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Van de redaktie

ln oktober 1977 verscheen voor het eerst
een uitgave in de serie Uit Eijsdens Verle-
den. Met uitzondering van het vorige num-
mer in kleur is het boekje de afgelopen ja-
ren slechts op onderdelen gewijzigd. De
bruine omslag is voor velen een kenmerk
geworden voor Uit Eijsdens Verleden.

Nu, na ongeveer vijf jaren, meenden wij
er toch goed aan te doen om Uit Eijsdens
Verleden in een nieuw jasje te steken. Niet
alleen de omslag maar ook de gehele vorm-
geving is drastisch veranderd. De gewijzig-
de omslag heeft als voordeel dat foto's of
afbeeldingen duidelijker en mooier kunnen
worden afgedrukt. Door te kiezen voor een
andere vormgeving menen wij het doorne-
men en lezen van het boekje aantrekkelij-
ker te hebben gemaakt. Wij hopen dat het
ook bij u in de smaak valt zodat wij weer
vele jaren kunnen doorgaan met dit Uit
Eijsdens Verleden in het nieuw.

ln het boekje treft u een losse afbeelding
aan in kleur van het nieuwe gemeentewa-
pen van Eijsden. Deze afbeelding kan in
het boekje worden geplakt bij het artikel
over het nieuwe gemeentewapen of, zo u
wilt, worden ingelijst of op een andere
manier worden gebruikt.

Verder is nog een intekenformulier bijge-
voegd voor het bestellen van de uitgave
“Breve aon Mène", geschreven in het Eijs-
dens dialect dcor Mya Maas-Brennen-
raedts. Het intekenformulier kunt u inle-
veren bij het sekretariaat van de stichting.

Eijsden, april 1984.



Het nieuwe gemeentewapen van Eijsden
Met ingang van 1 januari 1982 hielden

54 gemeenten in Zuid-Limburg op te be-
staan en werd een negentiental nieuwe
gemeenten gevormd. Voor de uiterste zuid-
westhoek van Zuid-Limburg ten zuiden van
Maastricht betekende dit dat de gemeente
Eijsden en de gemeente Gronsveld samen-
gevoegd werden tot een nieuwe gemeente
onder de naam Eijsden. Het grondgebied
van de voormalige gemeente Eijsden werd
daarbij vrijwel in zijn geheel opgeslokt
door de nieuwe gemeente, behoudens en-
kele stukjes in het zuidoosten die bij de
nieuw gevormde gemeente Margraten wer-
den gevoegd. Van de oude gemeente
Gronsveld werd behalve het dorp van die
naam en het dorp Rijckholt slechts een
klein gedeelte in de nieuwe gemeente op-
genomen. Het hele oostelijke deel van het
grondgebied inclusief de dorpen Eckelra-
de en Honthem werd bij de nieuwe ge-
meente Margraten gevoegd.1

Het gemeentebestuur achtte het in de
nieuwe constellatie wenselijk een aan de
gewijzigde situatie aangepast wapen te
gaan voeren als symbool van eenheid en
samengaan van de inwoners van de ver-
schillende kernen. Omdat de nieuwe ge-
meente de naam draagt van een van de bei-
de opgehevene was het wettelijk ook mo-
gelijk geweest het wapen van de oude ge-
meente Eijsden te handhaven.2 Dit wapen
werd echter niet representatief geacht voor
de gemeente in haar nieuwe omvang. De
Eijsdense gemeenteraad besloot derhalve
in zijn vergadering van 8 maart 1983 aan de
Kroon een verzoek te doen om toekenning
van een nieuw gemeentewapen. Het inge-
diende ontwerp was tot stand gekomen in
overleg met de in de plaatselijke historie
geïnteresseerde stichtingen "Eijsdens Ver-
leden" en "Grueles" en getekend door de
heer J. Th. H. de Win van de "Adviescom-
missie Limburgse Gemeentewapens" van
het "Limburgs Geschied- en Oudheidkun-
dig Genootschap".

Bij Koninklijk Besluit van 16 juli 1983,
nr. 4, werd de gemeente een nieuw wapen
verleend, waarvan de beschrijving luidt als
volgt: "Gedeeld; l in zilver een knoestig
schuinkruis van keel; |l in goud een dubbe-
le adelaar van sabel, gebekt, getongd en
gepoot van keel, met op de borst een schild-
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Beschadigde zege/afdruk in bruine was van de
schepenbank Breust, 2 oktober 7399. Het zegel
was tot in de zestiende eeuw in gebruik. R.A.L.,
archieven De Ge/oes, ínv. nr. 30. Foto: H.L.
Mordang.

je van goud, beladen met drie ballen van
keel; in een schildvoet van keel een inge-
bogen punt van goudhermelijn. Het schild
gedekt met een gouden kroon van drie bla-
deren en twee parels."

Het verleende wapen was geheel over-
eenkomstig het ingediende ontwerp.

Hierna zullen in het kort een aantal
facetten uit de historie van de zes heerlijk-
heden die in het ancien régime binnen het
ressort van de nieuwe gemeente gevestigd
waren aan de orde komen, alsmede hun
symbolisering in het nieuwe wapen. Het
betreft de heerlijkheden Eijsden, Breust,
Mesch, Oost, Gronsveld en Rijckholt.

Eijsden

Van de vroegste heren van de heerlijkheid
Eijsden, oudtijds ook wel Aspere of Haspe-
re genaamd is vrijwel niets bekend. Wel is
duidelijk dat de heerlijkheid al vroeg in han-
den was van de prinsbisschoppen van Luik.
Bisschop Hugues de Pierrepont gaf het in

1 Wet van 21 mei 1981 tot
gemeentelijke herinde-
ling van Zuid-Limburg,
Staatsblad 288.
Koninklijk Besluit van
23 april 1919, Staats-
blad 181, aangevuld bij
Koninklijk Besluit van
21 oktober1977, Staats-
blad 605.

m

3 K.J.Th. Janssen de Lim-
pens, Rechtsbronnen van
het hertogdom Limburg
en de Landen van Over-
maze, Bussum 1977, blz.
CLXX-CLXXlV.
L. de Crassier` Diction-
naire historique du Lim-
bourg Néerlandais de
la période feodale à nos
jours, in: Publications
de la société historique
et archeologique dans le
Limbourg (P.S.H.A.L.),
tome LXVl| (1931), blzv
85-86.



1213 in leen aan Walram van Limburg. Na
de slag van Woeringen (1288) kwam Eijs-
den aan de Hertog van Brabant. ln 1334 gaf
gaf hertog Jan l|| van Brabant het in leen
aan Dirk lV, heer van Valkenburg,die via de
vrouwelijke lijn afstamde van Walram. Eijs-
den maakte voortaan deel uit van het land
van Valkenburg. Na het uitsterven van het
geslacht van de heren van Valkenburg in
mannelijke lijn vond verkoop plaats van het
land van Valkenburg inclusief Eijsden aan
Reinoud van Schoonvorst, die het weer
doorverkocht aan zijn zwager Willem,
markgraaf van Gulik, in 1536. Eijsden werd
door de laatste verpand aan Godart van den
Bongart, heer van Terheyden. Eijsden
kwam wederom met het land van Valken-
burg aan Brabant in 1364 toen het verpand
werd aan Wenceslaus van Brabant. ln 1370
verpandde Wenceslaus Eijsden aan Jan ll,
heer van Gronsveld. De beëindiging van de
verpanding in 1406, bracht Eijsden binnen
de macht van de hertogen van Bourgondië,
die al in 1396 de soevereiniteit over Lim-
burg en de overige landen van Overmaas
hadden weten te verwerven. Later volgden
nog nieuwe verpandingen, in 1558 aan Arnt
Huyn van Amstenrade en in 1626 aan Ar-
nold de Lamargelle welke verpanding bleef
gehandhaafd tot de komst van de Fransen
in 1795.

Binnen het gebied van de heerlijkheid
oefenden “scholtis ende schepenen des
vrijheyt ende heerlijkheit Eijsden" rechter-
lijke taken uit. Daarnaast had de schepen-
bank bestuurlijke taken. ln tegenstelling tot
de meeste andere banken in het land van

Opgedrukt zegel ín was onder papieren ruit van
de schepenbank Eijsden, 26 julí 1626. R.A.L.,
archieven De Geloes, inv. nr. 561. Foto.' H.L.
Mordang.

Valkenburg bezat de schepenbank naast
de lage en middelbare ook de hoge juris-
dictie, d.w.z. dat ze ook gerechtigd was in
zware misdrijven recht te spreken. De sche-
penen konden, wanneer zij niet tot een
gerechtelijke uitspraak konden komen, ter
hoofde gaan bij de schepenbank van de
stad Valkenburg en in tweede instantie bij
het leenhof van Valkenburg. Dezelfde volg-
orde gold in later tijd als partijen in hoger
beroep wensten te gaan.

De hierboven genoemde vrijheid om-
vatte de eigenlijke plaats Eijsden. De rech-
ten van de inwoners, die poorters werden
genoemd, zijn beschreven in "Het Vrij-
heidsboeck", een vroeg veertiende eeuwse
rechtsoptekening. Janssen de Limpens
meent zelfs dat de plaats Luiks stadsrecht
heeft gekend.3 Hierna onder Breust wordt
nog op de omvang van de heerlijkheid in-
gegaan.

De schepenbank bekrachtigde de van haar
uitgaande stukken met een zegelstempel,
waarvan verschillende versies bekend zijn.
Het laatst gebruikte zegel dateert uit 1755.
Toen aan Eijsden bij K.B. van 5 februari

Geel koperen zege/stempel van de schepenbank
Eijsden uit 1755. RA. L., collectie zege/stempels,
nr. 183. Het motief is door de gemeente Eijsden
ín 1890 overgenomen als gemeentewapen.
Foto: F.J.M. Bastings.
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Jos. Habets, Het nieu-
we gemeentewapen van
Eijsden, in: De Maas-
gouw 12 (1890), blz. 8.
Het geel koperen ze-
gelstempel uit 1755 wordt
bewaard in het Rijks-
archief in Limburg
(R.A.L.), collectie zegel-
stempels, nr. 183.
J.Th. de Raadt, Sceaux
armories, Bruxelles 1897,
tome 1, blz. 420.
J.M.H. Eversen en J.L.
Meulleners, De Limburg-
sche gemeentewapens,
Maastricht 1900, blz. 116.
R.A.L., Archieven De
Geloes, inv. nr. 1210,
zegel in was onder pa-
pieren ruit op een akte
uit 1710.
Ft.A.L., Archieven De
Geloes, inv. nr. 561, ze-
gel in was onder pa-
pieren ruit op een akte
uit 1628.
J.M.H. Eversen, Gemeen-
tewapens, a.w., blz. 116-
117.
Het omschritt van de
zegelatdruk uit 1626 is
in tegenstelling tot de
door Eversen beschre-
ven zegelafdruk uit 1646
redelijk leesbaar: "JUS-
TITIE DER VRIJHEYT
EIJSDEN 161 (161327)
E. Slanghen, Over de
oude bank-, schepen-
en gemeentezegels in
Nederlandsch Limburg,
in: P.S.H.A.L., deel 16
(1879), blz. 240.
Aldus de toelichting op
het ontwerp voor het
gemeentewapen van de
"Adviescommissie Lim-
burgse Gemeentewa-
pens", d.d. 13 juli 1982
meegedeeld aan het
college van B. en W.
van de gemeente Eijs-
den.
Volgens een vriendelij-
ke mededeling van M.G.
M.A. van Heyst treffen
we dit symbool o.a. aan
op een aantal grensste-
nen rond het Rijk van
Aken. Zie W. Hollatz,
Der Landgraben, in: lm
Göhltal 24, 2 (1978),
blz. 47-75.
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1890 een gemeentewapen werd verleend
was dit een bevestiging van het oude sche-
penbankszegel uit 1755. De omschrijving
van het wapen in het K.B. luidt aldus:
een schild van zilver, beladen met een ge-
takt Bourgondisch kruis van keel, verge-
zeld boven van het ten halven lijve uitko-
mend beeld van de H. Christina van goud
met gelaat en handen van natuurlijke kleur
en nimbus van goud, houdende in de
opgeheven rechterhand eene slang van si-
nopel en in de opgeheven linkerhand een
bundel van drie pijlen van sabel, links en
beneden van een zesbladige roos van keel,
rechts van een van goud gekroonden leeuw
van keel, houdende in den rechterklauw
een opgeheven zwaard van goud en in den
linker een bundel pijlen van hetzelfde ...4

