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Van de redactie
De grens heeft in Eijsden altijd een belangrijke rol gespeeld. Als grensdorp is Eijsden van oudsher
de plaats Waar vrienden een uitnodigende hand wordt toegestoken, maar vijanden een halt wordt
toegeroepen. Eijsden is tevens een grenzeloos dorp: cultuur, taal, geloof en afstamming reiken over
de landsgrens heen. De grens is de rode draad door verschillende verhalen in deze uitgave van Uit
Eijsdens Verleden.

|n 1888 hielden overijverige douaniers de
bisschop van Luik een halt toe toen hij op weg
was naar Maastricht voor de Heiligdomsvaart.
Zijn bisschoppelijke attributen werden
aangezien voor smokkelwaar. Er moesten
eerst invoerrechten betaald worden, dan pas
mocht het eerbiedwaardig gezelschap met zijn
parafernalia de grens passeren. Zijne eminentie
ontkwam er niet aan bij de grafelijke familie aan
te kloppen voor een lening.

Hoe een grenspaal uit Eijsden terechtkwam
in het Groningse Nieuweschans en hoe hij, na
enig gesteggel op gouverneursniveau, weer
terugkwam en zijn rechtmatige plek in de
rijksgrens kon innemen, vertelt Bert Schutte.

De Maas is de natuurlijke grens met België,
een die makkelijk overgestoken kan worden
in een boot. Toch had het heel wat voeten
in de aarde voordat veerman jules Martens
zijn eerste passagiers kon overzetten met De
Cramignon. De pont is niet meer weg te denken
als grensoverschrijdende verbinding, in de
zomermaanden althans.

Vroeger zettejules' voorvader de mensen over
in een eenvoudige roeiboot. Daardoor konden
onze Belgische overburen onder andere de
Bronk komen meevieren. Dit is een van de
verhalen die Zjir van Luijtelaar (1927-2017) in
een lang “keukentafelgesprek” heeft verteld.
Zijn herinneringen aan het leven van vroeger in
Eijsden, aan de ambachten, het werken op het
land, het eten, de feesten en het ongestoord
spelen en kattenkwaad uithalen kunt u lezen in
Umloore.

We kijken ook om naar 150jaar geschiedenis
van het kerkelijk zangkoor Sint-Christina.
Koorlid Louise Rutten neemt ons mee terug
in de tijd toen het zingen in de kerk nog was
voorbehouden aan mannen. Vanaf1971
brengen de dames meer kleur in het koor, niet
alleen muzikaal.

Op de foto van de kleuterklas van Mère Letitia in
het vorige nummer kwamen veel reacties. Bijna
allejongens en meisjes hebben nu een naam. Er
zijn nog een paar open plekken. Wie helpt deze
in te vullen?

|n Kuip/at dit keer onder andere aandacht voor
de télloes. Bij het schrijven van clit voorwoord
bloeit ze nog volop. Als u het leest, is hij al
uitgebloeid.

Tot slot: Wiely Philippens stuurde een gedicht
in over het hanenkraaien op zondagmorgen en
vertelt wat hem ooit is overkomen tijdens een
boogschietwedstrijd. Twee mooie aanvullingen
op eerder verschenen artikelen.

Wij wensen u een lieflijke lente en een feestelijke
Bronk!

Lucia MJ. Geurts
eindredacteur



Heilig goed of smokkelwaar?
Verwikkelingen aan de Nederlandse grens bij Eijsden in 1888

Een grensincident bij Eijsden in juli 1988 dwarsboomt bijna de Maastrichtse Heiligdomsvaart. Het
leidt tot grote verontwaardiging, maar brengt uiteindelijk ook iets goeds teweeg.

ln 1888 is de maand juli erg nat. Het is zelfs
de natste maand van hetjaar. Er is veel regen
gevallen en de gemiddelde temperatuur is laag
voor de tijd van hetjaar, namelijk 14 graden.
Het aantal uren zon bedraagt ongeveer 1001.
Maar de zeven jaarlijkse Heiligdomsvaart2 in
Maastricht zal de weergoden trotseren. Alles
is klaar voor de ontvangst van de pelgrims, de
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders en de
grote ommegang met de relieken. Monseigneur
Victor-joseph Doutreloux, de bisschop van Luik,
is uitgenodigd voor de Heiligdomsvaart. Hij reist
naar de grens en in zijn bagage zitten de bij
zijn functie behorende attributen: mijter, staf,
schenkkan en schenkblad. Deze zijn nodig bij de
inwijding van de kloosterkerk van de orde van
Maria Visitatie te Lafelt bij Vlijtingen, vlak over
de grens bij Maastricht. Dit is een kloosterorde
van zusters die zich vooral bezighoudt met de
christelijke opvoeding van meisjes.

De Nederlandse douaniers echter menen dat
de kerkelijke attributen smokkelwaar zijn.
Deze mogen alleen de grens over wanneer
er invoerrechten over worden betaald. Ook
al beweert de bisschop dat hij een en ander
nodig heeft bij de uitoefening van zijn kerkelijke
functie en dat in alle beschaafde Europese
landen de priesters ongemoeid de grens
over moeten kunnen, het mag niet baten. De
Nederlandse beambten houden voet bij stuk.

Door Eddy Piters

Om toch verder te kunnen reizen, blijft er voor
de bisschop niets anders over dan naar kasteel
Eijsden af te reizen en het gevraagde bedrag te
lenen van graaf de Geloes.

Monse/gneur l/ictor-joseph Doutreloux, bisschop
van Luik 7837-7907

1 www.meteobelgie.be/klimatologie/grafische-gegevens/ukkel-vanaf-1833
2 Om de zeven jaar wordt in Maastricht de Heiligdomsvaart gehouden. De eerste was in 1391 voor zover bekend.

Er worden relieken getoond aan pelgrims vanuit heel de wereld, onder andere van Sint Servatius. Hij was
bisschop van Tongeren en later van Maastricht, waar hij stierf en begraven werd. ln het begin van de
negentiende eeuw verdwenen de Heiligdomsvaarten. Pas in 1874 werden ze weer in ere hersteld. ln 2025 is de
eerstvolgende Heiligdomsvaart.



Ondeskundige douaniers

Dit incident geeft aan dat de beambten niet
goed op de hoogte zijn van de Nederlandse
Wetten. Hierin staat immers dat goederen die
niet voor de handel maar voor eigen gebruik
zijn, over de grens mogen Worden vervoerd
zonder dat hierover belasting moet worden
betaald. Daarnaast ontbreekt het ook aan
kennis van kerkelijke gebruiken. Een van de
douaniers vraagt zelfs aan zijne eminentie of de
bisschoppelijke staf misschien een verrekijker
is. Later wordt beweerd dat dit eigenlijk
enkel een (ongepast) grapje was. Bovendien
noemt de ontvanger van de invoerrechten de
bisschop in een brief lmonsieur'in plaats van
monseigneur. Deze onkunde is een algemene
klacht. |n de grotere Limburgse dorpen worden
vaak protestantse ambtenaren geplaatst. Zij
betonen zich regelmatig onverdraagzaam jegens
katholieke zaken, aldus De Nieuwe Koerier van
begin augustus 1888.

Bronnen:

http://www.meertens.knaW.nl/bedevaart

Op 1 september van datjaar staat het
volgende in de Venloosche Courant:
llDe heer L. de Vries, ontvanger van de belastingen
en invoerrechten te Eijsden, is overgeplaatst naar
Aardenburg.
We Weten natuurlijk niet Waarom hij een andere
standplaats heeft gekregen, maar het zou zo
maar kunnen dat dit verband houdt met de
onfatsoenlijke behandeling van de bisschop van
Luik aan de grens.
We hopen dat er een ambtenaar komt die beter
op de hoogte is over hetgeen zijn taak inhoudt. ”

Eenjaar later, in 1889, brengt mgr. Doutreloux
een bezoek aan het seminarie van de
Capucijnen in Breust. Hij komt de klok zegenen
die de graaf en gravin de Geloes aan het
klooster geschonken hebben. De negatieve
ontmoeting van een jaar eerder met Eijsden
heeft toch nog iets positiefs gebracht.

Www.meteobelgie.be/klimatologie/grafische-gegevens/ukkel-vanaf-1833

Courrier de la Meuse, 4 augustus 1888

De Nieuwe Koerier, augustus 1888

De Tijd, 1 augustus 1888

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 2 augustus 1888

Provinciale Noord-Brabantsche en's Hertogenbossche Courant, 3 augustus 1888

Venloosch Weekblad, 4 en 25 augustus 1888

Venloosche Courant, 1 september 1888

Uit Eijsdens Verleden, nummer 11, november 1980, pag. 6



Het mysterie van de verdwenen grenspaal
Bij het werken aan het fotoarchief van de Stichting Eijsdens Verleden kwam ik een foto tegen van
gemeentemedewerkers die een grenspaal aan het opknappen waren. De foto, maar vooral het
bijschrift bij de foto, wekte mijn nieuwsgierigheid. Het bleek om een grenspaal te gaan die in Visé
als gestolen opgegeven was en in het Groningse Nieuweschans teruggevonden werd. Dit alles
noopte mij om dieper in dit mysterie te duiken.

Markering landsgrens
Het corpus delicti is een grenspaal die de
landsgrens tussen Nederland en België
markeert. De huidige Belgisch-Nederlandse
grens werd in de 19e eeuw vastgelegd. Tegen
het einde van de Franse tijd, omstreeks 1813,
vond met name Engeland dat er een krachtige
Nederlandse Staat moest komen als tegenwicht
tegen Frankrijk. Hiervoor zouden de Noordelijke
en de Zuidelijke Nederlanden verenigd moeten
worden onder één staatshoofd. Dit werd
vastgelegd in het Tractaat van Chaumont op 1
maart 1814 en bekrachtigd op 21 juni 1814 te
Londen. Op het Congres van Wenen werd dit
Tractaat verder uitgewerkt en ondertekend op
31 mei 1815. De feitelijke vereniging vond plaats
op 18juni 1815, toen Napoleon bij Waterloo
werd verslagen. De stadhouder van Holland
was in december 1813 teruggekeerd en als
Koning der Nederlanden geinstalleerd. Spoedig
bleek echter clat twee volken met een heel
verschillende cultuur erg moeilijk te verenigen
zijn. Het noorden was overwegend protestant en
gericht op de handel, het zuiden rooms-katholiek
en gericht op industrie en landbouw. ln 1830
resulteerde deze tegenstelling in de Belgische
opstand, een burgerlijke weerstandsbeweging
tegen koning Willem | der Nederlanden, die tot
de onafhankelijkheid van België leidde. Na een
korte strijd werd een wapenstilstand gesloten. Er
volgde een hoop gesteggel over de voorwaarden,
eindigend in de Tiendaagse Veldtocht door
Koning Willem |, bedoeld om met harde hand
de gehele Nederlanden weer onder zijn gezag te
brengen. Op 29 augustus 1831 werd opnieuw

1 https://wetten.overheid.nl/BWBV0006129/1839-06-08

Door Bert Schutte

een wapenstilstand gesloten. De koning legde
zich uiteindelijk neer bij een scheiding van de
Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Het
Vredesverdrag werd op 19 april 1839 te Londen1
gesloten en op 5 november 1842 getekend.
Hierna volgde de officiële goedkeuring bij wet
op 4 februari 1843. Het grensverloop werd
gedetailleerd beschreven en vastgesteld op 8
augustus te Maastricht.2 Op 4 augustus 1843
werd het Bestek en Voorwaarden vrijgegeven
en in Nederland en België verspreid. Het betrof
een aanbesteding voor zowel het aanmaken van
388 gietijzeren grenspalen als voor 356 stenen
tussenpalen of hulppalen uitgevoerd in arduin.
Ook het vervoer en de plaatsing werd in twee
blokken aanbesteed. Op 2 december 1843 werd
het werk gegund. De firma Société de Vennes te
Luik was de laagste bieder voor de gietijzeren
grenspalen voor de som van FL 10.489,50 (ofê
4.760). Voor de arduinen tussenpalen was het
de firma Stevens uit Maastricht, die de laagste
bieding had gedaan voor de som van FL 4.725 (of
E 2.145). Voor het vervoer en het plaatsen moest
nog eens een bedrag van FL 8.780,00 ( of E 3978)
neergeteld worden. Na het maken werden de
palen en stenen naar de verschillende depots
vervoerd waar ze voor 15 mei 1844 aangekomen
moesten zijn. Deze depots waren gelegen te
Visé, Maastricht, Maaseik, Loozen, Antwerpen en
Gent. Het vervoer over land gebeurde meestal
met kar en paard en het is dan ook verwonderlijk
dat de 388 gietijzeren en 356 arduinen palen
binnen één jaar gemaakt en geplaatst konden
worden.

