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Van de redactie
ln deze laatste uitgave in 1986 van Uit

Eijsdens Verleden komen wij een belofte
na die wij u vorig jaar deden. Op 2 oktober
1985 was het namelijk 25 jaar geleden dat
de kerk van Maria ten Hemelopneming in
Mariadorp werd geconsacreerd. De redac-
tie sprak met bouwrector J. Wijsen, thans
pastoor van de Sint-Christoffelparochie te
Maastricht. Het resultaat van deze ge-
sprekken leest u op de volgende bladzij-
den.

De gegevens die Truus Roks, werkzaam
bij het Rijksarchief in Limburg, uitdiepte uit
oude akten en registers, vormen de basis
voor een drama in drie bedrijven. Hoe men
in de 18e eeuw omging met trouwbeloften
leest u in haar verhaal: Tussen twee vuren.

ln de kroniek van 1976 vindt u weerdiver-
se noemenswaardige gebeurtenissen die
tien jaar geleden in ons dorp plaatsvonden.

En natuurlijk, zoals altijd, treft u op de
laatste bladzijde de rubriek Kent u ze nog?
aan.

Op het artikel over de spoorlijn Luik-
Maastricht, dat wij in de vier voorgaande
nummers van Uit Eijsdens Verleden publi-
ceerden, kregen wij diverse reacties met
betrekking tot onderschriften van foto's.
Uiteraard worden deze opmerkingen door
ons nagetrokken en wanneer blijkt dat de
onderschriften aanvulling of wijziging
behoeven, zult u dit in een van de volgende
nummers van Uit Eijsdens Verleden terug-
vinden in het woord van de redactie.

Volgens mededeling van de heer A.J.A.
Grol te Venray is de foto, opgenomen op
pagina 17 van het U.E.V.-nummer 34 (juni
1986), van hem afkomstig.

Op woensdag 19 november 1986 is de
32-jarige J.L.H. (Jan) Hartmann uit Oost-
Eijsden cum laude gepromoveerd tot Doc-
tor in de Letteren aan de Katholieke Uni-
versiteit Nijmegen op zijn proefschrift ge-
titeld: De reconstructie van een middel-
eeuws landschap. Nederzettingsgeschie-
denis en instellingen van de heerlijkheden
Eijsden en Breust bij Maastricht (10e - 19e
eeuw). Een afvaardiging van ons stich-
tingsbestuur was bij de verdediging van dit
proefschrift aanwezig, waarbij zij mocht
constateren met recht trots te zijn op onze
dorpsgenoot, ook gezien het feit dat hij de

eerste Eijsdenaar is die promoveerde op
een studie handelende over een onder-
werp, dat betrekking heeft op zijn eigen
geboortegrond. Met deze verhandeling
levert Jan Hartmann een zeer belangrijke
bijdrage aan de geschiedschrijving van
Eijsden en omgeving. Jan, nogmaals van
harte proficiat !

Zoals al eerder in de Binding werd aan-
gekondigd, is de Stichting Eijsdens Ver-
leden in de gelegenheid het boek van Jan
Hartmann, dat handelt over gebeurtenis-
sen die de eerste rechtstreekse inlichting
leveren over de manier waarop landschap
en bewoning zich voor het einde van de
middeleeuwen in onze omgeving hebben
ontwikkeld, aan de begunstigers van onze
stichting aan te bieden voor de prijs van
f 45,-- (winkelprijsf 65,--). Het boek is te
verkrijgen bij René Huijnen, Cramignon-
straat 27 te Eijsden, tel. 04409-1563.

Bij gelegenheid van de officiële open-
stelling van Kasteel Limbricht op 14 de-
cember 1986 als Limburgs Volkskundig
Instituut verscheen een uitgave onder de
titel "Volkskundig Boeket". Deze uitgave
is voor lezers van "Uit Eijsdens Verleden"
daarom zo interessant, omdat er een artikel
in opgenomen is van drs. H. Thewissen,
getiteld: "Vaare" of Zuidlimburgse ketel-
muziek, nationaal en internationaal be-
schouwd.

Het boekje is te verkrijgen aan de prijs
van f 6,-- (verzendkosten inbegrepen) bij:
Limburgs Volkskundig instituut
Kasteel Limbricht
Allée 1A
6141 AV Limbricht
tel.: 04490-26500

Tenslotte rest ons nog u een gelukkig
1987 toe te wensen.

Eijsden, december 1986.



Kerkbouw Mariadorp

De kerk van Maria ten Hemelopne-
ming in Eijsden bestond in 1985 vijf-
entwintig jaar. Voor de redactie was
dat aanleiding te proberen de bouw-
geschiedenis van de kerk te beschrij-
ven, maar dan niet, zoals gebruikelijk,
door bouwtekeningen, rapporten en
verslagen uit archieven op te diepen
en te bestuderen. We vroegen de
bouwrector van toen, de zeereer-
waarde heerJ. Wijsen, ons zijn herin-
neringen te vertellen. Hij was daartoe
graag bereid en zo waren we in staat
de geschiedenis op te tekenen uit de
mond van de man die er het nauwst
bij betrokken was.

ln het verhaal van de bouwgeschie-
denis dat zo ontstaan is liggen na-
tuurlijk persoonlijke accenten. Het
mist wellicht de volledigheid die men
zou wensen, maar het is wel een ver-
haal waaruit voortdurend de betrok-
kenheid blijkt van iemand die zich in-
zette voor de mensen van Eijsden.

De redactie.

Situatieschets

Op de vraag hoe een kerkbouw tot stand
komt zou ik allereerst willen antwoorden
met een overzicht van de situatie van de
kerk in de jaren vijftig in het algemeen en -
in tweede instantie - van de situatie van de
plaatselijke kerk Breust en dan toegespitst
op de wijk Mariadorp.

De naoorlogse jaren kunnen wij typeren,
zowel kerkelijk alsook maatschappelijk, als
jaren van wederopbouw. Een veel gebruik-
te term uit die tijd was "herrijzend Neder-
land” en je zou dat met een kleine variant
ook kunnen toepassen op de kerk, een her-
rijzende kerk. Bij velen leefde het verlan-
gen, na de jaren van bezetting, naar een
wederopbloei van het rijke Roomse leven.
Kort na de bevrijding werd ln Maastrichtop
grootse wijze een liturgisch congres geor-
ganiseerd en een jaar later, in 1947, het
Mariacongres. Vooral dit laatste congres,
waarbij uiteraard de figuur van Maria cen-
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traal stond, genoot een geweldige belang-
stelling. Men zag bisschoppen van heinde
en ver, uit binnen- en buitenland, stoeten
met veel pracht en praal en als vervolg op
het Mariacongres de rondtocht van het ge-
nadebeeld van de Sterre der Zee, eerst naar
de dekenale kerken in ons bisdom en na-
dien zelfs naar alle parochiekerken. De
toenmalige bisschop, Mgr. Lemmens, was
daar de grote promotor van.

Men geloofde in de opbloei van de kerk
en de terugkeer van het rijke Roomse leven,
gepaard aan de geweldige uitbreiding van
vele Limburgse gemeenten. Overal ver-
rezen nieuwbouwwijken en het is kerkelijk
gezien de tijd van de bouwpastoors. ln de
nieuw gebouwde wijken werden priesters
benoemd om te zorgen voor de bouw van
kerken, scholen en alles wat voor een paro-
chieleven noodzakelijk was, zoals wijkge-
bouwen waar men elkaar kon treffen en
waar ook vooral aandacht werd besteed
aan jeugd en verenigingsleven.

De wijk Mariadorp, waar ik het huisbe-
zoek kreeg bij mijn benoeming als kape-
laan van de parochie Breust-Eijsden in
september 1949, was zowel maatschappe-
lijk alsook kerkelijk een enigszins achter-
gebleven gebied. Zowel de woonsituatie
van de mensen alsook de kerkelijke bege-
leiding - we spreken tegenwoordig liever
over de pastorale zorg - was zeer gebrek-
kig. Bij mijn huisbezoeken merkte ik dat ik
overal welkom was: eindelijk was er dan

Foto.' G. Braun
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een priester die zich met name voor deze
gemeenschap Mariadorp interesseerde.
Aanvankelijk werd ik wel een beetje gere-
serveerd ontvangen, maar toen men niet
meer kon twijfelen aan mijn eerlijke toeleg,
was ik al gauw overal geaccepteerd.

De afstand van Mariadorp naar de be-
staande kerk van Breust was ongeveer een
half uur gaans, langs een weg zonder
straatverlichting, hetgeen vooral 's winters
voor kinderen en bejaarden nogal bezwaar-
lijk was.

lk had in die tijd regelmatig contact met
de toenmalige aalmoezenier van sociale
werken, de latere hulpbisschop Ed Beel,
met wie in het begin van dejaren vijftig het
overleg op gang kwam over een mogelijke
kerkbouw: een kerkvoorziening, heel bij-
zonder gericht op het Mariadorp en naaste

omgeving. Men ging er van uit dat alleen een
intensieve pastorale begeleiding de men-
sen zou behouden voor de kerk. Een zekere
eenheid moest tot stand worden gebracht
en tevens gelijkwaardigheid met de bevol-
king van de dorpsgemeenschappen Breust
en Eijsden. We hebben toen al duidelijk
gesignaleerd dat de bouw van een nieuwe
kerk ter plaatse nooit een benadrukking
zou mogen betekenen van het isolement
waarin de mensen van het Mariadorp leef-
den. We hebben steeds een integratie voor
ogen gehad, het contact van de wijk Maria-
dorp met de bestaande dorpsgemeen-
schap. Daar is indertijd ook al overleg over
geweest met de toenmalige burgerlijke
overheid.

