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Van de redactie
Op 29junijl. overleed René Huijnen. Het Was de dag Waarop de laatste hand gelegd Werd aan deze
uitgave. René Was decennialang een sleutelfiguur in de Stichting Eijsdens Verleden. Wij hebben met
respect en verdriet een plaats ingeruimd om hem te gedenken.

Geschiedenis is een aaneenschakeling van
feiten en gebeurtenissen, herinneringen en
verhalen, telkens opnieuw bijgesteld door
nieuwe inzichten en kennis, en gekleurd door
persoonlijke standpunten en ervaringen.
Archeologen en historici Weten dat hun Werk
nooit is voltooid en dat zij slechts een schakel
zijn in deze eindeloze keten. En toch ronden
We in dit nummer een aantal verhalen uit het
verleden van Eijsden af. Voorlopig althans.

De onderzoekers Wiel Schins en Pierre de
Warrimont vervolgen hun relaas over de laatste
jager-verzamelaars en de eerste boeren die ruim
7.000 jaar geleden dichtbij de Maas in Eijsden
Woonden. Hiermee besluiten zij het verslag van
hun onderzoek.

joannesjosephus (Sjang) Pinckaers was
honderd jaar geleden de grondlegger van
slagerij Pinckaers in de Kerkstraat, die in 2016
het predicaat Hofleverancier kreeg. Aanleiding
om onderzoek te doen naar deze sleutelfiguur
in de geschiedenis van de familie Pinckaers.
Henk Boersma is in de archieven gedoken en
beschrijft zijn bevindingen.

Ook de geschiedenis van de begraafplaats bij
het ursulinenklooster Wordt in dit nummer
afgerond. Willy Gilissen besteedt dit keer
aandacht aan drie belangrijke personen die er
begraven zijn. Hun grafteksten zijn in de loop van
de tijd terechtgekomen op één grafmonument.
Mede dankzij Gilissens inspanningen is de
begraafplaats weer in ere hersteld.

Een heel persoonlijk verhaal vertelt 'jongen
van de Maas' Lucien Rompelberg (Lucien van
Joseph van de verver) over zijn jeugd aan de
TrichtenNeg. Het is het vijfde en laatste deel
van de reeks over bijzondere mensen met een
speciale band met de rivier.

ln de geschiedenis van de Stichting Eijsden
Verleden speelde ook Theo Broers uit Moelingen
een rol. Onlangs is hij overleden. Ook hem
herdenken we.

De Limburger Koerier zorgt tot slot weer voor
een aantal vermakelijke Wetenswaardigheden uit
de periode 1902-1903.

Wij Wensen u nog een mooie zomer!

Lucia Geurts,
eindredacteur



ln memoriam René Huijnen
Op 29 juni 2017 overleed te Eijsden onze erevoorzitter René Huijnen. Hij mocht 80 jaar worden
en heeft daarmee ruimschoots de leeftijd der sterken bereikt. Het is hem gegund.

René was in 1975 een van de oprichters van de
Stichting Eijsdens Verleden. Hij was toen 39 jaar,
werkzaam als notarisklerk, en al volop actief in het
lokale verenigingsleven. Hij stamt uit een oude
Eijsdense familie en had bijzondere aandacht
voor de geschiedenis van zijn geboortedorp. Met
hem kreeg de stichting een troef in handen. Niet
alleen vanwege zijn grote netwerk, zijn kennis van
zaken, maar vooral ook omdat hij immer bereid
was woorden om te zetten in daden. Het maken
van plannen en vergezichten was prima, maar
de uitvoering was wat telde. ln de beginjaren
van de stichting lag de focus op het verzamelen
van gegevens over Eijsden, het verzamelen van
documenten, boeken en tijdschriften, foto's en
bidprentjes en het samenstellen van stambomen.
Daartoe kwam het bestuur in wisselende
samenstelling steeds op woensdagavond bij Rene' Huijnen. Foto familie Huijnen.
elkaar. De avond werd steevast afgesloten met
een glas wijn, thuis bij bestuurslid Louise
Reintjens-jacobs aan het Beatrixplein. Daar werd
echt gewerkt. lk kan mij niet herinneren dat René
ook maar een avond heeft gemist.
Hij was een echte gangmaker, altijd in voor gesprek en een grapje.

Anno 2017 is de woensdagavond nog steeds werkavond, zij het dat de frequentie wat lager
is en het wijntje erbij is ingeschoten. De gezelligheid is gebleven. Reeds in 1977 kon het
eerste nummer ('het boekje') van het historisch kwartaalblad Uit Eijsdens Verleden worden
gepresenteerd. René stond aan het hoofd van onze tweeledige redactie. Samen togen we
ontelbare malen in zijn Simca 1100 naar drukkerij Comar in Margraten, waar de uitgave
werd gedrukt. Dit eerste boekje kreeg een groots onthaal in Eijsden en was een enorm
succes. Het was overigens ook het boekje waar de meeste drukfouten in staan, tot en met de
paginanummering aan toe. Maar dat was niet belangrijk.

Nog maar een bekentenis: in deze uitgave ook het zeer aandoenlijke gedicht Mien Eèsjde van
dialectschrijfster en bestuurslidjeanne Theunissen met daarbij een foto van haar. Naar de
mening van René behoefde haar kapsel enige modernisering. Met zijn onafscheidelijke potlood
werd het haar op de foto bijgewerkt. Probleem opgelost. Heimelijke genoegens daar hield
hij van, beetje ondeugende grapjes, waar een klein aantal mensen weet van had. Hij kon er
ingetogen om schaterlachen. René bleef lid van de redactie tot in 2010. Anderen kwamen en
vertrokken, René bleef.



Samen met Willyjeukens, Zonder de andere redactieleden ook maar enigszins tekort te willen
doen, initieerde en realiseerde hij een groot aantal waardevolle publicaties die voor Eijsden en
de stichting van grote waarde Zijn gebleken. Het is Zonneklaar dat enkele daarvan überhaupt
niet verschenen zouden Zijn Zonder Zijn voortdurende aansporing bij de auteurs om de werken
te schrijven en te publiceren. Uitgegeven werden: Watermolens in Eijsden. Momentopnamen
uit hun geschiedenis (M. Meerman, 1990), Geboren, gehuwd en/of overleden in [Breust, Eijsden,
Oost etc.] 1600-1900 (A. Paquaij, 1997), Blomme, Meziek en Leefde (W. Theunissen, 2005), D'n ene
cafe' is d'n aandere neet. Een eeuw cafegeschiedenis in Eijsden (T. Spauwen, 2011) en de diverse
kunstuitgaven van Uit Eijsdens Verleden die gewijd Zijn aan Petrus Wolfs (1983), Nettie Bromberg
(1992), Sjef Hutschemakers (1993),]opie Roosenburg-Goudriaan (1997), Rob Brouwers (1999), en
Cor van Noorden (2010). Bijzonder trots was hij wanneer Zijn dochterjudith de vormgeving had
verzorgd.

ln 1982 volgde Renéjef Warnier op als voorzitter van de stichting. Min of meer tegen wil
en dank, maar wel in de lijn van de verwachtingen van de andere bestuursleden. Hij hield
niet zo van in de belangstelling staan en met spreken in het openbaar, eigen aan de nieuwe
functie, deedje hem geen plezier. Desondanks werden Zijn toespraakjes bij boekpresentaties
en de opening van tentoonstellingen hogelijk gewaardeerd. Met een kwinkslag ("Voor u
staat de kleinste voorzitter van de grootste vereniging van Eijsden") wist hij iedereen voor
Zich te winnen. En met zijn vrouw Elly als onvoonNaardelijke steun op de achtergrond wist
hij Zich ook hier met succes doorheen te slaan. Rene bleef in functie tot in 1997. Tijdens
Zijn voorzitterschap werden tal van initiatieven ontplooid waar wij nu nog met plezier aan
terugdenken en die hun waarde behouden hebben.

Door zijn grote netwerk, Zijn innemende persoonlijkheid en onvolprezen humor had hij
makkelijk toegang tot de mensen in Eijsden en ver daarbuiten. Hij kende de mensen en
de mensen kenden hem. Zo wist hij steeds weer voor de stichting verhalen, oude foto's en
oude gebruiksvoorwerpen van en over Eijsden bijeen te brengen voor nader onderzoek, ter
bewaring voor het nageslacht of voor publicatie in Uit Eijsdens Verleden. Mede voor Zijn inzet
voor de stichting werd hij in 2000, bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de stichting,
hogelijk gewaardeerd met een koninklijke onderscheiding. ln 2010 heeft hij al Zijn functies
binnen de stichting beëindigd. Het werd hem allemaal een beetje veel en hij wilde graag
het stokje overdragen, ruim baan maken voor anderen met nieuwe ideeën en initiatieven.
Het behoeft geen verder betoog dat de waarde van Rene voor de stichting zeer groot is
geweest. Het is dan ook geenszins venNonderlijk dat hij bij Zijn terugtreden werd benoemd tot
erevoorZitter van de Stichting Eijsdens Verleden. Met gepaste trots Zullen wij hem gedenken en
mede in Zijn geest het werk van de stichting voortzetten.

Henk Boersma, oud-voorzitter, namens bestuur en medewerkers van de Stichting Eijsdens Verleden



Laatste jager-verzamelaars en eerste boeren in en
rond Eijsden - deel 2
Een nieuw stukje Eijsdense menselijke prehistorie

Dicht bij de Maas, op de locatie Eijsden-Schansweg, zaten ergens tussen 11.000 en 7.000 jaar
geleden de laatstejager-verzamelaars. Zij werden vanaf ongeveer 7.000 jaar geleden opgevolgd
door de eerste boerengemeenschappen, de Bandkeramiekers. Zij waren er eerder dan de
vuursteenmijnbouwers in het Savelsbos. Met name het feit dat deze Bandkeramiekers dicht langs
de Maas zaten, is een nieuw inzicht voor de wetenschap. Die dacht tot nu toe dat deze cultuur
alleen op de hogere lössgronden zat, verder weg van de Maas. Ook voor de menselijke prehistorie
van Eijsden zijn dit verrassende nieuwe inzichten. Een nieuwe schakel in de verre voorgeschiedenis
van het dorp.

Samenvatting deel 11
ln de buurtschap Caestert, langs de Schansweg,
werden in het afgelopen decennium duizenden
vuurstenen werktuigen en productie-afslagen
gevonden. Ze zijn toe te Schrijven aan
verschillende culturen, die op de ruim 7 ha grote
vindplaats aanwezig zijn geweest. Het betreft de
laatstejager-verzamelaars en de eerste boeren.
Het zijn vooral Bandkeramiekers, niet eerder
voor Eijsden beschreven.

De laatste jager-verzamelaars
De mens heeft vanaf zijn ontstaan, waarvan
we nu weten dat dat minstens 2,5 miljoen
jaar geleden was, vooral geleefd van jagen
en verzamelen in de natuur. Dat betekent
dat deze mensen mobiel moesten zijn, ze
trokken achter de kudden dieren aan. Ze
verbleven steeds kort daar waar geschikte
planten en wortels groeiden. Bekend zijn de
Neanderthalers, die ook in onze contreien zeer
actief waren en waarvan we onder andere
vuurstenen werktuigen terugvinden op de
Kaap aan de rand van het Savelsbos. Na hun
uitsterven, ongeveer 35.000 jaar geleden,
is het stil in onze contreien. Pas 15.000jaar
geleden verbleven hier weer mensen, van
onze soort Homo sopiens sapiens. Het waren
rendierjagers, die hoog boven het huidige dorp
Mesch vuursteen bewerkten en daar korte
perioden verbleven. Het was de tijd van de
grote en snelle klimaatverandering, waarbij
de ijstijd plaats maakte voor de tussenijstijd,
waarin we ons nu bevinden. Het grote wild van

Door Wiel Schins en jean Pierre de Worrímont

de ijstijden (denk aan mammoet en Wolharige
neushoorn) stierf uit en kleiner wild (edelhert,
ree, everzwijn, haas, ook klein WaterWild) kwam
ervoor in de plaats. Er ontwikkelde zich de
groene vegetatie zoals wij die tot heden ten
dage kennen, inclusief de dichte loofbossen
met onder andere eik en hazelaar. De jager-
verzamelaars waren gedwongen hun technieken
aan te passen. Vanwege het kleinere Wild
werden de stenen werktuigen steeds kleiner;
we spreken van microlithen. Ze jaagden steeds
meer met pijl en boog. Het is een overgangstijd,
het Mesolithicum, in onze contreien 11.000
jaar geleden begonnen. Alhoewel de mensen
vanwege het betere voedselaanbod ergens
langere tijd konden verblijven, trokken ze nog
steeds rond. Nederzettingen zijn zeldzaam en
meestal tijdelijk. ln het Mesolithicum Waren
naar schatting op de hele wereld ongeveer
1 miljoen mensen. Terug naar de vindplaats
Eijsden-Schansweg. Omdat de microlithen zo
klein zijn, zijn ze moeilijk te herkennen. Dat gold
ook voor onze vindplaats. Maar toch Was 17%
van de gevonden werktuigen eenduidig aan
deze cultuur toe te schrijven (zie deel 1 tabel 2
en Afb. 5).1 Dus zijn ze ter plekke duidelijk
aanwezig geweest. Waarom ze daar zaten langs
de Maas, wat ze gedaan hebben, Waar ze van
leefden (vis?l), we weten het niet en komen
het wellicht nooit te Weten. Ze hebben niets
anders nagelaten dan hun kleine werktuigen en,
nogmaals, deze zijn moeilijk te vinden. Even ten
zuiden van Eijsden, rond Dalhem, bevinden zich
overigens vier overtuigende vindplaatsen van



uitsluitend mesolithische mensen. Hier is een
grote hoeveelheid eenduidig aan deze culturen
toewijsbare vuurstenen voonNerpen gevonden 2.
Dus dat ze ook in Eijsden zaten is zo vreemd
nog niet.