De leeuw was het symbool van de
republiek der Verenigde Nederlanden,
waar Eijsden in 1661 bij het partagetrac-
taat aan toebedeeld was. De rozen waren
wellicht een herinnering aan de vroegste
heren van Eijsden, van wie Simon van Es-
den die met een bloem zegelde een afstam-
meling zou kunnen zijn. St.-Christina is de
kerkpatrones van de in aanleg veertiende
eeuwse Eijsdense kerk.5

Behalve dit zegel dat het tot gemeente-
wapen bracht, zijn er nog andere schepen-
bankszegels in gebruik geweest. Een zegel
vertoont wederom het getakte Bourgon-
dische kruis, vergezeld boven van het ten
halven lijve uitkomend beeld van de H.
Christina, maar links, rechts en beneden
van telkens een gesteelde en gebladerde
bloem.6 Een ander zegel vertoont een wa-
penschild, beladen met slechts een getakt
Bourgondisch kruis, het schild gedekt door
een helm met dekkleden, op de helm een
kroon metdriefleurons, uitwelke kroon het
beeld van de H. Christina ten halven lijve te
voorschijn komt.7

Alle bekende Eijsdense schepenbanks-
zegels en het oude gemeentewapen heb-
ben als gemeenschappelijke kenmerken
de afbeelding van de H. Christina en het
getakte Bourgondische kruis. De laatste fi-
guur is als meest opvallende en meest ken-
merkend symbool van de oude gemeente
Eijsden vertegenwoordigd in het nieuw
verleende wapen. Dit knoestig of getakt
schuinkruis bevindt zich heraldisch rechts

Opgedrukt zegel in was onder papieren ruit van
de schepenbank Eijsden, 21 /uni 1710. R.A.L.,
archieven De Geioes, inv. nr. 1210. Foto: H.L.
Mordang.

en dus op de voornaamste plaats in het
wapen omdat de oude gemeente Eijsden
haar naam heeft gegeven aan de nieuwe
gemeente. Het kruis herinnert aan de pe-
riode dat Eijsden aan de hertogen van
Bourgondië toebehoorde. Mogelijk herin-
nert het kruis ook aan de in 1548 gevormde
Bourgondische kreits waartoe de heerlijk-
held Eijsden behoorde, tegenover de West-
faalse kreits waarvan o.a. alle rijksheerlijk-
heden deel uitmaakten. Eijsden grensde
aan meerdere rljksheerlijkheden. Vermel-
denswaard is nog dat men hetzelfde
symbool tegenkomt op een reeks grensste-
nen in de omstreken van de heerlijkheid
Eijsden.8

Breust

De heerlijkheid Breust was oorspron-
kelijk in bezit van de prinsbisschoppen van
Luik. ln 965 schonk bisschop Eraclus het
behoudens de voogdij aan het kapittel van
St.-Maarten te Luik dat tot aan de Franse
tijd in het bezit ervan bleef.Q

Volgens Janssen de Limpens was
Breust een van de belangrijkste rijksheer-

to

f*
Zo ook op de grens tus-
sen Noorbeek en Sle-
naken: de grens die te
Hoogcruts dwars door
de kloosterkerk en -ge-
bouwen liep was daar
o.a. aangegeven door
'een Bourgundische cruts'
op pijler en kerkmuur;
zie R. de la Haye, Het
klooster Hoogcruts: een
grensgeval, in: De Maas-
gouw101 (1982), kolom
183-184.
L. de Crassier, Diction-
naire, a.w., blz. 86-87.
K.J.Th. Janssen de Lim-
pens, Rechtsbronnen
der Maaslandse rijks-
heerlijkheden, deel l,
rechtsbronnen der rijks-
heerlijkheid Breust, in-
leiding, manuscript aan-
wezig in Fl.A.L.
Er is slechts een con-
creet proces van Breust
bekend dat gevoerd is
voor het rijkskamerge-
recht; zie P.L. Neve,
Het rijkskamergerecht
en de Nederlanden, As-
sen 1972, blz. 381-382.
R.A.L., Archieven Lan-
den van Overmaas, inv.
nr. 5103, een "instruc-
tie oft informatie raec-
kende de jurisdictie van



Eijsden ende Bruest"
bevestigt o.a. dat
blijckt dat dejurisdictie
van Eijsden ende Bruest
maer en is hebbende
één limite, in dewelcke
die heeren van Sinte
Mertens sijn hebbende
ten gronde twee voeten
except in de vrijheyt
van Eijsden ende den
heere van Eijsden den
derden voet".
De gehele herindeling
geschiedde bij besluit
van Koning Willem l
van 6 maart 1828, nr.
165; zie J. Wiersma e.a.,
Een jarige van 150 jaar,
in: Uit Eijsdens Ver-
leden 2e jrg. nr. 3, de-
cember 1978, blz. 14-23.
Dit beschadigde zegel
hangt aan een charter
gedateerd 2 oktober
1399, R.A.L., archieven
De Geloes, inv. nr. 30.
Het is hetzelfde als de
zegelafdrukken uit 1470
en 1528 in: J.M.H. Ever-
sen, Gemeentewapens,
a.w., blz. 120, alwaar
een volledige beschrij-
ving wordt gegeven.
Fl.A.L., archieven De
Geloes, inv. nr. 48, char-
ter gedateerd 20 mei
1549, draagt een sterk
beschadigd zegel onder
papieren ruit, middel-
lijn 4 cm, met omschrift:

scabinorum ville de
Bruust 154.".
Zie voor nog weer een
ander zegelstempel in
de zeventiende eeuw in
gebruik: J.M.H. Eversen,
Gemeentewapens, a.w.,
blz. 120. Dit geel ko-
peren zegelstempel wordt
bewaardjin het R.A.L.,
collectie zegelstempels,
nr. 66.
Zie noot 4 (Habets),
letterlijk schrijft het ge-
meentebestuur van Eijs-
den dat het te ver
zou leiden zelfs de voor-
naamste dezer verande-
ringen in het kleine be-
stek van een wapen in
herinnering te brengen;

Opgedrukt zegel in was onder papieren ruit. ln
de veertiger jaren van de zestiende eeuw werd
dit zegel door de schepenbank Breust in ge-
bruik genomen. Het is identiek aan de zege/af-
druk uit 1549 beschreven in noot 13. R.A.L.,
schepenbank Breust, authentiek afschrift van
processen-verbaal van de gerechtszittingen
1587-1589. Foto: H.L. Mordang.

lijkheden van het Maasgebied. Het kapittel
van St.-Maarten had er als bezitter van de
rijksheerlijkheid de volledige soevereini-
teit. De competentie van de schepenbank
strekte zich derhalve ook hier mede tot de
berechting van zware misdrijven uit, de zo-
genaamde hoge jurisdictie. Naast rechter-
lijke werden ook bestuurlijke taken uitge-
oefend. Oorspronkelijk gingen de schepe-
nen ter hoofdvaart bij de schepenbank
Aken, later bij die van Luik, alwaar partijen
vanaf ca. 1500 ook in hoger beroep konden
gaan. Het rijkskamergerecht heeft als laat-
ste beroepsinstantie gefungeerd.10

De omvang van de heerlijkheid be-
sloeg een tamelijk groot terrein. Het omvat-
te geheel het gebied waarin in het Maasdal
de dorpen Breust, Eijsden, Hoog-Caestert,
Laag-Caestert en Maarland gelegen waren
en meer oostelijk boven het Maasdal Sint
Geertruid, Herkenrade, Libeek, Moerslag,
een gedeelte van Eckelrade en Bruister-
bosch. Dit gehele nogal uitgestrekte ge-
bied behoorde voor twee derde gedeelte
aan de heerlijkheid Breust en voor een
derde gedeelte aan de heerlijkheid Eijsden,
echter zonder dat elk der beide heerlijkhe-
den een duidelijk aaneengesloten gebied
omvatte. De versnippering van het grond-

gebied over beide heerlijkheden verspreid
was zo vergaand dat tussen beide heerlijk-
heden geen grens bestond en dat slechts
een gemeenschappelijke buitengrens voor
Eijsden én Breust aanwijsbaarwas. Slechts
de eigenlijke plaats Eijsden, "de vrijheid",
was hiervan uitgezonderd. Deze zelfs voor
de "Limburgse" staatkundige verhoudin-
gen van vóór de Franse tijd wel zeer
extreme toestand is nog tot 1828 blijven be-
staan. Toen werd het in het Maasdal gele-
gen gedeelte van de voormalige heerlijk-
heden Breust en Eijsden samengevoegd
tot een nieuwe gemeente onder de naam
Eijsden. Overigens werd toen ook de voor-

Geel koperen zegelstempel van de schepenbank
bank Breust in de zeventiende eeuw in gebruik.
R.A.L., collectie zegelstempels, nr. 66.
Foto.' F.J.M. Bastings.

malige heerlijkheid Oost daaraan toege-
voegd. Het gehele oostelijk hiervan boven
het Maasdal gelegen gedeelte werd even-
eens samengevoegd tot een nieuwe ge-
meente onder de naam Sint Geertruid.11

Het oudst bekende schepenbanksze-
gel dateert uit de veertiende eeuw. Het ver-
toont de beeltenis van de H. Martinus te
paard die zich wendt naar de bedelaar die
achter hem staat. Met zijn rechterhand
houdt hij het zwaard opgeheven waarmee
hij de mantel in tweeën snijdt.12 De H. Mar-
tinus is symbolisch voor de bezitter van de
heerlijkheid maar tevens is de H. Martinus
de patroon van de parochiekerk in Breust.
Er zijn nog andere zegelstempels in omloop
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geweest waarop de H. Martinus telkens op
een iets andere wijze afgebeeld wordt.13

Het is merkwaardig dat toen burge-
meester en wethouders van de gemeente
Eijsden in 1890 een aanvraag deden voor
een gemeentewapen, ze het geenszins
noodzakelijk achtten het figuur van het
schepenbankszegel van Breust, dat toen
immers deel uitmaakte van de gemeente
Eijsden, daarin een plaats te gunnen, waar-
voor toch alle reden zou geweest zijn aan-
gezien het gerecht van Breust "in wijden
omtrek door goede rechtspraak en hoog
aanzien een volkomen dominerende rol
heeft gespeeld".14

Deze omissie is in het nu verleende wa-
pen hersteld door de ingebogen gekapte of
gemantelde schildvoet op te nemen, daar-
mee St.-Martinus die zijn mantel doorsnijdt
symboliserend. Wanneer we er met Jans-
sen de Limpens vanuit gaan dat Breust een
rijksheerlijkheid was, herinnert tevens de
heraldisch links geplaatste rijksadelaar
aan Breust in die status.

Mesch

De zeer kleine rijksheerlijkheid Mesch
(in het Waals Mexhawe), grenzend aan 's-
Gravenvoeren, was een bezitting van het
Munsterstift van Aken, hetgeen bevestigd
wordt door keizer Frederik ll in een oor-
konde uit 1226. Mogelijk heeft Mesch be-
hoord tot het bezit aan het riviertje de Voer
dat het Munsterstift in 966 van Otto | uit het
bezit van graaf Immo verworven had.15 De
proost van het Munsterstift heeft de soeve-
reiniteit over de rijksheerlijkheid tot aan de
Franse tijd weten te bewaren met uitzonde-
ring van de aan de voogdij verbonden rech-
ten.

De voogdij vormde een leen van de
leenhof van de proost. Dit leen was in bezit
van de heren van Valkenburg hetgeen on-
der meer inhield dat deze de aan de hoge
jurisdictie verbonden strafrechtspraak uit-
oefenden. De voogd moest in dat geval de
schepenbank voorzitten. De schepenbank
oefende verder nog de middelbare en lage
jurisdictie uit en had daarnaast nog be-
stuurlijke taken. De schepenen van Mesch
hadden hoofdvaart op de schepenbank
Aken en in tweede instantie op het rijkska-
mergerecht. ln later tijd volgden partijen
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Zege/afdruk in groene was van de schepenbank
Mesch, 10 juli 1495. R.A.L., archieven van het
kapitte/ van Onze Lieve Vrouwe te Maastricht,
inv. nr. 972. Foto: H.L. Mordang.

die in hoger beroep gingen tot de komst
van de Fransen in 1795 dezelfde rechts-
gang.16

De schepenbank zegelde in de vijftien-
de eeuw met een zegel dat in een decemfo-
lium het beeld van de H. Pancratius, kerk-
patroon, vertoont, staande van voren, ge-
kleed in een ridderlijk gewaad, ten halven
wege uitkomende van achter een schild,
beladen met een krukkenkruis; het schild
met de beide handen van boven vasthouden-
de. De oorsprong van het krukkenkruis in
dit zegel is onbekend. ln latertijd is nog een
zegel in gebruik geweest dat alleen de
kerkpatroon te zien gaf doch zonder het
schild met krukkenkruis.17

De gemeente Mesch is na het ancien
régime als zelfstandige gemeente blijven
voortbestaan tot 1943 toen ze bij de ge-
meente Eijsden werd gevoegd. Aan de ge-
meente is nooit een gemeentewapen ver-
leend.

reden waarom wij ons
bepalen tot het aan-
vragen van het oude
wapen van Eijsden voor
de geheele aglommera-
tie dezer voormalige
dorpen".
Zie noot 10 (Janssen
de Limpens).
R. Nolden, Besitzungen
und Einkünfte des Aach-
ener Marienstifts, in:
Zeitschrift des Aache-
ner Geschichtsvereins
86/87 (1979/1980), blz.
199-202, 394, 396. Mesch
is meermalen verwisseld
met Manderfeld in de
Eifel. Manderfeld zou
een oudere naam voor
Mesch zijn. Nolden toont
o.a. aan de hand van
een vernieuwde lijst der
renten van het Munster-
stift uit 1320 waarin
"Mesge" en "Mandel-



Het slechts 265 bunder tellende mini-
heerlijkheidje is toch bescheiden vertegen-
woordigd in het nieuw verleende wapen.18
De heraldisch links opgenomen dubbel-
koppige rijksadelaar herinnert mede aan
Mesch als rijksheerlijkheid.

