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Van de redactie

Nog maar kort geleden mocht u nummer
30 van Uit Eijsdens Verleden aanschouwen
en reeds nu ontvangt u nummer 31 . Aan dit
nummer zult u veel plezier beleven, in het
bijzonder indien u geïnteresseerd bent in
de geschiedenis van een Eijsdense jongen
die later prins-bisschop werd van Luik.
Verder bieden wij u de kroniek van 1975 en
een verhaal rond de unieke kadasterkaart
der toenmalige gemeente Eijsden uit 1804
(de Franse Tijd) die in het bezit is van de
gemeente Eijsden.

25 jaar kerk Mariadorp

Het is al weer vijfentwintig jaar geleden
dat de kerk in Mariadorp in gebruik werd
genomen: op 14 april 1960 (Witte Donder-
dag) vond de inzegening plaats door de
vicaris-generaal van het bisdom Floer-
mond, mgr. P.J. Van Odijk, terwijl de
consecratie van de kerk op zondag 2
oktober 1960 (Rozenkranszondag) werd
verricht door de toenmalige bisschop van
Roermond, mgr. P. Moors.

Wij kunnen u nu reeds beloven dat er in
het komende jaar een artikel zal verschij-
nen in dit blad over de bouw van deze kerk.

Simultaneum

ln Uit Eijsdens Verleden nummers 26,
27/28 en 29 heeft u een artikel van de hand
van W.A.J. Munier kunnen lezen over een
simultaneum (gelijktijdig gebruik door
katholieken en protestanten) dat de Sint-
Christinakerk te Eijsden heeft gekend in de
Staatse tijd.

We willen u niet onthouden dat de
schrijver inmiddels in eigen beheer een
boekwerkje heeft doen verschijnen over de
beginfase van het simultaneum in de kerk
van de H.H. Nicolaas en Barbara te
Valkenburg. U kunt het verkrijgen door
overmaking van f 14,05 (incl. verzendkos-
ten) op giro 47.11.644 t.n.v. W.A.J. Munier,
Cauberg 19, 6301 BT Valkenburg.

Eijsden, oktober 1985.



Cesar Constantijn Frans graaf van Hoensbroeck
de op Kasteel Oost (in de voormalige heerlijkheid Oost, thans gemeente Eijsden) geboren
voorlaatste prins-bisschop van Luik (1784-1792).

Woord vooraf

Het nu volgende artikel over „onze“ prins-
bisschop van Luik is overgenomen uit het
in 1875 verschenen eerste deel (voorname-
lijk behandelende het oude bisdom Tonge-
ren-Maastricht-Luik tot op het einde van
de XVlllde eeuw) van de „Geschiedenis
van het tegenwoordig bisdom Roermond
en van de bisdommen, die het in deze
gewesten zijn voorafgegaan".

Die geschiedenis werd geschreven in
opdracht van de toenmalige bisschop van
Roermond mgr. J.A. Paredis door Jos.
Habets, toenmaals kapelaan te Berg en
Terblijt, die in 1881 bij besluit van Koning
Willem lll benoemd werd tot Rijksarchiva-
ris in Limburg.

Jos. Habets heeft een indrukwekkend
aantal historische publicaties op zijn naam
staan. Zijn geschiedenis van het bisdom
Roermond wordt echter algemeen als zijn
levenswerk aangemerkt.

Het artikel is letterlijk overgenomen met
handhaving van de oorspronkelijke schrijf-
wijze en spelling.

De redactie heeft gemeend op het artikel
van Jos. Habets een tweetal verklarende
uiteenzettingen te moeten laten volgen, die
voor een goed begrip van het artikel moge-
lijk van dienst kunnen zijn. f

De eerste - speciaal voor „Uit Eijsdens
Verleden" geschreven - uiteenzetting „Bis-
schop en prins" is van de hand van de
historicus dr. P.J.H. Ubachs te Maastricht,
een deskundige bij uitstek van de geschie-
denis van het prinsbisdom Luik, dat in 980
ontstond en waarvan het duizendjarig
bestaan (millennium) in 1980 in Luik maar
ook elders in het voormalige prinsbisdom
op grootse wijze werd gevierd.

De tweede uiteenzetting is afkomstig van
ons redactielid H.J.G. Wijnands en heeft als
titel „Bloedverwantschap tussen de huidi-
ge grafelljke familie de Liedekerke de
Pailhe te Eijsden en de op Kasteel Oost (in
de voormalige heerlijkheid Oost, thans
gemeente Eijsden) geboren C.C. Frans
graaf van Hoensbroeck, de voorlaatste
prins-bisschop van Luik (1784-1792)".

De redactie.

Cesar Constantijn Frans graaf van Hoens-
broeck, prins-bisschop van Luik (1784-1792)

Sedert het bestuurvan Jan Theodoor van
Beijeren schenen de kanunniken afkeerig
te zijn geworden van officieele candidaten
en bisschoppen, die niet persoonlijk
resideerden. Dit was vermoedelijk de
reden, waarom de candidatuur van den
prins van Salm, bisschop van Doornik, en
die van den prins de Rohan, aartsbisschop
van Bordeaux, niet ln aanmerking werden
genomen. Den 21 Julij 1784 werd de
kanunnik Hoensbroeck onder toejuiching
en met algemeene stemmen gekozen. Zijne
vroomheid, verdiensten en bekwaamheid
waren de beweegredenen, waarom hij op
den vorstelijken zetel van Luik verheven
werd.

De bisschop van Hoensbroeck werd
geboren den 28 Augustus 1724 op het
kasteel Oost, bij Gronsfeldt. Hij was zoon
van Antoon Ulrich Dominicus Hyacinth,
graaf van Hoensbroeck, baron van Oost,

Heer van 's Gravenvoeren, Cloppenburg,
enz.,en van diens tweede huisvrouw, Anna
Salome Petronilla, gravin van Nesselrode
tot Ereshoven. Na zijne studiën te Heidel-
berg voltooid te hebben, vestigde hij zich te
Aken als kanunnik en scholaster van het
stift van O.L. Vrouw. ln 1751 kwam hij, als
kanunnik der domkerk, naar Luik en wister
zich door zijnen innemenden omgang en
zijne kennis van zaken in aanzien te
brengen. Bisschop d'Oultremont koos hem
den 21 April 1764 totzijn kanselier en zond
hem, den 6 Februarij van het volgend jaar,
naar Weenen, om eenige moeijelijkheden
uit den weg te ruimen, die tusschen het
land van Luik en de Oostenrijksche
Nederlanden gerezen waren. Hoensbroeck
was in 1768 nog te Weenen. Hij bleef
kanselier tot in 1771, toen d'Oultremont
overleed. lntusschen had hij tijdens het
bekleeden dezer hooge waardigheid gele-
genheid gehad, om zich met de constitutie
en den gang des bestuurs van ”t land van
Luik bekend te maken.



Cesar Constant/n Frans
van Hoensbroeck. Olie
op doek, 166,5 x 128,5
cm. Collectie Limburg-
se iconografie.
Foto.' G. Hukkelhoven.
Privé bezit.

Hoensbroeck werd den 19 December
1784 door zijn neef, Philippus Damianus
van Hoensbroeck, bisschop van Roer-
mond, bijgestaan door de abten van St.
Laurentius en St. Egidius te Luik, tot
bisschop gewijd. Den volgenden dag hield
hij zijne plegtige intrede.

Zijn bestuur viel in een zeer bewogen
tijdperk; hij had te kampen en tegen de
goddelooze wijsbegeerte, `en tegen de
revolutie, die in zijn prinsdom het hoofd
begon op te steken, èn tegen de aanmati-
gingen zijner buurlieden. De valsche
begrippen van vrijheid, die Frankrijk weldra
in het verderf zouden storten, vonden ook
in het Luikerland eene menigte aanhan-
gers. De revolutie, welke in Frankrijk
losbrak, werd in Luik op kleine schaal
nagebootst.

Om de misbruiken te keeren liet de
bisschop in 1785 de bank- en speelhuizen

van Spa sluiten. Dit was een policiemaatre-
gel, dien in onze dagen ieder burgemeester
zonder tegenspraak zou durven nemen. De
Luikenaren echter erkenden hunnen vorst
dat regt niet toe. ln 1789 verklaarde het
tribunaal der XXll, dat het toezigt over de
policie niet aan den prins, maar aan de
Staten toekwam. De bisschop, in zijne
regten gekrenkt, ging in appel voor de
rijkskamer van Wetzlar, eene daad die het
volk niet weinig verbitterde. Den 18
Augustus 1789 werd het stadhuis overwel-
digd en de oude regering dooreene nieuwe
vervangen. Het volk, door eenige belha-
mels opgeruid, begaf zich naar het slot van
Seraing, verblijfplaats van Hoensbroeck,
en voerde den vorst naar het stadhuis, waar
men hem dwong de ongerijmste dingen in
te willigen. Onder den druk van zulke
dwangmiddelen verliet Hoensbroeck hei-
melijk de stad en begaf zich, den 27
Augustus, naar de abdij St. Maximinus bij
Trier. Den volgenden dag gaf de rijkskamer
van Wetzlar aan de direkteuren van den
Westphaalschen en Rijnlandschen kreits
order, om den opstand der Luikenaren
gewapenderhand te dempen. Maar de
Pruisen, met de uitvoering belast, beguns-
tigden heimelijk de muiters en verlieten den
16 April 1790 onverrigter zake het land.