De eerste boeren
ln deel 1 van dit artikel (UEV 142) is het al kort
aangehaald. Met het einde van de laatste ijstijd,
zo tussen 13.000 en 11.000jaar geleden, als
in Europa het bovengenoemde Mesolithicum
een aanvang neemt, gebeurden er op andere
plaatsen in de Wereld heel andere dingen. De
mens ging akkerbouw en veeteelt bedrijven als
belangrijkste bron voor zijn voeding. We spreken
daar al van het Neolithicum, het Nieuwe Stenen
Tijdperk, waarbij een geheel nieuwe uitrusting
aan stenen werktuigen nodig was. Had de mens
miljoenenjaren rondgetrokken op zoek naar
voedsel, nu vestigde hij zich op vaste plaatsen
en ging zijn eigen voedsel produceren, hij werd
zogenoemd sedentair. Het vroegst en het meest
omvangrijk begon deze beweging in Zuidwest-
Azië, het vroegere Mesopotamië, het land tussen
de rivieren Eufraat en Tigris, het tegenwoordige
lrak. Men probeerde met succes eetbare
wilde planten te verbouwen. Zo kreeg men de
beschikking over graansoorten en peulvruchten,
zoals eenkoren (basis voor tanNe), gerst, rogge,
kikkerenNten, linzen en bonen. Zij verbouwden
tevens verscheidene andere planten, zoals
oliehoudende papaver, varkensgras, brandnetel,
framboos, bosaardbei, rozebottel, sleedoorn en
hazelnoot, die ook extra smaak moesten geven.

Ontmoeting van culturen
De ontmoeting van deze laatste rondtrekkende
jager-verzamelaars met de boerenbevolking
moet voor de eersten als een cultuurschok
zijn geweest. Opeens verschenen er mensen
die koeien, varkens en geiten in bezit hadden,
evenwel zonder ze gelijk op te eten. Mensen
die het bos rooiden, de akker bewerkten,
granen en andere gewassen zaaiden en in grote
houten huizen gingen wonen. We weten uit
de archeologie dat deze confrontatie op drie
mogelijke manieren is verlopen. Het kan zijn dat
de twee groepen apart van elkaar bleven wonen,
dat er een soort samenwerking ontstond, of dat
ze geheel in elkaar opgingen (we spreken dan

van assimilatie). Van Midden- en Noord-Limburg
weten we dat dit laatste is gebeurd 3. Het zou
zo maar ook in Eijsden het geval kunnen zijn
geweest, we kunnen dat nu (nog) nergens uit
afleiden. ln elk geval, zeker met het oog op deze
sociale processen, was dit een zeer interessante
overgangstijd, waar we nog maar weinig van
weten, maar die de wetenschap erg interesseert.
Hopelijk levert de vindplaats Eijsden-Schansweg
hiertoe nieuwe inzichten.

Lineaire Bandkeramiek
Ook erg interessant en nieuw, voor zowel
de lokale als de algemene prehistorie, is de
constatering dat die eerste boeren in Eijsden
behoorden tot de cultuur van de Lineaire
Bandkeramiek (LBK), kortweg Bandkeramiekers
genoemd. De naam is afkomstig van
het prachtig versierde aardewerk dat zij
produceerden. Nog interessanter is het dat deze
zich kennelijk hier in Eijsden dicht bij de Maas
ophielden. Tot nu toe ging men ervan uit dat
de Bandkeramiekers zich in de regel vestigden
op de zeer vruchtbare hogere terrassen van
de Maas, op een wat grotere afstand van
de rivier. Hier vindt men de (vaak meters
dikke) lössgronden. Een grote concentratie
aan nederzettingen kennen we van de regio
Geleen-Sittard-Elsloo-Beek (het zogenoemde
Graetheidecluster), vanaf dejaren twintig van
de vorige eeuw opgegraven. Tussen Maastricht,
Tongeren en Luik ligt een tweede cluster, in de
Haspengouw. ln meer recente tijd is echter een
aantal kleinere vindplaatsen bekend geraakt
net op de lagere terrassen van de Maas,
veel dichter bij de rivier. Archeoloog dr. Luc
Amkreutz uit St. Geertruid heeft dit fenomeen
onderzocht. Hij heeft de algemene zienswijze
van "vestiging alleen op de hogere terrassen" in
zijn afstudeerscriptie ter discussie gesteld (zie
ref. 4 in deel 1 van dit artikel). Hij inventariseerde
enkele meer recente vindplaatsen dichter c.q.
dicht bij de Maas (c.q. laagterras en zogenoemde
alluviale vlakte) tussen Nattenhoven en Luik.
Maar voor de completeri ng van het plaatje
miste hij vindplaatsen tussen Maastricht en
Luik. Met Eijsden-Schansweg is die leemte
nu opgevuld en is er, parallel aan de Maas,
een duidelijke lijn, die loopt van Luik/Place St.
Lambert tot Nattenhoven. Het lijkt erop dat



deze rivier destijds ook al een belangrijke rol
speelde als verkeersweg en aanvoerbron van
vuursteen en andere gebruikte gesteenten.
Lineaire Bandkeramiek is daarmee niet meer
een exclusief verschijnsel van de lössgronden
op het hoger gelegen midden- en hoogterras
van de Maas, zoals op het Graetheideplateau,
wat tot voor kort werd aangenomen. Daarmee
zijn er ook internationaal nieuwe inzichten in
een (zeker ook voor Zuid-Limburg) belangrijke
cultuur, waar we ongeveer alles van dachten
te weten. Namelijk dat ze allemaal woonden in
typisch dezelfde soorten landschap, in dezelfde
soort huizen en dat ze allemaal ongeveer
hetzelfde deden. Dat beeld, geschapen door
de grote opgravingen op de Graetheide,
dient nu te worden bijgesteld 4. Vanuit dit
besef kan onze kennis van deze belangrijke
eerste boerencultuur worden verruimd en de
vindplaats Eijsden-Schansweg levert hieraan een
wezenlijke bijdrage.

Bandkeramiek in Eijsden-Schansweg
Maar wat kunnen we zeggen van onze Eijsdense
vindplaats? Dat er sprake is van een echte
nederzetting, waar mensen hebben gewoond

en gewerkt, kunnen we op grond van het
gevondene niet hard maken, maar is zeker
niet uit te sluiten. Echte nederzettingen vindt
men in elk geval op het Graetheideplateau, in
Nattenhoven, ltteren en Caberg. Hier vindt men
sporen van paalkuilen voor de huizenbouw,
afvalkuilen, graven, slijpstenen, maalstenen en
het typische mooi versierde aardewerk, waar
men veel van kan leren over deze cultuur. Dat
allemaal werd in Eijsden-Schansweg (nog) niet
gevonden en daarmee is het een vindplaats
die zich van de andere op de bovengenoemde
lijn onderscheidt. Ook de soorten vuurstenen
werktuigen wijken af van de gemiddelde
"gereedschapskist" op andere vindplaatsen. Zo is
er een opvallende afwezigheid van zogenoemde
pijlspitsen, kleine driehoekige pijlpuntjes,
waarvan er in Eijsden inmiddels nog maar twee
zijn gevonden. Misschien hebben ze weinig
gejaagd, want dat deden de Bandkeramiekers
toch ook nog, misschien hebben ze meer gevist
in de dichtbij gelegen Maas. Wat we ook niet
vonden zijn scherven van aardewerk. Aardewerk
is het kenmerk van boerennederzettingen, als
kookpot en als opslagmedium voor te bewaren
voedsel (Afb. 2-1).

Afb. 2-1 Nee, deze prachtige aardewerken pot uit de Bandkeramiek werd niet gevonden op
Eijsden-Schansweg maar laat zien tot welke mooie bandvormige versieringen de
Bandkeramiekers in staat waren en die hen hun naam ver/eenden. Afkomstig van de
vindplaats Caberg-Klinkers. Collectie Nic Widdershoven.



De eerdere jager-verzamelaars hadden dat niet. Rondtrekken met grote aardewerken potten is
immers niet handig. Dat er in Eijsden-Schansweg geen aardewerk is gevonden wil niet zeggen dat
het niet aanwezig was. Aardewerk kan makkelijk vergaan in de bouwvoor van akkers waarop gezocht
is. Dat er graan is geoogst is te zien aan de vijf mooie sikkelmesjes (Afb. 2-2). Hebben de mensen dat
graan hier gemalen om er brood van te bakken?

Afb. 2-2 Drie sikkelmesjes uit de Bandkeramiek van Eijsden-Schansweg, in voor-, zij- en
achteraanzicht plus doorsnede. De arcering op de gladde achterkanten toont de glans ten
gevolge van het snijden van granen. Afmetingen: het rechter sikkelmesje is 5 cm lang.

Er werd slechts één fragment van een maalsteen
voor graan gevonden, maar daartegenover wel
een opvallend groot aantal mooie ronde
"klopstenen", om bijvoorbeeld maalstenen
mee op te ruwen als ze door gebruik te glad
zijn geworden (Afb. 2-3), wat suggereert dat er
mogelijk meer zijn.

Afb. 2-3 Fragment van maalsteen uit Eijsden-
Schansweg, met enkele l'klopstenen" om de
maalstenen mee op te ruwen. Afmetingen: de
grootste lengte van de maalsteen is 13 cm.

Maalstenen wijzen op bewoning, maar het
ene gevonden exemplaar kan ookjonger
zijn dan Bandkeramiek. De vondst van de
vele schrabbers (deel 1 afb. 6) wijst op het

schoonmaken ter plekke van dierenhuiden,
onder andere voor het maken van kleding.
Ook boortjes (deel 1 afb. 6) werden gevonden,
voor bijvoorbeeld het maken van gaten in leer.
Vele vuurstenen bleken verbrand, hetgeen
kan wijzen op bewoning, namelijk het gebruik
van vuurplaatsen. Maar horen ze bij de
bandkeramiekcultuur of bij de andere gevonden
culturen? Heel overtuigend is wel dat er in
Eijsden-Schansweg door de Bandkeramiekers
is gewerkt, met name het bewerken van
vuursteen. Was er bewoning op vaste basis
of alleen seizoensgebonden, was het voor
korte of lange tijd? We kunnen het met het nu
beschikbare materiaal (nog) niet achterhalen.

Vuursteenwerkplaats
De grote hoeveelheid en soorten vuurstenen
werktuigen en vuursteenafslag bewijzen dat op
Eijsden-Schansweg door de daar aangetroffen
drie onderscheidbare culturen intensief
werd gewerkt. Waar kwam hun grondstof,
de vuursteen vandaan? De Maas bracht ook
in die tijd al vuursteen mee vanuit zuidelijker
streken, onder andere uit de Ardennen. Maar
veel van deze stenen zijn door het transport
herkenbaar afgerond, aangetast, zelfs
gescheurd en daardoor van mindere kwaliteit
om er betrouwbare werktuigen van te maken.
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De eerderejager-verzamelaars (Neanderthalers
in ons gebied) moesten zich hiermee behelpen.
Maar de eerste boerenculturen waren al
zover ontwikkeld, dat ze Wisten dat de beste
vuursteen op bepaalde plaatsen geconcentreerd
aanwezig was. Daarbij Waren ze kennelijk
al goed op de hoogte van Wat de omgeving
hun daarin te bieden had. Zo haalden de
Bandkeramiekers van het Graetheideplateau
(waar geen vuursteen is) hun vuursteen uit de
Banholtergrubbe, toch een aardig stuk weg
van hun nederzettingen. Bandkeramiekers
haalden ook vuursteen uit bekende
vuursteenwinplaatsen in het Hoogbos bij Mheer
en in Rullen in de Voerstreek. Ze hoefden daar
slechts ondiepe kuilen te maken om aan grote
hoeveelheden, weliswaar enigszins verweerde
(zogenoemde eluviale), vuursteen te komen. Ze
bewerkten sommige stukken ter plekke, maar
het meeste ging mee naar de nederzettingen
om daar bewerkt te worden. Zo zijn er in totaal
zes bekende vuursteenwinplaatsen tussen
Maastricht en Aubel. Waar de Bandkeramiekers
van Eijsden-Schansweg hun vuursteen vandaan
haalden weten We nog niet. Het is in elk geval
zogenoemde Lanaye-vuursteen, die men goed
van andere kwaliteiten kan onderscheiden,
maar die overal in Zuid-Limburg te vinden is.
Vuursteen is laagsgewijs aanwezig in kalksteen
(mergel). Langs de Maas zit Wel kalksteen,
maar de vuurstenen daarin zijn van minder
goede kwaliteit. Voor betere vuursteen moeten
We hoger zoeken. Het is aannemelijk dat de
Bandkeramiekers van Eijsden-Schansweg in
de hellingbossen, in het Savelsbos, zijn gaan
zoeken en vuursteen verzamelden. We vinden
daar soms ook Bandkeramische dissels en
ondiepe kuilen (mardellen), Waaruit vuursteen
is gedolven. Maar tot nu toe schreven We deze
kuilen, misschien dus onterecht, toe aan de
1.000 jaar latere Michelsbergcultuur, die zelfs
echte ondergrondse mijnbouw bedreef. Maar
Wat kan de reden zijn geweest om van zo'n
afstand vuursteen te transporteren helemaal
naar de Maas? Daar Wilden ze kennelijk toch het
liefst Werken. Was het de goede landbouwgrond
ter plekke, kon men er het vee goed Weiden,
Was het de nabijheid van stromend water of
Was het de vis in de rivier? Met het stellen van

dit soort vragen kan men gericht het beeld van
dit soort oude culturen proberen te verbeteren.
Al met al, Waarschijnlijk is Eijsden-Schansweg
een zogenoemde special-activity-sfte, een
nederzetting die verder weg gelegen is. Wat
precies de reden of functie daarvan was, is in
ons geval vooralsnog onbekend. Hier hebben
in elk geval mensen geregeld voor korte tijd
verbleven, dicht bij het water van de rivier en
hebben er vuursteen bewerkt of vee gehouden
en akkers bewerkt.