Oost

Oost, een zeer kleine enclave binnen
het versnipperde grondgebied van Breust
en Eijsden, behoorde tot het land van Dal-
hem. Oost werd tot een afzonderlijk heer-
lijkheidje verheven in 1357 toen Godart van
den Bongart, heer van Terheyden, zijn bezit
te Oost, het kasteel de Cloppenburg, op-
droeg aan hertog Wenceslaus van Brabant,
van wie hij het met een aantal rechten die
de hertog in Oost bezat terug in leen ont-
ving. Na het overlijden van Godart van den

Een eigen schepenbank verkreeg Oost
eerst in 1608.. Oorspronkelijk waren de in-
woners van Oost aangewezen op de sche-
penbank 's-Gravenvoeren. Dat bleef zo tot
1630 op het terrein van de hoge jurisdictie,
toen Philips lV deze verpandde aan de he-
ren van Gronsveld die de hoge jurisdictie
vanaf dat moment lieten uitoefenen door
de jonge schepenbank van Oost. De lage
en middelbare jurisdictie waren reeds in
1357 in leen gegeven aan Godart van der
Heyden, waarmee de taak hierin van de
schepenbank 's-Gravenvoeren derhalve
toen reeds eindigde. Na de vererving van
Oost aan de heren van Gronsveld oefende
de schepenbank van Gronsveld in Oost de
lage en middelbare jurisdictie uit, totdat zij
in 1608 een afzonderlijke schepenbank
voor Oost oprichtten.

Hoger beroep was tot 1663 mogelijk op
de Raad van Brabantte Brussel. Na het par-
tagetractaat waarbij Oost kwam te behoren

Zege/afdruk in iak van de schepenbank Oost.
(overgenomen uit P.S.H.A.L., tome c (1964), blz.
114.)

Beschadigde zege/afdruk in groene was van de
schepenbank Gronsveld, 20 maar! 1532. De
vroegst bekende afdruk met dit motief dateert
uit 1478. R.A.L., charterdoos Rijksheerli/kheid
Gronsveld.

Bongart vererfde Oost in 1373 aan Jan ll uit
het geslacht Van Gronsveld. Het kleine
Oost werd hierdoor min of meer opgeslokt
door het grotere graafschap Gronsveld.
Twee en een halve eeuw later, in 1640, werd
het verkocht aan Hieronimus van Berghe,
genaamd Trips. Via vererving, verkoop en
schenking kwam Oost uiteindelijk in 1761
in het bezit van de familie De Geloes.

tot het Staatse deel van het land van Dal-
hem werd het stadsgerecht van Dalhem be-
roepsinstantie. ln 1789, terwijl men nog
slechts vijf jaar van de komst van de Fran-
sen verwijderd was, werd Oost gevoegd bij

-het Staatse deel van het land van 's-Herto-
genrade waar het hoofdgerecht van Gul-
pen de beroepsinstantie was.19

Het zegel van de schepenbank ver-
toont de beeltenis van de patroon van de
kapel van Oost, St.-Nicolaas, in vol ornaat
met mijter en staf met rechts naast hem het
kuipje met de drie kinderen erin en links
naast hem een wapenschildje beladen met
de leeuw van Dalhem.20

20

velt" afzonderlijk van
elkaar en na elkaar in
dezelfde lijst worden
opgesomd, aan, dat met
Manderfeld niet Mesch
bedoeld kan zijn.
J.M.H. Eversen, Ge-
meentewapens, a.w., blz.
336.
K.J.Th. Janssen de Lim-
pens, Rijksheerlijkheden,
a.w., deel ll, Mesch, in-
leiding.
Zie voor een volledige
beschrijving van deze
zegels J.M.H. Eversen,
Gemeentewapens, a.w.,
blz. 339-340.
Het vijftiende eeuwse
zegel hangt aan een
charter gedateerd 10
juli 1495, R.A.L., archie-
ven St.-Nicolaasparo-
chie Maastricht, inv. nr.
972.
J. Kuyper, Gemeente-
atlas van Nederland,
11e deel, Limburg,Leeuw-
arden 1866.
K.J.Th. Janssen de Lim-
pens, Limburg en de
landen van Overmaze,
a.w., blz. CXXVlll-CXXX.
K.J.Th. Janssen de Lim-
pens, Geschiedenis der
heerlijkheid Oost, in:
P.S.H.A.L., tome O (1964),
blz. 85-147. Hoewel de l
schepenbank Gronsveld
in principe de lage en
middelbare jurisdictie
uitoefende in Oost tot
1608 kwam daar in de
praktijk niet veel van
terecht. Met name door
de vele laathoven ter
plaatse, die lage juris-
dictie over de laatgoe-
deren bezaten en daar-
naast door de voorkeur
van de inwoners om zo
mogelijk rechtshande-
lingen te verrichten voor
de schepenbanken van
Breust of Eijsden.
J.M.H. Eversen, Het ze-
gel der schepenbank
van Oost, in: De Maas-
gouw 31 (1909), blz. 72.
Zie voor een goede af-
beelding van het zegel
K.J.Th. Janssen de Lim-
pens, Oost, a.w., blz. 114.



schulden van de hertog, daartoe in staat
gesteld door zijn enorme rijkdom. Naijver
van rivaliserende geslachten, o.a. de
familie Van den Bongart (Jan ll had o.a.
Oost geërfd van Godart van den Bongart)
leidde tot moord op Jan ll in 1386. De heren
Van Gronsveld behielden hun machtdoor-
dat zijn broer Hendrik ll universeel erfge-
naam werd. ln de vijftiende eeuw kwam de
rijksheerlijkheid Gronsveld in bezit van het
geslacht Van Bronckhorst-Batenburg, door
huwelijk van de dochter van Hendrik ll,
Catharina van Gronsveld met Hendrik van
Bronckhorst. Keizer Rudolf ll (1575-1612)
bepaalde dat de heren Van Bronckhorst-

Beschadigde zege/afdruk in bruine was van de
schepenbank Heugem, 19 november 1511.
R.A.L., archief van het klooster der predikheren
te Maastricht, inv. nr. 65. Foto: F.J.M. Bastings.

De gemeente Oost, slechts 300 bunder
groot, wist haar bestaan te rekken tot 1828
toen ze in de nieuwe gemeente Eijsden op-
genomen werd.21

Oost is bescheiden vertegenwoordigd
in het in 1983 verleende wapen door middel
van de drie ballen, die lange tijd vertegen-
woordigd waren in het blazoen van de
heren van Gronsveld. De heren van Grons-
veld zijn immers meer dan twee en een
halve eeuw, van 1373 - 1640, ook heren van
Oost geweest.

Gronsveld

Met Gronsveld zijn we toegekomen aan
een rijksheerlijkheid die een zeer voorname
plaats heeft ingenomen in het Maasgebied.
De oudste bezitter van de heerlijkheid is het
geslacht Van Gronsveld waarvan leden
reeds in het midden van de elfde eeuw wor-
den vermeld, al is dan nog niet zeker ofzij in
het bezit van de heerlijkheid zijn. Een van
de machtigste leden van het geslacht was
Jan ll van Gronsveld, dezelfde aan wie ook
Eijsden in 1370 werd verpand. Jan ll was
buiten zijn bezit de heerlijkheid Gronsveld
heer en meester over zes versterkte bu rch-
ten in de aan hem verpande gebieden. De
vele verpandingen aan Jan l| door hertog
Wenceslaus van Brabant waren het gevolg
van zijn hulp bij de delging van de enorme
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lJzeren zege/stempel van de schepenbank
Gronsveld uit de achttiende eeuw. R.A.L., col-
lectie zege/stempels, nr. 80. Het motief is door
de gemeente Gronsveld in 1882 overgenomen
als gemeentewapen.
Foto: F.J.M. Bastings.

Batenburg zich zelfs rijksgraaf mochten
gaan noemen over het rijksgraafschap
Gronsveld. ln 1719 tenslotte vererfde
Gronsveld aan het Zuidduitse gravenge-
slacht Von Törring-Jettenbach dat er tot de
Franse tijd in het bezit van bleef.22

21 J. Wiersma e.a., Een ja-
rige van 150 jaar, a.w.

22 K.J.Th. Janssen de Lim-
pens, Rijksheerlijkhe-
den, a.w., deel l, Grons-
veld, inleiding.
P.L. Nève, Het rijkska-
mergerecht, a.w., blz. 317. t



De bezitters van Gronsveld waren
volledig soeverein binnen de rijksheerlijk-
heid. Dit bracht mee dat de beide in het res-
sort van de rijksheerlijkheid fungerende
schepenbanken o.a. de hoge rechtsmacht
bezaten. De schepenbank Gronsveld be-
streek in het Maasdal het gebied waarin het
dorp Gronsveld lag alsmede het oostelijk
daarvan boven het Maasdal gelegen Eckel-
rade (gedeeltelijk) en Honthem. De sche-
penbank Heugem omvatte het noordweste-
lijk van Gronsveld gelegen gedeelte met
daarin het dorp Heugem. Beide rechtscol-
leges die, zoals gebruikelijk, ook op be-
stuurlijk gebied actief waren, hadden
hoofdvaart op de schepenbank van Aken
en vervolgens op het rijkskamergerecht. De
schepenen van Heugem gingen echter na
1425 ter hoofde bij de schepenen van
Luik.23 Toen in later tijd de mogelijkheid
van hoger beroep ontstond, gold daarvoor
dezelfde rechtsgang, hoewel de graaf van
Gronsveld in 1688 nog geprobeerd heeft
een eigen beroepscollege op te richten,
met negatief resultaat overigens.

Het belang van Gronsveld als rijks-
heerlijkheid blijkt ook uit een ander soeve-
reiniteitskenmerk, het eeuwenlang uitoefe-
nen van het muntrecht, door de heren van
Gronsveld. Zij bezaten oorspronkelijk in
Gronsveld zelfs een eigen munthuis.

De graven van Gronsveld hadden zelfs
zitting en stem in de rijksdag en behoorden
daarmee tot de zeer weinige Nederlandse
groten die dat recht bezaten.24 Het is
duidelijk dat het belang van Gronsveld als
rijksheerlijkheid hiermee ver uitstijgtboven
de andere rijksheerlijkheden in de onlangs
gevormde gemeente.

Ook de schepenbank Gronsveld maak-
te ter bekrachtiging van haar akten ge-
bruik van een zegelstempel. Het in de
achttiende eeuw gebruikelijke zegel werd
bij K.B. van 27 oktober 1882 als wapen aan
de gemeente toegekend. Het laat de beel-
tenis van de H. Martinus zien, te paard zit-
tend, met uitgespreide mantel, waarop, in
de binnenzijde, zich het blazoen van
Gronsveld, de drie ballen van keel, ge-
plaatst twee en een, op een gouden veld,
bevindt. Rechts van het paard loopt de be-
delaar, met de beide handen opgeheven.

De H. Martinus is de patroon van de

parochiekerk in Gronsveld. De drie ballen
("dry ronde coegels") van keel voerden de
heren van Gronsveld gedurende lange tijd
in hun wapen.25

Behalve het achttiende eeuwse zegel-
stempel is een eerder exemplaar bekend,
waarvan de vroegst bekende afdruk da-
teert uit 1478. Het laat een gepluimde rid-
derhelm zien met open vizier, naar rechts
gewend met als helmteken drie ballen, on-
der twee en boven een.

