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Van de redactie
Honderd jaar geleden kwam er een einde aan de Eerste Wereldoorlog of, zoals onze Belgische
buren zeggen, de Grote Oorlog. Hoewel Nederland destijds neutraal bleef, kwamen de gruwelijke
gebeurtenissen in de landen om ons heen vooral in de grensgemeenten akelig dichtbij. Ook Eijsden
ondervond aan den lijve wat de gevolgen waren van deze oorlog en speelde zelfs een hoofdrol tijdens
de vlucht van de Duitse keizer Wilhelm ll naar Nederland.

Dit nummer van Uit Eijsdens Verleden is vrijwel
geheel gewijd aan die Grote Oorlog. We blikken
terug op het herdenkingsproject Memorial
1918-2018 dat vanaf november 2017 tot en met
nu heeft plaatsgevonden.

Vervolgens gaan we terug naar de dagen
rondom 10 november 1918, het einde van
de oorlog en de komst van de keizer naar
Nederland waar hij op het station van
Eijsden moest wachten op goedkeuring van
zijn asielaanvraag. Rob P.W.j.M. van der
Heiden c.s. maakten een reconstructie van
de gebeurtenissen en achtergronden aan de
hand van krantenartikelen uit die dagen en
publiceerden die in hetjaarboek 2017 van de
Stichting Historische en Heemkundige Studies
Geuldal. De redactie maakte dankbaar gebruik
van hun artikel en bewerkte het voor dit blad.

Station Eijsden haalde vijfjaar later, in 1923,
weer de landelijke pers, nu vanwege een
treinramp met een dodelijk slachtoffer en
diverse gewonden. Eddy Piters beschrijft de
toedracht van het ernstige ongeluk.

Hoe Eijsden het begin van de oorlog in augustus
1914 heeft beleefd lezen we in de Limburger
Koerier uit die dagen. De berichten en annonces,
verzameld door Ber Pachen, laten zien hoe
Eijsden aan de rand van het schootsveld lag
en overspoeld werd door vluchtelingen en
gewonde soldaten. Maar het leven ging ook
gewoon verder, getuige een foto uit de oude
doos van jongens aan de Maas die genieten van
een middagje zwemmen.

Rest ons nog een omissie recht te zetten.
Naar aanleiding van ons vorige nummer over
Scouting Eijsden meldde Tino Peerboom dat bij
de foto linksboven op pag. 8 een fout bijschrift
staat. Dré Huijnen (met een lange ij) was niet
getrouwd met mevrouw Manderveld maar
met Marie Sophie Louise (Fie) Spekkens uit
de Diepstraat. Tino kan het weten want Marie
Andre Hubert Huijnen (*4januari 1911 te
Eijsden, + 13 december 1971 te Maastricht)
was zijn oom.

Lucia Geurts,
eindredacteur



Memorial Eijsden 1918-2018
De Eerste Wereldoorlog herdacht

Honderd jaar geleden, op 11 november 1918, eindigt de Eerste Wereldoorlog. Ondanks de
neutraliteit van Nederland is deze oorlog niet voorbijgegaan aan Eijsden en omstreken.
Op meerdere momenten hebben zich opmerkelijke gebeurtenissen voorgedaan die de
wereldgeschiedenis hebben gehaald, zoals het verblijf van de Duitse keizer Wilhelm ll op 10
november 1918 op het station van Eijsden. De Stichting Verborgen Verhalen uit Limburg heeft in
het project Memorial Eijsden 1918-2018 op verschillende manieren aandacht gewekt voor deze
gebeurtenissen.

Het doel van de activiteiten is de inwoners
van Limburg, met name van de grensstreek
rond Eijsden, Voeren en Vise, bewust te maken
van wat zich hier honderd jaar geleden heeft
afgespeeld en zo de lessen van de geschiedenis
levend te houden. Wat gebeurde er in onze
directe omgeving? Hoe Was het leven en wat
waren de gevolgen van die verschrikkelijke
oorlog aan de Nederlandse zijde van de grens?
Welke kleine en grote heldendaden werden
er verricht en op welke manier Waren onze
grootouders of overgrootouders daarbij
betrokken?

Herdenking aankomst van
de Keizer Wilhelm ll

ln het kader van Memorial Eijsden 1918-
2018 is vanaf september 2017 tot en met nu
een aantal activiteiten georganiseerd. Het
project wordt op 10 november afgesloten met
de herdenking van de komst van de Duitse
keizer op het station Eijsden. Na de officiële
plechtigheden op het station in aanwezigheid
van de gouverneur van Limburg, Theo Bovens,
en hoogwaardigheidsbekleders uit België,
Duitsland en de gemeente Eijsden-Margraten,
zal in de zaal van de Koninklijke Harmonie
van Eijsden aan de Prins Bernhardstraat een
speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerde
opera worden opgevoerd, in samenwerking
met Opera Via Zuyd en de Toneelacademie
Hogeschool Zuyd. Op 11 november is er een
gratis fototentoonstelling in de Blauwe Zaal.

Door Bert Schutte

Lezingencyclus

ln het Ursulinenconvent werd een
lezingencyclus georganiseerd. Het spits werd
afgebeten door Leo Barjesteh van Waalwijk
van Doorn, directeur van familiemuseum het
Ursulinenconvent, historicus en publicist. Hier
volgt een samenvatting van de lezingen.

'De Eerste Wereldoorlog en het einde der
Romantiek' door Leo Barjesteh van Waalwy'k van
Doorn (29 september 201 7)

De Eerste Wereldoorlog maakte een abrupt
einde aan het Bel/e Epoque, de periode die
behoort tot de romantiek en loopt van het
einde van de 19de eeuw tot het begin van de
Eerste Wereldoorlog. Snelgroeiende technische
vooruitgang en bloeiende handel brachten in dit
'mooie tijdperk' Welvaart voor iedereen. Maar
er groeiden ook nationalisme en Weerstand
tegen bestaande machtsstructuren, beide
aanleiding voor grotere en kleine conflicten. Bij
veel mensen leefde het idee datje zo'n conflict
kon oplossen met een oorlog door 'huzaren met
getrokken zwaarden'. ln 1914 bleek dat dit idee
Was ingehaald door de moderne industriële
oorlogsvoering. De romantiek kwam abrupt en
hardhandig aan haar einde.



'De Eerste Wereldoorlog in Voeren'door Rik
Palmans (21l november 207 7)

Van meet af aan bood België militair moedig
weerstand aan de Duitse troepen. Dat had
flinke represailles tegen de burgerbevolking
tot gevolg. Als excuus voor hun gewelddadig
optreden wezen de Duitsers op 'franc-tireurs'
(burgerstrijdkrachten). Moelingen en Visé
werden in de as gelegd; een groot deel van de
bevolking vluchtte naar Eijsden.
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l/i'sé verwoest. EV 6686.

De industriële en agrarische productie gingen
hard achteruit. Door schaarste ontstond
een levendige smokkel over de grens. Als
tegenmaatregel spanden de Duitsers van Vaals
tot Zeeuws-Vlaanderen de beruchte elektrische
dodendraad. Er stond 2000 volt spanning op.
Verder werden de oorlogsjaren in de Voerstreek
gekenmerkt door de aanleg van de spoorlijn
met markante bouwwerken zoals de brug
over de Voervallei in Sint Martensvoeren en
de tunnel van Veurs. Rik Palmans was leraar

op de Provinciale Secundaire School Voeren.
Hij is auteur van publicaties op het gebied van
heemkunde en natuur en mede-auteur van
'Door den Oorlog moeten lijden. De Voerstreek
in 1914-1918'.

Schampschot, een klein Nederlands dorp aan
de rand van de Groote OorlogJ door Paul van der
Steen (7 7januari 2018)

Eijsden was in de periode voor de Eerste
Wereldoorlog innig verbonden met haar
Belgische buren. Het leek soms wel of er geen
grens bestond. Hieraan kwam bruusk een eind
toen Duitse troepen in 1914 België binnenvielen.
Door gewelddadigheden in Moelingen, Warsage
en Visé kwam er een stroom vluchtelingen op
gang. Binnen korte tijd verdubbelde hierdoor
het aantal inwoners van Eijsden. Er werden
scholen opgezet en provisorische ziekenboegen
ingericht. De grens werd steeds meer een
barrière, met als triest dieptepunt het afzetten
met de dodendraad. België en Nederland
waren nu gescheiden. Groot was de verbazing
toen op 10 november 1918 plots de Duitse
keizer zich meldde aan de grens bij Withuis.
Deze gebeurtenis maakte Eijsden in een klap
wereldberoemd. Na de wapenstilstand duurde
het nog even voor de rust weerkeerde. Paul
van der Steen is historicus en journalist en
werkt onder meer voor NRC Handelsblad,
Trouw, de Limburgse kranten en het Historisch
Nieuwsblad. Hij is auteur van o.a. 'Schampschot
een klein Nederlands dorp aan de rand van de
Groote Oorlog'.

'Wij marcheren naar de dood, van de Maas
tot aan de Ijzer' door Erik Kortleven en Ludwig
Deleersnyder (14 maart 2018)

Op basis van foto's, brieven, dagboek-
fragmenten, en getuigenissen hebben Erik
Kortleven en Ludwig Deleersnyder de tijd van
honderd jaar geleden terug in beeld gebracht.
Het gaat niet alleen overjongemannen die
verplicht of vrijwillig in dienst gingen om te
strijden aan het front, maar levert ook
een verhelderende kijk op de Limburgse
samenleving in die tijd. Erik Kortleven is schepen
(wethouder) van Maasmechelen in België.



Hij doet historisch onderzoek en publiceert
hierover. Hij is samen met Ludwig Deleersnyder
auteur van het boek Wij marcheren naar de
dood, van de Maas tot aan de Ijzer'.

'Het Liefdewerk van gravin Blanche de Geloes'
door Hans Van Lith (7 7 mei 2018)

De Duitsers waren 4 augustus 1914 nog
maar net België binnengevallen, of de
eerste stroom vluchtelingen en gewonde
militairen overschreed onze grenzen. De
burgemeester van Eijsden en zijn vrouw,
gravin Blanche de Geloes, zetten zich direct
in voor de slachtoffers. ln 1915 richtte de
gravin het Liefdewerk voor Gewonden
en Krijgsgevangenen op. Het stuurde
hulpgoederen naar krijgsgevangenen
en gewonden in het buitenland en won
inlichtingen in over vermisten. Er kwamen
onderafdelingen die zich op een bepaald

land richtten, zoals België, Frankrijk, Servië,
Duitsland, Oostenrijk, Rusland, Polen en
Roemenië. Verzending van de pakketten ging
per spoor via Maastricht. De regeringen van
Nederland en andere landen verschaften
faciliteiten. ln december 1915 was het aantal
verzonden pakketten opgelopen tot 25.247 naar
elf verschillende landen. De organisatie kreeg
ook te maken met tegenwerking en werd op
den duur zelfs gedwongen overgenomen door
het Rode Kruis. Niettemin waren aan het einde
van de oorlog meer dan twee miljoen pakketten
verzonden. ln bijna dertigduizend gevallen
werden families ingelicht over de verblijfplaats
of de situatie van verdwenen militairen. Tot
in april 1919 werkte het Liefdewerk door. De
Belgische regering verleende de gravin De
Geloes uit erkentelijkheid voor haar werk de
Medaille de la Reine Elisabeth. Hans van Lith is
schrijver van het boek rfwee miljoen pakketten
(over internationaal liefdewerk)'.
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De oorkonde, behorende bij de medaille
van koningin Elisabeth, toegekend aan
soeurAlphonsine Peeters van de ursulinen voor hun
betoonde moed en steun aan de vluchtelingen tijdens de oorlog. EV 8646.
Rechts de eremedaille die gravin de Geloes kreeg voor haar liefdewwerk.



'10 November 1918: ongewenst bezoek.
Aankomst te Eij'sden van Keizer Wilhelm ll' door
Rob P. W].M. van der Heijden (5 oktober 2078)

Op 10 november 1918 arriveert bij Withuis een
kolonne Duitse auto's. Na kort oponthoud bij de
Duitse grenswachten arriveert het gezelschap
bij de Nederlandse grenswacht, die onder
commando staat van sergeant Pinckaers uit
Gronsveld. Hoge Duitse officieren verzoeken
om ge'interneerd te worden. Keizer Wilhelm ll
maakt deel uit van het gezelschap. Zie pag. 8 in
deze uitgave.

