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Van de redaktie

Met een enigszins gewijzigd aanzien en zeer ve-
le, goede voornemens is de stichting het nieuwe
jaar ingedoken.
Het zal U opgevallen zijn dat de binnenzijde van
de achterpagina een vignet vertoont. Dit gaat
voortaan het herkenningsteken van de stich-
ting vormen. Nu een nieuw jaar begonnen is en
ook de gemeente Eijsden door herindeling een
nieuwe jas heeft gekregen, menen wij er goed
aan te doen de stichting naar buiten toe een dui-
delijk herkenningsteken te geven.
In dit nummer treft U het tweede en tevens
laatste deel aan van de onderwijsperikelen in
Eijsden in de periode van 1824 tot 1860, bijeenge-
zocht en geschreven door H. Boersma.
Verder publiceren we een verhaal van H. van
Hall betreffende enkele bijzonderheden over de
koperfabricage te Eijsden in de jaren 1612-1714.
De trouwe leden van het L.G.O.G. hebben het
verhaal kunnen lezen in het boek “Van der
Nyersen upwaert”, maar wetende dat het aantal
Eijsdenaren onder hen gering is, hebben we ge-
meend U de inhoud van dit artikel niet te mogen
onthouden.
La Sainte Crèche is een verhaal van J. Warnier,
waarin zeer beknopt iets verteld wordt over de
geschiedenis van het Ursulinenklooster.
Tenslotte vindt U in dit nummer natuurlijk de
rubriek “Kent U ze nog?”.

Nieuws van de stichting

Nu Gronsveld en Eijsden samen een nieuwe ge-
meente vormen, ligt het wellicht naar Uw
mening voor de hand dat de stichting ,'Eijsdens
Verleden” nu ook Gronsveld in haar blad gaat
behandelen. Dit zal echter niet het geval zijn.
Reeds in mei van het voorbije jaar hebben er ge-
sprekken plaats gevonden tussen vertegenwoor-
digers uit de stichting “Grueles” en „Eijsdens
Verleden” en deze hebben opgeleverd dat de
beide stichtingen voorlopig onafhankelijk van
elkaar zullen blijven werken op eigen grondge-
bied. Wel is er afgesproken zoveel mogelijk met
elkaar samen te werken en gegevens uit te wisse-
len. Zo zullen beide stichtingen ervoor vechten

zo snel mogelijk een streekmuseum in de regio
van de grond te krijgen, zodat juist de voor deze
streek typische voorwerpen en gebruiken niet
voor het nageslacht verloren zullen gaan.

Behalve dat de stichting „Eijsdens Verleden”
deze boekjes uitbrengt, doet ze natuurlijk meer.
Ook van de andere activiteiten willen we U op
de hoogte houden, zodat U weet waaraan U Uw
steun verleent. Sinds de oprichting in 1975
streeft de stichting ernaar zoveel mogelijk van
en over Eijsden te bemachtigen, een en ander in
de meest brede zin van het woord. Het gaat dan
ook niet alleen om het vergaren van gegevens
die verkregen worden uit het gemeente- of rijks-
archief, maar tevens om het verzamelen van
boekwerken waarin belangrijke gegevens over
ons dorp vermeld staan. Inmiddels heeft de
stichting daardoor een aanzienlijke bibliotheek
weten op te bouwen.
Naast deze bibliotheek hebben we intussen een
aardig schaduwarchief van zowel gemeente- als
rijksarchief. Dat een volledig schaduwarchief
niet haalbaar is, mag voor zich spreken; het zou
kapitalen kosten en is bovendien overbodig.
Om op de hoogte te blijven van onderzoekingen
op het gebied van de historie in de regio is de
stichting lid van diverse verenigingen en stich-
tingen die een zelfde doel nastreven, zoals het
L.G.O.G. en het Sociaal Historisch Centrum te
Maastricht, daarnaast hebben we ruilabonne-
menten met andere historisch georiënteerde
streekbladen in de omgeving, zoals “Grueles” en
"Wat Baek ós bud”.
In het verleden heeft de stichting twee tentoon-
stellingen mede georganiseerd en wellicht vol-
gen er meer. Er zijn onderwerpen te over die een
tentoonstelling waard zijn!

Net zoals wij U op de hoogte houden, willen we
graag op de hoogte blijven van Uw wensen ten
aanzien van dit blad.
Heeft U opmerkingen, gegevens of interesse om
een of ander werk te verrichten, schroom dan
niet dit te melden bij het secretariaat waarvan
het adres op de laatste bladzijde is afgedrukt.

Eijsden, april 1982.



Onderwijsperikelen
te Eijsden
Schets van het openbaar lager onderwijs te
Eijsden in de periode 1824-1860.
(vervolg)

IX. Op weg naar een nieuwe school,
onderwijzerswoning en gemeentehuis

Het bestaande schoollokaal had slechts een op-
pervlakte van 33 ellen 8 palmen vierkant voor
meer dan 80 leerlingen. Dat is minder dan een
halve vierkante meter per leerling.
Op 1 1 juli 1840 kwam de gemeenteraad bij elkaar
en de voorzitter "deed de noodzakelijkheid ge-
voelen van een nieuw schoollokaal voor het
lager onderwijs, binnen deze gemeente te
moeten opbouwen, aangezien het thans be-
staande vertrek, waarin het onderwijs tot hier
toe wordt gegeven, naauwelijks toereikend is,
om zeventig kinderen te bevatten” en legde uit
dat volgens de laatste volkstelling zich ruim 400
kinderen van 14 jaar en daar beneden in Eijsden
bevonden welke het onderwijs zouden kunnen
bijwonen. Alle raadsleden konden het daar mee
eens zijn. Er ontstond echter onenigheid over de
plaats van opbouw. Sommigen meenden dat de
beste plaats naast de bestaande onderwijzers-
woning was, anderen zagen liever een nieuw
schoollokaal naast de kerk van Breust verrij zen.
Naast de kerk van Breust, omdat Breust het mid-
delpunt van de gemeente was, het gebouw dicht
bij de kerk kwam te staan zodat het voor de jeugd
een gemak zou zijn wanneer ze voor het dage-
lijks christelijk onderwijs naar de kerk moesten,
de kinderen van Oost en Maarland op een te
geruime afstand verwijderd bleven wanneer het
lokaal te Eijsden werd opgebouwd (reden ook
waarom geopperd werd Oost en Maarland een
eigen schoollokaal te geven, wat echter afgewe-
zen werd in verband met de hoge kosten), het be-
schikbare terrein toch voor niets anders ge-
bruikt kon worden, het huidige lokaal en woon-
huis als kazerne der marechaussee dienst kon
gaan doen.
De oppositie adviseerde het bestaande lokaal te
vergroten, omdat het onderwijs nabij de kerk
gehinderd zou worden door het luiden der kerk-
klokken en het uitoefenen van de godsdienst

welke in sommige gevallen tot *s middags duur-
de, de daar aanwezige beek en vijvers een gevaar
vormden voor de kinderen, het een groot
ongemak voor de onderwijzer zou zijn indien hij
zich dagelijks twee maal van Eijsden naar
Breust moest begeven, Eijsden bijna de helft van
de totale bevolking uitmaakte, het bestaande
lokaal met minder onkosten vergroot kon wor-
den en omdat de bestaande school voor de kinde-
ren van Caestert makkelijk te bereiken was.
Men kwam er zelf weer eens een keer niet uit en
verzocht de inspecteur der scholen in Limburg
om advies. Deze liet door bouwmeester Dumou-
lin uit Maastricht plan en bestek opmaken. De
kosten werden geraamd op bijna vier duizend
gulden. De gemeenteraad verzocht om een ruime
bijdrage van gouvernementswege, ten eerste
omdat ze in de afgelopen veertien jaar nog geen
enkele subsidie hadden ontvangen en ten tweede
omdat op scholen ” ,s Nederlandsch jeugd, de
liefde voor Koning en Vaderland, in hunne jonge
jaren, zal ingeboezemd worden en onderdanen
vormen, die tot nut der maatschappij zullen
strekken”. Bijna twee jaar later kreeg men be-
richt dat een subsidie van liefst f 1.500,- Was
toegekend. Men had beraamd dat er ongeveer
100.000 gebakken stenen nodig waren en omdat
"de eenigste steenbakkerije welke zich in deze
gemeente bevindt, gebakken steenen oplevert,
welke door hunne geringe kwaliteit, niet aan dit
gebouw kunnen gebezigd worden” verzochten
zij de gouverneur ofzij de stenen in Lanaije op de
Luiker oever der Maas mochten halen en wel vrij
van invoerrechten. Dit werd toegestaan.
Nu de tijd rijp was om te gaan bouwen bleek dat
van de f 1.200,- die de gemeente zelf opzij had
gezet naar aanleiding van een besluit op 3 de-
cember 1840 een gedeelte Was opgesoupeerd.
Hierdoor ontstond een nieuw tekort. Nu ver-
zocht men de magistraat of deze uit de provincia-
le fondsen over 1842 en 1843 f 1.200,- wilde
voorzien. Men was bereid f 600,- ter beschik-
king te stellen, maar de gemeente moest wel zelf



voor de algehele afbetaling der kosten zorgdra-
gen. Ook moest ze voor het vervoer van de beno-
digde materialen zorgen.16
Het zag er niet naar uit dat een nieuw gebouw te
verwezenlijken was. Daarom besloot men het
oude te vergroten. Er werd een nieuw plan en
bestek opgemaakt door J. Dumoulin, bouwmees-
ter.
Voor notaris M.H. Haenen uit Maastricht werd
de akte van aanbesteding verleden om “een
schoollokaal op te bouwen achter het thans
bestaande schoolhuis te Eijsden paralele daar
mede lopende". Het bestek en voorwaarden
omvat 23 artikelen over o.a. ontgravingen, fun-
deringen, metselwerk, pleisterwerk, hout- en
timmerwerk, ijzerwerk, dakpannen, schilder-
werk, glasruiten, aard en kwaliteit der materia-
len, kosten en betaling.17 Uit Art. 15 ”Tijd van
begin en oplevering”, noteerden we het volgen-
de: ”Op 21 juni 1842 moet de aannemer het werk
beginnen en op 30 november 1842 moet het werk
opgeleverd worden.”

Er bleken drie aannemers te hebben ingeschre-
ven:
- Servaas Yerna, aannemer uit Maastricht,
- Leopold Alexis Borsu, meesterschrijnwerker
uit Eijsden,
- Servaas Karel Christophe, schrijnwerker, wo-
nende te Hermalle onder Argenteau.
Deze laatste schreef in voor het laagste bedrag
(f 2.800,-) en aan hem werd het werk gegund.