De schepenbank Heugem bezat even-
eens haar eigen zegel dat de kerkpatroon,
de H. Aartsengel Michaël die de draak ver-
slaat, laat zien. Er is een vijftiende eeuwse

Koperen zegelstempel van de schepenbank
Rijckho/t ten tijde van de heerschappij van het
geslacht Bounam. R.A.L., collectie zegelstem-
pe/s, nr. 126.
Foto: F.J.M. Bastings.

en een zestiende eeuwse ook nadien ge-
bruikte variant.26

Na het ancien regime maakte Heugem
deel uit van de gemeente Gronsveld waar-
van het bij wet van 25juli 1919 grotendeels
afgescheiden werd om geannexeerd te
worden door Maastricht.27

Om aan te geven dat een heerlijkheid
de rijksheerlijke status bezat, werd in de
schepenbankszegels vaak gebruik ge-
maakt van de dubbelkoppige zwarte rijks-
adelaar. Deze beeltenis was sinds de rege-
ring van keizer Sigismund (1410-1427) het

23

24

25

26

27

Vergelijk echterK.J.Th.
Janssen de Limpens,
Rijksheerlijkheden, a.w.,
deel l, Gronsveld, in-
leiding, en: P.L. Nève,
Het rijkskamergerecht,
a.w., blz. 319.
P.L. Nève, Het rijkska-
mergerecht, a.w., blz.
318-319.
Zie voor een uitgebrei-
de beschrijving J.M.H.
Eversen, Gemeentewa-
pens,a.w., blz. 155,157
en: Jos. Habets, Het
gemeentezegel van
Gronsleld, in: De Maas-
gouw 9 (1887), blz. 165.
Het achttiende eeuwse
ijzeren zegelstempel
wordt bewaard in het
R.A.L., collectie zegel-
stempels, nr. 80.
J.M.H. Eversen, Ge-
meentewapens, a.w., blz.
154-157.
E.M.Th.W. Nuyens, ln-
ventaris van de archie-
ven der gemeente Grons-
veld, deel l, blz, 14.
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wapen der Duitse keizers geweest. Hoewel
dit symbool nooit deel uitmaakte van het
Gronsveldse zegel is het een verstandig
besluit geweest het nu wel in het in 1983
verleende wapen op te nemen. Gronsveld
is immers als rijksheerlijkheid van grote
importantie geweest. ln het borstschild van
deze in het wapen heraldisch links geplaat-
ste adelaar keert bovendien het symbool
van de drie ballen terug.

Daarnaast was het heraldisch weinig
gelukkig de patroonheilige als wapenfi-
guur te beschouwen zoals in het Grons-
veldse gemeentewapen het geval was. ln
de plaats daarvan is nu het meest kenmer-
kende symbool van St.-Martinus, de deling
van zijn mantel, in de schildvoet opge-
nomen.2ß

Rlickhon

Ook Rijckholt was evenals haar be-
langrijke buur Gronsveld een rijksheerlijk-
heid, zij het dat het hier de allerkleinste van
de zes beschreven heerlijkheden betreft.
Het grondgebied omvatte slechts 122 bun-
der. De heren van Rijckholt zelf beweerden
herhaaldelijk dat hun bezit een zonneleen
was, d.w.z. dat zij het in leen hielden van de
zon, daarmee demonstrerend geen enkele
andere leenheer te hebben. Winand van
Gronsveld, levend in het midden van de
twaalfde eeuw, is de oudst bekende heer
van Rijckholt. Hij en zijn nakomelingen zijn
nadien achtereenvolgens bekend onder de
naam De Houffalize en Van Bolland. Na
1395 komt de heerlijkheid door huwelijken
achtereenvolgens in bezit van het geslacht
Van de Weyer en Van Vlodrop, die het in
1596 verkopen aan Herman van Lynden.
Gedurende de zeventiende eeuw zijn ach-
tereenvolgens de geslachten Van Scha-
remberg, Van Vlodrop, Van Bongart en Van
Wylick eigenaar. ln 1683 wordt de heerlijk-
heid verkocht aan Jan Maximiliaan de Bon-
homme, een eigenaar van glasfabrieken te
Luik en Maastricht. De leden van dit ge-
slacht die zich Bounam de Rijckholt gaan
noemen en in 1691 door de keizer in de
adelstand verheven worden, blijven tot aan
de Franse tijd in het bezit van de rijksheer-
lijkheid.
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ln dit schets/e van de zuidwesthoek van de hui-
dige provincie Limburg zijn met ononderbroken
lijnen de grenzen aangegeven van de zes heer-
lijkheden Eijsden, Breust, Mesch, Oost, Grons-
veld en Rijckholt, met dien verstande dat de
heerlijkheden Eijsden en Breustzodanig met el-
kaar verweven zijn datslechts de buitengrenzen
bepaald konden worden.
De gemeentegrenzen in de negentiende eeuw
zijn dezelfde, waarbij echter aan de ongelukkige
toestand tussen Eijsden en Breust in 1828 een
eind werd gemaakt met de vorming van een "dal"
gemeente onder de naam Eijsden (het westelijk
deel van het voormalige Eijsden en Breust, met
daarbij Oost) en een "berg'gemeente onder de
naam Sint Geertruid (het oostelijk deel van het
voormalige Eijsden en Breust). De scheiding
tussen beide gemeenten is aangegeven door
een stippellijn.
De belangrijkste wijziging sindsdien is de vor-
ming van een nieuwe gemeente Eijsden per 1 ja-
nuari 1982. Het grondgebied van de nieuwe ge-
meente is door een onderbroken lijn gemar-
keerd. Het omvat de belangrijkste elementen
van de zes voormalige heerlijkheden.

De voornaamste woonkernen zijn door middel
van cijfers aangeduid.'
1. Eijsden. 2. Breust. 3. Laag-Caestert. 4. Hoog-
Caestert. 5. Maar/and. 6. Moerslag. 7. Libeek. 28 O'SChUtfeßVel'heidS-
8. Sint Geertruid. 9. Herkenrade. 10. Bruister- heraldiek in Zuid-Lim-
bosch. 11. Eckelrade. 12. Mesch. 13. Oost. bUf9›iflIDeNedef|end-
14. Rijckholt. 15. Gronsveld. 16. Heugem. Sehe Leeuw 99 (1992)`
17. Honthem. kolom 292-294.



De in Rijckholt functionerende sche-
penbank bezat als rijksheerlijkheid de
hoge, middelbare en lage rechtsmacht en
had tevens bestuurlijke bevoegdheden.
Hoofdvaart en hoger beroep in later tijd
vonden plaats bij de schepenstoel van
Aken, en in laatste instantie bij het rijkska-
mergerecht. De heren van Rijckholt heb-
ben wel herhaaldelijk getracht los te gera-
ken van de Akense schepenbank, met wis-
selend succes. Zo bereikten de heren van
Rijckholt in de veertiende eeuw, toen te-
vens heren van Bolland, dat Bolland het
eerste gerecht werd waar de schepenen
van Rijckholt ter hoofde gingen. Van daar-
uit ging men naar Herstal en daarna pas
naar Aken. Deze rechtsgang duurde tot
1568. Een ander voorbeeld: in 1698 pro-
beerden de heren van Rijckholt een eigen
beroepscollege in te stellen zoals men ook
in Gronsveld gepoogd had, met hetzelfde
negatieve resultaat overigens.29

De schepenbank Rijckholt zegelde on-
der het bestuur van de familie Van Vlodrop
haar stukken met een zegelstempel waarop
een afbeelding van de H. Rombout stond
als schildhouder van het blazoen van de-fa-
milie Van Vlodrop. Het blazoen van de fa-
milie Van Vlodrop is doorsneden met bo-
ven vier dwarsbalken, en beneden een lelie.

Later is een soortgelijkzegel in gebruik
waarop de H. Romboutten halven lijve ach-
ter een schild met het blazoen van de fami-
lie De Bounam uitkomt. Het blazoen van de
familie De Bounam is eveneens doorsne-
den, met boven een leeuw en beneden een
St.-Andrieskruis. Hoewel Rijckholt ressor-
teerde onder de St.-Martinusparochie te
Gronsveld, werd de H. Romboutaan wie de
kapel op het kasteel was toegewijd er in het
bijzonder vereerd.30

Rijckholt heeft na de Franse tijd nog
als zelfstandige gemeente voortbestaan tot
1 januari 1943. Per die datum werden Rijck-
holt en Gronsveld verenigd tot een nieuwe
gemeente.31 Een eigen wapen heeft de ge-
meente Rijckholt echter niet meer gevoerd.

ln het nieuwe gemeentewapen herin-
nert de adelaar aan Rijckholt als rijksheer-
lijkheid. Aangezien Rijckholt kerkelijk
steeds ressorteerde onder de parochie
Gronsveld is de symbolisering van de H.
Martinus in de schildvoet tevens een Rijck-
h`oltse aangelegenheid.

Hoewel in het voorgaande slechts en-
kele punten aangestipt konden worden,
mag toch duidelijk zijn geworden datde zes
samenstellende delen van de gemeente
Eijsden elk hun eigen geschiedenis ken-
nen. Het is ook evident dat het geen een-
voudige zaak is in een gemeentewapen al
die verschillende onderdelen zinvol te
symboliseren.

Toch geloven we dat de ontwerpers
van het wapen, in aanmerking genomen de
ingewikkelde historische constellatie, erin
geslaagd zijn met een betrekkelijk beperkt
aantal eenvoudige wapenfiguren tot een
goed resultaat te komen. De drie voor-
naamste heerlijkheden zijn elk met een
kenmerkend wapenteken vertegenwoor-
digd. Eijsden met het vanouds zeer ken-
merkende Bourgondische kruis; Grons-
veld als rijksheerlijkheid van naam met de
dubbelkoppige adelaar, waarop als borst-
schildje het wapenschildje met de drie bal-
len; Breust als bezit van het kapittel van St.-
Maarten te Luik met de gedeelde St.-Marti-
nusmantel in de schildvoet.

Bovendien herinneren meerdere van
de gekozen symbolen nog op andere wijze
aan een of meer van de zes heerlijkheden.
Zo herinnert de adelaar tevens aan de band
met het Duitse rijk van Breust, Mesch en
Rijckholt. Het Martinussymbool laat den-
ken aan het patronaat over de parochies
van Breust en Gronsveld inclusief Rijck-
holt. Tenslotte zijn de heren van Grons-
veld, vertegenwoordigd door de drie bal-
len, lange tijd tevens heren van Oost ge-
weest.

Daarnaast kunnen we constateren dat
in het nieuwe gemeentewapen de fouten
die de voorheen gevoerde gemeentewapens
van Eijsden en Gronsveld kenmerkten, ver-
meden zijn. Zo herinnerde het oude ge-
meentewapen van Eijsden op geen enkele
manier aan de belangrijke heerlijkheid
Breust binnen haar grondgebied en waren
in beide gemeentewapens heiligenfiguren
opgenomen, in plaats van alleen hun bege-
leidend attribuut of symbool.32

Al met al is de gemeente Eijsden van na
de herindeling, bij K.B. van 16juli 1983 in
het bezit gekomen van een historisch, her-
aldisch en esthetisch verantwoord wapen.

Hans van Hall.

29 K.J.Th. Janssen de Lim-

30

3

3 ru

pens, Rijksheerlijkhe-
den, a.w., deel ll, Rijck-
holt, inleiding.
L. de Crassier, Diction-
naire, a.w., tome LXX
(1934), blz. 149-155.
J.M.H. Eversen, Ge-
meentewapens, a.w., blz.
414-415.
J.M.H. Eversen, De ze-
gelstempel van de sche-
penbank der baronnie
Ryckholt, in: De Maas-
gouw 24 (1902), blz.
69-70. Het hierin be-
schreven laatst gebruik-
te geel koperen zegel-
stempel bevindt zich in
het R.A.L., collectie ze-
gelstempels, nr. 126.
J.M.H. Eversen, Een ze-
gel der baronie van Rijck-
holt in 1729 bij de sche-
penbank in gebruik, in:
De Maasgouw 26 (1904),
blz. 95-96.
E.M.Th.W. Nuyens, ln-
ventaris Gronsveld, a.w.,
deel ll, blz. 11-13.
O. Schutte, Overheids-
heraldiek, a.w.
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"Gedeeld; l in zilver een
knoestig schuinkruis van
keel; ll in goud een dub-
bele adelaar van sabel,
gebekt, getongd en ge-
poot van keel, met op de
borst een schildje van
goud, beladen met drie
ballen van keel; in een
schildvoet van keel een
ingebogen punt van
goudhermelljn. Het schild
gedekt met een gouden
kroon van drie bladeren
en twee parels."