De Luikenaren, aan hun lot overgelaten,
kozen nu Maximiliaan Ferdinand, prins
van Rohan-Guémenée, aartsbisschop van
Kamerijk, tot hunnen regentl. Diens be-
stuur was echter maar kortstondig; den 12
Januarij 1791 verschenen de Oostenrijkers
te Luik en plaatsten Hoensbroeck weder op
zijnen troon. Zoo eindigde de Luiksche
omwenteling van 1789, met het enige niet
zeer benijdenswaardig gevolg, dat de
Luikenaren aan Pruisen en Oostenrijk
zware krijgslasten moesten betalen en hun
eigen beheer met schulden overladen
hadden.

Hoensbroeck was aan de godsdienst
zeer verknocht. Dank aan zijne bemoeijin-
gen, vonden de leerstellingen van Febro-
nius weinig bijval in zijn bisdom. Hij
weigerde standvastig de besluiten van het
Emser congres in zijne Staten bekend te
maken, en verdedigde met veel ijver de
regten van den Paus in het geschil over de
nunciatuur van Keulen.
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lnschrift op de graf-
kelder in de ka thedraa/
van St.-Pau/us te Luik,
waarin de stoffelijke
resten van de prins-
bisschop C.C. Frans
graaf van Hoensbroeck
(van Oost) in 1811 zijn
bijgezet.
(Foto uit het bezit van
het Koninklijk insti-
tuut voor het Kunstpa-
trimonium te Brussel.
Copyright A. C.L. Brus-
sel.)

Ook de talrijke placaten van Joseph ll,
die inbreuk maakten op de regten der Kerk,
vonden in hem eenen moedigen tegenstan-
der en daar alstoen ongeveer 250 paro-
chiën van het bisdom Luik op Oosten-
rijksch grondgebied lagen, zag hij zich in
ernstige moeijelijkheden gewikkeld. Onder
voornoemde parochiën tellen wij de thans
tot Roermonds bisdom behoorende dor-
pen: Kerkrade, Simpelveldt, Bocholtz,
Mheer, Noorbeek, Herten en Maasniel.
Doch de Brabantsche revolutie bragt ook
aan dezen toestand een einde.

Hoensbroeck rigtte in 1785 te Luik een
leerstoel op voor de studie van het
burgerlijk en kanoniek regt; tevens koes-
terde hij het voorn'emen in die stad eene
universiteit tot stand te brengen. Ook
vestigde hij er, met de boeken van het
seminarie en der gesupprimeerde Societeit
van Jesus, eene openbare boekerij, waar-
van het bestuur werd opgedragen aan den

geleerden abbé Paquot. Op het laatst zijner
regering, in 1788 werden andermaal po-
gingen aangewend ter oprigting van een
seminarie te Maastricht, doch insgelijks
zonder vrucht.

Hoensbroeck overleed te LuikdenSJunij
1792. Hij werd in de domkerk begraven2,
doch in 1811 werd zijn stoffelijk overschot
naar de tegenwoordige kathedraal van St.
Paulus overgebragt. Op zijn graf, waarin
tevens eenige zijner voorgangers waren
bijgezet, leest men het volgende inschriftß:

Cineres
Episcoporum principum

Leodiensium, diruta veteri
Cathedrali ad hanc translati,

Hincque reconditi Vll/ id. maii 1811,
Nempe

Eminentissimi cardina/is Erardi de Marcka
Ob. 16 Febr. 1538 aet. 65,

Ce/cissimorum Georg/i Austriaci
Ob. IV non. maii 1557 aet. 52

Caesar/s Constantini Francisci
Ex comitibus de Hoensbroeck d'Oost.

Obiit /l/ non. junii 1792, aet. 68.
R. I. P.

Jos Habets

1 Over de lotgevallen van dezen vorst zie De Theux,
Histoire du chapitre de Liege, |V p. 101 Jos. Daris,
Histoire de Liege, t. ll.

2 De Theux, |V p. 71-72. Jos. Daris. Histoire etc. de
Liége, l p. 357-450. Borgnet, Histoire de la révo-
lution Liegeoise twee deelen.

3 Vertaling:
De stoffelijke resten
van de prinsbisschoppen
van Luik zijn, na de verwoesting van de oude
kathedraal, naar deze plaats overgebracht
en hier herbegraven op 8 mei 1811,
namelijk
die van de hoogwaardige kardinaal Erardus van
der Marck,
overleden op 16 februari 1538, 65 jaar oud,
van hun hoogheden George van Oostenrijk
overleden op 4 mei 1557, 52 jaar oud,
en Caesar Constantijn Franciscus,
gesproten uit de graven van Hoensbroeckd'Oost,
die overleed op 3 juni 1792, 68 jaar oud.
Mogen zij rusten in vrede.



Bisschop en prins

Foto van de koperen
matr/'js van het zegel
van de prins-bisschop
C.C. Frans graaf van
Hoensbroeck (van
Oost), welke matri/'s
zich bevindt in het Cur-
tiusmuseum te Luik.

Een van de Zuidnederlandse bisdommen
in de achttiende eeuw was het prinsbisdom
Luik. De benaming 'prinsbisdom' wijst er al
op, dat met dit diocees iets bijzonders aan
de hand was. De bisschop had in een prins-
bisdom een dubbele taak. Hij had het niet
alleen voor het zeggen in alles wat de kerk
betrof, maar tevens in niet kerkelijke zaken;
hij was prins (=vorst) en bisschop tegelijk.
Als bisschop hield hij toezicht op alles wat
de kerk aanging: parochies, pastoors,
kloosters, toediening van de sacramenten.
Als prins was hij heer van het land Luik,
inde hij belastingen en tollen, zorgde voor
de landsverdediging en de rechtspraak,
handhaafde hij rust en orde in het gebied
dat hem als landsheer toekwam en dat niet
gelijk was aan het bisschoppelijk gebied.

Het bisdom Luik was groter dan het land
Luik. Vóór het jaar 1559, toen er in de Neder-
landen nieuwe bisdommen kwamen, had
het bisdom Luik zich uitgestrekt tot 's-Her-
togenbosch en Bergen op Zoom in het
noorden. Na het genoemde jaar was het
geestelijk gebied van de bisschop inge-
perkt. De noordgrens van het bisdom werd
toen het oude graafschap Horn bij Roer-
mond. ln het oosten verliep de bisdom-
grens van Venlo voorbij Aken tot aan
Luxemburg en in het western tot aan Leu-
ven.

Het vorstendom Luik was veel kleiner
dan het bisdom. Het bestond vooral uit ge-
bieden in de Ardennen tussen Luik en
Bouillon en uit het oude graafschap Loon,

dat grotendeels samenviel met de huidige
provincie Belgisch-Limburg op de linker-
oever van de Maas.

Er was nog iets bijzonders aan de hand
met het prinsbisdom Luik. Tegenwoordig
maakt het deel uit van de Zuidelijke Neder-
landen, van België, maar dat is pas het ge-
val sinds de Franse Tijd. Vóór 1795 was het
prinsdom een deel van het Duitse Rijk, net
als de graafschappen Gronsveld en Wittem
en andere streken op de rechteroever van
de Maas. De bisschoppen van Luik zijn dan
ook steeds Duitse rijksvorsten geweest en -
op enige uitzonderingen na -geboren uit Duit-
se adellijke geslachten. Zij hadden immers
niet alleen geestelijke maar ook wereld-
lijke macht in het Duitse Rijk en alleen Duit-
sers kregen dergelijke macht. Bij bisschop
Van Hoensbroeck blijkt dat ook: geboren
op kasteel Oost (thans gemeente Eijsden)
uit een bekend Overmaas' geslacht studeert
hij in Duitsland en wordt kanunnik in Aken
en van daaruit ook in Luik.

