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Van de redaktie

Hoewel U nog maar kort geleden het eerste num-
mer van 1982 onder ogen heeft gekregen, Wordt
nu alweer een nieuw exemplaar onder Uw aan-
dacht gebracht.
In het vorige nummer publiceerden we het eerste
deel van een verhaal van H. van Hall over de
koperfabricage in Eijsden tussen 1612 en 1714.
In dit boekje treft U het tweede deel aan, dat
tevens het slot is.
Dankzij de spontane medewerking van de Jonk-
heid van Breust was R. Boersma in staat een
artikel te maken over dit Jonkheid. Het is een,
voor elke Bronkvierder, interessant verhaal
geworden dat, zeker zo vlak voor dit feest, de
moeite waard is om te lezen.
Naast deze beide artikelen willen we U in deze
aflevering kennis laten maken met wat de jeugd
van Eijsden zong en speelde rond het jaar 1900.
Jeanne Theunissen heeft in de loop van vele
jaren deze liedjes en spelen verzameld. Het ligt
in de bedoeling van de redactie in de volgende
nummers steeds weer enkele "jeugdherinnering-
en” te publiceren, opdat ze niet voorgoed verlo-
ren gaan.
Uiteraard vindt U ook in deze aflevering de
vaste rubriek terug "Kent U ze nog?”.
Ook nu weer zien we graag Uw reacties op de
inhoud tegemoet.

N.B.
Lezers reageren op boekje nummer 17.
De naam van de onderwijzer op de foto op blad-
zijde 8 is de heer Heijnens.
Bij de foto op bladzijde 27 kan bij 24 Jean
Goessen worden ingevuld.

Nieuws van de stichting

Al geruime tijd heeft de stichting naar wegen
gezocht om een goede elektrische schrijfmachi-
ne te kunnen aanschaffen. Deze schrijfmachine
is vooral bedoeld om het werk van de redactie
voor de nummers „Uit Eijsdens Verleden” snel
ler en gemakkelijker te maken.Uiteindelijk is het
bestuur er in geslaagd een toezegging van subsi-
die te verkrijgen, waarna de machine gekocht
kon worden.

Tijdens de 65e vergadering van de stichting op
woensdag 26 mei j.l. heeft het bestuur de eer
gehad een cheque te mogen ontvangen uit
handen van de heer J .J .A. Heetman, voorzitter
van de stedelijke commissie Maastricht en waar-
nemend voorzitter in de provincie Limburg van
de stichting "Comité voor de Zomerzegels".
In een korte rede legde de heer Heetman het doel
en de werkwijze van deze stichting uit en wees er
bovendien op dat de landelijke stichting volgend
jaar 30 jaar bestaat. Hij sprak grote waardering
uit voor het werk dat de stichting “Eijsdens
Verleden” doet voor de gemeenschap en dat veel-
al zijn weerslag vindt in de boekjes “Uit Eijs-
dens Verleden". De voorzitter van het comité
spoorde het bestuur aan door te gaan met dit,
volgens hem, belangrijke werk en wenste de
stichting “Eijsdens Verleden” zeer veel succes in
de toekomst.
Nadat de heer Heetman de cheque had
overhandigd aan plaatsvervangend voorzitter
H. Boersma, werd nog enige tijd op informele
wijze gesproken over verleden, heden en toe-
komst.

Eijsden, juni 1982.

De heer Heetman overhandigt aan plaatsver-
vangend voorzitter Henk Boersma de cheque
van het „Comité voor de Zomerzegelsif
Foto: Paul Rutten.



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

Directe aanleiding voor het weer in gebruik
nemen van de koperbatterijen was de enorme
stadsbrand in Aken in 1656, die de stad in een
puinhoop veranderde. De meeste kopermeesters
bouwden hun fabrieken in de verwoeste en ont-
volkte stad niet meer op. Zo ook Johannes
Ruland, zoon van Rogier Ruland en Anna van
Horsich. Hij verhuisde naar Eijsden om het
bedrijf van zijn voorouders, waarvan hij eige-
naar was samen met een aantal familieleden,
Voort te zetten. Het Akense stadsbestuur stelde
overigens wel pogingen in het werk om dat te
verhinderen en verweet hem zelfs dat hij de stad
veel schade berokkende.
De Spaanse koning verleende nog in hetzelfde
jaar aan Johannes Ruland een nieuw octrooi
waarin hem werd toegestaan in de eerstkomen-
de twaalfjaar koperdraad, ketels en ander gesla-
gen werk te maken op de zes destijds door Nico-
laas Ruland en consorten opgezette koperbatte-
rijen, op de uitdrukkelijke voorwaarde echter dat
er alleen kalamijn zou betrokken worden van de
in Spaans bezit zijnde kalamijnbergen in het
hertogdom Limburg, namelijk die van Alten-
berg. De levering van de kalamijn werd nauw-
keurig geregeld overeenkomstig de leveringen
aan de Akense kopermeesters, vermoedelijk uit
concurrentieoverwegingen. Ook nu werden tol-
vrijdommen toegekend en moest voor elke batte-
rij jaarlijks 24 gulden betaald worden. Er werd
verder vrijstelling verleend van allerlei oorlogs-
lasten.25
Johannes Ruland exploiteerde de koperfabriek
niet alleen, maar samen met een Maastrichtse
bankier, Jacob Heldewier en twee zwagers van
Heldewier, Daniel Burette en Hendrick Vignon.
Daartoe werd een compagnonschap tussen
beide partijen aangegaan, waarbij bepaald werd
dat Johannes Ruland koperdraad, Engelse of
Naamse ketels en ander koperwerk zou leveren
aan Jacob Heldewier c.s., in ruil waarvoor zij
Johannes Ruland zouden betalen gedeeltelijk in

Zweeds en Noors kopererts of in oud koper
(schroot) en gedeeltelijk in geld. Johannes
Ruland mocht geen produkten leveren aan
anderen, tenzij met toestemming Van de weder-
partij.26
Intussen betekende de in 1648 tot stand
gekomen vrede van Munster nog allerminst het
einde van de vijandelijkheden in de Landen van
Overmaas. Zowel de Spaanse koning als de
Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden
noemden zich soeverein in de Landen van
Overmaas en voor het vraagstuk wie van beiden
het zich rechtens mocht noemen, was in Munster
nog geen oplossing gevonden.27 Deze dubbele
soevereiniteit was de reden waarom ook octrooi
werd gevraagd aan de Staten-Generaal der Ver-
enigde Nederlanden. Het octrooi werd in februa-
ri 1657 verleend nadat advies was ingewonnen
bij de Admiraliteit te Rotterdam als inner van de
convooi- en licentgelden en bij de Raad van Sta-
te. Ook dit octrooi verleende vrijstelling van
allerlei oorlogslasten. Het gaf verder toestem-
ming om de kalamijn in te voeren uit het Spaan-
se hertogdom Limburg. Het octrooi gold tot
nader order en vergoedingen waren niet ver-
schuldigd. Wel werd overeengekomen dat de
verschuldigde rechten op het uit Zweden in te
voeren kopererts en op de hoofdexport naar
Engeland en Rouen zouden worden voldaan. Uit
het gegeven dat er ook toestemming gegeven
werd tot vrije invoer van materialen ten behoeve
van bouwwerkzaamheden, valt af te leiden dat
de batterijen de oorlogsomstandigheden niet
geheel ongeschonden waren doorgekomen.28
De eerste jaren verliepen de zaken voorspoedig.
Sinds 1661 was er bovendien eindelijk vrede in
de Landen van Overmaas, echter ten koste van
een vergaande versnippering van de Landen
van Overmaas. Voor de Eijsdense onderneming
betekende het, dat de eigenlijke koperhof in
Eijsden van nu af aan ressorteerde onder
Staatse soevereiniteit, terwijl een deel van de



watermolens buiten Eijsden onder Spaanse soe-
vereiniteit kwam te ressorteren.29
De uit het hertogdom Limburg afkomstige
kalamijn werd sinds de nieuwe octrooien in het
begin uitsluitend gemalen op de koperhof zelf.
Vermoedelijk gebeurde dit op de molen die
volgens het Spaans octrooi van 1656 mocht op-
gericht worden bij de kerk van Eijsden. Moge-
lijk is dit een rosmolen geweest, waterkracht
ontbrak in elk geval op die plaats. Van dierlijke
kracht werd blijkbaar in elk geval volop gebruik
gemaakt bij de koperfabricage, aangezien de
koperfabrikanten de beschikking hadden over
enkele bunders land om beesten op te houden.:m
Reeds in 1657 was de capaciteit op de koperhof
echter onvoldoende en liet Johannes Ruland
kalamijn malen op de molen op de Voer van Jan
Hoffen te Hoog-Caestert, waarop tot dan toe
graan gemalen was. Graanmolens konden door
een molenmeester zo afgesteld worden dat er
kalamijn mee gemalen kon worden. Was op zo7n

