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Van de Redactie

Bedroefd plaatsen wij in dit vijftiende nummer van
„Uit Eijsdens Verleden” een inmemoriam.
We hebben afscheid moeten nemen van de heer J.
Piters.

Na de vorige aflevering, het dubbelnummer 13/14,
met één onderwerp als inhoud, n.l. de Bronk, treft

u in nummer 15 weer de nodige afwisseling aan.
Naast een aantal bekende rubrieken bevat dit num-
mer een bijdrage van de heer D. Eijck met uitleg en
advies, vooral voor diegenen die zich met onder-
zoek naar hun voorouders willen gaan bezighou-
den.
Als hoofdartikel plaatsen wij het eerste deel van
een verhaal van Caumartin, een man die in 1867
door Eijsden wandelde, alles met 19de eeuwse ogen
bekeek en met 19de eeuwse pen beschreef. Wij no-
digen u uit hem te volgen op zijn interessante wan-
deling.

Oproep

Mede op verzoek van het Jonkheid van Eijsden wil
de Stichting Eijsdens Verleden in contact komen
met mensen die „de boeken” bewaren die de Jonk-
heden al van ouds hebben bijgehouden. Die boe-
ken worden door het Jonkheid meestal doorgege-
ven aan het nieuwe bestuur maar later komen ze er-
gens in een kast of op een vergeten zolder terecht.
Op den duur gaan ze dan verloren.
Het zou goed zijn als de Jonkheid-boeken ergens
op één plaats onder goede omstandigheden be-
waard konden worden. We denken daarbij aan het
parochie-archief of het archief van de Stichting
Eijsdens Verleden.

Misschien zijn er mensen die zo'n boek hebben,
maar het niet in bewaring willen geven. Wij zouden
het fijn vinden als wij het dan toch even mochten
lenen. We maken er dan een kopie van en brengen
het boek terug.
Heeft u Jonkheid-boeken? Weet u wie er heeft
of waar ze liggen? Neemt u even contact op met
het secretariaat van de Stichting: Kerkstraat 13
Eijsden, telefoon 2324.
Bedankt.

Rectificatie

In nummer 13/14 „Broenk ien Eésjde” staan en-
kele fouten:
- het onderschrift van foto 16 op bladzijde 20

dient te luiden:
Ter gelegenheid van de eerste H. Mis van pater
Pierre Crousen, Laag Caestert, 24 juli 1932. De
ereboog was bedekt met lissen uit de Maas. Op
de achtergrond de ouderlijke woning van pater
Crousen. Het hogere huis op de foto is de
ouderlijke woning van pater Janssen, die op
1 augustus 1943 zijn eerste H. Mis deed.

_ bij foto 18 op pagina 22: 1962 moet zijn 1952.

Wij danken degenen die ons hierop opmerkzaam
maakten.

Eijsden, september 1981



In Memoriam Jean Piters

Weer heeft de Stichting Eijsdens Verleden het ver-
lies te betreuren van een medelid.
Vanaf de oprichting maakte Jean deel uit van het
bestuur van de Stichting. Na het plotseling ver-
scheiden van J. Reintjens nam hij de taak van pen-
ningmeester over. Deze functie, evenals de bezor-
ging van „Uit Eijsdens Verleden”, vervulde hij
met een bijna pijnlijke nauwgezetheid - een prij-
zenswaardige eigenschap van een goede penning-
meester.
Jean was niet iemand die aan de weg timmerde.
Wat hij op zich nam deed hij gewetensvol, met de
inzet van zijn hele persoon. Hij liep niet met zijn
mening te koop, maar als men zijn oordeel vroeg,
gaf hij dit weloverwogen in onbewimpelde taal.
In het bestuur van Eijsdens Verleden nam hij een
aparte plaats in door zijn mildheid, kalmte en
nuchterheid. Hij viel op door niet op te vallen.
Men kon op hem bouwen. De Stichting Eijsdens
Verleden is hem voor zijn trouw en het vele goede
dat hij haar gaf, diepe dank verschuldigd.
Tijdens de oorlog 1940-1945 was Jean „gestatio-
neerd” in Noord-Limburg. Daar was hij de stut en
steun, zowel moreel als stoffelijk, voor de vele
onderduikers die aan zijn zorgen waren toever-
trouwd. Hoeveel jonge mannen van Eijsden en
omstreken hebben mede aan hem hun vrijheid en
zelfs nog meer te danken. Zij zullen hem met er-
kentelijkheid gedenken.
Dit werk, gepaard met groot gevaar voor eigen vei-
ligheid, deed hij met een natuurlijke opofferings-
gezindheid. „Het moest toch gedaan worden,” zo
meende hij.
Jean verblijdde zich in de eenvoud van het leven.
Hij genoot intens van het gebeuren in de natuur.
Een twinkeling in zijn ogen en een fijne glimlach
verrieden hoe hij gezonde humor waardeerde.

* 6 maart 1918
+ 2juli 1981

Zijn familie en vrienden zullen sterkte en troost
putten uit de grote liefde en warme vriendschap die
hij hun betoonde.
Dag Jean.



Herinneringen aan
wandelingen in Eijsden

Inleiding

Meer dan een eeuw geleden, om precies te zijn in
1867, wandelde een zekere Caumartin door Eijs-
den. Hij schreef op wat hij historisch interessant
vond en wijdde er uitvoerige beschouwingen aan.
Zijn verhaal, getiteld „Souvenirs de promenades à
Eijsden", verscheen in de Publications de la Socié-
té Historique et Archeologique dans le Duché de
Limbourg (P.S.H.A.L.), deel IV, 1867, blz. 411-
430. De originele tekst is in de Franse taal geschre-
ven. De heer J. Vaes, leraar Frans aan de MAVO-
school „Land van Gulick” te Sittard, heeft de
tekst voor ons vertaald. Dat was geen gemakke-
lijke opgave, omdat het stuk van Caumartin ge-
kenmerkt wordt door een zeer romantisch taalge-
bruik met een gecompliceerde zinsbouw en woord-
keuze. De heer Vaes is bij zijn vertaling zo min mo-
gelijk afgeweken van de oorspronkelijke tekst om
geen afbreuk te doen aan het origineel. Het artikel,
waarvan U hierbij het eerste deel aantreft, ademt
nog helemaal de negentiende-eeuwse sfeer. Hoewel
een aantal geschiedkundige opmerkingen in het
artikel inmiddels achterhaald zijn door nieuwe ge-
gevens leek het verhaal ons interessant genoeg om
hier weer te geven, temeer daar een beschrijving
van Eijsden uit het midden van de vorige eeuw een
zeldzaamheid is. De foto's en de toelichting daar-
bij zijn door ons toegevoegd.

De redactie

Herinneringen aan wandelingen in Eijsden

Eijsden is een mooi en groot dorp, leuk gelegen
aan de Maas tegenover Lanaye. Een beeld van
een kade van hardsteen, goed gebouwde huizen,
enkele geplaveide straten waarvan er een omzoomd
is met een aanplant van prachtige lindebomen, dat
alles doet het dorp op het allereerste gezicht lijken
op een stadje.

Eijsden gezien vanaf Lanaye (Ternaaíen).