Op 4 augustus 1842 werden door de burgemees-
ter en de pastoor in het bijzijn van enige leden
van de raad en van de schoolcommissie de eerste
stenen geplaatst.
Het nieuwe schoollokaal werd in december 1842
opgeleverd. Er rezen nog wat probleempjes bij de
betaling doordat de subsidie van rijkswege van
vf 1.500,- nog niet ontvangen was. Opmerkelijk
genoeg was Christophe aanvankelijk genegen
om slechts twee derde van de aannemingsprijs
in rekening te brengen. Blijkens gemeentereke-
ning over 1843 heeft hij toch f 2.796,27 ontvang-
en.
Twee raadsleden, Ghijsen en Houbiers, waren
het niet met de gang van zaken eens. Zij hadden
liever een schoollokaal in Oost of Maarland zien
verrijzen. Zij dienden hun ontslag in. Op 18 juli
1842 werd hen door de burgemeester nadrukke-
lijk verzocht om te blijven en het niet tot een
scheuring te laten komen. Het is misschien op
initiatief van deze heren dat een onderwijzer
voor Oost en Maarland werd aangetrokken.
Zoals eerder vermeld was dat Timmers. Hoewel

deze niet officieel werd aangesteld en in zijn
onderhoud werd voorzien door de welgestelden
van Oost en Maarland, blijkt uit de gemeentere-
keningen dat hij toch een bescheiden salaris van
gemeentewege ontving en dat de gemeente de
huur van het schoollokaal in het gehucht Maar-
land ad f 40,- per jaar betaalde. Het lokaal was
eigendom van Lambert Looijens. Deze regeling
was misschien een tegemoetkoming aan de be-
zwaren van Ghijsen en Houbiers.”
Mede door gunstige subsidieregelingen bleef het
idee om een school in Oost of Maarland te
bouwen. Op 14 mei 1844 had men een plan en
bestek klaar. Het geheel van schoollokaal,
onderwijzerswoning en wachthuis zou gebouwd
worden aan de Steegweg. Het is niet doorge-
gaan.”

X. Een nieuwe kerk voor Eijsden en
Breust?

Er kwam opnieuw leven in de brouwerij naar
aanleiding van een brief d.d. 15 september 1846
van de kerkfabriek van Breust-Eijsden aan de
gemeenteraad. De fabriek stelde voor om een
nieuwe kerk te bouwen op de Breusterstraat zo
dicht mogelijk bij het huis van Jacobus Wolfs en
wel op de boomgaard van L.F. Lemaire, sectie D
nummer 606 (deze wei lag op de plaats waar nu
de A&O winkel staat). De bestaande kerken
zouden in slechte toestand verkeren en het
onderhoud ervan zou erg duur zijn. De kerkfa-
briek wilde zelf f 2.000,- bijdragen alsmede de
tekorten die nog zouden bestaan na aftrek van
de subsidies van de staat en de bijdrage ad
f 3.500,- van gemeentewege.
De gemeenteraad ging ermee akkoord mits aan
de nieuwe kerk een schoollokaal gebouwd zou
worden voor de gehele gemeente “waardoor dan
ook al de geschillen welke opzichtelijk het onder-
wijs en het daar stellen van een nieuw school-
huis voor de gehuchten Oost en Maerland, zal
komen op te houden” en bovendien moesten alle
overschietende gelden ook daadwerkelijk voor
de opbouw van de school gebruikt worden.
Op 11 december 1846 kwam respons van de
inwoner van Eijsden. De gemeenteraad ontving
een brief waarin 68 inwoners zich verzetten
tegen de bouw van een nieuwe kerk. Op 22 de-
cember daaropvolgend hield men een hoorzit-
ting. De algemene opinie was tegen de bouw.
Gezien de protesten werd opnieuw beraadslaagd
door de gemeenteraad op dezelfde dag. Ieder
raadslid gaf zijn mening. De meningen bleken



verdeeld. Raadslid A. Bovij trok zijn goedkeu-
ring in. Schepen P. Pinckaers en zijn zoon C.
Pinckaers bleven voorstander van de bouw,
omdat zij meenden, dat de reclamaties "meestal
het gevolg zijn van eigen belang”. Ook schepen
Peusens bleef voorstander. Raadslid H. Janssen
boog zijn mening om, omdat de pastoor gezegd
had "dat hij niets zoude beginnen, of de ingeze-
tenen zouden content zijn”. Burgmeester T. de
Geloes bleef voorstander. Alle stukken werden
vervolgens aan de commissaris van het district
Maastricht gezonden opdat deze advies kon
geven.
Eerst op 13 april 1849 besloot men de kerken van
Breust en Eijsden te repareren en in goede staat
te brengen, omdat noch de gemeente, noch de
kerkfabriek middelen bezat om een nieuwe kerk
te bouwen?U

XI. Het einde van het simultaneum in de
St.-Christinakerk van Eijsden

Er kwam weer schot in de zaak, toen de gemeen-
teraad zich moest buigen over de problemen
rond de tekorten vande schoolfondsen in 1847.
Men dacht een oplossing te vinden door “het
gemeentehuis, onderwijzerswooning en school-
lokaal, met aanhoorigheden, gelegen in de Dorp-
straat (dus het pand dat ze in 1833 van Ida
Helena Kurvers gekocht hadden) aan de protes-
tantse gemeente alhier, te verkoopen (deze wil-
den het gebruiken als kerk en pastorij), voor de
som van f 6.000,- en met deze gelden de benoo-
digde gebouwen voor onderwijzer en gemeente,
op een meer gerieflijken en voordeliger plaats te
bouwen”.
In de vergadering van 25juli 1847 kwam men tot
overeenstemming over drie mogelijke plaatsen
waar een nieuwe school voor de gehele gemeente
gebouwd zou kunnen worden:
a. op de weide van Martinus Wolfs in de Breus-
terstraat, naast de Treffersteeg;
b. naast de kerk van Breust;
c. op de Breusterstraat bij het huis van Jacob
Wolfs.
Raadsleden van Oost en Maarland eisten, dat
wanneer de school niet naast de kerk werd ge-
bouwd, zij een eigen school zouden krijgen.
Op 10 december 1847 besloot men om het be-
staande schoollokaal toch maar niet te verko-
pen, maar om het te gaan gebruiken als kazerne-
ringsgebouw voor de Brigade Marechaussee
wanneer het vrij kwam. Als bouwplaats voor de
school vond men toen het meest geschikt:

a. de boomgaard in de Treffersteeg, sectie D
nummer 763,
b. de boomgaard van de weduwe Antoon
Janssen, sectie D nummer 596.21
Omdat de gemeenteraad echter geen andere
maniet kon bedenken om aan geld te komen
bood men het schoollokaal met onderwijzers-
woning en raadkamers toch maar weer te koop
aan. De prijs werd verlaagd tot f 3.250,-. We
schrijven augustus 1851. Voor deze prijs wilde de
Hervormde Gemeente het pand wel kopen. Het
pand verkeerde in zorgwekkende toestand. De
gemeenteraad vroeg toestemming aan G.S. om
het pand te verkopen. Dat mocht.22 Maar de ge-
meenteraad deed geen enkele verdere stap meer.
Herhaaldelijk (o.a. november 1851, maart 1852,
september 1852) verzocht de kerkeraad van de
Hervormde Gemeente het gemeentebestuur om
een datum vast te stellen waarop de overdracht
kon plaatsvinden. Ook richtte de kerkeraad zich
tot G.S. om de gemeenteraad daartoe aan te
sporen.

'

Het probleem was hierin gelegen dat de gemeen-
teraad die het besluit tot overdracht had geno-
men, niet dezelfde was als die welke het ten
uitvoer moest brengen. Deze laatst genoemde
raad was er op tegen. G.S. schreef (2 maart 1853)
„het is ons bekend, Mijne Heeren, dat de tegen-
woordige gemeenteraad, niet slechts tegen den
gedachten afstand gestemd is, maar ook, dat hij
beweert niet gehouden te wezen, de ten deze door
den afgetreden raad aangegane voorlopige
schikking te eerbiedigen”. Dat vond G.S. een
kwalijke zaak. Men oordeelde dat de houding die
de gemeenteraad aannam "niet is overeen te
brengen met de beginselen van regtmatigheid
en eerlijkheid waarvan elk openbaar bestuur het
voorbeel zou behoren te geven”. G.S. moedigde
burgmeester en wethouders aan de raad ervan te
overtuigen dat de overdracht zo spoedig moge-
lijk moest plaats vinden. Indien dat geschiedde,
zou het ook wel goed komen met de subsidie van
f 400,- die B. en W. aan G.S. gevraagd had om
de buurtwegen binnen Eijsden te verbeteren.
Nog enige malen (november 1853, december
1854 en maart 1855) werd dit verzoek door G.S.
herhaald, met in maart de toevoeging om uiter-
lijk vóór 1 april 1855 de verkoop te doen plaats-
vinden „ofwel de Hervormde Gemeente van alle
tot dusverre aangegane verbintenissen en aan-
biedingen formeel” te ontslaan.”
Het werd uiteindelijk 20 juli 1855 voordat de
overdracht plaats vond. Op die dag werd de akte
van overdracht verleden voor notaris F.A.H.
Brouwers. Deze resideerde te Gronsveld. Van de



Eijsdense gemeenteraad waren aanwezig: Pe-
trus Pinckaers, burgemeester; Jan Theunissen,
Jan Jacob Schous, beiden Wethouder; Jan Jans-
sen, raadslid en Frederik Hendrik van Haeren,
secretaris van de gemeente. Namens de kerke-
raad der Hervormde Gemeente van Eijsden
waren aanwezig: Joannes Suringar, predikant,
Willem Hendrik Nolens, ouderling en Willem
Frederik van Gorkum, diaken. Als getuigen
waren aanwezig Andries Schroen, kleermaker
en Gilis Bemelmans, rentenier. De akte werd
verleden bij predikant Suringar thuis, onder
voorbehoud van goedkeuring door G.S. en het
Kollege van Toezicht op de Financiële Admini-
stratie der Hervormde Gemeenten in Limburg.
De Hervormde Gemeente kreeg in eigendom het
schoollokaal, de daarbij gelegen onderwijzers-
woning met tuin, open plaats en verdere aanho-
righeden, gelegen te Eijsden, kadastraal bekend
onder sectie D nummers 1283, 1284 en 1285. Deze
onroerende goederen werden geschat op
f 3.450,-.
De Hervormde Gemeente moest aan de gemeen-
te Eijsden afstaan: ”al de regten zoowel die van
eigendom, als die van gebruik, welke die Ge-
meente heeft en tot hiertoe heeft uitgeoefend, op
het simultalium kerkgebouw en toren staande
en gelegen in het dorp en gemeente Eijsden (de
St.-Christinakerk) en op de zich in die kerk be-
vindende kerkelijke meubelen, klokken en het
daarbij gelegen kerkhof”. Deze rechten werden
geschat op f 200,-. Gezien het verschil in waar-
de moest de Hervormde Gemeente nog f 3.250,-
aan de gemeente Eijsden betalen, te voldoen
binnen acht dagen nadat G.S. zijn goedkeuring
aan de bouwvergunning van het nieuwe school-
lokaal had gegeven. De bestaande onderwijzers-
woning werd per 1 mei 1856 overgedragen, het
schoollokaal, de tuin en de open plaats per 1 de-
cember 1856.
Op 1 augustus 1857 eindigde officieel het sedert
de eerste helft van de 17de eeuw ingestelde
simultaneum.
Verdere voorwaarden verbonden aan de ver-
koop waren:
- geen van de in de tuin of op de open plaats
geplante bomen mocht worden gerooid; ook
moest de tuin met de daaromheen geplaatste
heggen goed onderhouden worden,
- de grondbelastingen moesten met ingang van
1 januari 1857 door ieder der partijen van de door
hen verkregen eigendommen voldaan worden,
- de Hervormde Kerkeraad van Eijsden zou in de
door hem te bouwen kerktoren klokken mogen
plaatsen en deze zo vaak als nodig is voor de

godsdienstoefening, of bij andere voorvallen
doelmatig is, mogen luiden.
Deze akte werd zowel door G.S. (op 11 november
1855) als door het college van toezicht op de
financiële administratie der Hervormde Ge-
meenten in Limburg (op 11 oktober 1855) goedge-
keurd met uitzondering van de clausule over het
plaatsen en luiden van klokken. Deze voorwaar-
de werd geschrapt.24

