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Van de redactie
Honderd jaar geleden kwam de dertienjarige Marianne van Wersch uit Heerlen als pensionaire bij de
zusters ursulinen in Breust. Ze schreef haar ervaringen op in een schriftje: de ontmoetingen met de
zusters en met de andere kinderen, de dagelijkse gang van zaken en de regels, het kleine kattenkwaad
dat ze uithaalde, haar bezoeken aan de grafelijke familie in het kasteel en het heimwee naar thuis.
Dankzij de medewerking van de familie Van Wersch kregen wij toestemming delen van haar dagboek
te publiceren in Uit Eijsdens Ver/eden. |n dit nummer het eerste deel.

Veel langer geleden, in 1886, kwam een groep
rondtrekkende ketellappers, zigeuners uit
Hongarije en Servië, naar Eijsden. Ze waren
nergens welkom maar kregen in Eijsden
toch een plek waar ze hun tenten konden
opslaan totdat ze werden teruggestuurd
naar hun landen van herkomst. Een oude
geschiedenis met een moderne inslag. Uitzetting
van vreemdelingen is van alle tijden. Ter
aanvulling op dit verhaal vertellen we in het
kort de geschiedenis van de ziekenbarak op
het Veldje, gebouwd in de tijd van de grote
choleraepidemieën.

ln 1931 haalde Mesch de kolommen van
vrijwel alle landelijke dagbladen vanwege
nogal merkwaardige venNikkelingen in het
lokaal bestuur. De burgemeester had een half
jaar lang vrijwel het rijk alleen omdat er met
moeite slechts één raadslid te vinden was.
Toen tenslotte ook hij vertrok, wilde een aantal
burgers van Mesch liever onder de vleugels van
Eijsden verder. Maar dat ging niet door en met
een slimme truc kreeg Mesch toch weer een
echte raad.

Handboogschieten is een sport die veel kracht
en concentratie vereist. Gerard Wolfs (eaar
vaan Pieterke) was een kei in deze sport. Hij
maakte in dejaren 1960-1970 deel uit van het
nationale team. |n de rubriek 'Toppers van toen',
over sporthelden uit Eijsden, vertelt hij daarover.

De kleuterklas van mère Letitia uit 1959 wacht
op identificatie in de rubriek 'Kent u ze nog?'
Wie geeft de 38 brave kindjes een naam? ln de
rubriek 'Kal plat', tot slot, sju/vriekke we, maar
niet bérves.

Lucia MJ. Geurts
eindredacteur



Uit het dagboek van Marianne van Wersch,
pensionaire bij de ursulinen
Deel l 1 91 9-1 920

Willy Gilissen, vrijwilliger bij het Ursulinenconvent, speciaal belast met het onderzoek naar de
zusters ursulinen, wees ons op een bijzonder document: het dagboek van Marianne van Wersch. Zij
was tussen 1919 en 1926 pensionaire bij de ursulinen in Breust-Eijsden. Het is verschenen op een
genealogische website en geeft een interessant en amusant inkijkje in het leven van een pensionaire
en de zusters. Philippe van Wersch, een achterneef van Marianne, heeft toestemming gegeven om
delen van het dagboek te publiceren in Uit Eijsdens Verleden.

Marianne van Wersch
Mariannejosephina Antonia van Wersch werd
op 26 december 1905 in Heerlen geboren.
Haar vader Edmond had een kunsthandel
annex verfwinkel aan de Emmastraat (nu
Pancratiusstraat) in Heerlen. Hij trouwde in 1897
met Maria Aletta Bernardina Korst, die in Neuss
(D) geboren was. Marianne had vijf broers.

Marianne als dertienjarig meisje.
Foto.' familie Van Wersch

ln 1919 ging zij naar kostschool in Eijsden.
Zeven jaar verbleef zij in het pensionaat van
de ursulinen, dat bekend stond als pensionaat
voorjongejuffrouwen. ln het kostgeld was het
onderwijs in vreemde talen inbegrepen. Lessen
in muziek en schilderkunst moesten afzonderlijk
betaald worden. Marianne hield in Eijsden
een dagboek bij. ln 1926 vond zij het verloren
gewaande dagboekje terug tussen allerlei
schriften in een kaft van een natuurkundeboek.
Ze schreef het over en plakte er ansichtkaarten
van het pensionaat en foto's bij. Marianne
was niet de enige Van Wersch die naar Eijsden
ging. Enkelejaren later zou haar nichtje Cara
van Wersch er één jaar verblijven. Cara werd
later een gevierde toneel- en filmactrice. Ook
haar nicht Truus verbleef in Eijsden. Tegelijk
met Marianne zat ook Anna van Wersch op het
pensionaat, een toevallige naamgenoot maar
geen familie.

Na het pensionaat trouwde Marianne op 17
augustus 1927 met Sjef/jef (Hendrikjozef
Hubert) Snijders. Hij was leraar aan een lagere
school in Valkenburg, studeerde vervolgens
Engels en doceerde dat vak gedurende 41 jaar
aan de toenmalige mulo in Kerkrade. Marianne
overleed op 24juni 1985 in Kerkrade.

Het dagboek
Wij hebben delen van het dagboek samengevat
en andere delen integraal overgenomen.
Omwille van de leesbaarheid hebben Wij
moderne spe/linggebruikt en eventuele
schrijffouten in de tekstgecorrigeerd. Het eerste
deel begintin mei 7979. Marianne is dan 73jaar.



Eijsden mei 1919

De eerste kennismaking
“Het stond dan nu zo vast als een paal boven
water. 'k Zou naar kostschool gaan. Prospectus
en al dat zaakje meer Waren aangevraagd en wel
van Eijsden. Op een woensdagmiddag ben ik er
met Mama naar toe gegaan. Tante Gertrude1 -
die is op 't kasteel de Geloes ontvangdame - was
aan 't station. Tante vertelde almaar druk door
hoe blij de zusters, mères moest ik daartegen
zeggen, wel waren om toch eens kennis met
Mama en mij te maken. |k vond dat echt leuk
en was een en al in m'n nopjes dat ik daar zou
komen."

“Het was een mooie aanblik, het pensionaat.
Een prachtig park ervoor en die mooie laan
voor de hoofdingang viel bijzonder in mijn
smaak. Er was gebeld. Een tamelijk oude mère
deed open. "Bonjour mère Aloys/“a”2 zei m'n
tante. Dat verstond ik goed, maar wat ze nog

41,* ill'l" -HHLINI' I '

allemaal meer zei niet. Lieve deugd, ja, 'k zou
daar ook nog Frans moeten spreken. Op school
was ik nog lang de beste niet in de Franse taal.
Bonjour, bonsoíren nog zo'n paar woordjes
verstond ik wel en kon ik vaak goed uitspreken,
maar zo'n hele zin vlug achterelkaar zeggen,
zoals tante, hemeltjelief."

Frans was de voertaal bij de ursulinen en
veel alinea's in het dagboek zijn gewijd aan
Mariannes wisselende successen en progressie
in de voor haar vreemde taal. Ze schrijft bij de
kennismaking wanhopig:
"Zou dan hiergeen mens Hollands kennen?”

"We werden in een mooie grote ontvangkamer
binnengelaten....De directrice kwam binnen.
Een aardig, dik, klein mèretje, leuke oogjes en
een grote bril op. "Tag Fräulein van Wersch.”
Goddank tenminste geen "Bonjour, bonjour".
Duits verstond ik goed. Mama werd voorgesteld
en ik ook. |k moest dan maar zeggen: "Mère

,--I--I'il'pjlifl'll

De grote (feest-)zaal in het ursulinenklooster. Foto: familie Van Wersch

1 Gertrude van Wersch, zuster van vader Edmond. Zij was gezelschapsdame op het kasteel in Eijsden.
2 Mère Maria Aloysia is Gertrude Francoisejanssen, geboren te Maastricht 16-1-1851, gelofte in 1875, overleden

16-8-1923. Onderwijzeres, Maïtresse à externat (directrice van het externaat), Infirmière (ziekenverzorgster).
Haar laatste levensjaren was zij blind.



Clotilde."3 Ze deed zo reuze lief, ach jé, Wat
vond ik dat een aardige mère. En jawel, daar
kwam alweer een andere mère binnen: mère
Alphonsine4. |k moest haar een hand geven
en zei: "Bonjour mère" Dat ging al heel goed.
|k geloof dat ik een goede uitspraak heb; dat
zei tante tenminste ook. |k kon me maar niet
voorstellen, dat tante zomaar al die zusters
van mekaar kan onderscheiden. |k vond dat ze
allemaal op mekaar leken."

“We gingen toen het hele huis door. De
slaapzaal met die grote cellen, die leuke witte
gordijntjes, die met rode linten overdag werden
opengehouden. De toiletzaal, de speelzalen,
de feestzaal, de eetzaal, de pianokamertjes,
de klassen, de kapel, alles kreeg ik te zien.
Leuk vond ik die meisjes allemaal, met die
matrozenjurken, een scheiding in 't midden van
hun haren en twee lange vlechten. Och, ik vond
alles zo aardig, dat ik wel best direct daar kon
blijven."

'Toen we nu alles gezien hadden, dronken
we een kopje koffie en de révérende mère
(oversteS) zou gehaald worden. Hemeltjelief, die
vond ik niet zo erg aardig. Een heel lange zuster
en dik. Een zwart gezicht, tenminste die haartjes
boven haar ogen. Ze keek altijd hetzelfde en
lachte bijna nooit en ook niet maar eventjes."

'Toen kwam alweer een mère binnen, daar
moesten we mère Stanislas6 tegen zeggen. Een
oude mère, maar ook een lieve. Allemaal zeiden

ze dat ik zo groot en flink was voor 14jaar, maar
ze meenden dat ik nog een beetje meer kleur
kon gebruiken. Die zou daar wel komen."

“|k zou na de paasvakantie komen. De volgende
dag thuis heb ik alles aan m'n vriendinnen
verteld. Toen vond ik het toch van een kant een
beetje vervelend weg te gaan van al die lieve
vriendinnen, met wie ik toch soms zo'n reuze
pret gehad had."

Marianne haalt herinneringen op aan haar
vriendinnen met wie ze touwtje sprong,
sneeuwballengevechten hield, over beekjes
sprong. Ze kwam dan vaak te laat thuis en
blijkbaar maakte ze het zo bont dat de ouders
dreigden met kostschool. "...en nu is het
einde/ijk zovergekomen met me. "

Réverende mère Anselma Willame, Foto.' EV

3 Mère Marie Clotilde, Maria Anna Hubertina Elisabeth Lennartz, geboren te Aken 11-5-1875, gelofte in 1899,
overleden 29-5-1929. ln 1917 lid van de Statutaire Vereeniging Mariaschool. Maïtresse au pensionnat sinds
1911(directrice van het internaat). Vakonderwijzeres voor Duits. Conseillère (raadgeefster aan de grote
meisjes). Haar oud-leerlingen spreken steeds met achting over haar. Zij had aktes gym, Hoogduitse taal,
handtekenen, Franse taal en was onderwijzeres. ln 1917 werd zij eervol ontslagen als onderwijzeres lagere
school. ln 1926 kreeg zij eervol ontslag als lerares mulo. Vervolgens kreeg zij wachtgeld, op jaarbasis fl. 2576.
Rond haar vijftigste werd zij ongeneeslijk ziek. Zij overleed op 29 mei 1929.

4 Mère Marie Alphonsine is Elise Peeters, geboren te Blerick 18-10-1856, overleden 20-2-1949. Onderwijzeres.
Gaf Frans, Duits, Engels. Was archivaris en surveillante. Onderscheiden door de koning van België voor de
opvang van Belgische vluchtelingen 1914-1918. ln 1917 lid van de Statutaire Vereeniging "Mariaschool".

5 Révérende mère (moederoverste) is Anselma Willame, 1917-1924, geboren in Mons 19 april 1881, overleden in
Rome op 8 nov. 1961 . Werd overste in 1917; op 13juni 1920 als overste herkozen.