Men zou kunnen zeggen dat in Eijsden die langge-
rekte laagvlakten, rijke en weelderig begroeide
aanslibbingen van de Maas beginnen, die, terwijl
ze een afzetting vormen langs de hele rechteroever
van de rivier, een verbinding vormen met het vlak-
ke platteland van Holland en pas ophouden bij de
Noordzee. Die maken van Nederlands Limburg,
van dat Limburg dat Karel V zijn „Insignis duca-
tus noster Limburgus” (opvallend hertogdom)
noemde, een gebied van een dergelijke vruchtbaar-
heid, dat het door een schrijver van de vorige eeuw
werd genoemd „Luilekkerland als er wijngaarden
zouden zijn".l
De Maas, die vanaf Luik zonder onderbreking
langs de voet van de steile helling van de rechter
oever stroomde, buigt plotseling af naar links,
stroomt langs de steile flanken van de St.-
Pietersberg en vormt zo de scheiding tussen de
zandvlakten van de Kempen en de zo vruchtbare
bodem van Nederlands Limburg. Toch heeft de
natuur het geaccidenteerd terrein niet helemaal in
de steek gelaten, want de riante, beboste hellingen
die het dal van St.-Geertruid insluiten en die zich
uitstrekken tot aan de poorten van Maastricht
(Wijk), zien aan hun voet eerst het dorp Eijsden
zich uitstrekken met zijn gehuchten Caestert,



Breust, Maarland en Oost, verder de gemeenten
Rijckholt, Gronsveld met het gehucht Heugem
(Hoogheim), Heer met het gehucht Scharn en
Amby.
Dat geheel, dat bij de eerste aanblik koud aandoet,
omdat het geen indruk maakt door de ruigheid of
het schilderachtige dat eigen is aan bergachtige of
sterk geaccidenteerde streken, is toch mooi: spoe-
dig gaat er iets ondefinieerbaars van uit van zoet-
heid, van rust en van frisheid van kleur, dat de
geest langzamerhand aan het dromen zet.
Het dorp Eijsden werd vroeger Haspere, Aspre,
Asple genoemd en die laatste vorm, schijnt het, is
behouden gebleven tot in de nieuwste geschiedenis.
Hoewel het mij onmogelijk zou zijn, tenzij ik een
geleerde was en dan nog een van die geleerden die
voor niets terugdeinzen, om de verandering van het
woord Asple in dat van Eijsden te verklaren, valt
het me gemakkelijk U te zeggen, dat in het ver-
drag, dat gesloten werd tussen de Staten-Generaal
van de Nederlanden en de Prins-Bisschop van Luik
in 1458, het dorp „Eisdam” wordt genoemd, dijk
tegen het ijs.

De ligging van Eijsden zou deze etymologie kunnen
verklaren, hoewel als we de voorkeur geven aan
Keltische woordstammen, kunnen we de naam af-
leiden van de woorden „eis” (= dichtbij) en „den”
(= bos), dichtbij het bos, wat aanduídt dat de grote
bossen van het plateau van Hontem, van het dal
van St.-Geertruid, van Gronsveld en van Rijck-
holt, eindigden aan de oevers van de Maas te
Eijsden, en dat zou in alles overeenkomen met het-
geen we weten over het oorspronkelijke aanzien
van deze streken.
Om deze overpeinzingen te beëindigen wil ik U
tenslotte zeggen, dat ter zake kundige schrijvers in
het woord Eijsden de Oudduitse vorm zien van het
Romaanse woord Asple.
Ik voeg er echter aan toe, dat het schijnt alsof
Asple de eigennaam zou geweest zijn van een ge-
deelte van de gemeente Eijsden, want een akte van
de „Chambre des Finances" van de voormalige
Prins-Bisschoppen van Luik, gedateerd 1591, stelt
de inwoners van Maastricht, Aken, Nijmegen,
Asple en Eijsden vrij van tol voor de goederen die
onder de „Pont des Arches" in Luik doorgaan.

iëgšteelsiaaxx, Eijsden.

Kasteelslaan Eijsden ± 1910, thans Graaf de Geloeslaan. Achter de eerste boom links bevond zich het huis van de
rentmeester van het kasteel. Tijdens de bevrijding van Eijsden in 1944 werd het huis in brand „geschoten “ en on-
herstelbaar vernield. Tegenwoordig vinden wij op deze plek het huis met nummer 11.



Laten we uit het voorafgaande met de fabeldichter
concluderen:

Grâce à l'Auteur de l*univers
Je suis oiseau, voyez mes ailes.
Vive la gent qui fends les airs.

Qui fait l'oiseau? C,est le plumage.
Je suis souris; vivent les rats.
Jupiter confonde les chatsl

I-Iet gehucht Caestert, waar we het eerste langs-
komen op onze weg, presenteert zich op een supe-
rieure wijze.
Een mooie laan, in een rechte lijn aangelegd - een
restant van een Romeinse weg - en met aan weers-
zijden sterke bomen, komt uit in het centrum van
Eijsden, na voorbij te zijn gekomen aan het kasteel
en het park van Caestert en aan het punt waar
vroeger een Romeins kamp lag dat zijn naam ver-
leende aan het gehucht Caestert (Castrum). We
zullen even bij dit kamp blijven stilstaan.
Op de St.-Pietersberg hebben we al een kasteel be-
merkt met de naam Caestert en op het plateau her-
kent men nog twee zijden van de Romeinse omwal-
lingen, een zijde die het plateau zelf bestrijkt en de
andere die het Jekerdal beheerst.2
Ons kamp van Caestert (Eijsden) biedt ons niet
meer zo”n duidelijke resten, maar toch ziet men er
nog hier en daar een of ander spoor van, met name
aan de kant van de oude weg van Maastricht naar
Visé, de zo genoemde Trichterweg, waar wij de
hoek hebben bemerkt van een omwalling, die zo
goed bewaard was gebleven, dat hij bijna intakt
lijkt te zijn. Om de laatste resten van dit kampe-
ment nader te onderzoeken moeten we de mooie
laan verlaten en een gemeenteweg inslaan die langs
een “eiland loopt waar we binnen zullen gaan.
Daar ziet men de sporen van een gracht, die men
herkent aan een lichte inzinking van het terrein.
Vlakbij bewaart de bodem de blijvende afdruk van
een vierkante toren en een beetje verderop, bij een
heuveltje, dat een soort klein plateau vormt, liggen
her en der in het gras enorme zandsteenblokken,
die de overblijfselen vormen van een kapel.3
Deze kapel, die volgens de traditie stamt uit een
tijdperk dat erg lang geleden is, was toegewijd aan
Sint-Nicolaas en omdat ze even slecht behandeld is
als de Romeinse omwallingen, blijft er niets meer
van over.
De plaats waar deze rest van de gracht zich bevindt
evenals de enkele stenen, die zelfs nog niet meer het
predikaat puin verdienen, heet „de Caestertburg”,
kasteel van het kamp en „Kettelhof”, hof van het
kamp.