De bedoeling die voorzat bij dat 'uitstap-
je' naar de Maasstad was voor iedereen dui-
delijk: Van Hoensbroeck wilde bisschop en
prins worden in het Luikse vorstendom.
Men werd daar immers geen bisschop
door een benoeming uit Rome, zoals dat
tegenwoordig het geval is. Bisschop van
Luik en daardoor ook prins van Luik werd
men door keuze. De heren kanunniken van
het kathed rale kapittel kwamen na de dood
van de bisschop in een zogenaamd kies-
kapittel bij elkaar om een opvolger aan te
wijzen. Zij dienden te stemmen naar eer en
geweten, maar dat geweten sprak luider of
zachter voor de ene of de andere kandidaat,
naarmate de geldbuidel van de kandidaat
luider of zachter gerinkeld had! Het hoeft
geen betoog, dat iemand die op die manier
de bisschoppelijke en prinselijke macht
kreeg met handen en voeten gebonden was
aan zijn kiezers. De feitelijke macht in het
prinsbisdom werd dan ook meestal uitge-
oefend door de heren van het domkapittel
en niet door de prins-bisschop. Zijn gezag
bij zijn kudde was maar matig ten nadele
van een goed bestuur in bisdom en vorsten-
dom. Ook deze misstand ruimde de Franse
Revolutie op.

P.J.H. Ubachs



Bloedverwantschap tussen de huidige gra-
felijke familie de Liedekerke de Pailhe te
Eijsden en de op kasteel Oost (in de voor-
malige heerlijkheid Oost, thans gemeente
Eijsden) geboren C.C. Frans graaf van
Hoensbroeck, de voorlaatste prins-bis-
schop van Luik (1784-1792).

Antonius C. baron van Hoensbroeck
(grootvader van de prins-bisschop),
werd geboren te Geulle (thans ge-
meente Meerssen) op 28 juni 1630
en overleed op Kasteel Oost op 6 no-
vember 1693. Door hetsluiten van een
ruilovereenkomst met Johan J. baron
van Daun (Heer van Oost 1648-1657)
in 1657 verwierf hij Kasteel Oost.
waarbij hij tevens Heer van de heer-
lijkheid Oost werd.
Na het overlijden van zijn eerste echt-
genote (Anna M. van Berghe ge-
naamd Trips) op 28 juni 1669, met wie
hij geen kinderen had, hertrouwde hij
in 1673 met Maria A.C. barones de La-
margelle, dochter van Arnold baron
de Lamargelle, Heer van de heerlijk-
heid Eijsden (bouwer - in 1636 -

en eerste bewoner van Kasteel Eijs-
den) en van Marguerite A.Fr. de Bo-
cholt. Zijn tweede echtgenote werd
geboren op Kasteel Eijsden op3 okto-
ber 1642; zij overleed op Kasteel Oost
op 6 februari 1730.
Hij werd met zijn eerste echtgenote
begraven in de kapel van het klooster
Slavante te Sint-Pieter (thans ge-
meente Maastricht). Hun grafsteen
bevindt zich thans op Schloss Haag
bij Geldern (Dld).

Uit het huwelijk van Hoensbroeck-de
Lamargelle werd op 4 augustus 1676
op Kasteel Oost geboren Ulricus A.D.
H.J. graaf van Hoensbroeck. Na het
overlijden van zijn vader in 1693 werd
hij Heer van Oost. Hij stierf op Kasteel
Eijsden op 24 april 1727.

Hij is tweemaal gehuwd, t.w.:
a. in 1706 met dispensatie van Paus

Clemens Xl met zijn rechte nicht
Maria A.A.Ph.Fr.G. barones de La-
margelle, dochtervan Arnold Th.A.
baron de Lamargelle, en van |.A.
gravin van Hoensbroeck, geboren
op Kasteel Eijsden op 5 maart 1684
en overleden op Kasteel Oost op 8
juni 1712; uit dit huwelijk werden
vier kinderen geboren, waaronder
Isabella A.Ph. gravin van Hoens-
broeck; zij volgt onder |||.;

b. in 1718 met Anna S.P. gravin van
Nesselrode; uit dit tweede huwelijk
werden vijf dochters geboren, als-
mede één zoon, C.C. Frans graaf
van Hoensbroeck,I deze werd ge-
boren op Kasteel Oost op 28 au-

Cesar Constant/n Frans
van Hoensbroeck. Olie
op doek, 84 x 65 cm.
Collectie Limburgse
lconografie.
Foto.' G. Hukkelhoven.
Privé bezit.



gustus 1724, en was prins-bisschop
van Luik van 21 juli 1784 (dag van
zijn uitverkiezing met algemene
stemmen van de kanunniken van
het Luikse kapíttel) tot zijn over-
lijden te Luik op 3 juni 1792; deze
voorlaatste - in Eijsden geboren
-Luikse prins-bisschop is het on-
derwerp van het artikel in dit num-
mer van "Uit Eiisdens Verleden".

Isabella A.Ph. gravin van Hoens-
broeck, een dochter uit het eerste
huwelijk van haar vader, werd gebo-
ren op Kasteel Oost op 21 december
1708 en overleed op Kasteel Eijsden
op 9 juni 1742. Na de dood van haar
grootvader Arnold Th.A. baron de
Lamargelle in 1721 erfde zij van hem
de heerlijkheid Eijsden na een akte
van scheiding en deling met haarzus-
ter Catharina A.Fr. gravin van Hoens-
broeck, welke laatste toen de heer-
lijkheid Oost in bezit kreeg. Op 24
augustus 1729 trad zij te Eijsden in het
huwelijk met Hubert Maur Fernand
baron de Geloes, geboren te Hasselt
op 18 september 1698, die - met zijn
broeder Guillaume B. baron de Ge-
loes - bij diploma van Maximiliaan lll
Jozef, keurvorst van Beieren, als vi-
carls van het Heilige Roomse Rijk (de-
gene, die na het overlijden van de
Duitse keizer tot de verkiezing van
diens opvolger met de keizerlijke
macht is bekleed) van 10 september
1745 verheven werd tot graaf van het
Heilige Roomse Rijk. Hij overleed te
Luik op 14 april 1763.

Uit het huwelijk de Geloes-van Hoens-
broeck werd op 20 augustus 1731 te
Luik geboren Guillaume B.A.M. graaf
de Geloes, overleden te Luik op 7
maart 1794. Na het overlijden van zijn
vader in 1763 werd hij Heer van Eijs-
den, nadat hij in 1761 dooreen schen-
king van zijn tante (zuster van zijn
moeder) Catharina A.Fr. gravin van
Hoensbroeck reeds Heer van Oost
was geworden. Hij was één van de
twee Luikse commissarissen-décl-
seurs (benoemd door de prins-bis-

Vl.

schop van Luik) van de tweeherige
(Brabants-Luikse) stad Maastricht
van 1756 - als opvolger van zijn vader,
die dat ambt bekleed had vanaf 1720 -
tot de inlijving van het prinsbisdom
Luik bij de Eerste Franse Republiek
op 16 november 1794. ln 1774 werd hij
voorts benoemd tot burgemeester van
Luik. Op 24 augustus 1784 trad hij te
Luik in het huwelijk met Marie Th.Th.
gravin d'Andelot, geboren op Kasteel
Hembise te Cambron St.-Vincent
(provincie Henegouwen) op 9 januari
1759 en overleden op Kasteel Eijsden

, op 12 februari 1797. Met de komst van
de Franse Sansculotten in onze con-
treien in november 1794 hielden de
heerlijkheden Eijsden en Oost op te
bestaan om als de gelijknamige Franse
(sinds 1814 Nederlandse) gemeenten
Eijsden en Oost verder de geschiede-
nis in te gaan.

Uit het huwelijk de Geloes-d'Andelot
werd op 25 september 1 786 te Luik ge-
boren Constant/n C.Fr.M.G. graaf de
Geloes, die bij decreet van Keizer Na-
poleon lvan15ju|i 1812 verheven werd
tot baron de |`Empire (het Eerste Fran-
se Keizerrijk). Hij overleed te Parijs op
30 januari 1861. Op 20 januari 1810
trad hij te Horion-Hozémont (provin-
cie Luik) in het huwelijk met Marle
A.M.A.J.B. gravin de Renesse, gebo-
ren te Luik op 3 maart 1779 en over-
leden op Kasteel Oost op 29 mei 1851.
Hij was burgemeester van Eijsden van
1815 tot 1831.
Van 1811 tot 1819 was hij voorts bur-
gemeester van Mesch.

Uit het huwelijk de Geloes-de Renes-
se werd op 2 juli 1817 op Kasteel Eijs-
den geboren The'ophile Ch.D.M.C.M.
graaf de Geloes. Hij overleed op Kas-
teel Oost op 11 februari 1875. Op 11
juni 1850 trad hij te Ougrée (provincie
Luik) in het huwelijk met Caroline M.
A.J. Cerfontaine, geboren te Luik op 8
april 1825 en overleden op Kasteel
Bure (provincie Namen) op 12 mei
1867.



Bronnen:

1.

2.
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Nederlands Adelboek
1913, blz. 387-391.
Etat Present de la No-
blesse Belge, annuai-
re de 1977, eerste deel
(L - Lig), blz. 132-134.

. K.J.Th. Janssen de Lim-
pens, Geschiedenis der
Heerlijkheid Oost, in
Publications S.H.A.L.,
tome C (1964), blz.85-
147.