Het landschap tijdens de LBK
Wanneer we een beeld willen krijgen van
het landschap ten tijde van de Lineaire
Bandkeramiek in Eijsden-Schansweg (pakweg
7.000jaar geleden) is het gerechtvaardigd te
kijken naar dat van Place St. Lambert (Luik)
uit die tijd. Bij archeologische opgravingen
zijn hier vele vondsten gedaan die ons veel
hebben geleerd. Die nederzetting lag in een nat
gebied, dicht bij de toenmalige Maas en haar
zijriviertje de Légia. Er is hier ook Mesolithicum
gevonden, maar er wordt aangenomen dat
beide groepen geen contact hebben gehad, dus
apart van elkaar leefden. De Bandkeramiekers
lieten hier afvalkuilen na, met visresten en
beenderen van jachtWild zoals hert, ree en
Wild zwijn. Er werd dus naast het boeren
nog volop gejaagd en gevist. Er zijn in Luik
grondsporen gevonden en aardewerk, maar
bijvoorbeeld geen sikkelmesjes, dus voor het
verbouwen van granen is er, in tegenstelling tot
Eijsden-Schansweg, geen aanwijzing. Het Was
Waarschijnlijk een bosgebied, met natte open
plekken, met eik, hazelaar, Wilde fruitbomen en
meidoorn.

Bandkeramiek in de regio Eijsden
Lang heeft men gedacht dat er in het Maasdal
tussen het Graetheidecluster en Luik niets c.q.
niet veel te vinden was aan Bandkeramiek.
Maar toch, als men ook serieus naar de kleinere
vindplaatsen kijkt, ziet men dat Eijsden-
Schansweg in de ruimtelijke omtrek niet
gei'soleerd ligt. ln Tabe12-1 zijn de ondertussen
bekende vindplaatsen in het Maasdal op een rij
gezet.



Vindplaats Kenmerkende vondsten Toelichting
Herstal - le Pré
Wigy

- grote afvalkuil
- vuurstenen werktuigen
- aardewerk

- ontdekt 1962
- ook bij de Maas

Lanaye- “près du
terrain de football"

- vuurstenen werktuigen en afslagen,
geen aardewerk

- ontdekt 1974
-1 km ten N/NW van

Eijsden-Schansweg (overkant Maas)
- ook bij de Maas

Liège-Place
St. Lambert

- nederzetting, (waarschijnlijk)
bosgebied, met natte open plekken

- landbouw en veeteelt
- afvalkuilen
- grondsporen
- aardewerk
- werktuigen van vuursteen en
andere gesteenten

- geen sikkelmesjes

- beschreven in 1984
- ook bij de Maas

Lixhe- "Campagne
de la ferme du
tilleul”

- vuurstenen werktuigen en
afslagen, geen aardewerk

- ontdekt 1995
- 2 km ten ZW van vindplaats Lanaye

(overkant Maas)
- ook bij de Maas

Wijck-Maastricht,
afrit Kennedysingel

- 2 afvalkuilen
- vuurstenen werktuigen
- dissel uit het materiaal lydiet
- aardewerk

- ontdekt 2012 bij aanleg
A2-tunnel

- ligt op hetzelfde Maasterras
als Eijsden-Schansweg

Tabel 2-1 Vindplaatsen Bandkeramiek in naaste omtrek van Eijsden

Tabel 2-1 laat zien dat er toch aardig wat
vindplaatsen in de buurt van Eijsden-Schansweg
liggen, op min of meer dezelfde posities dicht
bij de Maas, maar alle verschillend qua grootte
en vondsten. Of er een relatie is tussen deze
plekken kan op grond van de beschikbare
informatie nog niet worden aangetoond, maar is
wel waarschijnlijk.

Tijdens het onderzoek in Eijsden-Schansweg
vondenjim Pepels en johan Wolfs in 2012
nog meer Bandkeramiek in Eijsden en wel op
Eijsderweiden in een omgeploegd weiland aan
de noordrand van het dorp, op het laagterras
van de Maas. Daarbij zijn twee prachtige
geslepen dissels, gemaakt niet van vuursteen,
maar van de (voor dissels typische) materialen
lydiet (Afb. 2-4) en amfiboliet, die overigens niet
uit Zuid-Limburg afkomstig zijn.

Afb. 2-4 Boven- en zijaanzicht van een
Bandkeramische lydiet-dissel uit a'e vindplaats
Eijsderweiden. Afmetingen.' ongeveer 6 cm lang.
Collectie jim Pepels.
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Het is een vindplaats die misschien nog meer
verrassingen in petto heeft, die helpen bij het
begrijpen van de Bandkeramiek in dit gebied.
Jim Pepels heeft overigens ook gelijksoortige
vondsten gedaan rond Meerssen. Huub
Spronck vond Bandkeramiek in de Riesenberg
tussen Gronsveld en Cadier en Keer, onder
andere dissels en pijlspitsen. Hij trof er ook een
vuursteenwinplaats aan.

Ook in het hoger gelegen heuvelland ten
oosten van de Maas, buiten het geijkte LBK-
cluster van de Graetheide, zijn er steeds meer
vondstmeldingen van Bandkeramiek. De
vuursteenwinplaats in de Banholtergrubbe, met
ook vondsten van werktuigen, is al genoemd.
ln 1994 melddejean Pierre de Warrimont Zes
dissels uit Banholt en St. Geertruid-de Kaap.
Kunstschilder Sjef Hutschemakers (t 4 mei
2017) was ook een verzamelaar en Zijn collectie
toont mooie bandkeramiekwerktuigen als
losse vondsten uit het gebied St. Geertruid-
Savelsbos. Ook rond de vuursteenmijnen in
het Savelsbos zijn losse vondsten gedaan. De
vuursteenwinplaatsen van Mheer-Hoogbos
en Rullen Zijn al eerder genoemd. Verder Zijn
er vondsten in Noorbeek (doorjean Pierre
de Warrimont) en Crapoel bij Gulpen (door
Jan Janssens). De laatste Zou weleens een
nederzetting kunnen Zijn.

Michelsbergcultuur,
de vuursteenmijnbouwers
Wat was de rol van de Michelsbergers, die
duidelijk ook op de vindplaats Eijsden-Schansweg
aanwezig waren, maar dan ruwweg 1.000jaar
na de Bandkeramiekers? Tachtig procent van
de aan deze cultuur toegeschreven werktuigen
die hier Zijn gevonden, zijn gemaakt van Lanaye-
vuursteen. Dat is ook het soort vuursteen dat
via mijnbouw is geëxploiteerd in het Savelsbos.
Of er een relatie is tussen Eijsden-Schansweg
en de vuursteenmijnen is op grond van de
verzamelde informatie (nog) niet te zeggen. We
Zoeken nog steeds naar de plek(ken) waar de
vuursteenmijnbouwers hebben gewoond. Was
dat misschien hier dicht langs de Maas, waar
men makkelijker huizen kon bouwen, dieren
kon houden en men dicht bij water was en kon
vissen? Het zou Zo maar kunnen.

Bijzondere stenen bijltjes
Bij de talrijke vondsten uit Eijsden-Schansweg
behoren ook een twaalftal bijltjes en
bijlfragmenten. Eén ervan is gemaakt van
zandsteen, de rest van vuursteen (Afb. 2-5).
Met name de vuurstenen bijltjes waren ook wel
te venNachten. Wat echter bijzonder is, is dat
er ook een drietal bijltjes is gevonden die zijn
gemaakt van heel andere steensoorten dan
vuursteen of Zandsteen.

Afb. 2-5 Drie Miche/sbergcultuur-bijltjes van Eijsden-
Schansweg, in voor-, zij- en achteradnzicht en in
doorsnede. Het bovenste is van Zdndsteen, de twee
onderste van vuursteen. Het meest onderste is een
fragment van een geslepen bijltje. Afmetingen.' het
middelste bijltje is 9 cm lang.

Deze bijltjes zijn grijs- tot bruingroen en bruin
van kleur (Afb. 2-6). Vele deskundigen hebben
ernaar gekeken, maar vooralsnog kan niemand
met zekerheid zeggen welke grondstof dit is en
tot welke cultuur deze bijltjes behoren.

ln het grind van de Maas komen we dit soort
gesteente niet tegen. De bijltjes zijn in elk geval
niet goed te plaatsen in de Bandkeramiek van
bijvoorbeeld het Graetheidecluster.



Afb. 2-6 Twee gekleurde bijltjes (onder en
boven) von Eijsden-Schdnsweg, in voor-, zij- en
ochteroonzicht, tevens in doorsnede. Afmetingen:
beide ongeveer 5 cm long.

Huub Spronck vond zeven gelijksoortige bijltjes
in de omgeving van Eijsden enjanjanssens
meldde deze vanuit de wijde omgeving rond
Gulpen. Eén stuk is gemeld vanuit de
St. Geertruid-Kaap. ln de Belgische Haspengouw
is er een aangetroffen op een bandkeramiek-
nederzetting en aan deze cultuur toegeschreven.
Maar ook hier is nog niet duidelijk geworden uit
welke grondstof het bijltje bestaat. We hebben
zelf een analyse laten doen en de bijltjes
vergeleken met standaard grondstoffen voor dit
soort bijltjes (zoals lydiet, kwartsiet, kiezellei),
maar dat is het allemaal niet (voor details: deel 1
referentie 5). Wel duidelijk is dat het een
metamorf gesteente betreft, dat wil zeggen dat
het oorspronkelijke gesteente sterk is veranderd
ten gevolge van hoge druk of temperatuur
(vergelijk marmer, dat op die wijze ontstaat uit
kalksteen). Een andere bron spreekt van een
vulkanisch gesteente, waarschijnlijk uit de Eifel.
Samenvattend, interessante vondsten, maar we
weten (nog) niet waar ze vandaan komen en of
ze wel of niet tot de Bandkeramiek behoren.

"Dissels" zijn toch geen dissels
Uit onderzoek is verder gebleken dat de eerste
vondst op Eijsden-Schansweg, een donkerzwarte
"dissel", te zien in deel 1 in Afb. 1, toch geen dissel

is. De exacte vorm en afmetingen zijn afwijkend
van die van de bekende LBK-dissels. Ook een
tweede gevonden exemplaar (Afb. 2-7) is geen
dissel.

Afb. 2-7 De twee zwarte bijltjes von Eijsden-
Schonsweg in voor-, zij- en ochteroonzicht, tevens in
doorsnede. Afmetingen: het bovenste bijltje is 6 cm
lang.

We kunnen ook in dit geval beter spreken van
bijltjes. Het soort gesteente (Tonschiefer, een
variant van leisteen), stamt typisch uit het dal
van de Süre in Luxemburg, maar lijkt ook op
gesteenten uit de Ardennen en de Eifel, die we
echter in Maasgrind uit die tijd niet kennen. Wel
behoren deze duidelijk tot de Bandkeramiek, we
vinden ze terug in bandkeramieknederzettingen
van bijvoorbeeld het Graetheidecluster.

Beschouwing en conclusies
Het is in Eijsden-Schansweg nauwelijks anders dan
op veel andere vindplaatsen. Er zijn nieuwe
interessante inzichten, maar er rijzen ook
nieuwe vragen. Het beschrijven van een
prehistorische cultuur is als het leggen van een
puzzel. Veelal moet de archeoloog het doen met
een bescheiden aantal vondsten, hoofdzakelijk
stenen werktuigen, omdat die het meest resistent
zijn tegen verwering en afbraak gedurende
duizenden jaren.