Ik schat, dat dit kamp, dat aan het uiteinde lag van
het dal van St.-Geertruid en halfweg tussen Oost
en de doorwaadbare plaats bij Lixhe, de zijweg
beheerste, die vanuit het dal begon om bij deze
twee plaatsen te eindigen, en ik leid uit de naam
„Caestertburg” af, dat in de eerste periode van de
middeleeuwen een feodaal kasteel is gebouwd met
de brokstukken van het Romeinse kamp en op een
gedeelte van het terrein waar het kamp was ge-
legen.
Het afbreken van de wallen en van de kapel, die al
lang niet meer in gebruik was, gaat terug naar het
jaar 1847.
In die tijd, toen de levensmiddelen een buiten-
sporig hoge prijs bereikten, kwam de gemeente-
raad van Eijsden, overigens bewogen door een zeer
lovenswaardig gevoel (men zegt al lang: de weg
naar de hel is geplaveid met goede voornemens),
op de ongelukkige gedachte om de Caestertburg uit
te kiezen om tegemoet te komen aan de werkloze
arbeiders: ze liet derhalve het weiland weer vlak
maken en de oude muren in de gracht gooien.
Zo verdwenen deze eerbiedwaardige relikwieën,
waarvan de herinnering des te vlugger verloren
ging, omdat niemand op het idee kwam, dat men
op die manier overblijfselen van de Romeinse be-
zetting in onze contreien van de aardbodem deed
verdwijnen.
Tijdens de afbraakwerkzaamheden verzamelde
men talloze overblijfselen van oud ijzer, onder
andere een kluister die diende om de benen van de
gevangenen bij elkaar te klemmen en drie vazen
met handvatten (drie kruiken, zei de man me van
wie ik deze bijzonderheden heb vernomen). Dat
alles werd verzameld door de arbeiders en, naar het
schijnt, in het kasteel van Oost neergelegd.4
De eigendomsverdeling zal altijd de wanhoop te-
weeg brengen van de archeoloog, want langzamer-
hand zal dit de enkele antieke resten, die er nog`
bestaan in de gebieden buiten de steden, doen ver-
dwijnen, vooral als de resten zich bevinden op
vruchtbare terreinen ofwel in de nabijheid van de
dorpen.
Bij iedere verkoop, bij iedere verandering van
eigenaar, bij iedere verdeling, keert de nieuwe eige-
naar, die ernaar verlangt om zijn bodem te ver-
beteren, de grond om, hij graaft afvoersloten, hij
maakt de hobbelige gedeeltes vlak en hij verandert
de aanblik van het terrein volledig.
Spoedig zijn er alleen nog maar de heidevelden of
de gemeenschappelijke gronden die de resten van
de eerste bewoners van de grond bewaren. Langs
een kant van het kamp stroomde de Voer, die, al-
vorens uit te monden in de Maas, niet zijn huidige
bedding volgde. Ze stroomde in de tegenwoordige



Constantsteeg 2. Ter onderstutting van de stallen zijn vier zuilen geplaatst, waarvan beweerd wordt dat zij af-
komstig zijn van a'e in 1847 gesloopte Sint-Nicolaaskapel.
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Tekening van de zuilen, gemaakt door H. Theunis-
sen.



holle weg, de Steinstraet, die wij hebben ingeslagen
om naar de Caestertburg te gaan.
Sedert relatief korte tijd heeft men de natuurlijke
loop van deze beek verlegd teneinde de watervalle-
tjes te vormen die de molens van Caestert doen
draaien.
De kleine dijk die de voormalige bedding van de
Voer afdamt, ligt boven de eerste molen vlak bij
het gehucht het Withuis genaamd.
Als men zich moet beroepen op de traditie - want
er zijn in Eijsden geen voormalige archieven meer -
zou de Caestertburg of het Kettelhof een versterkt
kasteel zijn met het recht van rechtspraak, dat deel
uitmaakte van de baronie Breust; andere personen
zien er slechts een gevangenis in.
Het was een dikke ronde toren met daar omheen
muren van zeven tot acht voet dik, die een besloten
ruimte vormden van 20 à 25 meter lengte aan elke
zijde.
Ofschoon de plek waar het kamp stond hier en
daar onderbroken wordt door heggen en dorps-
huizen met hun schuren en paardestallen, kan men
zich toch de vorm en de uitgestrektheid ervan voor-
stellen.
Het lijkt me dat het, in tegenstelling tot de gewone
regel, de vorm van een rechthoek had.
Een van de lange zijden werd beschermd door de
Voer, zoals ik reeds opmerkte, en een van de korte
zijden door de Maas. De hoek van de voornoemde
omwalling en er tegenover het kasteel van Caestert,
zouden er de twee uiterste punten van zijn geweest.
Los van de Caestertburg en van de St.-Nicolaas-
kapel, meen ik dat het kasteel van Caestert, dat
eerst werd veranderd in een feodale ridderhof-
stede, vervolgens later in een ongevaarlijk land-
huis, slechts een voormalig verdedigingswerk
vormde van het Romeinse kamp dat ook geschikt
was voor andere doeleinden.
l-let is tamelijk verwonderlijk dat er geen enkele
legende, geen enkele traditie is, die de brokstukken
als centraal thema heeft gehad, brokstukken die,
terwijl er heden ten dage geen enkele meer over is,
toch een grote oppervlakte van het terrein bedekt
moeten hebben. Een diep nachtelijk duister omhult
hen en, ondanks mijn navorsingen, heb ik de
duisternis, die de eeuwen rond hen hebben op-
getrokken, niet kunnen doorboren.
Hier volgen de veronderstellingen waartoe ik
kwam op grond van mijn eigen waarnemingen ter
plaatse.

Vóór een groeve waaruit men grind haalt, bestemd
voor het onderhoud van de gemeentelijke wegen,
ziet men aan de oppervlakte van de bodem de enor-
me onderbouw van de Caestertburg waarvan het

cement een uitdaging vormt voor het houweel van
de slopers.
Er tegenover vindt men kris kras door elkaar en op
elkaar menselijke beenderen, maar wat wel waard
is om op te merken is, dat ze pas buiten de om-
walling worden aangetroffen en op een diepte van
een paar voet.
Ik wil niet verhelen dat deze menselijke resten mij
hevig intrigeerden.
Hier volgen drie veronderstellingen, die ik natuur-
lijk aan de lezer voorleg voor hetgeen ze waard
zijn.

Op de eerste plaats heeft deze ligging die constant
parallel loopt met de voorzijde van de vestigings-
werken me doen vermoeden, dat, nadat het ver-
sterkte kamp was ingenomen door een moordende
stormloop, de lichamen van de gedode aanvallers
werden achtergelaten op de plaats waar ze waren
neergevallen en in de haast bedekt werden met
enkele schoppen aarde, alsof de overwinnaars, die
gehaast waren hun tocht voort te zetten, onmiddel-
lijk voorwaarts waren gegaan zonder zich te
bekommeren om de lijken die ze achterlieten. De
weinige grond die hen bedekt zou misschien kun-
nen doen vermoeden dat er van begraven in het ge-
heel geen sprake is geweest.

De Steenstraat die voorheen de bedding vormde
van de Voer. (Foto: R. Jeukens)



Zouden de eeuwen, in hun langzame voortgang,
geen lichte humuslaag hebben kunnen vormen op
deze beenderen?
Ik heb opgemerkt dat ze rusten op een grijzige
bodem die een duidelijke lijn trekt tussen het grind
en de gele klei. Geen enkel bot draagt sporen van
vuur.
Als ik me nu zou durven wagen aan een conclusie
voor deze eerste veronderstelling, zou ik menen
hier, evenals in het Steenbosch, sporen terug te
vinden van de invasie van de Germaanse stam de
Chaucen op het einde van de 2e eeuw.
Twee gevallen zouden zich dan voordoen: of er
liggen beenderen in het binnenste deel van het
kamp of ze liggen er niet.
In het eerste geval zou dat inhouden, dat het garni-
zoen dat het kamp bezette, na de inname ervan zou
zijn uitgemoord. In het tweede geval zou men, na
een eerste stormloop te hebben afgeslagen, maar
aangezien men niet meer het risico wilde lopen van
een tweede, zijn weggetrokken van deze stelling en
de Maas zijn overgestoken om zich terug te trekken
in een ander kwartier.5
Tweede veronderstelling.' een dorpskerkhof in
vroeger dagen aangelegd voor de kapel.