Border Village

ln het weekend van 25 en 26 augustus vond
in het kasteelpark Eijsden het evenement
Border Village, dorp aan de grens van de
Groote Oorlog' plaats. Centraal stond een
re-enactment, het in een doorlopende
voorstelling naspelen van het leven tijdens
de Eerste Wereldoorlog in de grensregio,
zowel het dorpse leven aan de neutrale
Nederlandse kant, als ook scenes uit het
bezette België. Diverse groepen deden eraan
mee. Op het terrein van Border Village Was
in samenwerking met Stichting Eijsdens
Verleden een tentoonstelling ingericht met

Literatuur

foto's en achtergrondinformatie over de
Eerste Wereldoorlog. Ook waren originele
spullen uit het alledaagse leven uitgestald. Dit
materiaal was beschikbaar gesteld door de
familie van Wijlen Theo Broers uit Moelingen en
heemkundevereniging Grueles uit Gronsveld.
Verder Waren er lezingen en concerten door
diverse solisten en ensembles. Aan het buffet
Werd 'Sergeant Pinckaers' bier geschonken,
speciaal voor de gelegenheid gebrouwen door
de Breuster Brouwers. Gouverneur Theo Bovens
presenteerde een Wandel- en fietsroute die leidt
langs bezienswaardige plekken uit de periode
1918-2018.
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Keizer Wilhelm ll in Eijsden
Over de vlucht van de Duitse keizer Wilhelm ll en zijn familie verscheen in hetjaarboek 2017van
de Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal1 een uitgebreid artikel van
de hand van Rob P.W.J.M. van der Heijden en Cécile van der Heijden2. De redactie van Uit Eüsdens
Verleden heeft van de auteurs toestemming gekregen delen van dit artikel te publiceren. Wij
hebben die passages overgenomen die betrekking hebben op de situatie in en om Eijsden en op de
sfeer in die tijd. ln verband met de ruimte hebben wij het omvangrijke notenapparaat niet in zijn
geheel overgenomen. Wel vermelden wij de voor dit artikel relevante bronnen.

Inleiding
ln het artikel wordt de komst van de Duitse
keizer Wilhelm, zijn zoon kroonprins Friedrich
Wilhelm en keizerin Augusta Victoria alsmede
hun asiel in Nederland op basis van een
uitgebreid krantenonderzoek gedetailleerd
beschreven. De schrijvers hebben bewust
gekozen voor het gebruik van de informatie die
de bevolking via de media kreeg, aangevuld met
details uit de literatuur. Bovendien heeft Rob
van der Heijden dit artikel onlangs uitgebreid
met nieuwe data.

Wilhelm ||
1859-1941

Duitse keizer te Eilsden
Keizer Wilhelm ll ca. 1890. EV 7387.

Door Rob P. W.j.M. van der Heijden en Cécile E. van der Heiiden

Veel kranten berichten uit de tweede hand.
De Provinciale Noordbrabantsche en
's-Hertogenbossche Courant en de Limburger
Koerier hebben in Zuid-Limburg hun eigen
verslaggevers ter plekke, terwijl de Nieuwe
Rotterdamsche Courantgeïnfo rmee rd wordt
door hooggeplaatste directbetrokkenen.
De informatie van ter plaatse aanwezige
correspondenten legt in dit onderzoek dan
ook veel gewicht in de schaal. Regionale
kranten die over gebeurtenissen in hun eigen
regio publiceren, zijn controleerbaar voor
een belangrijk deel van hun lezers en veelal
betrouwbaarder.

Telegraaljournalistjohan Luger wijst al in 1938
op de broosheid van data: "Tracht men na
twintigjaar te reconstrueeren, dan ziet men
hoe de tijd met de historie speelt en hoe er na
twintigjaar van een gebeurtenis die de wereld
schokte en waarvan de handelende personen
grootendee/s nog in leven zy'n, allerlei onjuiste
details verte/d worden... De historie is hier
aan het dérailleeren". Hiermee beschrijft hij de
moeilijkheidsgraad van het latere historisch
onderzoek, waarbij een kritische houding uiterst
belangrijk is.

1 jaarboek Historische en Heemkundige Studies in en om het Geuldal, Valkenburg aan de Geul, 2017,
ISBNlEAN: 978-90-74428-28-6

2 Rob P.W.j.M. van der Heijden (1954) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij was lid van
Provinciale Staten van Limburg, raadslid en fractievoorzitter in Meerlo-Wanssum en vervult bestuursfuncties in
de cultuur- en sportsector. Cécile E. Van der Heijden (1990) is werkzaam als advocaat in opleiding te |Amsterdam
en heeft diverse historische publicaties op haar naam staan.



Verslaggevers
Als de aankomst van de keizer bekend wordt,
komen de verslaggevers van de Limburger
Koerier in actie. "We slingerden ons op een
rijwiel en trapten in razende vaart den afstand
af die Maastricht van Eijsden scheidt. Daar
aangekomen, vonden we het station afgezet
door marechaussee en militairen... De keizer
was er. "De Provinciale Noordbrabantsche
en 's-Hertogenbossche Courant pretendeert
echter de primeur te hebben van de aankomst
van de keizer en bovendien ook nog eens
verder het beste geinformeerd te zijn: l'L-'en
bijzonder compliment verdient onze bijzondere
Maastrichtsche berichtgever, die zich per
extra-trein naar Eüsden begafen ons het
groote nieuws van de vlucht des Keizers vóór
alle andere bladen in het land kon melden. En
vandaag was hij, terwijl de pers óók op een
afstand werdgehouden, toch bij het vertrek uit
Eijsden, en ook bij de aankomst te Maastricht.
Hoe hij dat kranig stukje geleverd heeft, daar
mogen we alleen maar naar laten raden!"E|ders
in die krant bedankt dejournalist de heer De
Bruin, inspecteur van Staatsspoonivegen, die

hem in de gelegenheid heeft gesteld alle details
naar Zijn krant te kunnen doorseinen, hem
bovendien per trein van Maastricht naar Eijsden
en terug heeft gebracht en ervoor gezorgd heeft
dat hij op het emplacement wordt toegelaten.
Naast de verslaggever van de Noordbrabantse
krant pretendeert ook de verslaggever van
de Nieuwe Rotterdamsche Courantgoed
geïnformeerd te zijn. Hij baseert zich op
inlichtingen van kapitein Bauduin van de
Koninklijke Marechaussee en van voornoemde
heer De Bruin. De regionale Limburger Koerier
zit met zijn lokale bronnen eveneens kort bij het
vuur. Een verslaggever van deze krant krijgt als
eerste toegang tot het stationsterrein en spreekt
diezelfde ochtend nog met ooggetuigen.

Wapenstilstand en abdicatie
Op 11 november 1918 eindigt om 11 uur's
ochtends de Eerste Wereldoorlog. ln het Forêt
de Compiegne (F) wordt in een treinwagon
de wapenstilstandsovereenkomst getekend.
Opmerkelijk is het feit dat Eijsden de plaats
is waar de gruweldaden in het aanpalende
België letterlijk gezien, gehoord en gevoeld
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konden worden. Het is de plaats Waar veel
oorlogsslachtoffers uit de aanpalende regio
heen zijn gevlucht, maar het is toevallig ook de
plaats waar de Duitse keizer na Zijn abdicatie
heenvlucht.

Twee dagen voor het einde van de oorlog is
keizer Wilhelm ll in het hoofdkwartier te Spa
(B) afgetreden nadat de legerleiding hem heeft
geinformeerd dat de troepen slechts één ding
wensen: zo snel mogelijk een Wapenstilstand.
Zondag 10 november is volgens de Nieuwe
Rotterdamsche Courant "een historische dag,
niet alleen voor Eijsden en Maastricht doch
voor de Wereldgeschiedenis". De keizer zoekt
via Limburg een veilig heenkomen. Al voor
zonsopgang om 7u13 zet de afgetreden keizer
Wilhelm te Eijsden voet op Nederlandse bodem.

De Gooi en Eem/anderschrijft al voor het
aftreden van de keizer dat koningskronen
goedkoop worden. Er ontstaat inderdaad een
kettingreactie. Talloze Duitse vorsten treden
in snel tempo af. Anders dan de bloedige rode
revolutie in Rusland, waar de tsarenfamilie is
geëxecuteerd, ontaardt de Duitse revolutie
van 1918 niet in grote uitspattingen en
bloedvergieten en wordt daarom ook Wel
witte revolutie genoemd. De revolutiegolf die
Europa overspoelt, raakt ook Nederland, maar
het merendeel van de Nederlandse bevolking
schaart zich achter vorstin en vaderland.

De vlucht uit Spa
De berichtgeving over de komst van de Duitse
(ex-)keizer is niet eenduidig. Eind oktober wordt
de keizer voor het eerst geïnformeerd over
de slechte militaire situatie. Daarna volgen de
ontwikkelingen elkaar snel op. Op 4 november
ontstaat in Kiel de Duitse revolutie van 1918.
ln reactie daarop Wordt de beveiliging van de
keizer verscherpt. De revolutie slaat ook over
naar de Duitse garnizoenen in België. Op 8
november 's avonds zeggen troepen in het
hoofdkwartier het vertrouwen in de keizer op.
Ze denken er niet aan zijn leven tegen eigen
landgenoten te beschermen. Er zijn ook in de
omgeving van het Duitse militaire hoofdkwartier
in Spa ongeregeldheden. Op enkele gebouwen

Wappert zelfs de rode vlag. Er wordt druk op de
Duitse keizer uitgeoefend om af te treden gezien
de hopeloze militaire situatie. Vooralsnog zwicht
de keizer niet, maar op 8 november begrijpt hij
dat zijn positie onhoudbaar is. Wilhelm treedt
af nadat de Duitse regering dit bekend heeft
gemaakt. De republiek wordt uitgeroepen. De
volgende dag wordt te Spa het plan geopperd
dat Wilhelm naar het neutrale Nederland
uitwijkt. Een Duitse officier verkent vervolgens
de route naar Eijsden. Veldmaarschalk Von
Hindenburg wijst generaal Von Falkenhayn
aan om de keizer en diensjongste zoon naar
Nederlands grondgebied te begeleiden.

Volgens dagblad De Tijd staat al eerder, bij het
uitbreken van de revolutie in Duitsland, vast
dat de keizer en zijn familie naar Nederland
zullen uitwijken. De voorbereidingen daartoe
zijn volgens deze krant getroffen door de
Duitse gezant in Den Haag, baron Von Rosen,
graaf Bentinck en generaal Van Heutsz.
Eerder, omstreeks 9 oktober, heeft de Franse
inlichtingendienst ontdekt dat het hof de
burgemeester van Oldenzaal heeft opgedragen
maatregelen te treffen voor de ontvangst van
veertig koffers met voorwerpen van grote
waarde van het Duitse keizerlijke hof. Deze
moeten Worden doorgestuurd naar het kasteel
van graaf Bentinck dichtbij Arnhem. Het
besluit Wordt echter pas genomen nadat de
Wapenstilstandsvoorwaarden van de Entente!
geallieerden in het Duitse hoofdkwartier bekend
z|jn.

Omstreeks 5 uur in de ochtend van zondag
10 november verlaat de keizer met zijn gevolg
per trein Spa. Uit veiligheidsoverwegingen
stapt het gezelschap in Theux of Nessonvaux
over in negen auto's om de revolutionairen te
misleiden. Men vreest namelijk dat opstandige
soldaten de hoftrein in Luik zullen aanhouden.
Het gezelschap is gezien de beWapening
voorbereid op een dergelijke confrontatie. Het
konvooi auto's Wordt tijdens de rit naar de
grens eenmaal door troepen aangehouden,
maar mag de reis voortzetten zonder dat de
identiteit van de inzittenden wordt vastgesteld.
Naarmate men de grens nadert, slaat de twijfel



over het lukken van de vluchtpoging toe. Er
doen zich echter geen nieuwe incidenten voor.
Omstreeks 6 uur bereikt het konvooi de grens
bij Moelingen. De auto's vertonen geen sporen
van beschietingen; ze zijn geheel intact. Ook het
treinmaterieel bereikt ongeschonden Visé.

Eiisden, detail uit.' Gemeentenkaart van Nederland
met de route van de wandeling van Wilhelm van
Withuis naar het station van Eijsden.
Bron: www. topotijdreis.nl, 1 91 8.

Een leugentje om bestwil
De Nederlandse grens is gebarricadeerd met
dreigend uitziende versperringen van gekruiste
houten palen met daarover prikkeldraad,
zogenoemde Spaanse ruiters. De doorgang
is bovendien versperd met kettingen. Het
48E bataljon van reservisten van de landweer
is belast met de bewaking van de grens bij
Eijsden. Zij patrouilleren op de doorgangswegen
en controleren iedereen die grenspost 28 bij
Withuis wil passeren. Sergeant van dienst is de
25-jarige Pierre Pinckaers uit Gronsveld.

ln die koude, mistige novemberochtend 0m 6
uur zien de Nederlandse grenswachten Sjeng
Geyselaars en Gilles Hubertus Braeken aan
de Duitse kant van de Belgisch-Nederlandse
grens een file auto's aankomen. Er blijken veel
hoge officieren in te zitten. De wens om de
Duitse kant van de grens te kunnen passeren
leidt tot een stevige discussie met de Duitse
grensbewaking. De Beierse soldaten laten het
konvooi pas door na interventie van een hoge
officier.

