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Van de redactie

Van briefkaart tot ansichtkaart

De door de Stichting Eijsdens Verleden
georganiseerde tentoonstelling "Van brief-
kaart tot ansichtkaart (1871-1950)" is een
succes geworden. Alle activiteiten van de
tentoonstellingscommissie, bestaande uit
Willy Jeukens, Josette Warnier-Henquet,
Jean Rethero, Nico Duyckers, Guill. Wolfs
en Henk Boersma, hebben hun vruchten
afgeworpen.

Na een voorbereidingstijd van ruim vijf
maanden kon de heer J. van Aubel, loco-
burgemeester van Eijsden, op 15 april in de
raadzaal van het gemeentehuis van Eijsden
de tentoonstelling openen. En dat deed hij
dan ook. "Met plezier" vermeldde hij in het
reactieboek. Toevalligerwijze bestond op
die zelfde dag de Stichting Eijsdens Ver-
leden 121/2 jaar. Door de regionale dag-
bladen met name het Limburgs Dagblad en
De Limburger werd veel aandacht besteed
aan de tentoonstelling. De Omroep Lim-
burg wijdde het gehele programma "Anno
toen" van donderdagavond 21 april eraan.
Ook in verzamelaarsbladen werden geïnte-
resseerden geïnformeerd.

Het aantal bezoekers van de tentoonstel-
ling viel aanvankelijk wat tegen. ln de
laatste openstellingsdagen werd dat geluk-
kig ruimschoots ingehaald. Alle bezoekers
waren zeer geïnteresseerd en vol lof over
de opzet en manier van exposeren. Aan de
hand van het tentoongestelde materiaal en
de door de bezoekers meegebrachte pape-
rassen kwamen herinneringen, verhalen
en anecdotes weer tot leven hetgeen tot
een zeer levendig geheel leidde.

Toen op zondagavond 24 april de ten-
toonstelling alweer "Uit EijsdensVerleden"
was kon de organisatie op een geslaagd
evenement terugzien. Waarvan acte.

Aanvulling Uit Eijsdens Verleden nummer
39 (september 1987)

ln de rubriek "Kent u ze nog" werd op
pagina 23 een foto geplaatst waarvan ons
de herkomst onduidelijk was. Een attente
lezer gaf ons het antwoord. Het betreft de
leden van het bestuur, alsmede bescherm-
heer, ere-voorzitter en geestelijk adviseur
van de in het najaar van 1934 in Eijsden
opgerichte "Handels- en industrievere-

niging Eijsden (H.l.V.Eij.). De foto werd
gemaakt bij gelegenheid van de door die
vereniging in het tijdvak 14-22 september
1935 in de hallen van de Maastrichtsche
Zinkwit Maatschappij te Eijsden aan het
Stationsplein georganiseerde Tentoonstel-
ling voor Fruitteelt, bloemisterij en midden-
stand ("Fruibloemid").

Bij dit nummer

Zoals (helaas) veelal te doen gebruikelijk
is ontvangt u dit nummer wat later dan u
(naar wij hopen) verwacht had. Het blijkt
echter steeds weer dat het uitgeven van een
nummer om welke reden dan ook vertra-
ging kan oplopen (en ook oploopt). De re-
dactie is daar niet gelukkig mee en stelt
steeds alles in het werk om het uitgifteplan
te realiseren, helaas met het genoemde
resultaat.

Terwijl u dit nummer aan het lezen bent
zijn wij alweer volop doende de volgende
nummers te realiseren. Wij blijven echter
ook voor een deel afhankelijk van de door
u ingeleverde copy. Reden, waarom wij u
verzoeken om manuscripten, scripties,
verhalen, anecdotes en foto's van Eijsden
eens aan ons voor te leggen zodat we ge-
zamenlijk een publicatieplan kunnen op-
stellen. Het adres van de Stichting staat
op de laatste pagina van dit nummer ver-
meld.

Eijsden, juni 1988.