Zeker is nu in elk geval dat er in Eijsden-
Schansweg mesolithische jager-verzamelaars
waren, de laatste vertegenwoordigers van een
miljoenenjaren oude leefwijze, pakweg tussen
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11.000 en 7.000 jaar geleden, minstens 4.000
jaar later dan de rendierjagers op de Mescherhei.
Deze mesolithische cultuur is voor Eijsden niet
eerder beschreven. We Weten nog niet veel van
ze, behalve dat ze hier vuursteen bewerkten tot
kleine werktuigen, waarvan we de restanten
terugvinden. Op dezelfde plaats vestigden zich
daarna, vanaf ongeveer 7.000 jaar geleden, de
eerste boerengemeenschappen, de Band-
keramiekers, officieel geheten de Lineaire
Bandkeramiek (LBK). Hebben de laatstejager-
verzamelaars deze eerste boeren ontmoet, zo ja,
hoe is dat verlopen, was er strijd of hebben ze
zich vreedzaam vermengd? Ook de Band-
keramiekers lieten overtuigende vuurstenen
gereedschappen na, die ze ter plekke hebben
geproduceerd, te zien aan de vele bewerkings-
afslagen. De Michelsbergers, die in het Savelsbos
de vuursteenmijnen aanlegden, kwamen weer
pakweg 1.000 jaar later. De vaststelling dat er
Bandkeramiekers in Eijsden waren en wel dicht
langs de Maas, is niet alleen voor de lokale
geschiedenis, maar ook voor de archeologie als
wetenschap interessant. Het is een
ondersteuning van de hypothese dat de Band-
keramiekers zich niet alleen op hogere
lössgronden, verder weg van de Maas, vestigden,
maar ook dicht bij de rivier. Eijsden-Schansweg is
daarmee een welkome belangrijke schakel in de
groter wordende keten van vindplaatsen in het
Maasdal. Deze constatering alleen al maakt het
de moeite waard om hier ter plekke in Eijsden
verder te zoeken, het liefst in de ondergrond.

De volgende vraag, of de Bandkeramiekers en
de Michelsbergers hier ter plekke ook hebben
gewoond, kort of lang, is nog niet te
beantwoorden. Ook hier is het zaak dieper te
kijken dan alleen aan het oppervlak. Een andere
interessante vraag is: hebben de Band-
keramiekers misschien eerder dan de Michels-
bergers vuursteen gedolven in het Savelsbos en

bewerkt in Eijsden-Schansweg? Niet in de vuur-
steenmijnen, die zijn zeker van de Michels-
bergers, maar misschien uit ondiepe kuilen, net
zoals dat door Bandkeramiekers gebeurde in
de Banholtergrubbe. Verder onderzoek naar
de gebruikte vuursteensoorten kan ook hier
mogelijk uitsluitsel geven. Zo zijn er nog wel wat
vragen te bedenken en zo werkt ook de
wetenschap van de menselijke prehistorie.
Zoeken, vinden, interpreteren en stukje bij
beetje tot een geloofwaardig beeld komen. Wie
weet wat er in Eijsden nog allemaal zal Worden
opgeraapt......!

Verantwoording
Foto van Afb. 2-1 is vanjean Pierre de
Warrimont, Afb. 2-3 van Wiel Schins. Tekeningen
van de hand van RafTimmermans. Dank aan
dr. Luc Amkreutz, drs. Fred Brounen (RCE),
dr. Marjorie de Grooth, Max Klasberg, jean Pierre
Lensen, Nick Widdershoven en jim Pepels voor
hulp bij het determineren en interpreteren van
de vondsten. jim Pepels wordt extra bedankt
voor het mogen publiceren van zijn vondsten in
de EijsdenNeiden.

Wiel Schins is voorzitter van de Nederlandse
Geologische Vereniging (NG V) afdeling Limburg die
ook de vuursteenmijnen in RijckhoIt-St. Geertruid
opgroef tussen 7964 en 1972. Hij is auteur op het
gebied van de Limburgse geologie, coproducent
van een filmdocumentaire over Eugène Dubois en
bestuurslid van de Stichting Eugène Dubois.

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 veelheid van artikelen
op dit gebied.

1 Schins W.j.H. & Wa rrimont de j.P. (2017), Laatste jager-verzamelaars en eerste boeren in en rond Eijsden-deel 1, Uit
Eijsdens Verleden, 142, p. 4-12, uitg. St. Eijsdens Verleden, Eijsden (met uitgebreide referentielijst)

2 Collectie Nick Widdershoven, Bombaye (B)
3 Verhart, L. (2000), Times fade away, dissertatie, Universiteit Leiden
4 Amkreutz L. (2005), "All quiet in the Northwestern front?"An overview and preliminary analysis of the past

decade of LBK research in the Netherlands, in: D. Gronenborn &j. Petrasch (eds), The Spread ofthe Neo/ithic to
Central Europe, Mainz, 530-550



lN MEMORIAM THEO BROERS
*10 maart 1933 - t 31 mei 2017

echtgenoot van Ninie Spits

Theo Broers, een dorpsicoon, is heengegaan.

Als fruitboer kon Theo genieten van de boomgaarden, waar hij vaak te
vinden was. Hij genoot van de natuur en zijn geliefde dorp Moelingen.
Hij gaf ook graag tekst en uitleg over alle soorten fruit.
Daarnaast was hij een verwoed verzamelaar van oude
gereedschappen, blikken dozen, foto`s, bid- en communieprentjes,
teveel om op te noemen. Zijn hele huis was één museum. Alles stond
mooi uitgestald, soort bij soort. Bezochtje zijn 'museum', dan was je uren kwijt. Over elk
voonNerp dat er stond, had hij wel een verhaal. En zo werd opeens elk ding interessant en
waardevol. Theo had ook grote interesse in de geschiedenis van mensen en families in en
buiten het dorp en in de geschiedenis van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

De Stichting Eijsdens Verleden kon altijd een beroep op Theo doen, onder andere om
fototentoonstellingen op te fleuren met artikelen uit Zijn verzameling. Wij hopen dat zijn
museum kan blijven voortbestaan.

Theo stierf in de volheid van zijn leven op 31 mei 2017 na een val uit een perenboom.
Hij werd 84jaar.

Dat Theo mag rusten in vrede.

Kal plat!
Eijsdense woorden uit de vergeethoek - 2

We ontvingen een enthousiaste reactie van jef Henquet (Zjif Hingking) op onze nieuwe rubriek
'Kalplatt "jullie geven in EV 142 op pagina 31 de betekenis aan van het woord boets = einde weg.
Boers is ook de naam voor het einde van een gekookte sjink, frikedel of sjtartsjtuk (vleeswaren).
Als slagerszoon heb ik er vele verwerkt in 't huidvleis. Ook werden deze gratis mee gegeven aan
klanten."
Bovendien gafjef gehoor aan onze oproep voor het aandragen van meer Eijsdens woorden die in
de vergetelheid dreigen te raken. Hij stuurde bijna negentig woorden in! Hier volgen er alvast 15.
Wie volgt?

gèirt vishengel zèiverlap slabber
upper dobber truut forel
sjnouf droppoeder koekerel tol
pathée tompoes huibe knikkers

(bekker ClaossenS kieper en mèites bie huibe twee knikkers
hèit ze nog) raken elkaar

èitsje azijn mèites bie huibe afstand tussen
koeëlemut kolenkit duim en pink
millukmut melkbus gestrekt
sjtartsjtuklsjinkesjpek hamspek koeëmel fruitkorf
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Honderdjarige slagerij Pinckaers Hofleverancier
Hoe het begon

Bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Keurslagerij Pinckaers (1916-2016) aan de Kerkstraat
in Eijsden heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander aan deze onderneming het recht tot
het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier
verleend. Op 6 september 2016 ontvingen Eric Pinckaers (derde generatie) en zijn vrouw Marie-
Thérèse uit handen van de commissaris van de koningin Limburg, gouverneur Theo Bovens, het
koninklijk besluit waarin dit is vastgelegd. Het zichtbaar bewijs daarvan is het wapenschild dat in
de winkel prijkt. Het predicaat Hofleverancier kan worden toegekend door de koning aan bedrijven
die een vooraanstaande plaats innemen in de regio en de branche èn minimaal 100 jaar oud zijn.
ln de regel wordt het recht toegekend voor ten hoogste 25 jaar, waarna bestendiging kan worden
aangevraagd. Aan de eventuele verlening gaat een lange procedure vooraf. Henk Boersma werd
gevraagd onderzoek te doen naar hetjaar waarin de onderneming werd gestart. Onderstaand
artikel is een bewerking van zijn bevindingen.

Inleiding
Het doel van dit artikel is om de historische
en familiale achtergronden te achterhalen
van joannesjosephus (Sjang) Pinckaers
(Eijsden 1890-Maastricht, ziekenhuis 1978), de
grondlegger van de slagersfamilie Pinckaers, die
naar verluidt in 2016 precies 100jaar geleden
het slagersvak omarmde.

De familie Pinckaers
De familie Pinckaers (Pinckers, Pinckaerts) is
een zeer oude autochtone familie van Eijsden
en directe omgeving, Waarvan de oudste
sporen teruggaan tot in de tweede helft van
de 16de eeuw. De oudst bekende voorvader is
een zekerejan Pinckers. Hij is de stamvader
van twee takken Pinckaers, Waarvan de ene
tak (nazaten vanjan Pinckartsjunior) zich met
name manifesteerde in Sint Geertruid, Oost
en Maarland en de andere tak (nazaten van
Christiaen Pinckers) met name tot ontwikkeling
kwam in Maarland, Oost en Maastricht.1 De
mannelijke nazaten voorzagen voornamelijk
als dagloner of landbouwer in hun onderhoud.
Enkelen van hen vervulden een functie in de
lokale schepenbank. De slagersfamilie Pinckaers
zijn nazaten van Christiaen Pinckers en Agatha
Boonen.

Door Henkj.L.M. Boersma

Geertrui Pinckaers, de moeder vanjoannes
Josephus (Sjang) Pinckaers
Joannesjosephus (Sjang) Pinckaers werd buiten
echt geboren te Breust op 14 maart 1890 als
zoon van Geertrui Pinckaers. Geertrui was een
dochter van jacobus Pinckaers en Anna Maria
Voncken. Het gezin Pinckaers-Voncken woonde
eerst in Eijsden (Dorpstraat) en later in Breust
(Op het Eind).jacobus overleed daar in 1871.
Per 4januari 1880 Woonde Geertrui Pinckaers
met haar moeder Anna Maria Voncken - dan
dus inmiddels weduwe -te Breust, Op het Eind
nr. 22.2 Geertrui Was op dat moment school-
leerling. Op 5juni 1882 - zij Was toen 15jaar,
bijna 16 - verliet Geertrui het ouderlijk huis en
vertrok naar Maastricht om daar als dienstbode
Werkzaam te zijn en te leren huishouden. Zij
Werd te Maastricht ingeschreven als dienstbode
op 4 augustus 1882. Op 28 september 1888,
ruim zesjaar later, werd ze weer uitgeschreven
met als nieuwe vestigingsplaats Eijsden.3
Gedurende deze periode was ze bij vier
gezinnen werkzaam geweest. Ondertussen was
haar moeder op 18 mei 1888 onder huwelijkse
voorwaarden hertrouwd met de niet
onbemiddelde Weduwnaar Hendrik Malerm,
fruitkoopman. Deze woonde in Breust, Op het
Gasthuis. Anna Maria Voncken ging bij hem
inwonen. Toen Geertrui Pinckaers in 1888
terugkeerde uit Maastricht vond ook zij daar
onderdak.



ln 1889 raakte Geertrui, ongehuwd, zwanger.
Op 14 maart 1890 is zij in het ouderlijk huis te
Breust (Op het Gasthuis nr. 33) bevallen van een
zoon. Hij kreeg de namen Joannes Josephus
(Sjang) Pinckaers, geheel conform de regels
voor het toekennen van achternamen aan
kinderen van ongehuwde moeders. Hij is de
grondlegger van de slagersfamilie Pinckaers.
Meteen na de bevalling is dejonge moeder
Geertrui Pinckaers echter naar elders vertrokken
met onbekende bestemming, haar moeder
en stiefvader in verbijstering achterlatend.
De boreling bleef in Breust en werd liefdevol
opgevangen door zijn oma Anna Maria Voncken
en zijn stiefgrootvader Hendrik Malerm.