2 https://verdragenbank.overheid.nl/nlNerdrag/Details/001294.htm|
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F/g. 7 Openbare aanbesteding voor het leveren
en plaatsen van grenspalen

Grenspalen3

De tussenstenen of hulpstenen zijn ook gemaakt
door steenhouwer Stevens. Deze heeft ook
bijna de helft van alle palen en stenen geplaatst.
De rest is geplaatst door de heer Deliège uit
Tirlemont. De tussenstenen of hulpstenen
waren afkomstig uit diverse steengroeven in de
Ardennen. Of steenhouwer Stevens zelf over
deze steengroeven beschikte, of dat hij daar het
materiaal heeft gekocht is niet bekend. Ook het
gewicht van de tussenstenen is niet bekend.

Het model grenspaal werd nauwkeurig
beschreven. Het onderste deel bestond uit een
achthoekige basis, met een bovendeel in de
vorm van een langwerpige kegel, beginnend met
een diameter van 40 cm. Op de top werd een 17
cm lange, gestileerde dennenappel geplaatst.

F/g. 2 Teken/'ng van grenspaal en tussenpaal

Het geheel werd vervaardigd van gietijzer, met
een totale lengte van 267cm, waarvan 187cm
boven de stenen of(|ater) betonnen voet
uitkomt. Het gewicht van de paal is 372 kg. Op de
paal zijn de volgende details te zien: hetjaartal
van plaatsing (meest 1843), het volgnummer,
de Vlaamse Leeuw en de Hollandse Leeuw met
zwaard en bundel pijlen.

De nummering was van 1 (drielandenpunt
Vaals) tot 365 (Noordzee). Langs de grensmaas
werden dubbele palen geplaatst met hetzelfde
nummer. ln 1869, na de indijking van het Zwin,
werd de nummering uitgebreid tot 369. ln 1905
werden door de inpoldering van de Hertogin
Hedwigepolder extra grenspalen geplaatst.

3 www.grenspa|en.n|/archief/grenzen-in-de-polder-door-frans-meeus.pdf



Het model grenssteen bestaat uit een ruw
behakte voet van 50x50cm met een hoogte van
45cm. Hierop staat een 80cm hoog bovenstuk
dat enigszins taps toeloopt van 40x40 naar
30x30cm, afgewerkt met een piramidion. De
steen is uit één stuk gehakt en gezaagd uit
arduin, een blauwgrijze, gelaagde steensoort.

Voor het onderhoud van de grenspalen
is op 28 juni 1847 te Antwerpen ook een
reglement opgesteld, dat op 14 december
1849 in het Staatsblad is gepubliceerd. De
verantwoordelijkheid voor het zogeheten
"schouwen" in de lente van iederjaar, ligt bij de
aangrenzende gemeentebesturen. Beschadiging,
vervreemding, verzakking en andere
onvolkomenheden moeten dan gemeld worden
bij de gouverneur van de provincie waartoe de
gemeente behoort. Soms zijn er twee of zelfs
drie gemeenten bij betrokken.4

Vermissing grenspaal 43
Bij een dergelijke schouwing in 1980 bleek de
grenspaal met het nummer 43 verdwenen
te zijn. Een douaneambtenaar vond de paal
tijdens zijn vakantie terug voor café Paradiso
in het Groningse Nieuweschans, waar hij al
geruime tijd een bezienswaardigheid was. De
douanier ging de geschiedenis van de grenspaal
na en ontdekte dat deze al 1976 in Eijsden was
gestolen. Hij schreef dat vervolgens in een brief
aan de gouverneur in Limburg, die daarop zijn
collega in Groningen toestemming vroeg de
paal te mogen ophalen. Die toestemming kwam
echter niet omdat de caféhouder, j. Geertsema,
zei eerlijk aan de paal te zijn gekomen en dus
eigenaar van de paal was. Geertsema: “Mijn
vader heeft hem zeven jaar geleden van een
Duitser gekocht en 'm laten zandstralen. Toen
ontdekte hij dat het om een paal uit 1843 ging
en is hij voor het café gezet. Het ontroesten
van die paal heeft veel geld gekost. Als Limburg
'm terug wil hebben zullen ze moeten betalen
anders moet de rechter beslissen." Dit verhaal

zorgde op 4 maart 1983 voor enige commotie
in de landelijk pers. Kranten kopten: 'Provincies
ruziën om oude grenspaal ',5 'Cafe'houder uit
Nieuweschans pronkt er nu mee ' 'Provincie Wil
grenspaal uit 1843 terug '6 en 'Nieuweschans moet
grenspaal uitleveren '.7

De gouverneur vond dat de paal terug moest
naar Limburg en schreef een brief aan het
kabinet van de commissaris der koningin in
Groningen en aan het gemeentebestuur van
Nieuweschans met de mededeling dat de paal
terug moest naar de oorspronkelijke plaats.
Cafébaas Geertsema was echter niet van plan
zonder meer aan de opdracht van de provincie
te voldoen. "Het heeft heel wat geld gekost om
de paal, die eerst een bonk roest was, weer
schoon te krijgen. Daarom ben ik niet van plan
hem zonder vergoeding af te staan. Als de
provincie Limburg niets wil betalen, schakel ik de
rechter in die dan maar een oordeel moet vellen.
Eerder krijgen ze hem niet terug".

Henk Vonhoff(1931-2010), toenmalig
commissaris der koningin in Groningen, vond
ook dat de paal terug moest. “Die paal moet
terug, daar is geen enkel misverstand over
mogelijk. Het is gemeenschappelijk bezit van
de Nederlandse en Belgische regering. Als men
palen noch perken kent, gaat de samenleving
alle grenzen te buiten. Die markering is
uitermate belangrijk, zeker in een gecompliceerd
gebied als daar. Alle grappen dieje erover kunt
maken daar gelaten, onze rijksgrensmarkering
kan niet zomaar weggenomen worden", aldus
Vonhoff. Hij verzekerde zijn Limburgse collega
dat de kwestie zijn "voortdurende aandacht" had.
Limburg was bereid de grensmarkering zelf te
komen halen.

Terug naar Eijsden
Ruim een week na de eerste publicaties in de
media verscheen het verlossende verdict. De
kranten kopten wederom met 'Limburg krijgt

4 http://www.grenspalen.n|/archief/grenspaal-documentatie-zuid-limburg-aafko-tuin.html
5 Het Vrije Volk: democratisch-socialistisch dagblad 04-03-1983
6

7

Limburgs Dagblad 04-03-1983
Nieuwsblad van het Noorden 04-03-1983



grenspaal terug van kaste/ein '8, 'Grenspaal Weer
terug in Limburg '9, 'Limburg koopt oude grenspaal
terug'10 en 'Geefterug! '11. Wat was er besloten?
De provincie Limburg kreeg de in Groningen
verdwaalde grenspaal terug maar moest
wel diep in de buidel tasten om caféhouder
Geertsema tevreden te stellen. Het kabinet van
de Groningse commissaris van de koningin
heeft hierbij bemiddeld. Intussen had de dienst
gemeentewerken van Nieuweschans de paal
voorlopig veilig opgeslagen. De belangstelling
voor de paal was inmiddels zo groot geworden
dat voor een ontvoering werd gevreesd. Het
twee meter hoge, uit 1843 daterende, gietijzeren

ll/iichel Wolfs en Toon Bongers, medewerkers
van de gemeente Eijsden, leggen de laatste hand
aan de grenspaal voordat deze Weer op zijn
plaats teruggezet Wordt. Foto EV7599.

gevaarte dat zeven jaar als een totempaal voor
het café van de heer Geertsema gestaan had,
ging terug naar Eijsden. Hoeveel Limburg heeft
moeten vergoeden voor het "schoonmaken
en jarenlang bewaren" van de paal hebben de
partijen niet willen zeggen.

Op 25 maart 1983 meldde het Limburgs Dagblad
dat de grenspaal terug was in Eijsden en dat
kantonniers van de gemeente Eijsden bezig
geweest waren met verfkwast en spons om de
grenspaal weer een zo goed als nieuw aanzicht
te geven voordat hij weer op zijn rechtmatige
plek aan de Schansweg teruggeplaatst zou
worden (zie foto)12. Op 1 april stond in het
Limburgs Dagblad te lezen: "Grenspaal Weer op
oude plaats - Onder toeziend oog van de Belgisch en
Nederlands Limburgers j. Bouwens, burgemeester
van Eijsden, j. Happart, burgemeester van Voeren,
L. Cobben afgevaardigde gouverneur Kremers,
dr. C. Vanstraelen, bestuursdirecteur Provinciaal
Gouvernement Limburg (België), ir. Tolts, Belgische
Provinciale Waterstaat, Hendrikx en ir. Bruinsma,
kadaster Limburg, F. Ocula en G. Bossuyt, kadaster
België, j. Bronckers, gemeentesecretaris Eijsden,
en D. Markovin, gemeentesecretaris Voeren, is
gisteren "de"grenspaal van Eijsden Weer op zijn
oude plaats teruggezet. Zoals bekend is deze
paal door nog onbekende oorzaak van Eijsden
voor een café in Groningen terecht gekomen. De
grenspaal, die duidelijk behoort te maken waar
Eijsden en Voeren gescheiden Worden, werd na
een schouw in 1980 vermist. Gisteren (31 maart
- red.) Werden de Belgisch Limburgers door de
Nederlands Limburgers Welkom geheten en
getracteerd op Limburgse vla en kofiie. Nadien
Werd de grenspaal oflicieel op zijn oude plaats
gezet. En pas na deze daad volgde de wettige daad,
het opmaken van het proces verbaal. Met andere
Woorden, schriftelijk Werd bevestigd dat de paal
precies op de plaats terug was en er geen meter
van Belgisch grondgebied door de Nederlanders

8 Nieuwsblad van het Noorden 16-03-1983, Limburgs Dagblad, 16 maart 1983
9 Trouw, 16 maart 1983
1° Het Vrije Volk, 16 maart 1983
11 Nederlands Dagblad, 17 maart 1983
12 Limburgs Dagblad, 25 maart 1983
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Werd geannexeerd.” 13 Volgens mondelinge
overlevering van enkele aanwezigen werd er
met zoveel enthousiasme beton gestort voor
een onwrikbare fundering dat het spatte op het
kostuum van de heer Happart.