Na uitvoerig overleg tussen genoemde
aalmoezenier en plaatselijke geestelijk-
heid, besloot de bisschop om een kerk te
laten bouwen, speciaal voor de wijk Maria-
dorp en omgeving (1955) en hij benoemde
mij tot bouwrector. ln eerste opzet zou er
een rectoraat komen met alle rechten van
een parochie en pas wanneer zou blijken
dat het rectoraat inderdaad levensvatbaar
was, zowel qua inwonertal als qua finan-
ciën, zou het rectoraat parochie worden.
Dat laatste heeft op zich laten wachten tot de
benoeming van de huidige pastoor H. van
der Zander in december 1971. Toen er gewag
werd gemaakt van een nieuwe kerk, werd
dit door de inwoners van Mariadorp en om-
geving met groot enthousiasme ontvan-
gen. Zij zagen hierin een middel om einde-
lijk gelijk te worden gesteld met de overige
Eijsdenaren.

Natuurlijk werd in het overleg over de kerk-
bouw ook het kerkbestuur van de parochie
Breust-Eijsden en het gemeentebestuur
van Eijsden betrokken. Bij de directie van
de Zinkwitfabriek, bij welke fabriek de
meeste inwoners van het Mariadorp werk-
zaam waren, vond het plan voor de bouw
van een kerk een bereidwillig gehoor. De
directie had in de jaren 1950-1955 al
f 25.000,-- gestort in het fonds Kerkbouw
Bisdom Roermond als extra donatie voor
de kerkbouw. Verder verklaarde de directie
van de Zinkwitfabriek zich bereid om het
bouwterrein pro deo af te staan aan het
kerkbestuur van het nieuwe rectoraat.



De woonsituatie van de meeste inwoners
van het Mariadorp lag toen verachter bij de
tijd. Behoorlijke sanitaire voorzieningen
ontbraken. Het hele gezin moest zich voor
de grote wasbeurt bedienen van een kraan-
tje in de keuken, toiletten met spoeling
waren niet aanwezig, terwijl de toegang
naar de slaapkamers alleen mogelijk was
via de woonkeuken. ln mijn ogen een erbar-
melijke situatie. Straatverlichting bestond
niet, verharde wegen waren er niet en voor-
al in de winter was bij het invallen van de
duisternis het isolement compleet. Een en
ander leefde ook wel bij de inwoners van
Mariadorp zelf, al werd het niet altijd zo
schrijnend aangevoeld. Men sprak ook niet
over de wijk Mariadorp, maar het was "de
Kolonie", in welke benaming ik als buiten-
staander toch altijd wel duidelijk een
zekere vorm van, wellicht niet kwaad be-
doelde, discriminatie heb gevoeld.

De wijk Mariadorp met 87 arbeiders-
woningen voor het personeel van de Zink-
witfabriek, werd gerealiseerd tijdens de
eerste wereldoorlog. ln 1914 werden 24
woningen gebouwd en in 1916 nog eens 63.
Het waren goedkope huurwoningen en ze
waren in zekere zin een trekpleister om
mensen van buitenaf te werven voor het
niet altijd aantrekkelijke werk op de Zink-
witfabriek. Bij mijn eerste rondleiding door
de Zinkwitfabriek heb ik versteld gestaan
van de erbarmelijke omstandigheden waar-
onder de arbeiders moesten werken bij
vaak zeer hoge temperaturen voor een be-
scheiden weekloon. Sociale voorzieningen
bestonden in het begin van de jaren vijftig
niet. Er was geen pensioenregeling, maar
dat was niet alleen zo bij de Eijsdense Zink-
witfabriek. De gebrekkige sociale voorzie-
ningen golden ook voor arbeiders van de
diverse industrieën in Maastricht. Men kon
in die eerste na-oorlogse jaren al spreken
van gastarbeiders. Destijds waren het voor-
al Polen die in het vrije westen een betere
toekomst meenden te vinden.

De bevolking van Mariadorp was erg ge-
mengd: het waren Eijsdenaren, Maastrich-
tenaren, Belgen, Polen en andere buiten-
landers. Waarom van kerkelijke of beter van
parochiezijde eigenlijk in het verleden zo
weinig aandacht is besteed aan deze men-
sen blijft voor mij een open vraag. Maar,
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men moet wel bedenken: Eijsden telde al
twee kerken (Breust en Vroenhof). Men
was voortdurend doende en ik denk dat
men de problematiek van het Mariadorp en
het isolement destijds niet zo ernstig heeft
ingeschat, dat het meer achteloosheid is
geweest dan een vooropgezette bedoeling
om deze mensen te verwaarlozen.

Toen het besluit tot kerkbouw genomen
was werd een actiecomité gevormd, dat
een duidelijk voorstel aan de gemeente
deed om vanuit de bestaande kern Maria-
dorp met de te bouwen kerk en school, een
uitbreidingsplan te ontwerpen van Maria-
dorp richting Breust. Maar dit voorstel kon

Foto's.' F. Lahaye
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de goedkeuring van de gemeenteraad niet
wegdragen en zeer tot onze spijt kwam als
prioriteit het uitbreidingsplan Noord op
tafel. Dit uitbreidingsplan vergde velejaren
vooraleer het in zijn totaliteit gerealiseerd
was. Door deze gang van zaken werd het
isolement van het Mariadorp door de eigen
kerk en de eigen kleuterschool eerder ver-
groot dan verkleind. Deze negatieve ont-
wikkeling hadden wij reeds op voorhand
als mogelijk gevaar gesignaleerd en bij de
burgerlijke overheid uitdrukkelijk kenbaar
gemaakt. Maar helaas!

Het eerste plan voor de nieuwe autosnel-
weg, de E-9, hield in dat deze gerealiseerd
zou worden tussen Mariadorp en de be-
staande dorpskern Breust. Dan zou het iso-
lement van het Mariadorp volledig en defi-
nitief zijn geweest. Wij hebben ons daarvan
meet af aan tegen verzet. Weldenkende
mensen vonden dit een zeer slecht plan en
gelukkig verdween het al spoedig van tafel.
Een tweede plan was een autosnelweg
langs het Savelsbos en uiteindelijk kwam
de autosnelweg om het Mariadorp heen.

Financiering

Toen ik in juli 1955 tot bouwrector be-
noemd werd, was mijn eerste zorg een fi-
nanciële basis te vormen voor de realise-
ring van de kerkbouw. De kosten van de
kerkbouw werden gedragen door de ge-
meente en provincie in de vorm van een

eenmalige subsidie, de subsidie door het
bisdom en een bijdrage van de Zinkwitfa-
briek (een subsidie van f 25.000,-- en
schenking van het bouwterrein voor kerk
en pastorie). Het resterende bedrag moest
bijeengebracht worden door giften en
acties, aangevuld door leningen.

Wanneer dit alles enigermate gestalte
heeft gekregen wordt gedacht aan het aan-
trekken van een architect in overleg met het
bisdom, afdeling bouwzaken (bisschop-
pelijke bouwcommissie). Het bisdom heeft
toen een prijsvraag uitgeschreven waaraan
een aantal architecten hebben deelgeno-
men. De opdracht was een kerk te ontwer-
pen van moderne architectuur, passend in
het landschap met 400 zitplaatsen, terwijl
de totale kosten def 500.000,-- niet moch-
ten overschrijden. Aan deze prijsvraag
hebben vier architecten deelgenomen. Zij
dienden hun plannen in onder motto. De
bisschoppelijke bouwcommissie heeft
deze plannen beoordeeld, het toekomstig
kerkbestuur eveneens. Zij kwamen al
spoedig tot dezelfde keuze: het ontwerp
van architect Eugène Hoen te Maastricht.

Bij de subsidies van gemeente, provincie
en bisdom kwam overigens ook nog een
gift van het kerkbestuur van de parochie
Breust-Eijsden, de moederkerk. De gelden
die uit eigen middelen verschaft dienden te
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worden, werden grotendeels ingezameld
door vele kleine activiteiten, waarbij de
plaatselijke bevolking en het plaatselijk
verenigingsleven zich gedurende enkele
jaren van hun beste kant hebben laten zien.
Een logboek vermeldt de talloze financiële
acties die gehouden werden. Toen de kerk
voltooid was heb ik een beroep gedaan op
de bevolking van Eijsden en enkele vrien-
den en relaties om voor een aantal jaren
aan het kerkbestuur geld te lenen in goed
vertrouwen tegen de toen geldende spaar-
rente. De toezeggingen waren erg groot, ik
meen in totaalf 80.000,--. Daarmee was de
financiering rond.

Bij mijn vertrek uit Eijsden in september
1965 vanwege mijn benoeming tot pastoor
van de Christoffelkerk in Maastricht, heb ik
alle mensen die geld geleend hadden per-
soonlijk bezocht. Er waren er velen die na
vijf jaar het geld in zijn geheel schonken.

