme, bal gemaakt van kolengruis, aomere en vette leem, gedroogd; gloeit lang na en ging daarom
vaak voordat de nacht viel de kachel in
Fieloer, stiekemerd, gluiperd
Heulenterre, vlierbes; heulen is afgeleid van hyll (vlier), terre (ook wel tere) staat voor boom
Hoomzeik, mier
Kaveier, reus, iets groots, enorm
Kèzjum, loon
Sjpeulig, tochtig (van een koe)
iéns, pak slaag
Zoezéj, dropwater

Kort nieuws
- Een miljoen voor landschapserfgoed

De provincie heeft E 1.000.000 beschikbaar gesteld voor vrijwilligersprojecten ter bescherming
van kleinschalig, landschappelijk erfgoed. Dit om een impuls te geven aan de verbindingen
tussen vrijwilligers, jeugd, landschap en erfgoed. Denk daarbij aan kapellen en kruisen,
bakhuisjes, waterputten, poorten en groeves maar ook aan oude knotbomen, historische
lanen, mooie graften of houtwalsystemen, bluspoelen, historische tuinen enzovoorts. Al
die kleine karakteristieke elementen die Limburg zo bijzonder maken.
De voonNaarden en het aanmeldformulier staan op de Website van de
stichting lnstandhouding Kleine Landschapselementen Limburg (lKL):
http://www.ikl-limburg.nl/stimuleringsgeld-kleinschalig-erfgoed/

- Activiteiten Stichting Eugène Dubois
De Stichting Eugene Dubois organiseert regelmatig activiteiten die betrekking hebben op
het (verre) verleden en de ontwikkeling van de mensheid. De komende maanden staan de
volgende activiteiten op het programma:
Opening van de Apothekerstuin in de tuin van het Ursulinenconvent, zaterdag 20 mei 2017.
Dubois zomerlezing door prof. dr. Nico van Straalen (VU Amsterdam), zondag 25 juni 2017.
Excursie naar de Henkeput in het Savelsbos, 2juli 2017.
Meer informatie? Lees de aankondigingen in Weekblad De Etalage.
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In dit nummer:

Colofon

Van de redactie

Laatste jager-verzamelaars en
eerste boeren in en rond Eijsden (1)

De laatste vlucht van John Alexander Campbell

Kent u ze nog?

Ursulinenkerkhof Breust (2)

Reprimande voor de burgemeester van Eijsden
in 1867

Jongens van de Maas (4)
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