6 Mère Marie Stanislas is M.A. Knipprath, geboren te Aken 11-5-1862, gelofte in 1886, overleden 24-7-1937,
onderwijzeres, Graf rij4, plek 12. Zij was in 1898 tot 1910 directrice van het pensionaat. |n 1910 was zij
novicenmeesteres. Zij zorgde ervoor dat Maarland een kerk kreeg en had de interne leiding over de
Mariacongregatie. Zij volgde Clotilde op als directrice.



Heimwee
Marianne is gearriveerd in Eijsden. Ze is klaar
met een brief naar huis en peinst over haar
familie en vriendinnen. "Hoe zouden ze het
stellen thuis op school? /k kreeg vanmorgen een
kaart Waar ze allemaal op getekend hebben. ”

En uitgebreid beschrijft ze de lol en het kleine
kattenkwaad dat ze met haar 'leuke clubje op
de muziekschool”uitspookte. Ze waren voor
geen kleintje vervaard en klommen zelfs stiekem
via een gammele ladder in de kerktoren. Ze
was ook zélatrice (vurig ijveraarster) van de
Heilige Kindsheid, een belangrijke organisatie
die zich inzette voor de missie. Elke zondag
moest ze daarvoor collecteren. Ze keert met
haar gedachten terug naar de tijd vlak voor haar
vertrek naar Eijsden.

'Thuis was het een drukte, uniformen gepast,
linnengoed gemaakt en gewassen. Dejongens
waren, geloof ik, ook blij dat ik wegging. M'n
oudste broer Leo is al verscheidene jaren
in 't gymnasium in Venray. Paul gaat naar

Bleyerheide na de grote vakantie. Dus zijn
Alphons, Huub en Gijske nog thuis. Dat lieve
Gijsje is nog zo klein. Het heeft nog rokjes aan
en kleedjes."

Nu denkt ze terug aan alle avonturen die
zij samen met haar broertjes heeft beleefd:
schommelen op zolder en dan met de voeten
door de ruiten gaan, circus spelen in de tuin en
knikkeren op straat, wat voor meisjes verboden
was.

"Met Kerstmis werd ik 14jaar. Toen kreeg ik
van alles wat ik in Eijsden gebruiken kon. Een
paraplu, een toiletdoos enzovoort, en ook een
poëziealbum.ja, en nu ben ikjuist anderhalve
maand in Eijsden. Och, en ik ben al zo goed
gewend. Wat was me alles vreemd in 't begin.
|k zie me nog uit Heerlen gaan. De koffer was al
enige dagen tevoren gestuurd, alles netjes er
in. |k heb no. 917. Pa en Ma gingen met me
mee naar 't station. Een mère kwam ons in
Heerlen afhalen. Er waren nog meer meisjes,

Het teken- en schilder/okaal. Foto: familie Van Wersch

7 Iedere leerling kreeg een nummer. Ze Werden in serie gedrukt op een lint orn in kleding e.d. te naaien. Zo kon
men na de was zien van wie de kleding was.



vreemden allemaal. Er Was maar één meisje
dat ik kende: Cis. Toen Werd voor het laatst
afscheid genomen en de trein vertrok. |k had
zulke goede lessen meegekregen van Pa en
Ma. En m'n grootmoedertje dan, die is al 74
jaar en heeft me ook goede vermaningen
meegegeven. Och, en toen ik in de trein aan
alles dacht moest ik opeens bijna beginnen
te huilen. De andere meisjes keken naar me
en ik durfde de zakdoek niet tevoorschijn te
halen, dan Zagen ze het allemaal. |k wilde me
niet zo aanstellen en heb met alle kracht m'n
tranen weggeslikt. Op 't laatste had ik er pijn in
m'n hals van gekregen. Maar ik heb toch niet
gehuild."

|n Maastricht stappen de meisjes over op de
trein naar Eijsden en Marianne heeft alweer
contacten gelegd met twee meisjes. l'/k Was
a/ best met hen op dreef toen We in Eijsden
kwamen.”

Pensionaire
“Ta nte was aan het station. "Bon/our, bonjour'i
zei ze en zij zou in 't vervolg steeds Frans met me
spreken. Dan leerde ik het goed. Mère Clotilde,
die lieve kleine mère, stond in 't begin van de
laan. Ze kwam al direct op ons aan lopen en gaf
mij een zoen! |k schaamde me, Want alle andere
meisjes die langs kwamen keken en lachten.
"Tag /iebes Kind, Wie geht's der /íeben MamaP”
zei ze toen. Toen ik dan alle nieuws verteld had,
nam tante afscheid en ik ging aan mère Clotildes
hand naar binnen."

“Ze bracht me op de speelplaats bij de andere
kinderen, die allemaal met groepjes twee aan
twee of met z'n drieën rondwandelden. Ze
bracht mij bij twee meisjes; daar moest ik dan
maar netjes mee wandelen. Gauw kwam er
een derde bij. We mochten vandaag en morgen
nog Hollands praten, zei de mère, maar daarna
altijd Frans, anders kregen We slechte punten.

Pensionaires in 7979. Foto.' EV 7629



|k bofte met die meisjes. Een vertelde me dat
zij al tweejaar in Eijsden Was, en conseillère
was, raadgeefster van de congregatie. Daar
kwamen alleen meisjes die altijd de goede
kaart hadden. Ze liet me een insigne zien. De
andere twee waren ook in de congregatie. De
grootste, ze heette Marietje, had elke zondag
het rode lint. Dat kreeg men als men een 9 voor
alles had: voor orde, gedrag, vlijt, beleefdheid,
goede houding en language (de hele week Frans
spreken). Martha, het derde meisje, had al eens
twee keer het witte lint gehad omdat ze een 10
voor alles had. Mij ging de adem weg. Zou ik met
hen moeten concurreren? Waren ze allemaal
zo braaf hier op het pensionaat? Wat zouden ze
thuis blij zijn als ik eens een 9 voor alles kreeg.
Dan geloofden Pa en Ma het toch niet, dat weet
ik zeker."

Marianne vindt het maar een twijfelachtig
genoegen om op te moeten trekken met deze
drie braveriken. Ze zat helemaal niet graag bij
"die rare meisjes". Maar in de zevende klas vond
ze wel een leuk stel meisjes.

Clotje
"Ze vroegen me of Clotje een tante van me was.
Clotje? Weet ik nou wie dat is.
"Nou, alsje dat beter verstaat: mère Clot/lde. "Ik
moet lachen om die naam.
"Wel neel hoe komenjullie daarbij dat ze een
tante van me is?”
"Nou die is zo poes/lef tegen je. je moet haar
eens leren kennen. Hemelt/elief, overal Waarje
even staat te praten, komt zij en krijgje slechte
punten. ”

"We hadden eerst taalles van een mère met een
witte kap. "Dat is nog een novice'fi zeggen de
meisjes. "Daar moeten We soeur tegen zeggen.”
Ze heet soeur Laurences. Ze vroeg hoe ik heette,

en ik zei: "Mar/anne". En toen zeiden de meisjes
allemaal: "Och, Wat een rare naam. "Ze spreken
trouwens hardop en allen door mekaar, bij die
soeur, en lopen zomaar uit de klas. Die durft
niets te zeggen geloof ik. En ze draaiden zich
allen naar me om en keken zo. |k begon bijna te
huilen en ik had medelijden met die arme soeur.
|k ben die week erg braaf geweest, want ik had,
toen de punten werden voorgelezen, een 8 voor
alles. Trees, zo'n dikke, die rechts van me zat,
vroeg me of ik altijd zo'n goede punten had en
zo braaf was. |k was woedend op haar. Zouden
ze nu denken dat ik zo'n heilige boon was? |k
kende toch niemand de eerste week; kon ik dan
in m'n eentje zitten spektakelen."

Marianne vertelt dat elk meisje in de klas een
eigen pupiter (= lessenaar) heeft en dat op de
gang een groot bord hangt met Silence (= stilte)
erop.
Op zondag schrijft ze weer verder in haar
dagboek onder andere over een partijtje
korfballen. Ze bleek het goed te kunnen. Als
ze weer terug naar de klas moeten, heeft haar
groepje gewonnen met 2-0.

Ramenklimmen
"Van blijdschap heb ik tegen de bal geschopt
en opeens vloog hij de salle de peinture
(= tekenlokaal) binnen. |k sprong op de
vensterbank en ging de bal even halen. Toen
ik hem had en midden op de vensterbank
zat om uit het raam te komen, stond opeens
die lange mère Raphaëlle9 daar. De anderen
riepen: "Gauw, gauw/"Ze riep me, en ik heb een
reuze uitbrander gekregen, en twee punten
voor gedrag. En ze zei ook nog: "Foei, is dat wat
voor een jong meisje, voetballen en dan ramen
klimmen". |k moest haar excuus gaan vragen, zei
Trees. Dat moetje hier altijd als je wat gedaan
hebt en dan doen ze soms één punt eraf."

8 Soeur Laurence is Elisabeth Elter, geboren Rotterdam 2-3-1896.
9 Mère Marie Raphaelle is Petronella Goverdina Lochmann van Bennekom (bijnaam Brugman), geboren te

Semarang (Indonesië) 15-04-1873, gelofte 1900, overleden 14-06-1946, Naaimeesteres, handwerken,
gymnastiek, schoonschrijven op de kweekschool. Maitresse du noviciat van 1908 tot 1911. Onderwijzeres
lagere school in Haelen en Eijsden. ln 1925 kreeg zij pensioen: over het tijdvakjanuari tot maart 1925 fl. 96,-.
Zij was toen 51 jaar.



Inmiddels maakt Marianne zich los van het
brave drietal, dat aanvankelijk aan haar was
gekoppeld. Zij houdt meer van de wildebrassen
in de klas: Anny Leenartz en vooral Trees. Ze
halen samen heel wat ondeugende streken uit.
Na het standje van mère Raphaelle gaan ze "met
een hele slíer de speelplaats intérieur op. ”

"Mijn bloes hing over m'n rok en m'n haren
zaten wel wat in wanorde; die waren losgegaan
van 't défenderen (verdedigend spelen). Nee
maar, nu kom ik in de klas, en word vriendelijk
door mère Isabelle10 verzocht de gang op te
gaan en wat fatsoenlijk m'n haren te doen en
mijn bloes in mijn rok te duwen. Ik had mijn
haren, geloof ik, een beetje vast gevlochten
want de vlechten stonden recht van mijn hoofd
en toen ik binnenkwam, lachten de meisjes. Ik
durfde bijna niet naar mère Isabelle te kijken. Ze
nam haar puntenboekje uit de zak en tekende
iets op. Ik ben toen maar snel op m'n plaats
gegaan, want ik was bang dat ik voor de tweede
keer de gang op zou moeten."

Marianne vertelt vooral uitgebreid over wat ze
samen met haar vriendinnen zoal uitspookte op
school. Klein kattenkwaad, maar door de zusters
wel telkens bestraft met slechte punten voor
gedrag. Maar Marianne is liever een kleine rebel
dan een braverik.

Steveletten
"Nu ben ik bijna een hele week braaf geweest
en vanmiddag in de studie bederf ik de hele
boel weer. Ik zat naast Trees. M'n schoen begon
ineens zo te knellen. Ze waren me dan ook
geen maat te groot. Ik moest er 's morgens op
z'n minst een half uur aan rijgen. Het waren

steve/etten (laarsjes) tot bijna onder m'n knie.
Ik had even m'n schoen losgemaakt, maar
toen ik hem helemaal uitdeed, zag ik dat mijn
dikke teen door m'n kous stak. Ik liet het even
aan Trees zien en aan Anny Leenartz die voor
me zat. En opeens hebben wij het alle drie
uitgeproest. Mère Alberta11 was in de studie; die
kende m'n naam nog niet. Ik heb gelachen onder
de bank en ik kreeg mijn schoen niet meer aan
van zenuwachtigheid. Opeens:
"La nouvelle à la porte, s'il vous pla/t. ”

"Trees, Wat zegt ze?'§ vroeg ik.
"Datje eruit moet. "En voor ik het goed verstaan
had zei mère nog eens:
"La nouvelle à la porte, svp.”
Oja, nouvelle is nieuw, la porte is de deur. Toen
zei ze nog eens op z'n half Hollands: I'Vlug Watl”
Ik had mijn schoen nog niet aan, en dus ben
ik maar met m'n schoen in de hand en het gat
in m'n kous naar buiten gegaan. Na de studie
hoorde ik van mère Alberta dat ik 2 punten had
wegens verstoring van de orde."