Kerkstraat 4, de plaats waar de koperhof zich
bevond. Foto: Giel Wolfs, 1982.

molen eenmaal kalamijn gemalen, dan waren de
molenstenen zo uitgesleten dat Wederom graan
malen uitgesloten was. De molenaar Andries op
deze dicht bij Eijsden gelegen molen van Jan
Hoffen, maakte dan ook aanvankelijk bezwaar
tegen het malen van de kalamijn op de door hem
gehuurde molen, omdat hij al zijn graanklanten
zou verliezen. De schepenbank Eijsden ver-
plichtte hem echter tot het malen van de kala-
mijn. Het kalamijnvervoer van de molen naar de
koperhof geschiedde met kar en paard. Overi-
gens was de molen van de Heer van Eijsden, in
de periode van Johannes Rulands voorouders
speciaal gebruikt voor het malen van kalamijn,
inmiddels afgebroken, omdat de molenstenen in
het midden helemaal hol uitgelopen waren.:H
Misschien werden er ook molens gebruikt om de
tweede grondstof, het kopererts, te breken.:Kg We
konden echter geen gegevens vinden die dit
bevestigen. Het is heel goed mogelijk dat het
kopererts uit Zweden en Noorwegen werd aange-
voerd in dusdanig gebroken vorm dat het zonder
verdere bewerking kon worden gebruikt in de
smeltkroezen. Johannes Ruland had op de batte-
rijen of koperhof aan de Kerkstraat de beschik-
king over een groot huis met elf vertrekken,
zowel om te wonen als om kantoor te houden. Op
een batterij afkomstig van Nicolaas Ruland de
oude stonden vier ovens en op een andere batte-
rij afkomstig van Rogier Ruland drie ovens. Ze
werden respectievelijk de grote of voorste batte-
rij en de achterste batterij genoemd. Het kwam
voor dat er een voorraad was van 1200 smelt-
kroezen, waarin de gestampte kalamijn met het
uit Scandinavië afkomstige kopererts of met het
oud koper gesmolten werd tot messing. Er
stonden twaalf gietstenen waarin het messing
werd uitgegoten. Voor de diverse werkzaamhe-
den stonden tal van werkruimten ter beschik-
king.
De gegoten brede repen messing werden vanaf
de koperhof per kar en paard naar de kopermo-
lens gebracht, waarvan er twee in Sint-Martens-
Voeren gelegen waren: de “Vroemolen” en een
kopermolen in het gehucht de Berg. Terwijl aan
beide molens sinds de jongste octrooiverlenin-
gen bouwwerkzaamheden waren verricht, was
er in het geval van de tweede kopermolen zelfs
sprake van complete nieuwbouw. Een herinne-
ring aan deze kopermolen vormt nu nog de bena-
ming ”koëperwieër” voor de erbij behorende
molenvijver. Elk van beide molens bezat 6
hamers. Deze hamers waren zware stukken hout
van onderen met ijzer beslagen. Zij waren aan
een dwarshout, boom geheten, bevestigd, waar-
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van elk van beide molens er twee bezat. Deze
bomen werden in beweging gebracht door het
waterrad. Over deze kopermolens werd vanaf
1668, per jaar per molen, 6 gulden heffing be-
taald. Tot dan toe had de Spaanse koning vrij-
stelling van deze heffing verleend. Later, in
1679, werd nog een derde kopermolen in Sint-
Martens-Voeren in gebruik genomen. Vermoe-
delijk zijn er nog meer kopermolens in gebruik
geweest. Het Spaans octrooi van 1656 had toe-
stemming gegeven voor zes molens op de Voer in
Eijsden of in de naburige dorpen. In elk geval
werd ook in Mesch een molen gebouwd ten
behoeve van de Eijsdense koperindustrie. Dit
kan echter ook een kalamijnmolen geweest
Zijnßsa
We zagen reeds dat al in 1614 op de op rekening
van Jan van Schel omgebouwde kopermolen
brede repen messing tot dunne platen geslagen
werden. Nu ging men nog een stap verder: op de
kopermolens mochten krachtens het Spaans
octrooi van 1656 ook in één keer ketels ofpannen
geslagen worden. Deze technische vooruitgang
betekende een belangrijke vereenvoudiging van
het productieproces. De ketels hoefden niet meer
met de hand geslagen te worden. Meerdere mes-
singplaten konden nu in één keer met behulp
van de molenhamers tot de schaalvorm uitge-
diept worden. Eén fabrikant kon met zo,n
hamerwerk in één dag meer vervaardigen dan
tien andere in tien dagen op de traditionele
manier. Dit procedé was in Aken steeds verbo-
den gebleven, onder andere omdat men het
handgemaakte werk daar voor beter hield.:H
De verdere afwerking van de ketels en dergelijke
geschiedde weer op de koperhof zelf. Ook werd op
de koperhof, evenals vroeger, messingdraad
gemaakt. Benamingen van de werkruimten als
"soldeerhuys”, ”drayhuys”, ”gloyhuys” en
"draathuys” wijzen daarop.
Dat de koperhof aan de Kerkstraat, de kalamijn-
molens, de kopermolens en de transporten over
en weer van grondstoffen en produkten, aan heel
wat mensen werk moet hebben verschaft, blijkt
uit een post in een rekening over 1666 waarin
staat dat aan 138 knechten "lieffenis” (leef-
tocht?) is betaaldfiï' Verscheidene van deze mo-
lenknechten, ovenknechten, draadtrekkers en-
zovoorts waren huurlingen uit Aken, die alleen
naar Eijsden en omgeving kwamen om in de
koperfabricage hun kost te verdienen, terwijl
hun vrouwen en kinderen in Aken woonden."Hi
In de zeventiger jaren ontstaan er problemen.
Nadat in 1674 reeds schade was ondervonden
van de Franse en Hollandse troepen, stokt spoe-