\d

Maar in dat geval zou er een of ander spoor moe-
ten resten van de planken van de doodkisten, aan-
ge'zien eenvoudige houten paaltjes, geplaatst aan
het hoofdeind van sommige lijken die begraven
zijn door Germaanse volken, in onze dagen zijn
herkend bij opgravingen die verricht zijn in de
provincie Namen, door de lijn van humus die ze
hadden achtergelaten vanaf de bodem van het graf
tot aan het grondoppervlak. De geringe diepte
waarop de beenderen liggen lijkt overigens deze
hypothese in zijn geheel omver te werpen. Er valt
nog op te merken dat men, althans tot op heden,
noch medailles, noch wapens heeft gevonden, niets
van dat al.
Deze lijken zijn van hun kleren ontdaan en spier-
naakt neergelegd.
Op de derde plaats.' de lichamen van de Hollandse
soldaten, gedood tijdens de aanval op het fort van
Navagne in 1634 en begraven onder twee voet
aarde door de Spanjaarden, die hen vooraf, vol
naastenliefde, zouden hebben ontlast van alle nut-
teloze bagage voor de andere wereld. Deze ver-
onderstelling is eveneens niet meer aannemelijk,
want het is gemakkelijk te beoordelen dat deze
lijken door elkaar en op elkaar zijn gevallen in de

Hoeve Breustermolen, voorheen genaamd Hoeve De Kettelhof.
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Topografische kaart uit 1862. De Sint-Nicolaas kapel is hierop nog aangegeven tussen de woorden „Steeg” in
„straafi „Steegstraat” is vermoedelijk een verschriiving voor Steenstraat.
(Foto: Rijksarchief Limburg te Maastricht)

meest vreemde standen, namelijk die waarin een ` een muur.6

gewelddadige dood hen had doen verkeren; en Maar laten we het terrein van veronderstellingen
overigens past een dergelijke oneerbiedige werk- verlaten die we, ondanks onze goede wil, niet kun-
wijze zeker niet bij de Spaanse plechtstatigheid, al nen veranderen in vaststaande feiten, om terug te
waren deze Hollanders in hun ogen ketters en keren naar meer zekere zaken en laten we een blik
vijanden van de koning. werpen op het kasteel van Caestert, waarvan de
Enige tijd geleden, liep ik weer eens langs de uit- grote poort, die open gaat naar de laan toe, die we
geholde groeve. Ik bleef staan om enige beenderen, eerder hebben gevolgd, ons uitnodigt binnen te
die als oude boomwortels uit de aardkorst staken treden.
eens nader te onderzoeken en bemerkte eronder Het is een uitgestrekt en verdrietig aandoend ge-
resten van zeer dikke pannen en leistenen, die bouw, geflankeerd door twee massieve vierkante

kapotgeslagen waren in kleine stukjes. Daartussen torens en omringd door brede en diepe grachten
lagen enkele stukjes van Romeinse pannen en gevuld met water.
brede cementsplinters, geschilderd in een zwart- Gebouwd in 1636, werd het 13 jaar later in brand

achtige kleur en afkomstig uit de pleisterkalk van gestoken en in het jubileumjaar 1650 herbouwd in

ll



Kasteel Eijsden vóór de grote verbouwing van 1881.
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<1
Familiewapen Kasteel Eijsden, welk zich bevindt
boven de ingangspoort aan de straatkant. Onder het
wapen staat de volgende tekst.'
„Arnoldfrey heer von lamargelle und Eysden Heer
der hooff Baneqae graven Voaron weerst etc Stad-
helder ende hooch Drossard van Sine Koenincke
Catholieque Maieste [eenen ende landen des her-
tochdoms limbourg ende graeffschap Daelhem

(Foto: Paul Rutten)
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de zware maar imponerende stijl van die tijd.

Een inscriptie, die boven de poort geplaatst is, zegt
het ons in de volgende religieuze termen:

INCENDIO DESTRUCTUM
ANNO 1649. AUXlLIO DEI

EJUSQUE MATRIS MELIUS
REPARATUM ANNO JUBILEO
1650. QUI SPERAT IN DOMINO

NON MINORABITUR.
(Door brand vernield in het jaar 1649. Met hulp
van God en zijn Moeder beter herbouwd in het ju-
bileumjaar 1650. Wie op God hoopt, zal niet on-
derdrukt worden.)

Dit kasteel neemt blijkbaar de plaats in van een
veel ouder bouwwerk, maar dat helemaal niet de
uitgestrektheid had van het huidige gebouw; het is
gemakkelijk om dat te constateren in een kelder,
waar de muren van 1636 zijn aangebouwd tegen
andere muren van vroegere makelij.
In 1672 was het het hoofdkwartier van de Prins
van Oranje, die aan het hoofd stond van een leger-
afdeling van geallieerde troepen gelegerd in de
omgeving, om Maastricht te beschermen en om
de bewegingen van het Franse leger gedurende zijn
campagne naar de Rijn nauwlettend in het oog te
houden.
De Prins verbleef er vanaf de 13e november tot be-
gin december.

De naam Eijsden _ Aspre - komt voor de eerste
keer voor in 1221, in een oorkonde waarin Walram
III, hertog van Limburg, verklaart dat hij het recht
niet had om daar een tol te eisen van de boten die
de Maas afvoeren of opvoeren en waarin hij be-
looft, nadat men hem daartoe verzocht had, om de

schade te herstellen die de Kerk van Luik, van wie
hij het dorp in leen hield, had geleden door de af-
persingen die zijn mensen konden hebben begaan.
In 1390 trokken de abt en de kloosterlingen van het
klooster van St.-Truiden, die een geschil hadden
met de burgers van de stad, zich terug in Eijsden en
ze bleven er tot het geschil was bijgelegd.
Tengevolge van de godsdiensttwisten van de 17e
eeuw, maar vooral na de grote brand van Aken in
1656, verlieten messingfabrikanten deze stad en

vestigden hun werkplaatsen in Eijsden, maar men
kan veronderstellen dat het slechts tijdelijk was of
dat deze industrie er niet gedijde, want er rest geen
enkel spoor meer van.
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Ofschoon Eijsden een enclave vormde in het land
van Dalhem, maakte het deel uit van het graaf-
schap Valkenburg, dat een achterleen was van het
keizerrijk. Dit graafschap had een oppervlak van
6 bij 4 mijlen.
Niettegenstaande het feit dat hun grondbezit niet
zo belangrijk was, spelen de Heren van Valken-
burg, een geslacht met een moed die tegen alles
bestand was, een grote rol tijdens de middeleeuwen
en met hun heldendaden vullen ze de geschiedenis
van het hertogdom Limburg.
In 1661, tijdens de verdeling van de landen van

Overmaas tussen de koning van Spanje en de
Staten-Generaal viel het dorp Eijsden toe aan de
Staten.
Uit die tijd dateert de jaarlijkse kermis van de
maand november, bekend onder de naam „Hol-

landse Kermis".
Ingesteld als ze was in alle gemeenten, die af-
gestaan waren aan de Verenigde Provinciën, was
deze kermis de tegenhanger van die van Visé-
Lorette en van Argenteau-Wihaux, die toebehoor-

den aan de koning van Spanje.
Eijsden met zijn gehuchten vormde een heerlijk-
heid, die in 1560 toebehoorde aan de familie Huyn
diAmstenraede uit Geleen; deze deed ze door een
akte, van 3 maart 1592, over aan Jean Guillaume

de 1a Margelle, echtgenoot van Marie Huyn d'Am-
stenraede; de laatste telg van dit geslacht was
Arnold Theodore de la Margelle, heer van Eijsden
en van Eupen.
Een huwelijk deed de heerlijkheid overgaan in han-
den van de graven van Hoensbroek, te Geulle en
daar hun dochter Isabelle in 1724 huwde met graaf
Maurice de Geloes, heer van Pontenois in de
Condroz, eerste minster van de Prins-Bisschop van
Luik en „commissaire déciseur" in Maastricht,
bracht zij hem nog als bruidsschat het grondgebied
van Eijsden mee.
Haar zoon Guillaume erfde niet alleen deze heer-
lijkheid, maar ook de ereambten van zijn vader en
hij was tegelijkertijd burgemeester van Luik aan
het einde van de 18e eeuw, terwijl een tweede zoon
proost was van het kapittel van Sint-Servaas in
Maastricht. Tot in onze dagen heeft de familie van
de graven van Geloes het kasteel van Caestert be-
zeten; tegenwoordig behoort het toe aan de mach-
tige familie Lamarché uit Luik.