Een volgend levensteken van Geertrui
Pinckaers vinden we pas in 1903. Op 4juni
1903 is zij namelijk in Luik gehuwd met de
Duitser Sébastien Maus, weduwnaar van Marie
Catherine Kaltenberg. Het gezin Maus-Pinckaers
woonde onder meer te Luik en Vise. ln Luik
hadden ze een dochter lrene gekregen. ln de
Eerste Wereldoorlog (1914-1918) waren zij
genoodzaakt om te vluchten en kwamen zij (het
kan verkeren) als refugiés in Eijsden terecht op
16 augustus 1914.4 Zij kregen onderdak bij het
echtpaarjoannes Cornelis Hubertus (lean) Wolfs
en Maria Catharina Wolfs, in hun woning te
Breust, Op 't Eind nr. 27 (later vernummerd 26).5
Daar bleven ze vier jaar in huis, totdat ze een
eigen woning wisten te bemachtigen, Op het
Eind nr. 29A. Sébastien Maus overleed te Breust
op 14 november 1918. De aangifte van zijn
overlijden bij de gemeente Eijsden werd gedaan
door onder meer zijn stiefzoon Sjang Pinckaers.
Drie dagen later overleed Anna Maria Voncken.
Hendrik Malerm was reeds in 1905 overleden.
Geertrui Pinckaers en dochter lrene bleven nog
enigejaren in Breust wonen. Geertrui voorzag in
hun onderhoud als dagloonster. Op 4juli 1921
verhuisden moeder en dochter naar Brunssum.6
Per 24 april 1926 betrokken zij een woning in
Hoensbroek, Kouvenderstraat 41, waar Geertrui
een winkeltje bestierde. Geertrui overleed te
Hoensbroek op 4 oktober 1952.7

joannesjosephus (Sjang) Pinckaers
De grondlegger van de slagersfamilie Pinckaers,
Joannesjosephus (Sjang) Pinckaers werd dus
geboren te Breust op 14 maart 1890 als zoon
van Geertrui Pinckaers. Hij werd grootgebracht
door zijn oma en stiefopa.

Fabrieksarbeider
Toen Sjang nog bij zijn grootouders woonde,
werkte hij zoals zovele Eijsdenaren als
fabrieksarbeider bij de Zinkwit (Maastrichtse
Zinkwit Maatschappij), de grootste werkgever
van Eijsden. De meeste arbeiders begonnen
er na hun lagere school op 14-jarige leeftijd
en zouden er hun hele werkzame leven
blijven werken. Dat was waarschijnlijk ook het
vooruitzicht voor Sjang Pinckaers. Uit het Verslag
van de Toestand der Gemeente Eijsden over het
jaar 1915 blijkt dat de Zinkwit het goed deed: de
'Groothandel bepaalt zich tot de voortbrengseis
der Zinkwitfabriek, welke fabriek niettegenstaande
den oorlog [Eerste Wereldoorlog] geregeld
doorwerkt en werk verschaft aan honderden
arbeiders, waardoor veel werkeioosheid wordt
voorkomen'.8 Ook de jaren voorafgaand aan de
oorlog had de fabriek mooie winsten gemaakt.
Een deel daarvan werd geïnvesteerd in de bouw
van huizen voor de werknemers in Mariadorp
(destijds de Kolonie).

Met het voortschrijden van de oorlog
kreeg de zinkwitfabriek het moeilijker, met
name doordat de buitenlandse handel
verminderde en het steeds moeilijker werd
om voldoende grondstoffen te krijgen voor de
zinkwitproductie. Vanaf augustus 1915 werd de
fabriek daarom noodgedwongen stilgelegd.9 ln
het algemeen betekende dat (tijdelijk) ontslag
van de werknemers in afwachting van betere
tijden. Waarschijnlijk was ook Sjang daarvan het
slachtoffer. Hij moet toen aangevoeld hebben
dat de Zinkwit op termijn geen werkgarantie
bood en overwoog ander werk om in zijn
onderhoud te kunnen voorzien.

ln diezelfde periode 1915-1918 Werd de
veestapel regelmatig slachtoffer van mond- en
klauwzeer. Doordat het vee niet vervoerd mocht
worden, was er lokaal een groot aanbod van
slachtvee. Vanwege de vele werknemers op
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de Zinkwit was er een behoorlijke afname van
vlees. Bovendien werd Eijsden overstroomd
met oorlogsvluchtelingen, die ook allen gevoed
moesten worden en kon buurland België nog
niet in zijn eigen levensmiddelenproductie
voorzien. ln het Verslag van de Toestand der
Gemeente Eijsden over hetjaar 1916 werd
gevoeglijk geconstateerd dat de slagers goede
za ken deden: 'inkoop slachtdieren laag; in
vergelijking met die van de verkoop '.1°

Slager voor eigen rekening (1)
Sjang zocht dus een nieuwe stiel en vond die als
slager. Het beroep van slager werd eeuwenlang
van vader op zoon doorgegeven. Ook was het
gangbaar om via een leertraject bij een andere
slager de nodige vakkennis op te doen en
eventueel vervolgens zelfstandig aan de slag
te gaan. De slagersopleiding werd dus in de
praktijk genoten. Er bestond dan ook tot ver in
de 20'*te eeuw geen slagersvakopleiding.

Waar heeft Sjang het vak geleerd? Uit
genealogisch onderzoek blijkt dat daarvoor
niemand in de familiekring in aanmerking kwam.
Dat betekent dat Sjang in de leer is geweest bij
een reeds gevestigde slager.
De beroepswissel van arbeider op de
zinkwitfabriek naar (zelfstandig) slager moet
hebben plaatsgevonden tussen 1914 en 1918.
ln die periode waren in Eijsden als slager
werkzaam:Jan Lucassen, Ger Goessen, Lambert
`vlieks,jos Hardy,jos Henquet en Leo Hardy.
Ongetwijfeld zal Sjang bij een van hen in de leer
zijn geweest. Hij was toen ongeveer 25 jaar oud.

Uit familieoverlevering is bekend dat hij, nadat
hij zijn ontslag had gekregen op de Zinkwit (na
augustus 1915), begonnen is als slager. Dat zal
dan in het begin van 1916 zijn beslag hebben
gekregen. Hij begon zijn nering in de schuur
van het 'grootouderlijk huis' van wijlen Hendrik
Malerm en Anna Maria Voncken te Breust,
't Dorp nr. 30 (thans Emmastraat).

|n 1917 en 1918 werd van gemeentewege
opgave verlangd van het aantal varkens dat
door slagers in behandeling was genomen.
De opgestelde lijsten omvatten de periode 24
december 1917 tot 23 maart 1918. Op deze

lijsten komtjan [Sjang] Pinckaers niet voor.11
Wanneer korte tijd later op 14 november
1918 zijn stiefvader Maus overlijdt, doet hij
aangifte van het overlijden en geeft aan slager
van beroep te zijn. Dat is de eerste keer dat
jos [Sjang] Pinckaers daadwerkelijk in de
geschreven bronnen als slager wordt genoemd.
Hij woonde op de genoemde momenten bij zijn
oma Anna Maria Voncken, die op 17 november
1918 zou overlijden.

Slager voor eigen rekening (2)
Door het overlijden van zijn oma Anna Maria
Voncken eindigde het vruchtgebruik (in dit geval
de gratis woonruimte) van het pand waarin
Sjang, naar verluidt in de schuur, zijn slagerij
had. Hij moest dus uitzien naar een andere
ruimte. Hij ontwikkelde daartoe het plan om
een geheel nieuw 'winkelhuis' te laten bouwen.
Bovendien was hij van plan op korte termijn te
gaan trouwen. Op 2 maart 1919, kort voor zijn
huwelijk, vroeg hij bij de gemeente Eijsden een
bouwvergunning aan.

Het echtpaar Pinckaers voor hun huis. Foto EV 2045.



Hij, slagerjan Pinckaers, was voornemens een
'winkelhuis' te laten bouwen door aannemerjos.
Lousberg, die ook de bouwtekeningen maakte
'voorj. Vonken te Breast' [bedoeld is uiteraard j.
Pinckaers], op het perceel sectie D 2568, Op het
Gasthuis te Breust. ln het bouwbestek is precies
aangegeven welke materialen gebruikt Zouden
worden, waaronder specie gemaakt van '1 deel
kalk en 2 deelen asschen der zinkwitfabriek'. Binnen
een maand, op 27 maart, werd de gevraagde
vergunning verleend door Burgemeester en
Wethouders van Eijsden. (Over snelheid van
handelen gesprokenl) Het 'winkelhuis' werd
echter niet gerealiseerd.12 Klaarblijkelijk waren de
plannen veranderd. Misschien zag de eigenaar
van het perceel waarop de bouw gerealiseerd
moest worden af van verkoop; misschien zag
hij zelf meer toekomstmogelijkheden in de
dorpskern van Eijsden voor een slagerij.

Feit is dat Sjang op 4juli 1919 in het huwelijk
trad en met zijn vrouw een huurhuis betrok
aan de Vroenhof (oorspronkelijk huisnummer
153, later vernummerd Kerkstraat 149) te
Eijsden.13 Dat is amper drie maanden na de
datum waarop hij toestemming kreeg om in
Breust een slagerij te beginnen. Op 20 augustus
1920 verplaatste hij zijn nering naar Kerkstraat
2 (nieuwe nummering), naar een winkelpand
dat hij had gekocht van de in Luik woonachtige
koopman Louis Klinkenberg. Hij betaalde er
2.250 gulden voor.14 Mogelijk Zijn huur- en
koophuis evenwel hetzelfde pand. Het betrof l:
'een winkelhuis met keuken en werkplaats gelegen

aan de Kerkstraat (,..) groot drie en zeventig
centiaren, zijnde sectie D nummer 2338,' ll: een
gang gelegen naast voorgaande pand, ter grootte
van ongeveer vijftien centiaren, zijnde sectie D
nummer 2339, gedeeltelijk; lll: eene open plaats,
gelegen aan de werkplaats, ter grootte van
ongeveer zestien centiaren, zijnde sectie D nummer
2336 gedeeltelijk; en lV: den kelder, behalve onder
gemelden gang, nog met een breedte van ongeveer
twee meter vijftig centimeter en een diepte van
ongeveer zes meter vijf en zeventig centimeter,
gelegen onder het resterende gedeelte van sectie
D nummer 2339.' Het is niet onmogelijk, maar
nog onduidelijk, of hij op basis van het eerder
gemaakt bouwplan zijn winkelwoonhuis
aanpaste, met name de voorgevel. Vanuit dit
pand bouwde hij samen met zijn vrouw zijn
eenmanszaak uit tot een commercie met een
traditionele werkverdeling: hij in de slagerij, zij in
de winkel.

Gaandeweg gaven ze het stokje over aan de
volgende generatie. Het betrof zoon Hubertus
joannes (Bèr) Pinckaers en zijn echtgenote
Tiny Tossings. Zij verplaatsten slagerij en
slagerswinkel in 1964 naar een ander pand in
de Kerkstraat (huidige pand Kerkstraat 12A),
waar inmiddels de derde generatie (zoon Erik
Pinckaers en zijn echtgenote Marie-Thérèse
Huijnen) in het bedrijf als slager en verkoopster
werkzaam zijn. Andere zonen van dit echtpaar,
Jan enjos, voeren met hun echtgenotes een
slagerij in respectievelijk Sint- Geertruid en
Maastricht.

_.c
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De Kerkstraat met links de winkel van slagerij Pinckaers. Foto EV 10.139
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Familiale achtergrond
Sjang Pinckaers trouwde tweemaal:
Hij huwde de eerste keer te Eijsden op 4juli
1919 (getuige onder meer Zijn oom Martinus
`iloncken) met Maria Catharina Scaf. Zij was
geboren te Oost, gemeente Eijsden, op 31
juli 1893 als dochter van Hendrik Scaf en van
Maria Elisabeth van de Berg. Maria Catharina
Scaf overleed te Eijsden op 12 maart 1922.
Kort daarna op 22 mei 1922 overleed op
2-jarige leeftijd hun enige kind, zoontje Hendrik
Hubertus Pinckaers, geboren te Eijsden,
`\lroenhof153 (= Kerkstraat 2), op 6 mei 1920.

Hij ('natuurlijke niet erkende zoon van Geertrui
Pinckaers) huwde voor de tweede keer te Amby
op 28 april 1923 met Agnes Custers, geboren
te Amby op 17 mei 1900, dochter van joannes
Hermanus Custers, tuinman, en Maria Elisabeth
Coolen. Ten tijde van haar huwelijk woonde
zij in Eijsden, daarvoor te Amby. Volgens de
bevolkingskaart (1930-1939) woonde het gezin
Pinckaers-Custers in de Kerkstraat 2 te Eijsden.15

Kinderen uit het tweede huwelijk (allen geboren
te Eijsden, Kerkstraat 2):

1) jan Stephanus Uean) Pinckaers, geboren op
14 februari 1925, postbode, overleden
te Eijsden op 4juli 2014, gehuwd met
Margriet Hardy.

2) Hubertus joannes (Bèr) Pinckaers, geboren
op 29 januari 1926, gehuwd met Tiny
Tossings. Trad in de voetsporen van zijn
vader en werd slager (Kerkstraat 12A,
huidige slagerij Pinckaers). Ouders vanjan,
Erik en jos, derde generatie slagers.

3) Martinus (Martin) Pinckaers, geboren op
4 september 1928, postbeambte, overleden
te Eijsden op 26-9-2015, gehuwd met
Bertha Wijnands.