Veel belangstelling voor
de tentoonstelling "van
briefkaart tot ansicht-
kaart (1871-1950)"
Foto.' Guill. Wolfs, april
1988.



Een ”uitkijkpost” van rendierjagers uit de laatste
ijstijd bij Mesch

ln het heuvelgebied van Zuid-Limburg
volgen ontdekkingen van in archeologisch
opzicht belangrijke vindplaatsen elkaar in
snel tempo op. Het merendeel van deze
vindplaatsen is ontdekt dankzij intensief
speurwerk door amateur-archeologen, van
wie het aantal de laatste jaren in Zuid-
Limburg sterk is gegroeid. Bij graafwerk-
zaamheden of tijdens het systematisch ver-
kennen van akkers worden voorwerpen
opgeraapt, die door onze voorouders hon-
derden, duizenden of zelfs tienduizenden
jaren geleden zijn achtergelaten. Een van
deze amateur-archeologen, Kim Groenen-
dijk uit Eckelrade, trof in 1979 op een akker
in de omgeving van Mesch een concentra-
tie van vuurstenen voorwerpen of artefac-
ten aan. De vele vuurstenen splinters, af-
slagen en kernstenen maakten al snel dui-
delijk dat het hier een plaats betrof, waar
in prehistorische tijd vuursteen was be-
werkt en achtergelaten. Behalve afval-
producten van de vuursteenbewerking
werden ook enkele werktuigen aan de op-
pervlakte gevonden.

Dankzij de vriendelijke medewerking van
de gebruiker van het perceel, de heer Lip-
pertz uit Mesch, kon vanuit het Instituut
voor Prehistorie te Leiden in de zomer van
1986 een opgraving op de akker uitgevoerd
worden. De ouderdom van de vindplaats
kan op basis van kenmerken van vondstma-
teriaal op ca. 12.000 jaar geschat worden.
Belangrijke aanwijzingen voor deze ouder-
dom zijn onder meer de werktuigtypen,
waaronder schrabbers, "stekers” en “steil-
geretoucheerde klingetjes", en de bewer-
kingswijze van de kernstenen. Het betreft
een vindplaats uit de laatste fase van de
Oude Steentijd of het Pa/eo/ithicum. Niet
alleen bij Mesch, maar ook op andere plaat-
sen in Limburg zijn vuurstenen artefacten
van overeenkomstige ouderdom aange-
troffen, waaronder Sweikhuizen en Eyser-
heide. De artefacten zijn achtergelaten
door kleine groepjes jagers en verzame-
laars, die aan het einde van de laatste ijstijd
het lössgebied van Zuid-Limburg zijn bin-
nengetrokken en op verschillende plaatsen
sporen van hun activiteiten hebben achter-
gelaten.

Prehistorische bewoningsgeschiedenis
van Zuid-Limburg

Voorafgaande aan de bespreking van de
opgraving op de Steenberg bij Mesch zal in
het kort worden ingegaan op de prehistori-
sche bewoningsgeschiedenis van Zuid-
Limburg. Het is duidelijk dat onze kennis
hiervan nog lang niet volledig is en ditgeldt
in het bijzonder voor de vroegste perioden.
ln het Pleistoceen, een belangrijk geolo-
gisch tijdvak (ca. 2,5 miljoen tot 10.000 jaar
geleden), heeft zich het belangrijkste deel
van de menselijke evolutie voltrokken. Het
is het tijdvak van de ijstijden (glacialen) en
tussen-ijstijden (inter-glacialen). Met be-
trekking tot het archeologisch onderzoek
in Nederland zijn de twee laatste ijstijden,
de Saale-ijstijd en de Weichsel-ijstijd, van
belang. De vroegste sporen van menselijke
activiteiten in Zuid-Limburg dateren uit de
Saale-ijstijd (ca. 300.000 - 130.000 jaar ge-
leden) en zijn afkomstig uit de Belvédère-
groeve ten noordwesten van Maastricht.
ln deze groeve worden vanaf 1981 onder
leiding van Wil Roebroeks van het Instituut
voor Prehistorie te Leiden opgravingen
verricht, waarvan de resultaten van groot
internationaal belang zijn.