. Jos Habets, Geschie-
denis van het tegen-
woordig bisdom Roer-
mond en van de bis-
dommen, die het in
deze gewesten zijn voor-
afgegaan, eerste deel
(1875) blz. 219-222.

. H.J.L.M. Boersma,
Raadsleden, wethou-
ders en burgemees-
ters van Eijsden, die
hun ambt uitoefen-
den tussen 1800 en
1900, in “Uit Eijsdens
Verleden", nummer 19
oktober 1982, blz. 4-16.

V||.

V|||.

Hij was burgemeester van Eijsden van
`

1845 tot 1848.

Uit het huwelijk de Geloes-Cerfon-
taine werd op 1 juni 1856 te Luik
geboren René J.M.M.A. graaf de
Geloes. Hij overleed op Kasteel Eijs-
den op 25 augustus 1930.
Op 1 juli 1880 trad hij te Brussel in het
huwelijk met Blanche E.Ch.M.J. gra-
vin de Lannoy, geboren te Brussel op
20 november 1859 en overleden op
Kasteel Eijsden op 19 april 1936.
Hij was burgemeester van Eijsden van
1893 tot 1929.

Uit het huwelijk de Geloes-de Lannoy
werd op 25 november 1881 op Kasteel
Oost geboren Marie F.A.C.J.Ch. gra-
vin de Geloes. Zij overleed te Ukkel
(bij Brussel) op 6 januari 1956.
Op 26 juni 1902 trad zij te Eijsden in
het huwelijk met Marcel Ph.L. graafde
Liedekerke de Pailhe, geboren te St.-
Gillis (bij Brussel) op 26 februari
1875. Hij overleed te Brussel op 15
april 1931.

Uit het huwelijk de Liedekerke de
Pailhe-de Geloes werd op 15 april
1903 te Brussel geboren R. Raphaël
E.M.J.Gh. graaf de Liedekerke de
Pailhe. Hij werd als verzetsman op 9
oktober 1943 in het fort Rhijnauwen
(gemeente Bunnik in de provincie
Utrecht) door de Duitsers gefusil-
leerd`
Op 6 mei 1929 trad hij te Brussel in
het huwelijk met Elisabeth M.A.Gh.
gravin de Lichtervelde, geboren te El-
sene (bij Brussel) op 23 januari 1908.
Zij woont thans te Brussel.

Een van de kinderen van het echtpaar
de Liedekerke de Pailhe-de Lichter-
velde, namelijk Marcel R.Fr.M.M.J.
Gh. graaf de Liedekerke de Pailhe,
bewoont thans met zijn gezin het
Kasteel Eijsden.

H.J.G. Wijnands



Kent U ze nog ?

Kerkelijk Zangkoor St.-Christina te Eijs-
den in 1907. ln dat jaar werd feest gevierd
omdat Pieter Wolfs 25 jaar lid van het koor
was. De jubilaris ontving bij die gelegen-

l

heid een beeltenis onder stolp.

N

93.01?-

7'

10.
11.

12.

Teun Wolfs, (Oost) boer;
Nicolas Jacobs, herbergier;
L. Stassen, R.K. Priester en Rector van de
Sint-Christinakerk. De St.-Christinakerk
was een rectoraatskerk, een hulpkerk. Op
27 augustus 1948 werd het rectoraat sa-
mengevoegd met de oude hoofdparochie
van Breust.
Jozef Jacobs, (Breust) boer;
Tinus Jeukens, (Stiegel) boer;
Zjeng Beijers, (de Magnee) transporteur
van boomstammen met de „trikba|". Hij
werd later winkelier in Visé;
Pierre Janssen, (Oost-Maarland) boer;
Clémont Theunissen, werkte op de Zink-
witfabriek en was daarbuiten coiffeur in
Caestert;
Zjeng Weerts, herbergier;
Keubeke Huls, boer in Oost;
Teunsje Spauwen, boer en herbergier in
Oost-Maarland;
Lambert Meertens, expediteur;

23.

24.
25.
26.

Pieter Wolfs, slager en bij deze gelegen-
heid jubilaris;
Theodoor Meertens, onderwijzer, dirigent
van het zangkoor en vele jaren preses van
de Mestreechter Staar;
Leo Lucassen, kuiper;
Arnoldus Bovy, boer;
Zjirra Huls, ging boeren in Libeek;
Mathieu Bovy, organist van het koor;
Hubert Huls, boer;
Hubert Wolfs, meubelmaker,
Gronsveld wonen;
Pie Huls, boer en later tevens kaashande-
laar, „Sjtiengkies";
Louis Wolfs, werd als slager opvolger van
zijn vader, nummer 13;
Pierre Wolfs, gemeente-ontvanger van
Eijsden en van Mesch;
Mathieu Wolfs werd RK. Priester;
Pierre Pinckaers, boer;
Martin Huls, werd boer in Banholt.

ging in
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Een gerestaureerde kadasterkaart uit 1804
Inleiding

ln het najaar van 1979 deden enkele
leden van het bestuur van de Stichting
Eijsdens Verleden in de gemeentelijke
archiefbewaarplaats van Eijsden in het
oude gemeentehuis op de hoek van de
Stiegel en de Breusterstraat een merkwaar-
dige vondst. Enigszins achteraf tussen een
aantal poetsmaterialen diende daar een rol
half vergaan linnen in het gezelschap van
een aantal bezems, zwabbers en ragebol-
len als kapstok voor een paar dweilen. De
rol linnen, die met roestige spijkers bleekte
zijn vastgemaakt aan twee stokken, werd
voorzichtig uitgerold. Wat te voorschijn
kwam was een fraaie met de hand geteken-
de en ingekleurde kaartdie blijkens de erop
vermelde tekst een plan geometrique is die
voltooid werd op 24 november 1804. Nade-
re bestudering laat zien, dat het om een ge-
detailleerd overzicht gaat van de dorpen en
gehuchten Eijsden, Breust, Laag-en Hoog-
Caestert, Withuis, Oost, Maarland, Moer-
slag, Libeek, Sint Geertruid, Herkenrade,
Bruisterbosch, Eckelrade en hetomringen-
de platteland, zoals dat vanaf 18 oktober
1828 tot 1 januari 1982 tot de gemeenten
Eijsden (uitgezonderd Mesch) en Sint
Geertruid behoordel.

Ontstaan van de kaart

Het bleek al ras, dat het om een uniek,
uiterst waardevol document ging, dat
enigermate in de vergetelheid was geraakt.
De 175 jaar oude kaart is met name van be-
lang omdat het de vroegste nog bewaarde
kaart is die een zo uitvoerig beeld geeft van
ons gebied. Er zijn wel enkele oudere kaar-
ten bekend, maar die zijn alle veel globa-
ler van opzet2.

Het bestaan van de kaart is een gevolg
van de komst van de Fransen naar onze
streken in de eerste dagen van november
1794. Deze komst bleek naderhand van
diep ingrijpende betekenis voor onze ge-
westen. De totaal versnipperde politieke en
bestuurlijke structuur van het gebied, dat
we nu Limburg noemen, een structuur die
totaal verstard was in tal van overleefde
feodale verhoudingen, werd weggevaagd
en vervangen door een stelsel waarin de
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grondslagen van het huidige systeem in
Nederland verankerd liggen. Een van de
veranderingen was de invoering van het ka-
daster voor het gehele gebied. Dat hield in,
dat ten behoeve van de heffing van grond-
belasting alles perceelsgewijze werd op-
gemeten en geschat. v

Nadat het Departement van de Neder-
maas, waaronder ook Eijsden en omgeving
ressorteerde, op 1 oktober 1795 was inge-
lijfd bij de Franse Republiek en per 6 de-
cember 1796 was bepaald, dat de vanaf die
datum uitgevaardigde Franse wetten ook in
onze streken onmiddellijk verbindend zou-
den zijn, stuurt de prefect van het Departe-
ment van de Nedermaas op 4 september
1800 een circulaire aan de gezagdragers in
de gemeenten, waarin hij aankondigt, dat
de kadastrale landmeters binnenkort aan
het werk zullen gaan.