Op 21 april 1983 worden de kosten berekend op
1228,68 gulden incl. BTW, voor opschonen en
verven, haagknippen, bestaande fundering met
cementvloer afwerken, puinruimen, asfaltweg
poetsen, transporteren en plaatsen van de paal,
stampbeton rond de fundatie en opbrengen
teelaarde.14

Er*

Grenspaa/ 43 terug van Weggeweest op zijn
rechtmatige p/ek aan de Schansweg. Foto Lucia
Geurts

13 Limburgs Dagblad, 1 april 1983

EpHoog
Men zou kunnen denken aan een goede
1 april grap, maar daarvoor was het incident te
ernstig. Een leemte in de markering zou immers
aanleiding kunnen zijn voor onenigheid over
het grondgebied. Wat was er waarschijnlijk
gebeurd? ln 1976 werd er door de Belgische
Stroomverkoopmaatschappij een hoge betonnen
elektriciteitsmast geplaatst, waarbij de grenspaal
was omgevallen en aan de kant geschoven.
Voorbijgangers (mogelijk de voornoemde
Duitser(s)) hebben de paal zien liggen,
waarschijnlijk gedacht dat hij overbodig was en
hem vervolgens opgeladen. Bij de schouwing
van 1980 werd geconstateerd dat de paal
verdwenen was. Dankzij de wakkere douanier
werd grenspaal 43 teruggevonden en kwamen
de betrokken overheden aan beide zijden van
de grens in actie. Het is immers in het belang
van Nederland én België de grensmarkering
in orde te brengen. Op 28januari 1983 schrijft
de gouverneur van Nederlands Limburg aan
zijn Belgische ambtsgenoot een brief over
de wenselijkheid om terugvordering te doen
wegens ontvreemding van rijkseigendom, in
casu de grenspaal. Uit de reactie blijkt dat er
geen juridische mogelijkheden zijn, zodat er een
minnelijke schikking zal moeten komen. Mede
met hulp van de commissaris in Groningen én
een geldelijke genoegdoening komt alles naar
behoren in orde.

14 http://www.grenspalen.n|/archief/grenspaal-documentatie-zuid-limburg-aafko-tuin.html



Kent u ze nog?

Kleuterklas 1 958-1 959

Op de foto van de kleuterklas van Mère Letitia (UEV 150) zijn veel reacties binnengekomen. Bijna alle
namen zijn nu bekend. Mocht u nog iemand herkennen, laat het ons dan weten! Dank voor het
meedenken!

. Mère Letitia

.Paul Philippens

.Arie van Kranenburg

. Noël Spauwen

. Guy Koevoets

. Theo Peerboom

. Hans Bergmans
_oo\|o\u-|-|>our\›A

9. Peter Stessen
10. Phia Soudant
11. Marlies Wetzels
12.]ef Theunissen
13.]ohnny Partouns
14. .7 Hélène Klippert (Station)
15. Agnes Magermans
16. Willy Wijnands
17. Frans Stevens
18. Gerrie Wolfs

. Elma Taymans

.Hans van de Boorn

. Pierre Waterval

. Gerrie Claessens

. Etiënne Piters

.Hilda Klippert

. Etienne Reintjens

. ? Kyll (Spriemenstraat)

. Gerrie Stevens

. Nico Voncken?

. Rini op het Rooth

. Maria Kluten

. Ine Loyens

. Lilly Schroen

. Lizette Duijckers

.Caroljacobs
35. Dora Martens

36. Jo Wolfs
37.
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Voor het voetlicht:
Sint-Christinakoor 1 50 jaar (1869-2019)
Hoewel niet precies vaststaat wanneer en door wie het Sint- Christinakoor in Eijsden is opgericht,
weten we uit een document uit 1868 dat er een zanggroep moet zijn geweest in de parochie Breust-
Eijsden. Een exacte oprichtingsdatum is niet bekend, maar daarentegen is het een vaststaand feit
dat de kerkmuziek in Eijsden een lange historie kent en dat het koor, naast de andere Eijsdense
muziekgezelschappen, niet meer weg te denken is bij belangrijke Eijsdense gebeurtenissen en
feesten. Na 150 jaar Sint-Christinakoor mogen we spreken van een cultureel erfgoed waar we als
gemeenschap trots op mogen zijn en dat voor de toekomst behouden zou moeten worden. Het
jubileum van het koor is dan ook een prima aanleiding om het cultuurhistorisch verleden van de
kerkzang en van het Christinakoor "voor het voetlicht" te brengen.

Over de kerkenbouw in onze omgeving is het
nodige historisch materiaal te vinden in de
archieven, maar over zangers of koren weinig
tot niets. Toch moet er tijdens de kerkdiensten
ook in het verleden gezongen zijn, met name
gregoriaans. De sacramentsprocessie trok
aanvankelijk uit zonder muziek. Pas in het begin
van de achttiende eeuw trekken in de processie
"3 speulluyden, een trommelslager en een
fluitspeler” mee. Enkelejaren later lopen er ook
drie zangers mee. Een koor wordt niet genoemd.
Gegevens over zangers of koren in de achttiende
eeuw ontbreken helemaal.

Pas in de kasboeken van de parochie Breust-
Eijsden, die in het Rijksarchief bewaard worden,
kunnen we lezen dat in 1820 betalingen aan
zangers verricht worden. ln een document uit
1868 wordt geschreven over betalingen van de
parochie Breust-Eijsden aan organist en zangers.

Het Sint-Christinakoor in 7970 voor het pand Breusterstraat 22. Foto EV 7087

Door Louise Rutten

Hetjaarloon van de organist is 195 gulden en
van de zangers 5,45 gulden.
Uit notulen van een kerkenraadszitting blijkt dat
de kerk in Eijsden een hulpkerk was. ln diezelfde
notulen komt ook het gebruik van het oksaal
(balkon voor koor en orgel) aan de orde. De vrije
toegang tot het oksaal wordt toegewezen aan de
kerkzangers die aangenomen werden door de
pastoor. Anderen moeten toestemming vragen
en perjaar 1,20 gulden betalen.

Vanaf het einde van de negentiende eeuw wordt
het culturele en maatschappelijke leven in
Eijsden voor een belangrijk deel bepaald door de
uitvoerende muziek. Naast het reeds bestaande
Sint-Christinakoor ontstonden in die tijd
achtereenvolgens de harmonieën 'de Blow'en 'de
Roej'. Het Sint-Christinakoor krijgt aan het begin
van de twintigste eeuw duidelijker contouren,
zoals blijkt uit een foto uit 1910.

I' .Lí`



ln 1916 wordt de nieuwe openbare Sint-
Martinusschool aan de Breusterstraat (nu
Schoolhof) in gebruik genomen. Het voormalige
schoolgebouw, aan de overzijde van de
Breusterstraat, wordt door de gemeente verpacht
aan het kerkbestuur van Breust-Eijsden en heet
voortaan het Patronaat (nu Cultureel Centrum).
Daar krijgt het Sint-Christinakoor de ruimte om
zangrepetities te houden. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog is dat nog steeds het geval.

l'len de oerlogsjaore '40-'45 kinde de zaank Ine
geweldige opbleuj. Tenminsjte vuur Wat betreft 't
aontal lede. Neet dat 't zoe gemaeëkelek Waor. Dao
Waor diks Ilochalarm'of 'sjpertied' en de luj mochte
nao aach oor neet mie de sjtraot op. len de Wiengter
Waor 't 'r kaad Wie d'r duvel en duusjter Wie de hel.
't Waor bekaans oengmc'lögelek um 't repetitie/okaal
te verwerreme. Ien plaots van ven/verming Waor
d'r Inne aWWe potkachel neergezat en eder - op
z'n bäört - braach e paoër bluk hoót mit um ze te
sjtoeëke. En drupkes en beer Waore neet mie te
kriege. De toWluep nao de zaank haW d'r mit te
maoëke dat de herremenies sjtoplaoge umdat ze
ziech neet bie de kultuurkaoëmer (Kulturkammer,
red.) WoWWe aonsjleute. Öôch de toneelkluppe bleve
op non-actief.”(Sint-Christinakoor 1869-1949: Willy
Theunissen - De Zaank)

Tot dejaren vijftig zijn in Eijsden twee koren, een
jongenskoor en een mannenkoor. Het is een
traditie dat de kerkdiensten op gewone zondagen
met gregoriaans en op kerkelijke feestdagen
met meerstemmige zang worden opgeluisterd.
Hetjongenskoor met 12 jonge zangers is een
opleidingskoor, bedoeld om later over te kunnen
stappen naar het meer volleerde mannenkoor
St. Christina. Eén van diejonge koorzangers is
Ludovicus Hubertus (Bèr) Haenen.

Bèr Haenen
Bèr Haenen heeft voor het huidige Sint-
Christinakoor enorm veel betekend. Hij heeft het
zangkoor voor een groot deel vormgegeven. Als
jonge, muzikale koorknaap ontwikkelt Bèr zich
niet alleen tot volwassen zanger, maar wordt hij
ook eerste fluitist en onderdirigent van harmonie
Ste. Cecile. Daarnaast wordt hij de vaste dirigent

van hetjongenskoor èn het mannenkoor
St. Christina. ln 1966 voegt Bèr Haenen de leden
van beide koren samen. Het Sint-Christinakoor
telt ineens zo'n 30 mannen.

ln 1968 start hij de besprekingen over een
eventueel samengaan met het in 1963
opgerichte dameskoor. Het idee stuit
aanvankelijk op allerlei bezwaren van beide
koren. Eén van de belangrijkste is dat bij beide
koren het ledenaantal flink zou gaan dalen.
Maar ondanks alle twijfels wordt tijdens de
ledenvergadering van 17 maart 1971 unaniem
besloten tot definitieve samenwerking tussen
beide koren. Het is aan beide kanten natuurlijk
even wennen, maar de oprichting van het
Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint-Christina
wordt door deze fusie een feit.

Werd unaniem besloten samen te gaan met
het dameskoor". ..... en: "6 april voor de eerste keer
ook repetitiebriefies geschreven voor de meisjes. ”

(Notulen jaarvergadering van 17 maart 1971)

De jaren zeventig
Het leeftijdsverschil binnen het koor is groot;
er zijn leden van vijftien (de benedengrens)
maar ook van vijfenzeventigjaar. Een over het
algemeen fris en jong ogend koor dat met veel
enthousiasme klassieke meerstemmige missen
en liederen zingt, is op dat moment een nieuw
fenomeen in de Eijsdense gemeenschap. Vanaf
1970 groeit het koor, tegen alle verwachtingen,
naar ruim zestig leden. De gezelligheid en het
saamhorigheidsgevoel bloeien als nooit tevoren.
De donkerrode mini-jurkjes en vlinderdasjes
onderstrepen dit positieve gevoel en maken van
het koor ook zichtbaar een uniform geheel.