Bezoek
"Och, wat is dat toch leuk geweest. Ik werd
verleden zondag na het diner geroepen door
mère Aloyis van de poort. Ik vloog de gangen
door, en daar zat in de parloir(= spreekkamer)
m'n liefste Papa. Fijn! Ik mocht met Papa het
dorp in. Hij heeft sinaasappelen voor me
gekocht en zuurtjes. En ik hoefde pas om 8
uur binnen te zijn. Pa vroeg of ik al goed kon
wennen. Nou en of! En ik moest goed opletten in
de klas, zei hij. Nou, in de klas kan ik beslist goed
mee, dat zeiden de zusters zelf. Met rekenen
ben ik de anderen al lang voor. We hebben de
rekenboekjes van Stap voor Stap.” En hoe gaat
het met Fran5?”vroeg Pa. Daar kan ik al goed

1° Mère Marie Isabelle is Catharina Mariajeanne Hamer, geboren te Eindhoven 8-11-1887, gelofte 1914,
overleden 15-12-1965. Had actes gymnastiek en Nederlands (?). Werkte op het pensionaat en externaat. Gaf, na
het behalen van het diploma MO boekhouden, enkele maanden les aan de hbs in Maastricht. Werd daarna
hoofd van de ulo in het pensionaat totdat Mère Laurence Susijn die taak overnam. Daarna werd zij hoofd van
de lagere school.

11 Mère Marie Alberta is Lucile L.M. Defourny, geboren 7-6-1880, gestorven 30-11-1960. Had diploma's MO
Frans en dactylografie/stenografie Frans. Zij schreef haar testament: eenderde was voor de heilige missen voor
overleden familieleden, eenderde voor de missie en goede werken en eenderde was voor het klooster. In 1958
schreef zij: "Ik heb niets meer, ik heb alles besteed aan goede werken."



mee voor de dag komen. |k had verleden studie
nog aan mère Thérèse12 gevraagd: "Puis-je
avoir /es c/efsai oub/ié mes /ivres, ma mère. ”

(Mag ik de sleutels hebben. |k ben mijn boeken
vergeten, mère). Anny had me dat voorgezegd."

Marianne vertelt haar vader ook over de
avonturen met het korfballen en de steveletten.
Hij moet erom glimlachen maar waarschuwt
wel dat ze braaf moet zijn, haar ouders plezier
moet doen zodat de zusters door haar ijver en
goed gedrag tevreden kunnen zijn. Als Papa
vertrekt, is Marianne vol goede voornemens,
maar nauwelijks is de dag voorbij of er gebeurt
weer van alles: er vliegt een schoen over de
boiserie(= houten tussenschot, dat open is
aan de bovenkant) van haar chambrette(=
slaapkamertje) en van het een komt het ander.
Dit keer wordt ze door mère Thérèse betrapt en
vermaand.

"Och, die mère Thérèse is zo'n raar mens. Mijn
vriendinnenclub zegt "de met mos begroeide
tanden”tegen haar. Ze heeft zulke lelijke
tanden. We zijn ook al eens in haar cel wezen
kijken. Haar tandenborstel is ook groenachtig.
Dat is toch vies."

Ochtendritueel
"We staan om ongeveer kwart over zes op. Er
gaat dan een reuzegrote bel. Dan komt mère
Thérèse kijken ofje op bent. Eerst moet men z'n
onderrok aandoen, dan de peignoir erover en
de gordijnen opentrekken. Dan het bed netjes
afleggen en de matras omdraaien. Het onderste
laken moet met de grote zoom naar beneden,
en het bovenste moet met de zoom naar boven.
Als het dan teruggeslagen wordt is de zoom
goed. Als we klaar zijn gaan we naar de kapel.
Daar hebben we mis tot kwart over zeven, half
acht. De kapel is erg mooi."

12 Mère Thérèse is A. Blendef, geboren 17-3-1888.

"Om half negen begint de klas tot kwart voor
tien. Een kwartiertje suspension (= pauze) en
dan weer klas tot kwart voor twaalf. 's Middags
van twaalf tot half een diner. Daarna speeltijd
tot half twee. Hier is ook een tennisbaan, maar
die is alleen voor de groten, de marguerites (=
margrieten)."

Groepjes
"ja, we zijn hier allemaal in groepjes volgens de
leeftijd verdeeld. Tot negen jaar de pacquerettes
(= madeliefjes); tot twaalfjaar de i//o/erres
(= viooltjes); tot vijftien jaar de b/uets (=
korenbloemen); tot twintig jaar de marguerites.
Dat zijn al zulke grote meisjes. Twee Engelsen
zijn erbij, lang en mager, met hun haren heel
kort geknipt. Een heet Victoria, en de andere
Céleste. |k ben bij de b/uets en de mère van de
groep is Clotje. 's Zondags mogen we in het park
wandelen en ook het kriketspel (croquetspel)
gaat daar bijzonder fijn. 's Avonds laat mère
Clotilde de (slinger-)grammofoon spelen. Altijd
zingt Carusoß, maar de grammofoon klinkt wel
wat vals, geloof ik. Dat zegt mère zelf ook. Wij
mogen er nooit aan draaien."

Middagritueel
"ln de middag hebben wij weer klas tot kwart
over drie, daarna goúter14, en van vier tot
half vijf heb ik piano-oefenen. Als de studie
afgelopen is gaan we allemaal gauw de cour
op. We wippen en spelen nalopertje op de
carrousel."

Eigenlijk mag dat niet. Natuurlijk worden
Mariannne en haar vriendinnen weer eens
betrapt, maar dit keer loopt het met een sisser
af.

Toneel en zang
"We hebben elke avond lof deze maand. En
's avonds, na het souper, handwerken. Veel
meisjes zijn er 's avonds niet bij. Ze moeten
voordragen op 21 juni op het grote feest van
de réverende mère. Ze spelen Das Ge/gerkinde/

13 Enrico Caruso, een bekende Italiaanse tenor (1873-1921).
14 Letterlijk: proeverij. Hier wordt een vieruurtje bedoeld.
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en nog verschillende kleine stukken Worden
gespeeld. |k zou erg graag meedoen, maar mère
Clotje zei dat ik in november mee mag doen.
De rollen Waren al verdeeld voor de vakantie.
Vanavond is repetitie in de grote speelzaal.
We mogen nog niet gaan kijken. Wel moet ik
met het eerste zangkoor mee zingen. Oh, zo'n
mooi lied. Vierstemmig. Am Wa/drand steht ein
Tannenbaumß."

Marianne vertrouwt haar dagboek nog wat
onschuldig kattenkwaad toe, dat haar natuurlijk
weer op een berisping Was komen te staan. Dan
komt er nieuws van thuis.

"Vanmiddag heb ik een brief van Mama gehad
en vanmorgen een van Paul. Die is nu ook al
hoog en droog op kostschool. Als die zich zo
goed gewent als ik dan gaat het nogal. Het is
leuk als men veel post krijgt. |k heb ook al een
brief van Leo gekregen. Hij schreef dat ik hem in
het Frans moest terugschrijven. Maar dat kan ik
nog niet."

“Het is al half negen en ik zie nog altijd genoeg.
|k heb m'n gordijn een beetje teruggeschoven.
Mère Thérèse slaapt toch al. Als mère Félicité 16
er is, laat die me 's avonds een half uurtje lezen.
Ze slaapt tegenover me. |k heb mère Félicité
erg graag. De kinderen vinden haar reusachtig
streng."

Voor mère Félicité spaart Marianne KWatta-
soldaatjes en zilverpapier. Als ze 150 soldaatjes
heeft, krijgt ze van mère Félicité een "mooi
prentje". Soeur Anna17, die de slaapzaal poetst,
vindt ze ook l'een /iefmens".

"Ze is veel kleiner dan ik ben. We geven haar
altijd de resten zeep. Ze heeft dat graag. En
ze heeft mij vanmorgen een balletje gegeven
van bonte wol. Dat maakt ze zelf met soeur
Francisca18. Die poetst vieze klassen en de grote
gang. Eens in de Week komt soeur Innocentia19
met het stofkammetje. Dat voel ik nog. Die kamt
zó hard tot achter in de hals, dat men rode
strepen in de nek krijgt. Maar de volgende Week
vlecht ik vlug m'n haren vóórdat ze bij mij is en
dan doe ik net alsof ik vergeten had, dat ze me
komt kammen."

Zondag 16juni 1920
Naar het kasteel
"Heerlijk, ik heb een grote doos appels van tante
gekregen. De knecht van het kasteel kwam ze
brengen. |k ga morgen naar tante, de hele dag.
|k ben erg nieuwsgierig om de graaf en gravin te
zien. Goddank, die verstaan ook Wat Duits."

"Verleden zondag om deze tijd zat ik heel deftig
op 't kasteel. Och, Wat vond ik het daar mooi. En
mevrouw de gravin en mijnheer de graaf, wat
een lieve mensen. En zo gewoon doen die. Niets
geen complimenten maken ze daar. |k heb bij
tante een briefvan vijf bladzijden naar Pa en Ma
geschreven over hoe ik daar alles vond."

15 Wellicht “lm Walde steht ein Tannenbaum", een bekend Duits volkslied uit het Russisch vertaald?
16 Mère Marie Félicité isjeanne Sophie M.j. Rahier, geboren Brussel 18-12- 1879, gelofte 1907, overleden

14-3-1953. Diploma kalligrafie. Groot talent voor teken- en schilderkunst. Overste in Eijsden van 1924 tot
1930. Zij wasjarenlang hoofd-surveillante. Waar zij de leiding had heerste orde en tucht.

17 Soeur Anna Carduck, geb, 11-11-1873, overleden 2-3-1956. Verzorgde de maaltijden in het pensionaat.
18 Soeur Francisca is Gertrud Lentzen, geboren te Neusen (Terneuzen?) 21-3-1877, gelofte 1899, overleden

21-1-1953. Werkzuster in de wasserij. Hield de klaslokalen schoon, verzorgde bloemen en planten en sloot
iedere avond de ijzeren poort van de speelplaats.

19 Soeur Marie Innocentia is Sophie Fassbender, geboren Oberzier (D) 12-3-1886, overleden 2-9-1933. Zij zorgde
voor het linnen.



"Om kwart over negen kwam tante me halen.
Fijn weertje trof ik. We hadden juist allemaal
nieuwe uniformhoeden voor de zomer
gekregen: grote, witte panamahoeden, uit de
missie van Suriname. Het kasteel ligt ongeveer
tien minuutjes van het pensionaat af. Eerst
komt een grote laan en dan gaat men onder
zo'n poort door. Daar zijn links en rechts de
stallen. Dan komt men op de grote plaats voor
het kasteel. Heel achter zag men de Maas.
Rondom het kasteel veel water. Oh, ik vond het
prachtig. Alles met bloemen. We gingen over het
bruggetje, de hoofdingang. We kwamen bij de
grote fontein. Die sprong zo hóóg."