Men is voortvarend aan de slag gegaan.
Alleen al in de periode 1804-1806 zijn in het
huidige Nederlands Zuid-Limburg 28 com-
munes geheel gemeten.3 ln de toenmalige
gemeenten Eijsden, Breust en Oost ge-
beurde dat door André Simon Musin , land-
meter tweede klas, die bij zijn werkzaam-
heden werd geassisteerd door een aantal
helpers. De gemeentebesturen waren ver-
plicht deze helpers aan te wijzen om de
landmetersketting te dragen, openingen in
heggen te maken enzovoorts. Zij ontvingen
daarvoor een vergoeding van twintig stui-
vers per dag. Musin begon zijn werk op 25
september 1804 en was gereed op 24 no-
vember 1805.4 Er werden een overzichts-
kaart vervaardigd voor Eijsden, Breust en
Oost gezamenlijk en een zevental minuut-
plans waarop ieder afzonderlijk perceel
staat aangegeven. De minuutplans zijn he-
laas alle verloren gegaan, maar de over-
zichtskaart die op 24 november 1804
gereed kwam was voorbestemd om uitein-
delijk tussen het schoonmaakgerei te ver-
zeilen. Ook deze overzichtskaart echter be-
vat een schat aan waardevolle gegevens,
zoals we verderop nog zullen zien. Over-
zichtskaart en minuutplans waren niet
compleet zonder bijbehorende leggers, waar-
in voor elk op de kaarten vermeld perceels-
nummer een nadere omschrijving gegeven
wordt. Van deze enkele jaren later gereed



Detail van de gerestau-
reerde kadasterkaart uit
1804.
Foto.' G. Mordang.

gekomen leggers - ze werden op 20 maart
1809 bevestigd door de directeurderdirec-
te belastingen te Maastricht - zijn twee
exemplaren bewaard. Eén met alle be-
bouwde eigendommen en één metalle per-
celen bebouwd of onbebouwd.5

Dat André Simon Musin drie gemeenten
tegelijk in één overzichtskaart verwerkte
was ongewoon, maar dat hing rechtstreeks
samen met de hutspot van de Eijsdense en
Breuster territoria en de ligging van Oost
als een onvermengde brok daartussenin,
een erfenis uit het Ancien Regime, de tijd
van vóór de komst van de Fransen.6 Overi-
gens werd een gemeentelijke herindeling
spoedig onderwerp van uitvoerige discus-

sie, maar het resultaat werd pas merkbaar
in 1828.7 Musin is geen bekend landmeter,
maar niettemin is zijn naam verbonden met
meer plaatsen in de omtrek in het kader van
de grootscheepse landmetingsoperatie die
deze jaren in het Departement van de
Nedermaas plaatsvond. ln de jaren 1804
en 1805 is hij als landmeter, behalve in Eijs-
den, achtereenvolgens werkzaam in Gotem
(bij Borgloon), Mechelen (a/d Maas), Eis-
den, Niel (bij As), Lanklaar, Stokhem en
Bruyère des trois bans. Op het huidige
Nederlandse grondgebied is echter voor
zover bekend verder geen landmeter Musin
werkzaam geweest.8
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Betekenis van de kaart

Landmeti'ng ten behoeve van de inrich-
ting van een kadaster voor een groot aan-
eengesloten gebied mocht dan in onze
streken een volstrekt nieuwfenomeen zijn,
ook vóór de vorming van het Departement
van de Nedermaas, dat grofweg de tegen-
woordige Belgische en Nederlandse pro-
vincies Limburg (behoudens Nederlands
Noord-Limburg) omvat, zijn er hier land-
meters werkzaam geweest. Het betrof dan
steeds een initiatief van een van de vele
plaatselijke machthebbers die voor zijn of
haar gebied(je) de omvang van de grond-
eigendommen (voor belastingdoeleinden)
of de begrenzingen ervan (voor de rechts-
zekerheid) op een overzichtelijke manier
wilde herkennen. Van dergelijke landme-
tingen zijn er ook heel wat bewaard. Uit het
jaar 1311 dateert bijvoorbeeld al een land-
meting van het kapittel van St.-Maarten te
Luik van het land dat het in Breust in direc-
te eigendom had. Alle landmetingen van
vóór de Franse tijd geven wel een min of
meer nauwkeurige omschrijving van de
ligging van de diverse goederen te zien,
kaarten van het betreffende gebied zijn of-
wel niet bewaard ofwel nooit vervaardigd.
Een uitzondering vormt Zessenhoven (Wit-
huis). Van de goederen die bij deze hof be-
hoorden is in 1776 naast de gewone lig-
gingsbeschrijving een veertiental kaarten
vervaardigd.9 Hoe interessant ook, de kaart
uit 1804 laat een veel groter aaneengeslo-
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ten gebied zien dan deze "deelstudies"en is
daarmee de oudste, in elk geval oudste be-
waard gebleven, kadasterkaart van de
Zuid-Westhoek van Zuid-Limburg.

Op elke kadastrale kaart zijn wel gege-
vens terug te vinden die van belang zijn
voor de geschiedenis van het grondge-
bruik, de middelen van bestaan en de ne-
derzettingen van de bevolking. De kaart
van 1804 is echter bijzonder waardevol,
omdat de opmeting nog plaats vond vóór
de ingrijpende wijzigingen in de negentien-
de en twintigste eeuw, als gevolg van in-
dustriële revolutie, bevolkingstoename en-
zovoorts. Daarbij is opvallend, dat van de
hele landmetingsoperatie door de Fransen
tot en met 1804 voor wat betreft Nederlands
Zuid-Limburg geen kaarten bewaard zijn
gebleven, behalve van de per1 januari 1982
opgeheven gemeente Margraten, waarvan
een soortgelijke kaart als in Eijsden be-
waard is. Van 1805 en volgende jaren zijn
wel enkele overzichtskaarten van andere
Limburgse gemeenten bewaard.10

Overigens werd een voor geheel Neder-
land geldend kadaster pas in 1832 inge-
voerd. Limburg vormde daar echter toch
weer een uitzondering op, want hoewel de
plans vóór 1830 al gereed waren, kwam het
door de Belgische bestuursperiode van bij-
na geheel Limburg gedurende de jaren
1830-1839 pas tot een officiële invoering
per 1 januari 1842, terwijl het werk in Lim-
burg pas in 1844 helemaal was voltooid. ln
het land van Eijsden vonden de metingen

Links:
Achterzijde kaart met
Oude lijm/aeg.

Rechts.'
Gedeeltelijk ontdaan
van lijm.



Rechts:
Doub/eren met Japan-
papier.

Links.'
Kaartdee/ in bad met
Arkopa/ N 100.

plaats in 1828 onder leiding van A.J. Mo-
dave met hulp van de kwekeling Quaed-
vlieg. De resultaten daarvan: verzamel-
plans, minuutplans en oorspronkelijk aan-
wijzende tafels (in Eijsden kwam de tafel
pas in 1840 gereed) worden bewaard bij de
Directie van het Kadaster en de Openbare
Registers in de provincie Limburg te Roer-
mond en vormen ook nu nog de basis van
het kadaster. Er werd namelijk in de "Ver-
ordening ter instandhouding van het ka-
daster" uit 1832 bepaald, dat de oorspron-
kelijke zojuist vermelde documenten niet
gewijzigd mochten worden. Aan deze unie'-
ke verordening is het te danken, dat Neder-
land beschikt over een vrijwel complete
perceelsgewijze kaart uit die tijd.11

Dit nieuwe Nederlandse kadaster is
hierboven aangehaald omdat het ook voor
ons gebied van groot belang is, mede daar
de minuutplans hiervan wel bewaard zijn,
echter ook om te laten zien, dat men in deze
streken toen al een kwart eeuw over een ka-
daster beschikte! Hierboven is al geschre-
ven, dat kaarten uit deze periode het eeu-
wenoude beeld geven van een samenle-
ving waarin veranderingen zich voorna-
melijk kenmerkten door traagheid en gelei-
delijkheid. Terwijl het technisch kunnen
van nu in staat is een landschap binnen en-
kele jaren volledig van aanzien te doen ver-
anderen (te denken valt aan inpoldering,
ruilverkaveling, urbanisatie) en daarmee
het actuele kaartbeeld volkomen te doen
verouderen, is de situatie begin negentien-

de eeuw nog dermate statisch, dat er door
geschiedkundigen zaken van eeuwen her
uit zijn af te leiden. De historicus J. Hart-
mann, uit Oost afkomstig, benut bijvoor-
beeld bijzijn belangrijk onderzoek naar de
nederzettingsgeschiedenis in de Zuid-
Westhoek van Limburg de kaart uit 1804 als
belangrijkste kartografische bron. Mede op
grond daarvan komt hij tot conclusies die
tot ver in de Middeleeuwen teruggrijpen.12

Om aan te tonen, dat met kadastrale ge-
gevens zulke interessante vragen zijn op te
lossen als: Wie had waar huizen in eigen-
dom, hoe liepen de wegen, welke grond
werd waarvoor gebruikt, hierbij een klein
voorbeeld. Wanneer we de legger met alle
bebouwde eigendommen openslaan, vin-
den we daar onder artikel 198 de weduwe
van Pierre Lambrix te Eijsden als eigena-
resse van "numero du plan" 55. Na enig
zoekwerk op de kaart vinden we dit num-
mer terug aan de Stiegel. Het blijkt om de
vakwerkwoning (“van Tinus Jeukens") te
gaan welke in het eerste nummer van Uit
Eijsdens Verleden uitvoerig beschreven is.
Naast andere gegevens wordt ons ook nog
verteld, dat het goed voor de grondbelas-
ting is ingedeeld in klasse 9. Voorin in het
boek staan de verschillende belastingklas-
sen gespecificeerd. Windmolens, water-
molens, jeneverstokerijen, brouwerijen en
huizen worden, ingedeeld in verscheidene
categorieën, voor verschillende bedragen
belast. Het huis aan de Stiegel viel in de op
een na laagste categorie (klasse 9) en be-
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hoorde dus kennelijk niet tot een van de
meer in het oog lopende optrekjes, waarbij
aangetekend dient te worden, dat de meer-
derheid van de bebouwingen in de drie
laagste categorieën ingedeeld was.13

Het moge duidelijk zijn, dat de kaart van
groot belang is als historisch document
voor Eijsden en tevens voor al die dorpen
en gehuchten die nu deel uitmaken van de
gemeente Margraten.