dig daarna het compagnonschap tussen Johan-
nes Ruland en Jacob Heldewier. ln april 1675
komt het tot harde woorden tussen hen beiden.
Ruland heeft erg hoge schulden bij de wederpar-
tij. Na pogingen tot een minnelijke schikking
wordt op 7 februari 1676 een overeenkomst geslo-
ten waarbij Ruland twee jaar de tijd krijgt om
zijn schulden te voldoen; zo niet, dan zullen de
batterijen met de zeven ovens, de „Vroemolenll
en de kopermolen in de Berg, alsmede nog een
graanmolen ook in de Berg gelegen, in eigendom
overgaan op Heldewier. Maar de koperfabriek
draait ook in de twee komende jaren niet floris-
sant. Want als de termijn van 2 jaar bijna ver-
streken is, is Ruland nog steeds niet in staat zijn
schulden te voldoen. Wel heeft hij grote vorderin-
gen op de Luikenaar Servaes Elias, maar deze
debiteur betaalt niet tijdig, zodat Ruland nu zijn
hele bedrijf in Eijsden dreigt kwijt te raken.
Volledig klem zittend ondertekend Ruland, juist
voor het verstrijken van de termijn, twee voor
hem uiterst ongunstige contracten. Bij de ene
overeenkomst draagt hij de batterij afkomstig
van Nicolaas Ruland met vier ovens (de grote of
voorste batterij) en zijn molens te Sint-Martens-
Voeren over aan Servaes Elias, in ruil waarvoor
Servaes Elias het grootste deel van de schulden
van Ruland aan Heldewier betaalt. Bij de andere
overeenkomst gaat Ruland met Servaes Elias
een compagnonschap aan dat de levering van
Zweeds koper en oud koper te Luik en de levering
van koperprodukten op overeenkomstige wijze
regelt als in 1657 met Heldewier, onder de bepa-
ling evenwel dat de erfgenamen van Ruland na
zijn dood geen enkel recht hebben op enig voor-
deel uit het compagnonschap.
Ruland voert ellenlange processen tegen Helde-
wier wegens nog resterende schulden en tegen
Elias om van de voor hem ongunstige contrac-
ten afte komen. Ruland is er slecht aan toe, zoals
hij zelf zegt. De schepenen van Eijsden constate-
ren in 1678 dat de drie ovens van de achterste
batterij er geheel verlaten bij liggen, en in 1681
stellen ze vast dat ook de vier ovens van de
voorste batterij reeds vele jaren niet in gebruik
zijn. De hoge kosten verbonden aan de processen
achtereenvolgens gevoerd voor de schepenbank
Eijsden, de schepenbank Valkenburg, het
leenhof van Valkenburg en de soevereine raden
van Brabant en de Landen van Overmaas te
Brussel en te ,s-Gravenhage, plaatsen hem
eveneens voor grote problemenijl Ruland slaagt
er niet in het getij te doen keren. Elias verwerft in
1682 ook nog de achterste batterij, het enige deel
van betekenis van het Eijsdense kompleks waar
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hij nog geen eigenaar van was.38 In 1685 komt
het tot openbare verkoop van Rulands complete
huisraad tot zijn hoofdkussen toe. Ook dan is hij
nog niet uit de kosten, zodat de schepenbank
Eijsden zelfs dreigt met gevangenneming tot
alles voldaan zal zijn.39
De rol van Johannes Ruland, inmiddels een oud
man, meer dan 67 jaar oud, is uitgespeeld.” De
familie Ruland, die in 1612 de koperindustrie
naar Eijsden had gebracht, verliest hiermee de-
finitief haar invloed op de koperhof.
Servaes Elias, de nieuwe kopermeester en een
rijk en machtig man, bracht samen met zoon
Lambert, die reeds in 1678 zijn intrek had geno-
men op de koperhof, de produktie nog één keer
tot bloei. Lambert Elias volgde na zijn vaders
overlijden in 1693 hem als kopermeester op.“
Reeds eerder gaven we aan dat de koperhof aan
de Kerkstraat in het Eijsdense dorpsbeeld een
indrukwekkende verschijning moet zijn ge-
weest. Een accentuering hiervan vormt de ver-
melding uit 1699 dat de koperhof geheel om-
muurd was. De plek was zo veilig dat veel men-
sen uit de omliggende dorpen hun meubels in
oorlogstijd er naar toe brachten om plunderin-
gen te voorkomen. In 1701 nog werd hetjaarlijk-
se verbruik aan kalamijn in Eijsden geschat op
de respectabele hoeveelheid van 200.000 pond*2
Met de dood van Lambert Elias, in de leeftijd
van ca. 58 jaar op 19 oktober 1714, lijkt een einde
te zijn gekomen aan de Eijsdense koperfabrica-
ge. Hij werd in zijn overlijdensakte heer van de
koperfabriek te Eijsden genoemdfi”
Na Lambert Elias was er in Eijsden niemand
meer die de titel van kopermeester droeg. Zo al

Noten:

` R.A.L., L.V.O., inv. nr. 5133, akte van attestatie van 1juni
1644. R.A. Peltzer, a.w., p. 392-393. H. von Asten, a.w.,
p. 149. Rijksarchief in Noord-Brabant (R.A.N.B.), Archie-
ven van de Soevereine Raad van Brabant en de Landen
van OvermaasY civiele processtukken, inv. nr. 2203, af-
schrift van het Spaans octrooi afgegeven te Brussel 24
november 1656.

2** R.A.L., L.V.O., inv. nr. 5333, notariële akte van 26januari
1657, gerealiseerd 10 mei 1675.
J.A.K. Haas, De verdeling van de Landen van Overmaas
1644-1662, Assen 1978, p. 46.
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zijn weduwe Jeanne Canto met een of meer van
haar vijf zonen het bedrijf nog heeft voortgezet,
dan moet daar toch na korte tijd een einde aan
zijn gekomen, aangezien de aanvoer van koper-
erts en de afvoer van messing op de handelsweg
de Maas, waarop ook Eijsden aangewezen was,
in 1716 sterk gereduceerd en in 1722 reeds geheel
verdwenen wasfl4
Het gebouwencomplex aan de Kerkstraat deed
in de hierop volgende jaren dienst o.a. als pak-
huis voor koopwaren. Gille François Gillis,
getrouwd met een dochter van Lambert Elias,
was koopman en bankier te Luik en had een
groot deel van de gebouwen en de molens vanaf
1731 in eigendom. Misschien heeft hij nog een
mislukte poging gedaan weer met de koperfabri-
cage te beginnenflñ
Bartholomeus Jeukens kocht een deel van de
koperhof in 1760 en benutte de gebouwen als
pakhuizen voor zijn handel o.a. in zout, tabak,
kandij en koffie met relaties te Dordrecht, Rot-
terdam en Amsterdam.”
In 1775 kwam een nieuwe industrie naar de
plaats waar eens messing gegoten en geslagen
werd. De gebroeders Paulus Cristophorus en
Wilhelmus Scheibler uit Monschau stichtten op
de plaats van de koperhofeen lakenfabriekfi7 Zij
waren verantwoordelijk voor de eerste poging
om in de Nederlanden een mechanische spinne-
rij op te richten.'m Hiermee startte een nieuwe
interessante fase in de nijverheidsgeschiedenis
van het Maasdorp.

Hans van Hall

2" Algemeen Rijksarchief te `s-Gravenhage, Archief van de
Staten-Generaal, inv. nr. 12311, Staats octrooi afgegeven
te ”s-Gravenhage 6 februari 1657. In afschrift is dit octrooi
eveneens aanwezig in: R.A.N.B., Archieven van de Soeve-
reine Raad van Brabant, civiele processtukken, inv. nr.
2203.

29 J.A.K. Haas, a.w.. kaart vóór p. 229. Ook in Vaals kreeg
men korte tijd na de vrede van 1661 toestemming om ko-
per te fabriceren (octrooi van 28 maart 1664). Zie RA.
Peltzer, a.w., p. 398.
Zie het Spaans octrooi van 1656 en het Staats octrooi van
1657 (noot 25 en 28).
R.A.L., L.V.O., inv. nr. 5269, procesdossier J. Ruland
contra Andries, molenaar op de molen van Jan Hoffen te