Volgens een bron stapt een generaal uit en
zegt tegen de Duitse grensbewaking dat het
konvooi voor een belangrijke aangelegenheid
naar Holland moet. Volgens een andere bron
geeft een Duitse officier opdracht de over de
weg gespannen ketting te venNijderen, omdat
hij iets met de Nederlandse grenswacht moet
bespreken. Vervolgens passeren de negen
auto's dit eerste grensobstakel in volle vaart. Na
ongeveer twintig minuten is het gezelschap in
niemandsland, op neutraal terrein. Daar kan de
keizer niet meer in handen vallen van muitende
troepen.

Majoor Sigurd Von llsemann, vleugeladjudant
van keizer Wilhelm ll, vertelt later over de
discussie aan de grens dat men een leugen
verzon en speculeerde op de Kameradschafi
van de soldaten. Men zei dat men naar een
vredesconferentie moest op initiatief van
koningin Wilhelmina en voegde daaraan
toe: "Undjeden Augenb/ick, den Sie uns hier
aflva/ten, kostet immer wieder sovie/ Feldgrauen
das Leben. "Dit laatste was doorslaggevend.
Men kon de grenspost passeren.

Omstreeks 6u20 rijdt het gezelschap door naar
de Nederlandse kant van de grens waar het
wordt tegengehouden door de Nederlandse
grenswachten onder commando van sergeant
Pinckaers. l'Verschil/ende heeren in uniform
stapten uit, deden zich kennen als "Duitsch
generaal” - zonder namen te noemen -en
ver/angden doorge/aten te worden naar
Maastricht, om aldaar door den garnizoens-
commandant te worden geihterneerd. “De
Hollandsche regeering wist ervan"zeiden zij. ”

Braeken en Pinckaers
Lange tijd is sergeant Pierre Pinckaers de held
geweest in het verhaal over de aankomst van
Wilhelm ll in Nederland. Al in de Limburger
Koeriervan 11 november 1918 kan men echter
tussen de regels door lezen dat in eerste
instantie niet sergeant Pierre Pinckaers maar
een van zijn manschappen heeft verhinderd dat
de keizer de Nederlandse grens kon passeren.
ln 1938 wordt duidelijk dat Pinckaers in bed ligt
als een van de wachten komt binnenrennen om
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hem te waarschuwen dat er een Duits konvooi
voor de grens staat. Het duurt tot 1965 voordat
de Maastrichtsejournalist Nino Tomadesso in
De Telegraafpubliceert wie de persoon geweest
is, die de keizer in eerste instantie laat stoppen.
Dit blijft echter lang onopgemerkt. Wim
Boersma heeft het in 1979 voor zijn artikel in Uit
Eijsdens Verleden nr. 6 niet kunnen opsporen.
Leon Olislagers komt in zijn publicatie in Grueles
in 2012 wel dichterbij. Maar pas ditjaar stuiten
min of meer gelijktijdig Ronald Kousbroek en
de schrijver van dit artikel op de publicatie van
Tomadesso.

Tomadesso baseert zich op interviews met
Pinckaers en Braeken die inmiddels in het
Belgische Mortroux woont. Braeken loopt in
die late novembernacht op en neer langs de
versperringen. Het is bij zessen en het duurt nog
wel een uur voordat hij een warme kop koffie
kan gaan drinken. Plotseling hoort hij lawaai
vanuit België en ziet een rij auto's aankomen.
Ze stoppen voor de Nederlandse barricade. Uit
de eerste wagen stapt een Duitse kolonel die op
hem toeloopt. Hij wil doorgelaten worden, maar
Braeken weigert. Hij heeft opdracht niemand
te laten passeren. Inmiddels zijn meerdere
officieren uitgestapt. Zij treden de Nederlandse
grenswachten ongewapend tegemoet. Het
konvooi is echter zwaarbewapend. De Duitsers
dringen met grote heftigheid aan de auto's door
te laten. Braeken houdt zich desondanks aan
zijn orders en waarschuwt sergeant Pinckaers.
Deze wordt in zijn niet officieel, maar wel
officieus dutje gewekt door soldaat Braeken:
"Sergeant kom eens gauw mee, er staan een
stuk of tien auto's met Duitse officieren die de
grens over willenf”Pierre springt als een haas uit
zijn bed. Als hij zijn neus buiten de deur steekt,
begrijpt hij dat er iets bijzonders aan de hand
is. ja warempel, daar stonden ze, Wel een stuk
ofnegen wagens. Nu waren auto's wel niets
bflzonders aan de grens, maar negen stuks
op eenmaal, dat leek me toch wat al te veel.
Pinckaers verklaart decennia later dat hij 'geheel
niet onder de indruk”Was.

Gilles Hubertus Braeken (*15juli 1891
Gronsveld, t 4 april 1965 in Montroux), zoon
van landbouwer Franciscus Hubertus Braeken
(*7juni 1840 Cadier en Keer, t 15 maart 1906
Eckelrade) en Maria Klerkx (10 september 1849
Gronsveld, t 31 januari 1923 Eijsden) is knecht
voordat hij wordt opgeroepen voor de landweer.
Trouwt 16 september 191 6 te Mesch met Maria
Elisa Willems uit Bombaye (B).

Pierre (Pieter Wilhelmus Hubertus) Pinckaers
wordt op 20 september 1893 in Gronsveld
geboren. Het gezin Pinckaers-Schrijnemaekers
leeft van de opbrengst van de boerderij. Tijdens
de Eerste Wereldoorlog wordt Pierre ingedeeld
bij het 48e landweerbataljon. Dit wordt geleid
door majoor Van Deijl, garnizoenscommandant
van Maastricht, en luitenant Brouwer. Pierre
is in november 1918 onderofficier. Tijdens het
weekeinde van 9-10 november heeft luitenant
Brouwer verlof. Daardoor is Pinckaers belast
met het commando van de grenswacht. Pierre
Pinckaers overlijdt op 20juni 1971 op 78-jarige
leeftijd in Gronsveld.

Geen paspoorten
Pierre Pinckaers spreekt een aardig mondje
Duits en dat komt hem goed van pas. Als de
Duitse officier Von Falkenhayn tegen Pinckaers
zegt dat het gezelschap naar Nederland wil,
vraagt Pinckaers hem om zijn papieren. “Laat
Uw "Scheine" eens zien. Nou, en wat ik daar
zag, géén goeie papieren. U komt er niet over,
der staatgeen stempel van den Hollandschen
consul in Luik, Brussel ofAntwerpen op. Het
gaat niet! "Maar het is zéér belangrijk, wij
moeten in Holland zijn, er is gróóte haast bii'j
zo werd me door een generaal verzekerd. ”

Inmiddels staan de Duitsers in een kring om
Pinckaers heen. Pinckaers houdt voet bij stuk.
"Mijn instructie laat het niet toe. ik laat u er
niet over. "Pinckaers laat zich niet intimideren
en blijft kalm. Het gevaar dat de Duitsers
geweld kunnen gaan gebruiken, stuit op de
nuchterheid van de sergeant. Tegenover de
zwaargewapende bemanning van de negen
auto's heeft hij slechts de beschikking over vier
soldaten.



Volgens een andere bron zegt Von Falkenhayn
dat ze naar Den Haag moeten voor 'n militaire
conferentie, dat ze als militair geen passen nodig
hebben. Volgens weer een andere versie wil het
gezelschap naar Maastricht. Pinckaers vraagt
vervolgens naar andere identiteitsbewijzen.
"De officiergreep in zijn zak en haalde een
massa papieren tevoorschijn, identiteitskaarten,
militaire documenten en kaarten, maargeen
passen. Dus liet ik den ketting niet neer! Zonder
passen kunt u niet naar Nederlandl”

Vervolgens gooien de Duitsers het over een
andere boeg: Ze Willen met drie van de negen
auto's verder rijden. De andere bieden ze de
sergeant aan als deze hen snel doorlaat. Zij
zullen dan desgevraagd verklaren dat zij niet
over de weg maar door de velden zijn gekomen
zonder een wachtpost te hebben gezien. Pierre
Pinckaers is evenwel niet omkoopbaar en wijst
dit lachend van de hand. Uiteindelijk vraagt het
gezelschap om internering en blijven de auto's
vooralsnog bij het douanekantoor aan het
Withuis staan.

De keizer!
Het is inmiddels half zeven geworden. Sergeant
Pinckaers besluit bataljonscommandant Van
Deijl in Maastricht telefonisch te consulteren.
Dat kan hij niet één van zijn manschappen laten
doen. Zij zijn niet bekend met het gebruik van
dat moderne communicatiemiddel. "Ik had een
stevigen iandweerkerel er bij, zoo een met haar
op de tanden (_Sjieng Geyselaars - RH). '_'lij bent
zolang wachtcommandant, tot ik d'n majoor
opgebeld heb, totdat ik terug ben". "Komt best
in orde, sergeant, en als d'r een 'm smeren Wil,
schiet ik 'm dood!”De dichtstbijzijnde telefoon is
in de zinkwitfabriek. Pinckaers gaat er op de flets
naartoe. De Duitsers wachten in de kou bij de
auto's in het niemandsland. Na een kwartiertje
is Pierre Pinckaers terug.

Dan ontdekt hij dat de Duitse keizer in de derde
wagen van het konvooi zit. ln de geraadpleegde
kranten van later datum is overigens discussie
over de vraag of Pierre Pinckaers dan wel
douanier/rijksontvanger W. de Graaf de keizer
heeft ontdekt. Pinckaers reageert hierop in De

Telegraaf van 10 november 1938: “Geen kwestie
van. De ontvanger wou het nietgelooven,
toen ik het hem zei. '94/5 dat zoo is, staat er in
België geen steen meer op elkander” zei hji. De
soldaten kwamen me zeggen, dat de Duitschers
den ketting al losmaakten en ik nam mijn
geweer en ging erop af. En ik zei, dat ze daar
blijven moesten tot er bericht kwam, dat ze
doorgelaten konden worden. ”

Kort daarna arriveren per auto majoor Van Deijl
en zijn adjudant luitenant Brouwer. Zij gaan
naar de ketting over de grote weg. De Duitsers
komen dichterbij, gaan gedisciplineerd in een
rij staan met de keizer in het midden. Ze tonen
papieren, noemen namen en er worden veel
buigingen gemaakt, terwijl Pinckaers en de
wacht in de houding staan. Van Deijl lijkt niet erg
verbaasd over het gezelschap dat hij aantreft.
Voor Zijn deur in Maastricht staat immers
al urenlang een auto van het Nederlandse
gezantschap te Brussel gereed. Met die auto is
op zaterdagavond 9 november de Nederlandse
diplomaat Verbrugge van 's Gravendeel uit
Brussel gekomen en heeft in een vertrouwelijk
onderhoud de garnizoenscommandant
geïnformeerd over de aanstaande komst van
de keizer. Van Deijl besluit het gezelschap
voonNaardelijk toe te laten. Zijn adjudant
informeert vervolgens ook de legertop in Den
Haag.

Wandelen
De keizer lijkt opgelucht. Hij praat levendig met
de mensen in zijn omgeving en vraagt enkele
boeren of ze Weten hoeveel graden het de
vorige nacht gevroren heeft. Hij lijkt zich bewust
aan een dreigend gevaar ontsnapt te zijn en zich
nu in veiligheid te bevinden.

Volgens een ooggetuige is Wilhelm ll gekleed in
generaalsuniform en gewapend. ln tegenstelling
tot andere berichten lijkt hij volgens deze
ooggetuige neerslachtig, nerveus en treurig
en kijkt hij zwijgend met zijn bekende starre
blik voor zich uit. Er heerst een ijzingwekkende
stilte bij het gezelschap. Later die ochtend
is hij op het perron evenwel herhaaldelijk in
gesprek. Hij kleedt zich vervolgens om en draagt
burgerkledij.
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Vervolgens begeleidt sergeant Pinckaers
Wilhelm te voet naar het stationsemplacement
van Eijsden. De wandeltocht van drie kilometer
loopt van de grenspost Withuis via een
dwarsweg naar het station. Pinckaers gaat
met een wacht aan het hoofd van de stoet,
gevolgd door de keizer, omringd door zijn
gevolg. ln het stille, verlaten dorp wordt hij
nauwelijks opgemerkt. Vervolgens wandelt hij
gemoedelijk converserend ongeveer een uur
lang heen en weer op het perron, tot 8u15. Hij
heeft daarbij zijn linkerarm tegen het lichaam
en in de rechterhand een wandelstok. Hij praat
voortdurend. Hij onderhoudt zich met sergeant
Pinckaers en haaltjeugdherinneringen op aan
het mooie Nederland. Ook spreekt hij lang met
stationschef W. de Clercq. Deze Zorgt ervoor dat
de keizerlijke trein vanuit Visé opstoomt naar
station Eijsden. Het militair gevolg blijft tijdens
die gesprekken op afstand. Hij wordt vervolgens
herkend door de waardin van de herberg
tegenover het station. Na aankomst van de
keizerlijke trein trekt Wilhelm zich direct met zijn
gevolg terug in zijn mobiele verblijf.