Terzijde is het misschien nog interessant
te wijzen op enige niet-kadasterkaarten uit
de negentiende eeuw die boeiend zijn als
vergelijkingsmateriaal. Dan valt op de eer-
ste piaats te denken aan wat te beschou-
wen is als de eerste topografische kaart van
Limburg: de onder leiding van de Frans-
man Jean Joseph Tranchot, luitenant-ko-
lonel van de Ingenieurs Géographes met
23 medewerkers vervaardigde kaarten tij-
dens de eerste jaren van de negentiende
eeuw. Deze - alweer- Franse kaarten wor-
den algemeen beschouwd als hoogstand-
jes op het gebied van kaarttechniek. ln
1968 is hiervan een prachtige facsimile-
uitgave verzorgd. Voor minder dan een
tientje zijn de afzonderlijke kaartbladen
nog steeds te bestellen bij de Stichting
Maaslandse Monografieën, p/a Bosch-
straat 73, Maastricht, tel. 043-250141. Voor
Eijsden moet u vragen naar kaartnummer
83-84.14

Al eerder is in Uit Eijsdens Verleden een
overzichtskaart gepubliceerd uit 1827,
waarop een voorstel tot vorming van drie
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gemeenten: Eijsden, Sint Geertruid en
Oost, met hun onderlinge grenzen, staat
aangegeven.15 Als laatste voorbeeld noe-
men we het kaartje van de gemeente Eijs-
den, afkomstig uit J. Kuyper's gemeente-
atlas van Nederland, uitgegeven door Hu-
go Suringar te Leeuwarden in zeven delen
in de periode 1865-1869. Dat werk is
gebaseerd op de Nederlandse topografi-
sche en militaire kaart (l'stafkaart") die in
1850 begon te verschijnen. Ook dit kaartje
is al eens afgebeeld.16

Restauratie van de kaart

Dat de kaart in 1979 op een dergelijke
merkwaardige plek werd aangetroffen,
maakt al duidelijk dat de waarde niet alge-
meen werd beseft. Nu is dat wel te verkla-
ren door de miserabele en onooglijke toe-
stand waarin de kaart zich bevond. De
toenmalige burgemeester van Eijsden,
H.J.G. Wijnands, door de Stichting Eijs-
dens Verleden attent gemaakt op de kaart,
stimuleerde een plan om te komen tot res-
tauratie.

ln het verslag van het vooronderzoek en
advies betreffende de restauratie van de
kadasterkaart17 lezen we dat de kaart een
oppervlakte heeft van 140 ><190 centime-
ter, gemeten binnen de stokken, uit zes pa-
pieren segmenten bestaat die elkaar ge-
deeltelijk overlappen bij de plaknaden en
voorzien is van een soort laklaag die in de
loop der jaren donkergeel verkleurd, sterk

Links:
Los gedeelte waar de
lak/aag nog op zit.

Rechts.'
Drogen op de vacuüm-
tafel.



Rechts.'
Doub/eren op doek.

Links.'
Drogen op de vacuüm-
tafel.

verbrokkeld en op een aantal plaatsen af-
gesleten is. De kaart is sterk vervuild en
voelt vettig en stroef aan. De segmenten
zijn later ondeskundig op linnen opgeplakt
met elkaar overlappende naden en met veel
rimpels en luchtblaasjes, waarop het kort-
vezelige papier op talloze plaatsen werd
beschadigd en is gaan scheuren. Hier en
daar ontbreken stukjes papier. De kaart is
onderaan links ooit vochtig geweest, waar-
door zich grote bruine vlekken hebben ge-
vormd. Op een paar plaatsen zit plakband
en de aan boven- en onderkant bevestigde
stokken zijn met roestige spijkers aan de
kaart bevestigd, zodat deze een groot aan-

tal roestvlekken hebben gevormd. Het
linnen is ooit zwart geverfd en wel dermate
slordig, dat het papier op veel plaatsen ook
onder de zwarte verf zit. Bovendien is de
zuurgraad van de kaart veel te hoog. Met de
verwoestende werking van zure stoffen op
ons hele leefmilieu worden we allen mo-
menteel dagelijks geconfronteerd. Ook bij
papier werkt een hoge zuurgraad spoedig
verval in de hand.

Kortom deze kaart was er zo erg aan toe
dat ze in deze toestand de ouderdom van
twee eeuwen niet zou halen. De Stichting
Eijsdens Verleden zette alle argumenten
nog eens op een rij, stelde dat het om een
unieke historische kaart ging die zó niet
kon voortbestaan en gaf de mogelijkheden
voor restauratie aan. Bij het college van
Burgemeester en Wethouders van Eijsden
werd gepleit voortoekenning van een sub-

sidie van f 4.200,-- ter bestrijding van de
kosten. Het college toonde zich bezorgd
voor het cultureel erfgoed van zijn ge-
meente en verzocht in zijn voorstel aan de ge-
meenteraad om toekenning van de aange-
vraagde subsidie. De raad, op dit punt al
evenzeer cultuurbewust, besliste conform
op 30 juni 1980.

De arbeid kon beginnen. Na enig vóór-
werk door de heer F. Verboom, verbonden
aan het gemeente-archief van Delft, werd
het eigenlijke, zeer specialistische restau-
ratiewerk verricht door de heren T. Stee-
mers en J. van Kronenberg die als restau-
ratoren het restauratie-atelier van het
Rijksarchief in Limburg te Maastricht lei-
den. Zij beschikken over een grote kennis
en ervaring op het gebied van conserve-
ring en herstel van papier, perkament,
boekbanden, zegels en kaarten uit vroeger
tijden. Om een indruk te geven van wat er
bij een dergelijke restauratie komt kijken volgt
hier een korte beschrijving van de voor-
naamste verrichte werkzaamheden.18

Na het voorzichtig verwijderen van de
stokken werd de kaart onmiddellijk na be-
handeling met het oplosmiddel ethanol on-
verdund "schoongetrokken" op de va-
cuümtafel (=een rooster waarop de voch-
tige kaart gelegd wordt en dat vervolgens
vacuüm getrokken wordt). Hierdoor kwa-
men het linnen, een groot gedeelte van het
vuil en de laklaag los van het papier. De
kaart vormde hierna niet meer één geheel,
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maar bestond uit een groot aantal grotere
en kleinere fragmenten. De gomlijmlaag
die nog op de achterkant zat, werd opge-
weekt met gledeminerallseerd wateren me-
chanisch schoon gemaakt met behulp van
een radeermes. Daarna zijn de kaartdelen
nat gereinigd in een waterbad onder toe-
voeging van Arkopal N100, een niet iogene
zeep. Deze zeep dientals oppervlaktespan-
ningsbreker, waardoor het water dieper de
vezel kan binnendringen en het vuil kan
meenemen. Door de waterige behandeling
bij het verwijderen van de lijmlaag is het
pigment van de verf dieper de papiervezel
ingetrokken, waardoor bij verdere natte
behandeling fixeren (vasthechten) van de
kleuren niet nodig is. Verder werd de hoge
zuurgraad in het papier geneutraliseerd
door een behandeling met borax. De kaart
is vervolgens gebleekt in een 2 procents
chloramine T oplossing, een bleekmiddel,
waardoor de tekening enigszins opgehaald
wordt. Na deze laatste natte behandeling
werd het papier gespoeld en gedroogd,
voorzien van een lijming van Carboxy-
Methycellulose en gedoubleerd op Japans
papier "Hosho". Japans papier wordt ver-
vaardigd van Japanse grassoorten, is zeer
dun en langvezelig van structuur en daar-
om bij uitstek geschikt om als steunlaag te
dienen. Gelijktijdig werden alle losse stuk-
ken en stukjes weer gemonteerd, een
uiterst minutieus en tijdrovend werk. De
uiteindelijke doublering op doek, dat wil
zeggen het aanbrengen van een tweede
steunlaag, is gebeurd met de thermoplas-
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tische lijmen Molowith DM2 en DM5 in ge-
lijke delen gemengd. Na aanbrenging van
de lijm werd het doek (vervaardigd van on-
gebleekte katoen) met behulp van een
strijkijzer op de kaart gestreken. Tenslotte
werd de kaart op een spieraam gezet om
een vlakke bewaring te waarborgen en
trekken ervan te voorkomen.