XII. De laatste fase

Over de plaats van het nieuw te bouwen pand
dienende tot “schoollokaaL onderwijzerswoo-
ning, gemeentehuis, gevangenhuis, en een lo-
kaal voor het bergen der brandblusmiddelen”
had men vaste plannen gekregen. Het zou
komen te staan op de percelen sectie D nummers
762, 763 en 764 aan de Breusterstraat, nabij de
Treffersteeg.
De bouwkosten waren begroot op f 7.140,-. G.S.
reageerde negatief op een subsidieaanvraag.
Eerder (27 januari 1854) had G.S. reeds meege-
deeld dat het een onmogelijkheid was om toren-
hoge subsidies aan de provinciale fondsen te
onttrekken en erop gewezen dat in andere ge-
meenten ter derving van de kosten "de hand- en
spandiensten gratis door de bevolking werden
gedaan, en de bevolking vaak gratis bouwmate-
rialen ter beschikking stelde en een geldelijke
bijdrage leverde”.
Er werd een nieuwe begroting gemaakt. Men
kon de kosten verlagen tot f 6.620,34. Er bleef
een tekort van ruim f 1.600,-. Opnieuw werd
provincie en rijk aangeschreven. Nu werd men
beter ontvangen. Door de provincie werd een
subsidie van f 700,- gegeven, door de staat een
subsidie van f 600,-. Samen met de opbrengst
van de verkoop van het oude schoollokaal en
raadkamers zoals eerder vermeld, had men toen
het grootste gedeelte van het benodigde geld ter
beschikking. Men ging daarna in onderhande-
ling met de kerkfabriek van Breust-Eijsden om
de benodigde percelen (sectie D nummers 762,
763 en 764) die de kerkfabriek in eigendom had
te verkrijgen. Men ruilde ze tegen de zogenaam-
de Walentrichterweg die de gemeente in eigen-
dom had. De akte van deze ruiling werd even-
eens door notaris Brouwers te Gronsveld opge-
maakt en wel op 30 juni 1856.
Op één van de verkregen percelen (nummer 762)
stond een huis. Dit moest worden afgebroken. De
daarbij vrijkomende materialen werden open-
baar verkocht (opbrengst f 145,15). De kosten



Mogelijk de oudste klassefoto gemaakt voor de school, gelegen aan de Breusterstraat. De namen van de
onderwijzer en de leerlingen zijn ons niet bekend.

voor opbouw school en gemeentehuis waren defi-
nitief bepaald op f 7.501,31. Tot dekking van de
kosten moest nog een lening worden aangegaan
van f 2.500,-. Het bedrag Werd geleend van
Mathijs Spaan, meesterkleermaker en laken-
koopman, wonende te Maastricht, tegen een
interest van 5% per jaar (akte verleden voor nota-
ris Sauveur te Ambij op 11 februari 1858).23
De openbare aanbesteding vond plaats op
maandag 30 juni 1856. Het ontwerp was van
bouwmeester J .L. Lemmens uit Beek. Zijn eerste
ontwerp (uit 1853) werd verworpen. Na wijziging
(in 1854) werd het goedgekeurd. (De gebruikte
plannen en bestekken alsmede de begroting
werden door G.S. op 16 mei 1860 en nogmaals op
10 augustus opgevraagd bij de gemeente, zodat
deze door andere gemeenten gebruikt konden
worden. In hoeverre andere gemeenten daar
inderdaad gebruik van gemaakt hebben is aan
ons niet bekend.) De openbare aanbesteding

werd bekend gemaakt door middel van aanplak-
biljetten en door aankondigingen in de dagbla-
den "Le courrier de la Meuse” en in "Het Hertog-
dom Limburg". Er kwamen twee inschrijvingen.
Eén van Alexis Borsee (I Alexis Borsu) voor
f 8.000,- en één van Constant Piters, landbou-
wer te Eijsden, voor f 8.200,-. Men heeft na het
openen der inschrijvingen het werk opgehangen
voor f 4.000,- en telkens verhoogd met f 10,-
tot f 7.000,-. Het werk werd echter niet gemijnd
en dus niet aanbesteed.
Op 10 juli 1856 werd opnieuw de mogelijkheid
geboden om voor het werk in te schrijven. Er
meldden zich vier aannemers: Constant Piters,
Leopold Alexis Borsee, beide uit Eijsden, Lam-
bert Lemmens uit Beek en Hubert Dolders uit
Meerssen. Constant Piters schreef tegen het
laagste bedrag in, f 7.490,-, en aan hem werd
het werk gegund. Wethouder Schous tekende
tegen deze gunning bezwaar aan bij G.S. (13 juli



1856) omdat drie van de vier raadsleden die ge-
stemd hadden over het gunnen van het werk aan
Piters, familie van Piters waren. Deze leden had-
den zich van stemming moeten onthouden
volgens artikel 46 van de Gemeentewet. Van
deze drie bleek bij nader onderzoek alleen wet-
houder Theunissen in zulk een graad van bloed-
verwantschap tot aannemer Piters te staan dat
hij zich van stemmen had moeten onthouden.
G.S. adviseerde (21 augustus 1856) de raad het
besluit van 10 juli 1856 nietig te verklaren en het
voorstel om Piters het werk te gunnen voor de
stemgerechtigde raadsleden opnieuw onder de
hamer te brengen. De stemming was nu als
volgt: P. Kuijpers en P. Janssen blanco; vóór
stemden burgemeester Pinckaers en de raadsle-
den J. Janssen en N. Peusens; wethouder Schous
was afwezig en wethouder Theunissen onthield
zich natuurlijk van stemming. Zo werd Con-
stant Piters alsnog aannemer van de bouw.
Piters benoemde tot mede-aannemer Arnold

Pand Breusterstraat 21-23 in 1979. (Foto: Jean Rethero)

Bovij, landbouwer te Eijsden.26
Op de Breusterstraat (thans nrs. 21-23) bouwden
zij de school en het gemeentehuis, welk pand na
een aantal verbouwingen nu het Cultureel
Centrum Eijsden herbergt. In de voorgevel is
nog een gedenksteen aanwezig met de volgende
inscriptie:

de eerste steen gelegd
den 2den april 1857
dOOI` den Weabh (weledelachtbare heer)
burgemeester p. pinckaers

Omdat men het oude pand al over moest dragen
aan de Hervormde Gemeente nog voor het
nieuwe gereed was, moest voor de school en het
gemeentehuis een tijdelijk onderkomen gezocht
worden. De gemeenteraad week uit naar een
pand dat men van F.A. van Haeren Coenegracht
voor dertig gulden per jaar kon huren. Voor de
onderwijzer F. de Marê en zijn school werd een



huis gehuurd van Arnold Bovij. De onkosten die
dit met zich meebracht, werden door de Her-
vormde Gemeente en door de gemeente Eijsden
gedeeld. Ook aannemer Piters stelde een groot
vertrek, in de kom van het dorp Eijsden, in de
voormalige jeneverstokerij van de heer graaf De
Geloes, gratis ter beschikking gedurende de
bouw.
Door Piters werd het schoolgebouw met onder-
wijzerswoning tijdens het schooljaar 1857 opge-
leverd. Het verslag van de schoolcommissie over
1857 geeft ons een duidelijk beeld ervan.27
”In dit schooljaar is alhier een prachtig bijzon-
der goed verlucht en gezond gemeenteschoollo-
kaal, onderwijzerswoning en raadhuis gebouwd
uitmakende een gebouw bestaande, met een
daarin gelegen binnenplein afgesloten door een
ijzeren traliewerk eene oppervlakte 396 vierkan-
te ellen. Het schoollokaal alleen heeft eene leng-
te van 16,4 el en eene breedte van 6 benevens
eene hoogte van 6,5 el.
Het raadhuis bestaande uit eene vergaderzaal
en een bureau heeft eene oppervlakte van 60
vierkante ellen.
De onderwijzerswoning heeft eene lengte van 18
en een breedte van 6 el. Het geheel gebouw, be-
staande uit twee verdiepingen uitgenomen het
schoollokaal dat niet te min ook van bovenlucht
voorzien is, ligt nagenoeg in het midden dezer
gemeente voorzien van vooren met eene speel-
plaats voor de kinderen.
Achter dit gebouw ligt een tuin voor den onder-
wijzer die men voornemens is nog een weinig te
vergroten en met een muur naar de noordzijde af
te heinen. Het onderwijzend personeel bestaat
uit een onderwijzer van de 2de rang en een kwee-
keling.
Het onderwijs voldoet uitnemend aan onze
verwachting en wordt classicaal bijzonder oor-
deelkundig gegeven. Het zelve strekt zich uit
over alle vakken, die volgens de nieuwe wet ver-
eischt worden, en daaren boven nog de wiskunde
en de Fransche taal. Met de landbouwkunde zal
men een aanvang maken zoodra hiervoor een
geschikt schoolboek zal voorhande zijn.
Het aantal schoolkinderen bedraagt op 15 j anu-
ari 1857: 68 jongens, 24 meisjes, 40 gratis onder-
wezen jongens, totaal 132 kinderen en op 15 juli
1857: 35 jongens, 18 meisjes, 10 gratis onderwe-
zen jongens, totaal 63 kinderen”.
Dat er in juli minder kinderen de school bezoch-
ten, kwam, doordat in de zomer de ouders hun
kinderen uit school hielden, zodat deze mee kon-
den helpen op het land. Dit was mogelijk omdat
er nog geen leerplicht was ingesteld.
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XIII. Verwikkelingen rond de bouw

Op 10 oktober 1856 berichtte de gemeenteraad
aan aannemer Piters dat hij Voor of op 1 novem-
ber 1856 de funderingen gelegd moest hebben, in
ieder geval “vóór het invallen van de eerstko-
mende vorst”, en dat de school en gemeentege-
bouwen uiterlijk 1 augustus 1857 “in volkomene
gereedheid moeten zijn daargesteld”.
De 20ste van diezelfde maand ontving men ant-
woord van Piters: “Om aan dezen last te
voldoen, heb ik mij ter plaatse begeven met mijn
werklieden, ten einde, de aldaar te verrichte be-
zigheden te voleinde. Maar er bevonden zich
verschillende hinderpalen:
- dat de terrein belemmerd is met hoopen oude
afbraakstoffen,
- heb ik minder lengtemaat bevonden, met ver-
bod door de grenseigenaar van aan hunne eigen-
dommen te roeren (het terrein was dus te kleinl),
- de wegruiming van den aldaar teveel grond
enz.” 4