Na de eerste beveiligingsmaatregelen van
sergeant Pinckaers sluit stationschef De Clercq
alle toegangen tot het emplacement af. De
brigade Koninklijke Marechaussee te Eijsden
heeft de bewaking op zich genomen. Spoedig
daarna arriveert uit Maastricht luitenant-kolonel
Schreuder, de commandant van de tweede
divisie Koninklijke Marechaussee. Hij wordt
vergezeld door districtscommandant kapitein
Bauduin. Schreuder neemt de leiding over de
politietaken op zich. Een aantal offlcieren van
het garnizoen van Maastricht en een afdeling
militaire wielrijders worden met spoed naar
Eijsden ontboden ter completering van de
bewaking.

TenNijl het gezelschap zich al op het
stationsemplacement bevindt, worden de auto's
van het konvooi ook daarheen gereden. De
auto's worden door de Nederlandse douane
gevisiteerd. De wapens, onder meer geweren,
revolvers en munitie, worden in beslag genomen
en in een bagagewagen opgeslagen.

De auto's van het keizer/ijk gezelschap op het
stationsemplacement in Eijsden. EV 3133.

Dé foto
Vic Sniekers uit Eijsden, later hoofdinspecteur
der belastingen, beschikt op die gedenkwaardige
tiende november over een camera. Hij is zich
nauwelijks bewust van de belangrijkheid van
het moment als hij als 17-jarige de foto van
zijn leven maakt: de uit Spa gevluchte Duitse
keizer Wilhelm ll te midden van zijn gevolg
ijsberend op station Eijsden. Het is de foto
waar de hele wereldpers op zit te wachten.

Ex-kaiser Wilhelm II wandelt in de vroege ochtend
van 70 november ongeveer een uur lang het perron
van station Eijsden op en neer in afwachting van
de komst van de keizerlijke trein, die om 8u15
arriveert. Foto: Victor Sniekers. RHCL, Fotocollectie
GAM, F_Album 52_ 00030. Van links naar rechts.
Kapitein Zeyss (chaufieur van de keizer), Dokter Vom
Niederer (Iijfarts), Von Hirschfeld, Keizer Wilhelm il,
Von Frankenberg, Von Plessen, Von llsemann.
De heer Sniekers berichtte in UEV nr. 6, dat de
foto bijna mislukt was, omdat Von Hirschfeld zich
omdraaide en dan de keizer verborgen zou hebben.



Bij het station ziet Vic een aantal grote auto's
staan. ln het station zijn ongebruikelijk veel
militairen en marechaussees. Vic kent aardig
wat mensen van het stationspersoneel en met
behulp van enkelen van hen bereikt hij langs
allerlei sluipwegen de visitatiezaal. Als hij om
een hoekje kijkt, ziet hij op het tweede perron de
keizer. jammer, denkt hij, op het eerste perron
zou hij gemakkelijker te fotograferen zijn. De
keizer loopt te ijsberen. Vic Sniekers herkent
hem meteen, een niet zo grote man met een
kortere rechterarm. Wilhelm heeft zijn snor
afgeschoren, waarschijnlijk om niet herkend te
worden. Sniekers denkt: nu of nooit! Het is een
gok en de kans op een goede foto zo vroeg in
de herfstochtend met slecht licht, is bijzonder
gering. Niemand merkt dat hij de foto maakt,
de keizer niet en zijn gevolg ook niet. Men blijft
in de kou in beweging totdat uit de richting Visé
de salontrein van de keizer komt aanstomen
over het baanvak dat in geen vierjaar meer was
gebruikt. De foto is dus genomen tussen 8u en
8u15.

Het keizerlijk gevolg
De samenstelling van het gevolg van de keizer is
onduidelijk. Er wordt in de kranten driftig over
gespeculeerd. Zo wordt ten onrechte gesteld
dat de keizerin, de kroonprins en maarschalk
Von Hindenburg eveneens in Eijsden over de
Nederlandse grens zijn gevlucht. De keizer
wordt waarschijnlijk begeleid door zijn jongste
zoon prinsjoachim, twee admiraals, waaronder
hofmaarschalk Von Platen-Hallermund,
diverse militaire gezagsdragers en hoge
marineofficieren. Voorts reizen ook leden
van zijn staf, zoals lijfarts professor dr. Von
Niedener, gezantschapsraad Von Grünau en
een twintigtal chauffeurs/automonteurs mee.
Overigens wordt ook beweerd dat de koning van
Beieren de keizer vergezelt.

De keizerlijke trein
Door de aanwezigheid te Eijsden van zowel
inspecteur De Bruin van Staatsspoonfvegen als
sectie-ingenieur Van Liebergen is men technisch
optimaal voorbereid voor de tocht naar een
eventuele opvanglocatie. Stationschef De Clercq
heeft inmiddels van de keizer vernomen, dat
de keizerlijke trein vanuit Visé op wil stomen

naar station Eijsden. De trein wordt in twee
delen opgehaald, want het spoor Eijsden-
Maastricht is niet ingericht op zwaar vervoer.
Het eerste deel arriveert om 8u15 en het
tweede één uur later. De keizerlijke wagons zijn
onbeschadigd. De twee halve treinen worden
weer aaneengekoppeld.

Nederlandse begeleiders bij de keizerlijke trein die
de ex-keizer op 11 november 1918 naar Maarn:
WJ. Doude van Troostwijk, j.B. Kan, E.0.j.M.
baron van Hövell tot Westerflier (in het midden),
rechts overste Schreuder de commandant van de
marechaussee, belast met de bewaking van de
trein. Bron: Het Leven, 1918, 2308.

Voormalig reserve-majoor der infanterie
j.M. Kroll, als burger betaalmeester bij de
SpoonNegen, heeft als standplaats Maastricht
waaronder Eijsden ressorteert. "Het viel me
op dat die trein er zoo makkelijk doorkwarn,
want de spoorweg was versperd, ook al door
den electrischen draad en dat heeft men dus
op moeten ruimen... De keizer maakte den
indruk van een man, die een groote emotie
doorgemaakt had en nu op een punt van
berustinggekomen was, dat zijn omgeving
hem niet stoorde - ook niet hetgejoei van de
menschen om hem heen".

Vanuit Maastricht vertrekt inspecteur De
Bruin om 10 uur met twee Nederlandse,
kleine goederentreinlocomotieven en één
bagagewagen met voor elke loc een begeleidend
ingenieur van de Staatsspoorwegen naar
Eijsden. De locomotieven worden voor de
keizerlijke wagons geplaatst en de Duitse locs
keren terug naar Visé. Aan de Nederlandse
locomotieven worden, volgens verschillende,
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gecombineerde krantenberichten, een
tiental hofrijtuigen, waaronder keuken- en
slaapwagens, vijf wagons voor het personeel,
zes goederenwagons met onderdelen voor
de keizerlijke auto's en een brandstofwagen
gekoppeld. Aan boord is ook nog een auto-
ambulance. De keizerlijke trein wordt op het
eerste zijspoor gerangeerd.

Na aankomst van het eerste deel van de trein
trekt de keizer zich met zijn gevolg terug in
de hofrijtuigen en ontbijt daar. De gordijnen
worden omlaag geschoven en voor de
buitenwereld is niets meer te zien. De keizer
vertoont zich tijdens zijn verblijf te Eijsden
niet meer. Alleen een aantal jonge offlcieren
wandelt af en toe in de open lucht. Nadat
de keizer is meegedeeld dat hij naar Maarn
gaat en zijn staf grotendeels naar Arnhem,
wordt de keizerlijke trein opnieuw gesplitst.
Het eerste deel met de keizer aan boord zal
de volgende ochtend om 9u25 vertrekken
richting Maarn. ln de keizerlijke trein bevindt
zich een Duitse spoonNegingenieur, maar ook
trein- en keukenpersoneel. De wagons zijn niet
herkenbaar als hofrijtuigen. Ze zijn niet geverfd
in de gebruikelijke kleur blauw met gouden
wapens, maar groen gelakt. Een paar wagons
hebben gouden biezen.

De trein is voor die tijd van alle gemakken
voorzien. Er is radio aan boord. Alle wagons
hebben al elektrisch licht en een eigen met
steenkool gestookte centrale verwarming.
Ze zijn telefonisch met elkaar verbonden.
Bovendien kan men via het harmonicasysteem
van de ene wagon naar de andere lopen.

Inmiddels is vanuit Maastricht een
goederentrein met platte wagons gearriveerd
voor het transport van de keizerlijke auto's. Deze
zijn allemaal getooid met de keizerlijke kroon en
het devies Gott mit uns.

Wachten
ln Eijsden wacht men op nadere instructies
vanuit Den Haag. Bij aankomst van de keizer
en zijn gevolg hebben de bevelvoerende
militairen te Eijsden onmiddellijk instructies
gevraagd bij het landelijk gezag. Het telegraaf-

en telefoonverkeer te Eijsden wordt door
de Nederlandse militairen platgelegd.
Burgers, maar ook de toegestroomde
journalisten, wordt verboden om er gebruik
van te maken. Dit kan zowel het gevolg
zijn van een capaciteitsprobleem als van
veiligheidsmaatregelen. Al snel worden alle
overwegen tussen Eijsden en Roermond door
militairen bewaakt.

Uit de Limburger Koerier: "Van kwartier tot
kwartier werd uit Den Haag de order tot
vertrek verwacht. Hieraan schenen echter
moeilijkheden van bijzonderen aard verbonden
te zijn. In het internationale gezelschap op
het stationsemplacement werden allerlei
vermoedens geuit; men vreesde, dat er van
geallieerde zijde bezwaar zou worden gemaakt
tegen de interneering van Wilhelm. Enkeien
meenden, dat de vluchteling volgens het
volkensrechtzou moeten beschouwd worden
niet als een door militaire noodzaak over de
grens gedrongen uitwijkeling maar als een
vrijwillig deserteur. "Tijdens die periode van
onzekerheid stijgt de spanning, zowel bij de
aanwezige Nederlanders als bij de Duitsers.

Geregeld zijn er in de trein besprekingen tussen
Wilhelm en de Nederlandse autoriteiten. De
keizer wil doorreizen, maar de Nederlandse
gezagsdragers wachten op het besluit van de
buitengewone ministerraad, die in verband met
zijn aankomst zal worden georganiseerd. Uur
na uur verlopen vervolgens zonder uitsluitsel.
Het gevolg vreest dat de geallieerden bezwaar
hebben gemaakt tegen de opvang van Wilhelm ll.

Het gezelschap ofiicieren uit Maastricht dat als
wacht optrad. (Familie-archief Boersma.) EV 3135.



De hele dag is dr. Von Moraht, de Duitse consul
te Maastricht, op het perron. Hij wordt vergezeld
door een burgerambtenaar en een officier,
de heren Von Grote en Von Osten-Sacken. Hij
spreekt de keizer die dag meerdere keren. Hij
zorgt er ook voor dat het gezelschap vorstelijk
verzorgd wordt door de bekende restaurateur
Oscar Keizer uit Maastricht. Bovendien
voorziet stationschef De Clercq de hoftrein
van steenkolen voor de centrale venNarming.
Op zondag 10 november nodigt de keizer de
Nederlandse hoofdofficieren, Waaronder de
territoriaal commandant van Limburg, en hun
adjudanten uit om met hem te lunchen.

Nederlands beleid
De aankomst van de keizer is aanleiding
voor een buitengewone ministerraad op
zondagavond 10 november. Deze wordt
voorgezeten door koningin Wilhelmina.
Vanwege mogelijke internationale implicaties
zullen er maatregelen genomen moeten worden.
Er worden ook kringen buiten het kabinet bij
betrokken. De keizer wil doorrijden naar Den
Haag maar de keizerlijke trein blijft in Eijsden in
afwachting van een besluit over zijn eventueel
verblijf.

Zondagmiddag al reizen mr. W.j. Doude van
Troostwijk en mr.j.B. Kan als vertegenwoordigers
van de Nederlandse regering naar Zuid-Limburg.
Doude van Troostwijk is kabinetschef op het
ministerie van buitenlandse zaken. Kan is
secretaris-generaal in algemene dienst van het
kabinet. Zij worden vergezeld door luitenant
Bosch, adjudant van de Limburgschejagers.
Zij moeten samen met de commissaris van
de Koningin in Limburg, baron van Hövell tot
Westerflier, een voorlopige regeling treffen
met de keizer over zijn tijdelijke opvang. Dit
gezelschap komt om 23u30 in Maastricht aan.
Met diezelfde trein arriveren ook de Duitse
gezant, baron Von Rosen, die in gezelschap is
van minister Van Karnebeek van buitenlandse
zaken. De minister is blijkbaar al voor de
ministerraad van zondagavond 10 november op
de trein gestapt richting Maastricht. Van daaruit
gaat het hele gezelschap, samen met militaire
gezagsdragers, in vier auto's naar Eijsden.