Louise Rutten (lid van 1971-1975 en opnieuw lid
sinds 2016):
llNao In veersjtummige Hoemis Waor 't de geWoente
dat 't gaanse koer 'de kael ging sjmaere'. Es joonk
mèètske, nog neet veul geWaend, ging iech mit al dij
aanderjong vrolluj ien roej kletsjes, mit de mansluj
op sjtap. Dat Waor vuur de mèèsjte vaan oes Waol
hiel sjpannend. V'r ginge iersj nao 't Kelderke, daan
nao Sjtraots, bie de Roej ien de Kèreksjtraot, en

13



14

es v'r daan nog neet hèvers WoWWe goeën, daan
ginge v'r nog efie nao de Greune Mert. Dao zaote
mèèsjtaal e paor mansluj oet Lieg-Caesjtert mit väöl
laeëve te drove of te koejjonge. De kWartsjes vele ien
de zjoekbox, jeanne en Martha tapte de glaeskes
beer offries, dao Woert geaWhoord, gezonge,
gedaanst en vuuraal hiel väöl sjpas gemak!”

josé en Simone Borremans in de rodejurkjes,
7974

ln de jaren zeventig ontstaat een nieuwe
beweging binnen de kerk. Ten gevolge van
maatschappelijke ontwikkelingen groeit de
behoefte om de eucharistie en de kerkmuziek
meer toegankelijk te maken, te vernieuwen
of te moderniseren. ln Eijsden worden de
Jongerenkerk en hetjongerenkoor opgericht.
Dit koor kiest voor populaire muziek met,
vooral voor dejeugd aantrekkelijke, meestal
Engelstalige popsongs. Het repertoire van het
Sint-Christinakoor wordt, mede door invloeden
van buitenaf, ook uitgebreid met Nederlands-
en Engelstalige religieuze liederen. De basis
blijft echter klassieke kerkmuziek. Ook nu nog
wordt het klassieke kerkelijke liedrepertoire
afgewisseld met lichtere wereldlijke muziek.

De Schola St. Christina
Na de samenvoeging van het mannen- en
vrouwenkoor blijft een groot deel van het
oorspronkelijke mannenkoor de gregoriaanse
kerkmuziek trouw. Deze koorzangers houden de
traditie in ere om tijdens de eucharistieviering op
zondagmorgen in de Sint-Christinakerk te zingen.
Het koor draagt de naam die in het eerste
decennium van 2000 door pastoor lvo Krewinkel
werd bedacht: Schola Sint-Christina. Deze groep
ervaren zangers is inmiddels gespecialiseerd op
het gebied van de gregoriaanse muziek, die rond
600 na Chr. is ontstaan. Schola Sint-Christina
bestaat tegenwoordig uit negen leden en staat
onder leiding van Peter Schroen, voormalig
zanger en dirigent van het Sint-Christinakoor.

Schola Sint-Christina 207 9. l/.l. n. r. Peter Schroen,
Fred Wolfs, Nico /l/liessen, jules Limpens, Gerard
van de Berg, jean Houbiers enjean Wolfs.
Op de foto ontbreken.' Wiel Theunissen en Toine
Wolfs.

Uitwisselingen en activiteiten
Een hoogtepunt voor het gemengd koor Was het
uitstapje naar Königswinter in Duitsland. llZoals
een serieus koor betaamt, Wordt onderweg in de
vroege ochtend de hoogmis in jülich gezongen (zeer
goed!). Daarna Wordt een boottocht over de Rijn
en een Wandeling naar de Drachenfels gemaakt.
Het is de tijd van de Wijnfeesten, dé perfecte
gelegenheid om de teamgeest tussen beide koren
een stimulans te geven! Uiteindelijk strandt het
koor in een Wijnkelder in Altenahr, Waar de leden
samen dansen en zingen onder het genot van één
ofmeerdere glazen Wijn. Het saamhorigheidsgevoel
groeit... ” (Bestuursnotulen 30-09- 1973)



Het koor krijgt zeer regelmatig uitnodigingen om
in de parochiekerken van bevriende kerkkoren
de heilige mis op te komen luisteren. Er zijn
regelmatig uitwisselingen met onder andere het
Sint-Josephkoor uit Oost-Maarland, het Sint-
Franciscuskoor in Venlo en het ENCl-koor en
ook in verschillende Maastrichtse kerken is het
Christinakoor te gast. Behalve met zingen was
en is het koor ook op andere terreinen actief;
er moet immers ook geld in het laatje komen.
Bij de beginjaren van de Diepstraatfeesten had
het koor een kraam met 'kieësekook'en met
stokbrood, kaas en wijn. Ludieke acties hoorden
daar toen ook bij, zelfs de verkoop van een
varken. Over ludiek gesproken: dejaarlijkse
soupers waren dé gelegenheid om te laten horen
en zien watje nog méér in je (muzikale) mars
had. Daar werd menig talent ontdekt!

llHet varken, Waarvan tijdens de Diepstraatfeesten
de opbrengst geraden moest Worden, is gewonnen
door de heerjean Wolfs. De opbrengst Was:
fl. 387,86.
De heer Wolfs had geraden fl. 387,75, dus slechts
11 cent verwijderd van 'tjuiste bedrag. Van harte
proficiat1” (Notulen van de bestuursvergadering
5 augustusi 983)

Samenwerking met 'de Blow' en 'de Roej'
Gedurende velejaren is er sprake van een
intensieve en vooral prettige samenwerking
tussen het Sint-Christinakoor en de beide
Eijsdense harmonieën. Een jaarlijks
terugkerende activiteit is het voorjaarsconcert
met de Koninklijke Oude Harmonie. Het is elke
keer weer een feestelijke gebeurtenis waarbij
op hoogstaand niveau wordt gemusiceerd. Het
100-jarig bestaansfeest van de KOH in 1974
blijft een gedenkwaardig gezamenlijk moment.
Ook heeft het koor vaak deelgenomen aan
concerten met de Koninklijke Harmonie Ste.-
Cécile. De vele gezamenlijke kerstconcerten
in het Cultureel Centrum waren een succes.
Mooie herinneringen zijn er aan het 125-jarig
jubileumconcert van de 'Roej' in 2005, waarbij
de prachtige Messe Solennelle en I'honneur de
Ste. Cécile van Charles Gounod meerdere keren
werd uitgevoerd.

Sint-Christinakoor 125 jaar
ln 1994 bestaat het Sint-Christinakoor 125
jaar. Ditjubileum wordt groots in de Eijsdense
gemeenschap gevierd en veel koorleden
hebben er dierbare herinneringen aan. Er
kwam bijvoorbeeld een nieuw vaandel, er was

Het eerste vaandel van het koor heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog a/s verbandmidde/gediend
voor een geWonde soldaat en is ver/oren gegaan. Bij het 725-jar/g bestaansfeest in 7994 is een nieuW
vaandel vervaardigd door mevrouW Tonnyjacob. Het Werd ingehu/digd door pastoorj.j. Verhoeven.
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een reünie met oud-leden, een receptie, een
gedenkboek, galaconcert, een zomerslotfeest en
natuurlijk concerten met de beide harmonieën.
Tenslotte Wordt hetjubileumjaar afgesloten
met een pontificale hoogmis, gecelebreerd door
bisschop Wiertz.

Truus Theunissen-Wolfs (lid vanaf 1970):

"lech been volgend jaarfieftigjaar bie de zaank.
En Wat miech lt mèèsjte is biegeblieëve zien de
awwerwitse soepee-aovende. V'r laefde dao waeëke
nao tow. Op 'ne soepee-aovend zien óôch de
Vroenhofzengers oengtsjtaande. Oóch de vrolluj
hawwe hun optraejes klaor. Wit gier nog 't leedsje:
"Op de Vroenhof op 'n baank, heb v'r Slèvenhier
bedaank, 25 jaor zien vuur gemingde zaank, enz.,
enz. ” En daan de Can-Can-Girls mit hun zjwierige
ruk!! Uëver ruk gesjproeëke, dij korte roej kletsjes
die v'r dow hawwe!!! Oe Van der Mul/e (organist)
zing ôówe op oetloorde. Al die bloetse kneeje.

Haeë sjmulde daovaan vanaof de oksaol.
Noe zien v'r allemaol op 'ne laeftied gekoeëme tot
dat allemaal um is. En väöle vaan oes zien d'r neet
mie. Meh v'r kinne waol truklore op Inne hie/e finge
tied. En dao taere v'r noe nog op.”

Jubileumjaar 2019
Op dit moment staat het koor onder leiding van
Edward Berben. Het telt zo'n vijfendertig leden
en de gemiddelde leeftijd is inmiddels flink
gestegen. Er is een aantal trouwe koorleden
dat ooitjong is begonnen en inmiddels vijftig
of zestigjaar lid is. Er zijn in de afgelopenjaren
dan ook heel Wat onderscheidingen opgespeld,
onder andere de kerkelijke onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice. Daar tegenover staat
dat verjonging hard nodig is, Wil het Sint-
Christinakoor nog een lange bestaanszekerheid
hebben. Zoals het vroeger bijna vanzelfsprekend
Was datje samen metje vader ofje zus bij het
koor Was, is dat nu allang verleden tijd. Het is

Het Sint-Christinakoor anno 207 9



een hedendaags bekend verschijnsel dat de
belangstelling voor het verenigingsleven door
allerlei oorzaken sterk verminderd is. Niet alleen
de veranderde vrijetijdsbeleving, maar ook de
verschuiving in religieuze opvattingen en de
ontkerkelijking hebben ertoe bijgedragen dat
mensen zich minder aangetrokken voelen tot de
kerkelijke koorzang.

Op 14 april 2019 heeft het Sint-Christinakoor zijn
150-jarigjubileumfeest gevierd met een feestelijk
concert met onder andere de uitvoering van de
Messe Solennelle en l'honneur de Ste.-Cécile van
Charles Gounod (1818-1893). Daarmee heeft
het niet alleen zichzelf maar ook alle koorleden
geëerd die zich van 1896 tot heden volledig
voor het koor hebben ingezet. Allen hebben als
trouw lid, tot in de kleinste details gestudeerd,
gerepeteerd, uitgevoerd en na afloop tegen
elkaar gezegd dat het 'goodging" of dat llhet de
volgende kier toch baeëter moot". De lat wordt
nog steeds hoog gelegd. Samen muziek maken
brengt mensen bij elkaar, ongeacht ieders
achtergrond. Hopelijk mag het Sint-Christinakoor
nog veel mensen samenbrengen, ook in de
toekomst.

Bronnen

jacques Miessen (lid vanaf 1957):

"Ueëver de iesjte nuëgetigjaor sjtèèt miech nieks
mie bie, mèh oet de beginjaore daonao kin iech
miech nog Waol hiel get Iegendariese dienger
rappe/ere. De soepees, wie dij de iesjte jaore bie
Pieterke gehawe Woerte, mit lnne druugwuësj vaan
pa Pieterke, de buut vaan Wie/ie Blom uëver de
Einzug vaan de Gladdiole en de Ieedsjes vaan Nico
Vraanke uëver de Hèèlige ien de Sint-Servaoskèrek.
Naoderhaand zien v'r uëvergegaange nao 't
Patronaat oe 't sjtandaardmenu besjtong oetfriette,
appelmoos en haf häönekes. AI gaw Woeërt dao 'n
competietie gehawe wae 't mèèsjte höönekes koes
opaeëte. Wieväöl håönekes waore 't t'rs, zieëve of
aach? Es klapper op de vuurpijl Waor
Broenkzoengdig nao 't Te Deum en d'n Tantum
Ergo vaan Sjerpenhuëvel ién de kaerek vaan Breusj.
Dao Woeërt 't biè Corrie sjteeds laoëter en sjteeds
zaoëter, tot op 't Iisjte aon 't hoes de kaw sjoeëtel
verzaweld Waor.