Toen de benodigde gelden bij elkaar
waren om te kunnen beginnen metde bouw
werd in overleg met het bisdom op 14 no-
vember 1958 een inschrijving gehouden.
Vijf aannemers schreven in waarbij, zoals
gebruikelijk, de laagste inschrijving voor de
bouw in aanmerking kwam. De aanbeste-
ding werd gegund aan aannemer H. Bog-
man uit Beek met een inschrijfsom van
f 305810,".

De bouw

Op 8 december 1958, het feest van Ma-
ria's Onbevlekte Ontvangenis, ging de
eerste spade de grond in. De kerkbouw zou
ongeveer een jaar duren. De eerste steen-
legging vond plaats op 24 mei 1959 door de
toenmalige deken van Gronsveld, P. Hoo-
gers. We hebben lang gehoopt dat de kerk
voor Kerstmis 1959 klaar zou zijn maar dit
werd een onhaalbare zaak. Uiteindelijk
vond de ingebruikneming van de kerk en de
inzegening plaats op Witte Donderdag
1960 (14 april), door de' vicaris-generaal
Mgr. P. van Odijk.

Tijdens de bouw van de kerk hebben zich
geen aparte gebeurtenissen voorgedaan.
lk weet wel dat ik iedere dag even op het
werk ben geweest. De enige stagnatie in de
bouw is geweest toen de aannemer ontdek-
te dat hij onvoldoende steigermateriaal
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had voor de bouw van de toren.
Architect Hoen had niet alleen het plan

gemaakt voor kerk en pastorie, maar ook
een voorlopig wegenplan rond de kerk en
een klein uitbreidingsplan bij de kerk. Dat
uitbreidingsplan werd door de gemeente
meteen van de hand gewezen, terwijl de uit-
voering van het wegenplan vele maanden
op zich heeft laten wachten, waardoor de
kerk lange tijd niet of nauwelijks bereikbaar
was. Straatverlichting was er niet, terwijl de
pastorie slechts provisorisch op elektrici-
teit en telefoon aangesloten was.

Foto Is: F. Lahaye
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Foto: F. Lahaye lk heb met de gemeente nog overlegd
over de naamgeving van het plein voor de
kerk. De gemeente was erg geporteerd
voor de naam “Mirlandplein”, maar ik heb
toch uiteindelijk het pleit gewonnen, zodat
het "Onze Lieve Vrouweplein" werd.

Buiten de bouwkosten van de kerk en
pastorie kwamen natuurlijk nog de kosten
voor de inrichting: meubilair, altaren en
verdere benodigdheden voor de liturgie en
aankleding van de kerk zoals beelden. De
inrichting van de kerk werd grotendeels
betaald uit extra giften. De banken werden
ontworpen en gemaakt door de broeders
van Marianhill in Breust. Het tabernakel, de
kandelaars, de godslamp, het vaatwerk en
de gewaden voor de liturgie en de diverse
beelden zijn bijna allemaal schenkingen
van toegewijde parochianen ofvrienden uit
Eijsden of van elders. Voor de inrichting
van de kerk heb ik speciaal gedacht aan
Limburgse kunstenaars: Frans Timmer-
mans, Courtens, Frans van Gast, Kees van
der Vossen, Hans Truijen, Driessen en Paul
Kersten.

Het gebied van het rectoraat werd be-
grensd door de omliggende parochies en,
na enige problemen, door de spoorweg.
Mensen die direkt ten oosten van de spoor-
lijn woonden hebben daar wel tegen gepro-
testeerd omdat ze zich meer verbonden
voelden met de kerk van Breust, ook gezien
de afstand, dan met de nieuwe kerk van het
Mariadorp. Desalniettemin bleef het de
beslissing van het bisdom dat de spoorlijn
de definitieve grens zou zijn, waarbij de

mensen duidelijk werd gemaakt dat ze zou-
den kunnen blijven kiezen voor de kerk die
zij wensten ook al hoorden ze dan, territo-
riaal gezien, bij een andere parochie.

Het aantal kerkbezoekers op zondag was
relatief hoog. Niet alleen de eigen inwoners
van het rectoraat kerkten daar, maar ook
velen uit de buurtparochies Breust en
Mesch en zelfs uit Oost-Maarland en Sint
Geertruid. Het was een fris, eigentijds
gebouw en ook in de liturgie werd gepro-
beerd in eigentijdse vorm en in de volkstaal
de boodschap van het evangelie aan de
mensen te verkondigen.

Op 2 oktober 1960, Rozenkranszondag,
kwam de toenmalige bisschop van Roer-
mond Mgr. P. Moors de kerk consacreren.
Na de kerkelijke plechtigheid volgde' een
receptie in zaal Van Reij, door de bisschop,
het kerkbestuur, de burgemeester en inge-
nieur Mirland, direkteur van de Zinkwitfa-
briek. Bij de inzegening van de kerk werd
door een speciaal gevormd koor de Krö-
nungsmesse van Mozart gezongen met
begeleiding van strijkers van het L.S.O.
Een half jaar daarna, bij de kerkconsecra-
tie, heeft de organist Jean Wolfs een koor
geformeerd dat de mis van Monteverdi
zong. Dat was de wieg van het tegenwoor-
dige koor Camera Musica Mosana. Zo werd
de bouwperiode afgesloten met muziek van
hoog niveau, passend bij de kerk en bij de
mensen voor wie ze gebouwd werd.

Nabeschouwing

Ondanks alle materiële beslommeringen
van velerlei aard die op een bouwpastoor
afkomen, heb ik de kerkbouw Mariadorp
als een heerlijke tijd ervaren. Samen met
parochianen en vele anderen groei je tot
een hechte gemeenschap en ervaar je wat
"kerk" in echte zin betekent: samen delen,
lief en leed, vreugde en zorg, blijdschap en
verdriet.

Achteraf stel ik mij wel de vraag of ik
tijdens de bouwperiode niet te veel in be-
slag genomen ben door het materiële en
daardoor in de pastorale zorg te kort ge-
schoten ben.

Jean Wijsen,
pastoor.



Kroniek Eijsden 1976

15 februari
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 1976 uitgereikt aan de heer Pierre van
Ostade uit Middelbeers, bekend T.V.- en
radiopresentator (o.m. medewerker aan de
Berend Boudewijn Quiz). D

28 februari

Viering van het 50-jarig bestaansfeest
van de Postduivenvereniging De Een-
dracht, gevestigd in het café de Raetskel-
der, Vroenhof 8.

10

5 maart

Opening van de nieuwe Openbare Bi-
bliotheek Eijsden, gevestigd in het voor-
malige P.T.T.-kantoor, Breusterstraat 5,
welke bibliotheek uitgaat van de op 3 no-
vember 1975 opgerichte Stichting Open-
bare Bibliotheek Eijsden.
<l

12 t/m 14 maart

ln café La Meuse, Diepstraat 44, wordt
door de Biljartvereniging Krijt op Tijd de
finale van het kampioenschap van Neder-
land 1975-1976 libre klein derde klasse
K.N.B.B. georganiseerd, waarvan de af-
stoot voor de eerste partij gedaan wordt
door de burgemeester; kampioen wordt de
heer H. Bies van de Biljartvereniging
E.M.M. uit Winterle.

<1
20 maart

De Sint-Christinagroep (gidsen en ka-
bouters) viert haar 30-jarig bestaansfeest;
tegelijkertijd wordt het nieuw ingerichte
gidsenlokaal in het voormalig Philipsge-
bouw aan de Dr. Poelsstraat in gebruik
genomen.



26 maart

De burgemeester "plaatst de mei” (i.c.
plant de eerste boom van het bomenplan in
de voortuin van de eerste bewoner, de heer
J.J. Beckers, Beezepool 12) op het bijna
voltooide bestemmingsplan Beezepool in
tegenwoordigheid van de overige partners
van het betrokken bouwteam.

10 apr/l
Gezamenlijk concert (voor de vijfde ach-

tereenvolgende keer) van de Koninklijke
Oude Harmonie van Eijsden en de Konink-
lijke Harmonie Ste.-Cécile in het vereni-
gingsgebouw van eerstgenoemde harmo-
nie.

Vertrek en aankomst (Diepstraat) van de
internationale wielerklassieker voor ama-
teurs, genaamd De Hel van het Mergelland,
georganiseerd door het plaatselijk wieler-
comité met dezelfde naam; winnaar wordt
Wim van Helvoirt uit Tilburg.

7 mei

lngebruikneming van de tweede blokhut
in het gemeentelijk sportpark lr. Mirland
voor de Rowans van de Stichting Sint-Pau-
lusgroep (Scouting).

<1
9 mei

Officiële heropening van het met D.A.-
C.W.-subsidie (werkgelegenheidssubsidie)
gerestaureerde kerkgebouw van de Neder-
lands Hervormde Gemeente Eijsden aan de
Wilhelminastraat.
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4 t/m 7 juni
Viering van het 225-jarig bestaansfeest

van de Schutterij Sint-Sebastianus van
Oost-Maarland met o.m.:
- een receptie op 4 juni, waarbij de majoor-

voorzitter Jac. Rousch, Kloppenberg-
weg 4, die dan 40 jaar lid is van de Schut-
terij, onderscheiden wordt met de ereme-
daille in zilver, verbonden aan de Orde
van Oranje-Nassau;

- op 7 juni het bondsconcours voor drum-
bands en majorettenkorpsen van het dis-
trict Maastricht van de Limburgse Bond
van Tambourkorpsen.