Ook de militaire commandant van Limburg
vervoegt zich bij de keizer. Er volgt een nachtelijk
overleg. Dit duurt tot half twee. De Nederlandse
autoriteiten overleggen op 11 november nog
herhaaldelijk met de keizer. Hierbij zijn ook
de Maastrichtse garnizoenscommandant Van
Deijl en de luitenant-kolonel Schreuder van de
koninklijke marechaussee betrokken. Overigens
zijn niet alleen vertegenwoordigers van de
Nederlandse staat naar Zuid-Limburg afgereisd.
Ook inspecteur De Bruin van StaatsspoonNegen
heeft zich naar Eijsden begeven en wacht op
instructies vanuit Den Haag. De keizerlijke trein
zal door hem en door de Rijksinspecteur van
Staatsspoorwegen, jonkheer Quarles van Ufford,
tot Nijmegen worden begeleid. Ook zijn er twee
ingenieurs van de Staatsspoorwegen om de
vooralsnog twee locomotieven te begeleiden.

Omstreeks 13 uur komt een telegram uit Den
Haag met als boodschap: "Trein kan niet door
moet te Eysden overnachten. "De keizer heeft
nog steeds geen uitsluitsel van de regering over
zijn asielaanvraag. De man die gewend is dat zijn
wensen worden opgevolgd, moet nu wachten
op het besluit van de ministerraad van een
vreemde mogendheid, als een gevangene in een
klein Limburgs dorp.

De Nederlandse regering besluit uiteindelijk
geen bezwaar te maken tegen het verblijf
van Wilhelm als privépersoon in Nederland.
Ofschoon de ex-keizer formeel niet geïnterneerd
wordt, mag hij desondanks alleen zijn
persoonlijke bezittingen uit de keizerlijke trein
meenemen. Alle niet-persoonlijke eigendommen
worden in beslag genomen, zoals bij internering
gebruikelijk is. De officieren in zijn gevolg
worden overigens wel gei'nterneerd. Dat gebeurt
door garnizoenscommandant Van Deijl.

De volgende ochtend vertrekt de commissaris
van de Koningin per auto naar Eijsden, Waar hij
plaatsneemt in de keizerlijke trein. Hij begeleidt
Wilhelm tot Nijmegen. Omstreeks 9u25 vertrekt
de trein uit Eijsden. ln de trein bevinden zich
verder de eerdergenoemde vertegenwoordigers
van de regering en minister Van Karnebeek. Ook
zijn er militaire gezagsdragers aanwezig.
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Instappen Nederlandse volksvertegenwoordigers
in het rUtuig volgend op dat von de keizer.
Bron.' Het Leven, 1918, 2308.

De chef van de interneringsdienst is aanwezig
bij de aankomst van de keizer op station Maarn.
Vandaar zal de eX-keizeer per auto naar kasteel
Amerongen gaan waar hij tot nader order blijft
onder de naam graaf Wilhelm von Hohenzollern.
De voorwaarden waaronder hij in Nederland
wordt toegelaten vertonen tot op zekere hoogte
overeenkomst met de interneringsbepalingen.
Volgens het departement van buitenlandse
zaken kan er echter geen sprake zijn van
internering, omdat de eX-keizer door zijn
troonsafstand geen banden meer heeft met het
Duitse leger.

De situatie aan de grens
Hoe is de situatie aan de grens in deze roerige
dagen? Nadat bekend is dat de wapenstilstand
is gesloten, wordt de vrede gevierd. Nu
Wilhelm gevlucht is en Duitsland in de ban
van de novemberrevolutie, verlaten de Duitse
grenswachten hun post. Daardoor wordt de
grensbewaking een eenzijdige Nederlandse
aangelegenheid. De Nederlanders laten niemand
zonder papieren passeren. Echter, ook de
Nederlandse grensbewaking wordt kortstondig
opgeheven. De Maastrichtse correspondent
van de Nieuwe Ven/oosche Courantweet al Op
12 november dat de toegang vanuit België naar
Nederland weer op slot gaat voor iedereen die
geen Nederlandse bescheiden kan overleggen.
De Nederlandse grenswachten eisen vervolgens
militaire passen. Met name de grensbewaking
in Zuid-Limburg wordt versterkt. Extra militairen
worden naar de regio gezonden. ln de nacht
van 12 op 13 november maakt het militair gezag

inderdaad een einde aan het vrije grensverkeer.
Het zojuist aangekomen dertiende regiment uit
Bergen op Zoom assisteert bij het stilleggen van
het grensverkeer.

De Nederlands-Belgische grens was tijdens de
oorlog op slot door de zogenaamde dodendraad,
de prikkeldraadversperring van Zeeuws-
Vlaanderen tot Vaals die onder hoogspanning
staat. Deze wordt medio november ontmanteld.
Bij Maastricht is dan de dodelijke spanning er
al vanaf gehaald. De Duitse grensbewaking aan
onze zuid- en westgrens is op 11 november nog
even streng als voorheen. De Duitse soldaten
draaien vooralsnog steeds hun diensten, maar
niet lang meer.

ln Eijsden is de grensbewaking korte tijd minder
stringent geweest. ln de loop van zondag 10
november wordt de gewone gang van zaken
weer opgepakt. Op 11 november legt de Duitse
grensbewaking bij Eijsden echter de wapens
neer en verlaat de grenspost. Belgische burgers
maken daar gebruik van. Zodra de grens
open is, wordt Maastricht overstroomd, niet
alleen door Belgische burgers, maar ook door
krijgsgevangenen, gevluchte militairen en Duitse
ex-vorsten. Duizenden Belgen, vooral vrouwen
en jongeren, bestormen de winkels te Maastricht.
Ze houden ook vreugdemanifestaties.

Publieke belangstelling
Het bericht dat de Duitse keizer in Eijsden asiel
heeft gevraagd, is ondanks het telefoon- en
telegraafverbod, snel bekend. De mare, dat de
keizer in Eijsden is, heeft zich als een lopend
vuurtje door het dorp verspreid. Iedereen is op
de been. Hoe heeft de bevolking van Eijsden de
aanwezigheid van Wilhelm ll ervaren?

Op het moment van zijn aankomst zijn de
wegen in Eijsden nog verlaten. De bevolking is
grotendeels in de kerk. Toch weet binnen de
kortst mogelijke tijd iedereen in Eijsden dat de
Kaiser is aangekomen. Duizenden mensen met
honderden karretjes, rütu/gen en automobielen
zijn op de been, ook uit de aanpalende
Nederlandse dorpen. Ze verdringen zich rond
het kleine stationsemplacement. De Duitse
officieren en Pinckaers met zijn manschappen



proberen een cordon rond de keizer te leggen
als bescherming tussen hem en de opdringende
menigte. Op het perron is de situatie minder
hectisch. Daar staan de stationschef en enkele
beambten. Al snel verschijnen meer gendarmes
en bereden politie. ln samenwerking met de
plaatselijke marechaussee Wordt het station
afgezet.

De opwinding is het grootst onder de Belgische
vluchtelingen, waarvan het merendeel in 1914
uit Visé, Berneau en Moelingen gevlucht is voor
de Duitsers. Herhaaldelijk uiten zij hun haat- en
wraakgevoelens. Ze roepen: "A bas Guillaume
i'assassin.”(Weg met Wilhelm de moordenaar-
red.}. ln cafés hoorje de Brabançonne. De keizer
wordt uitgejouwd en uitgefloten. Vic Sniekers
verhaalt vijftigjaar na dato over de animositeit
op het stationsplein. "Hoe het mogelijk was,
begreep niemand, maar in een mum van tijd had
men grote spandoeken gereed met opschriften

u uals "Mort á l'empereur .

Bronnen

De situatie dreigt te escaleren. Kapitein
Bauduin van de Koninklijke Marechaussee
neemt politiemaatregelen. Er wordt opgeroepen
tot kalmte en gedreigd met onmiddellijke
maatregelen. Als 's avonds de duisternis valt,
en dat is al vroeg op 10 november, nemen
de emoties vooral bij de aanwezige Belgen
verder toe. Treinbeambten worden door hen
nageroepen met leuzen als: "Nach Paris".
De burgemeester besluit de cafés en herbergen
om 20 uur te sluiten. De trein wordt de hele
nacht bewaakt. Een afdeling mitrailleursoldaten
met machinegeweren komt uit Maastricht en
stelt zich bij het station op. De nacht verloopt
echter zonder incidenten. Ook de volgende dag
staan buitengewoon veel mensen langs het
spoor, dat tot Roermond bewaakt wordt door
militairen.
Bij de doortocht van de keizerlijke trein
weerklinkt veel gefluit. Veel ziet men echter niet.
De trein gaat vliegensvlug voorbij, waarna het
volk huiswaarts keert.
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De spoorwegramp bij Eijsden
Op vrijdag 20 april 1923 is het normaal weer voor de tijd van hetjaar, voorjaar met een
gemiddelde van 9 graden. Gelukkig valt er geen regen. De goederentrein vanuit Visé vertrekt
op tijd. Even later vertrekt ook de personentrein uit Visé. Alles lijkt heel normaal. Totdat de
personentrein bij station Eijsden aankomt en totaal verrast wordt door de goederentrein die voor
het station moet wachten op het inrijsein. De personentrein kan een botsing niet meer vermijden
en rijdt achterop de goederentrein. Een geweldige klap gevolgd door een enorme ravage. Er is één
dode te betreuren en meerdere mensen raken gewond. Hoe heeft dit ernstige ongeluk destijds
kunnen gebeuren? Diverse kranten berichtten erover.

Goederentrein

Het dodelijke slachtoffer is de heerj. Uileman(s),
afkomstig uit Amsterdam en Woonachtig in
Maastricht. Hij zit in het remmershuis op de
laatste van de ongeveer vijftig Wagons. Zo'n
lange, zware trein kan niet alleen stoppen op de
rem van de locomotief en daarom zitten er een
of meer remmers op Wagons, verdeeld over de
trein. Die wagons zijn voorzien van een bordes
met daarop een remmershuis. De remmer heeft
tot taak de rem van zijn wagon te bedienen in
opdracht van de machinist (fluitsignaal) of op
eigen waarnemingl. Remmer Uilemans wordt
met het bovenste deel van het huis als het ware
losgeknipt en in het Weiland ernaast geslingerd.
Hij is op slag dood en laat vrouw en kind achter.

Door Eddy Piters

Dokter Pinckers uit Eijsden is snel aanwezig en
constateert lende- en beenfracturen en tevens
zware inwendige kneuzingen. Meteen dezelfde
avond komt het parket met een extra trein voor
onderzoek. Het lichaam van de heer Uilemans
wordt met diezelfde trein naar Maastricht
gebracht.

Personentrein

De personentrein is uit Visé vertrokken zonder
op het bericht te wachten dat de goederentrein
vanuit station Eijsden vertrokken is. Niet
duidelijk is of de achterste wagon van de
goederentrein de verplichte rode seinlichten
draagt. Hoe dan ook, de personentrein rijdt
achterop de goederentrein. Een aantal wagons

Een wagon met remmershuisje.

1 Pas in 1933 worden deze remmershuisjes afgedankt en kunnen alle wagons vanuit de loc worden geremd.
Maar de wagons blijven nog lang in gebruik. Het huisje heeft dan geen nut meer.



wordt van de spoorlijn geslingerd en vier
wagons komen in het weiland ernaast terecht.
De locomotief van de passagierstrein is Zwaar
beschadigd. De meeste ramen van de wagons
zijn versplinterd. ln deze wagons is door
brekend glas een aantal gewonden gevallen. Een
zekere T. uit Banholt heeft Zware kneuzingen
en wordt per auto naar huis gebracht. De heer
jeukens uit Eijsden heeft een hevig bloedende
hoofdwond.

Meteen na het ongeluk komt er een werktrein
uit Maastricht. De spoonNegmensen werken
de hele nacht door om de baan vrij te
maken. De passagiers moeten gedurende
de werkzaamheden in Eijsden overstappen.
Zaterdagochtend is het spoor weer bruikbaar.

Na onderzoek door het parket rijst het
vermoeden dat er voor het vertrek van de
personentrein vanuit Eijsden geen bericht
naar Visé is verstuurd door de daarvoor
verantwoordelijke telegraflst. Op 23 november
1923 doet de rechtbank van Maastricht
uitspraak tegen de 21 -jarige klerk-telegrafist
L.v.D. Hij wordt schuldig verklaard en
veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijke
hechtenis met een proeftijd van driejaar. Hij
is dan inmiddels verhuisd van Eijsden naar
Heerlen.

Het epoorwegong'ellfl: blfl Eynden.