“|k werd voorgesteld aan meneer de graaf en
mevrouw de gravin. Toen we dineerden in de
grote eetzaal, waar altijd een bediende achter
ons stond, moest ik vertellen hoe ik al gewend
was. |k kon natuurlijk niet anders zeggen
dan dat ik uitstekend gewend was. Mevrouw
de gravin zei dat ik elke eerste zondag in de
maand mocht komen. En de volgende maand
zijn de twee kleine comtesjes daar. Dat zijn de
kleindochtertjes van mevrouw de gravin. Dan
kunnen we samen mooi spelen. Een is 11 jaar en
de andere is pas 6jaar. |k verheug me er al erg
op. Mevrouw de gravin zei dat ik de volgende
keer geen Hollands meer mocht spreken. De
twee gravinnetjes verstaan dat niet."

Kasteelinterieur
“Na het diner ging mevrouw de gravin met me
door het hele kasteel en gaf me ook mooie
kaarten, allemaal foto's van het kasteel. En
mevrouw gaf mij een mooie kaart waar zij zelf
op stond met meneer de graaf erbij. Er is een
prachtige Franse tuin aangelegd. Die heeft een
heer uit Versailles gemaakt, vertelde tante. Ze
vertelden me ook van een miraculeuze kapel2°.
We gingen het hele kasteel rond. Schitterende
zalen, helemaal met eikenhouten muren met
reusachtige schilderijen en portretten van
graven en gravinnen. Dan kwamen wij door
een prachtige vestibule. Daar stond een kast
met allemaal Chinese figuurtjes. Echt porselein.

Meer dan duizenden guldens is dat waard,
zei tante, en ze zijn ook al héél oud. Grote
portretten hingen ook daar. Tante zei dat het de
Ahnenga/eríe (portretten van voorouders) was.
Die spookten daar 's nachts door het kasteel.
Zoiets geloof ik niet."

"We gingen door die vestibule en kwamen aan
twee reusachtig grote zalen. De muren waren in
zilvergrijs leer met goud geborduurde bloemen.
Over stoelen en fauteuils was hetzelfde leer
met eveneens gouden bloemen. Op de grond
karpetten in juist dezelfde kleur met dezelfde
bloemen, alles in dezelfde stijl. "Louis XV', zei
tante. Dan kwamen we in een grote biljartzaal.
Ook weer even mooi. Och, ik heb toch zoveel
gezienl"

Kasteelpark
"Het park was ook prachtig. Vanuit de
hoofdingang zag men op de fontein uit en die
prachtige laan, die aan de Franse tuin grenst.
Grote bakken met geraniumboompjes versieren
de ingang. Vanuit het voorhof kan men prachtig
de stallen en garage zien. Vanaf de Maas,
die achter langs het park loopt, kan men het
kasteel magnifiek zien. Alles is daar even mooi.
Mevrouw de gravin zei dat ik de groeten aan de
mères moest bestellen en zeggen dat ze met
de pensionaires gerust door het park konden
komen wandelen. |k heb het al aan mère
Clotje gezegd en die vond het fijn. Ze beloofde
het eens te doen. We kwamen aan het grotje
van Lourdes, dat helemaal achter in het park
was. Och, wat was het daar mooi: helemaal
tussen het groen verborgen staat Onze Lieve
Vrouw van Lourdes. Daar hebben we wat
gebeden en ik dacht: Was Mama toch eens hier.
Wat zou die dit alles toch mooi vinden. Mevrouw
de gravin had een stok bij zich waar ze op
steunde want ze is al oud. |k vroeg of ze mij ook
soms in de arm wilde nemen. Dat heeft ze toen
ook gedaan. Ze vond het echt leuk dat ik alles zo
mooi vond. |k heb toen ook gezegd dat ik alles
aan Mama en Papa zou schrijven. Dat heb ik 's
middags ook gedaan."

2° Het mirakel is een legende uit 1370 over een bloedende hostie.
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ÉEL; J-'fi' .„

De kastee/tuin. Foto.' familie Van Wersch

“Er was ook een tennisplaats. Vanaf die
tennisbaan hadden we weer een prachtig
gezicht over de groente- en fruittuin naar het
kasteel. Overal waar we keken was het even
mooi. We hebben zeker drie kwartier gelopen,
voordat we door het park weer in het kasteel
kwamen. Toen ben ik met tante een wenteltrap
opgegaan. Och, en toen vertelde tante weer van
de boze Geister(spoken). Tante slaapt op de
tweede vestibule naast de kamer van de kleine
gravin Hélène en haar gouvernante. Tante heeft
een prachtige kamer. Op de grond, op de muur
en op de stoelen allemaal hetzelfde leer. Een
prachtig uitzicht op de Maas. Toen heb ik die
reuze brief naar huis geschreven."

HñSTFEL ÉHSDFN

Na de thee en het souper gaat Marianne weer
terug naar het pensionaat. Ze valt huilend van
heimwee in slaap. "Hè, ik had toch ineens zo'n
raargevoel. /k dacht aan tante die zo lief voor
me Was. Aan /l/la en Pa en aan de jongens. ”

Ze heeft een groot stuk chocola en zuurtjes
gekregen van de gravin. De volgende dag heeft
ze er samen met haar vriendinnen van gesmuld.
Ook als de moeder van Trees komt, wordt er
weer volop gesnoept.

"Trees heeft bezoek van haar Mama gehad.
Trees haar Pa is al vierjaar dood. Alle drie de
kinderen zijn op pensionaat. Paula is bij de hele
kleintjes. Teun en Trees bij mij. Hun Pa was
apotheker. Trees had me laten roepen toen
haar Ma er was. |k vond het echt fijn en heb een
uur met hen in het park gewandeld. En snoep
had haar Ma meegebracht! Pralines, zuurtjes,
Kwatta-sigaretten van chocolade. En we hebben
nu al alles op. We eten altijd samen."



Feest van moeder overste21
"Nu is het mooie feest van de réverende mère
voorbij. Och, Wat hebben ze mooi voorgedragen:
prachtige stukken en lange! Het heeft geduurd
tot 11 uur. En toen kregen we allemaal een
glas van een soort warme rode wijn met
koekjes. Mijnheer de rector was er ook bij.
Och, we hebben ons zo goed geamuseerd en
mooi gezongen hebben we ook, dat zeggen
alle mères. Ze hadden de réverende mère een
portret laten vergroten. Och, zo mooi. En een
klein groen wagentje hebben ze cadeau gedaan
voor als we op wandeling gaan, om wat te eten
mee te kunnen nemen. De dag erna was het
grote diner. |n de grote feestzaal stonden tafels
mooi versierd met bloemen. En zoveel als we
gehad hebben van fruit, koekjes, en pralines...
zoveel als we maar wilden. Ook nieuwe
aardappeltjes met dikke bonen. Die kregen we
thuis ook altijd en die heeft Papa zó graag. |k
wou maar dat hij hier was geweest."

Naar Valkenburg
Op 28juli 1920 krijgt Marianne grote vakantie.
Ze heeft een mooi rapport. Maar voordat
het zover is gaan de pensionaires eerst nog
een uitstapje maken: naar de catacomben in
Valkenburg.

"Op een dinsdagavond - we zaten juist aan tafel
voor het souper - komt mère Stanislas binnen
en zegt: ll/k heb slecht nieuws voorjul/ie. ” Wat
zou dat nu zijn? 'ju/lie hebben geen recreatie
vanavond, jul/ie gaan vijfminuutjes buiten na
het souper, dan avondgebed, en daarna direct
naar bed. "Ze keek zo raar. Wat zou er toch
gebeurd zijn? Hadden we allemaal straf? Er was
toch niets bijzonders gebeurd? 'ja'j zei mère
toen verder, "ju//ie moeten morgen heel vroeg
opstaan, We gaan naar Valkenburg. "Allemaal
hebben we in de handen geklapt en hoera
geroepen. We liepen van onze plaatsen af. Trees
was direct bij me. Een leven als een oordeel. De
arme mère belde en belde, maar kreeg ons niet
stil. Nou, dat was me een plezier!"

"We zijn in de catacomben geweest en boven
op de Wilhelminatoren, en daar zag ik de
Heksenberg door de verrekijker. Als ik daar
gestaan had, was ik vlug even naar huis gelopen.
|k heb een massa kaarten gestuurd. Aan Leo en
Paul ieder twee, aan tante Fraiteken, aan Pa en
Ma en Oma. Aan Maria Gulpen, die is bij ons 3
jaar meid geweest en is getrouwd, en ook aan
mevrouw de gravin."

Nog eens naar het kasteel
Vier weken voordat de vakantie begint gaat
Marianne nog eens op bezoek op het kasteel.

"De gravin de Liedekerke was daar. Dat is een
dochter van de gravin en een dochtertje van
haar is de kleine gravin Hélène. Zij is elfjaar. Ze
heeft nog twee broers, graaf Réné van 15 en
graaf Raphaël van 17jaar. De andere dochter
van de oude mevrouw de gravin is gravin
d'Oultremont. Zij is de Mama van Alix, die 6
jaar is. Alix heeft nog vier broers (de oudste
is 18jaar). Die zijn in Engeland. We zijn met
ponywagens uitgereden, en zij hebben mij 's
avonds naar het pensionaat gebracht. Elke
keer als ik daar geweest ben, moet ik 's avonds
huilen."

"Maar nu de concours (= proefwerken) achter
de rug zijn ben ik blij. De grote koffer is al
ingepakt. We hebben ongeveer acht weken
vakantie tot 21 september. Heerlijk.
"Nog één nachtje slapen, slapen op één oor.
Dan gaan we al tezamen, tezamen naar het
spoor.
Dan roept ons conducteurtje: "Vooruit, vooruit,
vooruit."
Dan gaan we al tezamen dat vieze Eijsden uitl"
Dat zingen ze hier lustig allemaal."

Einde deel 1.

21 Vermoedelijk een feest ter gelegenheid van de herbenoeming van de réverende mère Anselma Willame op
13 juni 1920.
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Kent u ze nog?

Wat een brave kindertjes! Het is de kleuterklas van mère Letitia in het voorjaar van 1959. De
fruitbomen staan in bloei, de meizoentjes steken hun kopjes op en iedereen lijkt tevreden.

Wie zijn deze kindjes? Herkent u uzelf of een familielid, buurtbewoner of speelkameraad? Laat het ons
dan Weten!



Zigeuners in Eijsden 1886 - 1887
De temperatuur is rond het vriespunt en er is een beetje sneeuw gevallen op dinsdag 21 december
18861 als een grote groep zigeuners door de Belgische politie de Nederlandse grens bij Eijsden
wordt overgezet. Wat beweegt de Belgische politie tot deze actie? Waarom heeft de Nederlandse
marechaussee de zigeuners eerder naar België uitgezet en weigeren de Belgische autoriteiten hen
toe te laten?

Om precies te begrijpen waar het hier om
gaat, moeten we ongeveer zeven à achtjaar
teruggaan in de tijd. ln 1878/1879 heeft de
gezant van Oostenrijk-Hongarije de Nederlandse
overheid verzocht de broers Kaldaras en
hun families toestemming te geven om in
Nederland rond te trekken. Het is een groep
zigeuners uit Hongarije met een goede reputatie.
Bovendien heeft hoofdmanjean Kaldaras een
in het Frans opgestelde brief aan de minister
vanjustitie gestuurd. Hierin geeft hij aan dat
de groep bestaat uit respectabele personen,
voornamelijk ketellappers, die over voldoende
middelen beschikken en ook in het bezit zijn
van de benodigde passen. Ze hebben niets uit
te staan met de bedelende vagebonden die een
slechte indruk achterlaten bij hun trek door ons
land. De Nederlandse overheid geeft de groep,
die bestaat uit twaalf volwassenen en twintig
kinderen, toestemming om in Nederland rond te
trekken. Eerst verblijven ze in en om Maastricht.
Van daaruit trekken ze verder Nederland in. ln
september 1879 gaan ze via Tilburg en Breda
naar België.