:H
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Hoog-Caestert, 1657.
Dit wordt verondersteld in: 90 jaren zinkwltindustrie,
a.w., p. 34. In deze tekst wordt ook de "slaonmeulen” op de
Voer tussen de Kerenshof en de spoorlijn met de messing-
fabricage in verband gebracht. Het ligt echter niet voor de
hand dat deze molen voor dit doel gebruikt werd, omdat de
benaming "slaonmeulen" al gebruikelijk was lang voor-
dat er een koperfabriek in Eijsden bestond. Deze molen is
vermoedelijk een olieslagmolen geweest (R.A.L., L.V.O.,
inv. nr. 5348, akte van 5 juni 1601).
R.A.L., L.V.O., inv. nr. 5277, dossier met processen van
J. Heldewier contra J. Ruland en S. Elias contra J. Ru-
land, 1680. R.A.L., L.V.O., inv. nr. 5333, arbitrale overeen-
komst van 7 februari 1676, gerealiseerd 3 maart 1676.
J .Nijssen, De Berg te St.-Martensuoeren, in: De Limburg-
se Leeuw 8e jrg. nr. 5 (1960), p. 73-76. J. Nijssen, Molens op
de Voer, 's-Gravenvoeren 1975. De auteur geeft in dit arti-
kel de ligging van drie kopermolens in Sint-Martens-Voe-
ren aan: behalve de kopermolen in de Berg zijn dat de
kopermolen van Kwinten aan de Broekergats op de Veurs,
een zijbeekje van de Voer, gelegen even vóór de samen-
vloeiing van de Veurs en de Voer, en de kopermolen aan
het Einde even voorbij de samenvloeiing van de Veurs en
de Voer. Volgens een mededeling van J. Nijssen was de
',Vroemolen” reeds vóór 1632 door Jan Vroe verkocht aan
Mathijs Anthoni (akte in gemeentearchief 's-Gravenvoe-
ren). Of deze molen toen al als kopermolen in gebruik was,
is niet duidelijk.
R.A. Peltzer, a.w., p. 348-349. Clemens Bruckner, Zur Wirt-
schaftsgeschichte des Regierungsbezirks Aachen, Köln
1967, p. 142.' R.A.L., L.V.O., inv. nr. 5277, dossier met processen van
J. Heldewier contra J. Ruland en S. Elias contra J. Ru-
land, 1680. Gezien de opgave van Noppius dat er bij twee
ovens werk is voor 17 knechten, zullen deze 138 knechten
wel niet allemaal tegelijk werkzaam zijn geweest.
R.A.L., L.V.O., inv. nr. 5172, procesdossier van de Heer
van Eijsden contra de koperknechten, 1660.' RAL., L.V.O., inv. nr. 5277, dossier met processen van
J. Heldewier contra J. Ruland en S. Elias contra J. Ru-
land, 1680. Een afschrift van het contract van 19januari
1678 betreffende de overdracht van de voorste batterij
en de molens bevindt zich in: Parochie-archief Sint-Mar-
tens-Voeren, register 1, f. 37. Een afschrift van het con-
tract van 8 februari 1678 betreffende het compagnon-
schap bevindt zich in: R.A.N.B. Archieven van de Soeve-
reine Raad van Brabant, civiele processtukken, inv. nr.
2203. Zie ook: R.A.L., L.V.O., inv. nr. 5277, procesdossier
J. Ruland als gevolmachtigde van N. Schorer contra
J. Heldewier, 1678; en voor de procesvoering in hoger be-
roep: R.A.L., L.V.O., inv. nrs. 4080 en 8219.
R.A.L., L.V.O., inv. nrs. 5230 en 5334. De achterste batte-
rij lag eveneens aan de Kerkstraat, ten zuiden en ten
oosten van de grote of voorste batterij. J. Heldewier kocht
haar op 2 juni 1682 bij een openbare verkoop, na een
eerdere poging tot aankoop in 1670. Op 14 november 1682
verkocht hij de batterij door aan S. Elias.
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R.A.L., L.V.O., inv. nr. 5230, gerechtsdagen van 22 februa-
ri, 27 februari, 6 maart en 3 april 1685.
R.A.N.B., Archieven van de Soevereine Raad van Bra-
bant, civiele processtukken, inv. nr. 2203.
R.A.L., L.V.O., inv. nr. 5133, akten van attestatie van 6
maart 1680 en van mei 1689. R.A.L., L.V.O., inv. nr. 5282,
procesdossier L. Elias contra M.B. Tachone, weduwe van
S. Elias, 1694. R.A.L., overlijdensregister parochie Breust-
Eijsden, nr. 21.9, f. 10. Servaes Elias stierf2 juni 1693. De
dag erna werd hij begraven in het koor van de kerk van
Eijsden.` R.A.L., Archief schepenbank Breust, procesdossier S. de
Terff contra P. Plouster, 1699. R.A. Peltzer, a.w., p. 368.
R.A.L., overlijdensregister parochie Breust-Eíjsden, nr.
21.6, f. 226.
R.A.L., L.V.O., inv. nr. 5336, notariële akte van 16 april
1708, gerealiseerd 17 oktober 1716. Alle akten van over-
dracht en verbintenis tot 1780 zijn door ons nagezocht op
het voorkomen van kopermeesters. H. Bauduin, a.w., p.
27-28. De Stolberger messingfabrieken werden intussen
in de achttiende eeuw de belangrijkste van heel Europa.
Men bereikte in de loop van die eeuw bij 130 tot 140 ovens
een produktie van 4.000.000 pond per jaar. Voor 1726
wordt zelfs een aantal van 200 ovens aangegeven (RA.
Peltzer, a.w., p. 400). In Aken daarentegen waren in 1707
nog slechts 6 kopermeesters werkzaam (R.A. Peltzer,
a.w., p. 398).

-` R.A.L., L.V.O., inv. nr. 5337, notariële akten van 14 febru-
ari en 8 maart 1731, gerealiseerd 10 maart 1731. Gille
François Gillis verwierf de koperhof met de watermolens
te Sint-Martens-Voeren, terwijl daar nog allerlei gereed-
schappen en materialen, zoals koper en kalamijn, aanwe-
zig waren. Tevens kreeg hij toestemming om noodzake-
lijke reparaties te verrichten. Er zijn ons echter geen
gegevens bekend dat hij inderdaad weer messing gefabri-
ceerd zou hebben.
R.A.L., L.V.O., inv. nr. 5340, akte gerealiseerd 5 september
1760 en notariële akte van 6 september 1760, gerealiseerd
7 september 1760. R.A.L., L.V.O., inv. nr. 5341, f. 282
verso, akte van 25 april 1772. R.A.L., L.V.O., inv. nr. 5296,
dossier afwikkeling boedel B. Jeukens, 1772.

' Dit gebeurde nadat Otto Willem Ross eerst nog gepoogd
had om aldaar een peperkoekbakkerij op te richten
(R.A.L., L.V.O., inv. nr. 5342, akte van 27 juli 1773; en
L.V.O., inv. nr. 5307, appointement van 8 april 1773). Zie
voor de verwerving van de batterijen en ook nog enkele
percelen aan de overkant van de Kerkstraat door de ge-
broeders Scheibler: R.A.L., L.V.O., inv. nr. 5342, notariële
akte van 3 maart 1775, gerealiseerd 6 maart 1775; nota-
riële akte van 20 mei 1775, gerealiseerd 26 mei 1775; nota-
riële akte van 17 februari 1775, gerealiseerd 18 februari
1775; notariële akte van 4 maart 1775, gerealiseerd 6
maart 1775, notariële akte van 13 juli 1775, gerealiseerd
op dezelfde datum; en L.V.O., inv. nr. 5307, appointement
van 6 april 1775.
J.C.G.M. Jansen, Landbouw en economische golfbewe-
ging in Zuid-Limburg 1250-1800, Assen 1979, stelling 2.



Het Jonkheid van
Breust

In 1981 bestond het vaandel van het Jonkheid
van Breust 25 jaar. Dit feit vormde voor de oud-
Jonkheidleden de aanleiding om mevrouw T.
Boersma-de Vrede te vragen een nieuw vaandel
te maken. Dit nieuwe vaandel zal eerst officieel
aan het Jonkheid worden aangeboden tijdens
een feestelijk gebeuren op 6 november a.s. Het
feest van St.-Martinus is dan zeer nabij.
Voor mij was deze gebeurtenis aanleiding om
meer te willen weten over het Jonkheid van
Breust. Het was beslist geen simpele opgave ge-
gevens te verzamelen, maar vooral gesprekken
met Mathieu Tossings, Piet Domagala, Dré Na-
rinx en Adrie Wolfs hebben het mij mogelijk
gemaakt een en ander op papier te zetten zonder
te herhalen wat reeds eerder gepubliceerd werd
in het boekje “Broenk ien Eèsjde” van J. Hegter-
mans (U.E.V., juni 1981, nr. 13/14). Verder is een
belangrijk deel van dit artikel gehaald uit het
boek van het Jonkheid.

Oorsprong

De oorsprong van elk Jonkheid wordt over het
algemeen gezocht in een soort burgerwacht en
ook ik ben geneigd mij bij dit idee aan te sluiten.
In het woelige verleden vormden de plaatsjes
rond Maastricht heerlijkheden die elk hun onaf-
hankelijk bestuur hadden. Zeker met een ves-
tingstad als Maastricht in de buurt zullen de
inwoners het beslist niet makkelijk gehad heb-
ben. Keer op keer werd de stad belegerd en het
lijkt mij daarbij ondenkbaar dat de dorpen in de
omgeving ongemoeid gelaten werden door de
vijand. Plunderingen en brandstichtingen heb-
ben dan ook meerdere malen plaats gevonden.
Het lijkt mij begrijpelijk dat de mannen in de
dorpen gezamenlijk probeerden om althans in
hun heerlijkheid paal en perk te stellen aan dit
soort ongeregeldheden. Ze gingen zich groepe-
ren in een schutterij of jonkheid.
Van een schutterij weet eenieder dat deze
ontstaan is uit het schuttersgilde dat iedere
plaats die zichzelf respecteerde bezat. Gezien de
structuur die elk middeleeuws gilde kende, lagen
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zeker de verantwoordelijke taken in handen van
volwassen mannen, die in de loop van vele jaren
bewezen hadden dat ze een bepaalde funktie
aankonden, of (zoals in Gronsveld het geval is)
in staat waren deze te kopen.
Wellicht wilden ook de jonkmannen hun goede
wil tonen bij de bescherming van huis en haard
en hebben we daarom in zovele dorpen een Jonk-
heid, som zelfs naast een schutterij.
In het boek “De blauwe Schuit” van H. Pleij
komt naar voren dat vele gebruiken die de ver-
schillende Jonkheden nu nog kennen, terugvoe-
ren naar zeer oude Germaanse lentegebruiken.
Hij vermeldt onder andere dat er in Frankrijk in
de twaalfde eeuw al gegevens zijn te vinden over
organisaties van ongetrouwde mannen op het
platteland. Als een van de belangrijkste taken
van de jongeren signaleert hij het optreden als
zedenmeesters. Het maken van ketelmuziek bij
een voorgenomen huwelijk tussen een weduw-
naar en een jonkvrouw of een weduwe en een
jonkman was een zeer wezenlijk onderdeel hier-
bij. Doen de huidige Jonkheden niet precies
hetzelfde?
In het boekje dat het Jonkheid van Qost enkele
maanden geleden uitgaf bij gelegenheid van het
25-jarig bestaan van hun vaandel toont J. Hart-
mann duidelijk aan dat Oost reeds in 1654 een
Jonkheid had en dat het toen al vele jaren be-
stond. Ook Eijsden heeft een verwijzing naar
een oud bestaan, bijvoorbeeld een vergunning
van 10 juni 1700, waarbij de kasteelheer toestem-
ming geeft om drie dagen lang het vrije dansspel
te beoefenen (U.E.V. nr 13/14, blz 6). Een eerste
gegeven over het Jonkheid van Breust is voor
zover mij bekend te vinden in het Jaar 1707. In
dat jaar hebben namelijk de dragers van het
beeld van Sint-Martinus een ton bier als belo-
ning gekregen voor hun werk (U.E.V. nr. 13/14,
blz. 18).
Uit de eerder genoemde gegevens moge in ieder
geval blijken dat een Jonkheid er niet alleen was
om lollige dingen te organiseren, maar zich ook
bezig hield met zeer serieuze zaken zoals het
handhaven van de openbare orde. Zijn we
daarmee niet terug bij hetgene dat gesteld werd
in de beginregel van dit stukje?
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Pastoor Debets opent de rel', 1952. Foto: F.H. Lahaije.