Zoengder ààch mer ène te kort te wille doen,
Waore ien dijjaore e paoër Iuj ien de zaangk ôàch
Iegendaries: Bèr vuuraal es ooze dirrigènt, Pa
Huls es vuurzietter en sjpraeëksjtaalmèèsjter en
Nico Vraanke es vuurzietter en es gaankmaeëker
bie soepees en bie, wie m'r hujdegendaogs zaet,
afterparties ofnaoziette. ”

Kroniek van Eijsden, gegevens verzameld door Antoon P. L. Paquaij, Brunssum

De Rode Draad, deel 1 en 2,jan van Lieshout

Rijks- en Kerkarchieven, Stichting Eijsdens Verleden, Archief Sint-Christinakoor

jubileumuitgaven: Sint-Christinakoor 1869-1994 en Sint-Christinakoor 1869-2009
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jongens van de Maas (7)

jules Martens, schipper veerpont De Cramignon

De rubriek jongens van de Maas omvat verhalen over mensen die een speciale band met de Maas
hebben. Ze wonen aan de Maas, werken op en aan de rivier, oefenen er hun hobby uit of bekijken
de Maas uit het oogpunt van een deskundige. Dit keer presenteren we schipperjules Martens,
sinds 2004 schipper van voet- en fietsveer De Cramignon.

jules, deze rubriek heet "jongens van de
Maas", ben jij een jongen van de Maas?

"ja, dat kun je wel zeggen. |k ben op het
kasteel geboren in de woning waar nu Lucien
Rompelberg woont en we waren altijd aan de
Maas te vinden, aan de Kop van de Voer. Dat
was ons logisch speelterrein. Ook trokken we
wat noordelijker naar wat wij noemden "het
kikkerbad". Ter hoogte van de boerderij van
Rutten waren twee poelen, twee inhammen
eigenlijk, en daar vermaakten we ons. lk ben
daar al heel lang niet meer geweest en weet niet
hoe het er nu precies uitziet. Nu woon ik aan de
Vogelzang en stroomt de Maas als het ware door
mijn achtertuin."

Wat is als klein ventje je eerste herinnering
aan de Maas?

"Och god! Mijn eerste herinnering aan de Maas?
|k weet niet beter of ik was aan de rivier. ie
mocht of niet, je ging er vandoor en je was aan
de Maas. Met vier, vijfjaar was dat vaste prik.
Spelen, kattenkwaad uithalen, visjes vangen, we
waren er altijd. Motten vangen op "d'n diekke
bààm”was ook een vast ritueel. We hadden geen
geld om maden te kopen dus vingen we motten
om mee te vissen. Dat deden we ook in de gracht
van het kasteel, want daar kon je grotere vissen
vangen. Dat mocht niet, dus dat deden we alleen
als de graaf van huis was. Alsje dan toch een
keer betrapt werd, kreegje een paar draaien om
je oren en lietje het een tijdje achterwege."

Doorjo Debeij

De familie van je vaders kant is een echte
"Maasfamilie".

"ja, die "van de Visser", dat is wel duidelijk. Een
paar weken geleden hebben we de laatste tante
begraven, Fieneke van Creuwels. Mijn opa was
afkomstig uit Grubbenvorst. Hoe hij in Eijsden
terecht is gekomen weet ik eigenlijk niet. Hij was
een visser, hoe zou onze familie anders aan die
naam komen? Of hij destijds ook mensen heeft
overgezet, weet ik niet. Wel weet ik uit verhalen
van noonkjoep dat hij, noonk Martin en mijn
vader Zjeng (de ietser) mensen voor 2 of 3 cent
de Maas overbrachten in een sloep. Er waren
nogal wat Walen die op de Zinkwit werkten, en
de kortste weg was via de Maas. |k vermoed
dat de gebroeders Martens dat in die tijd niet
professioneel deden, maar puur om een extra
zakcentje te verdienen."

Su .
johannes Martens, de visser/veerman die de
mensen overzette in zijn roeiboot



Hoeveel jaren vaarje inmiddels heen en weer
naar Ternaaien met het veer De Cramignon ?

“|k heb er inmiddels vijftien jaar op zitten. ln
2004 ben ik begonnen. |k Weet nog als de dag
van gisteren dat ik mijn eerste oversteek maakte
en nu zijn We al vijftien jaar verder."

Hoe is dat toen in zijn werk gegaan? Moest je
solliciteren?

"Dat is heel raar gegaan. Er was sprake van dat
het veer er eindelijk zou gaan komen en ik trof
Gerryjacobs (raadslid/Wethouder) en vroeg
hem of de gemeente al een veerman had. Dat
was niet zo, Want alles was (nog steeds!) in een
pril stadium. Op een zondag heb ik de stoute
schoenen aangetrokken, een brief geschreven
en die bij het gemeentehuis in de bus gestopt.
Vlak daarna stond in de krant dat het veer er
nu echt ging komen. Zelf vond ik dat ik mijn
brief niet beter had kunnen plannen. Niet veel
later trof ik Gerry Weer, die mij vertelde dat mijn
brief in behandeling Was genomen en zo is alles
aan het rollen gekomen. Gemeenteambtenaar
jef Gilissen Was vanaf dat moment mijn
contactpersoon. Er gingen nog Wat maanden
voorbij maar uiteindelijk Was het zover. |k had A
gezegd, nu moest ik ook B zeggen."

Heb je voor de start nog iets moeten doen,
een cursus volgen of zo?

“|k heb vrijwillig mijn vaarbewijs gehaald, dat
Was niet verplicht. Het Was een theoretische
opleiding."

Uit mijn tijd als raadslid weet ik dat het
heel wat jaren geduurd heeft voor het veer
eindelijk kon gaan varen. Wethouders André
Spauwen en vervolgens Gerry jacobs hebben
er nogal wat werk aan gehad.

"Ja, er Waren nogal Wat aanloopproblemen.
|k houd het er maar op dat de samenwerking
tussen de Waalse en Nederlandse overheden
toen niet erg soepel is verlopen. Steeds
doemden er aan de andere kant van de Maas

nieuwe problemen op. Voor mij Was dat niet
zo verrassend. Mijn vader heeft altijd tussen
de Walen gewerkt en het bleek moeilijk om als
"Hollander" met de Walen overeen te komen."

Het veer maakt vanaf de eerste dag de
oversteek vanaf dezelfde plek aan het Bat.
Waren daar ook problemen over?

"Niet dat ik Weet. |k ben toen als het Ware in
het diepe gesprongen en van veel problemen
die er voor de start Waren, Weet ik het fijne
niet. Toen ik startte Waren de beide vertrek- en
aanmeerpunten precies hetzelfde als nu in
2019."

Er is ook gedoe geweest over een kabel.

"Dat klopt. Nadat na jaren onderhandelen
eindelijk alles okay leek, kWam er van Belgische
zijde een nieuwe eis: de boot moest, in verband
met de veiligheid, bevestigd Worden aan een
kabel. Dat is ook gerealiseerd en toen kon er
eindelijk gevaren Worden."

je doet dit werk nu 15jaar, nooit spijt van
gehad.]e hebt je oorspronkelijke beroep toch
opgegeven?

"ln het begin Wist ik natuurlijk niet hoe een en
ander zou uitpakken; dus in de Wintermaanden
Was ik nog actief als tegelzetter. Momenteel
is dat niet meer zo. Zeven maanden Werk ik 7
dagen per Week op De Cramignon. jonger Word
ik niet, dus na zo'n seizoen vind ik dat het ook
Wel even Wat rustiger mag zijn. ln de vaarperiode
kom ik met gemak aan de uren voor een heel
Werkjaar. Het is zWaar Werk, maar ik begin er nog
elke dag fluitend aan."

Na lange jaren van voorbereiding en gedoe is
het veer een groot succes.

"Het aantal overzettingen is feitelijkjaarlijks
toegenomen en 2018 Was Werkelijk Waanzinnig.
|k geloof niet dat We nog ooit zo'n zomer
krijgen. |k ben een optimistisch mens, maar
de zomer van 2018 Was onovertroffen.
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Om 7 uur 's morgens begon mijn dag met
de voorbereidingen en dan bofte ik als ik
tussendoor een boterham had kunnen eten voor
ik het bed Weer opzocht. Maar niet geklaagd, ik
vind het nog altijd geweldig."

Hebben zich in de loop derjaren nog
veranderingen voltrokken?

"Aan de Belgische kant is de betonWal
afgebroken. Daardoor is de situatie voor de
gebruikers veranderd: de opstappers volgen
een andere route dan de afstappers. Er is ook
een nieuwe steiger aangelegd. Ook heel Wat
gebruikers van rolstoel of scootmobiel maken
veelvuldig gebruik van het veer om eens aan
de overkant te gaan kijken en rond te toeren.
De Maas zelf zorgt ookjaarlijks voor kleine
veranderingen. Geulen Wijzigen en ik zie het
eilandje aan de overkant elkjaar kleiner Worden.
Water en Wind laten altijd hun sporen na."

Veerpont De Cram/gnon. Linksju/es Martens

De invloed van het veer op Eijsden lijkt me
ook duidelijk.

"ja, ik denk dat met name de horeca Wel blij
is met het veer. De aantrekkingskracht op
Maastrichtse mensen is groot en je hoort
elkjaar meer Frans spreken in de oude
kern. Horecazaken hebben zelfs het aantal
menukaarten in de Franse taal behoorlijk
uitgebreid. Voor zoWel de mensen die op
Nederlands gebied al Wat kilometers hebben
gefietst, als de Belgische bezoekers is Eijsden
een prettige tussenstop geworden.”

jules, je doet je heen-en-weer-werk dagelijks
met plezier. Heb je in die vijftien jaar ook
vervelende dingen meegemaakt?

"Helaas Wel. ln 2005 dachten een viertal jonge
mannen en een jonge dame dat een "joy-
vaart" met de boot Wel leuk zou zijn. Gezien de



bevestiging aan de walkant was dat onmogelijk,
maar er werd toch geprobeerd de boot te
starten. Dat is niet gelukt, maar de schade Was
aanzienlijk. En na een kinderfeestje verslapte de
aandacht van de begeleiding even en plotseling
lag er een kind in het Water. |k heb dat kind er
onmiddellijk uit kunnen halen, maar op zo'n
voorval zit ik niet te wachten. Dat maakje liever
niet mee."

Daar staan, denk ik, veel meer leuke
ervaringen tegenover?

"Ja, gelukkig wel. Zoals gezegd, ik ga elke dag
fluitend naar de boot en dat komt natuurlijk
vooral door de leuke dingen dieje meemaakt
en de leuke reacties dieje krijgt. Heel apart
was toch wel een Belgisch vrouwenfeestje
georganiseerd door de entertainer Mesjieu
Maurice. |n partijen moest ik een kleine 120
Belgische vrouwen overzetten die aan het eind
van hun feestelijk uitstapje waren. Het was
overduidelijk dat zij niet de hele dag water
hadden gedronken. Figuurlijk heb ik toen mijn
handen vol gehad om alles in goede banen te
leiden."

Heb je niet eens met een select gezelschap
vastgezeten?