Het belangrijkste archeologische ni-
veau in de Belvédère bevindt zich ca. 10
meter onder het huidige oppervlak en be-
staat uit fijnkorrelige rivierafzettingen. ln
deze rivierafzettingen zijn verscheidene
kampplaatsen van pre-Neanderthalers met
een ouderdom van ca. 250.000 jaar opge-
graven. Resten van grote zoogdieren,
waaronder neushoorn, olifant, edelhert en
ree, en knaagdieren wijzen op een gema-
tigd warme fase in de Saale-ijstijd ten tijde
van de sedimentatie van de rivierafzettin-

Afb. 1: Maastricht-Bel-
védère, Site K. Drie
werktuigen, afkomstig
uit één kampement,
omstreeks 250.000 jaar
geleden vervaardigd en
afgedankt door pre-
Neanderthalers langs
de oevers van de Maas.
Tekening.' Jan Neder-
lof, I.P.L.



gen. Het archeologisch vondstmateriaal
bestaat hoofdzakelijk uit vuurstenen splin-
ters en afslagen. Enkele sites (Site G en
Site K) hebben tevens fraai vervaardigde
werktuigen opgeleverd (zie afbeelding). Een
van deze werktuigen, een groot rugmes, is
vermoedelijk gebruikt voor het snijden van
huid van een dikhuidig dier. Dit weten we
dankzij microscopisch onderzoek door A.
van Gijn (lnstituutvoor Prehistorie, Leiden)
naar beschadigingen langs de werkkant
van het werktuig. Het rugmes werd temid-
den van de resten van twee jonge neus-
hoorns aangetroffen in het opgravingsvlak
van Site G.

De Belvédère-groeve bij Maastricht biedt
de unieke mogelijkheid onderzoek te ver-
richten naar de levenswijze van pre-Nean-
derthalers, die ongeveer een kwart miljoen
jaar geleden langs de oevers van de toen-
malige Maas vuursteen bewerkten en werk-
tuigen gebruikten voor het snijden van huid
en vlees. Uit het onderzoek blijkt onder
meer dat werktuigen werden meegedragen
vanaf de plaats van vervaardiging naar
andere locaties om te worden gebruikt.
Ook zijn er aanwijzingen voor transport
van kernstenen, waarvan op elk gewenst
tijdstip gebruik kon worden gemaakt.

Vondsten uit het begin van de laatste ijs-
tijd - de Weichsel-ijstijd - zijn eveneens af-
komstig uit de Belvédère-groeve. ln het
voorjaar van 1986` werd onder grote tijds-
druk Site J opgegraven. Deze site bevond
zich vrijwel aan de basis van een dik pakket
lössafzettingen uit de Weichsel-ijstijd en
heeft een ouderdom van ca. 80.000 jaar.
Opvallend is het grote aantal werktuigen
met een grove, onregelmatige werkkant.
Dit betekent niet dat de vervaardigers van
deze werktuigen, te weten Neanderthalers,
primitiever waren dan de pre-Neandertha-
lers uit de Saale-ijstijd. Een betere verkla-
ring is dat deze onregelmatige werktuigen
ter plaatse vervaardigd zijn en op dat mo-
ment voldeden aan de gestelde eisen. Fraai
bewerkte vuistbijlen en schaven zijn van
andere vindplaatsen uit de periode van de
Neanderthalers bekend.

Concrete aanwijzingen voor de aanwe-
zigheid van mensen in Zuid-Limburg in de
periode van ca. 70.000 tot 13.000 jaar ge-
leden ontbreken tot op heden. De afwezig-
heid van bewoningssporen uit de periode

20.000 tot 13.000 jaar geleden wordt ver-
klaard door de extreem koude omstandig-
heden, die Nederland in deze periode teis-
terden. ln Frankrijk, maar ook in België
vindt bewoning van grotten plaats, waarvan
de wanden in Frankrijk met voorstellingen
van dieren en mensen beschilderd kunnen
zijn.