1mMen
meldt uit Eynden aan de „de Maen-' de”:

De treinbotsing, .welke den. remmer Uileh
mans het leven heeft gekost, heeft ovßr
de grens op Hollendseb grondgebied vlak
voor het station Eysden plants gehjad.
.Do oorzaak van het ongeval is zeer weert.
Ichijnlijk te wijten nalm„het feit, dat de
Belgen te Visé den personentrein hebben
laten vertrekken, zonder uit Eysden be-
richt af te wachten, dat de goederentreimj
gepasseerd was. Doordat de personentrein]
sneller reed dan de goederpnlrein, reed
eerstgenoemde van mhtereau. op dien gloe-
åerentrein im., waardoor een viertal wagons
.werd versplinterd. De materieele _sehwde
bleef beperkt tot deze wagons en de aan
den personentrein toegebrachte schede,
welke bestond uit het bre-ken vam. een
groot aantal ruiten. Ook' de locomotief
:werd beschadigd. Door het lmeken van
ruiten liep een aantal passagiers lichte
verwondingen op. De remmer` Uilemnne
van de standplaats Maastricht, zet in
den aehtersten wagon van den goederen;-
trein en werd bij` de botsing onmiddellijk
gedood. Hij laat een vrouw' en Aeen, kiniå
achter. `

Nog Vrijdagavond arriveerde per extra.-
trein uit Maastricht het parket om ter
plaatse een onderzoek in. te stellen.

Met denzelfden treirn, waarmede het par-
ket naar Maastricht terugkeer-de, werd
het lijïk van Uilemans naar Maastricht
vervoerd. x

De treindienst was niet gestremd, doch
Dndervond belangrijke vertraging. De pas-
sagiers moesten op de plaats des onheils
overstappen.

Nieuwe Zeeuwsche Courant, 23 april 7923,
pag. 2. EV 7.

Bronnen:
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Jongens van de Maas (6)
jongens aan de Maas

De rubriekjongens van de Maas omvat verhalen over mensen die een speciale band met de Maas
hebben. Ze wonen aan de Maas, werken op en om de rivier, oefenen er hun hobby uit of bekijken
de Maas uit het oogpunt van een deskundige. Dit keer presenteren we een foto van jongens aan
de Maas, vermoedelijk uit hetjaar 1917.

Als u denkt: 'Die foto heb ik al eens gezien',
dan staat er waarschijnlijk een familielid op
of u beschikt over een prima geheugen, want
deze foto werd al eens in Uit Eijsdens Verleden
gepubliceerd, en wel in 1982, in de rubriek Kent
uze nog?op pagina 27 van nummer 19. En dat
is alweer 36jaar geleden.

Mensen, en vooral jongens, uit de omgeving van
de Maas brachten heel wat uurtjes aan en in
het water door. Het zuidelijkste 'strand' bevond
zich bijna aan de Belgische grens met LixheNisé.
Ook de plek waar de Voer in de Maas uitmondt
was zeer geliefd. ln de jaren 1950-1960 werd
er driftig gevist en geplonsd bij 'de buis van
de Zinkwit', onderaan de huidige Diepstraat.
Naargelang de jongens ouder en stoerder
werden, kwamen er nieuwe zwemplekken. Zo
werd er gedoken in het diepere Maaswater in de
bocht van de Trichterweg waar nu de haven van
de Watersportvereniging Eijsden (WSV) is.

Doorj'o Debeii

De meest noordelijke ontmoetingsplek ontstond
uiteindelijk ter hoogte van de huidige jachthaven
Portoflno. Aan het eind van de lange Trichterweg
niet de weg rechtsaf volgen richting Oost,
maar even door het gras rechtdoor. Fiets of
brommer neerzetten en genieten! De begrippen
'hangjongeren' en 'chillen' waren nog niet
bedacht, maar toch!

De foto is gemaakt door ene heer Raeven en laat
ons een groepjongens zien die in 1917, ondanks
de oorlog aan de overkant, heel relaxt vertoeft
bij de uitloop van de Voer in de Maas, het
zogenaamde Buske bij kasteel Eijsden. Gezien
hun jonge leeftijd is het opvallend dat er door
deze kornuiten al stevig gerookt werd.

Op de foto staan.' 1. Zjeng Huiinen,
2. jules jeukens, 3. Baer Palmen,
4. Michel Pachen, 5. Zjeng Schiflelaers,
6. Guillaume Crousen, 7. Guillaume
Theunissen, 8. Emile Theunissen,
9. Zjengske Crousen, 10. Zjirra Schroen,
11. .Zjeng Theunissen, 12. Victor
Huijnen, 13. Pierre jeukens.



LIMBURGER KOERIER 1914
Op verzoek van de redactie heeft Bèr Pachen, samensteller van deze rubriek', berichten uit de
Limburger Koerier verzameld uit de periode van de Eerste Wereldoorlog. Hij schrijft ons het
volgende: "De gegevens beslaan de periode 1 januari 1914 t/m eind september 1915. Over de
daaropvolgende jaren is in ons archief niets meer opgetekend. Op zeker moment werden de
kranten niet meer ter inzage beschikbaar gesteld. Persoonlijk vind ik dat er in de krant weinig
gepubliceerd werd over de oorlog."

ln de aanloop naar de oorlog, die op 28juli 1914 begon, lijkt het leven in Eijsden
gewoon zijn gangetje te gaan, zo blijkt uit de ruim honderd advertenties, berichten en
mededelingen uit die tijd. Er wordt gehandeld door fruittelers en veeboeren, de notaris
heeft het druk met de verkoop van vastgoed en goederen, er zijn retraites voor vrouwen,
de toneelverenigingen geven uitvoeringen en de harmonieën winnen prijzen. Natuurlijk
is wat gesteggel hier en daar en moet vrouwejustitia recht spreken. En af en toe is er
een calamiteit, zoals een grote brand of hetjaarlijks terugkerende hoogwater in de Maas.
Eijsden telt op 1 januari 1914 2.874 inwoners, Mesch 314.
Vanaf 5 augustus 1915 beheerst de oorlog de kolommen van de Limburger Koerier.
ln de eerste maanden Wordt Eijsden regelmatig genoemd, vooral in verband met de
opvang van oorlogsslachtoffers en vluchtelingen. De zware strijd in de dorpen net over
de grens maakt veel indruk. Aan het eind van hetjaar komt langzamerhand ook Weer de
berichtgeving van het alledaagse leven op gang.
De redactie heeft een selectie gemaakt. ln deze uitgave publiceren Wij berichten uit 1914.
ln het volgende nummer komen de berichten uit 19152.

Duitsch-Belgische oorlog
(LK. Donderdag 6 Augustus 7914)
Hedennacht is aan de Ned-Belgische grens
Eijsden-Visé in Z.W. richting, vermoedelijk dus
ietwat Westelijk van Luik, in de lucht een drietal
lichten gezien, op regelmatige afstanden van
elkaar, en zich niet merkbaar bewegend. Het
maakte den indruk dat het de lantarens van een
luchtschip Waren, ofschoon door den donkeren
hemel geen vorm daarvan te herkennen Was.
Een ooggetuige verzekert ons, omstreeks 1 uur
in den nacht een Zeppelin te hebben zien gaan;
het Was een prachtig gezicht verzekert hij. Ten
half3 hedennacht is Wederom een vliegmachine
Waargenomen.

1 Laatst verschenen aflevering UEV nr. 146, p. 28 e.v.

EYSDEN, 6 Aug. Het Luiker Noorderfort is
hedennacht half 3 door een Zeppelin tot zwijgen
gebracht. Mouland is uitgestorven. Bij Lixhe
hebben de Duitschers een smalle pontonbrug
gelegd; vlak ernaast hebben zij een vaste
houten brug gebouwd. Vijf regimenten trokken
er achtereenvolgens over. ln verschillende
lokalen alhier zijn ongeveer 150 vluchtelingen
uit de Belgische grensdorpen in veiligheid
ondergebracht.

EljSDEN, 6 Aug. Op den Weg naar Berneau
liggen vele gewonde Duitschers; vele ransels en
equippementstukken liggen overal verspreid.
Sinds den namiddag stijgen rookwolken op
uit den kant van Berneau; tusschen 8 en 9 ure
tekende de brand zich in vurigen gloed tegen
den donkeren avondhemel af. Een ooggetuige
die heden tot in Visé heeft kunnen geraken,

2 De cursieve kopjes zijn door de redactie gemaakt; de overige zijn overgenomen uit de Limburger Koerier.
De originele spelling is gehandhaafd.
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verzekert ons, dat er geen Duitsche soldaten
meer zijn. Dezen liggen noordelijker aan de
Hollandsche grens bij Eijsden, waar zij Zich
rusteloos bezighouden met overtrekken van
de Maas. Meerdere Belgische soldaten zijn
vluchtende over de Ned. Grens gekomen. Ze zijn
door de Nederlandsche militaire wachtposten
ontwapend en naar Maastricht overgebracht. De
Commissaris der Koningin in Limburg bezocht
heden Eysden met de bedoeling de kloosters en
ondenNijsinrichtingen uit te noodigen al hunne
lokalen beschikbaar te stellen tot het verplegen
van gewonde krijgers.
(LK. Vrjidag 7 Augustus 7914)

Ooggetuigeverslag
Woensdag 5 Augustus. Reeds vroeg was ik van
huis gegaan om te trachten iets naders over
de vechtende partijen te weten te komen. Het
aanhoudende gedonder van het geschut, dat
den geheelen nacht duidelijk hoorbaar was
geweest, had mij geen rust gegund, dat alles te
hooren en niets te zien, dat was niet langer uit te
houden. Voorzien van mondkost, wandelstok en
binocle ging ik op stap in de richting van
St. Pieter. Op den Lagen Kanaaldijk stonden een
paar militairen en niemand mocht passeeren.
Dat was de bedoeling niet. Een drietal jongens
die aan de Maas kampeerden brachten mij
met hun bootje over. Langs veldpaadjes en
binnenwegen ging het nu in de richting Eijsden.
Elk oogenblik klonk het geschut duidelijker. Daar
in de verte, boven het gevechtsterrein werden
twee vliegtuigen zichtbaar en een poosje later
hoorde ik het geluid als het uit elkaar springen
van raketten hoog in de lucht. Dat schouwspel

herhaalde zich nog eenmaal; toen verdwenen
beide verkenners tusschen de wolken. Later
werden zij weer zichtbaar, zich venNijderende
richting van Luik. Blijkbaar waren het dus
Belgische verkenners geweest. ln Eijsden
was een drukte van belang. Niemand werkte
haast, bijna al de inwoners van Moelingen,
het Belgische dorpje door de Duitschers
bezet, waren in Eijsden ondergebracht. Een
groot aantal Maastrichtenaren waren hier per
fiets, per trein of te voet gearriveerd. Velen
begaven zich in de richting van Het Withuis,
waar op de grensscheiding eenige Hollandsche
marechaussees dezerzijds en Duitsche
cavaleristen geenerzijds waren opgesteld.
't Was vooral daar, waar de auto's van het Roode
Kruis passeerden. Aan de Maas, op de plaats
waar gewoonlijk de veerbootjes naar Lanaye
oversteken, was met den kijker nu en dan
iets te zien van rookwolkjes, die uit de achter
boomen onzichtbare Maasforten opstegen,
telkens als er werd geschoten. Daar liggen
langs een rij, van af Luik, en verder landwaarts
in naar de richting Tongeren, de forten Liège,
Pontisse, Barchon, Fleron, Retine en Battice.
De zware bas van het vestinggeschut dreunde
telkens onheilspellend, als stond men er vlakbij.
Door de prachtige laan, die langs het kasteel
van den graaf de Geloes voert, en dan verder
overgaat in een landweg, stonden overal
groepjes menschen, die echter hoe langer hoe
schaarscher werden, naarmate men de grens
naderde. ln de verte was duidelijk beweging van
troepen te onderscheiden. 't Duurde niet lang
of ik had de uiterste grens bereiktjuist bij de
grenspaal stond een prachtige auto, waarbij een
hooggeplaatst stafofficier met eenige andere

Graaf en Gravin de Geloes.