De boeken spreken

Het Jonkheid van Breust leeft in de gelukkige
omstandigheden dat het boek waarin inkomsten
en uitgaven vermeld staan bewaard is gebleven
vanaf 1896.
Uit het boek met gegevens zijn niet alleen de
inkomsten en uitgaven te halen, maar kunnen
ook andere feiten gedistilleerd worden en juist
deze zaken zijn zo interessant om later nog eens
te bekijken. Enkele opvallende feiten wil ik U
dan ook niet onthouden.
- Vóór 1908 wordt elk financieel overzicht steeds
ondertekend door drie personen, waaruit af te
leiden valt dat het Jonkheid toen door slechts
drie personen werd gevormd. In 1908 komt er een
vierde persoon bij die zich penningmeester
noemt. Pas in 1916 krijgt deze vierde persoon de
naam van secretaris. Bovendien worden in dit
jaar voor het eerst de bedragen in guldens ver-
meld. In de voorgaande jaren gebeurde dit steeds
in francs.
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- Uit het boek valt niet op te maken of de eerste
wereldoorlog van invloed is geweest op de vie-
ring van de Bronk. Gedurende de tweede wereld-
oorlog laten de betreffende Jonkheden duidelijk
merken wat er aan de hand is. Bij 1940 staat ge-
schreven: “Wegens den oorlog niet opgetrokken.
Eijsden geevacueerd. ,t vergaderhuis gebombar~
deerd. De hele gemeente leeg geplunderd en ge-
roof .”
In 1941 is het Jonkheid wel opgetrokken en is er
uitsluitend de vermelding dat het Jonkheid van
Caestert voor f 25,- in het krijt staat. In 1942
werd er ook opgetrokken, maar er mocht geen
processie uittrekken en bovendien mochten de
harmonieën niet meer bestaan. In het boek wor-
den deze feiten als volgt beschreven: ”7 Juni;
uitstekend weer, maar treurige Bronk. Sacra-
mentsdonderdag kwam bericht binnen dat de
Processie verboden was, als reden werd door de
N.S.B. opgegeven Luchtgevaar ofschoon de
menschen ,t beter wisten.
Wel was die dag ”n massale bijeenkomst der



N.S.B. te Maastricht, al waar geen luchtge-
vaar(?) was. De menschen waren in sombere
stemming.
Bronkmaandag 8 Juni.
Om 8.30 uur de H. Mis der levenden en overlede-
nen der Jonkheid. Stampvol was de kerk. De har-
monie,s mochten niet meer bestaan. Over de
straat gaan met Standaards was verboden, toch
toog ,t Jonkheid ter kerke alwaar onze mooie
Standaards werden uitgespreid en de oranje
sjerpen omgedaan, hetgeen de menschen in ont-
roering bracht en wat ze ook niet onder stoelen
en banken gestoken hadden.
Na de H. Mis werd met ,t geheele Jonkheid de
tour der cafê's gemaakt, maar we moesten ons
stil houden, want de politie deden als razenden
dien dag, de vlaggetjes van 't Bronkje van Caes-
tert hadden ze al reeds in beslag genomen.
De stemming was daarom niet minder, want
Bronkmaandag ”s avonds werd met ketelen de
cramignon geblazen, zoodoende was er toch nog
iets overgebleven van onze schoone Bronkda-
gen.”
Hieronder staat in een ander handschrift nog
geschreven: „Maar ,t mooiste was: Dat het be-
stuur der Jonkheid Bronkmaandag ,s avonds in
vreemde gemeenten aan 't feestvieren was.”
Was er ruzie geweest?
De inkomsten en uitgaven waren dit jaar mini-
maal, namelijk f 52,50 aan inkomsten en f41,70
aan uitgaven.
Ook in 1943 viel er weinig te feesten zoals blijkt
uit de minimale uitgaven in dat jaar.
1944 tenslotte vertoont een zelfde beeld als de
voorafgaande jaren, alleen gaat men na de
bevrijding geld ophalen Voor het organiseren
van een “Monstercramignon op Dinsdag".
Vanaf 1945 maken de inkomsten en uitgaven
een snelle vlucht in de hoogte.

- In 1949 bestond het klooster van de zusters Ur-
sulinen honderd jaar. De schrijver hield blijk-
baar van een grapje en schreef ter verantwoor-
ding van het cadeau: “Honderd jarig bestaan
van het klooster der Eerwaarde Zusters (doa ziet
mich soms get ongder dej kappe, zaag de pesch-
toer op de preikschtoel) Ursulinen te Eijsden:
Bloemenmand f 10,-.”
- In 1962 valt uit de inkomsten voor het eerst op te
maken dat de plaatsen binnen het Jonkheid ge-
kocht worden. De verdeling is als volgt:
Kapitein - Mich. Feijs - f 2,50
Luitenant - Jean Warnier - f 2,50
Vaandrig - Nico Broers - f 1,-
Secretaris - Nico Wolfs - f 5,-.
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- In 1963 zijn er blijkbaar problemen geweest
tussen het Jonkheid van Caestert en dat van
Breust over de bepaling van de grenzen van hun
gebied. Om een en ander uit te praten is er een
vergadering geweest van de „Eijsdense” Jonk-
heden onder voorzitterschap van burgemeester
Duijsens. Naar voren kwam dat het Jonkheid
van Caestert meende recht te hebben op de Mon-
seigneur Nolensstraat. Het resultaat van het ge-
sprek was dat de oude grenzen gehandhaafd
bleven, dus de Prins Hendrikstraat tot aan het
steegje achter de burgemeesterswoning bleef bij
Breust en in het westen liep de grens door de Cra-
mignonstraat naar de Breusterstraat.
In 1970 werden er wederom grensafspraken
gemaakt, dit keer echter alleen tussen het Jonk-
heid van Eijsden en Breust omdat het ging om de
verdeling van plan-Noord. Op Bronkzaterdag

Het eerbrengen aan de geestelijkheid bij de voor-
malige pastorie aan de Sint Martinusstraat in
Breust, 1952. De geestelijken zijn u.l.n.r.: kape-
laan Wijsen, pater ............... , kapelaan Mainz en
pastoor Debets. Foto: F.H. Lahaije.



werden de volgende afspraken gemaakt: „De
oude grens rechtdoor in noordelijke richting: de
Treffersteeg, door de Basterddikkestraat met
recht van doorgang van beide, westelijk Eijsden,
oostelijk Breust.”
- Dat er geld Wordt geboden voor het dragen van
het beeld van Sint-Martinus en de “sjtendaore”
is eerst op te maken uit de gegevens in het boek
sinds het jaar 1969. De geboden bedragen zijn
betrekkelijk laag, een enkele uitzondering
daargelaten.
- Vanaf 1974 heeft men er blijkbaar genoeg van
dat er tijdens het optrekken niet serieus of niet
volgens de regels te werk wordt gegaan. Er
wordt daarom een 10%-regeling ingevoerd, die
het jaar daarop wordt afgezwakt tot een 5%-rege-

ling. Tijdens de algemene ledenvergadering op
Pinkstermaandag 7 juni 1976 wordt bepaald dat
"degene die bij het optrekken voor het nieuwe
bestuur zijn funktie neerlegt, verplicht is 5% van
het geboden bedrag voor die funktie in de kas te
storten.”
Aangezien bij de meeste jaren het boek onderte-
kend wordt door de verantwoordelijke personen
van de Jonkheid is het mogelijk een vrij komple-
te lijst te geven vanaf 1896. Jammer genoeg zijn
niet alle Jonkheden even accuraat geweest,
waardoor soms de namen onleesbaar zijn of de
namen zelfs geheel ontbreken.
Met het vermelde jaartal wordt steeds bedoeld
het jaar waarin de betreffende personen zijn
opgetrokken.