Via Amerika naar Eijsden
Op 17 september 1886 reist een groep
zigeuners onder leiding van Giovanni (Jean)
Kaldaras, vanuit de haven van Antwerpen met
een schip van de Nederlands-Amerikaanse-
Stoomvaart-Maatschappij (NASM) naar New
York. Daar aangekomen worden zij door de
Amerikaanse autoriteiten geweigerd. Giovanni
tekent protest aan, maar dit mag niet baten
en de groep keert na veel geharrewar begin

1 www.meteobelgie.be

Door Eddy Piters

oktober met het stoomschip W.A. Scholten
terug naar Europa. Ze arriveren op 6 november
1886 met naar schatting 45 personen in de
haven van Rotterdam. Ze beschikken niet meer
over hun woonwagens en worden naar België
doorgestuurd. Op 8 of 9 november zetten
de Nederlandse autoriteiten hen bij Zundert
de grens over. De Belgen sturen hen echter
op 16 november weer terug naar Nederland.
Een poging tot uitzetting naar Duitsland op
of omstreeks 8 december mislukt, evenals
herhaalde pogingen hen terug te sturen naar
België. Tenslotte komt de groep vast te zitten
aan de grens bij Eijsden.

Bezienswaardigheid
Op dinsdagavond 21 december verneemt de
bevolking van Eijsden dat een groep zigeuners
aan het station uit de trein is gestapt. Meteen
worden burgemeesterjean Dubois2 en de
marechaussee gewaarschuwd. Zij hebben de
45 zigeuners aan het station afgehaald en naar
een weiland bij de ziekenbarak van het dorp3 op
het Veldje gebracht. Zij brengen hier de nacht
door. Telegrafisch is er om assistentie vanuit
Maastricht gevraagd. Marechaussees hebben de
wacht gehouden bij de ziekenbarak en de nacht
verloopt rustig.

De volgende dag stromen mensen toe om
de vreemde groep te bekijken. Volgens het
Haarlemsch Dagblad zijn het er duizenden. Zij
zien l'een hoop mannen, vrouwen en kinderen
in de Wa/ge/íjkste lompen gehuld". Hun leider,
Giovanni Kaldaras, is zes voet lang, bijna 1.90m,

2 https://n|.wikipedia.org/wiki/Lijst van burgemeesters van Eijsden. Uit Eijsdens Verleden nummer 21, blz. 12.
3 Zie pag. 21.
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een opvallende lengte in die tijd.4 Hij heeft zwart,
golvend haar tot op zijn schouders. Overal Waar
hij gaat Wordt hij gevolgd door zijn vrouw, een
oude zigeunerin die met een gebroken been
op een ladder zit en door vier mannen wordt
gedragen.

Patstelling
Op verzoek van de burgemeester onderzoekt
de marechaussee of de Belgische grens naar
Moelingen open is. De Maas staat te hoog om de
groep met hun omvangrijke bagage-C' via de rivier
te vervoeren en dus is de enige optie via de weg.
Een Belgische gendarme die poolshoogte komt
nemen, ziet dat de zigeuners richting de grens
worden gedirigeerd. Snel neemt hij de trein
naar Visé om van daar met zijn manschappen te
paard weer naar de grens te ijlen.

Burgemeester Dubois en de marechaussee
dringen er bij de zigeuners op aan zich te
haasten. Vier werklui van de gemeente dragen
de oude vrouw. De bagage wordt op twee
wagens vervoerd. Zo komen zij bij de grens aan,
enige minuten eerder dan de Belgische politie.
De Nederlanders bezetten de weg naar Withuis
en de Belgische politie belet de zigeuners om
op Belgisch grondgebied te komen. Zij slaan
daarom hun kamp op tussen de Nederlandse
en Belgische grenspalen op ongeveer 15 tot 20
minuten afstand van Eijsden.

Voedselhulp
De groep bestaat uit zeven of acht gezinnen
met erg veel kinderen. Nog dezelfde dag heeft
de burgemeester tien broden laten brengen en
hout om vuren aan te leggen. Meteen zetten
de zigeuners tenten op langs de grote weg
(Rijksweg) en gaan eten koken. Ook van de
bewoners van Withuis krijgen zij voedsel en
brandstof. Uit Moelingen komen aardappelen.
De week erop kamperen de zigeuners nog
steeds in het niemandsland bij de grens. Het
weer is inmiddels veranderd. Het is koud, het
sneeuwt en waait hard. Voortdurend komen van

4 www.wetenschap.infonu.n|
5 Volgens het Haarlemsch Dagblad: 3000 kilo bagage.

heinde en verre mensen kijken hoe de zigeuners
overleven in de ijzige kou, zonder schoenen,
onder een stuk doek bij een houtvuurtje.

Diplomatiek overleg
Inmiddels hebben vertegenwoordigers van de
Nederlandse, Hongaarse en Servische regeringen
contact gehad. Na hevig diplomatiek getouwtrek
wordt er uiteindelijk een beslissing genomen. De
regeringen zullen ervoor zorgen dat de mensen
terug naar huis kunnen worden gebracht.
Door deze regeling krijgt de groep op 25
december een wei op Nederlands grondgebied
toegewezen en wordt alles vanaf die datum
door het Rijk vergoedfi. Iedere dag krijgen zij een
kar brandhout en voldoende levensmiddelen,
maar het is en blijft een ellendige bedoening.

Terugkeer
Een week later bivakkeren de zigeuners nog
steeds in de wei. Uit nader onderzoek is
gebleken dat de groep uit Hongaren, Serviërs
en Grieken bestaat. Helaas brengen de
onderhandelingen met de Hongaarse regering
niet wat ervan verwacht wordt. Op 7 februari
1887 is de situatie nog onveranderd. Het weer
is normaal voor de tijd van hetjaar. Weinig
neerslag en af en toe wat zon. De temperatuur
is een paar graden boven nul. Eindelijk worden
de vijftien Hongaarse zigeuners naar Passau
en de achttien Serviërs naar Wenen gebracht.
De twaalf Grieken worden per boot naar hun
vaderland vervoerd. De Nederlandse consul
aldaar zal hun belangen verder behartigen.
Naast hun eigen bagage nemen ze allen
de gloednieuwe dekens, verstrekt door het
gouvernement, mee. De onderhandelingen met
de drie landen waaruit de zigeuners komen, zijn
uiteindelijk betrekkelijk vlot en gunstig verlopen.

Bende, troep, vrijbuiters
Dat de zigeuners overal een slechte naam
hadden blijkt onder andere uit de berichtgeving
in de Limburger Koerier in die dagen. Vrijwel
nooit wordt het woord "mensen" gebruikt

6 Het onderhoud, betaald door de Nederlandse regering, bedraagt 13 gulden per dag. Tegenwoordig is dat
ongeveer 165 euro (http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl).



maar Wordt gesproken over I'hende”, IItroep/1
llongenoode vrijbuiters'i l'onaangename gasten ”.
ln een lang betoog van 24 december 1886
schrijft een journalist van de Koerier dat het
gaat om I'Bohemers... zonder Wet oforde". "Dit
/and Wi/ ze niet, geen /and Wi/ ze ook niet - dit is
begrijpelijk. l'Maar I'het zijn toch a/tijd menschen”
aldus de journalist en hij stelt: "Aan onze grenzen
gebeurt iets barbaarsch, iets onmensche/ijks,

Zigeuners, Sinti of Roma

iets dat strijdt tegen onze christene beschaving
Waarop Wij gedurig roemen. "Tot slot roept hij
de regeringen en met name de Nederlandse
minister van justitie op, structurele maatregelen
te nemen die ervoor moeten zorgen dat de
zigeuners naar hun eigen land terugkeren en die
moeten voorkomen dat zij daar ooit nog zullen
weggaan.
Discriminatie en uitzetting is van alle tijden.

Zigeuners vinden de term “zigeuner” een scheldnaam. Zij noemen zich liever Sinti of Roma.
De mogelijke herkomst van de naam zigeuner zou kunnen komen van de naam syngainder
of zigeyner, beide uit de 16e eeuw en in 1840 als zigeuner geschreven. De betekenis is: lid
van een rondtrekkend volk. De verdere herkomst van dit woord, dat in vele Europese talen
gebruikt wordt, is onduidelijk en gaat mogelijk terug naar een middeleeuwse Griekse benaming
tsinganos.7 Zigeuners leven in een groot deel van de wereld: Europa, Rusland, Amerika, Afrika
en Midden-Oosten. Verreweg de grootste groep woont op de Balkan. Zij dienen duidelijk
onderscheiden te worden van de woonwagenbewoners ook wel reizigers genoemd. |n Frankrijk,
Duitsland en de Benelux wonen voornamelijk Sinti.

Bronnen:
Lucassen, Leo (1990). En men noemde hen Zigeuners...De geschiedenis van Ka/darasch, Ursari, LoWara
en Sinti in Neder/and, 7750-7945. Amsterdam, Stichting Beheer HSG.

Haarlems Dagblad 1887 meerdere uitgaven.

Limburger Koerier in Uit Eijsdens Ver/eden nummer 54 blz. 20 en nummer 56 blz. 17.

7 M. Philippa e.a. (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands
http://members.home.n|/w.brasse/sinti-roma.htm,'https://nl.wikipedia.org/wiki/Roma_(volk)
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Eilrden. id Dec. De Maas. door de aanhoudende
regent sedert het begin dezer week wassende. trad
gisteren bulten hare oevers en overstroomde de naast-
gelegen linden. 'l'hans Is :ll vallende, zodat :ll waar-
schilniiik weer spoedig binnen hare grenzen ul rs|n
rentmeiteerd.

[LCI :om IB alert-ruiter 1886)

Etloden, l? Dec. De ners. waarover in deo laat-
sten t||d herhaaldellllr sprake was en die verleden
raterdag per spoor van Roermond naar Vlse \venten
getransporteerd. arriveerden ji. dinsdagavond alhier.
met den trein van Lulit. Nadat hen In het gebouw.
opgericht voor lllders aan besmetteli|ke ziekten.
nachtvetttllll was verleend. werden zit woensdag-mld-
dag nogmaals de Belgische grenzen overgezet. Slechts
weinige oogenblikken daarna trachtte de ilelglsttlte
politie :te wederom op Ned. gmndgebied-tenrg te drin-
gen. hetgeen echter door de Ned. politie belet werd.
Sedert dien hebben r1| hunne tenten opgeslagen aan
het thois, tusschen tie Ned en Selg. grenspalen.
door Ned. en lielg. marechaussees ingesloten. De
noodige levensmiddelen worden verstrekt door :te
gemeente Eilsden en Moulingen. voor de helft.