officieren over een stafkaart gebogen stonden.
Een onderofficier met twee manschappen was
aangewezen om te zorgen, dat het Hollandsch
grondgebied streng werd geëerbiedigd. Een
tiental Hollanders stonden daar te kijken of
waren met de Duitschers in gesprek. Telkens
echter slonk het groepje. Wel kwamen weer
nieuwen, maar de meesten bleven niet lang.
Het enerveerend geluid van de granaten, die
op de brug te Visé waren gericht, geschoten uit
de Belgische forten, en die meestal een heel
eind verder in de Maas ontploften, maakten de
meeste wat zenuwachtig. Trouwens, ik moet
eerlijk bekennen, dat de eerste granaat, die
met een fluitend en knetterend geluid kort
daarlangs vloog en op een 250 meter bezijden
ons op Belgisch grondgebied ontplofte, had op
mij de uitwerking, dat ik onwillekeurig een heele
diepe buiging maakte. lk herinner me niet voor
iemand of iets ooit zóó beleefd te zijn geweest.
't Was trouwens net een geluid, of hij recht op
je afl<wam. Eenige oogenblikken later vloog
een andere granaat in een klein kasteeltje, wat
daar vlak aan den Maasoever staat, "De Schans"
geheeten, en het duurde geen 5 minuten of
het stond in brand. Heel stiekem, zonder iets
te zeggen, sloop de eene toeschouwer na
den andere heen, en stond ik alleen met den
Duitschen sergeant-grenswachter te spreken.
Hij zei me dat hier geen gevaar was, het vuur
der Belgische forten was gericht op de brug te
Visé, die de Duitschers trachtten te herstellen,
en op een hulpbrug, die men trachtte over
de Maas te slaan een 800 meter verder
stroomafwaarts. "ja als de Belgen wisten, dat
hier achter de boomen zooveel Duitschers
waren gelegerd, zouden ze hun vuur ook wel
op ons richten". 't Was een prachtig gezicht,
in de weiden rechts en links en voor ons, tot
aan Visé, dat een kwartier verder voor ons lag,
overal troepen, vooral cavalerie, dragonders,
husaren, uhlanen, en telkens marcheerde
weer een sterke afdeeling pioniers voorbij,
gewapend met geweer en daarbij alle mogelijke
gereedschappen als: pikhouweelen, schoppen,
bijlen, zagen, koevoeten, touwen, houten en
ijzeren pinnen, ijzerdraad enz. Daar kwam uit
de richting van Mouland een eindelooze rij van
soldaten, beladen met deuren, balken, planken,
palen, stroo en alles wat maar drijfbaar was,

heele wagens vol lange kersenladders enz.,
alles bestemd voor den bruggenbouw. Op
eenige plaatsen in Visé brandde het nog. Van
den toren woei de Belgische vlag en van den
toren van het college St. Hadelin de Roode-
Kruisvlag. Daar was het hoofdkwartier van het
Roode Kruis, en werden gewonde Duitsche en
ook eenige Belgische soldaten broederlijk naast
elkaar verpleegd door Belgische en Duitsche
doktoren. Plotseling stegen uit Mouland dichte
rookwolken op. Verscheidene huizen waren in
brand gestoken, andere omvergehaald. 't Waren
de huizen der inwoners, die op de Duitsche
soldaten hadden geschoten. Een zevental boeren
van elken leeftijd, die met de revolver in de hand
waren gevangengenomen, waren tegen den
breeden zijmuur van een huis geplaatst, bewaakt
door een peloton van 24 man. Dienzelfden
middag waren ook nog uit enkele huizen op
de Duitschers schoten gelost. Ook die huizen
werden verbrand. Omstreeks drie uur klonk een
tamelijk sterk salvo geweervuur. De onderofficier
keek mij veel betekenend aan. lk begreep dat
die inwoners waren gefusilleerd. lk mocht mij
aansluiten bij een Duitsch detachement, wat in
de richting Mouland trok.

Duitse patrouille op wegr van Víse' naar Moelingen.

Verscheidene huizen, naar schatting een tiental,
stonden in brand, enkele waren reeds in puin
gestort, waaruit nog rookwolken opstegen.
Vreemd, hoe spoedig men aan alles went, in
gewone tijden zou men urenlang kunnen kijken
naar een eenvoudig brandend hutje, nu wierp ik
nauwelijks een blik op al die brandende huizen.
Eenige gewonden werden nog gedragen in de
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richting van de Roode Kruis-auto's. Beladen
met verduurzaamde levensmiddelen, doch ook
met brood en zijden spek, die de soldaten van
eenige bewoners van het dorp hadden gekocht
en betaald, keerden Wij weer naar ons punt
van uitgang terug. Daar stonden toen eenige
dames te wachten, die mij vroegen of ik geen
auto met twee heeren had gezien. Nauwelijks
was die vraag gedaan, of in de verte uit de
richting van Visé, kwam de auto. 't Waren twee
Hollansche journalisten, die voorzien van een
pas, en begeleid door een Duitsch officier,
door de liniën waren rondgereden. Ze vroegen
mij of ze in Eijsden konden telegrafeeren. Ze
waren zichtbaar opgewonden en hoorde hen
tegen de dames zeggen: "Vreeselijk, treurig",
doch verder lieten ze niets los. lk zei hun, dat
in Eijsden een post- en telegraafkantoor was,
en ook gelegenheid om te telefoneeren. De
auto met de dames en heeren verdween in de
richting Eijsden. Later hoorde ik dat ze waren
doorgetuft om in Maastricht te telefoneeren
naar Amsterdam. Daar kwam van de kant
van de Maas een berrie, gedragen door zes
man, waarop een nogjong "Einjähriger" lag.
Doodsbleek, de oogen dicht, flauw ademend,
een prachtige zegelring aan de hand, lag hij
daar bewegingloos in diepe bewusteloosheid.
't Was de zoon van een hooggeplaatst officier,
die een schotwonde in het achterhoofd had
gekregen. De honger dreef me nu eindelijk om
maar weer huiswaarts te gaan. Uit de richting
Berneau klonken luide salvo's en snelvuur,
ook uit het dorp stegen dikke rookwolken
omhoog. Ook zagen wij nog een vliegtuig, een
tweedekker, die snel uit de richting Aken kwam
aanvliegen, een groote boog over de Maas
en het gevechtsterrein beschreef en toen in
dezelfde richting weer verdween. Hij vloog zoo
hoog, dat hij nu en dan door de wolken werd
bedekt. Om half acht was ik weer goed en wel
maar moe en hongerig in Maastricht terug. W.W.
(correspondent van de Limburger Koerier-red.)
(LK. Vrijdag 7 Augustus 1914)

Vluchtelingen uit Visé en Moe/ingen vluchten
richting Eijsden augustus 1914.

Vluchtelingen in kasteel
EljSDEN 7 Aug. Circa 100 vluchtelingen uit
Berneau zijn gisterenavond te Eijsden, onder
aanvoering van hun pastoor, aangekomen en
grootendeels ondergebracht in het kasteel van
graaf de Geloes.

Bezoek Prins Hendrik
MAASTRICHT, 7 Aug. Z.K.H. Prins Hendrik heeft
hedenvoormiddag het gesticht Calvariënberg
bezocht. ln zaal 35, waarin 14 gewonden lagen,
deed de Prins de ronde, en informeerde naar de
aard der blessuren. Inmiddels had men de Prins
verteld, dat de jeugdige graaf von Armin3, de
19-jarige dragonder-luitenant, die te Mouland
voor Visé door een granaatscherf in de
wervelkolom getroffen was, overleden was.
Na dit kort bezoek aan Calvariënberg is Z.K.H.
naar Eijsden vertrokken, om daar de Roode-
Kruisinrichting te bezoeken. Z.K.H. heeft een
zijner auto's voor den Roode Kruisdienst
beschikbaar gesteld, totdat de ziekenauto's
zullen zijn aangekomen.
(L.K. Vrijdag 7Augustus 1914)

Advertentie
Namens de Belgische regeering dankt de
consul van België allen voor de hulp aan
Belgen.
(L.K. Zaterdag 8Augustus 1914)

3 Waarschijnlijk is de jonge graaf Von Armin dezelfde persoon als de zwaargewondejongeman waarvan
correspondent W.W. in zijn artikel op 7 augustus gewag maakt.



Schoten bij Mesch
MESCH, 8 Aug. Toen een regiment Duitsche
cavalerie in de richting van Visé draafde,
klonken uit eene weide, nabij deze gemeente
op Belgisch gebied gelegen, twee schoten.
Een der ruiters tuimelde van zijn paard. Direct
werd de weide door de cavalerie omsingeld
en een salvo-vuur afgegeven, waarna de troep
zich weer in marschorde stelde en voortreed.
Op de weide lagen de lijken van twee boeren.
Toen het overtrekken van de Duitsche troepen
uit Visé naar de linkeroever begon, liet de
burgemeester van een der naburige gemeenten
zijne gemeentenaren alle wapens die Zij in
huis hadden, bij zich inleveren, om onheilen te
voorkomen. Desgelijks heeft een pastoor uit den
omtrek zijne parochianen beveiligd.
(LK. Maandag 10 Augustus 1914)

Belgische vluchtelingen op Nederlands
grondgebied uitgeweken op het kasteel Eijsden
van kleeding en voedsel voorzien; men ziet den
weldoener, Graafde Geloes (x) te midden van
de groep, waaronder vele kinderen.
Foto Aug. Vogt. EV 7419.

Vluchtelingen uit Visé
Omstreeks vier uur Maandagmiddag voerde
een extra trein uit Eysden weer omstreeks 250
vluchtelingen aan, allen afl<omstig uit Visé.
't Waren meestal vrouwen en kinderen. Enkele
mannen die reeds Zondag ontvlucht waren
en in den omtrek der grenzen ronddoolden
slooten zich aan. Onder de mannen was er
een die een schot in den arm gekregen had
en in Eysden was verbonden. 't Was een
treurige stoet, die zich door een dichte haag
medelijdende menschen bewoog in de richting
van de Rijkskweekschool. Allerlei uitroepen
van meewarigheid troffen ons oor. Vele
moeders met zuigelingen in de armen en oude

vrouwtjes werden op karretjes meegevoerd.
Enkelen voerden hun spruiten in kindenNagens
en sportkarren mede. Sommigen droegen
zware pakken klederen en huisraad. 't Was
eigenaardig soms welke vreemde voonrverpen
de menschen meeschouwden. Een meisje
liep met een bord waarop waarschijnlijk boter
was geweest, tegen zich aangedrukt en lette
er niet op, hoe die vettige substantie haar
bloesje bevlekte. Veel vrouwen hadden rood
geweende oogen en deelden aan anderen
hun angst mede over het lot van een zoon,
broeder of echtgenoot, die door de Duitschers
was gevangengenomen. ln de oogen van
vele toeschouwers blonken tranen, mannen
verbeten hun aandoeningen. Naar de verhalen
van de meeste moet Visé thans één rokende
puinhoop zijn, slechts enkele huizen staan nog
overeind. Bewoners zijn er haast niet meer,
en die er nog zijn zullen zich veiligheidshalve
wel zoo goed mogelijk verborgen houden.
Omtrent het lot van de mannelijke bevolking,
die door de Duitschers gevangen zijn loopen
de berichten uiteen. De meesten verkeeren zelf
daar omtrent in het onzekere. Enkelen zeggen
dat reeds een gedeelte naar Aken gezonden is.
Weer anderen weten te vertellen, dat zij aan de
brug en in kampen aan het werk zijn gezet. ln
de kweekschool is het weder een wedijveren
in naastenliefde om de ongelukkige stakkers
van het noodige te voorzien. Een vrouw hield
angstvallig haar hondje in de armen geklemd.
Zij kon zich niet van haar vriendje scheiden.
(L.K. Dinsdag 18Augustus 1914)

verzameld. EV 6 183.
Een/ge vluchtelingen voor het Ursulinenklooster
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Aan de Belgische grens
Maastricht 18 Augustus. Een onzer redacteuren
heeft hedenmiddag nog eens een bezoek
gebracht aan de Belgische grenzen. Ziehier
in het kort zijn indrukken: Even voorbij het
kasteel Hoogenweerth te Heugem waren reeds
zichtbaar de zware zwarte rookwolken. Het
leek of de schoorsteenen van een industrie-
centrum urenlang over den omtrek hun inhoud
hadden ontlast. En hoe dichter wij de Belgische
grenzen naderden, hoe duidelijker de vuurgloed
zichtbaar werd. Voorbij Eijsden zagen we hoe in
Lixhe de roode haan kraaide, evenals in Devant
le Pont, Visé, Mouland en Fouron le Compte. En
verder achter den hoogen weg van Berneaux
naar Visé stegen de rookwolken eveneens
op. Troepen die hedenochtend Mouland
passeerden, staken de nog enkele leegstaande
en verlaten woningen in vlam. En midden in
het dorpje priemt nog steeds het kruis van
het kerktorentje in de hoogte. Hoe lang nog
zal Mouland's bedehuis gespaard blijven?
De uittocht van de Belgische vluchtelingen
duurt nog steeds voort; velen kwamen over
den spoorweg van Visé-Eijsden; anderen
ontmoetten we in Eijsden en in Mesch. Ze
waren een toonbeeld van ellende. Aller verhalen
spraken van ontbering en angsten, van haat
en wrok tegen de Duitschers, die hun dorpen
hadden vernield, hun ouders en mannen
hadden vermoord of gevangengenomen. ln
de zinkwitfabriek te Eijsden stonden Belgische
gevluchte vrouwen den directeur te vertellen,
wat er allemaal was voorgevallen; tranen
stonden in aller oogen. En allen ontkenden
met de meeste beslistheid, dat er niet door
burgers op de Duitschers geschoten was.
Duitsche soldaten schieten zelven, beweerden
ze, en geven dan de bevolking de schuld.
Dat was eenstemmig de beschuldiging. Een
herbergierster vertelde, hoe de Duitschers in
haar estaminet hun geld terug eischten van de
door hen betaalde dranken. Van den berg te
Mesch kan men zeer duidelijk de brandende
woningen in Mouland zien. ln de verte lag
een kamp van rustende soldaten; de uit de
wagens gespannen paarden liepen te grazen.
Op onzen terugweg ontmoetten we nog de
pastoor van het veel besproken Mouland, die
thans gastvrijheid geniet bij den Z. Ew. Heer

Vallen, pastoor te Breust-Eijsden. "Ge weet"
zeide de pastoor, "dat de Duitschers zeggen,
dat ik op hen geschoten heb; zoo'n bewering is
belachelijk; niemand mijner parochianen heeft
geschoten". Een man met grijzen baard mengde
zich in het gesprek; het was de dorpssmid
van Mouland. Hij vertelde dat zijn broer door
de Duitschers was mishandeld; zijn huis was
reeds afgebrand. Thans stond de woning des
burgemeesters in lichte laaie. Geen levende
ziel verblijft meer in het dorp, dat 650 inwoners
telde. Nu en dan waagt het deze of gene, nog
wat kleedingstukken of meubelen te gaan
redden. De pastorie is leeggeplunderd. Dat is
een algemeene klacht. ln Mouland beweert
men de handen van lijken uit de ondiepe kuilen
hebben zien steken; het gelaat is slechts met
een dunne laag aarde bedekt. Allen spraken
van de buitengewone ontvangst welke hen
in Limburg is ten deel gevallen; met name
noemden zij de gravin en den graaf de Geloes,
burgemeester te Eijsden, die niets onbeproefd
hebben gelaten om als echte Samaritanen olie
en balsem in de zoo diep geslagen wonden te
gieten.
(LK. Woensdag 19 Augustus 1974)

MOULAND.