Het Jonkheid van Breust poseert met de uit het concentratiekamp teruggekeerde kapelaan van den
Dungen, 1945.



1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903

Hierna Worden bij de namen ook de funkties genoemd.

1904
1905
1906
1907

1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915

1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1941
1942
1943

Martinus Pachen
Martinus Pachen
Martinus Pachen
Martinus Pachen
Mathieu Slenter
Mathieu Slenter
Mathieu Slenter

Kapitein
Pierre Wolfs

Joseph Slenter
Joseph Slenter

Kapitein
G. Jacobs
G. Jacobs
G. Jacobs
G. Jacobs
J. Janssen
J. Jacobs
M. Aussems

Kapitein
M. Bovy
M. Wolfs
H.M. Aussems
L. Rompelberg
L. Rompelberg
L. Rompelberg
L. Rompelberg
L. Rompelberg

A. Wolfs
H. Pachen
G. Wolfs
H. Waterval
H. Waterval

J. Wolfs
H. Waterval
M. Wolfs
J. Wolfs
P. Wolfs
P. Wolfs

L. Haenen

Mageel Wolfs
Mageel Wolfs
Mageel Wolfs
Mageel Wolfs
Mageel Wolfs
Mageel Wolfs
Michael Wolfs

Luitenant
Louis Loyens
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Guil. Jacobs
Guil. Jacobs

Luitenant
P. Janssen
P. Janssen
P. Janssen
L. Haenen
L. Haenen
J. Paquay
B. Warnier

Luitenant
J. Lebon
J. Broers
L. Rompelberg
J.
L. Cortenraede
L. Cortenraede
J. Goossens
J. Broers

H. Pachen
J. Rompelberg
G. Paquay
G. Paquay
H. Pachen
H. Pachen
M. Waterval
M. Waterval
M. Pachen
J. Wolfs
H. Purnot
H. Waterval
L. Haenen
M. Wolfs
M. Wolfs
J. Janssen
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Pieter Malherm
Pieter Malherm
Pieter Wolfs
Pieter Wolfs
Jan Jeukens
Jan Jeukens
Pierre Wolfs

Vaandrig
Michael Wolfs

Barth. Wolfs
Barth. Wolfs

Vaandrig
B. Wolfs
B. Wolfs
B. Wolfs
B. Wolfs
J. Jacobs
H. Leenaers
H. Leenaers

Vaandrig
H. Leenaerts
M. Wolfs
L. Rompelberg
H. Paquay
J. Braeken
J. Braeken
L. Haenen
H. Paquay

N. Jeukens
M. Henssen
J. Braeken
M. Henssen
M. Henssen
J. Wolfs
J. Wolfs
G. Theunissen
G. Theunissen
G. Theunissen
P. Janssen
L. Haenen
M. Wolfs
P. Wolfs

P. Wolfs
M. Wolfs

Penningmeester
M. Wolfs
M. Wolfs
M. Wolfs
J. Wolfs
J. Pinckaers
J. Janssen
J. Janssen

Secretaris
M. Warnier
L. Rompelberg
G. Haenen
L. Cortenraede
J. Goossens
J. Goossens
M. Wolfs
L. Haenen

J. Braeken
A. Wolfs

M. Henssen

M. Pachen
M. Pachen
M. Henssen
M. Wolfs
C. Jacobs
J. Wolfs
H. Kleukers
H. Kleukers
H. Kleukers
H. Wolfs



1944 J. Janssen M. Wolfs H. Wolfs
1945 P. Janssen H. Wolfs M. Wolfs Wolfs
1946 G. Wolfs L. Waterval H. Caelen H. Kleukers
1947 G. Wolfs H. Kleukers J. Wolfs H. Kleukers
1948 G. Wolfs H. Caelen N. Braeken L. Wolfs
1949 N. Braeken G. Wolfs W. Camps L. Wolfs
1950 H. Kleukers P. W. Camps L. Haenen

De funktieverdeling is dit jaar niet duidelijk te onderscheiden.
1951 J. Waterval G. Roosen G. Haenen
1952 G. Wolfs J. Kortenrade J. Paquay N. Braeken
1953 G. Haenen J. Kortenrade J. Paquay N. Braeken
1954 J. Frijns F. Charpentier J. Wolfs P. Paquay
1955 L. Paquay T. Didden L. v.Caldenborgh H. Kleukers
1956 J. Debey J. Broers J. Huls J. Vaes
1957 . J. Huls G. Roosen J. Broers J. Debey
1958 P. Warnier H. Frijns L. v.Caldenborgh
1959 M. Smeets J. Huls L. Didden B. Pachen
1960 T. Paquay L. Didden Dodemont P.Warnier
1961 T. Paquay J. Huls F. Warnier M. Warnier
1962 M. Feijs J. Warnier N. Broers N. Wolfs
1963 L.Paquay P. Wolfs C. Huls J. Warnier
1964 B. Frijns J. Waterval A. Narinx H. Schroen
1965 A. Narinx J. Wolfs P. Duykers J. Janssen
1966 H. Pachen A. Wolfs H. Wolfs M. Waterval
1967 A. Narinx M. Waterval
1968 G. Paquay A. Narinx A. Wolfs J. Janssen
1969 A. Narinx T. Partouns G. Wolfs W. Waterval
1970 A. Narinx T. Partouns W. Waterval
1971 A. Wolfs M. Prickaerts P. Domagala T. Partouns
1972 P. Domagala A. Narinx P. Wolfs B. Jennekens
1973 G. Janssen P. Domagala H. Wolfs A. Narinx
1974 J. Creuwels G. Janssen N. Feijs J. Winkelhuyzen
1975 G. Wolfs R. Wolfs M. Feijs H. Wolfs
1976 P. Domagala R. Wolfs M. Feijs H. Wolfs
1977 F. Creuwels B. Martens A. Wolfs R. Jacobs
1978 B. Martens G. Beijers M. Tossings E. van Thoor
1979 P. Wolfs A. Wolfs J. Caelen J. Janssen
1980 A. Wolfs G. Beijers J. Caelen M. Theunissen
1981 M. Tossings M. Feijs A. Wolfs P. Domagala

Natuurlijk staan er nog veel meer gegevens in
dit boek, maar het zou te ver voeren ze allemaal
op te sommen. Bovendien bestaat de mogelijk-
heid dat dan de privacy van de leden van het
Jonkheid wordt aangetast en dat is volstrekt
niet de opzet van dit artikel.