(LC. mtr-rain; 18 det'errrher 1886)

ümtrent den Zigeuners-troep. meldt men ons nader
uil Gulpen:
Drwepoiiiieverkeerdelndemeerúng. toenluiarttet
bericht gewerd der nurechoussees van Aubel. dat de
zwen'err over |Portret. Montaen via Henri-Chapelle. de
Duitsche grenzen waren overgezet, dat alle gevaar er
voor-geweten wasenzliooit nuvoorgoedvandeee
laalige burgers bewiid nou wenen. Dit vermoeden werd
nog bevestigd bil de uldlng. dat de grensbewaldrtg kon
worden opgeheven. De Duitsche politie. met 't bezoek
der bende hor-genaamd niet gediend. loeg haar. moois
ze reeds herhaalde malen deed. onmiddellllk weer
over de Belgische grens. De Belgen waren nu verplicht
van den nortdeenedeugdtemakenen detaakopzlch
te nemen. haar naar ons grondgebied over te srnokke-
len. langs deoaeltden weg. vanwaar zil door onze poli-
oe was rzofergehnitrttrA
Dit gelekte hun volkomen. Nadat de troep te Bladen
was aan land gestapt. alirt ze naar de zieken-barok ver-
voerd en hebben daar een dag en nacht gekarnpeerd.
De rlikspolltle in vereeniglrrg met de gemeente-politie
beraarnden onmiddellllk plannen. om zoo gauw
mogeliilr er van ontslagen te worden: en men leerde
op een gunstig oogenblik om lien weer naar Belgie
terug re sturen. wat dan ook geschied ls in de nihil-
helrt van 't Belgische dorp Moulin-teen. alwaar .ne thans
kampeereo. De Belgische nmrechaussee was trust op
weg om ook hen aldaar te weren. doch ze kwam te
laat. en onze gerechtsdienurs hielden een wakend
oog aan degrenren.
Het wordt hoog tiid dat de betrokken regeeringen
plannen heranten orn dere ortgenoode vrillsuiters naar
hun rechtmatig vaderland te doen terugkeert-rt. want
de vreedzame `titren.'.l:|t."itrortiers verkeert-n ln werkellllten
angst.

iLtI. ming 20 matter 1886)

De correspondent van de "lndep. Belge' schrliit till
nobel. dat rie Belgische gendarnterie den Zigeurrers-
troep weer op het Prulslsch grondgebied heelt overge-
hrnr'ht. De Hollandsche autoriteiten verwachten thans

dat zll lrt omstreken van 'Vaals weer op
Nederlandsehenbudemrullentuugkeeren.

lLCatrsråufl dreun!!! IBM]

Bladen. Il Det. De Zlgeuners flln verleden zaterdag-
avond. op hooger bevel, wederom lat deze gerunente

men.
lite levent- ett verwarmtngsmlddelen worden hun
eoorlooplg op Staatskmten vers-trekt.
Mocirtmenteelttpoeriigvoorguetivanrieeeonaao
genanre gasten verloot worden!
- Het "Handelsblad van Antwerpen' :egt omtrent de
riguuters het volgende:
Aan onze grenzen gebeurt lets barlaaarsdt, lets onmen-
schelifks. ten dat strildr tegen enne chrtrtene bescha-
ving. waar-op \vil leden-lg menten.
Van tiid tot tiid zakken troepen Bohemen naar onee
iaodstreek al. 'Trekken' ligt in het karakter van dat
volk, gellllt de vogels in het voor› ett in het nalaar.
Zekendlebenden. mondt-:wet olorde.ziingeenwel-
gekomen gasten. vooral niet op het platteland. waar
de politie dun gezaaid is en waar zll dikwllls stralieloos
daden begaan. die met ons wetboek niet meneer-tku-
men.
Maar het allo toch allild menschen.
Welnu. hoe handelt de politie met die dwalen? De
Belgische gendarrnen brengen ze over de grenzen.
waar zll opgevangen worden. tav.. door de
Hollandsche ol door de Dtrltsel'ie+
Deze op hunne beurt smokkelen ze weer over de
Belgische grens.. over welke lil gekomen rJ|n: eenige
uren later. weer door de Belgische politie squirt, staan
re nogmaals aan den anderen kant van de meel: kort-
om. mert speelt met die “trekkers” ln het hartie vtm
den winter 'balleltepak' nooals men hier zegt.
Onruemchelillr is het. z'-'llll'fn Wil en het ls daarenbo-
ven een last. een Ongernak, een gedurlu gevaar voor de
grensbewoners. die door de Bohemen geruitsoeneerd
worden.
lHi land wllrenlet.geen land wiieeooit niet-dito
begrllpeitlk; maar hegrilpeiflker zou het zijn als de
gouvernementen een vasten maatregel namen: dat :ii
elkander verstonden om die groepen 'trekkers' ln
eens naar hun eigen land te doen tenrgkeeren, en hen
daar den uitweg al le snijden.
Zoolang dit niet gebeurt. zal men voor die 'werelcñrur-
gers' die meenen. dat er geen grenzen bestaan. een
onmenscheliike daad begaan en men zal hoven alles
rie grentbemnen gedurlg in onrust en gevaar doen
verkeeren.
wii roepen de aandacht van rien ndnlster van lortitte
hierop ln.

iLC. wilde; 24 tin'einher imi
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De ziekenbarak in Eijsden
Een groep zigeuners werd in 1886 ondergebracht in de ziekenbarak op het Veldje. Wat weten we
over die ziekenbarak? Waarom werd er een ziekenbarak in Eijsden ingericht? Wanneer werd zij
gebouwd en wie nam het initiatief daartoe? Bèr Pachen, medewerker van de Stichting Eijsdens
Verleden, heeft antwoord gevonden op deze vragen in diverse archieven.

ln de tweede helft van de negentiende
eeuw breken in Nederland herhaaldelijk
choleraepidemieën uit. De ziekte had zich vanuit
India langzaam maar onontkoombaar verspreid
over de hele wereld. Nadat in 1832 een boot met
botersmokkelaars die cholera bij zich droegen
in Scheveningen was aangemeerd, brak ook
in Nederland de eerste choleraepidemie uit.
Zij kostte aan circa 5000 mensen het leven.
Er volgden meerdere uitbraken, telkens met
grote aantallen slachtoffers tot gevolg. Pas in
1854 ontdekte de Britse artsjohn Snow dat
de ziekte veroorzaakt werd door vies water en
slechte hygiëne. De regering probeerde er alles
aan te doen om de ziekte te voorkomen onder
andere door het aanleggen van rioleringen en
het uitvaardigen van verordeningen voor betere
hygiëne. Maar de maatregelen kwamen te laat
voor de honderdduizenden mensen die tot 1896
aan de gevolgen van cholera stierven.1

Cholera in Eijsden
Ook Eijsden ontkwam niet aan de epidemieën
van 1848/'49, 1866 en 1884-1886. Het exacte
aantal sterfgevallen kennen we niet, maar uit
verschillende bronnen kunnen we opmaken dat
het beperkt bleef tot enkelen.2 Op 15 november
1884 vermeldt de Limburger Koerier dat er
"op last van den geneeskundigen inspecteur
een lokaal is ingericht om aan hetgrensstation
voorkomende cholera/ijders te kunnen opnemen
en verzorgen. I'Waar dat precies is wordt niet
vermeld. Wel staat op 16 april 1885 in de
krant dat een landloper die omstreeks 3 uur in
Caestert bij een steekpartij ernstig gewond Was

1 www.|sgeschiedenis.nl https://nl.Wikipedia.org
2 www.historischekringcadierenkeer.n|

Door Lucia MJ. Geurts

geraakt aan zijn hoofd, IIbadende in zijn bloed
onmiddellijk naar het te Breust gelegen, voor
lijders aan besmettelijke ziekten ingerichte,
lokaal Werd overgebracht. ”
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Ziekenbarak op Veldje
Twee jaar later besluit het gemeentebestuur tot
de bouw en inrichting van een ziekenbarak om
de cholerapatiënten te kunnen onderbrengen.
Op 20 april 1886 tekenen Graaf de Geloes en
burgemeester Dubois een overeenkomst waarin
wordt vastgesteld dat de graaf een stuk land op
het Veldje gratis beschikbaar stelt voor de bouw
van een houten ziekenbarak. Drie dagen eerder

Van Weelden en Mingelen (1872). De Choleraepidemie in Nederland in 1866 en 1867. Den Haag, Departement
van Binnenlandsche Zaken.
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was het gebouwtje al gearriveerd, zo blijkt uit een
bericht aan de provinciale inspectie. De gemeente
moet volgens het contract zorgen voor inrichting
en onderhoud. Tegen eenjaarpremie van 402
gulden is het verzekerd tot een waarde van 1700
gulden. De barak wordt niet alleen gebruikt voor
cholerapatiënten. |n de winter van 1886-1887
krijgen rondtrekkende zigeuners onderdak in de
ziekenbarak (zie voorgaande artikel).

'Ziekenhuis'
Na de laatste choleraepidemie bleef de barak
nog enige tijd bestaan. Op 26 april 1902 staat
in de Limburger Koerier een uitgebreid bericht
over een vrouw3 die, besmet met pokken,
in quarantaine lag in het ”z.g. ziekenhuis".
Zij behoorde tot een rondreizende groep
muzikanten en acteurs die in woonwagens
woonden. Hoewel zij niet de gevreesde
en zeer besmettelijke "zwarte pokken"

had, nam de overheid toch de strengste
voorzorgsmaatregelen. Ondanks alle goede
zorgen van dokter Fortemps en de zusters
franciscanessen overleed de zieke. Een meisje en
twee jongetjes uit dezelfde wagen werden ook
ziek en moesten naar de ziekenbarak, maar zij
herstelden volledig. De groep vertrok eind mei,
na een heilige mis uit dankbaarheid, uit Eijsden
tot opluchting van menigeen.

Op 27 oktober 1910 meldt de Limburger Koerier
dat een vrouw van een arm scharenslijpersgezin
in de schuur van IImej. Wed. W. Aan den
RijksWeg”bevallen was van haar zestiende
kindje. I'Onze vroedvrouW hie/p en constateerde
dat ergebrek aan a//es Was. Met een rijtuig van
het kasteel Werd de zieke naar de ziekenbarak
op het Ve/dje getransporteerd. l'Zij en haar
gezin kregen ondersteuning van de Sint-
Vincentiusvereniging.

3

Het l/e/dje zoals het vroeger Was. Foto.' EV 7737

Sophia Wagner, gestorven 11 april 1902, 35jaar; muzikante; getrouwd met Carl Casper Richter. Vlak voordat zij
werd opgenomen in de barak, op 2 april 1902, had zij haar achtste kindje gebaard.



"Gevraagd: gemeenteraadsleden!"
Mesch zonder raad 1931-1932

Eind april 1932 is de gemeente Mesch ten einde raad: het laatste nog aanwezige raadslid
vertrekt uit de gemeente en burgemeesterjos H. Duijsens, tevens gemeentesecretaris, heeft de
alleenheerschappij over de 302 zielen in het zuidelijkste dorp van Nederland. Hoe is het zover
gekomen? Kan de democratie weer hersteld worden in Mesch of zal het ingelijfd gaan worden bij
grote buur Eijsden, zoals een deel van de bevolking wil? Een reconstructie van een merkwaardige
geschiedenis.

Door Lucia MJ. Geurts

Enige tijd geleden ontving de redactie twee krantenknipsels uit het Haar/emsch Dagblad respectievelijk
van 24 december 1931 en 27 april 1932. Ze waren door Guy Piters, medewerker van de stichting
Eijsdens Ver/eden, opgediept uit de archieven. Het vroegst gedateerde is een hekelvers van ene
P. Gasus. ln de inleiding schrijft hij: "De gemeente Mesch Wi/ door Eijsden geannexeerd Worden en
om dit te bereiken ste/t niemand zich beschikbaar voor het lidmaatschap van den raad, die thans nog
slechts uit één persoon, tevens Wethouder, bestaat. ”
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Mesch wordt dan, om zoo te zeggen,
Eysden op de keel gezet.
't ls een vreemde situatie,
Want wie schaft in Mesch nu raad,
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P. GASUS. 1
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|n het tweede artikel van 27 april 1932 schrijft
ene R.P. een achtergrondartikel over het
"opstand/ge ll/lesch”dat "het liefstgeannexeerd”
wil Worden. Er zijn geen nieuwe kandidaten
voor een raadslidmaatschap en zelfstandig
blijven kost te veel geld, zo vindt men in Mesch.
Dejournalist steekt Zijn persoonlijk oordeel
over het dorp en zijn burgemeester niet
onder stoelen of banken. Citaat: "Op de 740
kiezers rust stemplicht, maar hetgedwongen
raadslidmaatschap kent de Wet niet. Dus
kiezen zij elkaar, drinken een potteken bierI
hebben jool, zoals Limburgers datplegen te
hebben bijgemeentelijke en de meeste andere
gelegenheden. "De jolige burgers zouden
volgens de schrijver aan hun burgemeester het
advies geven naar Den Haag te gaan. l'Het is een
aard/ge stad en misschien maken ze u er Wel
minister. Hier zijt ge al dictator, en dat is vast een
recommandatie. ”

R.P. eindigt zijn verhaal met een terugblik
naar 1914 toen hij en andere Nederlandse
journalisten in Mesch "onzen eersten kijk
op den oorlogsgruWe/ kregen. Het Was van
den Meschberg afdat Wij de "Totenreiter”

naar de /l/laas zagen optrekken om België
te overweldigen. "Verder refereert hij er aan
dat Mesch ook het eerste dorp was dat de
vluchtelingen en gewonden de grens over
zag komen en meehielp om hun onderdak te
verlenen en hen te verplegen. Alleen al daarom
zou Mesch snel uit zijn moeilijkheden moeten
worden verlost, aldus de schrijver.