Om de bouw zo snel mogelijk doorgang te laten
vinden vroeg Piters aan burgemeester en
wethouders, wie de opzichters waren, of hij een
omheining mocht plaatsen, wat hij met afbraak-
stoffen moest doen en van welk der naast liggen-
de percelen ”hij de te minne lengte voor het op-
graven van de fundamenten moest nemen”.
Een week later, wanneer hij nog geen antwoord
van B. en W. had gekregen, schreef hij: “Zoo be-
ginne ik dagelijks de spotgewijse handeling van
het bestuur en afwijking in bestek der aanbeste-
ding meer en meer in te zien, zoo ben ik ge-
noodzaakt Ued. te berigten, als dat het moet
beschouwd worden, als zijnde ik niet meer aan-
nemer der voormelde gebouwen”. Zover is het
gelukkig niet doorgedreven. Doch eerst op 3 april
1857 kon de burgemeester aan de commissaris
van de Koning meedelen dat op 2 april (zie
inscriptie gedenksteen) een begin was gemaakt
met de bouw van het schoollokaal, onderwijzers-
Woning en raadkamers. Prompt kreeg men een
vermaning van GS. (29 april 1857) dat men de
bouw had durven starten alvorens men G.S.
daarover had ingelicht! Bovendien moest men
meteen de bouw stoppen, totdat een deskundige
opzichter was aangesteld. B. en W. hadden wel
in een schrijven van 3 april 1857 verzocht te
worden ontheven van het aanstellen van een
deskundig opzichter, maar dit verzoek werd ge-
weigerd. Op 2 mei besloot de gemeenteraad
alsnog H. Jongen, opzichter bij de waterstaat,
met die taak te belasten.28
Zoals vermeld was het bouwterrein te klein. Dien



ten gevolge kwam de nieuwbouw zeer dicht bij de
bestaande bebouwing, het huidige pand Breus-
terstraat 17-19, te staan. Op huisnummer 19
woonde toen Anton Servais. Om onenigheid in
de toekomst te voorkomen werd door de gemeen-
te met Servais en zijn erfgenamen een overeen-
komst gesloten op 24 april 1857 voor notaris
F.A.H. Brouwers te Gronsveld. Hierin werd be-
paald dat Servais nooit mocht reclameren tegen
de aanwezigheid van vensters in het schoollo-
kaal, ook al gaven deze uitzicht op zijn eigen-
dommen. Tevens mocht hij niet reclameren
tegen het feit dat door de school een van zijn
ramen het licht zou worden benomen (dit raamp-
je is nog te zien in de oostgevel van het pand
Breusterstraat 17-19). Verder werd overeengeko-
men dat de gemeente de ontstane gats zou onder-
houden en deze aan de straatzijde zou afsluiten,
erop lettende dat het dakwater weg kon. De
gemeente mocht nooit en te nimmer in de gats
een heg plaatsen en moest er op toezien dat het
dak van Servais, huis op Servais, eigen grond
bleef. Servais ontving tenslotte van de gemeente
een eenmalige uitkering van f 40,-.
Om toch voldoende bouwgrond te verkrijgen
moest een gedeelte van de Treffersteeg bij het
bouwterrein getrokken worden. Hierdoor werd
de steeg erg smal. Deze steeg, lopende van de
Breusterstraat naar Oost, werd echter veelvul-
dig gebruikt, zodat ter verbreding van de steeg
een strook grond met een lengte van 18 meter en
een breedte van 1 meter uit een weide (sectie D
nummer 596) aan de oostkant van de steeg gele-
gen, door de gemeente aangekocht moest
worden. Deze weide was eigendom van de kinde-
ren van Antoon Janssen. De overdracht vond
plaats op 24 april 1857 voor notaris Brouwers te
Gronsveld. De kinderen Janssen ontvingen
f 14,17. 29

Om de benodigde bakstenen te verkrijgen wilde
Piters brikken gaan bakken op twee gronden in
de gemeente Eijsden, a. in een boomgaard aan
de Breusterstraat en b. in een wei in de Caestert-
beemden, ondanks protesten van inwoners en
van de kerkfabriek van Breust-Eijsden in
verband met brandgevaar.
De bouw verliep niet erg voorspoedig. Ondanks
“dat zes metzelaars onder het onophoudelijk toe-
zigt van een lid der directie of een lid van de
gemeenteraad dagelijks aan het werk bezig
waren” kon eerst op 1 oktober 1857 de nieuwe
gemeenteschool en onderwijzerswoning in ge-
bruik worden genomen en het zou tot 17 mei 1858
duren eer de gemeentesecretarie en de gemeente-
archieven naar het nieuwe gebouw overge-
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bracht konden worden.
Nadat de school met onderwijzerswoning was
opgeleverd werden op last van G.S. de gebouwen
geïnspecteerd door de hoofdingenieur van de
Waterstaat. Uit zijn rapport van 24 november
1857 bleek dat “de bemoeijingen van den met het
toezigt over de werken belast geweest zijnden
waterstaatsopzigter, door uwe (= de gemeente-
raad) eigendunkelijke handelingen zijn verlamd
geworden, zoodat de uitvoering dier werken
thans veel te wenschen overlaat". De hoofdge-
breken waren de volgende:
- het pleisterwerk was op aandrang van het
gemeentebestuur te snel achter elkaar en zeer
slordig uitgevoerd, terwijl het, als gevolg daar-
van, op verscheidene plaatsen gebarsten was;
- de binnenblinden ware van zeer slecht hout
gemaakt, te dun en ternauwernood, in het ruw,
geschaafd. Bovendien waren ze slordig en ruw
afgewerkt en zeer slecht geverfd;
- hetzelfde gold voor de meeste deuren;
- de deuren en ramen sloten bijna geen van alle,
een deurkozijn was geheel beschadigd;
- een schoorsteen trok volstrekt niet;
- de totale afwerking was zeer slordig.
G.S. wees het gemeentebestuur op hun 7,flaauwe
en toegeeflijke houding tegenover de aannemer”
en verzocht hen de aannemer ertoe te brengen de
gebreken te verhelpen alvorens hem zijn vierde
en laatste termijn uit te betalen of een overeen-
komst te sluiten, waarin de aannemer zich ver-
plichtte de gebreken te verbeteren gedurende het
onderhoud. Uitbetaling mocht doch eerst dan
plaats vinden nadat het gebouw opnieuw geïn-
specteerd was en goed bevonden.
Over het uitbetalen ontstond niettemin een con-
flict tussen gemeente en aannemer Piters. De
gemeente was blijkbaar na de vele extra werk-
zaamheden nog niet tevreden over het resultaat
en weigerde te betalen. Ook kon men het niet
eens worden over wie nu die extra werkzaamhe-
den moest betalen. Reclamaties van Piters bij de
gemeente hadden geen effect. Reclamaties via
G.S. aan de gemeente gedaan (o.a. juni 1858,
twee keer; juli 1858 en september 1858) evenmin.
Door Piters en de opzichter van de Waterstaat
werd nogmaals een lijst van extra werkzaamhe-
den opgemaakt. De lijst van Piters bleek f 229,17
meer aan onkosten te vertonen dan die van de
opzichter. De gemeente werd verondersteld het
verschil bij te passen.
Het werd een slepende kwestie die zijn hoogte-
punt vond in het aanklagen van de gemeente
Eijsden, in de persoon van de burgemeester, door
Piters wegens wanbetaling. Het ging om
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f 817,50. op 18 april 1859 tóog Frans Pieter A
Campo, deurwaarder, naar burgemeester Jans-
sen om hem te vertellen dat hij was gedagvaard
om op 28 april 1859 ,s morgens om 10 uur voor de
rechtbank te Maastricht, kamer der burgelijke
zaken, te verschijnen. Van deze zitting hebben
we helaas de processtukken niet kunnen achter-
halen.
Het is vrijwel zeker dat Piters zijn geld heeft
gekregen. Immers op 12 november 1859 richtte
hij zich tot G.S. omdat hij meende recht te heb-
ben op f 15,89, een bedrag dat was ontstaan als
interest over de tegoeden waarop hij had moeten
wachten alvorens deze aan hem werden uitge-
keerd door de gemeente. De gemeente had welis-
waar interest betaald, doch slechts 1/4% per
maand berekend, terwijl de gangbare interest
1/2% per maand was. G.S. stelde Piters in het ge-
lijk en verzocht de gemeente Eijsden het bedrag
zo snel mogelijk te voldoen. Dat geschiedde en
daarmee kunnen we deze episode uit de geschie-
denis van het openbaar lager onderwijs in Eijs-
den afsluiten. Overigens, op 25 september 1863
werd aannemer Constant Piters beëdigd tot
gemeenteraadslidlïm

XIV. Andere vormen van onderwijs

Naast de bestaande openbare school waren er
nog andere mogelijkheden om onderwijs te ge-
nieten. `

Herhaaldelijk kwamen we namen tegen van
personen die privé-onderwijs gaven. Zo bijvoor-
beeld in 1834 Francois Lemaire. Deze werd nog
op 28 januari 1837 door het gemeentebestuur in
de gelegenheid gesteld onderwijzer te worden op
de openbare school. Hij stelde echter voorwaar-
den waarop de gemeente niet kon ingaan en
werd dientengevolge niet benoemd. De plaats
werd toen door Darchambeau bezet. De privé-
onderwijzers onttrokken kinderen aan de open-
bare school. De daar aangestelde onderwijzer
ontving dan minder schoolgeld, hetgeen een
extra belasting voor het toch al niet goed
gevulde schoolfonds betekende, waaruit het
tekort aangevuld moest worden, wilde de onder-
wijzer in zijn onderhoud kunnen voorzien.
De oprichting van de onderwijsfaciliteiten door
de zusters Ursulinen (1849-1850) vormde een
groter bedreiging voor de openbare school.
De gemeenteraad ontving op 1 september 1849
een brief van de pastoor van Breust-Eijsden
(P.J.R. Corten). Deze gaf te kennen dat de zus-
ters Ursulinen ertoe wilden overgaan in hun
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klooster onderwijs te geven in lezen en schrijven
en "bijzonderlijk in handwerken”. Ze wilden
twee scholen oprichten: a. een externaat voor
alle “tot het openbaar onderwijs toegelatene
personen” en b. een internaat voor de kinderen
"van het vrouwelijk geslacht, welke hunne
Eerste Communie gehouden hebben”.
Voor de gemeente had de oprichting van deze
bijzondere school alleen maar nadelen. Ten
eerste zouden leerlingen aan de openbare school
onttrokken worden, waardoor er minder school-
geld binnen kwam, ten tweede zou de gemeente
niet meer zo makkelijk voor subsidies in aanmer-
king komen door de verlaging van het aantal
scholieren op de openbare school. Blijkbaar
hadden pastoor en Ursulinen zoveel macht dat
de gemeenteraad zich niet aan goedkeuring kon
onttrekken. Wel kon men enige voorwaarden
eraan verbinden:
- er mochten alleen kinderen aangenomen
worden die hun communie gedaan hadden (kin-
deren die hun communie gedaan hebben zitten
namelijk in de hoogste klassen en in de hoogste
klassen is het schoolgeld het laagst). Dit gold
niet voor de arme kinderen (omdat die toch geen
schoolgeld hoefden te betalen);
- de Ursulinen mochten geen enkele aanspraak
maken op de gemeentelijke schoolfondsen.
Ondanks deze voorwaarden raakte de schoolkas
en gemeentekas in moeilijkheden, hetgeen
leidde tot het ontslag van onderwijzer Timmers.
Twee onderwijzeressen stonden aan het hoofd
van het onderwijs in de kleuterschool in het jaar
1857. “Het gebouw is zeer ruim en luchtig en
gevoeglijk; de leerlingen worden in handwerken
als naaijen, breijen enz. onderwezen evenals
van de beginselen der Nederlantsche en Fran-
sche talen en der rekenkunde. Het getal school-
lieren, allen van het vrouwelijk geslacht, be-
droeg op 15 januari 1857 84 en op 15juli van dat
jaar 47, waarvan er 15 tot 35 gratis onderwezen
werden”.
Vergelijking met het aantal kinderen dat de
openbare school bezocht toont dat de onderwijs-
gemeenschap van de Ursulinen een niet te ver-
waarlozen aandeel van de schooljeugd tot zich
trok.m

XV. Chronologische samenvatting

7 februari 1825: eerste schooldag; er wordt les ge-
geven in het tot dan toe als gemeentehuis in ge-
bruik zijnde gebouw aan de Breusterstraat.