(wordt vervolgd)



Toch is tot ver in de middeleeuwen de wijndruif verbouwd
in het hertogdom Limburg, want in heel wat namen van
plaatsen zien we de lettergreep „weyn" verschijnen; enkele
dorpen betaalden zelfs sommige schulden terug met de op-
brengst van de wijnoogst op hun grondgebied.
In Gronsveld zagen we een terrein, dat tegenwoordig nog
genoemd wordt Weyngaerthof. Verder bestaan nog ver-
scheidene verordeningen, uitgeschreven door de magistraat
van Maastricht, naar aanleiding van schade veroorzaakt
door de strikkenzetters en de mensen die jacht maakten op
vogels in de wijngaarden in de omgeving van de stad. Over
de voormalige wijngaarden in Limburg kan men een interes-
sant artikel lezen van M. Habets dat men kan vinden in
deel 111 van de P.S.H.A.L. (blz. 381-394).
Zie: Promenades dans les environs de Visé, Liège, Renard,
blz. 139.
Laten we tussendoor even aanstippen, dat deze stenen,
waarvan geen enkele steengroeve in de omgeving bestaat,
voor een geoloog overblijfselen vormen, die de moeite van
het nader bekijken waard zijn.
Dr. Spring die me op zekere dag wel wilde vergezellen naar
het terrein, wees me drie van die stenen aan, die hij graag
zou willen plaatsen in het museum van de Universiteit van
Luik. Maar zodra hun wetenschappelijke waarde bekend
was geworden werden ze ontvreemd. De boer, die deze
diefstal had gepleegd, zal er geen enkel voordeel van kunnen
hebben. Er blijven er evenwel nog zeer interessante liggen.

Deze vazen waren van zeer harde rode klei. Afgaande op de
verzamelde informaties, heb ik gegronde redenen om aan te
nemen dat het pottenbakkerskunst was zoals op Samos vee1
gemaakt werd.

Het lijkt waarschijnlijk dat men geen beenderen vindt bin-
nen de omwalling van de Caestertburg.

Bij de opgravingen van de Romeinse villa van Herkenberg
dichtbij Meerssen heb ik dezelfde pleisterkalk en dezelfde
schilderingen gevonden.
Sedert ik deze regels geschreven heb kreeg ik een register in
handen dat afkomstig is van de hofhouding van de Kettel-
hof en dat in bezit was gekomen van Dhr. Richelle, mole-
naar te Caestert. De Kettelhof was een leengoed of cijnshof
dat onder het bestuur stond van de kerk van St.-Lambert in
Luik, die er de schout en de schepenen van benoemde. Dat
register vermeldt twee van die benoemingen verricht door
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Guillaume Pasquya, „examinateur synodal" en professor
aan het seminarie van Luik, en een andere, de laatste op
24 augustus 1747,verricht door Antoine Médard, kanunnik-
schatmeester van de zeer beroemde kathedraal van Luik,
president en administrateur van het seminarie van zijne
doorluchtige eminentie de Prins-Bisschop van Luik, deken
van de pastoors van het voornoemde Luik, „examinateur
synodal” enz. Dit register is geopend de 24e april 1700 en de
laatste akten dragen de datum 19 oktober 1763, daarna ein-
digt het plotseling.

Als kop draagt het dit wijze en mooie devies:
DlFFAMARE CAVE

NAM REVOCARE GRAVE
(Hoedt U voor roddelen want het roept ernstige dingen op).
Register van de overdrachten, leenverheffingen en herroe-
pingen gepasseerd ten overstaan van de schout en de schepe~
nen van de Kettelhof, anders genoemd Causterburg, als
volgt beginnend:
Heden verschenen voor Meester Jean Franssen, burge-
meester en schepen, Bartholome Weijers en Jeucken
Jeuckens, schepenen van het kasteel genaamd de Kettelhof
van Caustert, de 24e april 1700, de heren Pierre Schroun en
Guillaume Daelen om de funktie te vervullen van schepen
van dit hof, wanneer ze de eed van trouw afleggen aan de
heren van de Kettelhof en wanneer ze zweren alle recht en
orde te handhaven, hetgeen ze nagekomen zijn, waarna ze
geplaatst zijn onder de hoede van de justitie en hun een
kopie van deze akte is overhandigd.
Dit hof van justitie was weinig belangrijk, want van de
24e april 1700 tot de 19e oktober 1763, waren er slechts
163 pagina's benut van de 183 die het register bevat.
Pierre Weijers, sekretaris op de Kettelhof, zorgt ervoor ons

`

vóór alles te zeggen, dat het register 3 gulden en 5 oortjes
heeft gekost in december 1680.

Opmerking: Daar verschillende registers van overdrachten,
leenverheffingen enz. die we hebben ingezien, als kop, buiten
een devies verder nog de vermelding van de prijs droegen die
ze hadden gekost en daar het ons zeer waarschijnlijk lijkt,
dat de kosten van deze registers ten laste kwamen van die-
genen, die profijt hadden van hetgeen men erin schreef, ver-
onderstellen we dat deze aantekening ertoe diende om het
evenredig deel vast te stellen of te bewijzen, dat elke aan-
vrager van inschrijvingen moest dragen in die kleine on-
kosten.



Bijdrage tot het
samenstellen van een
familiegeschiedenis

Enkele begrippen

Met betrekking tot het regelmatig publiceren van
familiestambomen en kwartierstaten in de perio-
diek „Uit Eijsdens Verleden", acht het bestuur
van de stichting het noodzakelijk de lezer een be-
scheiden uitleg te geven omtrent de begrippen
stamboom en kwartierstaat. Met stellige zekerheid
zijn er belangstellenden, die meer zouden willen
weten over hun afstamming en het liefst zelf een
onderzoek daarnaar ter hand willen nemen. Men
weet echter niet goed hoe men dat moet doen.
Bezig zijn met familieonderzoek noemen we genea-
logisch onderzoek. Het woord genealogie op zich-
zelf schept nogal enige verwarring, vooral als we
het hebben over de genealogie en een genealogie.
De genealogie is de wetenschap die:
a. de gegevens bestudeert, waaruit valt af te

leiden, in hoeverre personen onderling bloed- of
aanverwant zijn;

b. de gegevens systematisch beschrijft;
c. aan deze beschrijving toevoegt, gegevens welke

voor de betrokken personen tekenend en ken-
merkend zijn.

Strikt genomen zouden we met het onder a. en b.
genoemde kunnen volstaan. Het geheel wordt dan
echter beheerst door namen en data. Het uiteinde-
lijke doel van een ieder, die aan onderzoek naar
zijn voorgeslacht begint, moet echter de geschiede-
nis van de familie zijn.
Zo*n beoefenaar dient dan voor een systeem te
kiezen.
Ik wil hier enkele systemen noemen en er kort op
ingaan.