78 juni [>
Jaarlijks personeelsfeest van Zinkwit

Nederland B.V., waarbij 14 zilveren jubila-
rissen worden gehuldigd, o.m. de heer lr.
J.F. Albert, hoofddirecteur.

27 juni
Op een internationaal muziekconcours

te Leers (bij Antwerpen) behaalt de Ko-
ninklijke Harmonie Sta-Cécile in de supe-
rieure afdeling een eerste prijs met lof der
jury met 3271/2 punten.

2 juli

De mei wordt geplaatst op het aan de
kerk in Breust in aanbouw zijnde bejaar-
denverzorgingstehuis van de Stichting De
Bron.

5 /u/i
Een helicopter van de Belgische Lucht-

macht maakt een noodlanding in een mais-
veld aan de Oosterweg tegenover het fa-

V briekscomplex van de B.V. Cox-Geelen.

A
31 juli en 1 augustus

Voor de derde maal worden de Diep-
straatfeesten georganiseerd. Hoogtepunt
vormt het opstijgen van een luchtballon,
bemand door het echtpaar Nini en Jan
Boesman uit Den Haag, vanaf een weiland
bij het Kasteel Eijsden. De luchtballon landt
op het grondgebied der gemeente Gulpen.

12



A
8 augustus

Marc Albert, Prins Hendrikstraat 56, wordt
in Assen Nederlands kampioen jeugdten-
nissen (t/m 16 jaar) 1976.

A
20 november

Viering van het 25-jarig bestaansfeest
van de biljartvereniging Op de Klos, geves-
tigd in het café Wolfs-Spons te Mesch.

23 augustus

Rond 22.30 uur plegen twee gemaskerde
en gewapende mannen een overval op het
nieuwe benzinetankstation van de heer
G. van der Cruys aan de autosnelweg E9.

18 september
50-jarig huwelijksfeest van het echtpaar

Stevens-Louis, Veldje 26.

7 november

De burgemeester reikt de eremedaille in
zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau, uit aan de heer Victor Huynen uit
Visé (B.), die hem bij koninklijk besluitvan
3 november bij bevordering werd toege-
kend bijde viering van zijn 50-jarig lid maat-
schap van de Handboogschutterij Les Dis-
ciples de Saint Hubert 1893.

13 november

50-jarige huwelijksfeesten van de echt-
paren Huls-Custers, Mgr. Nolensstraat 3.y
en Theunissen-Dessert, Kapelkesstraat 48.

22 november

De eerste bejaarden betrekken het nieu-
we bejaardenverzorgingstehuis van de
Stichting De Bron, Sint-Martinusstraat 1.

21 november

De carnavalsvereniging De Naachraove
organiseert in de aula van de l.h.n.o.-
school aan de Hubert Smeetsstraat een
internationaal concours voor dansmariet-
jes, dat geldt als kwalificatietournooi voor
de in het voorjaar 1977 in Offenbach (BRD)
door de Internationale Interesse Gemein-
schaft für Tanzturniere te organiseren
Europese Kampioenschappen; het hoog-
ste aantal punten wordt behaald door Nelly
Schaepers uit Genk (B).

26 november

Opening van het Chinees-Indisch res-
taurant Ton Mei (exploitant de heer T.H.
Lau), Stationsplein 3 (het voormalig kan-
toor van de AMRO-bank).

H.J.G. Wijnands
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Tussen twee vuren een drama in drie bedrijven

Plaats van handelen:
Eijsden, Herkenrade, Maastricht

Tijd van handelen:
18 juni 1735 tot en met 24 juli 1735

Rolverdeling:

Cornelia Duijsens
een 23 jarig meisje uit Herkenrade

Gilis Pleumekers
haar aanstaande echtgenoot, 19 jaar

Arnoldus Dresens
eveneens haar aanstaande

Hendrik Aemilius van Panhuijs
eminent rechtsgeleerde uit Maastricht

Schepenen van Eijsden
enigszins verlegen met de materie

Schepenen van Valkenburg
die het ook niet weten

Gijsbertus Rumpt
dominee te Eijsden

I INLEIDING

Trouwbeloften

Zowel in de steden als op het platteland
van vóór de Industriële Revolutie waren
trouwbeloftes een algemeen bekend feno-
meen, dat op grote schaal en in een groot
gebied voorkwam.1

Trouwbeloftes uitwisselen hield in, dat
twee geliefden, die reeds geruime tijd met
elkaar verkeerden, daarna vrijelijk sexuele
omgang mochten hebben. ln geval van
zwangerschap werd er getrouwd, in geval
van onvruchtbaarheid werden de trouwbe-
loftes weer ingetrokken. Men zou deze
periode kunnen beschouwen als een proef-
periode, maar dan wel om te zien of er
kinderen konden komen bijvoorbeeld.
Tot kort vóór de Tweede Wereldoorlog
kwam in Staphorst nog op grote schaal het
venstervrijen voor: de vrijer klom des
avonds door een klein raampje de slaap-
kamer van zijn geliefde binnen, waarna in
geval van zwangerschap getrouwd werd.

De achterliggende gedachte van deze
openlijk geaccepteerde sexuele omgang
vóór het huwelijk was, dat een agrarische
samenleving steunde op het gezin. Boeren
en arbeiders hadden kinderen nodig, als
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Kaart met o.a. de gehuchten Herkenrade en Sint
Geertruid en de toenmalige wegen. Detail uit.I
plan géométrique des communes de Eijsden,
Breust et Oost, gecertificeerd te Maastricht door
de hoofdlandmeter P.L. Lemir op 10 Germinal
AN Xl/l (31 maart 1805).
RAL, kaartenkollektie inv.nr. 124d. (Afkomstig
uit het Provinciaal Archief).

arbeidskrachten en als oudedagvoorzie-
ning. Grote boeren dienden middels kinde-
ren het familiebezit veilig te stellen dan wel
uit te breiden: zonen om te vererven, doch-
ters om uit te huwelijken aan passende
kandidaten.

Uit genealogische onderzoeken blijkt
veelvuldig, dat talloze eerstgeborenen arri-
veerden binnen negen maanden na de
huwelijksvoltrekking. Ook in de voormalige
Landen van Overmaas. Uit talloze proces-
sen, gevoerd voor het Officialaat van het
bisdom Roermond in de periode 1559 -
1802, waartoe het dekenaat Valkenburg
behoorde, blijkt dat verbroken of niet nage-
komen trouwbeloften aanleiding konden
zijn tot langdurige juridische procedures.2
Juist deze processen vergunnen de moder-
ne 20e-eeuwer een aardige blik achter de
schermen van de amoureuze perikelen on-
zer voorvaderen. Zo weten we uit proces-
sen hoe trouwbeloftes uitgewisseld werden

Noten:

1 Diverse schepenbank-
archieven in de provin-
cie Limburg en notarië-
le archieven bevatten
stukken betreffende
dit onderwerp. De
Waals Hervormde Ge-
meente te Maastricht
kende over de jaren
1645-1781 een register
van trouwbeloften,
naast ondertrouwre-
gisters. Derhalve be-
staat er reden aan te
nemen, dat minstens
de Waals Hervormde
Gemeentes ten noor-
den de grote rivieren
soortgelijke registers
en dito gewoontes
kenden.



2 Rijksarchief in Limburg
te Maastricht (RAL),
archief van het bisdom
Roermond 1559-1801,
tafel op dev voor het
Officialaat gevoerde
processen, passim.

en onder welke omstandigheden: twee
jonge mensen van verschillende kunne,
maar van dezelfde stand hadden geruime
tijd omgang met elkaar; na verloop van tijd
werden trouwbeloftes uitgewisseld, waar-
bij als onderpand en tevens bewijsstuk een
blamuyser3 in tweeën gebroken werd. Een-
maal uitgewisselde trouwbeloftes waren
algemeen bekend bij de rest van het dorp.
Een enkele keer blijkt zelfs dat een vrijage
stond of viel, en daarmee ook het uitwisse-
len van trouwbeloften, met de instemming
of afkeuring door vrienden.

Huwelijkswetgeving

ln de Staatse partages van de Landen van
Overmaas, waartoe Eijsden sinds 1661 be-
hoorde, waren huwelijkszaken onderwor-
pen aan het wereldlijk gezag; toentertijd
een unieke situatie, want in alle katholieke

.Egtregleínent 9

Jr de Sweden en ten platten
ride ,› in ,de Heerlijkheeden
en Dorpen, ítaande onder

de Generaiíteít.,

tai; ü rf: V ÂN H fs G E," was. .Www 2, miršiearšs ßrfišetteg vaat de
mi Stafszaa Gas-:amai de: \ref-

. ïåerfaaišen, haar.: 1664.
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gebieden schreef het kerkelijk recht de wet
voor in huwelijkszaken.

Ook in de voormalige heerlijkheid Eijs-
den gold het zogenaamde Egtreglement,
uitgevaardigd door de Staten-Generaal te
`s-Gravenhage voor de Generaliteitslan-
den.4 ln dit 95 artikelen tellend reglement
werden niet alleen formele handelingen ge-
regeld, zoals ondertrouw en registratie,
maar werd tevens getracht allerhande
volksgebruiken (die de Staten-Generaal
een doorn in het oog waren) aan banden te
leggen, zoals het maken van ketelmuziek
en het afdwingen van drinkgeld van bruid
en bruidegom.