Najaar 1827: nieuw schoolhuis; wordt gehuurd
van Ida Helena Kurvers; is gelegen aan de Dorp-
straat.

6 maart 1828: Breust, Eijsden en Oost worden
samengevoegd tot één gemeente.

27 maart 1833: aankoop schoolhuis (het gehuur-
de pand van Ida Helena Kurvers).

14 maart 1837: schoolcommissie opgericht.

December 1842: uitbreiding bestaande school-
huis gereed.

1849-1850: oprichten kloosterschool door de
zusters Ursulinen.

20 juli 1855: verkoop schoolhuis aan de Neder-
lands Hervormde Gemeenschap te Eijsden.

2 april 1857: eerste steenlegging nieuwbouw aan
de Breusterstraat (school, onderwijzerswoning
en gemeentehuis).

1 augustus 1857: einde van het simultaneum in
de St.-Christinakerk van Eijsden.

1 oktober 1857: ingebruikname nieuwe school
aan de Breusterstraat.

17 mei 1858: gemeentesecretarie en gemeente-
archieven worden overgebracht naar het nieuwe
gemeentehuis aan de Breusterstraat.

Noten:

11* G.A.E. 5.3.4, ad 29, 51, 58, 79, 56 en 101.
17 G.A.E. 3/29, 1843; R.A.L., notariële archieven 3190, 28

juli 1842.
111 G.A.E. 23.1, ad 100; G.A.E. 4.3.7, ad 10; G.A.E. 4.3.6, ad

170; G.A.E. 3/30, 1844 en andere jaren.
11' G.A.E. 5.3.4, ad 101bis, 112 en 173.
1'1 G.A.E. 5.3.4, ad 143 en 147; G.A.E. 5.4.1, ad 197; U.E.V.,

1e jrg. nr. 1, p. 23.
1 G.A.E. 5.3.4, ad 158, 164 en 171.

G.A.E. 5.4.1, ad 196, 223, 225 en 266.
'-1 G.A.E. 21/1838-1858, november 1851, maart en september

1852, 1853, 1854 en 1855.
24 G.A.E. 5.4.1, ad 294; R.A.L., notariële archieven Brouwers

te Gronsveld, 20 juli 1855.
11" G.A.E. 5.4.1, ad 283, 291 en 298; G.A.E. 21/1838-1858,

27 januari 1854; G.A.E. 2.2-6.; G.A.E.2.2-5.; G.A.E. 3/45,
1859; R.A.L., notariële archieven Sauveur te Amby, 11 fe-
bruari 1858 (nr. 200).
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XVI. Addendum

Overzicht van de burgemeesters die hun ambt
uitoefenden te tijde van deze onderwijskundige
ontwikkelingen (1824-1860).

Eijsden: Constantin C.F.M.G.
graaf de Geloes ................... -1828
Breust: Jan Nicolaas Lambert . . . . -1828
Oost: Christiaan van den Boorn*2 . 1820-1828
Vanaf 6 maart 1828 (de nieuw omschreven
gemeente Eijsden zie hoofdstuk I):
Constantin C.F.M.G. graaf de
Geloesßi1 .......................... 1828-1831
Bartholomeus Troquaij ........... 1831-1836
Jan Nicolaas Lambert ............ 1836-1842
Joannes Debeij ................... 1842-1845
Theophile C.D.M.C. graaf de
Geloes ............................ 1845-1848
Pieter Pinckaers .................. 1848-1858
Joannes Janssen ................. 1858-1883

Tot zover dit verhaal over het openbaar lager
onderwijs in de periode 1824-1860. Schrijver is er
zich van bewust dat nog vele zaken nader onder-
zocht kunnen worden, doch is ervan overtuigd
dat deze schets een goede basis voor verder
onderzoek biedt.

H.J.L.M. Boersma

-`“ G.A.E. 21/1838-1858, 1856; G.A.E. 5.4.1a, ad 311.
'-'7 G.A.E. 3/42; G.A.E. 3/43; G.A.E. 21/1838-1858, 5 oktober

1856; G.A.E. 4.3.13, ad 2038.
'-'<“` G.A.E. 4.3.12, ad 1765 en 1863; G.A.E. 21/1838-1858,

20 oktober en 27 oktober 1856, 29 april 1857.
21' G.A.E. 2.2-7.; G.A.E. 2.2-8.

111 G.A.E. 4.3.12, ad na 1840, 1843 en 1875; G.A.E. 4.3.13, ad
2036 en 2066; In „Een jarige van 150 jaar”, in U.E.V.,
2e jrg. nr. 3, p. 21 staat abusievelijk vermeld dat het
nieuwe gemeentehuis op 2 april 1857 in gebruik werd ge-
nomen; G.A.E. 21/1838-1858, 27 november 1857 en 11
november 1858; Het archief van de arrondissements-
rechtbank te Maastricht in het hulpdepot van de rijks-
archiefdienst te Schaarsbergen bevat geen stukken van
het proces Piters contra gemeente Eijsden; G.A.E. 21/
1859-1870, 15 februari 1860; G.A.E. 5.4.la, ad 433.
G.A.E. 5.4.1, ad 205.

'12 Bij Wiersma, Huijnen en van Hall in UEV jrg. 2 nr. 3 pag.
20 staat abussievelijk vermeldt dat de laatste burgemees-
ter van Oost C. de Brienen is geweest.
Zie UEV jrg. 1 nr. 1 pag. 22.



Enkele bijzonderheden
over de koperfabricage
te Eijsden in de jaren
1612-1714

In de Middeleeuwen lag het centrum van de
koperindustrie in West-Europa aan de Maas,
met name in Dinant. Het vorzag heel West-Euro-
pa van zijn produkten.
Na de totale verwoesting van Dinant door
hertog Philips van Bourgondië in 1466, vlucht-
ten verscheidene koperslagers of “batteurs”
naar de vrije rijksstad Aken. Daar bestond reeds
in 1450 een “Battoirambacht”. De koperfabrica-
ge in Aken, met in de nabijheid de grootste
kalamijnvindplaats in Europa, vertoonde een
constante groei. In 1559 waren 68 kopermeesters
in Aken werkzaam, die minstens 100 ovens
lieten branden. Op dat moment gold deze
industrie als de voornaamste tak van nijverheid
in Aken, dat de centrumpositie van Dinant ge-
heel had overgenomen.1
De hierop volgende neergang van de Akense
koperindustrie staat direkt in verband met de
godsdienstige verhoudingen in die tijd. Sedert
het opkomen van het protestantisme in Aken
stonden veel koperslagers in de voorste rijen om
te strijden voor de nieuwe leer. Vanaf 1559 ech-
ter werd de nieuwe godsdienst in Aken meer en
meer de kop ingedrukt. Een belangrijk middel
daartoe was de handelsoorlog die naburige heer-
sers, de hertog van Gulik, de bisschop van Luik
en vooral de Spaans-Nederlandse regering, die
na de val van Maastricht haar invloed bijna tot
aan de stadsmuren van Aken had uitgebreid,
tegen Aken voerden. Juist de Akense koperfabri-
cage, die sterk op de handel was aangewezen en
zich grotendeels in protestantse handen bevond,
had hiervan zwaar te lijden. De katastrofale
neergang van de produktie leidde in 1589 zelfs
tot een bijna volledige stilstand van de handel.
In deze omstandigheden trokken enige onderne-
mers weg naar streken met meer godsdienstvrij-
heid. Het tien kilometer oostelijk van Aken gele-
gen Stolberg bood onderdak aan deze protes-
tantse koperslagers. Op het einde van de zestien-
de eeuw bezat Stolberg reeds een bloeiende ko-
perindustrie.2
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“De Koopfrïslaagcr. 29
Aisha! bfrr/kl'åyn, Sal? find derslrydzyn.

cn toe Wandocn,
Ee råt M/frckstuck komt totzynjàrxoen:

Soo treft een Haamer op dc' ïfroomm,
(Danwedn'm/aardghcid, op dat,
Het ferm/ich mem'lyk åielen vat,

Totem bøqrrfaamf Stand nwechfkoomen.

(Daar Zyn veel slaag

Uit: 'Het menselyk bedryf” van Johannes en
Caspaares Luiken. Amsterdam, 1694.