1. De stamboom

Ook wel genoemd geslachtslijst of een genealogie.
Een genaelogie is dus iets heel anders dan de genea-
logie.
Men verstaat onder „iemands stamboom” de
vorm van familievoorstelling, waarbij zijn opge-
nomen alle afstammelingen in mannelijke lijn
(naamdragers) van een bepaalde voorvader. Een
volledige stamboom zou derhalve moeten beschrij-
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ven: alle mannelijke en vrouwelijke afstamme-
lingen in mannelijke lijn (manstam) uit de oudst
bekende voorvader (stamvader) tot op de dag van
heden.

2. De stamreeks

Hiermee wordt de voorstelling bedoeld, die bestaat
uit de „eenvoudige” rechtstreekse lijn van een be-
paalde naamdrager, zoals bijvoorbeeld U - Uw va-
der - Uw grootvader - enz.

3. De kwartierstaat

Ook genoemd vooroudertafel! Terwijl de stam-
boom de afstammelingen van een persoon of voor-
ouderpaar behandelt, beschrijft de kwartierstaat
de voorouders van een persoon of ten hoogste van
de kinderen uit een ouderpaar.
De kwartierstaat is de voorstelling, die uitgaat van
Uzelf, als zoon of dochter van 2 ouders, 4 groot-
vaders, 8 overgrootouders...
Anders gezegd: bij de kwartierstaat volgen we de
zuivere bloedlijn, te weten: 2 ouders - 4 groot-
ouders - 8 overgrootouders - 16 betovergroot-
ouders - 32 - 64 - 128 - enz. Per generatie verdub-
belt zich het aantal voorouders.
Men heeft het over 2 - 4 - 8 - 16 - 32 kwartieren,
waarbij de mannelijke en vrouwelijke respectieve-
lijk door even en oneven nummers worden aan-
geduid.
Doet een en ander in het begin wellicht vreemd
aan, men went er snel aan!
Spreekt men van zijn 58e kwartier dan betekent dat
een mannelijke voorouder gehuwd met 59, die
samen o.a. een dochter, 29 hadden, gehuwd op
haar beurt met 28. Zij kreeg ondermeer een zoon
14, die, gehuwd met 15, een dochter 7 kreeg, welke
gehuwd met 6, o.a. een dochter 3 kreeg, de moeder
van degene van wie men de kwartierstaat opmaakt:
1 (de probant).
De uitwerkingsvorm, respectievelijk de beschrij-
ving van de kwartierstaat - door de eeuwen heen
beoefend - geeft ons het meest leerrijke systeem.
Hij geeft ons de beste voorstelling van onze af-
komst, maatschappelijke staat en erfelijke geaard-
heid.



Algemeen

Bij zoln onderzoek naar de afstamming blijkt al
vlug dat men familienamen tegenkomt, die ook in
de naaste familie, kennissen en mede-inwoners-
kring voorkomen. Dan wordt een mens nieuws-
gierig, mede ook door de geponeerde stelling dat in
Zuid-Limburg alle autochtonen binnen tien of
twaalf generaties neven en nichten van elkaar zijn.
Zo heb ik bij mijn familieonderzoek ontdekt, dat
diverse Eijsdense families bloedverwanten van mij
zijn, o.a. de families: Theunissen, Tossings,
Spauwen, Corvers, Janssen, Meertens, Vrancken,
Simons, Pinckers. ls het daarom dat ik mij 22 jaar
geleden van Heerlen, via Maastricht te Eijsden
vestigde?

Slot

Met dit artikel heb ik gemeend een bijdrage en uit-
leg te geven omtrent de begrippen stamboom en
kwartierstaat. Ook heb ik gemeend bij de Eijsden-
se ingezetenen de nieuwsgierigheid te prikkelen met
betrekking tot hun afstamming, want de belang-
stelling voor het voorgeslacht is bij de mensen aan-
wezig.
Die belangstelling neemt nog steeds toe. Verwon-
derlijk is dit niet, vooral als men bedenkt dat ieder-
een behoefte heeft, zich te weren tegen een tijd van
vervlakking en passieve recreatie.
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We beleven een tijd waarin zo snel geleefd wordt,
steeds zoveel verandert en zoveel waardevol fa-
miliebezit verloren gaat, dat het noodzaak is de
volle aandacht daaraan te besteden, wil men nog
een en ander voor het nageslacht bewaren.
De beoefening van de genealogie is dan ook een
zinvolle vorm van vrijetijdsbesteding. Een feit is
echter dat degene die, om welke reden dan ook, be-
langstelling toont voor zijn voorgeslacht niet goed
weet „wat - waar - hoe” te vinden is.
Welnu! Ondergetekende, Mgr. Nolensstraat 1 te
Eijsden en mevr. L. Reintjens-Jacobs, Beatrix-
plein 2 te Eijsden, zijn gaarne bereid, ieder die be-
langstelling toont voor zijn voorgeslacht, behulp-
zaam bij het onderzoek te zijn. De in ons bezit zijn-
de gegevens omtrent Eijsdense families willen wij
gaarne ter inzage geven. Het is vooral mevr.
Reintjens-Jacobs, die over heel wat gegevens be-
schikt. Van mijn hand verscheen in 1978 een:
„Handleiding voor genealogisch onderzoek in
Limburg". Deze handleiding pretendeert zo vol-
ledig mogelijk geweest te zijn met betrekking tot
familie-onderzoek. Zij omvat een volledige be-
schrijving van de systemen en methodieken, die bij
zoln onderzoek gehanteerd worden. Voorts bevat
zij een overzicht van de bronnen waar alles te vin-
den is. Ik meen te mogen veronderstellen, dat er bij
de Eijsdense bevolking nu voldoende interesse is
gewekt voor het voorgeslacht.

D. EYCK

Noot van de redactie: Genoemde handleiding is verkrijgbaar bij
het secretariaat van de stichting voor de afliaalprijs van f 7,50.



Eijsdense beroepen anno 1663

Wie deed wat in Eijsden zo”n goede driehonderd
jaar geleden? Een moeilijke vraag? Ja natuurlijk,
tenzij er een beroepenlijst uit die tijd bewaard is ge-
bleven. Toevallig bestaat er een dergelijke lijst en
wel uit het jaar 1663. Hiermee komen we van ieder-
een die in het dorp aan de Maas een beroep uit-
oefende aan de weet wat hij of zij voor de kost
deed. We vermelden hieronder de beroepen zoals
we ze aantreffen, zo nodig tussen haakjes een uit-
leg, en tenslotte het aantal maal dat we elk beroep
tegenkwamen.

_ halfwin (pachter voor de helft van de
vruchten) 5x

_ wever 1x
_ corver (mandenvlechter) 9x
_ keuter (kleine boer) 28x
_ vleyslachter 2x
_ schyper 2x
- sloetmaecker 1x
_ biertapper lx
_ colenvaerder 1x
_ verckenssnijder lx
_ gerichtsbode (soort deurwaarder) 1x
_ haemecker (maker van halsjukken) lx
_ smid 2x
_ werckmann (arbeider) 2x
_ snijder (maaier of kleermaker) 1x
_ wullenwever (wever van wol) 1x
_ knecht van de wullenwever lx
_ brouwer 7x
_ veelpluckersse (van fruit?) lx
_ kammecker (maker van kammen, wellicht

wol- of weverskammen)
_ koopman 3x
_ bakker 2x
_ chirurgijn (heelmeester) 1x
_ kledermaecker 2x
_ haldende winckel van cremerije (winkelier) 1x
_ schoenlapper 2x
_ timmerman 1x
_ koperknecht (werkzaam bij de Eijsdense
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koperfabriek) 2x
_ kuyper lx
_ steenmetser (metselaar) lx
_ akkerman 2x
_ predikant lx
_ brouwer, tevens halfwin 2x
_ keuter, tevens glaesmaecker lx

Tenslotte komen er nog acht mensen in de lijst
voor van wie geen enkel beroep is vermeld.
Wanneer we het bovenstaande lijstje doorlezen is
de variatie in beroepen opvallend. En let wel: het
gaat alleen om beroepen die binnen het dorp Eijs-
den voorkomen. Dat was toen maar een betrekke-
lijk klein stuk grond, in het westen begrensd door
de Maas, in het noorden door de Stiegel, in het
oosten door de Kattestraat (Schoolstraat) en in het
zuiden door het kasteel.
Zonder al te chauvinistisch te zijn mogen we uit het
bovenstaande afleiden, dat Eijsden in de tweede
helft van de zeventiende eeuw toch wel iets meer
was dan een boerendorp alleen.