Welke geboren Eijsdenaren
werden sinds1600 ',Doctor” ? (vervolg)

De inzenders zijn hierbij
dank gezegd voor de door
hen genomen moeite.
Ook dit artikel wordt weer
besloten met de uitnodi-
ging aan onze lezers om
aanvullingen en/of verbe-
teringen van de publicatie
van de heer Van Heyst toe
te zenden aan het secreta-
riaat van de Stichting Eijs-
dens Verleden, Kerkstraat
13, 6245 CA Eijsden, dat
ook nu voor doorzending
van die gegevens aan de
heer Van Heyst zal zorg
dragen.

ln nummer 19 van "Uit Eijsdens Verleden"
van oktober 1982 werden de gegevens ver-
meld van negen op het grondgebied der
huidige gemeente Eijsden geboren perso-
nen, die in de publicatie van de heer Max
G.M.A. van Heyst, getiteld "Album Promo-
torum Limburgensium 1600-1980", opgeno-
men zijn in de voorlopige lijst van 1322
geboren (Nederlands-) Limburgers, die
tussen 1600 en 1980 aan enige universiteit
of hogeschool de graad van "doctor" heb-
ben behaald.

Aan de in die publicatie opgenomen uitno-
diging van de auteur om toezending van
aanvullingen en/of verbeteringen op zijn
voorlopige lijst van 1322 doctores heeft de
ondergetekende destijds gevolg gegeven
door aan de heer Van Heyst alsnog de ge-
gevens omtrent drie -tot doctor gepromo-
veerde - geboren Eijsdenaren toe te zenden.

Die aanvullende gegevens zijn nog opge-
nomen kunnen worden in het desbetref-
fend artikel in nummer 19 van "Uit Eijsdens
Verleden".

Dat artikel sloot met de volgende uitnodi-
ging:
"Onzerzijds worden op hun beurt de lezers
van ons "Uit Eijsdens Verleden", die van
oordeel zijn dat de publicatie van de heer
Van Heyst ook nog op andere punten aan-
vulling en/of verbetering behoeft, uitgeno-
digd de hun bekende gegevens toe te zen-
den aan het secretariaat van de Stichting
Eijsdens Verleden, Kerkstraat 13, 6245 CA
Eijsden, dat voor doorzending van die ge-
gevens aan de heer Van Heyst zal zorg dra-
gen."

Die uitnodiging heeft tot resultaat gehad
dat wij hieronder de gegevens kunnen ver-
melden van vier andere geboren Eijsdena-
ren, die tussen 1600 en 1980 aan enige uni-
versiteit of hogeschool tot doctor zijn ge-
promoveerd:

13. Jacobs, Hendrikus Hubertus (R. Père
Jean-Gabriel, o.f.m.cap.).
Geboren te Eijsden op 21 juli 1910 als
zoon van het inmiddels overleden echt-
paar J.H. Jacobs-Arpots, laatstelijk
wonende te Eijsden aan het adres

14.

15.

16.

Graaf de Geloeslaan 5, die op 11 mei
1938 aan het Institut Catholique de
Paris gepromoveerd is tot "doctor in
het canonieke recht" op de dissertatie
"Les Cardinaux Protecteurs des Insti-
tuts Religieux (des origines à Grégoire
Xl - 1373)"; hij overleed te Parijs op 12
maart 1958.

Lenaerts, Lambertus Winandus (R.
Père Fidèle, o.f.m.cap.).
Geboren te Eijsden op 17 juni 1920 als
zoon van het inmiddels overleden echt-
paar J.H. Lenaerts-Reintjens, laatste-
lijk wonende te Eijsden aan het adres
Schoolstraat 14, die op 20 april 1952
aan de Pauselijke Gregoriaanse Uni-
versiteit ("Gregoriana") te Rome sum-
ma cum laude gepromoveerd is tot
"doctor in de philosofie" op de disser-
tatie "La distinction de la substance et
de ses facultés selon Saint Thomas et ses
predecesseurs".

Graaf de Liedekerke de Pailhe, Marcel
Rasse Frédéric Maur Marie Joseph
Ghislain.
Geboren te Eijsden op 4 april 1935 als
zoon van wijlen R. Raphaël E.M.J.Gh.
Graaf de Liedekerke de Pailhe en van
diens thans te Brussel wonende echt-
genote E.M.A.Gh. Gravin de Lichter-
velde, die op 29 maart 1962 aan de Ka-
tholieke Universiteit te Leuven gepro-
moveerd is tot "doctor in detechnische
wetenschappen" op de dissertatie
"Contribution `a l'analyse speciale du
soufre".

Pinckers, Alfred Joseph Lambert Gé-
rard.
Geboren te Eijsden op 21 juli 1939 als
zoon van het echtpaar M.J.Fr.A. Pin-
ckers-de Warrimont, die op 19 maart 1971
aan de Katholieke Universiteit Nijme-
gen gepromoveerd is tot "doctor in de
geneeskunde" op de dissertatie “Ver-
worven stoornissen van de kleurzin.
Een klinisch onderzoek".

H.J.G. Wijnands.
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Eèsjde 1983
Wolfs is 'nne naom dae ien Eèsjde väöl

vuurkumt. Alleng al ien d'n tillefoonbook
sjteun oengder Eèsjde 90 abonnees. Oeng-
der Mesjtreech mer 55.

Oe-ien e kleng duerep groet kintzien. En
iech verzieëker uuch, van die 55 Me-
sjtreechse Wolfse zien t'rs aoch nog 'nne
hoop oet Eèsjde. Wat daach glr van Jean
van de Kusjter, Louise van de Kusjter, Pau-
line van de Kusjter'? Hun weeg sjtong hie e
paoër hoezer wijjer.

Eèsjde 1983, 'n foto of Yn sjilderij, wie d'r
wilt.

Get mie es 10.000 ienwoeners, de Voor,
de Maos, de Zieëp, de Belzje grens,
sjnaachs de sjtriep geneumt, de taolgrens,
e geïsoleerd duerep, de nowwe otowaeëg,
dae Eèsjde en Misch wijjer oeterèèn haet
gerieëte, de mie es 500 werkeloze, de
Zienkwiet, Darley en Cox-Geelen, twie su-
permérte, eng echte mért, te väöl geroojde
basjterdiekke-, cascogne- en roejjerenitte-
bujm, 't loeëk van Oesj en Plan-Noord,
juummig wat is dat allaeëves 'nnevrèseleke
naom, Plan-Noord, of dao nog geng luj
woene; laote v'r dat vanaof huj noe mar
"Heksewejke" neume. Want zek noe zellef,
wat is sjoenner: „Oezze loco woent ien
Plan-Noord" of: „Oezze loco woent op 't
Heksewejkel"

Eèsjde 1983.
De Blow, de Roej, 't gaashowwe, 't pélte-

re, de Broenk en sjendaoleg väöl carne-
valsverejneginge en optochte, dij 't carne-
val vere ien Eèsjde de gewoene mins baw
oengmäögelek maoëke.

Geng kooflatte of paeërdskuëtele mie op
de waeëg. Hie en dao nog get sjoen doeë-
nehaoge, 'n paoër sjtaegskes, 'nne haole
waeëg, allang gene d'r Jung mie ien de
raod. De piesblomme, méjheudsjes, sjluë-
telblomme en de wille serel deun hun bisj
eker jaor zoe sjoen mäögelek te zien; es
lesjtige vlu ien 'n peels waeërde ze kepot
gesjpoeëte.

En um d'n Eèsjdener van alle nows op de
huugte'te hawe, hebbe v'r van zis totzieëve
nog Zuid, de gezit van Mesjtreech en dij
van Haeërle, oes ège Contactblad en d'n
duerepse kaal, soms oet de klawwe lopend
tot gemejne roddel en vrègel, dae luj kint
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maoëke en braeke. iech heb gelukkeg kin-
ne konsjtatere dat dies duerepsègensjap
uëveral aanders aoch geaksepteerd is. M'r
moot d'r mit liere laeve. Meh loor, d'r is
aoch nog 't naobersjap, de jaorlekse
Broenkreünie en vuraal d'n Eèsjderse hu-
mor, dae Willy van Zjaak Limburgs buutte-
kampioen haet gemak, de verejniginge dij
't duerep deun laeve, 't duerepslaeëve dat
aoch luj oet de sjtad trikt.

Eèsjde 1983, 'n foto of 'n sjilderij, wie d'r
wilt.

De hieboeëve besjrieëve sjilderij zow
Pierre neet gemak hebbe; iech dienk dat
Pierre ze aoch neet oengtkint zow hebbe.
Pierre zow ze aonvulle, 'tdook voolsjmaere
mit de sjoensjte kleurnuances dij 'r op z'n
pallet mingele koes. Mit duerepskaffees,
koejong- en miezzelkonkoerse, mit viole en
aander insjtrumiengte, mit roze-wien en
koffie doerèèn. E zow Sjlivvenhier ien de
kèrek van de Paoters van Riekelt fluusjte-
rend goeën vertelle wie oengdäögend men
aoch gèèsjteg haeëzellef en de aander
Eèsjdenerre waol waore. E zow ziech sjag-
gernere uëver zaoëke dij ien zing owe 'nne
verkierde driej hawwe genoeëme, te zien
op sjilderijje wie 't sjproejie van 'n wej fruet-
bujm, de val van de ingele of de twie kémp-



Inleiding gehouden bij de
presentatie van de uitgave "Petrus
Wolfs” op 16 december 1983.

haone mit 'nne roejje en 'nne blowwe
kaamp. Ziech sjaggernere, meh mit 'nne
griemel op ze geziech. Pierre loorde dao
doerheen.

Petrus Wolfs waor 't Eèsjders publiek.
Waor get te doen, dan waor Pierre debie.
E sjtong ateraon of ezaot ien d'n ingelebak,
meh waol zoe dat 'r alles good koes zien.
Soms moes 'r op z'n tiene sjtoeën um mer
nieks te miesse. En es daan zoe'n flienke
medam mit 'nne komväör van kom-krieg-
miech, mit boeëvenop 'nne flatteuze vae-
ren hood vuur 'rn kaom sjtoeën of ziette,
moes 'r wijjer mer fantasere, aoch es 'r dat
denao gong sjildere.

Pierre heel daobie mie van gerelativeer
es van geromantiseer; gerelativeer mit e
griemelke, um 't 'ns iengewiekkelder te
zegke es wie haeë 't zeilef sjildere zow.

E zow noets gewild hebbe dat hie alleng
mer ien superlatieve uëver Petrus Wolfs
gesjproeëke woert, meh - laote v'r zjuus
zien - vuur e komplemiengt op zinnen tied
waor e bisj geveuleg. Teréch, want Pierre
woert neet alleng ien Eèsjde es sjilder ge-
waardeerd. leder umgedriejd. Vanoet
gaans Limburg en wied daoboete waor
belangsjtelling en erkinning te besjpäöre.
Willem Coumans, Sjef Hutsjemakers, Lou
Maas, Jean Volders en Roger Wolfs hebbe
dat eker vanoet hunnen ienvalshook, ien
de extra oetgaaf van Eijsdens Verleden op-
gesjrieëve. Mit väöl mie réch en deskundig-
hèèd es tot iech dat hie maog sjrieve. Meh
iech heb waol kinne lore, loesjtere en laeë-
ze. En iech heb Pierre maoge mitmaoëke.
Es Eèsjdener en vanoet me wérek. En este
wied boete Eèsjde bies en dao wurt bie
diech geïnformeerd wienie Petrus Wolfs
noe 'ns eindelek gèèt exposere of, lever
nog, ,ns get wilt goeën verkope, dan dèèt
diech dat good aon de prij!

„Eenvoud siert de mens," haet 'ns 'nne
commerciële Hollender op Ynne tegel laote
drukke, daeste noe vuurf 6,50 ien de Hema

kins gele, um op yt hujskete hange en oeste
nao kins lore este diech es mins trukge-
trokke hebs, um eng van de miesj siempel
dienger dij 't laeëve kint, ekeren daoëg op-
now weer noedzaoëkelekerwijs te oeng-
dergoeën. Siempel.

Siempel, zoe loorde Pierre, meh op 'n
vurnaom meneer. Sjoen ien z'n siempel-
hèèd, en beredeneerd. E véldbekit, 'n as-
krujske, e kruus op 'nne vakwérekmoer, 'n
duerepsgeziech van vreuger of 'n flet van
noe, 'n etalaasj mit heuj, 'n hujmiet mit
kraoje deboeëve, e pertrit van 'n Eèsjders
mèètske, twie brookspiepe mit aon de veuj
e paoër pentoeffele, 'n rose commode op
'n sjlaopkaoëmer, *t breer van 'n kluump-
keswej, 'nne kepotte voeëgel. Siempeler
kint yt neet. Sjoenner aoch neet.