Toen in 1598 talrijke nieuwe maatregelen tegen
de protestanten in Aken van kracht werden, be-
sloot een groter aantal kopermeesters zijn heil
elders te zoeken. In 1613 verklaarden de Akense



protestanten dat een deel van de burgers zich
over Duitsland, Frankrijk en Holland verspreid
had.3 Toen de onderdrukking van de nieuwe leer
culmineerde in de bezetting van de stad door
Spaanse troepen onder bevel van Spinola in
1614, kwam een nog grotere stroom vluchtelin-
gen op gang. Deze emigreerden vooral naar de
Hollandse steden waar de protestantse magi-
straten zekerheid boden.4
Eén van de koperslagers die reeds vóór 1614 uit-
week, was Nicolaas Ruland. Deze lutheraan, ge-
trouwd met Catlijne Leyedecker, vestigde zich
echter niet, zoals verwacht mocht worden, in een
gebied waarvan de heersers sympathiek ston-
den tegenover de nieuwe geloofsidee'èn, maar
integendeel in het binnen de Zuidelijke Neder-
landen tien kilometer ten zuiden van Maastricht
gelegen, onder het bestuur van de aartshertogen
Staande, Eijsden. Toch had de regering te Brus-
sel geen bezwaar tegen de voorgenomen stich-
ting van een koperfabriek door Nicolaas Ruland
in dit dorp, want zij verleende op 18januari 1612
toestemming om 6 koperbatterijen op te richten
tegen een jaarlijkse heffing van 24 gulden Bra-
bants voor elke batterij. Zelfs verwierf Ruland
tolvrijdom voor 12 jaar voor zijn fabrikaten,
draad en ketels, in de gebieden van de koning
van Spanje en voor het uit Duitsland via
Holland in te voeren kopererts. Bovendien
schonken ”Hunne Hoogheden” in Brussel
50.000 pond kalamijn "tot hulpe” van de batte-
rijen te Eijsden. Tenslotte trad Jacques de
Zelandre, als raad en agent van de aartsherto-
gen, ook nog eens als geldschieter op?
Voor de regering van de Zuidelijke Nederlanden
golden economische belangen blijkbaar in dit
geval zwaarder dan geloofsopvatting. Wellicht
was de technische kennis van een van de Akense
protestantse kopermeesters noodzakelijk om een
nieuwe koperindustrie in haar gebied van de
grond te krijgen. Verder ligt het voor de hand dat
men in Brussel naar nieuwe afzetgebieden zocht
voor de rijke opbrengsten van de in eigen beheer
geëxploiteerde groeve te Altenberg, omdat de le-
veringen aan de protestantse kopermeesters in
Aken zoveel mogelijk werd beperktf* Eijsden lag
niet al te ver van Altenberg af en bovendien aan
de belangrijke handelsroute de Maas. Het bij
Eijsden in de Maas uitmondende riviertje de
Voer bood mogelijkheden om er kalamijn- en
kopermolens op te bouwen. Deze ligging,
alsmede de gunstige concessievoorwaarden, zul-
len het voor de lutheraan Nicolaas Ruland op
zijn beurt aantrekkelijk gemaakt hebben om
zich in Eijsden te vestigen. Daarnaast moet
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bedacht worden dat men, behalve vanwege de
geloofsonderdrukking, ook uit economische
motieven wegtrok uit Aken. Het koperslagers-
ambacht daar kende diverse beperkende bepa-
lingen, zoals het voorschrift dat niemand er
meer dan twee ovens in bedrijf mocht hebben.7
Behalve de reeds vermelde Nicolaas Ruland en
Jacques de Zelandre waren bij de nieuwe onder-
neming nog Rogier Ruland, Bartholomeus
Schorer, respectievelijk zoon en schoonzoon van
Nicolaas, en Johans van Schel betrokken. Zij
verwierven gezamenlijk in 1612 binnen de vrij-
heid Eijsden een aantal percelen grond in eigen-
dom om er ovens en andere noodzakelijke bouw-
sels op te richten. Deze waren gelegen aan de
westzijde van de Kerkstraat en aan de zuidzijde
van het plein de Vroenhof en de kerk.8 De bouw
van de zogenoemde “koperhof” of batterijen te
Eijsden kostte 2754 gulden en 8 stuivers Luiks
geld, waarbij nog eens 765 gulden en 5 stuivers
kwam voor gereedschappen. Over het totaal
bedrag moest aan J. de Zelandre met ingang van
het jaar 1614 een rente van 61/1 procent worden
betaaldf'

De Voer in Caestert, 1982. (Foto: Paul Rutten)



Wat hield de koperfabricage in Eijsden in? De
Werkzaamheden omvatten de vervaardiging
van het materiaal, het koper, en de verwerking
ervan. Met koper is in dit artikel steeds bedoeld
geel koper, messing. Voorwerpen van zuiver ko-
per, rood koper, werden niet vervaardigd. Koper
ofwel messing was het meest verbreide metaal
na ijzer. Het bood dan ook talrijke voordelen.
Vergeleken met rood koper liet het zich beter
smelten en bewerken met hamer en beitel. Ook
vertoont het messing een fraaie gele kleur en
oxydeert het minder aan de lucht. Verder was
het veel goedkoper dan brons, omdat het voor
brons benodigde tin zeldzamer en duurder was
dan het voor messing benodigde zink. Verder
kon men brons niet tot dunne platen slaan en
walsen.
Het fabricageproces was tamelijk eenvoudig.
Men liet het tot kleine stukken gebroken koper-
erts samen met het gemalen en met houtskool
vermengde zinkerts in smeltkroezen die rond
een oven opgesteld stonden, ongeveer twaalfuur
lang smelten en goot de inhoud vervolgens in
een zandkuil of in vormen uit. Als zinkerts
kwam vrijwel alleen kalamijn in aanmerking,
dat een hoog percentage zink bevat. Pas in de ne-
gentiende eeuw werd het zink zelf in plaats van
de kalamijn aan het kopererts in de smeltkroe-
zen toegevoegd. Vóór die tijd kon men geen zui-
ver zink bereiden en was de messingindustrie
gebonden aan de plaatsen waar de kalamijn ge-
vonden werd. Het kopererts moest naar de kala-
mijn en niet omgekeerd. Men had meer dan het
dubbele gewicht aan kalamijn nodig dan aan
kopererts.
De kalamijn werd in grote hoeveelheden
gewonnen in de onder regie van de regering in
Brussel staande mijn Altenberg (Vieille Mon-
tagne) bij Moresnet. Illustratief voor de beteke-
nis van deze vindplaats van kalamijn is, dat
men het bezit ervan bij de vredesonderhandelin-
gen van 1815 nog zo belangrijk vond, dat Mores-
net tot onafhankelijk gebied verklaard werd. De
kalamijn werd vervoerd per kar langs de dalweg
van de Geul.10 Reeds voor de vestiging van een
messingindustrie speelde Eijsden een rol in het
vervoer van de kalamijn. Het bestaan van een
„kelmyss huis” in Eijsden in de zestiende eeuw
wijst daarop.11 Nadat het erts in Eijsden was
aangekomen werd het gemalen. Het kon op de
koperhof aan de Kerkstraat zelf gestampt wor-
den, maar ook gemalen tussen molenstenen op
een watermolen op de Voer. Vanaf 1618 werd
kalamijn gemalen op een speciale watermolen,
de molen van Eijsden, in bezit van Jan de
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Lamargelle, Heer van Eijsden.12 Wellicht zijn er
nog meer van deze kalamijnmolens in gebruik
geweest. Het kopererts kwam blijkens de conces-
sie in het begin uit Duitsland. Ook werd veel oud
gebruikt koper benut als grondstof. De grote be-
hoefte hieraan verklaart het verhoudingsgewijs
zeldzame voorkomen van messingvoorwerpen
uit vroeger tijd. Veel voorwerpen belandden op-
nieuw in de smeltover.13
Het smelten en gieten van de bewerkte kalamijn
en het kopererts gebeurde op de koperhof aan de
Kerkstraat. Na het smeltproces in de kroezen
rond de oven, verhardde het ontstane messing
tot brede repen in speciale vormen of gietstenen.
In een volgende fase werd het messing tot dunne
platen geslagen. Dit geschiedde oorspronkelijk
met de hamer op het aambeeld. Op dit slaan en
drijven is de benaming "batteur" en ',batterij”
terug te voeren.H In Eijsden werden hiervoor
van begin af aan ook mechanische werktuigen,
namelijk kopermolens gebruikt. Van deze koper-
molens zijn er verscheidene in gebruik geweest
en ze konden ook kilometers buiten Eijsden gele-
gen zijn. Zo liet Jan van Schelde maalmolen van
Ruth Molenaers te Sint-Martens-Voeren ombou-
wen tot een kopermolen met zes hamers tegen
een kostprijs van 600 gulden Brabants Trichter
koers. Vanaf 1614 kreeg Jan van Schel 12 jaar
lang het vruchtgebruik van deze kopermolen. De
zware door het molenrad in beweging gebrachte
hamers sloegen de brede repen tot dunne
platen.15 Deze werden vervolgens weer verder
verwerkt tot ketels en dergelijke door omslaan,
klinken en solderen. Deze activiteiten vonden
vermoedelijk weer plaats op de koperhof aan de
Kerkstraat.
Naast de verwerking tot dunne platen en
vervolgens tot ketels werd het op de koperhof
vervaardigde messing ook gebruikt voor het pro-
duceren van koperdraad in grote hoeveelheden.
Dit geschiedde in een zogenaamde "crouch” op
de koperhof. Messingdraad werd voor van alles
en nog wat gebruikt, vooral voor elders te produ-
ceren haken en ringen van kettingen, gordijnen,
tenten, paardetomen, harnassen enzovoorts en
niet te vergeten voor naalden,
Men kan de Eijsdense koperhof met zijn dag en
nacht brandende ovens, de verschillende werk-
plaatsen en de erbij behorende kalamijn- en ko-
permolens, waarop talrijke arbeiders werkten,
met reden een fabriek noemen. Want het gehele
produktieproces vanaf de inkoop en het gereed-
maken van de grondstoffen voor het smelten tot
de vervaardiging van ketels en draad, berustte
op één organisatievorm. Nicolaas Ruland oefen-