Al met al zijn er door de restauratoren
Steemers en Van Kronenberg meer dan 450
werkuren besteed aan conservering en res-
tauratie van de kaart. De eigenlijke restau-
ratie vergde een bedragf 3000-- inclusief
f 350,-- materiaalkosten.19

Er mag hier wel even de aandacht op
gevestigd'worden, dat een dergelijke res-
tauratie alleen mogelijk is, wanneer er des-
kundigen gevonden kunnen worden die de
noodzakelijke technieken "in huis” heb-

Links:
Gedoubleerd kaart
deel.

Rechts:
Gedoubleerd en niet
gedoubleerd.

Kaartdeel voor en tij-
dens doubleren.



ben. Deze restauratoren zijn er in Neder-
land niet zo veel. Daarnaast moet de res-
tauratie nog betaalbaar blijven ook, want
hoewel Burgemeester en Wethouders de
wettelijke plicht hebben een dergelijke
kaart in goede staat te bewaren20, zijn de
financiële middelen voor dit soort doel-
einden vaak beperkt. Het gemeentebestuur
van Eijsden kan blij zijn, dat een kostbaar
erfstuk nu geconserveerd en gerestau-
reerd is door de heren Steemers en Van
Kronenberg tegen een prijs die meer het
karakter heeft van een onkostenvergoe-
ding.

I

De in 1983 gerestaureerde kaart hangt
sinds vorig jaar, voorzien van een be-
schermende lijst, gewaarborgd tegen de
schadelijke inwerking van UV-licht, afge-
zonderd van daglicht, in een redelijk con-
stante temperatuur en luchtvochtigheid.
De omstandigheden zijn zo gekozen, dat
een zo lang mogelijk rendement van de res-
tauratie mag worden verwacht. Vorig jaar
tijdens de openingsfestiviteiten van het ge-
meentehuis heeft u de kaart kunnen be-
wonderen in het souterrain van het ge-
meentehuis waartevens de archiefbewaar-
plaats van de gemeenteisgevestigd.Overi-
gens zijn alle archiefstukken van de over-
heidsorganen ouder dan 50jaaropenbaar,
zodat ook deze kaart kosteloos te raadple-
gen is wanneer u daar belangstelling voor
heeft.

Hans van Hall

Noten:

10

11

12
13

15
16

18

19

20

Zie schetskaartje in Uit Eijsdens Verleden nr. 25
(april1984),blz. 12.
Zie bijvoorbeeld: J.H. Hingman, inventaris der
verzameling kaarten, berustende in het Rijksar-
chief, 's-Gravenhage1871,kaartnr.312: Kaartvan
de dorpen en gehuchten gelegen in de gecombi-
neerde jurisdictie van Eijsden en Breust, 1776.
PS. Teeling, Land meters van de kadastrering van
Nederland, 1984, blz. 205-206. Zie voor de circu-
laire van 4 september 1800 bijlage XlV.
Rijksarchief in Limburg, „Frans" archief, inv. nr.
4217. P.S. Teeling, Landmeters, a.w. blz. 223-224.
De door hem vermelde Musice is een verschrij-
ving voor Musin.
Gemeentearchief Eijsden, inventaris J.M. van de
Venne, inv. nr. 9.9.1.
Zie Uit Eijsdens Verleden nr. 25 (april 1984), Het
nieuwe gemeentewapen van Eijsden, blz. 4-14.
Zie Uit Eijsdens Verleden, jrg. 2, nr. 3 (december
1978), Een jarige van 150 jaar, blz. 14-24.
Zie noot 4. P.S. Teeling, Landmeters, a.w., geeft
de naam Musin (Musice) enkel op voor Eijsden.
J. Hartmann, Van Domein tot Heerlijkheid, onuit-
gegeven doctoraal-scriptie, Nijmegen 1979, blz.
160-161,138.
Althans volgens P.S. Teeling, Landmeters, a.w.
passim. De kaart van de voormalige gemeente
Margraten bevindt zich in hetarchief der huidige
gemeente Margraten te Cadier en Keer aldaar
onder inv. nr. 1476,
P.S. Teeling, Landmeters, a.w., blz. 223, 225.
C. Koeman, Geschiedenis van de Kartografie van
Nederland, Alphen a/d Rijn 1983, blz. 228.
J. Hartmann, Domein, a.w. passim.
Zie Uit Eijsdens Verleden, jrg. 1, nr. 1 (oktober
1977), Monumenten, blz. 6-11. Zie noot 5.
E. Roebroeck, de eerste topografische kaart van
Limburg, in: Bijdragen voor de Geschiedenis der
Nederlanden, 21e deel, 1966-1967, blz. 122-130.
Zie noot 7, blz. 16-17.
S.J. Fockema Andreae, Geschiedenis der Karto-
grafie van Nederland, 's-Gravenhage 1947, blz.
102. Zie Uit Eijsdens Verleden, jrg. 1, nr. 1 (okto-
ber 1977), blz. 4.
Verricht en opgemaakt op 10 april 1980 door de
heer F. Verboom, restaurator gemeentearchief
Delft.
Restauratieverslag van de kadasterkaart van de
gemeente Eijsden uit 1804, opgemaakt door Th.
Steemers en J. van Kronenberg (mei 1983).
Het subsidiebedrag van f 4.200,--, dat nadien
(1983) nog eens metf 1.000,-- werd verhoogd, is
aanmerkelijk hoger dan het eigenlijke restaura-
tiebedrag door de kosten van het vooronderzoek
en voorwerk in Delft, het vervaardigen van een
geschikte lijst, verzekeringspremies, fotoseries
van de kaart en dergelijke.
Artikelen 2 en 23 Archiefwet 1962.
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4 januari

Viering van de 50-jarige huwelijksfees-
ten van de echtparen Schroen-Wolfs, Dr.
Poelsstraat 8 en Frijns-Henssen, Juliana-
straat 2. (Zie foto`s boven.)

10 januari

Viering van het 50-jarig huwelijksfeest van
het echtpaar C.A.J. Schuijren-Wolfs, Bo-
straat 14.

22

Eijsden 1975

25 januari
Tijdens de galazitting van de carnavals-

vereniging De Klèèflep in het verenigings-
gebouw van de Koninklijke Oude Harmo-
nie van Eijsden wordt de Gouden Cramig-
non 1975 uitgereikt aan de heer Kick
Stockhuijzen te Hilversum, toen TV-quiz-
master bij de NCRV.

22 februari

Viering van het 50-jarig huwelijksfeest
van het echtpaar V.M.J. Wolfs-Theunens,
Emmastraat 24.

5 april
Gezamenlijk concert van de Koninklijke

Harmonie Ste.-Céci|e en de Koninklijke
Oude Harmonie van Eijsden in de harmo-
niezaal, Kerkstraat 4.

17 april

Officiële opening door de burgemeester
van de uitbreiding (het nieuw gebouwde
vijfde klaslokaal met een aula voor ge-
meenschappelijke schoolactiviteiten) van
het gebouw der RK. school voor G.L.O.
„Sint Jozef" in Oost-Maarland.



19 april

Vertrek en aankomst te Eijsden (Diep-
straat) van de internationale wielerklassie-
ker voor amateurs, genaamd „De Hel van
het Mergelland", georganiseerd door een
plaatselijk wielercomité; winnaar wordt
Math Dohmen uit Born.

20 april

Officiële presentatie door de heer J.
Douven, pastoor-deken van Gronsveld, van
de heer J.J.M. Waterval, oud-pastoor van
St. Geertruid, als waarnemend pastoor van
Mesch, als opvolger van pater C.C. Baesjou
MSC, die per 16 maart 1975 als pastoor van
Mesch ontslag heeft genomen.

70 mei

Officiële opening door de burgemeester
van de -feitelijk reeds op 6 november 1973
in gebruik genomen - Peuterspeelzaal
Roelekeboel, gevestigd in een lokaal van
het plaatselijk Groene Kruisgebouw, Prins
Hendrikstraat 21.

17 mei

Viering van de 50-jarige huwelijksfeesten
van de echtparen Warnier-Nieste, Vogel-
zang 4 en Meij-Exsteen, Trichterweg 2.

ws*
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19 mei

Bij het tweejaarlijkse Koningvogelschie-
ten van de Schutterij Sint Sebastianus van
Oost-Maarland in de weide van de Gebroe-
ders Rompelberg aan de Kasteellaan wordt
de vogel geschoten door het lid van de
Schutterij, de heer H.H.C. Partouns, Veldje
54.