Landelijke ophef
Beide knipsels waren aanleiding voor de
redactie om eens dieper te gaan spitten in het
zeer omvangrijke krantenarchief Delpherl.
Het gebeuren in Mesch heeft veel commotie
teweeggebracht in de pers. Niet alleen de
Limburgse kranten (Limburgsch Dagblad,
Limburger Koerier en Nieuwe Venlosche
Courant) hebben er meerdere keren over
bericht, maar ook in veel andere dag- en
weekbladen, verspreid over heel Nederland,
maakte men gewag van de raadsperikelen

1 www.delpher.nl

in Mesch. Het nieuws bereikte zelfs via het
Bataviaasch Nieuwsblad landgenoten in het
voormalige Nederlands-Indië.
Meestal gaat het om gelijkluidende berichten
die men van een bron (o.a. de NieuWe
Rotterdamsche Courant) overgenomen heeft.
Soms formuleerde de redactie een eigen
commentaar op de merkwaardige situatie, zoals
in de Telegraaf van 18 en 19 mei 1932. Het is
gebaseerd op een bezoek van dejournalist aan
burgmeesterjos H. Duijsens en evenals het
artikel van R.P. in het Haar/emsch Dagblad zeer
persoonlijk gekleurd. De beide berichten lijken
wel uit eenzelfde pen gevloeid. |n de Telegraaf
komt Mesch er niet mooi op te staan. Het is een
gehucht van smokkelaars, aldus de journalist.
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Burgemeesterjos H. Duijsens. Foto.' EV

Van 8 naar 1
Uit de grote stapel krantenartikelen plus wat
aanvullende informatie heeft de redactie
het verloop van de gebeurtenissen kunnen
reconstrueren.



Terug naar het allereerste begin: op 14 februari
1806 werd door de prefect van het departement
Nedermaas, waartoe Mesch behoorde, een
aantal raadsleden benoemd waardoor de kleine
gemeente voor het eerst over een voltallige
raad van tien leden beschikte.2 Bij koninklijk
besluit van 10juni 1919 werd Josephus
Hubertus Duijsens benoemd tot burgemeester.
Wethouders waren E. Weerts en M. Smeets en
raadsleden de burgemeester plus L. Reintjens,
H. Pinckaers, N.M. Spons en E. Drummen. Op 11
november 1919 benoemde de raad Jos Duijsens
ook tot gemeentesecretaris als opvolger van de
eervol ontslagenJJ. van der Mullen.

Omstreeks halfjuni 1931 werd voor de
gemeenteraadsverkiezingen slechts één
kandidatenlijst ingediend met daarop acht
kandidaten, te weten: 1.j.W. Pinckaers, 2.].G.
Thewissen, 3.j.H. Ramaekers, 4. E.H.j. Flamand,
5. E. Drummen, 6. H.j.V. van Hoven, 7.j.H. Erkens
en 8. A.j.H. Kevers.jos Duijsens had vooraf al
aangegeven na de verkiezingen niet te willen
terugkeren als raadslid. De nieuwe raad mocht,
op grond van het aantal inwoners, maximaal
Zeven leden tellen en zo werden de eerste zeven
kandidaten door het hoofdstembureau bij besluit
van 22 mei 1931 tot lid van de raad aangewezen
zonder voorafgaande verkiezingen. Omdat de
heren Drummen, Van Hoven en Erkens hun
benoeming niet aanvaardden, werd de achtste
kandidaat, na tussenkomst van gedeputeerde
staten van Limburg, alsnog tot raadslid benoemd.
Zo zou de raad van Mesch toch nog vijf leden
tellen. Er kwam een kink in de kabel omdat vier
van hen hun geloofsbrieven niet tijdig indienden.
Zo bleef er uiteindelijk maar één raadslid over: de
laatste in de rij, de heer A.j.H. Kevers. Deze werd
dan ook in de raadsvergadering van 1 september
1931 beëdigd en tot wethouder benoemd.

ln vrijwel alle kranten wordt de gang van zaken
afgedaan met een klein bericht met als kopje
"Mesch". Koppen als aandachttrekker waren

2 www.archieven.n|

in die dagen niet gangbaar. Hooguit het
belangrijke nieuws werd voorzien van een titel.
|n de Nieuwe Tilburgsche Courant van 15juni
echter viel Mesch de eer te beurt dat er boven
het bericht wel een kop kwam: "Gevraagd:
gemeenteraadsleden". De Tijd kopte diezelfde
dag llSchuWheid voor de politiek”en later IIDE
EENMANSRAAD. Dictatuur te Mesch. ”

Van 1 naar 0
Omstreeks Kerstmis 1931 brengt Mesch weer
de pennen in beweging. Alom wordt melding
gemaakt van het feit dat het enige raadslid/
annex wethouder, de heer Kevers, de gemeente
in maart 1932 gaat verlaten vanwege een
verhuizing naar elders. Mesch zit dan dus
zonder raad en alle macht is in handen van de
burgemeester, die daar overigens weinig moeite
mee schijnt te hebben en volgens de Telegraaf
"alles behartigt volgens de Wet en met volle
instemming van gedeputeerde staten".

Annexatie?
"Volgens de ingezetenen van Mesch zul/en er
voor een eventuele verkiezinggeen candidaten
meer beschikbaar zijn, daar allen voor dit
baantje zul/en bedanken'í zo meldt het
Limburgsch Dagblad van 22 december 1931.
En het vervolgt: "/l/ledio September hebben een
35-tal3 personen, allen hoofden van gezinnen
ofalleenstaande personen, een verzoekschrift
aan H. ll/l. de Koningin gezonden Waarbij zij met
aanhaling van meerdere grond/ge redenen,
verzoeken aangesloten te Worden bij de
gemeente Eysden. De geschiedenis van Mesch
begint Werkelijk interessant te Worden. "Als
bijkomend argument voor inlijving wordt gesteld
dat de belastingdruk voor Mesch als zelfstandige
gemeente te hoog wordt. Het rekest wordt
afgewezen door de kroon, volgens de Telegraaf
van 19 mei 1932 op grond van een geheim
schrijven van burgemeester en wethouders van
de gemeente Eijsden zonder dat de Eijsdense
raad zich heeft uitgesproken over de kwestie.

3 ln een tweede artikel, een dag later, meldt het Limburgsch Dagblad dat het om 40 mensen gaat.
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Tweede kans
Eind april is de kwestie nog steeds niet opgelost.
Maar tussen half mei en halfjuni verschijnen de
eerste berichten in de kranten dat er toch Weer
een raad in Mesch komt. De oplossing is even
merkwaardig en onparlementair als praktisch: de
vier raadsleden die eerder hun geloofsbrieven
niet op tijd hadden ingeleverd, ontvangen
een brief van het centraal stembureau
(Waarvan de burgemeester het hoofd is) om
dit alsnog te doen. Zo krijgen zij een tweede
kans en op 7 mei 1932 worden de heren E.
Drummen,j.H. Ramaekers,j.G. Thewissen en
j.W. Pinckaers alsnog als raadsleden benoemd.
ln de raadsvergadering van 11 juni 1932
worden Ramaekers en Pinckaers bovendien tot
wethouder benoemd. |n 1943 gaat de gemeente
Mesch uiteindelijk voor het grootste gedeelte op
in de gemeente Eijsden en kan burgemeester
Duijsens eindelijk zijn ambtsketen aan de wilgen
hangen.

Hekelverzen
Dit verhaal begon met een spottend versje van P.
Gasus. Dit verscheen in meerdere, voornamelijk
Noord-Nederlandse kranten en Wekte nieuwe
reacties op rijm op. ln het Leeuwarder
Nieuwsblad van woensdag 27 april schrijft Ernst
Kos:

Geraadpleegde kranten

Een raadraadsel

Wat een radeloos berichtje,
Wat een radelooze daad,
Was het daar zo'n bierkaaivechten
Voor die radelooze raad?
Wist in Mesch de raad geen raad meer
Of heeft Mesch het mes temet
Al zijn radelooze raadslui
Op de droge keel gezet?

En verderop:

't |s gewoon een lollig nieuwtje
Wat ons ooren daar bekoort,
't Wordt een nieuw exportartikel
Voor ons Limburgsch dierbaar oord:
Naast zijn kaas, Zijn kolenmijnen,
Zijn Mastreechter Staar, komt dit,
En het wordt een zakenzaakje
Waar nog mazzel zat in zit.
Welke burger zou niet Wenschen
(Wars van politiek gewringl)
Dat het ook in zijn gemeente
Voortaan op zijn Meschjes ging...

Ook in De Tijd van maandag 28 december
verschijnt een versje met als titel Het Mes van
Mesch. Schrijver Martin Berden eindigt met een
moraal:

"Als bij een Raad, ten einde raad,
De zitting maar tot pret Wordt,
Dat dan maar in de Wonde plek
Het mes van Mesch gezet wordtl"

Algemeen Handelsblad, Arnhemsche Courant, Bataviaasch Nieuwsblad, De Banier, staatkundig
gereformeerd dagblad, De Graafschapsbode, De Grondwet, De Maasbode, De Noordooster, De
Telegraaf, De Tijd, De Zuid-Willemsvaart, Haarlemsch Dagblad, Het Vaderland, Het Volk, Leeuwarder
Nieuwsblad, Limburger Koerier, Limburgsch Dagblad, Nieuwe Tilburgsche Courant, Nieuwe Venlosche
Courant, Nieuwsblad van Friesland, Nieuwsblad van het Noorden, Opregte Steenwijker Courant,
Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbosche courant, Provinciale Overijsselsche en Zwolsche
Courant, Tilburgsche Courant, Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche Courant.



Toppers van toen
Gerard Wolfs

ln de rubriek Toppers van toen gaat UEV in gesprek met (oud-)Eijsdenaren die in het verleden op
sportief gebied bijzondere prestaties hebben geleverd. Deze keer een bekende Eijsdense bakker
die furore maakte in het handboogschieten: Gerard Wolfs (eaar van Pieterke). Hij maakte deel uit
van het nationale zestal.

De vorige afleveringen van Toppers van toen verschenen in de nummers 145 en 146 van Uit
Eijsdens Verleden.

Wanneer was de eerste kennismaking met het
handboogschieten?

"Dat Was met de meikermis aan het station in
1962. Tijdens het kermisbal kwamen diverse
schutters binnen.jef Rousch, Sjoef Dassen en
enkele anderen vroegen of ik niet bij de schutterij
Wilde komen. Toen heb ikja gezegd en ben
begonnen met schieten in de Kerkstraat bij
Richelle (het huidige sportcentrum-red), waar
naast de harmoniezaal werd geschoten. ln latere
jaren lag de schietbaan achter de zaal op het
tennisveld van Millard."

De start was op een kermisdag, maar daarna
werd het voor u toch een serieuze sport die
zelfs leidde tot een plaats in het Nederlands
team?

“Ik heb in het Nederlands team en in het
Limburgs team gestaan en op vele plaatsen in het
land geschoten, tot in Purmerend aan toe. Het
Nederlands team bestond uit zes personen en We
schoten in Wat toentertijd de hoogste klasse Was."

Wat is in uw beleving de mooiste prestatie uit
uw schutterscarrière?

“Deel uitmaken van het nationale team was
natuurlijk geweldig. Maar waar ik persoonlijk
ook erg trots op ben is dat we met een zestal uit
Eijsden de nationale beker hebben gewonnen.
Naast de normale competitie werd er ook door
heel Nederland een bekercompetitie verschoten.

Doorjo Debeij

Vergelijk het maar met voetballen. Daar kwamen
Wij als Winnend zestal uit de bus. Hetjuiste jaar
Weet ik niet meer, maar in die tijd Was onze
verenigingsnaam De Volge/íngen van St. Hubert.”