Uit artikel 7 van desbetreffend reglement
blijkt, dat ondertrouw uitsluitend gedaan
kon worden op zaterdag en dat zulks zowel
door de schepenen als door de dominee op
schrift gesteld moest worden. Artikel 15 be-
paalde, datde drie roepen, bij Hervormden
proklamatiën geheten, gedaan zouden
worden op de drie zondagen daaropvol-
gend, wederom zowel door de schepenen
als door de dominee. Volgens artikel 23
diende de voltrekking van het huwelijk
plaats te hebben binnen een maand na de
laatste proklamatie, en dan uitsluitend op
zondag en wederom ten overstaan van
schepenen en de dominee. Ook trouwbe-
loftes komen voor in het Egtreglement,
maar deze artikelen zullen later besproken
worden.

Zelfs na de komst der Fransen in novem-
ber 1794 zijn trouwbeloftes niet uit de wet
verdwenen. Joannes van der Linden heeft
in zijn Ontwerp Burgerlijk Wetboek uit
1807/1808 nog diverse artikelen daaraan
gewijd.5 Een dier artikelen bepaalde, dat
trouwbeloftes vervielen “wanneer beiden
of één van beiden na de belofte door een
ligchaamelijk gebrek tervoortteeling onbe-
kwaam wordt." Dit soort wetsartikelen
kwam destijds niet uit de lucht vallen als
nieuwigheid, die met de Franse Revolutie
overgewaaid was. Het stoelde veeleer op
een lange traditie, die in het eerste Burger-
lijk Wetboek op schrift gesteld werd.

Titelpagína van het Egtreglement, uitgevaar-
digd in 1656 door de Staten-Generaal te 's-Gra-
venhage voor de Generaliteitslanden, gedrukt
1664 voor de Landen van Overmaas.
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ll HET DRAMA

Eerste bedrijf

Arnoldus, jongeman zijnde, wonende in
een dorp in den Lande van Overmaase,
maackt zeedert verscheijden jaeren de
amoers aan een jongedochter, met name
Cornelia, van hetze/ve dorp, zijnde beijde
ten naesten bij van egale conditio, midde-
len ende jaeren. (dezelfde sociale positie
en even oud.)
Naer langduurige conversatie ende vrijagie
beloven de wedersijds partije malcander de
trouwe, sig over en weder daertoe verbin-
dende.
Arnoldus, volgens de man/ere onder de
huijs/uijdens en boere/'ongens gebruicke-
lijck, breeckt eenen blamuijser (muntje)
middenover en geeft aan Cornelia de eene
helft, in sigi//um promissionis (ten teken
van belofte), de ander helft bij sigh hou-
dende.
Naer deese tijdt continueeren dese/ve vrijer
en vrijster in deselve genegentheijdt en af-
fect/e, sigh bij continuatie (herhaling) met
alle familiariteijt (vertrouwelijkheid) con-
verseerende en in die verbintenisse volhar-
dende.
Totdat eijndelijck in deese jaere 1735 Cor-
nelia sigh van een ander vrijer, genaemt
Gi/is, laetende bepraetten
Sigh met denselven Gilis in ondertrouw
doet aanteeckenen.
Arnoldus, uijt hoofde van de voorseijde aan
hem gedaene verbintenisse, doet in-
spraeck op de gebooden (tekent protest
aan).
Allegeert (voert aan) voor den regter de
trouwbeloften tussen hem en voorss. Cor-
nelia reets seedert dry à vier jaeren monde-
ling aangegaan.
Cornelia ontkent deselve trouwbeloften
absolute/ijck.
Arnoldus allegeert tot preuve (voert aan tot
bewijs) niet alleen de gebroocken blamuij-
ser, waarvan Corne/ia de helfte naer sig
genomen heeft tot teycken van haer reci-
proocq (wederzijds) engagement ende
consent (toestemming), maer beroept sig
daerenboven oock op de getuijgenisse van
twee vrouwspersoonen, zijnde twee ge-
trouwde vrouwen, wonende binnen deese
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Enkele artikelen betref-
(aanwezigheid) de voorss. Cornelia reets fende ffOUWbe/Offen
stadt (= Maastricht), in welckers presentie

voor drye jaeren geleden selfs bekent ende U" het Egtreg/emem'
.. met name wat te doengeavoueert (toegegeven) heeft, dat si/ met na inspraak in de me_de gem. Arno/dus verloofd was. pen,Temeer als men slet de aanhoudende vrija-

gie van soveel jaeren ende groote familiari-
teijten (vertrouwelijkheden) tussen gem.
Arnoldus en Cornelia, ende de circumstan-
tien (omstandigheden) van de gebroocken
blamuijser, eerst door Arnoldus gegeven,
naederhandt door Cornelia needergewor-
pen en eijndelijck door haer weder opge-
nomen, Ende in cas (in geval) sulcx voor
geene volle preuve (volledig bewijs) mogt
aangenomen worden, off in allen geval/e
den voorss. Arnoldus in supplementum
probationis (tot aanvulling van het bewijs)
niet en behoort geadmitteert te worden tot
den eedtsuppletoir (aanvullende eed) ende
deselve Cornelia vervolgens gecondem-
neert (veroordeeld) om den gem. Arnoldus
in facio ecclesiae (ten overstaan van kerk)
te trouwen.



3 J.E. ter Gouw, Blamü-
ser, in:
Tijdschrift van het Ko-
ninklijk Nederlandsch
Genootschap voor
Munt- en Penningkun-
de, 18ejaargang (1910),
pag. 133-136.
Uit dit artikel blijkt, dat
een blamuijser een
muntje van geringe
waarde was met een
laag zilvergehalte,
waardoor de munt een
blauwachtige kleur
kreeg, waarop een
leeuw afgebeeld stond.
De munten werden ook
wel "blauwe muizen"
genoemd. Volgens de
stadsrekening van Nij-
megen waren ze niet
meer waard dan 1/2
stuiver.
De volkse benaming
"blamuijser" van deze _
1/2 stuiver zou kunnen
slaan op de demi-bri-
quet (halve vuurijzer)
zoals die afgebeeld
staat in H. Enno van
Gelder et Marcel Hoc,
les Monnaies des Pays-
Bas Bourguignons et
Espagnols 1474-1713,
Amsterdam 1960, pag.
23 en pl. 3 nr. 35-1. De
halve vuurijzer had
dezelfde waarde: 1/2
stuiver.

4 Egtreglement over de
steeden en ten platten
lande, in de heerlijk-
heden en dorpen,
staande onder de Ge-
neraliteit. 's-Graven-
hage 1664.

5 Joannes van der Lin-
den, Ontwerp Burger-
lijk Wetboek 1807/1808,
heruitgave verzorgd
door mr.Th.J. de Smidt,
Amsterdam 1967, pag.
27-30, 37, 366.

6 RAL, archief van de
Landen van Overmaas,
(LvO) inv.nr. 5288,1735,
proces Arnoldus Dre-
sens vs. Cornelia Duij-
sens.

7 RAL, fonds der kerkre-
gisters, inv.nr. 36.3.

8 RAL, LvO, inv.nr. 5235.

Dit aandoenlijke verhaal, geschreven in
1735 door een vooraanstaand jurist uit
Maastricht, Hendrik Aemlllus van Panhuijs,
trof ik per toeval aan in het archief van de
schepenbank Eijsden. Vanzelfsprekend
was de tekst intrigerend genoeg om een
nader onderzoek in te stellen naar deze
zaak. Wellicht heeft heel dit "dorp in den
Lande van Overmaas" daar de mond van
vol gehad. Immers: huwelijkszaken waren
niet, zoals heden, intieme aangelegenhe-
den tussen twee mensen, maar veeleer een
sociale kwestie, die heel een dorp aanging
en waar heel dat dorp zich mee bemoeide.

Onderzoek in de diverse archieven lever-
de niet een kompleet beeld op, maar wel
een aardig verslag van een enerverende
maand, waarin Anoldus Dresens, Cornelia
Duijsens en Gilis Pleumekers de hoofdrol
speelden.

Wat betreft het gekrakeel rond het huwe-
lijk, dat niet doorging, tussen "jonkmanl'
Arnoldus en "jonge dochter" Cornelia, blij-
ken de huwelijksregisters van de Neder-
lands Hervormde Gemeente te Eijsden
anno 1735 enig houvast te kunnen bieden.7
Dominee Gijsbertus Rumpf heeft op 18
juni, op de wettig voorgeschreven zater-
dag, in ondertrouw aangetekend Gilis
Pleumekers en Cornelia Duijsens, beiden uit
Herkenrade. Op zich een weinig bijzondere
gebeurtenis, daar zij datjaar al het negende
koppel waren. Een eenvoudig rekensom-
metje leert, dat zij vanaf 3 juli in de echt
verbonden hadden kunnen zijn; immers:
zondag 19 juni de eerste roep, 26 juni de
tweede en 3 juli de derde; meteen daarna
zouden zij op dezelfde dag getrouwd kun-
nen zijn.

Lezen we het huwelijksregister verder
door, dan treffen we de huwelijksinzege-
ning eerst aan op zondag 24 juli. ln de
marge heeft de dominee de aantekening
gezet: "also inspraek geschiet was sijn
dese so laet getrouwt".