Vanaf ca. 13.000 jaar geleden wordt het
klimaat geleidelijk beter en wordt hetzuiden
van Nederland opnieuw bevolkt door kleine
groepjes jagers en verzamelaars. Op basis
van parallellen met Franse vindplaatsen
worden de Nederlandse vindplaatsen uitde
periode 13.000 - 12.000 jaar voor heden
ondergebracht in het Magda/énien. ln
Sweikhuizen werd in 1982/1983 door het
instituut voor Pre- en Protohistorie te Am-
sterdam de Magdalénien-nederzetting
Sweikhuizen-Groene Paal opgegraven.
Deze opgraving leverde niet alleen vuur-
stenen artefacten op, maar bovendien een
cirkelvormige structuur van stenen. Moge-
lijk betreft het hier de restanten van een
tentstructuur en dienden de stenen voor
het vastzetten van dierenhuiden op de
grond. De vindplaats op de Steenberg bij
Mesch wordt eveneens gedateerd in het
Magdalénien.

Vondsten uit Zuid-Limburg, die kunnen
worden gedateerd in de periode 12.000 -

10.000 jaar geleden, zijn schaars. ln dit
opzicht bestaat er een sterk contrast tussen
het lössgebied van Zuid-Limburg en het
dekzandgebied van Noord-Limburg en
Brabant, waar wel veel vindplaatsen uit
deze periode bekend zijn. ln de omgeving
van Valkenburg zijn vondsten gedaan uit de
Ahrensburgcultuur (ca. 11.000 -10.000jaar
geleden). Het betreft één van de zeldzame
vindplaatsen uit deze periode in Zuid-Lim-
burg.

De overgang van het Pleistoceen naar
het Holoceen, het geologisch tijdvak waar-
in we nu leven, valt min of meer samen met
de overgang van de Oude Steentijd naar de
Midden Steentijd of het Mesolithicum.
ln het Mesolithicum (ca. 10.000 - 6.500jaar
geleden) trekken evenals in de voorafgaan-
de perioden groepjes jagers en verzamelaars _
door Nederland. De Weichsel-ijstijd is
definitief ten einde en het toendraland-
schap maakt plaats voor een bosrijke om-
geving. Wat betreft de voedselvoorziening
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zijn de jagers uit het Mesolithicum niet
langer afhankelijk van migrerende kudde-
dieren, maar van meer plaatsgebonden
dieren als edelhert, eland, oerrund, ever-
zwijn en ree. Bij de jacht werd gebruik ge-
maakt van houten pijlen, waarin kleine
bewerkte stukjes vuursteen waren beves-
tigd, de zgn. microlithen.

ln het Neolithicum of de Nieuwe Steen-
tijd (ca. 6.500 - 3.700jaar geleden) vinden er
ingrijpende veranderingen plaats in de
levenswijze van prehistorische gemeen-
schappen in Noordwest-Europa. Akker-
bouw en veeteelt doen hun intrede in Ne-
derland en wel voor het eerst in Zuid-Lim-
burg,waardevruchtbarelössgronden door
mensen van de Bandkeramische cultuur
gekoloniseerd worden. Plattegronden van
grote, houten boerderijen uit de periode
van de Bandkeramische cultuur (ca. 6.500-
6.000 jaar voor heden) zijn onder meer te-
ruggevonden in Elsloo en Stein. Ook zien
we voor het eerst het gebruik van voorwer-
pen van aardewerk, waaronder kommen,
schalen en flessen.