Kuungsj is sjoen. Meh wat is kuungsj
miejer. Uëver kuungsj waeërde väöl bujm
opgezat. Es vuur ekere boom dae vuur
kuungsj woert opgezat ien Eèsjde aoch
weer 'nne basjterdiekke- of legipontsboóm
woert geplaant, kraoge v”r hie de situaoësie
gaw truk oe Pierre ien z'n sjilderijje zoe
gaere uëver zow wille zinge.

Siempel, meh beredeneerd, loorde Pier-
re, mit 'nne griemel op z'n geziech.

Pierre zow bie wijze van sjpraeke bisj
'nne kaoëter op 't daoëk van de notaoëres
wille sjildere mit loeëker ien z'n hoeëze.
Of 'n klaeëvermejs op 't tappeseerpepier,
wat 'r es atergroengd gebruukde vuur 'n
sjtellaeëve van 'n roedmoos, ,nne roejjere-
nit, 'nne blowwe moets en aller, aoch *nne
roejje moets. Kuungsj.

Op 't ind van de jaore fieftig kraog iech
ien de Nederlandse lis 'n bäört van Ad The-
naar, dae ien daen tied eker waeëk vuur de
R.O.Z. toneelsjtukke besjpraok. De sjaol
laog aon de Helmsjtraot ien Mesjtreech,
oe noe dae versjriekkeleke Entre-Deux-
buunker sjtèèt.

„Spauwen, kom voor de klas en vertel
me: wat is kunst," vroog 'r, esof'rwow wète
wieväöl waeëke nao Pienksjtere ien Eèsjde
Broenk is. Es 'r miech noe gevraog haw
wat kuungsj waor, zow iech 't bie God neet
wète, meh dow wies iech 't gaans zieëker.
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Fernand Lodewick, dae ien daen tied eker
waeëk vuur de R.O.Z. e book besjpraok,
sjraof es bieverdeensjte aoch nog diekke
sjaolbeuk: Literatuur l en ll en Literaire
Kunst. En ziene collega Ad Thenaar von
dat hiel gooj beuk en dij moesse vier sjaol-
jonges daan aoch aonsjaffe. Dat gong dow
zoe en noe neet aanders.

len dat book Literaire Kunst haw Lode-
wick oóch opgesjrieëve wat volges häöm
kuungsj waor en dat haw iech oet m'nne
kop mote liere.

lech loorde Ad Thenaar zellefverzieë-
kerd aon _ iech haw 't op de fiets tusse
Eèsjde en Mesjtreech nog zjuus gerippe-
teerd, want iech wies dat iech 'n bäört zow
kriege, zoe sjlum waore v'r waol - en raoë-
telde: „Kunst is het scheppen van een
nieuwe en hogere werkelijkheid, die ons
boeit en die een blijvende waarde bezit."
Wies iech väöl. Ad Thenaar, dae ègelek
Nico de Vrede hidde, kniekde goodkäö-
rend en zaag: „Goed, er zijn verschillende
sectoren in de kunst, literaire kunst, beel-
dende kunst, toneel, muziek, film, enzo-
voort. Noem nou eens een bekend Maas-
trichts literator-dichter." lech wies 't, iech
wies 't. „Pierre Kemp," aantwoerde iech
zellefverzieëkerd en iech wies dat iech de
lieraar dao 'n plezeer mit deech: 't waor
z'nne' favoriet. De minge dow neet. Want
vuur sjtraof how dae gemejnerik miech 'n
paoër waeëke devuur eng van de lesjtig-
sjte gediechte van Kemp van boete laote
liere en laote vuurdraoëge. lech haw op
verzeuk van get jonges oet de klas, Me-
sjtreechtenerre, oengder de lis Eèsjders
gevaegd - de notaoëres z'nne kaoëter en
zoe - de klas laog plat en iech haw 't vuur
m'nne priester.

Kemp haw 'nne cyclus gesjrieëve mit es
thema de kleure dij 'nne sjilder op z'n pallit
sjput es 'r 'n sjilderij gèèt opziette. „Het
grijs", zoe hidde 't gediech dat iech oet de
kop moes liere.

„Pierre Kemp," zaag Thenaar, „dat is
heel goed." lech wies 't. lech haw tot noe
tow op z'n minsj 'n aach ien m'n tes vuurdij
bäört. lech moot vuur de klas gegluung-
derd hebbe, 'n Sjpawweskupke mit roej
wengskes ien 'n kesjtuumke mit get te korte
brookspiepkes.

18

„En een bekende Maastrichtse musi-
cus," gong Thenaar doer. „Jean Wolfs,“
zaag iech. „Organist.“ 't Waor d'n ejnege
musicus, boete de musikaante van de Roej
en de Blow, dae iech es koejong koes. „Die
komt van Eijsden, maar ik keur het toch
goed." zaag yr, goddaank. lech kraog
mood. „Jean Wolfs is ook dirigent geweest
van de Blauwe Harmonie en organist in het
klooster van de Begijnen," zoe wies iech
te vertelle, umdat iech jaore ien dat kloesj-
ter es misdener haw geopereerd. lech pre-
beerde van dij aach 'n nuëge te maoëke.

„De zusters zochten daar het liefste kinde-
ren van ex-pensionnaires voor uit. En zo'n
kind was ik." lech haw 't idee dat 't miech
gelukt waor de gaanse klas mit de lieraar
debie nao Eèsjde te verhujze.

„Nog een laatste vraag." zaag Thenaar,
gelukkig. „Noem een bekend Maastrichts
schilder." Dao gong m'n nuëge. lech wies
't neet. lenens flietsde de sjilderijje doer
m'nne kop dij iech bie noenkes en taantes
aon de moer haw zien harige, 't sjroeppes
van noenk Victor en 'n roedmoos mit aon-
gesjtoeëke good renitte bie noenk Zjif. „Pe-
trus Wolfs," gokde iech, mit get minder zel-
lefvertrowwe ien m'n sjtum. „Ken ik niet,"
zaag Tenaar. „Daach iech waol,” daach
iech, iech maog blij zien mit e ziske.

Wie dij bäört op de Helmsjtraot is aofge-
lope, kin iech miech neet mie rappelere,
meh èèn dienk is zieëker, iech been miech
van dow aof aon vuur de sjilder Petrus
Wolfs goeën interessere.

Zjeng van Zjaak makde ien daen tied ien
de loods van de vijling hiel sjoen carnevals-
waoëges mit väöl forsitsia's en laeëvend
greun d'r op. De zijkaante van de waoëge
haw Zjeng altied gaere besjilderd gezieën
mit teksjte en vuursjtellinge dij sjloge op 't
thema wat 'r wow oetbeelde. Dat waor

' miesjtal 'n mingeling van waereldpoletiek
en duerepse humor. Vuur Zjeng waor dat
gaar gè probleem.

Zjeng haet miech vuur dat pienzelwérek
koeëme vraoge en gaof miech dao ogen-
blikkelek bie te versjtoeën, dat 'r ègelek
Pierre daovuur zow mote vraoge, meh dat
'r dat neet zoe good doeref.



Aoch wie Zjeng miech väöl laoëtervroog
um z'n beukskes „Broedersjap van Caesj-
tert" en „Soeur Petiteke" te illusjtrere,
kaom oetdrukkelek de naom van Petrus
Wolfs weer um d'n hook. lech wies van dow
aof m'n plaots en been dan aoch toneel
goeën sjpuële. Dat haw iech van noenk Vic
en noenk Pierre, zaag Ma altied, mie oet
veroengtsjuidiging es oet bevesjtiging.

Zjeng koes hiel gewiechtig vertelle uëver
de sjilder Petrus Wolfs. Op Broenkdaëenzj-
deg gonge Pierre en Zjeng mit 'n sjtel vrun
op sjtap en op de meneer oe op Zjeng alle
naome neumde, koes iech opmaoëke dat
haeë 't 'n hiel ier von mitzoe *n illuusjter ge-
zelsjap te maoge optrikke.

„Zjeng dae hoert en zaog dat good
Dae voeëlt dat mit z'n knuëk
D'n drek van Eèsjde ien z'n blood
Dae hoert aal van z'n sjtruuk
Zjeng van Zjaak dae sjraof dat op
Mit han vuur 'n pen te verwaerd
Bie häöm waor aal ien ziene kop
Wat Eèsjde waor bie-èèn gekaerd."

Zoe sjraove Huub Rutten en iech ien 'n
cabaritleedsje bie de prizzentaoësie van
„Soeur Petiteke" es 'n extra oetgaaf van
Eijsdens Verleden.

E gedejlte van Pierre z'n wérek haw de-
zellefde toen es Zjeng z'n verhaole. Laote
v'r zegke de volkskulturele wéreke, de
Broenk, de precessie, de buffitte van de
Eèsjderse kaffees, de koffietaofeie, de hè-
lighujskes, de wiellerkoerse, de carnevals-
scènes en de kaoërttaofele, meh aoch de
begreffenis van 'nne muzikaant.

Tot wied boete Eèsjde, tot wied boete
Limburg, haet Pierre mit dat wérek väöl
resjpek aofgedwonge. `

Es sjtrak ien de zoeëmer 't now gemejn-
tehoes officieel geoeëpend wurd, zal wat
mit de oetgaaf van 't book „Petrus Wolfs"
gesjtart is ien de Westvluëgel van 't kloesj-
ter 'n vervolg kriege. Stichting Kaomptioo-
re zal daan 'n uëverziechsexposiesie priz-
zentere van Pierre z'n wérek. Daan - en
dao been iech zieëker vaan - zal oet de
groete belangsjteliing, aoch van boete
Eèsjde, blieke, dat Pierre 'nne sjilder waor
dae 'n appaoërte plaots haet iengenoeëme,
neet mie weg te dienke, ègezinnig en kup-
sjig soms, geveuleg en humoristisch, reli-
gieus en neet gaw kontént, siempel meh
boeëvenaal ierlek. 'nne Kuungsjtener dae
woende tusse, meh vuraal ien z'n sjilderijje,
'nne mins aoch dae heel van z'n femielie en
z'n viool, van z'n kaoërtvrun ien z'n sjtam-
kaffee, van Limburg, meh vuraal van Eèsj-
de.

Vanaof m'nne buro, oe boeëve 'n sjilderij
hingt van Pierre, de Misjerhej, 'n wiengter-
laandsjap dat iech geöôreve heb van m'nne
paeëter, noenk Zjeng zaoleger, dienk iech
mit resjpek truk aon 'nne sjilder dae mit
réch de koeëmende tied ien de beiansjtel-
ling zal sjtoeën dij 'r verdeend haet.

Stan Spauwen
december 1983
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BreusterLaren overleden in krijgsdienst (1798-1828)
Bij het bestuderen van de burgerlijke

stand over de periode 1798-1828 van de
voormalige zelfstandige gemeente Breust
troffen we zeven akten aan van in krijgs-
dienst overleden Breustenaren.

De garnizoensplaats of het krijgstoneel
waar de soldaten gestorven waren ligt vaak
zeer ver weg van Breust. Dit gegeven ge-
voegd bij de slechte verbindingswegen, het
constant aanwezige oorlogsgevaar en de
gebrekkige administratie verklaren waar-
om soms eerst na maanden of jaren in de
geboorteplaats van de gerecruteerde zijn
overlijden bekend werd.

ln het volgende alfabetische overzicht
worden de gegevens uit de akten van de

j'.„1% tå,
'..,l' 'l /Mg

burgerlijke stand voor zover mogelijk aan-
gevuld met gegevens uit de kerkelijke re-
gisters. De akten van de burgerlijke stand
zijn geraadpleegd in het gemeentearchief
van Eijsden, de kerkelijke registers en het
Rijksarchief in Limburg te Maastricht.

1. Jean Brouwers; geboren te Breust in
1782, zoon van Mathieu en van Maria
Anna Huin. Was kurassier1 in het 5e re-
giment, nummer 3117. Hij overleed "a
l'hôpital de Driesen en Prusse par suite
de fièvre" op 15 november 1807. Dit
overlijden werd ingeschreven te Breust
op 18 februari 1809, nummer 13.

2. Jacques lngberts; geboren te Breust,
zoon van Guillaume en van Petronelle
Heijenrotte. Was dragon2 bij het 20e re-
giment. Hij overleed in het "hôpital d'A-
canda” op 6 maart 1809 "par suite de
fièvre". Geregistreerd te Breust op 8 mei
1810, nummer 9.

3. Pieter Kleijnen; geboren te Breust, zoon
van Nicolaas en van Gertruid Creemers.

`

Was soldaat bij het bataljon mineurs et
sapeursa. Overleed te Grave op 9 no-
vember 1826. Ingeschreven te Breust in
februari 1828, nummer 12.