4) Maria Catharina Pinckaers, geboren op
15juni 1931 en overleden te Eijsden op
23 december 1931.

5) irene Pinckaers, geboren op 7 maart 1933,
ongehuwd, winkelbediende, overleden te
Heugem op 9 december 2009.

Sjang Pinckaers en zijn vrouw Agnes Custers
verhuisden van de Kerkstraat 2 naar de Graaf de
Liedekerkestraat 1 in Eijsden. Hij overleed in het
ziekenhuis te Maastricht op 26 maart 1978. Zijn
echtgenote overleed eveneens in het ziekenhuis
te Maastricht op 24januari 1987.

Verantwoording
Het onderzoek naar het begin van de slagers-
familie Pinckaers in Eijsden was niet eenvoudig,
met name vanwege het beperkt beschikbaar zijn
van bronnen over de oprichting en uitbouw van
ambachtelijke bedrijven. Het handelsregister
is van latere datum en kon als zodanig geen
uitkomst bieden. Op basis van secundaire
bronnen kon evenwel met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid het begin van
de slagersactiviteiten van de oprichter, Sjang
Pinckaers, in begin 1916 worden bepaald.

Henk Boersma is microbioloog met grote
belangstelling voor lokale geschiedenis. in 1974
was hij medeoprichter van de Stichting Eiisa'ens
Verleden en is sindsdien bestuurslid. Hi,í
vervulde binnen de stichting ook diverse andere
functies waaronder (eind-)redacteur van Uit
Eijsdens Verleden.



Fragmentgenealogie Pinckaers

I. Leonard Pinckaers, dagloner, huwde Maria Geertrui Graeven.

Uit dit huwelijk:

H. Jacobus Pinckaers, geboren te Oost op 25 oktober 1830, dienstknecht, dagloner, werkman,
overleden te Breust op 9 oktober 1871, gehuwd te Eijsden op 2 mei 1866 met Anna Maria Voncken,
geboren te Ulestraten op 15 augustus 1841, dienstmeid, arbeidster, dagloner, dochter van Joannes
Voncken en Barbara Duij sens.
Anna Maria Voncken hertrouwde te Eijsden op 18 mei 1888 met de 60-jarige weduwnaar Hendrik
Molema. Hendrik Malerm, geboren te Breust op 21 augustus 1827, dienstbode, landbouwer voor
eigen rekening en (fiuit)koopman, overleden te Breust op 2 april 1905, zoon van Winandus Malenn
en Maria Catharina Reintjens. Hij was eerder gehuwd geweest met Maria Anna Leenders, geboren te
Oost op 9 januari 1819, dagloonster, overleden te Breust op 15 december 1887, dochter van Godfroid
Leenders en Marie Claessens. Dit huwelijk Was gesloten te Eijsden op 28 januari 1853.
Beide huwelijken van Malerm bleven kinderloos.

Kinderen uit het huwelijk Pinckaers-Voncken:
1. Geertrui (Geertruida) Pinckaers, geboren te Eijsden (Dorpstraat) op 23 oktober 1866

(6-n1aands kindje), gehuwd met Sébastien Maus. Volgt III.
2. Joannes (Jan) Pinckaers, geboren te Breust (aan de waterput) op 19 december 1868,

landbouwersknecht, kantonnier, dagloner, brouwersknecht, overleden te Eijsden op 18 juni 1962.
Hij huwde te Eijsden op 13 november 1896 met Maria Helena Martin, geboren te Gronsveld op
18 april 1868, dochter van Joannes Willem Martin en Maria Anna Pontas. Zij overleed te Eijsden
op 17 juni 1934.

3. Levenloze dochter Pinckaers, geboren en overleden te Breust (aan de Put) op 27 april 1871.
Buiten echt geboren kinderen Voncken:

4. Levenloze zoon Voncken, geboren en overleden te Breust (aan de Waterput) op 4 april 1873.
5. Martinus Vbnclaen, geboren te Breust (op het Eind) op 18 februari 1885, ongehuwd,

spoorwegarbeider, knecht en landbouwer, overleden te Eijsden op 30 september 1938.

[[l. Geertrui (Geertruida) Pinckaers, geboren te Eijsden op 23 oktober 1866, winkelierster,
overleden te Hoensbroek op 4 oktober 1952, gehuwd te Luik op 4 juni 1913 met de weduwnaar
Sébastien Maas, geboren te Nettesheim op 3 juli 1863, koopman, dagloner, overleden te Breust op
14 november 1918, zoon van Gerard Maus en Thérèse Huth. Hij was eerder gehuwd geweest met
Marie Catherine Kaltenberg.

Buiten echt geboren kind Pinckaers:
l. Joannes Josephus (Sitting) Pinckaers, geboren te Breust Op l4 maart 1890. Volgt IV.

Uit het huwelijk Naus-Pinckaers:
2. Marie Thérèse Elise (Irene) Maas, geboren te Luik op 4 mei 1904, overleden te Hulsberg op

11 januari 1984, gehuwd te Hoensbroek op 25 juni 1926 met Johann Joseph Naebers, geboren
te Nieukerk (D) op 14 mei 1899, slager, overleden te Heerlen (ziekenhuis) op 28 maart 1968,
zoon van Johann Wilhelm Naebers en Maria Elisabeth Posten.
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IV. Joannes Josephus (Sjang) Pinckaers, geboren te Breust Op 14 maart 1890, arbeider Zinkwit,
slager, overleden te Maastricht (ziekenhuis) op 26 maart 1978, huwde te Eijsden op 4 juli met Maria
Catharina Scaf, geboren te Oost op 31 juli 1893, winkelierster, overleden te Eijsden op 12 maart 1922,
dochter van Hendrik Scaf en van Maria Elisabeth van de Berg.
Hij hertrouwde te Amby op 28 april 1923 met Agnes Custers, geboren te Amby op 17 mei 1900,
winkelierster, overleden te Maastricht (Ziekenhuis) op 24 januari 1987, dochter van Joannes Hermanus
Custers, tuinman, en Maria Elisabeth Coolen.

Kind uit het huwelijk Pinckaers-Scaf:
1. Hendrik Hubertus Pinckaers, geboren te Eijsden op 6 mei 1920, overleden aldaar op

22 mei 1922.
Kinderen uit het huwelijk Pinckaers-Custers:

2. .Ian Stephanus (Jean) Pinckaers, geboren op 14 februari 1925, postbode, overleden te Eijsden
op 4 juli 2014, gehuwd met Margriet Hardy.

3. Hubertus Joannes (Bèr) Pinckaers, geboren op 29 januari 1926, slager, gehuwd met
Tiny Tossings. Ouders van Jan, Erik en Jos, derde generatie slagers.

4. Martinus (Martin) Pinckaers, geboren op 4 september 1928, postbeambte, overleden te Eijsden
op 26-9-2015, gehuwd met Bertha Wijnands.

5. Maria Catharina Pinckaers, geboren op 15 juni 1931 en overleden te Eijsden op
23 december 1931.

6. Irène (Rene) Pinckaers, geboren op 7 maart 1933, ongehuwd, winkelbediende, overleden te
Heugem op 9 december 2009.
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Jongens van de Maas - deel 5
Lucien Rompelberg

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 vond er geen uitgebreid interview plaats. Ongeveer in de tijd dat bij de
redactie het idee opborrelde om met deze rubriek te starten, bezorgde Lucien Rompelberg bij
redactielidjo Debeij Zijn handgeschreven herinneringen als "jongen van de Maas".

"Mijn naam is Lucien Rompelberg (Lucien von
joseph von de verver). lk ben geboren op 30
september 1946 aan de Trichterweg nr.13.
Mijn vaderjoseph Rompelberg werd in Eijsden
geboren en moeder Rita Corsius was van
Maastricht. Mijn opa was van Heer afkomstig en
oma kwam uit Ougrée in België.

Opa had een schildersbedrijf samen met Zijn
zoons Loewie, Sjors enjoseph. Opa stierf heel
jong en Sjors nam de zaak over. Goed voor hem
Zelf maar niet voor Zijn broers. Het betekende
het einde voor de ververs Loewie en Joseph. De
broers gingen werken bij de Zinkwit waar hun
00m Lucien al werkte als tuinman.

Ons huis was klein maar warm dankzij een grote
kachel. De wc was aan de overkant van de straat
in de werkplaats. Vóór gebruik werden er eerst
kranten aangestoken om de waterratten te
verjagen. De werkplaats was vrij klein; ik Zie oma
(Moke) nog stopverf maken. Water kregen we via
de pomp op straat.

Het leven als kind was eenvoudig. lk had twee
zussen: Ria, tweejaar ouder, en Jacqueline, Zes
jaarjonger. Spelletjes die we met de buurjongens
deden waren verstoppertje (koek), afgooien
en hoepelen met oude fietswielen (repe). De
fietswielen haalden we bij Houtermans, die een
fietswinkel in de Spauwenstraat had. Koekerelle
(tollen) was ook een leuk tijdverdrijf. Touwtje
aan een stok en slaan maar! Voetballen deden
we op de Vroenhof, waar pastoor Debets - fijne
man was dat - ook weleens Zijn voet tegen de bal
zette. Zwemmen leerden we in de Voer, in onze
onderbroek.

Door Lucien Rompelberg

ln de Zomer was de Maas heel laag en je kon
Zo overlopen. ln de winter was dat wel anders.
Dan was de Maas wild en was het tijd om hout
te "vissen". Vooral formette wa ren Zeer gewild.
Dit waren vierkante balken van hardhout, 12
bij 12 cm, met een ijzeren ring er aan. De palen
werden in Visé in de stuw geplaatst als het
's Zomers laag water was. Als de Maas hoog was
werden de palen omhooggetrokken waarbij er
heel wat verloren gingen en in de Maas terecht

De jonge Lucien vanjoseph von de verver aan het
werk. Foto uit eigen archief L. Rompelberg.
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kwamen. Met roeibootjes werd ook ander
bruikbaar hout binnengehaald. Er waren meer
kapers op de kust om die schatten binnen
te halen: de gebroeders Martens, die van de
Kuening (Wolfs) en Frans Fonsaer. De balken
werden verkocht of er werden sloepen mee
opgeknapt. Die sloepen konje ook huren om op
de Maas te gaan vissen. Dat heb ik veel gedaan.
Als er geen hout de Maas afkwam, ging mijn
vader bij Van Strien paling vissen. Met succes,
vooral bij onweer. De families Kaal en Van Strien
waren de laatste beroepsvissers op de Maas in
Eijsden.Jan Kaal is op een gegeven moment op
de Zinkwit gaan werken en zijn boten, schokkers
genaamd, werden naar het grindgat in Oost
gesleept. Van Strien vertrok naar een plek
noordelijker in Limburg.

Als kind was je katholiek en moestje voor
de eerste communie oefenen bij de Zusters
ursulinen, de mères. "De Boebel" (een van de
mères die nogal klein en dik was) gaf daar les.

Onze kapper wasjefke Theelen op de Vroenhof.
Bij hem kwamje altijd met een bloempotmodel
naar buiten. Alsje de eerste communie deed,
werd daar nog eens extra aandacht aan besteed
en zagje er keurig uit in je matrozenpakje.

De lagere school was lekker dichtbij. ln de eerste
en tweede klas had je meester Pasmans, in de
derde klas meester Fonsaer (Uba), in de vierde
kreeg je meester Rutten, meester Meertens in
de vijfde en meesterjeukens tot slot in de Zesde.
Onderscheid was er ook. Was je van "beter volk"
dan gingje naar de mulo, anders gewoon naar
de ambachtsschool.

Als het fruit was geplukt, mochten we restanten
plukken en oprapen van de boer waar mijn
vader voor werkte. Melk moest ik altijd halen
bij Delboei (nu Fonsaer) op de Vroenhof. Onze
schoenen werden gerepareerd bij Lenaerts,
die zijn zaak had naast onze werkplaats aan

Schilderij van Lucien Rompelberg. De grote schuit
rechts is een schokker

de Trichtenfveg. Het was een vakman. Ijzeren
plaatjes erop en nieuwe neuzen enje kon weer
een tijd vooruit. Brood en petroleum haalden
we bij Sjeng en Harie Fonsaer (bie Meike) aan
de Vogelzang.je kon er van alles krijgen, ook
vishengels en andere visbenodigdheden. Het
rook er altijd heerlijk naar versgebakken brood
en vlaai. Met de kermis en de Bronk maakte de
hele buurt vlaaien. Die werden dan naar Fonsaer
gebracht en daar gebakken.

Toen ik 9 jaar was, kocht mijn vader een huis
aan de Stiegel naast zadelmaker Frans van de
Wal. We woonden nu wat verder van de Maas
maar het vissen ging gewoon door. Ook toen
ik getrouwd was, werden er nog balken uit de
Maas gehaald. Mijn vrouw ging soms mee; ze
vond dat erg spannend. Later verhuisden we
naar het Veldje. Sloepen en alles wat ik had, heb
ik toen weggedaan.