Deze nieuwe levenswijze zal ook in de
latere fasen van het Neolithicum en in de
Bronstijd (ca. 3.700 - 2.700 voor heden) en
lJzertijd (ca. 2.700 - 2.000 voor heden)
voortgezet worden. Vondsten uit de beide
laatstgenoemde perioden zullen hier ver-
der niet besproken worden. De Neolithi-
sche vuursteenmijnen bij Rijckholt mogen
echter in dit overzicht over de prehistori-
sche bewoningsgeschiedenis van Zuid-
Limburg niet ontbreken. Ruim 5000 jaar
geleden werd in de Schoone Grub op grote
schaal vuursteen gewonnen blijkens de
naar schatting 1000 mijnschachten, de ca.
15.000 vuurstenen hakken voor het verwij-
deren van de vuursteenbrokken uitde kalk-
steen, en de ontelbare afvalproducten.
Eindproducten van de vuursteenwinning
bij Rijckholt zijn tot ver buiten de grenzen
van Limburg teruggevonden, waarvan
grote geslepen bijlen de mooiste voorbeel-
den zijn. Mede dankzij de activiteiten van
de Werkgroep Prehistorische Vuursteen-
mijnbouw genieten de vuursteenmijnen bij
Rijckholt een grote internationale bekend-
heid.

Met de komst van de Romeinen aan het
begin van onze jaartelling eindigt de pre-
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historie in Zuid-Nederland. Sinds de pe-
riode, waarin pre-Neanderthalers langs de
oevers van de Maas vuursteen bewerkten
en werktuigen gebruikt hebben, is er
250.000 jaar verstreken. De vondsten uit de
opgraving op de Steenberg bij Mesch ver-
tellen ons iets meer over levenswijze van
jagers en verzamelaars uit de periode van
ca. 12.000 jaar geleden. ln onderstaande
tekst volgt een bespreking van de opgra-
vingsresultaten.

De opgraving op de Steenberg bij Mesch

De opgraving vond van 2 juni tot 26 juli
1986 plaats en kon dankzij het toekennen
van een subsidie doorde gemeente Eijsden
in september 1986 voortgezet worden. De
opgravingsplek bevindt zich ten noordoos-
ten van Mesch op de Steenberg, op 'n steen-
worp afstand van de plaats waar kapelaan
Eric Odekerke in de TV-serie 7Dagboek van
een herdershond' aan een niet geheel ge-
slaagde afdaling op de fiets begon.

De eerste taak in het veld was, vooraf-
gaande aan het opgraven zelf, het uitzetten
van het meetsysteem. Een gebied van ca.
160 m2 werd in vakken van 2 x 2 meter on-
derverdeeld, waarvan de hoekpunten door
middel van metalen pennen in het veld
waren aangegeven. Tijdens de opgraving
werden deze vakken nader onderverdeeld in
vier vakken van 1 x 1 meter en werd elk vak
van een west-oost en zuid-noord coördinaat
voorzien. Vervolgens is min of meer via een

Afb. 2: Foto van de op-
graving op de Steen-
berg bij Mesch (ju/i
1986). _
Foto.' Thijs Schaepman.



Afb. 4.' Mesch-Steen-
berg. Nrs. 7-8, frag-
menten van becs; nrs.
9-12, steilgeretoucheer-
de klingetjes.
Tekening.' Jan Kolen.

schaakbordpatroon de site grotendeels
opgegraven. Voor het afschaven van het
sediment werd gebruik gemaakt van kleine
troffeltjes. De vondsten uit de geploegde
bovengrond werden per m2 verzameld. Een
nauwkeurige documentatie van de ligging
van deze vondsten is niet zinvol, aangezien
ze door het ploegen zowel horizontaal als
verticaal in de bodem verplaatst zijn. De ar-
tefacten afkomstig uit de onderliggende,
niet door ploegactiviteiten verstoorde
grond zijn daarentegen driedimensionaal
ingemeten, d.w.z. dat van iedere vondstde
exacte ligging in het vak en de hoogte is
bepaald. Het wassen, nummeren en be-
schrijven van de artefacten vond in de op-
gravingskeet en tijdens de avonduren in de
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dependance van het Instituut voor Prehis-
torie te Leiden in Maastricht plaats. De
vondstgegevens, zoals de grootte van het
artefact, het type, de vuursteensoort, en de
veldgegevens zijn in een computer inge-
voerd.