Vaandels

In de inleiding werd reeds verteld dat een nieuw
vaandel voor mij de aanleiding was om dit arti-
kel te schrijven. Het lijkt mij dan ook passend
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over dit nieuwe vaandel en over de oudere vaan-
dels een en ander uit de doeken te doen.
Van het oudst bekende vaandel is hoegenaamd
niets meer over. Het gaat hier nog slechts om een
reepje stof waarop bijna niets herkenbaars meer
staat. Na goed kijken is te ontwaren dat er staat
“1844 S.M.”. Het jaartal zou kunnen verwijzen
naar de datum waarop het vaandel is gemaakt,
of in gebruik is genomen. De initialen S.M. dui-
den onmiskenbaar op de naam Sint-Martinus,
de patroonheilige van de Jonkheid van Breust.
Jammergenoeg zijn de resten van dit vaandel zo
slecht, dat het geen zin had er foto,s van te
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Enkele leden van de Jonkheid met het vaandel dat in 1903 werd gemaakt, 1923. v.l.n.r.: Jos Broers, Louis
Haenen, Zjeng Braeken en L... Rompelberg. Op de voorgrond Colla Jacobs.

l,4/ ,
' . › 4 ,

Het nieuwe vaandel wordt door de Jonkheid van 1955 trots getoond, 1956'. v.l.n.r.: Theo Didden, Leo van
Caldenborgh, Herman Kleukers en Leo Paquaij.
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maken.
Een volgend bekend vaandel stamt uit 1903.
Aangezien het boek verdwenen is dat de geschie-
denis van voor 1896 vertelt, is het ook niet na te
gaan of er tussen 1844 en 1903 nog meer vaan-
dels zijn geweest. In 1903 kocht het Jonkheid
van het resterende geld (98 francs) een nieuw
vaandel. Hierin is duidelijk herkenbaar de af-
beelding van Sint-Martinus te paard, die zijn
mantel in tweeën scheurt. Aangezien er van dit
vaandel geen resten meer over zijn, is het niet na
te gaan in welke kleuren het was uitgevoerd. Uit
de fotols blijkt in ieder geval wel dat het bedrukt
was en dat er geen andere technieken in gebruikt
waren.
Het Jonkheid dat in 1955 was opgetrokken be-
sloot een nieuw vaandel te laten maken. Ook
hierop is duidelijk Sint-Martinus herkenbaar
die, gezeten te paard, zijn mantel doorklieft en
een deel aan een arme bedelaar geeft, zodat deze
zich tegen de kou kan beschermen. Ook dit
vaandel is bedrukt. Om het Vaandel te bekosti-
gen organiseerde het Jonkheid destijds diverse
kienavonden. Rond de ingebruikname Van dit
vaandel zijn allerlei feestelijkheden geweest, die
het Jonkheid duidelijk beschrijft in het boek:
“Op 15 april 1956 is er een nieuwe vaandel van
het Jonkheid van Breust in de Parochie Kerk St
Martinus ingewijd door den Zeereerwaarde Heer
Pastoor J. Debets op plechtige wijze ingezegend.
Met opluistering van de Koninklijke Harmonie
met offergang die ongeveer 20 minuten ons in de
Kerk ophield.
Na de H. Mis was er een zeer mooie rondgang
door Breust met het nieuwe Vaandel. Mijnheer
Pastoor dankte ons voor het welslagen, voor
zooln grote taak op zich te nemen om dat mooie
Vaandel te kopen.
Zondagmorgen negen uur rinkelde de telefoon
bij de Kapitein. Er werd ons medegedeeld door de
R.O.Z. door den Heer J. Heetman om deze plech-
tigheid op te nemen. 7t was voor ons met zeker
met Honderd procent geslaagd. Alles was goed
afgelopen en opgenomen.
Daarna deelde den Heer Heetman ons mede dat
het Programma savond om half zeven over de
zender R.O.Z. te beluisteren was. S avonds was
er een gezellige samen zijn met een grote Pot
Pils.”
Het nu nieuw gemaakt vaandel tenslotte ver-
toont wederom de afbeelding van Sint-Martinus
met dat verschil, dat de heilige nu duidelijk her-
kenbaar is als een Romeins officier. Dit vaandel
is geappliceerd met stof en ter afwerking gebor-
duurd. De data 1844 en 1903 zijn er op aange-
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bracht om de verloren gegane vaandels in herin-
nering te houden.

Vol ijver wordt er door vrijwilligers gewerkt aan
nieuwe bogen in Breust, 1981. U.l.n.r.: Zjeng
Wolfs, André Wolfs en Zjirra Wolfs.
Foto: Giel Wolfs.

Wellicht vraagt U zich af hoe het mogelijk is dat
het Jonkheid van Breust een beeld meedraagt in
de processie van een bisschop terwijl op de vaan-
dels steeds een soldaat te paard wordt afgebeeld.
Welnu, Martinus werd geboren omstreeks 316 in
Pannonië. Als soldaat zijnde sneed hij zijn man-
tel in twee stukken om een bedelaar te kleden die
gezeten was bij de stadspoort van Ami'èns.
Nadat Martinus uit de krijgsmacht werd ontsla-
gen, begaf hij zich naar Sint-Hilarius te Poitiers,
die hem tot excorcist wijdde. Na enige tijd kluize-
naar te zijn geweest, werd hij gekozen tot bis-
schop van Tours, alwaar hij omstreeks 400 over-
leed (Christelijke Symboliek en Iconografie,
Prof. Dr. J .J .M. Timmers). Uit dit korte verhaal-
tje over het leven van Sint-Martinus mag blijken
dat beide afbeeldingen voor deze heilige niet
vreemd zijn. Overigens het houten beeld van



Sint-Martinus dat in de processie Wordt meege-
dragen, is moeilijk op leeftijd te schatten. Na-
vraag doet blijken dat het beeld Waarschijnlijk

Het Jonkheid van Breust op het priesterkoor in
de Sint Martinuskerk tijdens de H. Mis op
Bronkmaandag, 1981. U.l.n.r.: Adrie Wolfs,
Mathieu Tossings, Piet Domagala en Martin
Feijs. Foto: Giel Wolfs.
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100 à 150 jaar geleden werd gemaakt. Wanneer
het werd gekocht valt in ieder geval in het boek
niet na te gaan, dus het moet voor 1896 zijn ge-
beurd. De mannen die zich in 1707 lieten belonen
voor het dragen van het beeld van Sint-
Martinus, zullen dus waarschijnlijk een ander
beeld getorst hebben, dat wellicht nog in Luik
bewaard wordt.

Tenslotte

Uit de gesprekken met Breustenaren is mij ge-
bleken dat ze allen zeer trots zijn op hun geboor-
tegrond en tevens dat het Jonkheid er alles aan
doet om de Bronk in zijn oude glorie te bewaren.
Zo is men bijvoorbeeld verleden jaar begonnen
met het maken van nieuwe bogen om de straten
te sieren waardoor de processie moet trekken.
Verder worden de straten gesierd met vele kruis-
jes en palen. Op Bronkmaandag zorgt het Jonk-
heid dat er een extra buffet is op ” ,t Wejke”, om-
dat er jammergenoeg in dit vrij grote gebied
slechts twee cafés zijn. Zo bestaat er voor muzi-
kanten en reidansers toch de mogelijkheid om de
dorst te laven na een goede cramignon.
Hebt U ook zo,n zin om er dit jaar weer eens flink
tegenaan te gaan?

Rob Boersma



Wat de jeugd van
Eijsden zong en speelde
omstreeks 1900

Jeanne Theunissen heeft in de loop van vele
jaren een verzameling Eijsdense spreuken en
zegswijzen, versjes, kinderliedjes en -spelen
opgebouwd. In 1963 heeft ze stukken daaruit
gepubliceerd in het Contactblad voor de gemeen-
te Eijsden.
Wij willen enkele van de meest interessante
delen daaruit aan u, lezers, in de komende boek-
jes Uit Eijsdens Verleden, aanbieden. Daarbij
hopen we dat u zich nog andere kinderspelen,
liedjes, enz. zult herinneren en dat u die aan de
redaktie wilt doorgeven. Het adres vindt U
achter in dit boekje.
Wij houden ons aanbevolen.

De redaktie.

Wat de jeugd van Eijsden zong en
speelde omstreeks 1900

De straat was een goede halve eeuw geleden echt
een kinderparadijs. Het was er rustig en veilig.
Het weinige en meest langzame verkeer: wat fiet-
sen, enkele boerenkarren, nu en dan een “honds-
kar", en een sporadische auto, die overigens
geraas genoeg maakte, hield voor de spelende
kinderen haast geen gevaar in. Ze konden zich
op straat uitleven, vonden er gezelligheid bij el-
kaar, hadden er hun ruzietj es en vriendschapjes,
ze voelden er zich thuis!
Aan de hand van herinneringen van oudere
Eijsdenaren willen we vertellen over de kinder-
spelen van die tijd. In dit verband willen we ook
oude liedjes en rijmpjes in uw geheugen terug-
roepen, die we vroeger van onze ouders en groot-
ouders hoorden. Vroeger werd er in de huiselijke
kring veel en vaak gezongen en verteld. Helaas
hebben radio en televisie de vertellende vader-
stemmen en de zingende of neuriënde moeder-
stemmen het zwijgen opgelegd.
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We beperken ons tot liedjes in het Eijsdense
dialect en dat zijn er al heel veel. Natuurlijk
zullen sommige van deze rijmpjes met kleine
variaties in woorden en uitspraak ook in andere
dialecten bestaan. En soms verraadt een of
ander woord ook wel een vreemde herkomst.
Maar daar ze oeroud zijn en generaties lang door
Eijsden gezongen werden, zijn ze echt ons eigen-
dom geworden.