Moe/ingen. Met zijn hand boven de grond
begraven. Toussaint Tummers begin 1914.

Een maatregel die navolging verdient
EljSDEN. Met het oog op de treurige
tijdsomstandigheden is door B. en W. besloten
de zomerkermis op den laatsten Zondag van
Augustus, ditjaar te doen vervallen. Derhalve
zullen alle spellen en vermakelijkheden,
straatmuzikanten en ander kermisvolk ten
strengste geweerd worden. Deze maatregel



Wordt algemeen goedgekeurd. Want wie van
zoo nabij de ellende van den oorlog gezien
heeft en nog dagelijks ziet, dien staat de zin niet
naar feestvieren. Het zou trouwens al Weinig
pas vinden zich over te geven aan luidruchtige
kermisvreugde, waar op het oogenblik nog een
1100 Belgische vluchtelingen hier vertoeven.
Naar we vernemen bestaat ook bij de besturen
der omliggende gemeenten het plan alle
kermissen en feestelijkheden op te schorten.
Als politiemaatregel is door den burgemeester
in overleg met de militaire autoriteiten bepaald,
dat van heden alle herbergen moeten gesloten
zijn van 8 uur 's avonds en na 9 uur zich
niemand zonder wettige redenen op openbare
straten, wegen of pleinen mag bevinden. Het
politietoezicht wordt uitgeoefend door een
afdeeling landweer.

Voor de Belgische vluchtelingen (ingekort)
EljSDEN, 25 Aug. Het is misschien om vele
redenen nuttig eens een schets te geven van
hetgeen hier reeds gedaan is in het belang
der Belgische vluchtelingen. Van den eersten
dag van den oorlog af is deze gemeente het
toevluchtsoord geweest van de Belgische
uitgewekenen, die meestal van alles ontbloot,
hun haardsteden moesten verlaten. Hier
werden ze liefderijk opgenomen, gevoed,
gekleed, getroost. De stroom der vluchtelingen
werd grooter; de zorg en verantwoordelijkheid
der overheid nam toe. Er moest een overzicht
zijn van het getal vluchtelingen. Op verzoek
van den burgemeester belastten zich een
paar heeren met het opteekenen der
uitgewekenen. Huis voor huis in de gansche
uitgestrekte gemeente werd bezocht en de
vluchtelingen met naam, voornaam en plaats
van herkomst genoteerd. Toen het onderzoek
was afgeloopen en telling gehouden, bleek dat
den 10den Augustus reeds 786 vluchtelingen
hier vertoefden. Er werd een comité gevormd,
bestaande uit burgerlijk en kerkelijk armbestuur
en St. Vincentiusvereeniging, dat zich bereid
verklaarde giften in geld of kleedingstukken
ten bate der vluchtelingen in ontvangst te
nemen. Doch dat was niet voldoende; hier
moest practisch werk geleverd worden. De
handen moesten aan het werk geslagen en
flink aangepakt. Hoe die steeds aanwassende

menigte te voeden en onder te brengen? En
hier moet in de eerste plaats een woord van
openbare hulde gebracht worden aan de
grafelijke families de Geloes en de Liedekerke.
Het kasteel, de ruime stallingen en remises,
de serres, werden beschikbaar gesteld voor
het logies der ongelukkigen, wier getal den
13den Augustus door het in brand steken der
dorpen Berneau en Mouland op onrustbarende
wijze aangroeide. Dagenlang hebben daar
150 personen logies en voeding genoten, en
heden bedraagt dat nog steeds een 150 tal.
Een tweede comité werd opgericht, dat zich
ten taak stelde de voeding en het logies der
vluchtelingen op zoodanige wijze te regelen, dat
voor allen gezorgd werd. Op de vergaderingen
van dit comité, dat zich ter onderscheiding
van het eerstgenoemde "Permanent Comité
van ondersteuning" noemde, werd de koe
flink bij de horens gepakt. Een deputatie werd
afgevaardigd om inlichtingen in te winnen
bij Z.E. den Commissaris der Koningin, het
hoofdcomité en den garnizoenscommandant
te Maastricht. Tevens werd ontworpen een
kaartenstelsel, dat gebleken is zeer doeltreffend
te zijn. Ter voorlichting volge hier een afschrift,
de grootte is van een briefkaart: Carte d'identité.
Comité d'Eljsden pour les refugies. Nom,
prénoms, profession et âge. Lieu d'orgine, Logis,
Nourriture, Arrivée, Départ. Voor het gemak der
vluchtelingen is de kaart in het Fransch gesteld.
De achterzijde dient voor het aanteekenen der
verstrekte kleedingstukken. leder uitgewekene,
hoofd van een gezin, of alleenstaand persoon,
is bij politieverordening verplicht zich bij het
comité van een identiteitskaart te voorzien.
Zonder kaart wordt ook niemand toegelaten
tot de cantines. Daarbij zijn deze kaarten van
zeer veel gemak voor secretarie en politie.
Het voedsel wordt verstrekt in de cantine van
de Zinkwitfabriek, op het kasteel, bij de Eerw.
Zusters Ursulinen, in 't Retraitenhuis en bij de
EenN. Zusters Franciscanessen. Daarbij een
groot getal bij de burgers, hetzij familie of
kennissen, of op eigen kosten. Wat er alzoo in
de cantine omgaat, blijkt uit 't volgende: Alleen
in de cantine der fabriek wordt dagelijks aan
ong. 300 personen 3 maal daags hun maaltijden
verstrekt. Honderden zijn hier tevens gelogeerd.
De heer Meeselle, directeur der fabriek, wien
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Gratis maaltijd verschaft door het Maastrichtse
Steuncomité in de fabriek der Maastrichtsche
Zinkwit Maatschappij. Telkens als het eten
gedaan is, volgt een nieuwe groep. EV 6 786.

hiervoor lof moet worden toegebracht, stelde
cantine, kamers, loodsen, personeel, alles
bereidwillig ten dienste van het comité. Niet
minder zijn ook de kloosters onuitputtelijk in
hun zorgen voor de arme berooiden. Dag en
nacht offeren de Zusters Zich op, en het Zijn
vooral de gebrekkigen en lijdenden die hier
een nieuw tehuis vinden. Ook vrouwelijke hulp
bleef niet uit. Een damescomité vormde Zich
van Zelf, dat zich natuurlijk speciaal bezighoudt
met de kleeding en de Zorg voor vrouwen
en kinderen. Natuurlijk moest de hulp Zich
ook uitstrekken op hygiënisch, godsdienstig
en moreel gebied. Maandag werden alle
vluchtelingen gevaccineerd. Toen bleek dat hun
getal bedroeg 1450 personen. Door bemiddeling
van het hoofdcomité te Maastricht Zijn de
vorige week reeds 200 personen overgebracht
naar HuiZe Blankenberg te Cadier en Keer.
Maandag vertrokken 65 vrouwen en kinderen
naar Scheveningen. Dhr. Dr. Rademaker te
Scheveningen en een dames-comité in Den
Haag stelde uit eigen beweging het Oranje Hotel
te Scheveningen beschikbaar voor het opnemen
van vluchtelingen. Bij het groote aantal is deze
vermindering nauwelijks merkbaar. 0m deze
massa, meestal van alles berooiden, van alles te
voorzien, is veel noodig. Het comité doet hierbij
een beroep op den bekenden liefdadigheidszin

onZer landgenooten. Alle giften, hetzij in geld,
natura of kledingstukken en linnen, nieuw
of gebruikt, worden in dank aanvaard. Voor
ontvangen van giften stellen zich gaarne
beschikbaar dhrn. Arnold, notaris, Meeselle,
directeur der Zinkwitfabriek, Coenegracht,
grafelijk rentmeester, Colaris, hoofd der
school, Van Thiel, rijksontvanger, Ant. Thomas,
ingenieur.

Staat van beleg
Bij Kon. Besluit van Zaterdag is de staat van
beleg afgekondigd in verschillende gemeenten
van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Die
in Limburg Zijn: Amby, Bemelen, Berg-en-
Terblijt, Borgharen, Cadier-en-Keer, Eijsden, St.
Geertruid, Gronsveld, Gulpen, Heer, Maastricht,
Margraten, Meerssen, Mesch, Mheer, Noorbeek,
St. Pieter, Rijckholt, Slenaken, Wijlre, Wittem.
(LK. Maandag37 Augustus 7914)

Dank
Aan H.M. Koningin Wilhelmina is Maandagj.l.
het volgende telegram gezonden: De Belgische
vluchtelingen te Eijsden grijpen volgaarne
de gelukkige gelegenheid van den verjaardag
van H.M. de Koningin aan, om H.M. hun beste
wensen van geluk en voorspoed aan te bieden,
alsmede een eeuwigdurende dankbaarheid
voor de hartelijke ontvangst en de edelmoedige
hulp, die Zij onophoudelijk op den gastvrijen
Nederlandschen grond ontvangen.
Voor de Belgische vluchtelingen, Antoine
Houbiers, Eijsden.

Geen nieuwjaarswensen
Vrienden en bekenden met welke ik gewoonlijk
Nieuwjaarskaartjes uitwisselde, bied ik bij
deze mijne oprechte Nieuwjaarswenschen
aan. Aangenaam ware het mij geene
Nieuwjaarskaartjes te ontvangen, daar ik ook
Zelf geene verzend. Het door mij daarvoor
gewoonlijk besteede bedrag, bestemde ik voor
een liefdadig doel.
EljSDEN, 1 januari 1915. Graaf de Geloes.
(LK. Donderdag 37 December 1974)



Kal plat!
ln deze rubriek brengen we Eijsdense woorden die uit onze vocabulaire dreigen te verdwijnen, onder
de aandacht. We hebben daarvoor uw steun nodig. Kent u Eijsdense woorden die vergeten dreigen te
raken of bijzonder zijn, stuur ze dan naar de redactie secretaris@eijsdensverleden.nl of rechtstreeks
naar mij: ejmhaenen@gmai|.com.

Sinds vorige maand onderzoek ik samen met Pierrejeukens, ook medewerker van Stichting Eijsdens
Verleden, hoe we het Eijsdens dialect het beste kunnen schrijven. Hiervoor maken we dankbaar
gebruik van de uitgave Uit Eijsdens Ver/eden, nummer 11, november 1980, en de Groeselder
diksjenair. We stoten regelmatig op klanken die we niet goed op papier krijgen. Bijvoorbeeld de
ie-klank. We hebben een lange ie-klank (gien, een korte ie-klank (piekke) en ook nog iets ertussenin
(fiets). Hoe maakje die verschillen duidelijk in schrift? Dit levert leuke discussies op. We hebben veel
plannen en hopen daar volgendjaar iets meer over te kunnen vertellen. En natuurlijk ook over hoe we
de verschillende klanken, volgens ons, het beste kunnen schrijven. We kijken uit naar "nieuwe oude"
woorden.

Onderstaande woorden komen deels nog van jef Henquet Ueingk/ng).
Door Marlies Haenen

'n bluts ien d'n oto deuk
'n bluts ien d'n appel een rotte plek, meestal ontstaan door het vallen
'n gooj bluts zachtaardige, lieve vrouw
getoeëge opgegroeid ("geboren en getogen")
huj vandaag
kemiek I 'ne kemiekke leuk, vreemd, raar iemand

klats waoëter beetje water
koeën koren
loemel oude doek, vod

moets pet

op z'n klietse gaeëve uitschelden, pak rammel geven
op z'n klietse gevalle hard gevallen
roengtelum rondom
sjnoeffelsplak zakdoek
sjoeëtelsplak vaatdoek
sjtoetskar kruiwagen
taare asfalteren

Sjtoetskar
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Wilhelm ll
1859-1941

ln dit nummer:

Colofon

Van de redactie

Memorial Eijsden 1918-2018

Keizer Wilhelm l| in Eijsden 1918

De spoorwegramp te Eijsden 1923

jongens van de Maas 1917

Limburger Koerier 1914
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