Deels gebaseerd op gegevens van
A. J. M. Beijer

Opmerking:

De beroepenlijst bevindt zich in het Rijksarchief
Limburg in het fonds Landen van Overmaas,
inv.nr. 5570. De lijst bevat ook beroepen van in-
woners van Caestert, Libeek, Moerslag, Sint Geer-`
truid, Herkenrade en Eckelrade, maar alleen voor
zover ze destijds tot de heerlijkheid Eijsden be-
hoorden. Een deel van deze dorpen ressorteerde
immers onder Breust. Tenslotte is van alle genoem-
de inwoners ook nog eens aangegeven het grond-
oppervlak waarvan ze eigenaar waren of wanneer
ze geen onroerend goed hadden van wie ze huurder
waren. De lijst is kortom in meerdere opzichten erg
leerzaam.



Kerkstraat 31.

Om U een indruk te geven hoe het gebruik en het
aanzien van een woning in een betrekkelijk korte
tijd kan veranderen plaatsen wij hier enkele ge-
gevens en foto”s van het huis Kerkstraat 31 in de
oude kom van Eijsden.
Op de lijst van beschermde monumenten voor de
gemeente Eijsden wordt het huis omschreven als
volgt:
„Huis van breuksteen en baksteen XVIII, met in-
gang en vensteromlijsting in Naamse steen. Verdie-
ping van latere datum.
Kadastraal bekend: Gemeente Eijsden Sektie D
nummer 2913.”
In het bestemmingsplan „Oude Kom” van de ge-
meente Eijsden welk werd vastgesteld bij besluit
van de Raad van de Gemeente Eijsden van 30
maart 1978 staat het huis vermeld als beschermd
monument.
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Het huis werd zo'n 200 jaren geleden gebouwd en
bestond slechts uit een kelder, begane grond en
zolder.
Begin deze eeuw werd het huis met een verdieping
verhoogd. Mogelijk dat bij deze verbouwing een
deel van de breukstenen muur het heeft begeven.
In die tijd werd, naar men beweert, het rechter ge-
deelte van de woning gebruikt als café, terwijl links
van 1863 tot 1905 tevens het postkantoor zou zijn
gevestigd. Het café werd geëxploiteerd door Elisa-
beth Wolfs en haar broer Dorus, beiden waren on-
gehuwd. I-Iet café is nu nog bij oudere Eijsdenaren
bekend als „Bie Bet en Dorus” en nog meer onder
de naam „Bie Deu”.
Nadat een latere eigenaar van het perseel, Pierre
Peerboom, aan het eind van de jaren zestig de dik-
ke kalklaag en teerrand van de woning had verwij-
derd werd de breuksteen duidelijk zichtbaar even-
als een dichtgemetselde kelderingang.
De huidige eigenaren, de heer Ger van Kuyk en
diens echtgenote Ninette Aarts, hebben in het afge-
lopen jaar het huis weer gewit en van een zwarte
teerrand voorzien. De raamluiken en het kelder-
poortje zijn eveneens weer aangebracht.
De woning ís thans, voor wat de straatkant betreft,
vrijwel geheel terug gebracht in de toestand zoals
deze was in het begin van deze eeuw.

Cafe' du commerce, in de volksmond genoemd
„Bie Deu” met huisnummer 133.
Het hoge huisnummer was een gevolg van het feit
dat in die tijd alle huizen in de oude kom werden
doorgenummerd.
V. l.n.r. .' Henri Warnier; Marieke van de Wall;
Nell' Mourmans; Elisabeth Wolfs ofwel Bet van
Dorus, caféhoudster; Amelie Houbiers; Baer Pal-
men; Henri Partouns, facteur, later in Eijsden be-
kend als Pake; Reneer Manderveld.



<1
Nadat het Postkantoor in 1905 was verplaatst naar
het huidige Gemeentehuis bleef alleen nog een brie-
venbus over. (Foto: Willy Piters, 1962)

De dikke kalklaag en teerrand zijn verwijderd. Op de fiets Frans Fonsaer.
(Foto: Adviesgroep Partners, Maastricht, 1976)
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Kerkstraat 31 in 1981. (Foto: Giel Wolfs)

De brievenbus is de hoek omgegaan.
(Foto: Paul Rutten, 1976)
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De brievenbus is spoorloos.
(Foto: Paul Rutten, 1978)



Roel(le)keboel

Naar aanleiding van het artikel in „Uit Eijsdens
Verleden” nummer ll van november 1980 ontvin-
gen wij enkele reacties betreffende de roelkeboel,
of is het roellekeboel, die wij U niet willen onthou-
den.

René,
Ik weet niet of jullie iets met de „wijs” kunnen
doen. Ik heb het maar zo op papier gezet. Tijd om
het „deftiger” te doen heb ik niet door mijn werk
in Val-Dieu. Omdat jij muziekman bent heb ik het
maar bij jou in de bus gegooid. Het is de roelke-
boel van Loneux. (In de buurt van Val-Dieu ken ik
nog iemand die Loneux heet; die van de roelkeboel
heb ik niet gekend.) Ik heb de roelkeboel nog eens
laten zingen door mijn zus Anna voordat ik haar
„Uit Eijsdens Verleden” gaf waarin de tekst stond
afgedrukt. Ook zij zong „vaan Loneux".
Ik herinner mij nog dat op het moment dat wijlen
postmeester Houbiers, een vrij goed pianist, die
het orgel bespeelde in de St.-Christinakerk te Eijs-
den na de hoogmis van half negen een stuk ten
beste gaf, waarvan wijlen Louis Henquet (gehuwd
met Alice Smeets) mij aan de wijwatersbak zei:
„Huur, de roelkeboel vaan Loneux!„
Anna zong „groengd” in plaats van „hoengd”. Ik
meen dat vroeger „roeje groengd” de naam was
voor roodvonk, een virusziekte net als mazelen die
veel voorkwam. Als je roodvonk had, dat besmet-
telijk is, werd dit door de dokter doorgegeven aan
de gemeente. Je mocht als kind dan niet naar
school en de veldwachter hing op de voordeur een

papier (A4 formaat) met het opschrift ROOD-
VONK.
N.B.
_ Het tweede couplet „En mijn neef...” heeft de

zelfde melodie als het eerste.
_ Het Avermennekesspel waarover gesproken

wordt in „Uit Eijsdens Verleden” hebben wij
als kind dikwijls gespeeld.

Ik heb geluisterd naar Anna en maar „,ns effe gèt
opgesjrijve”.
Groetend, Crousen Jos.

Behalve deze brief met muziek ontvingen wij van
de journaliste Mya Maas een gedicht van haar
hand in eigen spelling.