Met de baby op schoot zongen de moeders (en
later ook de meisjes met hun poppen):
Niena kinneke, soeker ien ,t manneke.
Wilste daan neet zjwiege,
Op ,t uutsje zalste d'r kriege!

Een andere versie van dit slaapliedje werd in
Mesch gezongen:
Niena kinneke, mooder is e boerínneke.
Vader is ,nne kaffeesboer
Es e kampt, daan loort e zoer.'

De baby werd te slapen gelegd met dit gebedje:
Daanke Sjliuuenhierke,
Daanke Sjleuruwke,
Daanke ingelke zeut,
Dat oes kinneke bewaore moot.



Iedere vader en moeder kende ook:

Hop Marjanneke, pop Marjanneke,
Laot de puupkes daanse.
Ze haet ,nne maan, ,nne gooie maan,
,nne maan Uaan komplezaante.
E sjtoe'e'kt 't vuur, e kaert Jt hoes,
En leet oes kinneke daanse.

En dit:

Hôôt zaege, kanne Uaege,
Kloempe maoëke, dat ze kraoëke!
Kriek, krak, vuur ooze klenge'diekzak!

Als de baby de eerste regel van het volgende lied-
je hoorde, trok zijn snuitje al in een lachplooi,
want het wist al wat de laatste regel met zich
meebracht:
Kokepenneke, klats ien yt henneke,
Hebste Jnne daalder, gaank nao de mért.
Gel dieeh e keuke, gél diech e kejfke,
E bietteke long, vuur Jnne kraanke jong,
E bietteke péns, vuur ,nne kraanke mins,
Vaan kiele, wiele, wiele, Lúenske.

En even graag luisterden ze naar:

Roebedoebedoeb, minne maan is koeëme.
Roebedoebedoeb, wat haet e braach?
Roebedoebedoeb, e sjieëp uôól Uigge.
Roebedoebedoeb, ,n gaanse Uraach.'
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Een ander avondgebedje (wegens de lengte moe-
ten we sommige rijmpjes inkorten) luidde:

Saoues es iech sjlaope gaon,
Sjmuerges es iech opsjtaon,
Daan traej iech op e bénkske,
Vaan 't bénkske op Maria ha'öre sjoet.
Maria is m,n moeder,
Sint Jozef mien behoeder,
Jezus is d,r bisjte maan,
Dae miech de waeëg wieze kaan.

Dao koe'e'me miech uirtien ingelkes tie'e'nge,
Twie wat miech wikke,
Twie wat miech dikke,
Twie wat miech wieze,
Nao Js hiemels paradieze.

Had het kindje zich pijn gedaan, dan werd het
getroost met:

Wiet sjäöpke, zjwart sja'öpke,
Muerge is alles gedoe'e'n.'

Als de baby de lig-periode achter de rug had,
mocht het als een paardje rijden op vaders knie.
Die liedjes hadden een iets vlotter, wilder ritme.
Vader zong dan van:
Hot, hot tuële,
Vir rieje nao de muële,
V,r bakke ,nne dieke kook.
V,r legke ,m ien d,n oeëue,
V,r zegke: 't is geloeëge,
Vaan hot, hot, toe...oe...0e...!
En bij het laatste woord liet vader zijn ruitertje
kwasi tussen zijn knieën doorzakken, wat na-
tuurlijk een hevig geschater ten gevolge had.

Andere Eijsdense vaders zongen (er zijn ver-
schillende versies van dit liedje):

Hottentotten tuële,
VJr rieje nao de muële.
De kusjter op zin boengte koo,
Zoe rieje U,r nao de muële tow.
Um e zekske haoëuer,
Dao moot ,t paeërdsje Uaan knaoge.
Um e zekske wiekke,
Dao moot ,t paeërdsje uaan sjliekke.
Vaan hot, hot, joe...0e...oe....'

Jeanne Theunissen



Kent U ze nog?

5e en 6e klas van de R.K. Sint-Jozefschool te Oost-Maarland in 1948.

1. Leo Wolfs; 2. Mathieu Henssen; 3. Jean Thijssen; 4. Jean Hacquíer; 5. Zjif Huntjens; 6. ....... ...; 7. .......... ;
8. Jacques Rompelberg; 9. Jo Bessems; 10. Sjil Rompelberg; 11. Lambert Weerts; 12. Rienes Janssen; 13.
Chretien Tossings; 14. Mathieu Bessems; 15. Mathieu Pinxt; 16. Guillaume Janssen; 17. Caelen; 18.
Baer Steijns; 19. Arno Spauwen; 20. .......... ; 21. Baer Henssen; 22. .......... ; 23. Corni Caelen; 24. Baer Alberts;
25. André Vranken; 26. Pie Houben; 27. Fons Meertens; 28. Nico Vranken; 29. Mathieu Schiffelers; 30. .....
Smeets; 31. Jean Mingels.
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Plechtige H. Communie in de parochie van de H. Martinus te Breust-Eijsden.
(De foto werd gemaakt voor het Ursulinenklooster aan de Breusterstraat in 1931.)

1. George Piters; 2. Nico Cruts; 3. Willy Rutten; 4. Henri Janssen (thans pater bij de orde van de Oblaten
van Maria en verblijvende in Texas, U.S.A.); 5. Lambert Lenaerts (thans pater bij de paters Capucijnen
en verblijvende in Rome); 6. Mathieu Stevens; 7. Henri Partouns; 8. Jules Didden; 9. Mathieu Geurten;
10. Chrétien Mak; 11. Pierre Wolfs; 12. Mathieu Theunissen; 13. Zj eng Féron; 14. Louis Warnier (Louis van
Père); 15. Zjif Henquet; 16. André Schroen; 17. Henri Degens; 18. Jo Meertens; 19. Baer Wolfs (Baerke van

de Kuëning); 20. Zjirra Bormans; 21. Zjif Spauwen; 22. Bart Fonsaer; 23. ZjifConinx; 24. Traudsje Rutten;

25. Marie-Louise Willems; 26. Henriette Theunissen; 27. Marie Wolfs; 28. Lieske Camps; 29. To den Dek-

ker; 30. Elise Lenaerts; 31. Amelie Reintjens; 32. Henriette Groessen; 33. Marie Spauwen; 34. Pastoor Val-

len; 35. An Purnot; 36. Riet van Strien; 37. Mia Haenen; 38. Mia Wetzels; 39. Jana v.d. Meijs; 40. Miet Le-

naerts; 41. Anna Jacobs; 42. Netta den Dekker; 43. Alice Richelle; 44. Annie Reintjens; 45. Truija Par-
touns; 46. Sia Wolfs; 47. Marietje Wolfs; 48. Jeanne Lenaerts; 49. Germaine Gothal; 50. Annie van Leur;
51. Lieske Reintjens; 52. Annie Haenen; 53. Louise Jacobs.

De meisjes met de lelies moesten de communikantjes naar de communiebank begeleiden.
l

F L flflfiflkåflhflflfl fl @V fiflfïíïflflfflfl gr f?
ß

21 28 ffämw w V ll u` V

wíl
44 '#745' 46 47

*48.>_/ )q\ \ / U' /\\

24



STICHTING EIJSDENS VERLEDEN
Opgericht 15 oktober 1975

Sekretariaat: Kerkstraat 13, Eijsden (tel. 04409-2324)

Redactie: J. Warnier-Henquet
R. Boersma
H. van Hall
R. Huijnen
W. Jeukens

Bankrelatie: Rabobank - Eijsden, nr. 11.50.96.590
Postgiro van de bank 10 455 91

Amrobank - Eijsden,nr. 45.29.76.022
postgiro van de bank 10 500 85

A.B.N. Bank - Eijsden nr. 57.62.18.952
Postgiro van de bank: 10.333.60

Spaarbank Limburg - Eijsden
nr. 87.90.14.369

Postgiro van de bank: 1058180

Wilt U het werk van de stichting financieel steunen,
dan kunt U dit doen door een bedrag te storten of
over te schrijven op een van bovenstaande rekenin-
gen, onder vermelding van naam en adres.
Bij een minimale bijdrage van f 25,- (voor studeren-
den f 12,50) per kalenderjaar ontvangt U de uitgaven
..Uit Eijsdens Verleden” gratis.

Overname van foto,s of artikelen van deze uitgave is
toegestaan na overleg met de stichting.