Nog andere mooie prestaties?

"Binnen de vereniging ben ik heel Wat keren
koning geweest. Het koningsschieten vindt één
keerjaar plaats en alle leden van de vereniging
kunnen daaraan meedoen. Hij of zij die deze
Wedstrijd Wint, mag zich voor een jaar koning
noemen. Als je driejaar achter elkaar koning
bent, Word je keizer. Dat blijfje net zolang totdat
iemand anders driemaal koning Wordt. Twee
keer ben ik keizer geweest. De eerste keer volgde
ikjef Rousch (de Sjtop) op. Dat Werd mij niet in
dank afgenomen Want keizer is een geweldige
eretitel, die men niet zo graag kwijtraakt."

Handboogschieten ziet er gemakkelijk uit. ls
dat ook zo?

"Nee! ln mijn toptijd trok ik bij ieder schot 40
pond met twee vingers. En dat vijftig keer. Daar
komt heel Wat kracht bij kijken. Daarnaast is
concentratie een zeer belangrijk facet van deze
sport. De pijl op hetjuiste moment loslaten in
combinatie met die krachtsinspanning vraagt
opperste concentratie. Om dit allemaal voor
elkaar te krijgen is veel trainen bij een club
absoluut noodzakelijk. Door veel te trainen krijg
je op den duur ook de vereiste souplesse die
nodig is bij het schieten."

27



28

.'..`="1,

De Volge/ingen van St. Hubert. Staand v.l.n.r. Erwinjanssen, Gerard Wolfs, Sjefjanssen, jean-Pierre
Wolfs. Zittend v./.n.r. Remi Wolfs, Wie/y van ll/laren, Hugo Paquay. Foto: EV

Werd er in de tijd van het Nederlands team
ook extra getraind?

“Niet speciaal. De regelmatige clubtrainingen
Waren onmisbaar om in topwedstríjden de
juiste combinatie van kracht, souplesse en
concentratie te vinden. We speelden een keer
tegen België volgens het driepijlensysteem.
je moet binnen twee en een halve minuut
drie pijlen schieten en dat 50 keer. Nou dan
had je de pijp wel leeg! Trainen was dus zeer
belangrijk. Zonder regelmatige training kun je
geen prestaties leveren. Als bijvoorbeeld de
concentratie nalaat, ga je twijfelen en dan ben je
weg."

ls er een bepaald talent nodig om een hoog
niveau te bereiken?

“Door veel en serieus te trainen kun je ver
komen, maar ik denk toch dat een bepaalde
aanleg een rol speelt. Achteraf hoorde ik
dat de pa van mijn moeder ook een goede

boogschutter was. Er moet dus toch wel iets in
het bloed zitten, denk ik. Mijn drie zoons hebben
ook geschoten en zeker niet slecht. Maarja, als
er getrouwd wordt en er komen kinderen en je
hebt een zaak dan is dat tegenwoordig allemaal
moeilijk te combineren met topsport. Twee
zoons zaten met mij in het club-zestal naastjef
janssen, zijn zoon Erwin en Hugo Paquaij. Als
wij ergens arriveerden, waren wij het te kloppen
zestal. We vormden werkelijk een hecht team."

ln een ver verleden vonden er wel eens
wedstrijden plaats in het kasteelpark
met veel deelnemers. Wat waren dat voor
wedstrijden?

“Dat waren heel bekende, nationale wedstrijden.
Hierin kon jeje plaatsen voor wedstrijden op
een hoger niveau die dan elders in het land
werden gehouden. Het organiseren van zo'n
concours bracht nogal wat werk mee. Een
groot aantal schutters betekende dat er ook
veel banen nodig waren. Een speciale rol was



weggelegd voor de "pijlentrekkers": jongelui
die op een veilige plek achter een houten
deur en strobalen stonden, zorgden ervoor
dat de diverse afgeschoten pijlen weer bij de
rechtmatige eigenaar terechtkwamen. Dat
leverde dan enkele centen op waardoor menig
jonge knul aan een wedstrijddag een aardig
extra zakcentje overhield. Helaas ging er hier
of daar een enkele keer ook wel eens iets mis
en werd een pijlentrekker door een pijl geraakt.
Tegenwoordig kan dat niet meer. Er mag zich
niemand bevinden tussen de schutter en het
schietdoel. Pas nadat alle pijlen geschoten zijn,
worden die weer opgehaald. Dat is beter dan
vroeger want het was soms levensgevaarlijk; een
pijl heeft door de snelheid een enorme kracht."

Net zoals in andere sporten is ook in uw sport
veel veranderd. Was het vroeger beter?

'Toen wij begonnen was het materiaal
poppenwerk ten opzichte van nu. We hadden
een eenvoudige metalen boog. Die werd
gespannen, het touw er op en je was vertrokken.
Een moderne boog heeft een stabilisator, een
vizier en de hele reutemeteut erop. Dat kun je
niet meer vergelijken met vroeger. Voor een
redelijke boog ben je tegenwoordig al gauw
6 2000,- kwijt. Alleen één pijl kost al E 15,-"

Gerard Wolfs in de sporthal te Zaltbommel tijdens
een kampioenschap. Foto: EV

Tegenwoordig kunnen veel topsporters leven
van de sport die ze beoefenen. Hoe was dat in
uw tijd?

"Honderd procent amateurisme. je moest alles
zelf betalen, voorje eigen materiaal zorgen en
zelf regelen datje tijdig op de juiste plaats was.
Van de bond kreegje een oranje truitje en dat
was het. Er kon nog geen consumptie vanaf."

Hoe was de puntentelling bij wedstrijden?

"leder teamlid schoot 25 of 50 pijlen. Het
aantal was afhankelijk van de soort wedstrijd.
Het hoogst haalbare aantal punten per pijl is
een schot midden in de roos. Dat levert 10
punten op. Een eenvoudige optelsom maakt
dan duidelijk welk team de hoogste score heeft
behaald."

Kon er in die tijd ook gefoeteld worden?

"Als je ergens voor een wedstrijd arriveerde
werd je boog gecontroleerd. Daarna mochtje
pas schieten. Een Eijsdenaar heeft wel eens
geprobeerd te foetelen. Hij had een dun touwtje
bevestigd aan de boog en het koord datje
uittrekt. Als hij dan uittrok en hij kwam niet meer
verder, was de boog precies op de spanning die
hij wilde hebben. Maar het was hem niet gelukt.
Voor de wedstrijd kwam een controleur die het
touwtje ontdekte. Schaar erbij en weg was het
touwtje."

Volgt u het schieten nog steeds? Bent u nog
steeds lid van de vereniging?

"Ja, ik ben al 56jaar lid van wat nu weer één
vereniging is: Les Discip/es de St. Hubert. ln het
verleden is er heel wat te doen geweest tussen
en met meerdere verenigingen; nu is er één club
met een mooie accommodatie aan de Pisartlaan.
Hier komen ook groepen en verenigingen
kennismaken met de handboogsport. Onder
begeleiding van ervaren schutters schieten velen
in een gezellige sfeer voor de eerste keer een pijl.
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|k volg het schieten nog steeds en ben nog
wekelijks aanwezig op een trainingsavond. Met
name de jongelui waarderen de aanwezigheid
van een oude rot en zijn ook blij met hier en
daar een tip. Zelf schieten zit er al een tijd niet
meer in, maar daar komt binnenkort misschien
verandering in. Aan beide ogen ben ik aan
staar geopereerd en zie weer alles. Wedstrijden
schieten ga ik niet meer doen op mijn 815m, maar
meetrainen zie ik wel weer zitten."

Heeft het boogschieten ook teleurstellingen
gebracht?

“De sport op zich niet. Maar toen mijn
gezondheid mij in de steek liet, was dat
heel erg. ln 2012 kreeg ik zodanige hart-
en longproblemen dat ik lange tijd in het
ziekenhuis op de intensive care ben geweest.
Tussentijds mocht ik even naar huis om naar de
bronkprocessie te kijken maar meelopen, wat
ik altijd deed, zat er niet in. Dat deed pijn. De
processie lopen is het mooiste wat er is. Alsje
dan gedwongen bent om toe te kijken wanneer
jouw vereniging voorbij trekt, valt dat niet mee.
Er zijn toen wel wat traantjes uit mijn ogen
gerold. Voor mij was dat hartverscheurend. Maar
inmiddels is alles verholpen."

Raak! Foto: EV

U had een drukke bakkerij in de Kerkstraat.
Was het boogschieten te combineren met het
draaiende houden van de zaak?

"Dat ging wel. Op 30 november 1963 werd de
bakkerij geopend maar dat heeft zelden of
nooit problemen opgeleverd voor het schieten.
Wedstrijden waren meestal op zondag en
trainen gebeurde 's avonds na de werkdag. Wat
een grote rol speelde, was het feit dat we altijd
samen gingen, mijn vrouw Fien en ik. Of het nou
in de Kerkstraat was, in Sluizen of in Brussel,
Fien was erbij. Gezelligheid was troef. Als we
naar een wedstrijd gingen, vulde zij twee tassen:
een met kannen koffie en een met broodjes en
boterhammen. ”

Gerard Wolfs in de bakkerij. Foto: EV



Kal plat!
Onder redactie van Marlies Haenen en Pierrejeukens

"De Woordenlijst in Kal plat mag best wat langer", zo klonk het. Daarom dit keer een lange lijst
Eijsdense woorden, wederom afkomstig van Zjif Hingking en verfraaid door een tekening van Ludie
Haenen. Hij heeft zich laten inspireren door het woord sjulvriekke.

'nne loeze een slimmerik, een gehaaid iemand
aontrikker schoenlepel
bérves blootvoets
foeënes goedaardige man, sul
gidde beenkappen
haaf tij (spreek uit met de i van in) rust bij bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd
hèèvers naar huis
kachele hard rijden, wild rijden
kakkehendsje iemand een opstapje geven door middel van gevouwen handen

op lieshoogte
kakkesjteulke 1. kinderstoeltje met gat waaronder op een plank een pot

wordt geplaatst voor de opvang van de behoeften
2. twee naast elkaar staande personen geven elkaar

kruislings beide handen, zodat een derde persoon op
dit kakkesjteulke kan plaatsnemen

kammezol vest zonder mouwen
kawtsjoe rubber, kauwgum
kemasje leren beenkappen
klatspepier doorzichtig papier om bijvoorbeeld vlees te verpakken
klaeësper tenger
kniep zakmes
kuunkelebuunk koprol
maeëlie sjieët ontsteking/puistje op ooglid
maole broekzakken ("Doech d'n han oet d'n maole. ”)
mèèjheudsje madeliefje
mugues lelietje van dalen (Fr. muguet)
'n vot 1. wortelstronk van een omgezaagde boom

2. achtenNerk
naoëgelveutsje, drijjpoet driepotig werktuig van een schoenmaker

plavejje tegels leggen
plavej 1. tegel, plavuis ff"

2. stoep Tiki--
_'

mfšïL*
sjulvrlek glljbaan van Ijs - 'we _
sjulvriekke glijden over de ijsbaan
sjloeke schransen

_ `

sjloek snoepgoed, slok
toesje ruilen “àç
verdutse duidelijk maken

_

31



nik-__.muu-.úfi-u
mln-M u.

Mil-IH] \IIUITII'L
Ill l' l ID,

HHIHHIIEIS,
IIIÉIJIHH,
li.\l\.\l.E.\`.

1li|lli~M4ú|.-a.r.a.n_-|_±„.
IH-I-Hu'lgmn- ........L-l...
\_*g-I mmm hun ...Uhm-In.-.-

d-\J- mum
lll l.\\\.\Tl.I

.uu-uu..
muuflnü...

ln dit nummer:

Colofon

Van de redactie

Dagboek van Marianne van Wersch, pensionaire

Kent u ze nog?

Zigeuners in Eijsden

Ziekenbarak op het Veldje

Mesch zonder raad
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