De rijkdom van Zuid-Limburg aan pre-
historische artefacten wordt door de op-
graving bevestigd. Behalve ruim 6000
artefacten uit het Magdalénien kwamen
vele artefacten uit andere prehistorische
tijdvakken aan het licht. Voorbeelden hier-
van zijn een zgn. Leva//ois-kern uit het
Midden-paleollthlcum (ca. 250.000-35.000
jaar geleden) en een pijlspits en een frag-
ment van een vuurstenen geslepen bijl uit
het Neolithicum. Het vondstmateriaal, dat
in verband kan worden gebracht met met
verblijf van Magdalénien-jagers op de
Steenberg, bestaat voornamelijk uit vuur-
steensplinters en (fragmenten van) afsla-
gen. Het gaat om afvalproducten van de
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vuursteenbewerking, waarvan verder geen
gebruik is gemaakt. Het doel van het be-
werken van de kernstenen was het verkrij-
gen van zgn. klingen. Klingen zijn langge-
rekte en dunne vuursteenrepen, die een-
voudig tot verschillende typen werktuigen
bijgewerkt konden worden. ln Mesch zijn
honderden fragmenten van klingen in het
opgravingsvlak aangetroffen. Opmerkelijk
is dat complete exemplaren vrijwel volledig
ontbreken, wat er op kan duiden dat klin-
gen opzettelijk werden gebroken en dat de
beste delen gebruikt zijn voor de vervaardi-
ging van werktuigen. Een andere mogelijk-
heid is dat klingen tijdens de bewerking
reeds in verschillende delen gebroken zijn of
dat de breuken ontstaan zijn door de wer-
king van vorst. De complete exemplaren
kunnen een lengte van meer dan 10 cm
bereiken en zijn overwegend niet breder
dan 3,0 cm.

De klingen zijn geslagen van zorgvuldig
voorbewerkte klingkernen. Het voorbewer-
ken van de kernstenen was noodzakelijk
om tot goede resultaten te kunnen komen,
aangezien van een onregelmatig gevormd
stuk vuursteen niet direct klingen verwij-
derd kunnen worden. Naast klingkernen
komen ruw bewerkte stukken voor, waar-
op uitsluitend negatieven van grote afsla-
gen zichtbaar zijn. Vermoedelijk betreft het
in deze gevallen kernstenen, die in het sta-
dium van de voorbewerking weggegooid
zijn.

De voorkeur voor het gebruik van klin-
gen als werktuig blijkt uit de opgegraven
werktuigen bij Mesch. Tot op heden zijn ca.
60 werktuigen herkend, waarvan het me-
rendeel vervaardigd is van klingen. 0nder
de werktuigen bevinden zich schrabbers,
stekers, steilgeretoucheerde klingetjes
en becs (zie afbeeldingen). Deze combina-
tie van werktuigtypen is kenmerkend voor
het Magdalénien, evenals het ontbreken
van vuurstenen pijlspitsen, die in latere
perioden wel deel uit maken van de 'ge-
reedschapskist' van prehistorische ge-
meenschappen. Helaas zijn de werktuigen
uit Mesch te sterk verweerd om onder de
microscoop op gebruikssporen onder-
zocht te kunnen worden. De schrabbers
zullen, op basis van gegevens van andere
vindplaatsen, hoofdzakelijk gebruikt zijn
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voor het schoonmaken van huiden, ter-
wijl stekers vaak sporen van botbewer-
king aan de werkkant vertonen. Over
de functie van “de steilgeretoucheerde
klingetjes bestaat minder duidelijkheid,
maar men neemt aan dat ze geschachtwer-
den in houten pijlen en als onderdeel van
de pijlbewapening dienst deden. De becs
kunnen als boor of priem zijn gebruikt.

Een "uitkijkpost” van rendierjagers

Welke bijdrage leveren nu de vondsten
uit de opgraving bij Mesch aan onze kennis
over de levenswijze van jagers en verzame-
laars uit het Magdalénien? Hebben ca.
12.000 jaar geleden mensen op de Steen-
berg in één of meerdere tenten gewoond of
is de plek alleen kortstondig bezocht ge-
weest voor het bewerken van vuursteen?