Sinds 1991 wonen we in het poortgebouw van
het kasteel. Als ik de voordeur open, loop ik
recht naar de Maas. "Verver” ben ik ook gebleven
door het maken van schilderijen. Vooral van
mijn dorp."



Ursulinenkerkhof Breust-Eijsden - deel 3 (slot)
Drle grafteksten op een steen

ln dit derde en laatste artikel over de begraafplaats bij het ursulinenklooster in Breust besteedt
Willy Gilissen aandacht aan drie graven van personen die een belangrijke rol hebben gespeeld
in de geschiedenis van het klooster: de rectoren/aalmoezeniers Louis van Oppen en Leonard
Mulleners en de voormalig moeder-overste Mère Marie-Hélène Marzorati. Ten gevolge van
herinrichtingen van het kerkhof zijn de grafteksten over deze drie sleutelfiguren bij elkaar op de
restanten van één grafmonument gekomen.

Mère M. Hélène Marzorati
Mère Marie Hélène Marzorati de la Sainte
Croix, overste van 27 september 1869 tot
7 september 1908, werd als Pauline Barbe
Hubertine Marzorati geboren op 30juni
1841 te Aken. Ze overleed op 8 maart 1912
in het klooster in Breust. Haar graftombe lag
oorspronkelijk ter hoogte van de zuidwestelijke
hoek van de kerkhofkapel, maar deze is helaas

Door Willy Gilissen

verdwenen. Er is wel een Franse graftekst
over haar te lezen op de rechterkant van cle
grafsteen van aalmoezenier Louis van Oppen.
Deze vermeldt: 'Ci-gït Mère M. Hélène, ancient
Supérieure, pieusement déce'de'e, le 8 Mars 1912,
à I'age de 70 ans'(Hier ligt begraven Mère M.
Hélène, voormalig moeder-overste, godvruchtig
overleden, de 8Ste maart 1912, in de leeftijd van
70jaar).
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Zeer eerwaarde heer Louis van Oppen
Ook de als rector en aalmoezenier aan het
ursulinenklooster aangestelde gepensioneerde
priesters Louis van Oppen en Leonard Mulleners
kregen aan de westzijde van de kerkhofkapel
hun laatste rustplaats. Het nog aanwezige
hoofdeind van het grafmonument van Van
Oppen werd later verplaatst naar de muur en
90 graden gedraaid (Afb. 1). De rest van het
grafmonument is verdwenen of geruimd. Op de
grafsteen van Van Oppen is aan de voorzijde de
volgende tekst gebeiteld: 'Ci-gït Ie très re've'rend
Monsieur Louis van Oppen, ne' à Hulsberg Ie 13
mars 1825, ci devant cure' de Breust - Eijsden,
ensuite dayen de Gaioppe, abdique' et devient
aumônier au couvent des Ursulines à Breust d'
au ii retourne à Dieu le 24 mai 1901'(Hier ligt
begraven de zeer eerwaarde heer Louis van
Oppen, geboren te Hulsberg de 13e maart
1825, voorheen pastoor van Breust-Eijsden,
vervolgens deken van Gulpen, beëindigd en
aalmoezenier geworden in het klooster der
ursulinen in Breust van waar hij terugkeert
naar God op 24 mei 1901). ln de periode dat
Louis van Oppen pastoor was in Breust-Eijsden
kreeg hij van joannes A. Paredis, bisschop van
Roermond, toestemming om op 6 november
1878 het nieuwe ursulinenkerkhof in te zegenen,
waar hij dus later zelf begraven zou worden.

Zeer eerwaarde heer Leonard Mulleners
Op de linkerzijde van de grafsteen van
aalmoezenier Louis van Oppen is de graftekst
gebeiteld voor een derde belangrijke figuur:
rector en aalmoezenierjan Leonard Mulleners
(of Meulleners). Hij werd geboren te Born op
7 september 1842 alsjoannes Leonardus,
zoon van Meulleners, joan Theodor, oud 34
jaren, hoofdsmid van beroep, en van Houben,
Maria Ida. De geboorteakte werd tweemaal
ondertekend, en wel door vaderj. T. Mulleners
enj. Mulleners (oud 35jaren, landbouwer te
Born). Volgens akte nr. 41 in de burgerlijke stand
Eijsden overleed jan Leonard op 16 september
1911 onder de naamjoannes Leonardus
Meulleners. De graftekst echter vermeldt hem
als Leonard Mulleners. (Afb. 2). Deze tekst is
kort en krachtig: 'Ci-gït ie tres re've'rand monsieur
Leonard Mulleners, aumônier du convent des
reiigieuses Ursuiines, de'ce'de' ie 16 Sept. 1911'(Hier

ligt begraven de zeer eenfvaarde heer Leonard
Mulleners, aalmoezenier van het klooster der
zusters ursulinen, gestorven de 16e september
1911).
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Afb. 2 De graftekst over Leonard Mulleners op de
linkerzijde van de grafsteen van Louis van Oppen.

Hooggeacht en innig geliefd
Mulleners was een geleerd en geliefd man en
ook buiten het ursulinenklooster in Breust
een gerespecteerde geestelijke. Hij volgde
een opleiding in humaniora en wijsbegeerte
te Rolduc en studeerde vervolgens aan
het grootseminarie in Roermond. Hij werd
in april 1868 tot priester gewijd en was
achtereenvolgens kapelaan in Bunde en Stein.
ln 1875 werd Mulleners benoemd tot rector
van Calvarieberg in Maastricht en was tevens
biechtvader van de kinderen van Misericorde.
ln 1883 aanvaardde hij het directeurschap
van de zusters van Calvarieberg. Zesjaar later
verhuisde hij naar Mook, waar hij pastoor was
tot 1893. Hij keerde terug naar het zuiden om
pastoor van de parochie Heer te worden. 0m
gezondheidsredenen kreeg hij in 1901 eervol
ontslag en werd rector van de zusters ursulinen
in Breust als opvolger van Louis van Oppen.



Een bericht in de Limburger Courier van 18juni
1901 toont aan hoe geliefd hij was als pastoor
in Heer: “Onze parochie verliest in hem een
hooggeachten en inniggeliefden herder. Zijn
onverwacht heengaan treft al Zijn parochianen,
zonder onderscheid, diep. En zeer zeker zullen
zij pastoor Meulleners nooit kunnen vergeten,
die door zijne voortreffelijke en beminnelijke
eigenschappen aller harten heeft veroverd."

Ook in hetjaarboek 1911 van het
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
wordt Mulleners herdacht in een uitgebreid ln
Memoriam. Hij was volgens deze gedachtenis
als jongeman een “knappe student, even klaar
van geest als tenger van leden". Blijkbaar
speelde zijn lichamelijke conditie hem herhaalde
malen parten. Voor zijn benoeming tot rector
van Calvarieberg "werden in volijverige
ambtsvervulling en stage studie zijn veege
krachten zoo uitgeput, dat herhaalde zware
bloedspuwingen voor zijn leven deden vreezen."
Bij de zusters van Calvarieberg kwam hij tot rust
en op krachten net zoals later bij de zusters
ursulinen.

Afb. 3 Links moeder-overste Mère M. Hélène
Marzorati, rechts rector Leonard Mulleners.

Historicus
Maar het zijn niet zozeer zijn verdiensten als
geestelijke waardoor hij in de annalen van het
Natuurhistorisch Genootschap een plaats krijgt.
Dat dankt hij aan zijn grote interesse in de
geschiedenis. Het ln Memoriam vertelt dat hij
met “taaie volharding en aangeboren speu rzin"
vaak als een kluizenaar tot diep in de nacht zat
te studeren op oude handschriften en op grote
en kleine registers uit oude archieven. Ook kon
hij met scherp oog het landschap "lezen" en uit
kleine oneffenheden in de grond de ligging van
vroeger versterkte schansen bepalen, onder
andere in Obbicht, Stein en Elsloo. Hij was
medeoprichter in 1910 van het Natuurhistorisch
Genootschap. Bovendien publiceerde hij meer
dan 1000 pagina's in een elftal geschiedkundige
artikelen in de Limburgse Publications de
la Societe Historique et Archeologique, de
voorgangster van het huidige Koninklijk
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap (KLGOG). Ook daarin krijgt hij een
uitgebreid ln Memoriam (Nouvelle Serie, Tome
XXVl, 1910). Zijn laatste rustplaats was vlakbij het
ursulinencomplex, waarin nu ook de Stichting
Eijsdens Verleden zetelt. Mooi toeval.

Kerkhof gerestaureerd
Inmiddels zijn de begraafplaats en de kapel
met de piëta van Charles Vos opgeknapt en
waar nodig gerestaureerd door de Kunstvvacht
in opdracht van de gemeente Eijsden-
Margraten. De grafkruisen en hekken zijn
geschuurd, in de grondverf gezet en voorzien
van een laklaag. De piëta en het H. Hartbeeld
in het park zijn gereinigd en de beelden zijn
voorzien van een nieuwe ademende grondlaag
en een beschermende toplaag. De glas-in-
loodraampjes van de kapel worden momenteel
in opdracht van de gemeente door Martin
Custers hersteld. Op initiatief van Willy Gilissen
en in overleg met de beleidsmedewerkers
Monumenten & Archeologie van de gemeente
Eijsden-Margraten zijn de kruisen door
Willy, met hulp van zijn buurman Stoffel van
Noorden bij de montage, voorzien van nieuwe
naamplaatjes. Een belangrijk stuk erfgoed is in
ere hersteld.
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LIMBURG ER KOERIER 1902-1903
Een bloemlezing van wedervvaardigheden, nuttige mededelingen en luchtige niemendalletjes uit
de Limburger Koerier vanaf 10 november 1902, samengesteld door Bèr Pachen.

Winterconcert
EljSDEN, 10 Nov. Zondag 16 Nov. a.s. zal de
Harmonie St. Cecilia alhier, in haar lokaal bij den
heer L. Meertens, haarjaarlijksch winterconcert
geven. Zij heeft zich daartoe de medewerking
weten te verzekeren van de zangvereeniging
Vriendenkring Oost-Maarland, welke o.a. met
twee nieuwe koren zal optreden, nl. 'Choeurs
des Pélerins' uit Tannhäuser en 'Wiegenlied'
van Brahms, en de dillettanten-toneelclub van
de Sphinx te Maastricht, waarbij namen als
die van de heeren Smeets, Roosen, Mailard
e.a. zeer zeker geen onbekende zijn. Bij de
onlangs gehouden wedstrijd van komische
voordrachten te St. Pieter werd door den heer
Smeets met 'Driekske de Scharenslieper', welke
voordracht ook hier ten beste wordt gegeven,
den eersten prijs behaald. Een blik werpende
op 't programma, rijk aan afwisseling, zullen we
ongetwijfeld tot de overtuiging komen, dat dit
met de meeste zorg is samengesteld, ook aan
hooge eischen stellenden zal voldoen en ons,
zooals telken jare, wederom een heerlijken,
gezelligen avond voorspelt.
(LK. Dinsdag 17 November 7902)

FOIO EV8183

Spoornieuws
Uit Eijsden schrijft men ons: Uit goede bron
weten we mede te deelen dat met ingang van
den a.s. zomerdienst de visitatie van alle de
van de richting Luik komende goederen- en
personentreinen alhier zal geschieden, zoodat
't te voorzien staat, dat eene belangrijke
vermeerdering van personeel daarvan 't gevolg
zal zijn.
(LK. Maandag 24 November 1902)

ElSDEN, 28 Nov. De verschillende lokalen
in het hoofdgebouw van het station alhier
zijn, op enkele details na, thans geheel in
gereedheid. Gisteren is de laatste hand gelegd
aan de wachtkamers voor de reizigers en aan
't bagagekantoor. Beide wachtkamers - 1e en
2e klasse in één lokaal- zijn ruim, luchtig en
netjes ingericht; we hopen dat de meubileering
hiermee in evenredigheid zij. Alle lokalen in het
hoofdgebouw worden van af heden in gebruik
genomen.
(LK. Zaterdag 29 November 1902)

(advertentie)
Notaris Arnold te Eijsden zal Dinsdag 2
December 1902, des middags om 12 ure, aan
het station te Eijsden verkoopen: de afbraak
van gemeld Station, als, balken, baddings,
ramen, deuren, steigerbouten, hardsteenen
trottoirbanden, zware ijzeren liggers, tegels,
pannen, brikken, zaagbank enz. Het al is 2 uur
voor den verkoop te bezichtigen. Op crediet mits
bekendheid of borgstelling.
(L.K.Zaterdag 29 November 1902)

EljSDEN, 12 Dec. Op 23 December, des
namiddags 2 uur, zal aan het Centraalbureau
der Maatschappij tot Exploitatie van
StaatsspoonNegen in Utrecht worden
aanbesteed: 1 't Stellen van Handelsinrichtingen,
het plaatsen en verbouwen van: seinpalen,
sluitbomen, wisselstellen, Wisselgrendels,
wissellatten, wisselsperren, en wisselsloten;



en het aanleggen van trekdraadgeleidingen
voor centrale wissel- en seinbedieningen. 2
Het leggen resp. invoeren van kabels voor de
blok- en telegraafgeleidingen tusschen resp. in
de seinhuizen A en B en het stationsgebouw,
alsmede het aanbrengen resp. invoeren van
bovengrondsche blok- en telefoongeleidingen
in het seinhuis A. 3 Eenige diverse werken. Alles
station Eijsden. Begrooting f 4000.-
(L.K. Vrrjidag 12 December 1902)

Een huisarts in Eijsden!
(advertentie)
Gevestigd te Eijsden. (Hotel de Liège nabij
Station) Dr. L. Pinckers, Arts, Genees-, Heel- en
Verloskundige, Spreekuur 's morgens 8 - 10.
(LK. Zaterdag 20 December 1902)

Noot: Hôtel de Liege, Wilhelminastraat 73, gebouwd
in 1898, heette later lange tijd Hotel Modern en
voert momenteel de naam Le Bonheur.