de als kopermeester of batteur het toezicht uit.
Onder hem zorgden de molenaars, ovenwerkers,
ketelmeesters, draadtrekkers, enzovoorts met
hun knechten voor de produktie. De kopermees-
ter was druk doende met de inkoop van de grond-
stoffen, de leiding van het bedrijf en de verkoop
van produkten. Hij Was in de eerste plaats za-
kenman. De koperindustrie was aangewezen op
de handel, aangezien de produktie van één oven
de plaatselijke behoefte van Eijsden reeds ver
overschreed.16
De koperfabriek produceerde nog maar kort,
toen enkele andere uit Aken gevluchte koper-
meesters die zich in Amsterdam gevestigd
hadden, probeerden arbeiders van de Eijsdense
koperhof weg te kopen. De door de kopermees-
ters Herman Becx en Anthonis Slycher naar
Eijsden gestuurde Jacob Becx werd voor dit
“vergrijp” door de Eijsdense schepenbank zelfs
enkele dagen gevangen gezet. Hieruit is af te lei-
den dat het nog niet zo eenvoudig was om
kundige krachten te krijgen en te houden voor de
Eijsdense koperhof.17
Nicolaas Ruland heeft niet lang plezier gehad
van zijn messingfabriek in Eijsden. Reeds na
enkele jaren, in elk geval vóór 31 maart 1616,
overleed hij in zijn woonhuis te Eijsden.
Zijn kinderen volgden hem in het bedrijf op, ter-
wijl Jacques de Zelandre en Johan van Schel
hun aandeel behielden. De zoon van Nicolaas:
Rogier, twee van zijn schoonzoons: Bartholo-
meus Schorer en Jean de Bomont, en Johan van
Schel voeren nu de titel van kopermeester.m Na
de dood van Rogier en het hertrouwen van zijn
vrouw met Mathijs Anthoni wordt ook deze laat-
ste kopermeester.19
In 1626 verwerven de erfgenamen van Nicolaas
Ruland een nieuwe concessie van de Spaanse re-
gering in Brussel.20 Tot het jaar 1632, toen de
hernieuwde krijgsverrichtingen van de tachtig-
jarige oorlog een abrupt einde maakten aan de
Eijsdense fabricage, moeten zes ovens in bedrijf
zijn geweest.21 Iedere oven verbruikte per jaar
minstens 30.000 pond kalamijn. Aangezien deze
hoeveelheid minstens 9000 pond zink bevatte,
komt men bij een zinkpercentage van 30% tot een
produktie van 30.000 pond messing. De zes
ovens leverden per jaar dus minimaal de niet ge-
ringe hoeveelheid van 180.000 pond messing af.
Wanneer men verder bedenkt dat, althans in
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Aken, voor zes ovens zes molens in bedrijf
dienden te zijn en 51 knechten, kan men zich
enigszins een voorstelling maken van de
omvang van de Eijsdense koperfabrie .22
De tachtigjarige oorlog deelde in de dertiger
jaren van de zeventiende eeuw harde klappen uit
in de Landen van Overmaas. Bij het Staatse
offensief dat door prins Frederik Hendrik in
1632 tegen de Zuidelijke Nederlanden werd inge-
zet, viel in de zomer van 1632 na een reeks noor-
delijker gelegen steden ook Maastricht. Bij de
belegering van Maastricht werden de inwoners
van Eijsden reeds volkomen geruïneerd. De loge-
menten, plunderingen en contributieheffing van
de heen en weer trekkende troepen van beide
partijen in de daarop volgendejaren, deden er zo
mogelijk nog een schepje bovenop. Tenslotte
wierpen de Spanjaarden in de nabijheid van
Eijsden de Elvenschans op.
Het gevolg van dit alles was, dat in 1635 in Eijs-
den, zover het in het Maasdal gelegen was,
behalve het kasteel nog 89 bewoonde huizen
overeind stonden, waarvan er 35 bewoond wer-
den door arme gezinnen. Daarnaast waren er 44
verlaten en onbewoond en nog eens 52 tot puin
vervallen. Van de 459 bunder land lag meer dan
een kwart braak. Aan alle handel op het land en
op de Maas was een eind gekomen. In het dorp
lagen nog de batterijen “daeraff de mesters met
alle hunne familiën sijn vertrocken op andere
plaetsen, rest eene weduwe welcke geene hande-
linge off traffycque aldaer meer en is doende”.
De kopermeesters waren geleidelijk aan allen
naar Aken vertrokken in de jaren 1631, 1633 en
1635. Als laatste vertrok vermoedelijk Mathijs
Anthoni. De koperhof ligt de komende jaren
leeg.ZR
Pas na een kwart eeuw leefde de Eijsdense
koperfabriek weer op. Wel heeft men, naar het
schijnt, in de tussentijd gepoogd andere activi-
teiten op de koperhof te doen plaatsvinden. Zo
werden in 1646 witte wollen stoffen (lakens) per
schip van Visé naar Eijsden gebracht om aldaar
op de koperhof geverfd te worden. Alleen liet
men de stoffen in dit geval, na lang op de koper-
hof gelegen te hebben, naar Maastricht brengen,
omdat op dat moment geen kleur- of verfstof in
Eijsden aanwezig was.24

(wordt vervolgd)
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Rud. Arthur Peltzer, Geschichte der Messingindustrie
und der künstlerischen Arbeiten in Messing (Dinande-
ries) in Aachen und den Ländern zwischen Maas und
Rhein von der Römerzeit bis zur Gegenwart, in: Zeit-
schrift des Aachener Geschichtvereins 30(1908), p. 238,
265, 294, 303, 338, 364. Dit Werk, dat zeer veel gegevens
verschaft, is voor dit artikel veelvuldig geraadpleegd. Het
merendeel van de archivalische gegevens is geput uit het
archief van de schepenbank Eijsden. Verder onderzoek
in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, het Alge-
meen Rijksarchief te Brussel en het Rijksarchief in Luik
kan vermoedelijk nog meer opleveren.
R.A. Peltzer, a.w., p.377. Herbert von Asten, Die religiöse
Spaltung in der Reichsstadt Aachen und ihr Einfluss auf
die undustrielle Entwicklung in der Umgebung, in: Zeit-
schrift des Aachener Geschichtsvereins 68 (1956), p. 80,
88, 92-93, 97, 107.
R.A. Peltzer, a.w., p. 383. H. von Asten, a.w., p. 108-111.
De schatting van het aantal emigranten loopt uiteen van
500 à 600 tot ,'duizenden”, op een geschatte bevolking
van 10.000 protestanten in Aken. R.A. Peltzer, a.w., p.
384. Deze auteur vermeldt ook Maastricht als uitwijk-
plaats. H. von Asten, a.w., p. 115-117.
R.A. Peltzer, a.w., p. 386. Rijksarchief in Limburg
(R.A.L.), Archieven van de Landen van Overmaas
(L.V.O.), inv. nr. 5257, procesdossier J. de Zelandre
contra erfgenamen N. Ruland, 1618. Rijksarchief in Luik,
Archives du Duché de Limbourg, inv. nr. 224, f. 144. Ver-
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archeologique dan le Limbourg 15 (1878), p. 393-395. En
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Grauure van het kloostercomplex, begin dezer eeuw.

La Sainte Crèche,
1849-1973

Op 3 november 1849 vestigden zich drie zusters
Ursulinen uit Sittard in een huisje aan de Breus-
terstraat te Eijsden. Het huisje had vier vertrek-
ken en was met wat grond ongeveer 54 voet lang
en 24 voet breed. Het was een geschenk van
mejuffrouw Amélie Wolfs en het werd genoemd:
"La Sainte Crèche”, de Heilige Kribbe.
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De zusters begonnen er onderwijs te geven aan
kinderen. Aanvankelijk was de medewerking
van het gemeentebestuur van Eijsden niet erg
groot. Volgens een gemeentelijke verordening
mochten de Ursulinen alleen onderwijs geven
aan kinderen die het schoolgeld van de gemeen-
telijke school niet konden betalen. Grotere



kinderen mochten pas worden aangenomen na
hun Eerste H. Communie. Volgens het toenma-
lig gebruik waren ze dan ongeveer twaalfjaar en
schoolvrij.
De meest edelmoedige ijver dreigde echter ten
onder te gaan aan de harde werkelijkheid. De
zusters hadden vrijwel geen inkomsten. De
nachtrust moest worden opgeofferd om door
handwerken in de nooddruft te kunnen voorzien.
Het kan ons dan ook niet verwonderen, dat er
ernstig aan gedacht werd het schooltje op te
heffen, omdat er geen eigenlijke middelen van
bestaan waren.
Echter, als de nood ten top is gestegen, is Gods
hulp nabij. Pastoor Lambertz van Thildonk, de
stichter van de Dochters van de H. Ursula,
schonk 2000 frs. en Mgr. Rutten schonk nog
enige roeden grond.
In 1853 werd Pastoor Willems benoemd tot
herder van de parochie Breust. Deze begreep al
gauw dat er spoedig verandering moest komen
in de jammerlijke omstandigheden waarin de
zusters leefden. Op zijn initiatief werden plan-
nen gemaakt: er moest een nieuw huis worden
gebouwd en de school moest door een grotere
vervangen worden. De bezieling van Pastoor
Willems sloeg over op de parochianen. Hadden
ze eerst afzijdig en wantrouwend gestaan tegen-
over de zusters, nu, zo verhalen de kronieken,
was het aandoenlijk te zien hoe de inwoners van
Breust-Eijsden, allen op hun manier en naar
hun vermogen, de een door hout en bouwmate-
rialen te verschaffen, de ander door handenar-
beid te verrichten, medewerkten om het gebouw
zo spoedig mogelijk te doen verrijzen.
Hier mogen niet vergeten worden de weldoeners
van het klooster, die de zusters in de beginperio-
de bijstonden, namelijk: mejuffrouw Amélie
Wolfs, de heer Pieter Wolfs en de Grafelijke
familie De Geloes. Gravin Marie de Geloes
schonk 35.000 francs voor de bouw van een
grotere school voor de arme kinderen en bekos-
tigde tevens de bouw van het externaat. Later
ging zij zelf in het klooster van “Les Dames du
Sacré Coeur”.
In 1959 werd de lagere school ongeschikt ver-
klaard voor het geven Van onderwijs. In 1963
werd toen aan de Breusterstraat de acht klassige
Mariaschool gebouwd welke in de jaren zeventig
nog met vier lokalen Werd uitgebreid.
Hoe bescheiden en ogenschijnlijk hopeloos het
begin ook was, gaandeweg groeide het aantal
zusters en leerlingen uit. De band, gesmeed in de
eerste jaren van hun verblijf in Eijsden tussen de
Ursulinen en de gemeenschap Eijsden, werd
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steeds hechter en inniger.
Het Werkterrein, vooral op het gebied van de
opvoeding, onderwijs en cultuur, breidde zich
allengs uit en bleef niet beperkt tot Eijsden.
Spoedig werden ook interne leerlingen opgeno-
men. Hun aantal groeide snel dankzij de faam
die de Ursulinen op dit gebied verworven, niet
alleen in Nederland maar ook ver in het buiten-
land. Tegen het einde van de vorige eeuw waren
er meer dan 100 internen van Nederlandse, Bel-
gische, Duitse of Engelse (Ierse) nationaliteit.
De voertaal was er Frans of Engels.
In 1884 werd begonnen met een Normaalschool,
ongeveer gelijk aan de huidige Pedagogische
Akademie. Gezien de kwaliteit van het gegeven
onderwijs bleven ook hier de successen niet uit.
De eerste acht kandidaten van de Normaal-
school slaagden voor het toen gevreesde Staats-
examen Onderwijzer “met lof”. Ook financieel
gezien Was dit een succes: de eerste rijkssubsidie
voor de Normaalschool werd verleend. Al spoe-
dig werd de Normaalschool van rijkswege
erkend; dit betekende subsidieverhoging voor
iedere geslaagde kandidate.
In 1896 telde de Normaalschool 44 leerlingen
waaronder 14 zusters. De lagere school telde 250
externe leerlingen. Er waren 55 zusters direkt of
indirekt aan het onderwijs verbonden.
Uit de Normaalschool is later de in 1912 opge-
richte kweekschool gegroeid, Waaraan verbon-
den een hoofdakte-cursus en cursussen voor

Onderwijzend personeel Oost-Maarland (1930).
Staande u.l.n.r.: Mère Adelaïde; Mère Frederica;
Mère Philipine; Mère ...................... ?;
Zittend U.l.n.r.: Marie Huijnen; Lies Geurten;
Marieke Schiffelaers.



akten Frans, Duits en Engels. In 1914 werd deze
kweekschool verplaatst naar Maastricht. Zij
werd in 1940 opgeheven.
De belangstelling van de Ursulinen ging
vanzelfsprekend ook uit naar de kleuters. Er
kwam een „bewaarschool”, die in de loop der
jaren nog al eens verplaatst werd van het ene
gebouw naar het andere van het toen al uitge-
breide kloostercomplex. Men kan geredelijk aan-
nemen dat het gros van de Eijsdenaren toenter-
tijd hun prilste schoolervaringen hebben opge-
daan in die bewaarschool. Het bestuur over de
kleuterschool en de school voor lager onderwijs
werd in 1970 overgedragen aan de Stichting
Katholiek Onderwijs Eijsden.
Ook Oost-Maarland trok voordeel uit de aanwe-
zigheid der Ursulinen in Eijsden. Een bewaar-
schoolklasje werd begonnen in een ruimte van
de boerderij Bormans (thans Rompelberg) aan
de Parrestraat. De eerste steen van de lagere
school werd in 1914 gelegd. Het bestuur van deze
scholen werd in 1961 overgedragen aan het
Kerkbestuur van de parochie van de H. Jozef te
Oost-Maarland en ging in 1970 eveneens over
aan de Stichting Katholiek Onderwijs Eijsden.
Onvergetelijk hebben de zusters zich voor de
kleine gemeenschap Oost-Maarland gemaakt,
niet alleen door haar onderwijs, maar ook door
haar zorgen voor de parochie, kerk en processie.
Met lede ogen zag men dan ook de zusters in 1961
vertrekken.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1914-1918, werd
begonnen met een ULO-klas voor internen en
externen (later MAVO).
In het boekje La Sainte Crèche, 1849-1949, uitge-
geven ter herinnering aan het honderdjarig
bestaan van het Ursulinenklooster, lezen wij:
"Hoewel ons land tijdens de Eerste Wereldoor-
log 1914-1918 buiten de bloedige strijd bleef, leef-
de men toch in grote vrees; de donder van het
geschut zweeg dag noch nacht; vluchtelingen en
gewonden spraken duidelijke taal. Ons huis
hielp naar best vermogen bij de eerste stroom
van de oorlogsellende en bleef zorgen voor de
kinderen van de Belgische vluchtelingen”.