Concrete aanwijzingen voor de aanwe-
zigheid van een tent- en/of andere woon-
structuur zijn binnen de grenzen van het
opgravingsvlak niet gevonden. Wel werden
enkele grote stenen opgegraven, maar een
cirkelvormige structuur als in Sweikhuizen
kan in de ligging van deze stenen niet her-
kend worden. Ook de ruimtelijke spreiding
van de ingemeten artefacten verraden niet
de aanwezigheid van een tentstructuur.
Het geringe aantal werktuigen van de vind-
plaats suggereert evenmin dat de plek voor
langere tijd als woonplaats benut is. Op4
plaatsen waar jagers en verzamelaars ge-
durende verscheidene dagen of weken ver-
blijven kan een relatief hoog percentage
werktuigen venNacht worden ten gevolge van
het herhaaldelijk uitvoeren van 'huishoude-
lijke' bezigheden, zoals het schoonmaken
van huiden en bewerking van bot. Bovendien
kenmerken deze plaatsen zich door een
grote verscheidenheid aan werktuigtypen.
Op de Steenberg bij Mesch is het percenta-
ge werktuigen slechts 1% van hettotaal aan
opgraven artefacten, terwijl als woon-
plaatsen of "basiskampen" geïnterpreteer-
de vindplaatsen een beduidend hoger per-
centage werktuigen bezitten. Om deze
reden veronderstellen we dat het gebruik
van werktuigen op de vindplaats een on-
dergeschikte rol heeft gespeeld. De bewer-
king van vuursteen met als doel het verkrijgen
van klingen kan eenl veel grotere rol toebe-
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deeld worden. Het is zelfs mogelijk dat ter
plaatse oude werktuigen zijn vervangen
door nieuwe exemplaren en dat de oude
werktuigen alleen op de vindplaatsen afge-
dankt zijn, nadat ze op eerder bezochte
plaatsen gebruikt zijn. De nieuwe exem-
plaren kunnen vervolgens zijn meegeno-
men om op latere tijdstippen te worden
gebruikt.

Een ander belangrijk punt is dat de vuur-
steen doelbewust naar de Steenberg toe-
gebracht is en niet bewerkt is op de plaats'
(en), waar het verzameld is. Natuurlijk kan
men zich afvragen waarom men de moeite
heeft genomen om grote vuursteenbrok-
ken eerst te transporteren alvorens ze te
bewerken. We denken dat het motief hiervan
is geweest dat de plek primair als "uitkijk-
post" is benut. De hoge landschappelijke
ligging van deze plaats bood de Magdale-
nien-jagers de gelegenheid twee belang-
rijke bezigheden op één plaats te combine-
ren, namelijk het observeren van jachtwild
moeten we vooral aan rendieren en moge-
lijk paarden denken, die dalen van rivieren
als migratie-routes zeker benut hebben.
Het grote gewicht aan vuursteen dat naar
de vindplaats is toegebracht doet vermoe-
den datde plek niet eenmaal, maar op ver-
scheidene tijdstippen als "uitkijkpost" be-
nut is geweest. Zekerheid bezitten we hier-
over echter niet.

Afb. 3.' Mesch-Steen-
berg: enkele geretou-
cheerde artefacten.
Nrs. 1-4, stekers; nrs,
5-6, eindschrabbers.
Tekening.' Jan Kolen.
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Afb. 5: Plattegrond van . .
de opgraving op de 1 1° ,
Steenberg bij Mesch. ° '
De aantallen ingemeten ° 11 ' 28 '
artefacten per m2 zijn O 29- 57
op de tekening aange- . 58 86
geven.

'

Tekening: Eelco Ren- . >55
sink.