1903

Voervliet
(advertentie)
Notaris Arnold te Eijsden, zal Maandag 5 Januari
1903, om 1 uur 's namiddags, ter herberge van
den heer Wolfs-Bovy te Breust-Eijsden, publiek
verkoopen: Gemeente Eijsden. Het landgoed
Voervliet, met bijbehorende in Werking zijnde
bierbrouwerij, stallingen, remise en met beste
fruitsoorten beplantten tuin, samen groot 56
aren, 5 centiaren, sectie E nrs. 1068 en 1131,
het al door muren omringd en gelegen nabij het
Withuis, op 10 minuten afstand van het Station
Eijsden. De brouwerij is verhuurd aan de firma
Remersdal - Fuchs & Cie. Nadere inlichtingen
geeft voornoemde Notaris.
(LK. Zaterdag 3januari 1903)

Met het landgoed Voervliet wordt bedoeld het
pand Voerstraat nr. 1, Withuis. Op hetzelfde
adres was tot 1903 ook de boomkwekerij' van B.
Schrakamp gevestigd. Reeds vele jaren worden de
gebouwen geëxploiteerd als vakantiewoningen en
-appartementen onder de naam: Landgoed 't Böske.
Foto EV 8092.

(advertentie)
Notaris Arnold te Eijsden, zal Donderdag
8januari 1903, om 12 ure 's middags op
het landgoed 'Voervliet', nabij het Withuis,
gemeente Eijsden, verkoopen: 3 kleerkasten, 2
keukenkasten, canapee, tafels, stoelen, klok en
kachels, 2 ledikanten, waschtafel, nachttafel,
aanrecht, lessenaar, piano, schilderijen,
porcelein- en glaswerk enz. enz. Op crediet mits
bekendheid of borgstelling.
(L.K. Zaterdag 3 januari 1903)

Dievenbende
Het O.M. eischte heden tegen H. Leenders,
beschuldigd van 4 diefstallen met braak,
gepleegd te Bunde, Urmond, Gulpen en
Eysden, genoemd door den officier van justitie:
kapitein van een rooversbende: achtjaren
gevangenisstraf. Tegen zijn medeplichtige,
den veedrijver Rademakers, werd twee jaren
geëischt.
(L.K. Dinsdag 13 januari 1903)

H. Leenders, geboren te Maastricht den
18 Februari 1871, beklaagd dat hij in den
nacht van 6 op 7 September te EljSDEN bij
Henri Theunissen door verbreking van een
vensterruit, waarna binnengeklommen te zijn
gestolen heeft: een doos biscuits, 3 groote
hammen, 1 stuk rookvleesch, een stuk kaas,
een vleeschmes, drie pakjes chocolade, een
spiegeltje, 15 linnen manshemden, 6 witte
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vrouwenhemden, een donkere rooden rok,
een donkere blauwe rok, een groene en een
zwarte rok, 40 paar zwarte vrouwenkousen,
50 paar manssokken, 2 haarkammen, een
doos witte hemdsknoopen, Zes handdoeken,
2 gedragen mansbroeken, een Zwart lustre
vrouwenrok, een zak met geld, een broodmes,
schoenriemen, schoenborstel, kachelborstel.
Mr. Gadiot, verdediger van beklaagde, vroeg om
de eerste getuige buiten eede te verhoren, op
grond van art. 165 Strafvordering. Pleiter licht
zijn verzoek toe. De rechtbank stond het verzoek
niet toe en ging over tot beëdiging van getuige,
G. Baartscheer, gedetineerd. Henri Theunissen
te Eijsden bemerkte dat den 7 September bij
hem was ingebroken. Een vensterruit was
verbroken, waarna de deur geopend. Theunissen
doet opgave van het bij hem gestolene. De
wachtmeester der marechaussee te Eijsden heeft
onderzoek naar den diefstal gedaan.Joh. Haenen
herkent de gestolen voonNerpen. L. Lucassen
te Eijsden heeft Theunissen gewaarschuwd dat
er ingebroken was. A. Maassen, wachtmeester
marechaussee, heeft onderzoek ingesteld. ln
de woning van Leenders aan de Stokstraat, in
de woning van Ramakers, in het bezit van G.
Baartscheer en in de woning van Slangen werden
voorwerpen die gestolen waren opgespoord.
W. v. Puijenbroeck, brigadier der rijksveldwacht
te Maastricht, heeft onderzoek gedaan. Bij de
aanhouding van Leenders vond hij verschillende
gouden voonNerpen op Leenders. Dit was de
draad waardoor hij op het spoor der bende
kwam. Hij heeft daarna huiszoeking gedaan
en heeft verschillende gestolen voonNerpen
gevonden welke nu ter zitting aanwezig zijn.
Beklaagde had hem steeds gezegd, dat hij de
voorwerpen van onbekenden had gekocht. Het
is te begrijpen dat de verdediger alles aanwendt
om den beklaagde vrij te krijgen, doch het is een
groot geluk, dat de rechters ook bewijs mogen
putten uit verklaringen van gedetineerden,
beklaagd van strafbare feiten, waar meer dan
4jaren gevangenisstraf tegen kan geëischt
worden. W. v. Puijenbroek verklaart nog dat
Leenders met een revolver op iemand geschoten
had: poging tot doodslag dus. Een geluk, omdat
deze beklaagde, hoogstwaarschijnlijk, uit de
Maatschappij moet gebannen worden, en
zonder deze getuigenverklaringen beklaagde zou

moeten worden vrijgesproken.
We hebben hier te doen met een ernstig
feit; een woord van hulde moet ik brengen
aan de politiebeambten, brigadier der
rijksveldwachters, Van Puijenbroek en den
wachtmeester der marechaussee Maassen,
die door hun opsporingen de streken hier en
in België zuiverden van een rooversbende.
Wanneer we nagaan hoe de diefstallen gepleegd
zijn, dan hebben We alle elementen daar, die
ons een rooversbende voor den geest halen.
Zoo'n gevaarlijk individu moet voor langen tijd
onschadelijk gemaakt worden. Uit andere zaken
is me bekend, dat hij b.v. met geladen revolver
in de hand, inbraak pleegde. Met het oog op de
ernstige feiten en de antecedenten, beklaagde
is reeds veroordeeld voor verduistering en
tweemaal wegens desertie, requireer ik.

Mr. Gadiot uit Sittard zegt, dat we hier niet voor
ons hebben een rooverhoofdman, doch een
gesjochte kerel, die nog niet tot rust is gekomen.
't O.M. is gelukkig dat we hier niet hebben te
maken met de bewijs-theorie. Art. 165 geeft mij
het recht de getuigenverklaringen te Wraken. De
omstandigheden zijn zoo, dat het beter was die
getuigen niet onder eede te hooren. Rademakers
is b.v. wel degelijk een medebeklaagde. ln plaats
van rooverhoofdman, kan beklaagde beter
beschouwd worden als het slachtoffer van zijn
vroegere makkers. Onder deze omstandigheden
vraag ik vrijspraak. Uitspraak 27januari.
Rademakers, veedrijver te Maastricht, beklaagd
van behulpzaam te zijn geweest bij de diefstallen,
hierboven genoemd, en het aannemen van
voonNerpen, van diefstal afl<omstig. Beklaagde
bekende. Eisch: 3jaar gevangenisstraf.
(LK. Woensdag 74januari 1903)

Hoog water
Het ziet er weer sterk naar uit alsof wij Weer
weldra met zeer hoog Water zullen zitten. Nu is 't
al flink hoog maar als wij de berichten uit Namen
lezen dan staat nog hooger water te wachten.
Deze nacht, zoo heet het in de Patriote, zijn te
Namen zoowel de Maas als de Sambre buiten
hare oevers getreden en steeds nog stijgt 't
water. Dit vooral ten gevolge van de zeer hevige
regens die sedert 24 uren op de hooge plateaux
der Ardennen vallen. Alle invloeiende riviertjes



van de Maas, zooals de Semoy, de Lesse, de
Homme, de Rocq, de Orneau, de Viroin, ze zijn
alle schrikbarend hoog en voor 't meerendeel
overstromen zij de omtrek. Men neme dus zijne
maatregelen want deze berichten doen een
grooten toevloed van water venNachten.
(LK. Woensdag 4 Maart 1903)

Hoog water bij café-hotel Du Transvaal circa 1905.
Foto EV 7586.

Een Eijsdenaar burgemeester van Heer
Zondag arriveerde alhier met den trein van 4 uur
de Zangvereeniging St. Cecilia van Heer teneinde
aan den nieuw benoemden burgemeester dier
gemeente (Martinus Wolfs uit Eijsden-red.) eene
serenade te brengen. De toespraak luidde als
volgt: "Edelachtbare Heer burgemeester! Voor
U staat hier geschaard de Zangvereeniging St.
Cecilia, koor van Heer en enkele leden van den
Gemeenteraad van Heer. Mij is de vereerende
taak opgedragen, namens dit gezelschap, U te
komen gelukwenschen met Uwe benoeming
tot burgemeester van onze gemeente en U
als zoodanig te komen begroeten. Toen zich
in Heer de tijding verspreidde, dat U de hooge
eer te beurt was gevallen tot hoofd dier niet
onbelangrijke gemeente te zijn benoemd,
werd dit nieuws begrijpelijkenNijze met
minder geestdrift, met zekere koelheid en
terughoudendheid door de Heerder bevolking
begroet. Onbekend toch maakt onbemind!
Thans evenwel, nu ons, zoowel bij monde
als door geschrifte Uw lof is verkondigd, nu
men ons onzen nieuwen burgemeester heeft
voorgesteld en geschetst als een man, die
door uitmuntende eigenschappen en edele

hoedanigheden aller achting waardig is, nu
ku nt gij, mijnheer de burgemeester, er van
overtuigd zijn, dat gij spoedig, nadat gij onder
de inwoners van Heer zult gerekend worden, de
genegenheid en de achting der weldenkenden
van het geheele dorp zult verwerven. Hierbij
voeg ik den welgemeenden wensch, dat het U
moge gegeven zijn in de beste gezondheid eene
lange reeks van jaren Uwe talenten en krachten
te wijden in het belang en tot bloei van onze
dierbare gemeente Heer. Mag ik U, mijnheer
de burgemeester, dezen ruiker aanbieden
als een klein aandenken aan deze hulde U
heden gebracht". Lang zal hij levenlll" Na
deze toespraak nam de Ed. Achtb. Heer Wolfs
het woord, in enkele goed gekozen woorden
bedankende voor die warme hulde en onder
mededeeling dat het hem eene ware voldoening
schonk te mogen vernemen, dat de bevolking
van Heer thans genoegen begint te nemen met
de benoeming; tevens gaf hij de verzekering
de goede venNachtingen, welke men van hem
koestert, niet te zullen beschamen. Thans werd
men uitgenoodigd een glas te drinken op het
welzijn van onze geëerbiedigde Koningin, op
den voorspoed, groei en bloei der gemeente
Heer. Heel gezellig bracht men thans een paar
uurtjes door onder 't ten beste geven door de
Zangvereeniging St. Cecilia van eenige schoone
liederen. Met den burgemeester brachten St.
Cecilia en eenige leden van den gemeenteraad
van Heer eveneens een klein bezoek aan den
Wel Ew. Heer Meulleners, alhier, oud-pastoor
hunner gemeente. En burgemeester en
huldebetoogers hebben een gezelligen avond
doorgebracht.
(LK. Dinsdag 10 Maart 1903)

Noot: joannes Martinus Wolfs werd op 21 dec.
1864 in Eijsden geboren. In Eijsden was hij
gemeentesecretaris en tevens organist. Samen
met zijn echtgenote, Maria Piters, woonde hij
aan de Vroenhojï Hij was burgemeester van Heer
van 1903 tot 1908. Hij overleed in Eijsden op 2
sept. 1908. Oud-pastoor Meulleners nam om
gezondheidsredenen in Heer ontslag. Hij werd per
1 juli 1901 als rector aangesteld in het klooster der
zusters ursulinen in Eijsden. Hij overleed in Eijsden
op 16 september 1911. Zie ook het artikel van Willy
Gilissen op pag. 24 in dit nummer.
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