Slaan we het Egtreglement erop na, dan
vinden we tussen het artikel overde roepen
en dat der voltrekking van het huwelijk arti-
kel 16. Dit artikel bood de mogelijkheid
bezwaren tegen het voorgenomen huwelijk
kenbaar te maken: "En soo iemand eenig
letselen of hindernissen, hetzij van bloede,
swaagerschap of voorgaande beloften,

waardoor het huwelijk egeene voortgang
en soude behooren te hebben, wil voor-
wenden, die sal hetselve intijds hebben
bekend te maken daar het behoort". Met
andere woorden: iemand kan inspraak
doen in een voorgenomen huwelijk in geval
van bloed- en aanverwantschap van bruid
en bruidegom of indien een derde eerdere
trouwbeloften van een van detwee meende
te hebben. Een paar artikelen verderop (in
artikel 19) hadden de Staten-Generaal
voorgeschreven, dat in dat geval noch de
predikant, noch de schepenen bevoegd
waren de roepen te staken. De bevoegde
autoriteit op dit gebied was het kollege der
magistraat. Nu was Eijsden voldoende
klein om de bestuurlijke en de rechtspre-
kende slagaders naar een warm kloppend
hart samen te laten vloeien: de schepen-
bank. ln het archief van de schepenbank
bevinden zich dan ook meer stukken over
deze verkwikkelijke affaire.

Tweede bedrijf

Dit uitzonderlijke proces, waar het le-
vensgeluk van drie mensen van af hing,
toont ons een fraai staaltje van juridisch
geharrewar. ln de bewijsvoering van de onge-
lukkige Arnoldus draait alles, zoals ook uit
de inleiding gebleken is, om een ding: de eed
suppletief. Dat wil zeggen, dat een verkla-
ring inzake een proces, door wie dan ook
opgemaakt, ten overstaan van een notaris
zelfs, geen rechtsgeldigheid heeft, wan-
neer de ondertekenaars hun verklaring niet
voor de schepenbank onder ede herhalen.
De aanvullende eed, zoals de eed supple-
tief ook wel genoemd wordt, maakte pas
een verklaring rechtsgeldig en dientenge-
volge tot een bewijsstuk. De schepenen van
Eijsden hebben niemand toegelaten tot
deze eed suppletief en daarmee de uitslag
van het proces in belangrijke mate beïn-
vloed.

vrijdag 24 juni 1735:y
Op het feest van Sint Jan komen schout

en schepenen van Eijsden bij elkaar in een
buitengewone zitting.8 Arnoldus Dresens
spant een proces aan tegen Cornelia
Duijsens wegens verbrokentrouwbeloften.
Hij verzoekt Anthon Glaudi, de gerechts-
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bode, opdracht te geven de roepen te
staken, konform de artikelen 19 en 20 van
het Egtreglement. Zijn verzoek wordt inge-
willigd.

Ter ondersteuning van zijn inspraak laat
Arnoldus een akte zien, diezelfde dag
opgemaakt ten overstaan van notaris Veu-
gen te Maastricht.9 Te diens kantore waren
gekompareerd Arnoldus Dresens en twee
vrouwen, te weten Margaretha Lambrichs,
echtgenote van William Hex, en Marga-
retha Douven, gehuwd met Hendrick van
Soelen, die de volgende verklaring hadden
afgelegd: ongeveer driejaar geleden waren
Cornelia en Arnoldus gekomen op de ka-
mer van Margaretha Lambrichs, en toen
had Cornelia gezegd verloofd te zijn met
Arnoldus. Een paar dagen later had zij het
bewijs van hun trouwbeloften, een
gebroken blamuyser, laten zien. Ook tegen
Margaretha Douven zou Cornelia gezegd
hebben met Arnoldus verbonden te zijn in
trouwbeloften. Beide dames waren zo goed
op de hoogte, omdat zij gewerkt hadden bij
Cornelia thuis. Regelmatig hadden zij Cor-
nelia over trouwbeloften en verloving met
Arnoldus horen kwebbelen.

De getuigen verklaren zich voorts bereid
bovenstaande verklaring onder ede voor de
schepenbank te herhalen, m.a.w.: zij toon-
den zich bereid de eed suppletief, waar-
door de verklaring rechtsgeldige bewijs-
kracht zou krijgen, af te leggen. Met deze
troef in handen meentArnoldus sterk in zijn
schoenen te staan en dringt aan op uit-
spraak binnen twee weken, onder verwij-
zing naar artikel 20 van het Egtreglement.

zaterdag 1 juli 1735:
Wederom zijn schout en schepenen in

een buitengewone zitting bijeen. Arnoldus
schroeft zijn eisen op: Cornelia zou ge-
dwongen moeten worden binnen 14 dagen
met hem te trouwen, aangezien hij als eer-
ste trouwbeloften van haar had. Hierbij
beroept hij zich op artikel 21 van het Egt-
reglement. Bovendien dringt hij nogmaals
aan om toegelaten te worden tot de eed
suppletief, waardoor de getuigenverklaring
van de twee vrouwen rechtsgeldige bewijs-
kracht zou krijgen. Terzelfder zitting be-
treedt ook Cornelia het strijdperk. Zij
spreekt haar grote verbazing uit over de
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gehele affaire en ontkent ten stelligste ooit
enige trouwbelofte van Arnoldus ontvang-
en te hebben, veel minder gegeven te heb-
ben. Daarenboven zou de verklaring van
beide vrouwen van nul en gener waarde
zijn, daar de schepenbank niet om deze
verklaring verzocht heeft.

Op haar beurt eist zij Arnoldus te veroor-
delen tot de gerechtelijke boete, die vol-
gens artikel 21 van het Egtreglement opge-
legd moet worden in geval van zonder recht
te doen van inspraak, zijnde 50 gulden.

Arnoldus reageert hierop met te zeggen
dat aangehaald artikel spreekt van het zonder
recht doen van inspraak, hetgeen in zijn
geval niet van toepassing is. Vervolgens
wenst hij zijn half bewijs, de gebroken
blamuyser, erkend te hebben en toegelaten
te worden tot de eed suppletief.

ln deze patstelling moeten de schepen
van Eijsden tot een rechtvaardig oordeel
zien te komen.

woensdag 6 juli 1735:
Op het octaaf van het feest van de H. Pe-

trus en Paulus wijzen de schepenen van
Eijsden hun vonnis in deze zaak, maar niet
nadat zij een onpartijdige rechtsgeleerde
om juridisch advies verzocht hadden. De
geleerde, die zijn licht heeft laten schijnen
in deze troebele amoureuze perikelen,
wordt echter niet met name genoemd.
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Akte, gepasseerd voor
notaris Renier Veugen
te Maastricht, waarbij
Margaretha Lambrichts
en Margharetha Dou-
ven verklaren, dat Cor-
nelia Dui/sens uit Her-
kenrade circa drie jaar
daarvoor al gezegd had
in trouwbeloften ver-
bonden te zijn met Ar-
noldus Dresens, en dat
zi/ ten bewiize daarvan
een gebroken blamuij-
ser toonde. 24 juni 1735.
Gemeentearchief Maas-
tricht (GAM), not. arch.
inv.nr. 2045.

9 Gemeentelijke Archief-
dienst Maastricht, no-
tarieel archief, inv.nr.
2045.
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12
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RAL, LvO inv.nr. 5288
en 8239.
RAL, LvO, inv.nr. 5288.
RAL, LvO, inv.nr. 5288..
Hendrik Aemilius van
Panhuijs, geb. Maas-
tricht 28-2-1694, ov.
Maastricht 4-12-1789.
ln leven o.a. schepen
en raad van Maastricht,
commissaris-instruk-
teur van de Staten-Ge-
neraal bij het Brabants
Hooggerecht te Maas-
tricht.
Zie ook: Nederlands
Adelsboek 1949, pag.
373/374. De Neder-
landsche Leeuw 1960,
pag. 26/27.
De familie van Panhuijs
was in de Landen van
Overmaas geen onbe-
kende. De zoon van
Hendrik Aemilius werd
o.a. drossaard van de
Landen van 's-Herto-
genrade en Valken-
burg. Zijn broer be-
kleedde eveneens be-
stuurlijke funkties te
Maastricht. De overige
familieleden, allen Her-
vormden, waren te vin-
den in hoge funkties
ten noorden van de
grote rivieren.
Foutje van Van Pan-
huijs: de notariële ak-
te is opgemaakt op 24
juni.

donderdag 7 juli 1735:
Het vonnis wordtuitgesproken.Arno|dus

wordt in zijn eis ongefundeerd verklaard,
wordt niet toegelaten tot de zo begeerde
eed suppletief en dient bovendien de pro-
ceskosten te betalen.