Speciaal dient vermeld te worden dat het kloos-
ter Eijsden jarenlang een belangrijk centrum
voor muziek is geweest. Verschillende zusters,
die een meer dan gewone begaafdheid en be-
voegdheid hadden, stelden haar gaven in dienst
van de aan haar toevertrouwde jeugd. Het meest
bekend is wel Mère Cécile Nies (overleden in
1949) die reeds op zeventienjarige leeftijd met lof
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afstudeerde aan de Hochschule für Musik in
Berlijn. De muziek-concoursen, waarvoor een
Commissie kwam uit Tilburg (o.a. de bekende
heer van Kalmthout), bezorgden de meest be-
gaafde leerlingen, ook uit andere Ursulinenpen-
sionaten, diploma,s, waarmee ze in Luik, Brus-
sel en Aken verder konden studeren aan het Con-
servatorium. Piano en viool waren de hoofdin-
strumenten, maar ook orgel, harmonium en fluit
werden bespeeld, getuige de aanzienlijke mu-
ziekbibliotheek. Ook op toneelgebied werd veel
gedaan. De opvoeringen van toneelstukken door
de leerlingen der Ursulinen werden terecht
geroemd en trokken telkens volle zalen en een
dankbaar publiek.
In het kort zij nog gememoreerd de gang van
zaken tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1940-
1945, voor zover het het Ursulinenklooster be-
treft.
In de nacht van 10 op 11 mei 1940 viel een dertig-
tal granaten op het klooster en zaten muren en
daken vol met gaten. De kapel was zó getroffen,
dat de H. Mis in de gang langs de spreekkamers
moest worden gelezen.
Op bevel van de bezetter moesten de zusters
evacueren. Via Reijmerstok, waar het Pinkster-
feest gevierd werd en ze door haar mede-zusters
van de Communauteit Kerkrade met bussen
werden afgehaald, bereikten ze Kerkrade waar
zij een tiental dagen verbleven. Bij terugkomst
in Eijsden merkte men dat niet slechts nieuws-
gierigen maar ook plunderaars het verlaten
klooster met een bezoek “vereerd” hadden. Van
haar kant hebben de zusters Van Eijsden in 1944
de Kerkraadse zusters gastvrijheid kunnen ver-
lenen toen Kerkrade geëvacueerd moest worden.
In 1942 vroegen en kregen de paters Jezuïten
van Maastricht met hun theologiestudenten
onderdak in het klooster te Eijsden. In de ruim-
ten waar eerst lager onderwijs werd gegeven,
werd nu wijsbegeerte gedoceerd. Na een verblijf
van drie jaren konden de paters weer naar hun
basis terugkeren. Hun plaats werd ingenomen
door de scholengemeenschap 7*Jerusalem” van
Venray met Gymnasium en M.M.S. Dat verblijf
duurde tot 1951.

Tijdens de twee wereldoorlogen heeft het kloos-
ter zijn poorten wijd geopend voor vluchtelin-
gen. Verschillende dankbetuigingen van het
Rode Kruis, alsook van de Belgische regering
getuigen van de liefde en zorgen aan deze
mensen besteed.

Eijsden zelf had geen internen meer tot in 1950
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toen het internaat opnieuw begonnen werd met
ongeveer 80 leerlingen. Na de Eerste Wereldoor-
log kan men zeggen dat er de buitenlandse leer-
lingen zijn weggebleven.
Het jaar 1966 bracht een „renversement des
idées”: ook jongens werden op de MULO aange-
nomen. -
In het internaat is altijd huishoudonderwijs
gegeven. Ook meisjes uit het dorp konden hier-
aan deelnemen, vooral aan de grotere cursussen:
nuttige en fraaie handwerken, fijne keuken, enz.
In het in 1924 gebouwde internaat werd de eerste
verdieping ingericht als huishoudschool met
leslokalen. Ook muziekkamers kwamen op de
eerste etage.
In 1950 werd het bestuur over deze school over-
genomen door de Vereniging voor Landbouwon-
derwijs te Roermond. Het werd nu "Huishoud-
school ten plattelande” en met ingang van 1 au-
gustus 1968 de L.H.N.O.-school.
Geleidelijk liep het aantal internen terug, zodat
men in 1970 moest besluiten voor het nieuwe
leerjaar geen nieuwe leerlingen meer aan te
nemen. Het internaat zou worden „afgebouwd”.
In 1918 waren de eerste MULO-kandidaten ge-
slaagd. De laatste zes internen deden in 1972
eindexamen MAVO. Einde van een traditie van
meer dan een halve eeuw!
Al had men het zien aankomen en al lang ge-

V

vreesd, de slag kwam toch nog onverhoeds: in
februari 1972 viel het besluit tot opheffing van
het klooster. Er waren toen nog 44 zusters. De
verbijstering onder de bevolking van Eijsden
was groot. Schijnbaar niet te beantwoorden
vragen doemden op: wie moet er nu voor de
Bronkprocessie zorgen? Hoe zal het met de scho-
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len gaan? Wat gaat er met het klooster gebeu-
ren?
Al in april 1972 vertrokken 14 zusters (van 75 tot
90 jaar oud) naar Boxtel waar een aparte vleugel
van het Ursulinenklooster voor bejaarde zusters
was ingericht. Met hen mee gingen twee zusters
bejaardenverzorgsters. De overige zusters ver-
trokken bij tijd en wijle naar verschillende kloos-
ters, te weten Kerkrade, Malden, Grubbenvorst
en Weert. De zusters verbonden aan de scholen
konden voorlopig nog blijven doorwerken.
Op vrijdag 29 juni 1973 nam Eijsden afscheid
van de laatste drie zusters Ursulinen van het
klooster Eijsden.
„De Nieuwe Limburger” van 7 juli 1973 schreef
hieromtrent onder meer: „Tijdens de receptie
werden de hartelijkste woorden van dank ge-
richt tot de scheidende zusters. Mr. H. Smeets,
voorzitter van de Stichting Katholiek Onderwijs
Eijsden: „Onze erkentelijkheid voor al hetgene
dat door de Orde van de zusters Ursulinen in de
125 jaar dat zij in het onderwijs in Eijsden werk-
zaam zijn geweest, is verricht, is zeer groot. Aan
alles wat er op het gebied van het onderwijs is tot
stand gebracht hebt U, ieder op Uw eigen ter-
rein, veel bijgedragen.” In zijn dankwoord
haalde Mr. Smeets ook de verdiensten van de
zusters aan, die zij zich voor de gemeenschap
Eijsden, ook op ander terrein, met name door de
zorg voor de prachtige Bronkprocessie, hadden
verworven.
Namens het gemeentebestuur dankte burge-
meester H. Wijnands de zusters in hartelijke
bewoordingen”.

J.Ch. Warnier

NB. Voor de samenstelling van dit artikel is gebruik ge-
maakt van „La Sainte Chrèchei', geschreven door rector
Hobus, uitgegeven bij het honderdjarig bestaan van het
Ursulinenklooster, en tevens van aantekeningen van Zr.
Walthera en oud-burgemeester H. Wijnands. Deze aanteke-
ningen bevinden zich in het archief van de Stichting
Eijsdens Verleden.



Kent U ze nog?

Handboogschutterij Les Disciples de St.-Hubert.

1. Zjeng Huijnen; 2. Emiel Warnier; 3. Hubert Lucassen; 4. Piet Gilíssen; 5. Pierre van Loo; 6. Zjeng
Spauwen; 7. Aandrees Huijnen; 8. Hubert Theelen; 9. Zjirra Goessen; 10. Victor Huijnen; 11. Martin
Henssen; 12. Harie Theelen; 13. Zjif Huijnen; 14. Pool van Aubel; 15. Zjeng Claessens; 16. Nandus
Partouns; 17. Zjeng Theelen; 18. Baer Tossings; 19. M..... Wolfs; 20. Teunsje Beijers; 21. H ..... van Aubel;
22. Zjif Lousberg; 23. Baer Dederen; 24. ..........

1393-1333
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Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden in 1890.

1. .......... ; 2. H. Warnier; 3. J. Warnier; 4. P. Wijsen; 5. .......... ; 6. Risac; 7. C. Janssen; 8. H. Reintjens;
9. .......... ; 10. G. Pinckaers; ll. P. Wolfs; 12. .......... ; 13.H. Slangen; 14. van Hoven; 15. Th. Wolfs, café-
houder in de Kerkstraat “Bie Deu” ofwel “Bie Bet en Dorus”; 16. H. Pinckaers; 17. H. Partouns (Pake);
18. .......... ; 19. G. Henquet; 20. .......... ; 21. H. Warnier; 22. .......... ; 23. A. Theunissen; 24. H. Schroen; 25.
Feller; 26. N. Wolfs; 27. R. Lucassen; 28. M. Wolfs; 29. .......... ; 30. .......... ',31. Dirigent de Pauw; 32.
J. Wolfs, secretaris, 33. .......... ;34. J Houbiers; 35. G. Heijnen; 36. B. Wolfs, voorzitter, 37. .......... ;38. P.
Wijsen; 39. .......... ; 40. .......... ; 41. .......... 4,2.G. Martens, 43. J Lucassen; 44 .......... ; 45. .......... ; 46. .......... ;
47. J. Servais, destijds uitroeper bij notaris Arnold; 48. Feller; 49. Theunissen; 50. .......... ; 51. .......... ;
52. J. Henquet; 53. .......... ; 54. P. Theunissen; 55. .......... ; 56. .......... ; 57. .......... ; 58. B. Manderveld.
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toegestaan na overleg met de stichting.
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