"Dat kun je wel zeggen! Vlak voor de start
van het eerste seizoen moest er een vaart
gemaakt worden met vertegenwoordigers
van de gemeente Eijsden en Visé en ook
L1 was aan boord. Het werd geen gewone
rechttoe rechtaan oversteek, want de Eijsdense
wethouder wilde een rondje maken tussen de
eilanden door. Echter, tussen die eilanden lag
een zandbank en we liepen vast. Muurvast!
Iemand uit de haven heeft ons los getrokken
waarna we weer veilig aan wal kwamen.jaarlijks
lopen hier nog altijd boten vast omdat men zich
niet aan de regels houdt. Vanaf de meetboot
is scheepvaartverkeer in zuidelijke richting
verboden. Maar niet iedere schipper kent of ziet
de borden met alle gevolgen van dien."

Hoe zit het dan met de diepte van de Maas op
de oversteekroute?

"Die varieert tussen de 80 cm en 1 meter. Aan de
Ternaaienkant is echter een uitgebaggerde geul
van 4 meter diep. De diepgang van de boot is
35 cm. |n de afgelopen 15jaar zijn we maar één
keer in de buurt gekomen van te weinig water.
Andersom is vaker het geval. De Maas is dan
zo hoog en zo wild, dat oversteken niet meer
verantwoord is."

Als je zoals jij van kinds af aan dagelijks
aan de Maas vertoeft, zie je de Maas dan
veranderen?

"Heel zeker. je ziet de eilandjes van vorm
en afmetingen veranderen. De Maasbodem
verandert ook altijd door wisselende stromingen.
De Maas kan extreem zijn. |n 1976 bijvoorbeeld
konden wij naar de overkant lopen zonder natte
voeten te krijgen. Er stond bijna geen water in de
bedding. |n het voorjaar van 2018 was het ook
heel apart. Na een noodweer in de Ardennen
kwam er zo'n massa drijfhout voorbij dat
varen onmogelijk was. Tot 50 km noordwaarts
ondervond de scheepvaart grote hinder op de
Maas en de kanalen. Dat was toen Moelingen
ook onder water stond. Het drijfhout heeft
schade aangericht aan de schroef en die wordt
momenteel hersteld. Als dat gebeurd is, staan
we weer klaar voor het seizoen 2019."

Enkele krantenkoppen uit Dagblad De Limburger
en het Limburgs Dagblad:
* Nieuwe motor voor voetveer "De Cramignon"

van Eijsden.
* Veerpont Eijsden moet afwachten. Onderdeel

besteld in Luik.
Voetveer Eijsden populair.
Wachtrijen voor het voetveer.
Naamloos voetveer maakt gezegende tocht.
Veerman Eijsden kiest zelfde beroep als opa
“de Visser".

* Veerpont "De Cramignon" al tien jaar een
succesvolle verbindende factor.

›i-›i-›i-›i-
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U m loore
Herinneringen van Zjir van Luijtelaar

Bert Schutte, voorzitter van Stichting Eijsdens Verleden en redacteur van dit tijdschrift, legde
jarenlang iedere zondagochtend een kaartje met Zjir van Luijtelaar samen met Louis Wolfs en
Harry Creuwels in het café van de Koninklijke Oude Harmonie aan de Prins Bernhardstraat in
Eijsden. Zjir was toen al ver in de tachtig. Hij vertelde graag verhalen uit zijn lange en bewogen
leven. Op 23 december 2017 overleed hij in Aken (D) op negentigjarige leeftijd. Gelukkig had
Bert Schutte de verhalen van Zjir, nog voordat hij stierf, in een interview bij hem thuis aan de
keukentafel opgeschreven.

Schooltijd

“Ik ben op 16 september 1927 in Heerhugowaard
geboren. Mijn vader werkte bij het spoor en
werd bij een promotie in Eijsden gestationeerd.
|k was toen vierjaar. ln Eijsden ging ik naar de
bewaarschool bij Mère Claudine en vervolgens
naar de jongensschool Sint-Martinus aan de
Breusterstraat. Een van de meesters, een zekere
heer Fonsaer, was een leuke leraar waar ik
goed mee op kon schieten. Hij had bijen en ik
mocht na schooltijd bij hem komen kijken naar
de bijen. |k kreeg een net over mijn hoofd en hij
zei tegen mij dat ik pijp moest roken Want "dan
hebje geen last van de bijen". |k als achtjarige
aan de pijp trekken; dat was natuurlijk vies. |k
mocht plat tegen hem praten. Dat was heel
ongebruikelijk want de lessen op school waren
altijd in het Nederlands. Maar bij de bijen mocht
ik plat kalle. Meester Fonsaer heeft me veel
geleerd, zoals het raten draaien om de honing
eruit te halen."

Hoefsmid

"Na de basisschool ben ik naar de mulo gegaan.
|k zat in het derdejaar en ik had altijd een
hekel aan geschiedenisje kreeg een boek met
allemaaljaartallen en die moestje dan uitje
hoofd leren. Daar zag ik het nut niet van in. |k
moest van school af nog voordat ik eindexamen
had gedaan. Ondertussen was mijn vader
gestorven. Het was een wonder dat ik, met het
inkomen van mijn moeder, naar de mulo kon.
Hoe ze alles klaargestoomd heeft, weet ik niet.
Ze moest met 6 gulden per week rondkomen
met zes man."

"Ik Was weg van de smederij. Ik stond vroeger
vaak te kijken bij smid Pieter Prickaerts in de
Kerkstraat, waar nu de dierenwinkel is. Op een
gegeven moment mocht ik aan de blaasbalg
trekken. Ik moest op een fruitkist staan want
anders kwam ik er niet aan. |k vond dat
fascinerend. Op een gegeven moment mocht ik
zelf ook met een stukje ijzer aan de gang. |k ben
naar de ambachtsschool in de Sint-Maartenslaan
in Maastricht gegaan. Tussen de bedrijven
door ging ik vaak kijken bij Lem Vossen, de
paardensmid die even verderop in Wijck een
zaak had. Het waren twee broers; de ene deed
het papierwerk, de ander was de vakman. Op
een gegeven moment mocht ik de paarden in de
hoefstal zetten. |k kreeg gaandeweg steeds meer
taken en ze boden me zelfs een baan aan. Maar
ik zei dat ik eerst de school moest afmaken.
'Wij zullen Wel regelen dat het in orde komt met
je diploma'. |k heb toen ja gezegd, maar mijn



moeder wist er niets van. Mijn overall werd bij
Vossen gewassen en alles werd daar verzorgd;
pas na een halfjaar heb ik het thuis verteld.
Het speelde zich allemaal af aan het eind van
de oorlog. Mijn eerste loon was 5 gulden in de
week. |k heb daar gewerkt tot mijn achttiende.
Smid Vossen maakte ook het beslag voor de
koetsen en de sjezen. De koetsen moesten
afgewerkt worden, bijvoorbeeld het kokertje
waar de zweep in staat en het beslag om de
koets heen. Bij hem heb ik het echte smeedwerk
geleerd."

Bankwerker

”|k had thuis een kleine smidse gemaakt en
verdiende ondertussen al 7 gulden in de week
bij Vossen. Mijn zus had verkering met de chef
afwerking op de KNP (Koninklijke Nederlandse
Papierfabriek, nu Sappi). Hij vertelde dat ze op de
KNP een leerling-smid zochten. Hoewel ik goed
zat bij Vossen, ben ik toch eens gaan solliciteren
en Michiels, de baas van de technische dienst -
ze noemden hem d'r musj, - zag wel wat in me.
'Zorg maar datje je ontslag krijgt, dan kun je hier
beginnen'. Cor Vossen, die een soort vaderfiguur
voor me was en van wie ik veel geleerd heb,
was bezig om mij als hoefsmid in Mesch te laten
vestigen. Desondanks zag hij in dat de KNP voor
mij beter was en heeft me ontslag gegeven.
Zo ben ik begonnen bij de KNP. Daar zag ik de
bankwerkers met hun gereedschap de fabriek
ingaan en dat wekte mijn interesse voor dat
vak. Ondertussen werd ik gekeurd voor militaire
dienst en naar Indië uitgezonden. Bij terugkomst
ben ik aangenomen als beginnend bankwerker.
|k heb nog allerlei cursussen gevolgd, ben
meesterbankwerker geworden en uiteindelijk
opzichter. ln het begin verdiende ik 16 gulden
in de week. Na een halfjaar kreeg ik een vaste
aanstelling en kreeg ik 28 gulden per week.
De papierfabriek en de ENCI waren de grote
bedrijven in de regio waar het goed verdienen
was."

Vakmanschap

"ln Eijsden had je de Zinkwit en de stroopfabriek
en verder allemaal eenmansbedrijfjes, zoals de
poempemaeëker, de loodgieter, de schrijnwerker
en de karrensmid. Er waren drie smeden in
Eijsden: in Mesch, in de Kerkstraat en op de
Vroenhof. Er was veel werk want alles ging met
paard en kar of koets."

J " :all-.gaf > LL -`Q

Smidse van de heer Brouwers (links) in Mesch.
Foto EV3 745

"ln het begin woonden we in dejulianastraat
(nu Boomkensstraat). We betaalden 6 gulden
huur per maand. Mijn vader verdiende 30
gulden in de maand en daar moestje als gezin
met vier kinderen van rondkomen. Op een
gegeven moment zijn we verhuisd naar de
Wilhelminastraat, waar we een huis konden
huren voor 5 gulden in de maand. Het was het
huis naastjoke Partouns, de schoenmaker. Van
hem heb ik het schoenmaken geleerd. Op een
gegeven moment kon ik zelfs schoenen maken
met pennetjes. Hele dure schoenen werden
namelijk niet gespijkerd, maar de zolen werden
van mooi dun leer gemaakt en daar werd een
spiegellapje over gelegd zodat de zool een halve
centimeter van buiten terugviel, de spiegelzool.
Het werd vastgelijmd en vastgezet met houten
pennetjes, te vergelijken met luciferstokjes.
joke Partouns had hiervoor een speciale priem
waar de gaatjes voor de pennetjes mee gemaakt
werden. Hij tekende dat allemaal precies uit. Het
was echt vakmanschap. |k heb voor hem een
priem gemaakt waarmee je twee gaatjes tegelijk
kon maken, een dubbele priem. Dat was mijn
uitvinding."
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Oogsten

"Het oogsten van het graan werd gedaan met
een ziech, iets dat het midden houdt tussen een
zeis en een sikkel. Het slijpen van de zeis of haore
(= haren) was een ambacht. Het snijvlak van het
blad van de zeis werd op een klein aambeeld (de
haarspit) platgeslagen met een haarhamer. Zo
ontstond een dunne, vlijmscherpe rand. De zeis
werd verder gewet (scherp gemaakt) met een
wetsteen. Dat was vakmanschap. Vaak kwam
men bij de boeren in het veld langs om de zeis
te haore. De haarspit werd dan met een pin in de
grond geslagen.

1

Haarhamer en haarspit

Sommige boeren deden het haren zelf. Als
het graan was geoogst, maakten de vrouwen
daar een bussel ofgaifl = schoof) van. Met
biengdsjter (enkele strohalmen) werd de schoof
samengebonden en vervolgens op het veld in
een kas of hok gezet, zodat het graan goed kon
drogen. Er gingen zo'n zes schoven in een hok.
De schoven werden vervolgens gestapeld in
mijten. Het stro werd naar de schuren gebracht
waar het gedorst kon worden met vlegels.