Om tot uitspraak van het vonniste komen
heeft Cornelia de kosten hieraan verbon-
den moeten voorschieten, ook de helft die
Arnoldus moest betalen. Bij middel van
rekest verlangt zij de 23 gulden, die zij
Arnoldus voorgeschoten heeft, terug te
ontvangen. Uit de reaktie van Arnoldus
blijkt, dat geen haar op zijn hoofd daarover
prakkezeert. Hij zal tegen het vonnis in
appèl gaan wegens rechtsweigering. Alles
wat tot bewijs kon strekken, (het halve bla-
muyser en de ondergetekende verklaring),
was volgens hem ten onrechte niet als
bewijs erkend. Cornelia laat zich hierdoor
niet van de wijs brengen en blijft bij haar
eis, dat hij eerst maar eens zijn aandeel in
het voorschot moet terugbetalen. Haar eis
wordt door de schepenen wèl ontvankelijk
verklaard.

vrijdag 8 juli 1735:
Arnoldus richt een verzoekschrift aan de

schepenbank van Valkenburglo, appèl-
gerecht voor Eijsden. Hij doet de zaak nog
eens omstandig uit de doeken en komt
weer terug op het punt van de rechtsweige-
ring. Een half bewijs is volgens hem wel
degelijk een bewijs, doelend op het gebro-
ken blamuyser en de verklaring van detwee
vrouwen. Derhalve verzoekt hij alsnog toe-
gelaten te worden tot de eed suppletief,
hetgeen hem in Eijsden geweigerd is. Dit
verleidt hem tot de stelling, dat de Eijsden-
se rechtbank in de hele kwestie partijdig is
en zich tegen hem keert: "...sigh daerin seer
partiael toonende, in geenerleij manieren
den suppliant heeft willen admitteren tot
eenigh verder bewijs...". Tot slot zou hij
graag gehad hebben, dat de processtuk-
ken, die nu nog bij de schepenbank te
Eijsden liggen, naar Valkenburg overge-
bracht zouden worden ter nadere bestude-
ring.

zaterdag 16 juli 1735:
De Valkenburgse schepenen maken

weinig haast met deze delikate kwestie,

daar eerst op deze zaterdag een brief naar
de schepenen van Eijsden verzonden
wordt.11 Zij hebben besloten de zaak in be-
handeling te nemen en daartoe zouden ze
graag de processtukken in Valkenburg
hebben. Tevens achten zij het noodzake-
lijk, dat Arnoldus tot de eed suppletief toe-
gelaten wordt.

maandag 18 juli 1735:
De befaamde Maastrichtse rechtsgeleer-

de Hendrik Aemilius van Panhuijs schrijft
zijn adviesl2:Corne|ia moet volgens hem
met Arnoldus trouwen, omdat een half be-
wijs wel degelijk een bewijs is (het gebro-
ken blamuyser), omdat mondeling gege-
ven trouwbeloftes geldig zijn en omdat hij
de bewijskracht van de notarieel opge-
maakte getuigenverklaring van de twee
vrouwen erkent. Met veel omhaal van woor-
den, rechtstermen en een uitvoerige be-
denering brengt hij zijn advies uit. De argu-
menten, die hij hierbij te berde brengt zijn
uitermate interessant. Hieronder volgen de
belangrijkste:

- erkenning van mondelinge trouwbelof-
ten:
"soo konnen soodanige trouwbeloften
egter bestaan, alsoo het redigeeren
(vastleggen) in geschrifte wel dient tot
preuve (bewijs) van de verbintenisse,
maer egter geen requisitum (verplich-
ting) daervan uijtmaacken...

- en de kans die iemand moet krijgen om ze
te bewijzen: "...Dit zoo zijnde, soo moet
bij faute (gebrek) van een schriftelijck
bewijs off instrument (middel) aan ge-
seijden Arnoldus niet benomen worden
de faculteijt (mogelijkheid) om de gealle-
geerde (gedane) trouwbeloften tussen
hem en Cornelia op een andere wijse te
probeeren (bewijzen)..."

- toelating van de twee vrouwen tot de eed
suppletief, die deftig “eed suppletoir" ge-
noemd wordt:

ende ten selven eijnde souden onder
andere immers eerst en vooral moetten
onder eedt gehoort worden de twee ge-
trouwde vrouwspersoonen, bij de decla-
ratie-(verklaring) van den 21sten juni
173513 no. 1 genomineert (genoemd)
vermits (omdat) deselve (zij), gelijck men
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vaststelt, zijn persoonen staende ter
goede naem en faeme..."
het openbaar bekend zijn van een lang-
durige vrijage:
" ende alsdan souden consteren
(blijken) van de voorgaende langdurige
vrijagie tussen gemelde Arnoldus en
Cornelia de groote bewijsinge van liefde
en familiariteit (vertrouwelijkheid), die de
geallegeerde (gedane) trouwbeloften
soudem gepraecedeert (voorafgegaan)
en na deselve oock gecontinueert (voort-
bestaan) hebben

- de gunstige sociale omstandigheden:
" .. soo beijde partijen zijn van egale
conditie (gelijke omstandigheden), van
egale off bijnaer egale middelen (finan-
ciele middelen), immers Arnoldus niet
minder als Cornelia,uijt een en hetselve
dorp ende seer weijnigh in jaeren ver-
schillende
Als slotkonklusie adviseert van Panhuijs

regelrecht tegen het vonnis van de Eijsden-
se rechtbank in. Arnoldus zou volgens hem
wel in zijn eis ontvankelijk verklaard moe-
ten worden en Cornelia zou gedwongen
moeten worden met hem te trouwen, daar
hij het bestaan en de geldigheid van de
trouwbeloftes afdoende bewezen acht.

Echter, in zijn lang advies staat ook te
lezen, dat Cornelia niet al te enthousiast
trouwbeloftes aangegaan zou zijn: de
gebroken blamuyser, eerst door Arnoldus
gegeven, naederhandt door Cornelia nee-
dergeworpen en eijndelijck door haar
weder opgenomen Desniettemin acht
hij het nodig dat Cornelia de levensgezellin
van Arnoldus wordt.

woensdag 20 juli 1735:
De schepenen van Valkenburg maken

een beschikking op een brief, die Cornelia
op 19 juli geschreven heeft.14 Kennelijk ziet
zij aankomen, dat het een slepende affaire
kan gaan worden en besluit daarom spoed
achter de zaak te zetten. Dringend verzoekt
zij de schepenen van Valkenburg binnen
drie dagen uitspraak te doen. Zij verwijst
hierbij naar artikel 20 van het Egtreglement,
dat voorschreef, dat het huwelijk binnen
twee weken gesloten moet worden, indien
in geval van inspraak de inspreker in het
ongelijk wordt gesteld. Welnu, Arnoldus
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was in het ongelijk gesteld door de Eijsden-
se schepenbank bij vonnis van 7 juli.

De voorlopige beschikking van de Val-
kenburgse rechtsprekende macht getuigt
van verlegenheid en onmacht op dit punt.
Zij sommeert daarin zowel Cornelia als
Arnoldus op de eerstkomende zaterdag te
verschijnen ten huize van schepen Leve-
ricksveld te Maastricht om 10.00 uur des
morgens.

zaterdag 23 juli 1735:
Van dit gesprek onder de wijze leiding

van Levericksveld is geen verslag bewaard
gebleven.

Derde bedrijf

Wat er ten huize van schepen Levericks-
veld gezegd is zullen we wel nooit aan de
weet komen. Alleen, dat de zaak definitief
tot een schikking is gekomen, gezien de
afloop.

zondag 24 juli:
Dominee Gijsbertus Rumpf verbindt

Cornelia Duijsens en Gilis Pleumekers in
de echt.15 De pastoor van de R.K. parochie
van de H. Gertrudis te Sint Geertruid heeft
dit reeds voltrokken huwelijk nogmaals in-
gezegend op katholieke wijze op 1 augus-
tus daaropvolgend.16 Hierna leefden ze nog
lang en gelukkig en kregen zeven kinderen.

lll NABESCHOUWING

in het Eijsdense proces wordt op een
paar punten belangrijk afgeweken van de
normale lijn. Noch het halve blamuyser,
noch de verklaringen van derden worden
als bewijs erkend. Hoe ongewoon zulks
destijds was blijkt wel uit het juridische
advies van een van Panhuijs, niet de eerste
de beste op dit gebied. Hij adviseert geheel
anders dan de Eijsdense schepenen had-
den bepaald in hun vonnis. Alles draaide

Huwelijksakte van Guil-
he/mus P/eumeekers
en Corne/ia Duijsens,
met als getuigen Jo-
hannes Duijsens, Anna
Duijsens en Johanna
Ke... Gesloten op 1 au-
gustus 1735 in aanwe-
zigheid van de pastoor
van de RK. parochie
van de H. Gertrudis te
Sint Geertruid.
RAL, ker/(registers, inv.
nr. 116.2.

14 RAL, LvO, inv.nr. 8239.
15 RAL, kerkregisters, inv.

nr. 36.3.
16 RAL, kerkregisters, inv.

nr. 116.2.



Akte, gepasseerd voor
notaris Maurice F.A.
Vaessen te Maastricht,
waarbij Lambertus Duij-
sens aan Gilis Plume-
ckers 6 grote en 6 1/2
kleine roeden Eijsder
weide verkoopt, gele-
gen te Herkenrade voor
de som van 221 gulden,
7 stuivers en 2 oortjes
Maastrichter koers.
24 maart 1768.
G.A.M., notarieel ar-
chief, inv.nr. 2327.
Met de handtekening
van Lambertus Duijsens
en Gilis Pleumekers,
respektievelijk een
kruisje en een zeer be-
verig handschrift.

äfíšmß mçäc.. légale, áfzsuáå flnfläßm

10%.;aJD

My??Q:...Q

3MMwaåïhswašuWJM,W"JííemIk!!

a
:JHM

W e/í Keys-if”

ff?.
47 Q'

M

om de eed suppletlef; zolang nietonder ede
voor de schepenbank een verklaring her-
haald werd was er geen sprake van een
erkend en rechtsgeldig bewijs. De schepe-
nen van Eijsden hebben niemand totde eed
suppletlef toegelaten, waardoor alle bewlj-
zen van Arnoldus niet erkend werden. Met
name hierom is Arnoldus zeerverbolgen en
richt zijn kritiek zich op de schepenbank.
Hij beschuldigde de schepenen zelfs van
partljdigheid.