4. Joseph Lousberg; geboren te Breust
(± 1791 ). Was sappeur in het 1e bataljon,
nummer 20941. ln het ziekenhuis te
Alexandrië binnengekomen op 11 sep-
tember 1811 en daar overleden op 25
september 1811, “par suite de fièvre
nerveuse nostalgique". ln de registers
van de burgerlijke stand van Breust op-
getekend op 19 oktober 1811.

kurassier = cavalerist,
voorzien van helm en
pantser.
dragon(der) :lichte rui-
ter.
mineur = degene bij het
leger die de werkzaam-
heden ondergronds ver-
richt, mijnen vervaar-
digt, laadt en ontsteekt.
sappeur = soldaat be-
last met het maken van
loopgraven.
karabinier =
drager, ruiter.

5 fusilier = voetsoldaat
met geweer bewapend.

G voltigeur = soldaat van
de lichte infanterie.
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5. Jean Lucassen; geboren te Breust, zoon
van Simon en van Judith Custers. Hij
was karabinier4 bij de 1e compagnie
van het 2e regiment karabiniers, num-
mer 953. Hij overleed bij Wagram (Oos-
tenrijk) “sur le champs de bataille par
suite d'un coup de feu" op 6 juli 1809.
Het afschrift werd op 30 november 1811
ingeschreven in de registers van de bur-
gerlijke stand van Breust.

6. Lodewijk Overhoff; geboren te Breust;
onwettige zoon van Elisabeth Overhoff.
Hij was fusilier5 bij het 1e bataljon, 2e
compagnie der 14e afdeling infanterie.
Hij werd op 21 november 1819 in het
granizoenshospitaal te Maastricht opge-
nomen en overleed aldaar op 29 decem-
ber 1819 aan de gevolgen van zenuw-
koorts, waarvan akte in Breust werd op-
gemaakt op 8 januari 1820, nummer 2.
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7. Jean Tilman; geboren te Breust.Was vol-
tigeur6 bij de 3e compagnie van het 1e
bataljon van het 4e regiment "des vol-
tigeurs de la garde impériale". Hij over-
leed in het hospitaal van Salamanque op
6 november 1811 "par suite de fièvre".
Hij was in het ziekenhuis binnenge-
bracht op 30 september daaraan vooraf-
gaand. Te Breust ingeschreven op 12
september 1812.

H. Boersma.
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Miene Paose

Es sjtrak de doedsklok weer zal teumpe
en gier daan kaomt nao ming begreffenis,
wilt daan neet kriete, meh gaot zinge
umtot 't vuur miech daan Paose is.

En laot de uergel daan mar klienke
en zingt 'n wiette Ingele-mis.
Laot op 't koer de blomme blienke.
Zeet blij umtot 't vuur miech daan Paose is.

En es g'r miech daan hebt begraove
en zeuke gaot oe get te drienke is,
gaot dao daan heen, meh wilt bedienke
dat iech neet kaom... umtot 't miene Paose is.

Pierre Theunissen



Een hersteld grafkruis aan de Voerenweg
ln het voorlaatste nummer deden we na

een tip van mevrouw M. Bakker-Peters, een
oproep in een poging iets meer aan de weet
te komen over een al enige tijd verdwenen
stenen gedenkkruis aan de Voerenweg niet
ver van „Hakkeknoep“,1 om precies te zijn
even ten zuiden ervan aan de Voerenweg,
in het oosten begrensd door de Scheiberg
en in het zuiden door de Plateel en verder-
weg door de Zeven Heuvelen.

De drukinkt was nog niet droog of we
kregen twee waardevolle tips. Een tip was
afkomstig van mevrouw M. Gehlen, Diep-
straat 20, die in 1973 foto's van het kruis had
gemaakt en deze ter beschikking stelde. De
andere tip was van de heer P. Driessen,
Spriemenstraat 2, die ons uitnodigde om
het kruis bij hem thuis te komen bezichti-
gen. Ja, u leest het goed, het kruis bleek te
zijn verhuisd. Overigens met de allerbeste
bedoelingen. Het kruis werd door hem voor
oud vuil, omgevallen en gebroken, aange-
troffen in een door struikgewas overwoe-
kerde greppel. ln deze totaal verwaarloos-
de toestand zou het waarschijnlijk geen
lang leven meer hebben gekend. Behoefte
aan verhardingsmateriaal voor de dikwijls
modderige veldwegen is altijd wel aanwe-
zig en het is niet steeds zo dichtbij voor-
handen... Zover is het gelukkig niet gekomen.

integendeel, dit voorjaar begint het ge-
denkkruis een tweede leven en herinnert
dan weer als vanouds aan de gebeurtenis
die eeuwen her plaatsvond op de Voeren-
weg. Er zal dan een stukje monumenten-
zorg in het klein zijn verricht dat, behalve
aan genoemde personen, te danken is aan
het gemeentebestuur van Eijsden, dat door
de voorzitter van onze stichting bereid
werd gevonden de herplaatsing van hetge-
denkteken voor zijn rekening te nemen.
Voorafgaand aan de herplaatsing zullen
enkele vrijwilligers onder leiding van de
heer Driessen nog de omgeving van de
vindplaats naspeuren op ontbrekende on-
derdelen van het kruis. Met behulp van
ijzeren staven wordt de bodem „doorge-
prikt". Het opgespoorde kruis was immers
deerlijk gehavend. Men mist een groot deel
van de schacht alsmede vrijwel de gehele
rechterarm wanneer men het kruis aan de
voorzijde bekijkt. Wanneer het onderzoek
geen resultaat zal opleveren, zal het ont-

brekende gedeelte door de Dienst Open ba-
re Werken van de gemeente worden aange-
past zodat in elk geval de oorspronkelijke
contouren weer zichtbaar zullen zijn.

Het is ondertussen te wensen dat het bo-
demonderzoek wel succes heeft, want met
name het ontbreken van een van de armen
stelt ons voor grote problemen bij het on-
derzoek naar de oorsprong van het kruis,
zoals hierna zal blijken.

In het voorlaatste nummer van ons tijd-
schrift schreven we dat het, wanneer het
geheugen niet bedroog, om een steen ging
met het opschrift „Nicolaas Haenen 17..".
Nu, het geheugen bedroog wel, want dat
was foutief. De tekst blijkt een geheel ande-
rete zijn. Toen ons medebestuurslid J. Ch.
Warnier met het opschrift op de steen ge-
confronteerd werd, herinnderde hij zich
een kranteartikel over dit onderwerp. ln-
derdaad putte hij uitzijn rijke documentatie

1 \ii 5
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HIER .LIGT'

VAN . StßRAEVEN-

R-Q-J-š

na enig speurwerk een artikel met de veel
belovende titel „Souvenir de Fouron, une
croix à Eijsden (XVllle siècle)".2

ln dit artikel beschrijft pater O'Kelly S.J.
uit Luik na een inleiding het door ons be-
doelde kruis. ln de inleiding laat hij weten
hoe je vanaf het station via de Beezepool,
de Boomkensstraat en de kruising met de

BE BRAV EN .DEN.EER
IoNcKMAN . \_ AMBERT

ALHIER~15.wo RDEN
*wees-.ve

Schets M. G.M.A. van
Heyst, 12-11-1955.
Grootste hoogte 85 cm.
Grootste breedte 55 cm.

1 Zie Uit Eijsdens Verle-
den 22, juni 1983, blz.3.

2 Artikel van de hand van
S(andre) de R(osmel),
pseudoniem voor pater
O'Kelly S.J. uit Luik,
verschenen in de „Jour-
nal d'Aubel" van 7 juni
1936 (Rue de Battice 20,
Aubel).
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Foto.' Mei. M. Geh/en,
1973.

3 De op 9juli 1975 in ge-
bruik genomen auto-
snelweg Eijsden-Maas-
tricht doorklieft nu de
Holstraat. De Holstraat
wordt ook wel genoemd
Uit de Pateel.

4 Het jaarwaarin de nieu-
we staat België defini-
tief haar eigen weg ging.

5 Rijksarchief in Limburg
(R.A.L.), archieven Lan-
den van Overmaas
(L.V.O.), inv. nr. 5181.
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„grande route" naar Maastricht de Hol-
straat bereikt die vervolgens op de Voeren-
weg stoot.3 Daarna komt hij ter zake. We
laten hier het betreffende gedeelte volgen.
Het is door de heer J. Ch. Warnier uit het
Frans vertaald.

Aan de oude weg, in Voeren Trichterweg
en in Eijsden Voerenweg geheten verhief
zich een mooi stenen kruis, thans omverge-
worpen en gebroken. Van zijn oorspronke-
lijke plaats, op vijftig meter afstand rechts
in het veld, is het terecht gekomen op een
samenkomst van gemeentewegen, verza-
melplaats van afval, beplant met populie-
ren.(...). Tot 18394 werd door de inwoners
van Voeren druk gebruikt gemaakt van de
Trichterweg. Maastricht zou, zonder de af-
scheiding van Limburg van het jonggebo-
ren België, nog altijd aantrekkelijk geweest
zijn als zakencentrum.

Het kalkstenen kruis is mooi gehouwen
in achttiende eeuwse stijl. Het heeft een
breedte van 60 centimeter bij een hoogte
varf100 centimeter. De boven- en zijbalken
meten elk 20 centimeter. Het grondvlak van
de schacht is 20 centimeter in het vierkant.
De overlevering verhaalt dat hier bij een ru-
zie een jongeman uit Voeren werd gedood
toen hij met zijn makkers uit Maastricht te-
rugkeerde, waar zij hadden deelgenomen

aan een feest. Het inschrift herinnert aan
deze gebeurtenis. „ l.H.S. Hier ligt/begra-
ven den eers (aemen)/jonckman Lambert
(...)/van s' Graven(vouren)/Alhier is worden
(gedood)/den 9 8 be (r) (17..)/R.l.P.” De
helft van de voet van het kruis en drie vierde
van de rechter zijarm zijn schuin afgebroken
en verloren gegaan. Vandaar het ontbreken
van de waarschijnlijk korte naam en de da-
tum. Deze dood is niet vermeld in de over-
lijdensregisters van 's-Gravenvoeren. Van
het tussen 1630 en 1796 overleden vijftien-
tal personen met de naam „Lambert“ is er
geen enkele gestorven op 9 oktober; onge-
twijfeld zal Eijsden vollediger zijn. Helaas,
het blijkt van niet. Het overlijdensregister
van de achttiende eeuw in het Latijn levert
ons slechts een gelijksoortig voorbeeld. Op
13 juni 1732 overleed, na voorzien te zijn
van de laatste Heilige Sacramenten,dejon-
geman Lambert Kaspers, ongeveer 26 jaar
oud. Hij was de zoon van Lambert Kaspers
en lda Bemelmans, van Eckelrade, paro-
chie Gronsveld. Deze was de 12e juni om-
streeks 9 uur 's avonds onderweg. Toen hij
uit een herberg („de hospitio”) gelegen aan
de Voer, in het veld tussen Mesch en Oost
kwam, loste een kerel verborgen in een ko-
renveld met een musket (donderbus) een
schot. Lambert werd dodelijk in de buik ge-
troffen. De oudere mensen bewaren nog
een herinnering aan dit feit.

Tot zover de vertaling van het stuk dat
O'Kelly reeds in 1936 schreef. Hij verschaft
ons een aantal interessante wetenswaar-
digheden over het ook toen al verminkte
kruis.

Een aanvulling op het voorgaande von-
den we in het archief van de schepenbank
Eijsden.5 Uit enige daarin aanwezige getui-
genverhoren blijkt dat de 12e juni 1732 op
een aanmerkelijk vredelievender wijze
begonnen was. De vrijgezel Jan Kevers,
haammaker van beroep en wonende te
Noorbeek, was op die dag met een vriend
naar Visé gegaan om aldaar de processie
bij te wonen. Zij ontmoetten daar nog twee
Noorbekenaren en een groepje van drie, af-
komstig van 's-Gravenvoeren. Het gezel-
schap dronk na afloop nog iets in Visé en
eenmaal op de terugweg belandde het in de
genoemde herberg aan de Voer. Deze her-
berg lag te Zessenhoven, het huidige Wit-



huis. ln de herberg zat reeds een ander ge-
zelschap afkomstig van Sint Geertruid en
Eckelrade, waaronder Lambert Kaspers.
Met dit groepje van „op de berg" ontstond
een woordenwisseling na enige tijd. Hoe-
wel een en ander spoedig met een sisser af-
liep, werden die van Noorbeek en 's-Gra-
venvoeren toen ze in de loop van de avond
hun weg naar huis vervolgden lastig geval-
len. Jan Kevers liep op dat moment achter-
aan op enige afstand van zijn makkers. Hij
werd als eerste belaagd en voelde zich wel-
dra zozeer bedreigd dat hij een schot hagel
afvuurde met als noodlottig gevolg de dood
van Lambert Kaspers. Het fatale schot ge-
schiedde met „een snaphaen op form van
een rietstock daervan hij de colf conde op-
en afschroeven en afgeschroeft hebbende,
deselve colf conde in de sack steeken,
speelde daerop als op een trompet, te we-
ten op de loop". Het was uiteraard verbo-
den zich zomaar met een geweer te verto-
nen, maar met dit exemplaar leek het of
men slechts een muziekinstrument bij zich
droeg en inderdaad werd de loop als zoda-
nig gebruikt. De eraan te schroeven kolf
kon men gemakkelijk verbergen! 'n Tra-
gisch ongeluk al met al, waarvan volgens
O'Kelly, in 1936 de inwoners van Mesch
nog wisten te vertellen.