Het bouwen van een stromijt op het veld.
\/./.n.r. Sjeng Debe/j, Bart K/uten, Gerard Debe/j.
Foto EV 865

Het was een hele kunst om de vlegel goed
te gebruiken. 's Winters kon je het slaan
van de dorsvlegel horen. Later kreegje
stoomdorsmachines die van boer naar boer
gingen, en nog weer later kwamen elektrische
dorsmachines en de grote loonbedrijven die het
voor de boeren deden."

"Als het veld gemaaid was en de kassen naar
de schuren waren gereden op karren van wel
vier meter hoog, konden wij, als kinderen, gaan
zuëmere, het achtergebleven graan verzamelen
in busseltjes van een vuistdikte ofwel een zang.
Het was een sport wie de meeste zangen had. De
zangen werden in een jutezak gedaan en daar
werd op geslagen om ze te dorsen. |n de oorlog
werd dit in een soort koffiemolen thuis gemalen
en werd er brood van gemaakt."

Boodschappen doen

"Boodschappen doen was een avontuur. Alles
deed je te voet met de kulbas. Iedere straat
had zijn winkeltjes. Wij gingen naar Speckens
(handel in koloniale waren en manufacturen in
de Dorpstraat, nu Diepstraat) en naar bakkerij
Claessens. Als je een halve cent kon verdienen,
dan liepje al. Bij de Muggenhof kostten de
eieren maar 2 cent alsje er twaalf kocht, een
stuk goedkoper dan in de winkel. Het was wel



twee, drie kilometer ver, maarje liep zover om
een stuiver te verdienen en onderweg spookte je
natuurlijk van alles uit. De bakkers kwamen ook
langs de deur. Stevens uit de Kerkstraat kwam
met kar en paard. Het wist precies waar het
moest stoppen. De melkboer en de groenteboer
kwamen ook met kar en paard langs."

Mandenvlechter Louis Reintjens in zijn
Werkplaats 'Op de Trom'in Hoog-Caestert.
Foto EV3484

Spelen

"Als kind deed je alles te voet. Met 18 jaar kreeg
ik pas mijn eerste fiets, een tweedehandsje.
Op straat was het heel rustig.Je kon er hienke
(hinkelen), rèpe (hoepelen),1 koek (verstoppertje
spelen) en koekerellen. 's Avonds deed je silo; ik
weet niet meer wat voor spelletje dat was. En
je haalde kwajongensstreken uit, bijvoorbeeld
belletje trekken alsje onderweg was naar het
lof. Een hoepel was iets kostbaars; als je die op
de kop kon tikken wasje rijk. We maakten ze
ook zelf van wilgentakken die we ombogen tot
een hoepel, maar dat werkte niet zo goed. Mijn
vriend had een velg van hout van een lichte
damesfiets. Dat was wat."

"Er werd ook gewejjerd (vliegeren). De vlieger
maakteje zelf van heel dun klatspapier, touw
en stokjes. Die werden van de bomen geplukt,
vooral van wilgen.je maakte meestal een
voorraad, zodat ze goed droog waren alsje ze
ging gebruiken. Wejjere deed je in de herfst,
langs de Maas en in het veld.je moest meestal
voor het donker thuis zijn maar kon het met een
smoesje wel een half uurtje rekken."

"Er was veel ruimte om te spelen, langs de Maas,
in het veld, op straatje kon veel uitspoken
zonder dat iemand er notie van nam. Er was
wel toezicht.je had bijvoorbeeld aan de grens
de marechaussee. De kazerne was in de
Wilhelminastraat. Verder was er De Wit, de
wachtmeester van de rijkspolitie. Hij moest
voor rust en vrede zorgen. je had ook de baoj,
de ongekroonde gezaghebber. Sjeng de boaj
woonde langs de Maas. Alsje iets uitgespookt
had en hij kreegje te pakken, dan kreegje 'm
gerieëte. Hij maakte geen proces verbaal."

Vissen

'Toen ik klein was, ging ik vaak vissen. Op mijn
zevende mocht ik alleen naar de Maas. Mijn
hengel was een tak van de hazelaar. De oude
koster Theunissen zei: 'Ik maakje een fijne hengel'.
Hij had de hazelaartakken geschild en een tijd
laten drogen in de zon. Vervolgens werden de
takken in een oude dakgoot waarin lijnolie zat
ondergedompeld om ze goed soepel te maken.
Het snoer was van ijzergaren en het onderste
stukje was kamerin, een soort doorzichtig draad.
Meike in de Vogelzang verkocht dat allemaal.
Voor een cent kreegje 2 haakjes. Eerst gingje
pieren en vliegen vangen en dan kon je gaan
vissen. De eerste echte hengel kreeg ik van
monsieur Durant. Die woonde in de mooie villa
Henriette, aan de Trichterweg. Hij was een
Belgische ingenieur die in de zomer in Eijsden
woonde, voornamelijk om te vissen. Hij had veel
hengels. Op een keer zat ik naast hem te vissen
met mijn hazelaarhengel. Hij bekeek het zo eens
en zei: 'Magnifiek Viens, kom mee, naar de garage'.
Uit een heleboel hengels mocht ik er een kiezen.

1 Rèpen is een oudere benaming voor hoepelen en komt vooral voor in Brabantse en Limburgse dialecten. Rèpen
komt ook in andere Germaanse talen voor, zoals in het Hoogduits: reifen.
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|k heb er een uitgezocht van wel vier meter lang,
gemaakt van bamboe met een echte lijn. |k Was
reuzetrots en bazuinde dat ook rond. Uiteindelijk
ging heel Eijsden bij Durant om een hengel
vragen."

“|n de Maas krioelde het van de vis: grondel,
sjtèènrutskes, voorn, alvers, möhn, berb, zilt,
karpers en zelfs zalm. De Maas was hier niet
zo diep en de zalm kwam de rivier op om kuit
te schieten. Hier werd ze dan gevangen en in
Luik verkocht. |k kan me nog herinneren dat
Reneerke Wolfs, de slager in de Diepstraat, met
een zalm aankwam die hij met de riek gestoken
had. Door de stuwen is dat allemaal verdwenen."

“De professionele vissers visten met hun kotters
voornamelijk op aal. Witvis was bijvangst.
Rechts aan de boot hing een grote boom uit met
daaraan een net waarin de aal werd gevangen.
De vissers legden ook wel fuiken. Soms gingen
we heel vroeg op pad om een fuik te lichten, met
name in de oorlog. Paling was niet te betalen."

"Er werd ook vis ingemaakt, vooral grondels. je
ging op een graszode staan waardoor het water
troebel werd. Daar kwamen de grondels op af.
De gevangen vissen werden schoongemaakt en
dan, gebakken of gekookt, ingelegd in het zuur."

Eten uit eigen tuin

"Vroeger atje wat de pot schafte en dat hing
weer af van watje in de tuin had: aardappelen,
selderij, sla, komkommer. Iedereen had wel een
moestuintje. |n het voorjaar werd de inhoud
van de put van het hujske (de beerput) gebruikt
als mest op het land. Alles wat niet direct werd
gegeten, werd ingemaakt in weckflessen die
met een ring en een deksel werden afgesloten.
De vrouw mocht niet ongesteld zijn tijdens het
wecken want dan ging het mis, zei men. Fruit
werd verwerkt totjam, en appelen werden
geketscht (van het klokhuis ontdaan) en dan
gedroogd aan touwtjes achter de kachel.
Halfdroog waren ze het lekkerst. We pikten er
dan altijd eentje onderaan het touwtje en dan
zakte de rest natuurlijk in. De appelen werden
in vieren gedeeld en de schillen en de ketsch

werden gebruikt om stroop van de maken. Er
ging niets verloren. Als de appelen geoogst
waren mochten wij, als kind, het achtergebleven
fruit plukken met een stok met daaraan een
mandje dat afgezet was met een metalen kroon.
Zo kan je de appelen uit de boom halen zonder
blutsen."

"Het vlees haaldeje bij de slager. |n de oorlog
hebben we eens een biggetje gehaald bij
Geurten, stiekem, in het donker. Van hout uit
de Maas hadden we een hok gemaakt. Op een
gegeven moment kwam ik thuis en zag dat de
big helemaal rood was. Mijn moeder en mijn zus
hadden de big gewassen vanwege de vlooien.
We moesten altijd langs het biggetje als we
naar buiten gingen en dan maakte hij lawaai.
Het mocht niet bekend worden dat we een big
hadden want dat was verboden. Om hem stil
te krijgen voerden we hem dan met schillen
en etensresten. Hij vrat alles. Op een gegeven
moment lag het biggetje in zijn hok en kon niet
meer overeind komen. We dachten dat het ziek
was. Slagersknechtjack Duijkers werd erbij
gehaald. Het varkentje had de Iaemde (was lam).
Het was te zwaar gevoerd en daardoor door zijn
poten gegaan. Toen hebben we het geslacht.
Het leverde hammetjes en ander lekker vlees
op. Mijn moeder en mijn zus stonden er wel bij
te huilen, want het was ons lievelingsbeestje
geworden."

Hondenkar

"Vroeger had je hondskarren. Alle kleine
keuterboertjes hadden een kar waarmee twee
tot drie melkbussen vervoerd konden worden.
Ze gingen daarmee naar de wei om te melken,
maar gebruikten de hondskar ook voor allerlei
ander vervoer. De stroopfabriek had een paar
karhonden voor de luxe. Karhonden waren
groot, meestal bruin en hadden een tuig aan. |k
weet nog dat er op de Vroenhof een keuring was
voor hondskarren, georganiseerd door het rijk.
Alle honden en karren werden officieel gekeurd.
Zo moest er een emmertje met water aan de
kar hangen, zodat de hond ook kon drinken.
Later is de hondskar afgeschaft omdat die werd
beschouwd als dierenmishandeling."



\/./.n.r. Bèr Schroen, Henri Warnier, ju/es
Hardy, Pierre Liebens en Zjeng Spauwen met
hond en hondenkar. De foto is genomen in
de Wilhelminastraat voor nr. 22 tegenover de
fruitvei/ing. Foto EV2754

Nieuwsgaring

"Nog maar weinig mensen lazen een gezit.
Het nieuws ging rond van mond tot mond.
Wij hadden het geluk dat we thuis een radio
hadden, die we gekregen hadden via een broer
van mijn vader. De buren kwamen altijd bij ons
naar het voetballen luisteren en dan moesten
wij, de kinderen, naar de andere kamer want
we mochten niet storen met ons gekwebbel.
Iedereen bracht iets mee zodat er altijd wel iets
te eten en te drinken was. Soms zaten ze met
wel zes man om de radio. |n de oorlog moesten
we de radio inleveren."

Klassenverschil

"Er was in mijn jeugd sprake van klassenverschil.
Tegen mensen van aanzien moestje, als
gewone man, opkijken. Er werd ook onderscheid
gemaakt bij de dienstkeuring. De zoons van de
mensen met hoog aanzien of goede connecties
werden afgekeurd; jan met de pet werd
goedgekeurd en naar Indië gestuurd. Op school
zaten dejongens van de notabelen vooraan in

de klas. Leerkrachten stonden toen ook hoog
in aanzien, evenals de notaris, mensen met een
goede betrekking op de fabriek, rijke boeren,
burgemeester en wethouders, hoewel deze vaak
uit het gewone volk gekozen waren."
"Het was wel heel bijzonder als de graaf uittrok,
met al die paarden. Maar de afstand bleef.je
mocht bijvoorbeeld niet op het terrein van het
kasteel komen en in de kerk was de voorste
bank gereserveerd voor de graaf. Die bank had
deurtjes en niemand anders mocht daar zitten.
Rechtsvoor in de kerk zat de kerkenraad en
linksvoor de grafelijke familie. Dat is gelukkig
allemaal verleden tijd. Nu zijn de verschillen
weggevallen en kunjeje mening geven zonder te
worden buitengesloten."