23, 24 en 25 mei

Viering van het 40-jarig bestaansfeest
van de Voetbalvereniging S.V.M.E. van
Mariadorp.

s š ssits

24

25 mei

Door een 1 -O overwinning op RKHSV in
Heugem wordt het eerste elftal van de
Voetbalvereniging Oranjeboys uit Oost-
Maarland kampioen van de eerste klasse
van de afdeling Limburg van de KNVB en
promoveert daardoor naar de vierde klasse
van de KNVB. (Foto links.)

26 mei

Het bestuur van de Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer Eijsden presenteert
haar eerste Eijsden-folder in aanwezigheid
van een aantal genodigden, zulks bij
gelegenheid van de opening van de
nieuwgebouwde vakantie-appartementen
van de familie M.G.J. Rompelberg-Goris-
sen, Catharinastraat 9.

30 mei

10.45 - 12.45 uur:
Werkbezoek aan Eijsden van de Staats-

secretaris van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening J.L.N. Schaefer. ln de
raadzaal heeft eerst van gemeentewege
een toelichting plaats op de kwestie
„aanwijzing van de Oude Korn tot be-
schermd dorpsgezicht in de zin van de
Monumentenwet". De Staatssecretaris en
verschillende leden van zijn gezelschap
stellen hierover verschillende vragen en
geven daarna achtergrondinformatie over
de practische toepassing van de „Beschik-



king geldelijke steun rehabilitatie". Vervol-
gens maakt het gehele gezelschap een
rondgang door het beschermd dorpsge-
zicht. Terug in de raadzaal heeft een
persconferentie plaats.

16.00 uur:
Jaarlijks personeelsfeest van de Konink-

lijke Maastrichtsche Zinkwitmaatschappij
met twee robijnen en twaalf zilveren
jubilarissen. Een der robijnen jubilarissen
t.w. de heer M.L. Vranken, Rode Kastanje-
laan 2 (wethouder in de periode 1970-
1974), werd onderscheiden met de ere-
medaille in zilver, verbonden aan de Orde
van Oranje Nassau; de burgemeester reikt
hem de versierselen, behorende bij die
onderscheiding, uit.

23 juni

Bouwbedrijf P. Smeets B.V. te Meerssen
maakt een aanvang met de bouw van het
bejaardenverzorgingstehuis van de Stich-
ting „De Bron" op een perceel op de hoek
van de Emmastraat en Sint-Martinusstraat,
nadat de Minister van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening op 13 juni tevoren
aan de Stichting „De Bron" de benodigde
financiële steun uit 's Rijks kas heeft
toegekend.

27 juni

Viering van het 50-jarig huwelijksfeest
van het echtpaar L. Beijers-Hessels, Kapel-
kesstraat 23. (Foto pag. 24 links onder.)

13, 14 en 15 juni

20, 21 en 22 juni

Viering van het 40-jarig bestaansfeest
van de Voetbalvereniging Eijsden.

Viering van het 25-jarig bestaansfeest
van de Voetbalvereniging Oranjeboys te
Oost-Maarland.

21 /uni
Het zesde viertal (bestaande uit Johny

Pinckaers, Jef Wolfs, Hub Schroen en Willy
Wolters) van Biljartvereniging „Krijt op
Tijd" behaalt te Enschede het kampioen-
schap van Nederland teamcompetitie 1974-
1975 in de derde klasse libre van de KNBB.

30 /uní
Wegenbouw Limburg B.V. maakt een

aanvang met de voor rekening van het
Waterschap Zuiveringsschap Limburg te
Roermond komende aanleg van het trans-
portriool, leidende van J.S. Bachstraat in
Eijsden tot de bijna voltooide rioolwater-
zuiveringsinstallatie in Heugem, met inbe-
grip van het overstortriool Oost-Maarland,
welk laatste riool echter gedeeltelijk voor
rekening der gemeente Eijsden komt.

9 juli
Feitelijke ingebruikstelling van het ge-

deelte van de nieuwe autosnelweg E9, dat
gelegen is tussen het Europaplein (Kenne- 1%?5
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dybrug) in Maastricht en de oude Rijksweg
in Oost-Maarland.

16 augustus
Van de zijde der betrokken directies

wordt officieel bekend gemaakt dat in
overleg met de Industiebond N.K.V. en de
Unie B.L.H.P. sociale plannen zijn opge-
steld, waarbij:

a. van de 400 personeelsleden van Zink-
wit Nederland B.V. 160 man (waaron-
der nagenoeg alle werknemers van
571/2 jaar en ouder) ontslagen zullen
worden, zulks als gevolg van de
opheffing van de afdeling lithopoon;

b. van de 260 personeelsleden van Cox-
Geelen B.V. 50 man ontslagen zuilen
worden, zulks als gevolg van het
uitblijven van een opleving in de
bouwnijverheid in West-Europa.

31 augustus

Viering van het 50-jarig huwelijksfeest
van het echtpaar P.A.J. Janssen-Goor,
Schoolstraat 20.

6 september

Viering van het 60-jarig huwelijksfeest
van het echtpaar W.H. Wijnands-Rousch,
Julianastraat 83.

ingebruikneming van het tweede voet-
balveld van de Voetbalvereniging S.V.M.E.
in het gemeentelijk sportpark „lr. Mirland",
dat door het grondbedrijf Koevoets-Weerts
uit Mesch voor rekening der gemeente
werd aangelegd.



18 september

Vergadering ter pastorie van Eijsden van
een aantal geïnteresseerden in het open-
baar bibliotheekwerk (waaronder de direc-
teur van de Provinciale Bibliotheekcentrale
Limburg te Roermond) om te komen tot
oprichting van een „Stichting Openbare
Bibliotheek Eijsden", welke oprichting een
feit wordt door de op 3 november 1975 ten
overstaan van notaris Van Hall verleden
stichtingsakte.

29 september
Officiële opening door de burgemeester

van het nieuwe kantoor Eijsden (op de hoek
van de Breusterstraat en de Kapittelheren-
straat) van de AMRO-bank, nadat die bank
sinds 1 april 1930 onafgebroken gevestigd
was geweest in het pand Stationsplein 3.

4 oktober

Bij de jubilarissenhuldiging van de N.V.
Koninklijke Sphinx te Maastricht reikt de
burgemeestervan Eijsden aan de heer H.N.
Vranken, Catharinastraat 3, alhier, bij
gelegenheid van diens 40-jarig dienstjubi-
leum de eremedaille, verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau, uit.

1%?5

ln tegenwoordigheid van o.m. de burge-
meester reikt Pastoor Slangen van Eijsden
de Pauselijke onderscheiding „Pro Eccle-
sia et Pontifice" uit aan de heer P.A.J.
Janssen, Schoolstraat 20, op dat moment
nog voorzitter van de Bejaardensociëteit
Eijsden, zulks in verband met diens
verdiensten op maatschappelijk gebied in
de gemeente Eijsden. (Foto boven.)
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15 oktober

Ten overstaan van notaris Van Hall te
Eijsden wordt de akte verleden, waarbij de
„Stichting Eijsdens Verleden" wordt opge-
richt. Die Stichting is de officiële voortzet-
ting van de op 10 oktober 1974 totstandge-
komen „Werkgroep bestudering geschie-
denis der gemeente Eijsden".

24 oktober
Tussen de zusters Ursulinen (officieel de

Stichting Mariaschool, gevestigd te Eijs-
den) en de gemeente Eijsden wordt een
voorlopige overeenkomstgesloten,waarbij
het gehele Ursulinencomplex in Eijsden,
ter grootte van 30.620 m2 voorde totaalprijs
vanf306.200,-- aan de gemeente Eijsden in
eigendom wordt overgedragen. Nadat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 18
november 1975 die voorlopige eigendoms-
overdracht gefiatteerd heeft en Gedepu-
teerde Staten van Limburg aan dat raads-
besluit hun goedkeuring hebben gehecht,
wordt op 18 maart 1976 ten overstaan van
notaris Van Hall de akte van transport
verleden, waarbij de eigendomsoverdracht
definitief wordt gemaakt.

21 november

Het bijgebouwde vierde klaslokaal van
de openbare school voor G.L.O. teMesch
wordt officieel in gebruik gesteld.

1%?5
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29 november

Viering van het 50-jarig huwelijksfeest
van het echtpaar M.H. Rompelberg-Huls,
Catharinastraat 16.

4 december

Geboorte van de 7000e inwoner van de
gemeente Eijsden, zijnde een dochter van
het echtpaar W.P.E. Wolfs-Willems, Verdi-
straat 24.

19 december

Opening door de burgemeester van de
door de Volièrevereniging „Maasvogels“ in
de zaal Wolfs, Putstraat41, georganiseerde
Limburgse Districtstentoonstelling 1975
van de Nederlandse Bond van Vogellief-
hebbers. H.J.G. Wijnands
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