ROELKEBOEL

Nog ene kier mëtdrieje
iên de roelkeboel
dèh mët de opgetuügde baijkes
en de koeëpere bel
die vaöls te hèl
en vaöls te gaw
aongiêf
dat ,t rönsje
op zln ënsje löp
è rönsje es ge rönsje
drej rönsjes
ziên nog nieks, tort?
ieuwig roöngddrieje
iên de roelkeboel
ès mer ,ne
keengderdrúim kort!

of
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Hier/Ligget /begraven /(Ja)n HofBade/sterfA01609 den 7..... en Henrick Hofzyn soen die sterfA0/I6.
(Foto: Giel Wolfs)
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Kent U ze nog?

L”Ecole Belge d1Eijsden.

1. Juffrouw Scheepers, Belgische nationaliteit, gaf Vlaamse les; 2. Meester Minguet, Belgisch geïnterneerd sol-
daat, gaf Franse les; 3. Joseph Fortemps, later arts te ,s-Gravenvoeren; 4. Joseph Berode; 5. Gerard Fortemps;
6. Jean-Pierre Adant; 7. Mevrouw Coenegracht, mede-bestuurslid van de school; 8. ...... , Russische nationaliteit;
9. Jean Scaf; 10. Zjeng Huijnen; 11. Didi Muselle; 12. Benoit Dechamps; 13. Jean Muselle; 14. Hubert IJOrteije:`
15. Pierre Charpentier, 13 jaar oud; 16. Twan Willems; 17. ...... , Russische nationaliteit; 18. Henri Scheepers;
19. Leon Tossings; 20. ........ ; 21. ....... Sluijsmans; 22. Henri Collard; 23. Jean Tossings; 24. ...... Sluijsmans;
25. Henri Hendriks; 26. Leopold L,Orteije; 27. Pierre Sluijsmans; 28. Nicolas, de achternaam is niet bekend. Hij
was gehuisvest bij noonk Tinus (Jeukens), de laatste bewoner van het inmiddels afgebroken boerderijtje achter het
gemeentehuis.

17
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Deze school werd tijdens de eerste wereldoorlog gesticht voor de kinderen van de vele Belgische vluchtelingen
welke in Eijsden een onderkomen hadden gevonden. Onder deze vluchtelingen bevonden zich ook Russen die voor
hun vlucht werkzaam waren bij de aanleg van de spoorbrug te Visé.
Na het verlaten van de lagere school bezochten ook verschillende Eijsdenaren deze school, in het bijzonder om de
Franse taal goed te leren.
De school maakte deel uit van de R.K.-Jongensschool St.-Martinus en was gevestigd in een gebouwtje welk ge-
legen was naast de kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente aan de Wilhelminastraat.
De foto werd gemaakt achter het kerkje, in 1918.

'_
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s i- ii ALBERT

Diploma van een Eijsdenaar die met goed gevolg L ,Ecole Belge a" ijsden heeft
doorlopen.

[_

L
Tekst op de achterzijde van het diploma.

REUNioN AMICALE PLE'MERE Drs
PARLEMENrAiREs mars si: riiouvANr Hoiis

BELGIQUE occuris'r.

A DRESSE AU ROI.

Sire,

Les Membres du Paileinenr Belge se irouvzinr hor)` de
la Belgique occupée se réiiiii\<eiil pour In premièie fois, eur
In. terre il'ei

lnlerprèies iIe~y seiiiimeiiisdu peuple qu iIs représenrenr,
ils adi-esseni iiiiaiiiniement à \lorre Majeste. Iihommag'e de
leur respecriieiix aimcliemeni

Dans ceile longue er ierrible e'preuve, Ie Roi zi diinneL à
tous les belges I'ekemple des` plus liaiiies venue

Insc'parnbleinenl .iui à I`:\rmée dom iI esi Ie dief
gieiieiix, ii eeiiesie \nr ie iembenii invioiiiiiie de iiiiiie
territoire. In Iiciuie incrirnarinn de In Belgique er iii: :zgn
indc'lcrrible \oloiiie' i'e \ine ome ence la
plus e'Ievée du Devmr I<oxii`i_ i 1 I adiiiiiaimn
de I`Europe et du monde Demain, dan; Ia I'ntrie :'eeon-
quiše, c`esr autour du Roi que se gro .iii:_ en un
faisceau eumpaci, routes nos forces vnes. mix réparer,
reconstruire. ressuscirer nos splenileiirs passées ,fpuur
Irayer toutes grandes à la Fame les voies d`un avenir libre
et prospere.

Sire,
Neue iionorone en veii-e ,uniesie in breroiiie diiiii

soldat illustre. la liaiireiir de viies er la rigoureiise drcirure
du premier d`enire les citoyens belges.

El nous La prions de drugner faire agréer par Sa
Majesie la Reine, avec nos \'oeux pour la Familie Royalev
I'expression de la reconnaissance inoubliable er de l'aiïecrion
prolonde qu'ellea su conque'rir par la bonte' gracieuse et
secourable dont hlle ii`a cesse de donner à \ons ceux qui
souffrent pour la. Patrie I'adniirable et cominuel iémognzige.

ALGEMEENE VRIENDSCHAPPELIJKE
VERGADERING DER BELGISCHE PARLEMEN'I'S-

LEDEN BUITEN HET BEZETTE GEBIED.

ADRES AAN DEN KONING

<~re.

i›i- Leden ieii iiei neigieeii Peilemeni` \erbiijvend
buizen het Iiezeiie Belgie, vergaderen \'ooi de eersie maal
in lier Irind der ballingschap

ruiken \en de gunt-ien, \nn iiei \011i dei zij \ei--
ienennonrnigen. zenden zij eeiiiierii; ein L'ne .nnjesieii de
iiiiiiie -.aii iiiiiine eerbieiige .genegenheid

in deze lange en \reedijki- iienmer-.iig iieeii de
koning ann ene neigen iier \tiiiinbeeiii pee/men \en de
hoogsie deuutien

onnrseiieidbani- \eieenigii inei nei leger “eenen Hi]
de meninjie veidiieei n. iiieei riii Up iiei niibiefliinnden
\mine \en nn. ernndgiihei, iii iiniibie iiieniniiiie iiiii
iseidie en inn ,ijn iii~ieizeiie|ijien iiii, fe imi-.iii
mireveii dnni- ni- iiiiiitieie nnvninn \nn iien iriiiiingdiieiii.
hr-elr IIijde lieiionilcrin iitgt, inL van Iiiiiiipa en \'\n
de \ieield In Iiei iii-:nonnen \v I'izïiI ziiIien morgen
nur levende irneiiien een in een \mien „ii-nep nm den
Išiiiimg scharen, om onze verleden gronrlieiil ie herstellen,
heropte Iiiiiiuen, ie doen Iierrijzeii, iim \oor het \Rider-
1en.| iie breede -. `en inn eene \me eii \nnrsiinediiie
iriekomsr ie banen

Sil'e,

u ij \Heeren in i'iie .uinemi de seweriieid inn den
meinnjken eeiiinei. den iim-.ien hiii e-i de iiiiifeniiiinie
feeimenniigiieiii \nn den eenien iindei .ie i›.,i,_ii.eiie
bin-gen

rzii “ij \erineien iieni dnnr :rare Majeeieir iie kenni-
giii ie n iiien diien nani aarden de iiiiiiriiiiini; \en de eiivergeV
ieiijiie nnnkbaarheid en diepe. i`fenegeniieiii iiie zij neen
neien ie \ernei-\en dniii de iieiieiiiue en iiiiiinnnrdige
goedheid, waarvan zi] niiopliuudend aan al degenen die voor
iiei vaderland iijden, een ber-,niiiiefenflinering en \dnriV
durend blijk geen
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