Taal

"De taol, het Eijsdens dialect, is sinds mijn jeugd
veel veranderd. In 't tiepke van de huëlentérre
zoat Inne mérrekef; doo oengder stonge de télloeze.
Wie kan dat nog vertalen? Huëlentérre is vlierbes
en, naar ik meen, uit het Duits afkomstig.2 Waar
télloeze (narcissen) vandaan komt weet ik niet.3
Een mérrekefis een Vlaamse gaai.

Van het hout van de huëlentérre maakten we
knabbusse (proppenschieters). De tak is hol en
in het midden zit een soort merg; 'kies' noemden
we dat. We zochten een takje dat precies in
de tak van de huëlentérre paste en maakten
dat glad. Daarmee duwden we de 'kies'eruit.
Van de Ikies' maakten we propjes en dan: knal!
Hoe langer de stok hoe luider de knal. Een
koolmeesje is een bijjemejzeke (omdat hij ook
bijen pikt); bieje is weken, zoals metje voeten
in de soda; baeje is bidden en beje is bieden,
bijvoorbeeld met kaarten. Het is jammer dat het
dialect langzamerhand verdwijnt en steeds meer
een soort algemeen Limburgs wordt. Mensen
verhuizen, ze blijven niet meer in het eigen dorp
en dan krijgje dat. Hier in Eijsden is de invloed
van het Frans groot. Eijsdenaren gaan van
oudsher naar Visé en Luik om inkopen te doen.

2 Huëlentérre = vlierbes, verwant aan het Duitse Holunder; -terre is boom in samenstellingen; heule is verwant aan
hol: de vlierbes heeft mergkanaaltjes in de takken (www. Etymologiebank. Nl)

3 Télloes = narcis; zou verwant kunnen zijn aan teloe'nsis, een Latijnse plantennaam (www.etymologiebank.nl)
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Er zijn ook familiebanden over en weer. Dat hoor
je in het plat. Een piepel is een vlinder (papillon in
het Frans), een postbode een facteur en een vork
een versjit (fourchette in het Frans). En merci is
heel gebruikelijk voor: bedankt!"

Festiviteiten

“ln Eijsden was er altijd een levendig
verenigingsleven. je had toneelverenigingen
van de Roej en de Blow. Die traden 's winters
op. Verder waren er zangkoren en natuurlijk
diverse sportverenigingen. Er waren ook veel
festiviteiten: de meikermis aan het station, de
najaarskermis op de Vroenhof met de roelekeboel
(draaimolen) en de schietkraam. Met de kermis
was er ook paalklimmen. Bovenaan de paal hing
van alles en alsje boven kwam, mochtje iets
meepakken. Een hele uitdaging want de paal was
met zeep ingesmeerd."

"En natuurlijk was er de Bronk. Vroeger was de
Bronk veel drukker dan nu; de réj was onmetelijk
lang en ging het ene huis in en het andere weer
uit.Je hoorde meer Frans dan plat enje kon over
de hoofden van de mensen lopen. De mensen
kwamen ook met de sloep van de andere kant
van de Maas. Er waren ook bals, in Gronsveld
en in het Paviljoen in Heer, waar dansorkestjes
speelden, zoals The Swing Stars uit Eijsden.Je
kon er meisjes ontmoeten, misschien wel je
toekomstige vrouw."

“je had ook nog paardenrennen in de weilanden.
Dat was vooral na de oorlog in zwang. Er deden
nogal forse paarden mee. De graszoden vlogen

Dansorkest The Swing Stars. l/./. n. r. Lambert
Purnot, Harrie Formannoy, Laurent van den
Heuvel, Louis Gee/en en jean Rethero.
Foto EV 4229

je om de oren; na afloop was het weiland
helemaal omgeploegd. Alleen de grotere boeren
deden mee, de kleine keuterboertjes niet. Er
werd ook stevig gewed. ln Mariadorp was ook
een wielerbaan, de assebaon, met een podium
erbij."

Baanwielrennen Mariadorp. Foto EV 8569

Ziekencommunie

”|k ben van mijn zesde tot mijn veertiendejaar
misdienaar geweest. je had verschillende missen
en elke eerste vrijdag in de maand bracht de
pastoor de communie naar de zieken. De
misdienaar liep met een lampje en een bel over
straat vóór de pastoor uit. 's Winters als het koud
was, pakteje de lamp eerst links en dan rechts.
Bij de zieken werd aan het bed een kleine
ceremonie gehouden en dan gingje weer verder.
Toen mijn vader in 1943 stervende was, ben ik
ook misdienaar geweest. |k was zestien jaar. Het
was mijn laatste keer als misdienaar."

Ziektes

"je zag als kleinejongen veel zieken. De meeste
infecties konden nog niet behandeld worden. Er
waren veel wonderdokters. Er was een vrouw die
met een lapje over wratten wreef en die stierven
dan af. Toen ze het lapje kwijt was, verloor zij
ook haar genezingskracht. Vroeger zeiden ze ook
datje, alsje wratten had, jeje handen in de Bak
moest wassen. Dat zou helpen. Er waren ook
kruidenvrouwen; die maakten zelf smeerseltjes,
onder andere van slaolie met bloemen van de
witte lelie, of kersentaart met weegbreezaad.
Er waren ook mensen die genazen door alleen
maar te bidden. Ach, alles helpt, alsje er maar in
gelooft"



ln Breust kraaien de hanen
ln Uit Eijsdens Verleden 144-145, december 2017, pagina 34 e.v., beschrijftjo Debeij het
hanenkraaien op zondagochtend in Breust. Onlangs ontving de redactie een gedicht van Wiely
Philippens over deze bijzondere tak van sport. Een prachtige aanvulling op het verhaal.

Zoengdigmuerge

De sjpanning is te sjnieje
't Driejt ziech um e paoër hokke
Wae zal huj goeën Winne
Dat is nog neet te gokke

De mèèsjte hebbe al iengepakt
Vuur hun is 't huj um
E paoër geun doeër
Bie hun gèèt 't noe drum

De kins 'n sjpang hure valle
Zelfs de glaoëzer blieve sjtoeën
Hae luucht ziene kop
Zal Ir 't goeën doén?

Dao vilt 'nne sjlaog
Hae hoofter mer veer
Zal Ir dij nog maoëke?
't Is gaw um, zoe e keteer

Daan sjlèèt hae drij kier
En legkt ziene kop ien de vaere
Is Ir ien sjlaop geval/e?
De zoWs 't nog bewaere

Bij het kasteel vliegen de pijlen

Nog mer ène sjlaoëg
Dat moot toch kinne
Daomit kint Ir
Vaan ederèèn Winne

Hae luucht de kop
En dèèd de sjnaoëvel oeëpe
En Ir gaoëpt Ins
En is Weer ien de vaere gekroeëpe

Dartig secon zien nog uëver
Ze telle ze allmaol
Daan luucht hae ziech op
De sjlaoëg galmt doer de zaol

D'r nao riengkelt de Wikker
Hae waor geng secon te vreug
De haonekriejer Wit nieks te zegke
En hilt z'n àwe neet druug

D'r kumt 'n sjoeëtel beer
Dat sjmakt nao zoen oor

D'n haon kriejt zich noe los
Op't buflit sjtèèt 'n tuut voor

Wvj (Wiely vaan Elly vaan jacques)
1 miert 2016

Wiely Philippens gaf ook een aanvulling op het artikel over boogschieten in het vorige nummer. Hierin
wordt verteld over de rol van pijlentrekker bij de wedstrijden bij het kasteel.
“Ik ben zelf vaker pijlentrekker geweest. Ook het aangehaalde risico heb ik aan den lijve mogen
ervaren. |k was pijlentrekker bij een van de banen. De Wedstrijd was nog niet begonnen, maar de
schutters waren al aan het inschieten. Ik wist dat er vijf mannen aan het schieten Waren. Dus na vijf
schoten ging ik pijlentrekken. De ploeg was echter nog niet compleet en ondertussen was er een zesde
schutter bijgekomen. Zijn pijl vloog op lieshoogte langs me en trok niet alleen mijn korte broek kapot,
maar liet ook een lelijke schaafwond in mijn lies achter. Gelukkig heb ik de wedstrijd kunnen blijven
pijlentrekken en zo de kas van Scouting Eijsden mee helpen vullen."
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Kal plat!
Onder redactie van Marlies Haenen en Pierrejeukens

ln dit nummer weer een lijst met heel Wat Eijsdense woorden die wellicht niet bij iedereen bekend zijn. Ook
voor de redactie van Kalplat zaten er een paar lastige bij. Want Wat zegje als je honger hebt? Fénk? Een
woord afkomstig van de moeder van Marlies. De andere woorden komen uit de verzameling van Marlies
Haenen en Zjif Henquet.

Naast Eijsdense woorden, zijn we ook op zoek naar Eijsdense gezegdes. Stuur ze naar Marlies Haenen via
e-mail: ejmhaenen@gmail.com.

Ludie Haenen heeft ook deze keer een mooie tekening gemaakt, geïnspireerd door het woord télloes.

'ne baoj

bottele

fénk, 'nne sjmaoële

faerfikketäör l verificateu r,
kortweg vic

kabao, kebang

kajee

kaotsel

kaotsele

'n kazjevikske

'ne kemies, kemieze

kiengdskuerf

kemiessies

klaeëvermejs

kolblomme

koppelblom

kwetsjbuul of monika

loetsj

mèèjheudsje

oet de riezer

piesblom l soekerej

pippeneer / pippenaer

poetskréngde

pratsj

sjloes!

sjluëtelblom

sjoem

een agent, veldwachter

uitbotten, uitlopen: de bujm zien aon 't bottele = de bomen lopen uit

honger: ich heb Inne sjmaoële = ik heb honger

controleur bij de douane

regenjas

schoolschrift, cahier

kaatsbal

kaatseballen, bijvoorbeeld tegen een muur

een soort vest
een douanier, douaniers

mand waarin je babyspullen doet

boodschappen

meikever

klaprozen

duizendschoon

accordeon

speen
madelief

ver weg, dae woent oet de riezer = hij woont ver weg;
dae mak ziech oet de riezer = hij maakt zich uit de voeten

paardenbloem

laagstamboomgaard, boomkwekerij; in het voorjaar hoordeje vaak
zeggen: de pippeneer sjtèèt d'r sjoen bie = alles staat mooi in bloei

schoonmaakwoede

modder

afgelopen!

pinksterbloem

schuim



sjogkel schommel

sjore schuren

'n sjoor raege regenbui

sjprienkele sprenkelen, bijv. de was een beetje nat maken
om beter te kunnen strijken

télloes narcis

voor voedsel

zijjbaor vergiet

Kort nleuws

Bronkexpositie in Ursulinenconvent

De Stichting Eijsdens Verleden organiseert van 1 tot 10juni een expositie over de Bronk en andere
processies in het heuvelland in de Wapenzaal van het Ursulinenconvent, Breusterstraat 27, van 11 tot
17 uur. Wie wil, kan in de weekeinden ook een kijkje nemen in de nieuwe ruimte van de stichting in de
kelder van het Ursulinenconvent. Meer informatie in de plaatselijke pers.
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