Uit dit alles blijkt, hoe standvastig de
schepenen van Eijsden waren. Ondanks
alle protesten, beschuldigingen en appels
door de gedupeerde Arnoldus en ondanks
het geheel van hun vonnls afwijkend advies
van Hendrik Aemillus van Panhuijs, hebben
zij hun vonnis gehandhaafd. Standvastig
konden zij blijven, doordat het appèl noch
op de appèlrol van de schepenbank Val-
kenburg voorkomt, noch op de rol van het

Akte, gepasseerd voor notaris J.N. Bernard te
Maastricht, waarbij Gilis Pluijmakers, weduw-
naar van Corne/ia Duijsens uit Herkenrade, do-
neert als erfgenaam van zijn overleden vrouw
aan Johannes Coolen, gehuwd met zijn dochter
Maria, de 6 grote en 6 1/2 kleine roeden Eijsder
weide te Herkenrade die hij op 24 maart 1763 ge-
kocht had. 7 december 1786.
GAM, not. arch. inv.nr. 2547.
Op het einde van zijn leven kon de oude Gilis
niet meer schrijven.

Brabants Hooggerecht te Maastricht. Wel-
licht is de kwestie dermate troebel geweest,
dat geen van beide schepencolleges zich
daaraan heeftwlllen branden. ln elk geval is
het ook niet tot cassatie van het Eijsdense
vonnis gekomen middels appèl bij een
hoger gerecht. Zou Arnoldus wel toegela-
tenlzijn tot de eed suppletiet, dan zou Cor-
nelia's toekomst er wel eens heel anders
uitgezlen kunnen hebben.

Wie van de twee gelijk heeft gehad zal
nooit meer te achterhalen zijn, daar het
procesverloop slechts uit fragmentarisch
bewaarde dossiers gerekonstrueerd kon
worden. Derhalve blijft de hoogst geïnte-
resseerde 20ste-eeuwer met een paar vra-
gen zitten. Waarom bijvoorbeeld hebben
de schepenen van Valkenburg de zaak ge-
traineerd en niet op de rol geschreven?
Wie was de onpartijdige rechtsgeleerde,
die de schepenen van Eijsden adviseerde
alvorens zij hun vonnis concipleerden?
Wie heeft Aemillus van Panhuljs ingescha-
keld ? Waarom moesten beide jongelieden,
Arnoldus en Cornella, ten huize van sche-
pen Levericksveld verschijnen? Maarvoor-
al: wat ls daar besproken? We kunnen er
slechts naar gissen. We kunnen ons wel-
licht heel levendig de zenuwen van betrok-
kenen voorstellen en hun slapeloze nach-
ten. De spanningen tussen aartsrlvalen Ar-
noldus Dresens en Gilis Pleumekers zullen
ongetwijfeld hoog opgelopen zijn. Hetdorp
Herkenrade zal gegonst hebben van ge-
ruchten en spekulatles; misschien hebben
de medebewoners partij gekozen.

Hoe het ook zlj: Herkenrade heeft tussen
18 juni en 24 juli 1735 een enerverende pe-
riode gehad, waar jaren later misschien
nog steeds over gepraat werd.

Truus Roks.
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Genealogische gegevens

Uit de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van de
Nederlands Hervormde Gemeente te Eijsden en die
van de R.K. parochie H. Gertrudis te Sint Geertruid
kunnen we nadere gegevens omtrent de direkt betrok-
kenen in het liefdesdrama opsporen. Helaas is over de
periode 1661-1706 niets van de kerkregisters van Sint
Geertruid bewaard gebleven, waardoor we met een

lakune zitten. Een genealogie voor drie families is
derhalve moeilijk samen te stellen. Van de registers
van de Hervormde Gemeente uit die periode hebben
we alleen aan de huwelijksinschrijvingen iets. Immers:
voor de niet verplichte doop- en overlijdensregistratie
begaf de katholieke bevolking zich uitsluitend naar de
pastoor.
Derhalve volgt hieronder slechts een kleine genealo-
gie van de hoofdpersonen.

Cornelia Duijsens.

° 19-11-1710 te Sint Geertruid, als dochter van
LambertusDuijsens
° onbekend, wellicht te Sint Geertruid

>< 18-9-1701 ondertrouw ten overstaan van de
dominee van Eijsden met Maria Clouvels; vol-
gens de ondertrouwakte was hij een jongeman
van Moersiag.
2-10-1701 gehuwd voor de dominee

+ 17-1-1729 te Sint Geertruid
en
Maria Cnoevels
° onbekend, wellicht te Sint Geertruid

>< 18-9-1701 ondertrouw, waarbij ze jonge-
dochter van Herkenrade genoemd wordt
2-10-1701 gehuwd

+ 3-11-1757 te Sint Geertruid
Ze is de oudst bekende uit het gezin Duijsens-Cnoe-
vels. Het is echter niet ondenkbaar, dat zij oudere
broers of zussen had. Haar ouders waren reeds 9 jaar
getrouwd bij haar geboorte en haar moeder was zeer
regelmatig in het bevallen, zo om de twee of driejaar.
Na Cornelia zijn geboren:

Joannes ° 6-8-1712
Joannes ° 14-5-1714
Anna ° 19-7-1716
Maria ° 15-10-1719
Hubertus ° 7-7-1722
Jacobus ° 5-3-1725

>< 18-6-1735 ondertrouw te Eijsden met Gilis Pluij-
maeckers, beiden uit Herkenrade.

24-7-1735 gehuwd te Eijsden.

01-8-1735 gehuwd in de parochiekerk van Sint
Geertruid.

Kinderen:
Maria ° 4-10-1736 Sint Geertruid

-i- 3-6-1741 „ „
Martinus ° 29-5-1741 „ „
Maria Anna ° 18-9-1738 „ „
Lambertus ° 27-1-1745 „
Maria ° 22-2-1748 „
Cornelia ° 11-3-1751

ciAnna Catharina 27-7-1754

Cornelia schijnt over een gezond gestel beschikt te
hebben, daar zij van haar 26ste jaar tot en met haar
44ste kinderen baarde.

+ 24-1-1779 te Sint Geertruid.
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Gilis Pleumekers.

° 5-5-1714 te Sint Geertruid als Aegidius, kind van
Martinus Pleumekers
° onbekend, wellicht te Sint Geertruid

>< 16-1-1712 ondertrouw te Eijsden met Mary
Jeukens, beiden van Herkenrade
31-1-1712 gehuwd te Eijsden.
niet ingeschreven in Sint Geertruid.

+ 17-10-1731 te Sint Geertruid

en
Maria Jeuckens
° onbekend, wellicht te Sint Geertruid

>< zie Martinus Pleumekers
+ 14-2-1726 te Sint Geertruid.

Andere kinderen uit ditgezin zijn niet te Sint Geertruid
terug te vinden.

>< 18-6-1735 ondertrouw te Eijsden met Cornelia
Duijsens.

24-7-1735 gehuwd te Eijsden.

01-8-1735 gehuwd te Sint Geertruid.

Kinderen: zie Cornelia Duijsens.

+ 11-7-1789 te Sint Geertruid.

Arnoldus Dresens.
° onbekend, waarschijnlijk te Sint Geertruid. Vol-

gens Van Panhuijs waren hij en Cornelia “ten naes-
te bij van egale jaeren": derhalve zou hij kort vóór
1706 geboren kunnen zijn.

X niet geregistreerd, noch te Eijsden, noch te Sint
Geertruid; ook niet in de naburige dorpen.

+ 18-10-1778 te Sint Geertruid.

Legenda:

° = geboren

>< = gehuwd

+ _ overleden



Kent u ze nog?

Ontspanningsvereniging Kunst naar Kracht
Mariadorp-Eijsden. Opgericht in 1950.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

_Â-L-A-L-l-L-L (nm-boom-Lpgo

Kees van Vugt;
Pierre Gadet;
Louis van Vugt;
Zjif Plusquin;
Theo Arpotz;
Mathieu Duijckers;
Guill. Smeets;
Zjif Duyckers;
Laurent Lebon;
Huub van Reij;

. Ria van Vugt;

. Miel Vranken;

. Gerda van Vugt;

. Michel Vranken;

. Truus Puts;

., Huub Wolfs;

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Giel Janssen;
Toine Magermans;
Martin Wolfs;
Lucie Vranken;
Antoinette Gadet;
Zjef Beijers;
Lies Wolfs;
Lisa Lebon;
Jean Walpot;
Pierre Cobben;
Martin Warnier;
Henri Sipers;
Hubert Kempener;
Lambert Husson;
Guill. Scheepers.
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Wilt U het werk van de stichting financieel steunen, dan
kunt U dit doen door een bedrag te storten of over te
schrijven op een van bovenstaande rekeningen, onder
vermelding van naam en adres.
Bij een minimale bijdrage van f 25,- (voor studerenden
f 12,50) per kalenderjaar ontvangt U de driemaandelijkse
uitgave 'Uit Eijsdens Verleden' gratis.

Overname van artikelen of afbeeldingen is uitsluitend
toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie.