Maar degene die er het leven bij liet in
1732 was ene Lambert afkomstig uit Eckel-
rade en dat komt niet overeen met de gege-
vens op het kruis. Hetzelfde geldt voor de
dag en maand van het gebeurde. Daaren-
tegen is de plaats van het ongeluk met Lam-
bert Kaspers wellicht niet ver verwijderd
geweest van de plek van de oprichting van
het kruis. Het is duidelijk dat het om een
vergelijkbare gebeurtenis handelt, maar
dat het kruis aan de Voerenweg toch
wegens een andere evenzeer tragische ge-
beurtenis geplant moet zijn.

Behalve het artikeltje van O'Kelly uit de
dertiger jaren zijn uit later tijd nog enige
vermeldingen van het kruis bekend. M.G.
M.A. van Heyst maakte op 12 november
1955 een schets van het kruis. De door hem
opgetekende tekst wijkt niet essentieel af
van de eerder vermelde.

ln 1961 beschrijft J. Belonje een graf-
kruis op de landweg naar St. Geertruid, de
Hoolweg, waarop hij leest: +/l.H.S.-een

hart-Hier ligt/begraven den eer (samen)/
jonckman Lambert .../van s'Graeven V(oe-
ren) .../Alhier isworden (1754)/den 9 8b
(er)/Ft.Q.|.P.6 lntrigerend is hoe Belonje
aan het jaartal 1754 komt. Het is vooralsnog
onduidelijk waaraan hij dit jaartal ontleent.

De een jaar later verschenen monumen-
tenbeschrijving van Eijsden vermeldt het
kruis ook met de aantekening dat het om
een vermoedelijk achttiende eeuws moord-
kruis gaat waarvan de arm is afgeslagen.
De naam „Platiel" zou op een voormalige
Karolingische villa ter plaatse wijzen. Ook
hier wordt de tekst vermeld die echter ten
opzichte van die van O'Kelly niets nieuws
oplevert.7

Dat het om een moordkruis gaat staat na
het voorgaande buiten kijf. Maar wat is
precies een moordkruis? Ad. Welters ver-
klaart het ontstaan van het moordkruis uit
Germaanse oorsprong. ln geval van dood-
slag was er de bloedwraak, maar om die te
voorkomen konden nabestaanden van het
slachtoffer en de dader en zijn verwanten
een minnelijke schikking treffen. Beide
partijen sloten dan een zogenaamd zoen-
verdrag. Naast een zoengeld kon een uit-
wendig teken van verzoening overeenge-
komen worden: een kruis, op te richten
door de veroorzaker van de dood. Het
moordkruis wordt daarom ook wel zoen-
kruis genoemd.8

Zo kwamen de nabestaanden van Geren
lngels van Eijsden met Peter Jan Tyhens-
soen op die Kryffkol in 1564 overeen dat de
laatste, door wiens toedoen Geren lngels
gestorven was, een zoengeld en de kosten
van de uitvaart zou betalen. Daarnaast
moest hij zich onder andere verplichten
te stellen ende te setten eyn erlich steynen
cruyts ende dat ter plaetzen daer dat onge-
luck geschyet is, ofte den afflivigen vuer dat
hueft, daer dan den ffrunden sulcx belie-
ven sal, ende dat 't selve lanck syende vyer
voet boeven erd mit sijnder behorlicher
dickde ende dat 't selve bynnen vyertich
daegen Materiaal, standplaats en for-
maat van het kruis werden dus nauwkeurig
omschreven.9

We zijn met alle tot nog toe bekende ge-
gevens nog eens op zoek gegaan in de ar-
chieven om te trachten de oorsprong van
de gedenksteen aan de Voerenweg te ach-

6 J. Belonje, Genealogi-
sche en heraldische
gedenkwaardigheden in
en uit de kerken der pro-
vincie Limburg, Maas-
tricht 1961, blz. 64.

7 W. Marres en J.J.F.Wv van

m

Agt, De Nederlandse
monumenten van ge-
schiedenis en kunst,
deel V, Provincie Lim-
burg, derde stuk, Zuid-
Limburg uitgezonderd
Maastricht, 's-Graven-
hage 1962, blz. 120.
Ad. Welters, Het Lim-
burgsche veldkruis, in:
Publications de la So-
ciété Historique et Ar-
chéclogique dans le
Limbourg, tome LXV
(1929), blz. 274-275.
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9 R.A.L., L.V.O., inv. nr.
5166. De „Kryffkol"was
gelegen ten zuiden van
de Diepstraat langs de
Maas. Zeer waarschijn-
lijk is de naam ontleend
aan de talrijke zoetwa-
terkreeftjes die hier moe-
ten zijn voorgekomen.
Zie ook: A. Beijer, Ou-
de namen in Eijsden
begin achttiende eeuw,
in: Uit Eijsdens Verle-
den 16, december1981,
blz. 24-25.
R.A.L., Doop-, Huwe-
lijks- en Overlijdensre-
gisters, inv. nrs. 21 en
36. O'Kelly heeft slechts
één achttiende eeuws
overlijdensregister onder
ogen gehad.
R.A.L., L.V.O., inv. nr.
5180.
R.A.L., L.V.O., inv. nr.
5170. Tolhefster was
Paesquette Radoux, cir-
ca 58 jaar oud, die haar
man Jan Blaes op dat
moment verving.
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terhalen. De overlijdensregisters van de
R.K.-parochie Breust-Eijsden en van de
Nederlands Hervormde Gemeenten te Eijs-
den leveren meer dan vijfentwintig maal de
naam Lambert op gedurende de zeventien-
de en achttiende eeuw.10 Twee van deze
namen zouden iets te maken kunnen heb-
ben met het door ons beoogde doel. Lam-
bertus Fonsarts stierf op 8 oktober 1711 als
zoon van Joannes Fonsarts en Catharina
Massot in de leeftijd van 21 jaar. Lambertus
Fonsarts bleek echter afkomstig uit Eijsden.
Op 5 juni 1724 is daarnaast ene Lambert
Boeckholt op circa 25 jarige leeftijd door
messteken om het leven gebracht tijdens
een ruzie. Dat speelde zich echter op twee-
de pinksterdag af in de Kruisstraat te Eijs-
den terwijl Lambert Boeckholt ook al niet
uit 's-Gravenvoeren afkomstig was.11 Alle
andere opgespoorde Lamberts komen, ge-
zien de omstandigheden waaronder zij
stierven, in het geheel niet in aanmerking.
Ook de overlijdensregisters van de paro-
chie Mesch leverden niets op, terwijl die
van 's-Gravenvoeren reeds door O'Kelly
zonder resultaat doorgewerkt waren. Ver-
volgens werden alle zeventiende en acht-
tiende eeuwse procesrollen uit het geor-
dende archief van de schepenbank Eijsden
systematisch doorzocht. Hetzelfde gebeur-
de globaal met het nog ongeordende ar-
chief van de schepenbank Breust. Hoewel
beide archieven zeer uitvoerig en vrij com-
pleet zijn bewaard, leverde dit allemaal
niets nieuws op.

Wel vonden we in de processtukken van
de schepenbank Eijsden een verslag van
een buitengewone vergadering van dit
rechtscollege op 14 oktober 1649. Die ver-
gadering vond plaats omdat men een aantal
personen wilde verhoren die getuige waren
van de mishandeling van een tolhefster
„ontrint den Plateel op te heerstraet coe-
mende van Maestriecht ende leydende
naer Meysch ende 's-Gravenvooren op".
Dat moet op de Voerenweg nabij de plek
zijn geweest waar later het moord-, respec-
tievelijk grafkruis is geplaatst. De tolhef-
fing ter plaatse interesseert ons, want deze
is illustratief voor de, ook door O'Kelly aan-
geduide, betekenis van deze via Zeven
Heuvelen en Mescher Berg verlopende
verbindingsweg in vroeger dagen. lmmers

de heer van Eijsden aan wie dittolrecht toe-
viel zou aan tolheffing op een slechts door
de plaatselijke boeren benutte landweg
weinig voordeel behaald hebben. ln 1649
werd van de weg een druk gebruik ge-
maakt. Op het moment dat de tolhefster
een aantal stokslagen opliep, 13 oktober
1649 om twee uur 's middags, waren
onder andere in de buurt Jan Lieben Mor,
onderdaan van Breust, die het door hem
betaalde tolgeld wenste terug te hebben en
toen hij dat niet ontving tot voormelde
tuchtiging overging, een zestal soldaten
van het fort Navagne en een gezelschap
waaronder Mattijs Mertens en Jacop Hel-
sen uit Aubel die met een aantal paarden
beladen met koren op de terugweg van
Maastricht waren.12

Hoe interessant bovenstaande feiten
voor een nader begrip ook mogen zijn, we
zijn nog steeds niet ingelicht over de
exacte reden van ontstaan van het kruis.
De beschikbare bronnen laten echter mo-
menteel geen nadere conclusies toe. Toch
zijn er nog twee die opheldering zouden
kunnen verschaffen. Het reeds eerder ge-
memoreerde bodemonderzoek door de
heer Driessen uit Eijsden zou nog frag-
menten van het kruis en daarmee ontbre-
kende tekst kunnen opleveren en het sche-
penbanksarchief van 's-Gravenvoeren zou
nog gegevens kunnen bevatten. Voor het
laatste moeten we echter een bezoek bren-
gen aan het Belgische Rijksarchief in Lim-
burg te Hasselt en daar was tot heden nog
geen gelegenheid voor.

Hopelijk maakt een van de twee of maken
wellicht beide onderzoekjes het nu nog wat
mistige historische plaatje van het stenen
moordkruis aan de Voerenweg enigszins V
duidelijker.

Hans van Hall.



Kent U ze nog?
Foto 1927. ln diepe ernst en in vol ornaat
poseren acteurs, actrices en figuranten
van de toneelafdeling van de "Aw Herreme-
nie" voor de fotograaf na de generale repe-
titie van het toneelstuk "Kroonprins en
martelaar". Het toneelgezelschap "Vriend-
schap zij ons doel" veranderde later haar
naam in "Toneel Vereniging Oude Harmo-
nie van Eijsden" (T.V.O.H.E.). Het "drama"
werd opgevoerd in de harmoniezaal van
Theunissen, ook genaamd "de zaol van

1. Jean Goessens, regisseur;
2. Giel Dackus;
3. Harie Partouns, Hajke van Pa;
4. Zjuul Arpotz;
5. Zjengske Warnier, van Françoise;
6. Zjoke Partouns, schoenmaker;
7. Henri Warnier, Henri van Françoise;
8. Guillaume Pinckaers, schoenmaker;
9. Pieke Frijns;

10. Twan Partouns, Twan van Pa;
11. Zjeng Warnier;
12. Zjeng Lucassen, facteur;
13. Hajke Warnier;
14. Mathieu Warnier, Mathieu van Fran-

çoise;
15. Zjif Warnier, Zjif van Françoise;
16. Mathieu Partouns, werd later Ft.K.

Priester en Pastoor;
17. Nit Warnier, van Merie en Zjeng;
18. Anneke Jeukens;
19. Ella Warnier;
20. Maj Piters, zjusjter van Zjeng en Zjuul;
21. Clement Warnier, Clement van Fran-

çoise;
22. Lieske Warnier;
23. Elise Partouns, Kin van Pa;
24. Bertha Erkelens;
25. Marieke Warnier;
26. Catrien Arpotz;
27. Jeanne Schroen, coiffeuse;
28. Catrien Schroen, van Door;
29. Lieske Schroen;
30. Fie Wolfs, Fie van Margriet;

Nul". De zaal was gelegen achter het huis,
toen café, Diepstraat 29. Het was een café
met biljart met daarachter een toneelzaal.
ln de zaal werd ook Eijsdens eerste bios-
coop "Cinema Albion" gevestigd. De zaal
werd in het begin van de jaren dertig ge-
sloopt ten behoeve van de bouw van de
woonhuizen Graaf de Geloeslaan 1 en 3 en
het café werd verbouwd tot twee woonhui-
zen, te weten Diepstraat 27 en 29.
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