Afb. 6: Kernsteen links-
onder op de foto) met
bijbehorende ats/agen,
die dankzij 'refitting' van
de artefacten aan el-
kaar gepast konden
worden. Refitting van
artefacten levert onder
andere informatie op
over de bewerkingswij-
ze van de vuursteen.
Bovendien kunnen aan
de hand van refitting
van artefacten uitspra-
ken gedaan worden
over welke bewerkings-
fasen aanwezig zijn of
ontbreken op de vind-
plaats.
Foto: Jan Pauptit, l.P.L.

Ter afsluiting kan worden opgemerkt dat
de opgraving van de Magdalénien-vind-
plaats bij Mesch een belangrijke bijdrage
levert aan onze kennis over het gedrag van
jagers en verzamelaars aan het einde van
de laatste ijstijd in Noordwest-Europa. Het
onderzoek sluit aan bij dat van opgegraven
Magdalénlen-vindplaatsen in Noordwest-
Europa, waaronder Gönnersdorfen Ander-
nach in Duitsland, Karine en Orp-le-Grand
in België en Pincevent in Frankrijk. Deze
sites kunnen onderling sterk van elkaar
verschillen wat betreft de landschappelijke
ligging, de hoeveelheid artefacten, het per-
centage werktuigen, de werktuigtypen, en
het gebruik van de grondstoffen. Boven-
dien kenmerken sommige vindplaatsen
zich door de aanwezigheid van haard- en/of
woonstructuren, terwijl op andere plaatsen
aanwijzingen hiervoor ontbreken. Ver-
moedelijk houden deze verschillen ver-
band met onder meer de aard van de uitge-
voerde activiteiten en de duur van het ver-
blijf. De primaire functie van de vindplaats
op de Steenberg bij Mesch als uitkijkpost
waar gedurende één of meerdere kortston-
dige verblijfperioden vuursteen is bewerkt,
is in dit verband uniek en kent binnen het
onderzoek naar het Magdalénien van
Noordwest-Europa geen parallellen.

Gaarne willen we de gemeente Eijsden
dank betuigen voor het toekennen van een
subsidie. Deze subsidie stelde ons in staat
de opgravingscampagne in september
1986 voort te zetten.

E. Rensink
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Groot feestconcerl te Eijsden anno 1897

Inleiding.
Op zondag 5 september 1897 vond in het

kasteelpark van Eijsden een feestconcert
plaats dat werd uitgevoerd door de Mas-
treechter Staar en de beide harmonieën van
Eijsden. ln de destijds verschijnende dag-
bladen, de Limburger Koerier en het Dag-
blad van Maastricht, werd daarover uitvoe-
rig bericht. Het mag verwonderlijk heten
dat geen van de drie hiervoor genoemde
verenigingen in hun tot nu toe verschenen
herdenkingsuitgaven (1 2 3) melding maakt
van dit groots opgezette concert.

ln het navolgende eerst een schets van
de drie verenigingen vanaf hun oprichting
tot in 1897, daarna een verslag van het
concert.

De Harmonie van Eijsden j
De Harmonie van Eijsden (huidige naam:

Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden)
werd in 1874 (volgens overlevering reeds in
1872) door Jhr. mr. Chr.P.G. von Geusau
opgericht. Hij was officier van justitie aan
de arrondissementsrechtbank te Maas-
tricht en naderhand raadsheer in het Pro-
vinciaal Gerechtshof in Limburg, eveneens
te Maastricht. Hij was sedert 9 september
1875 eigenaar van het landgoed Bakvliet
met het daarop gelegen “kasteeltje” te
Breust-Eijsden, alwaar de harmonie haar
eerste repetitiezaal had. De eerste jaren
werd herhaaldelijk van dirigent gewisseld.
Achtereenvolgens waren dat: Bossy, Pol-
fliet, Defesche, Uiterwillig en sedert 1894
De Pauw. De harmonie stond goed aange-
schreven getuige het groot aantal concour-
sen, festivals en concerten waaraan deel
werd genomen of waarvoor uitnodigingen
werden ontvangen. Sedert 1894 stond er
bijna ieder jaar minstens één muzikale
activiteit op het programma: 1884: festival
te Eijsden (samen georganiseerd met de
hierna te noemen harmonie Sainte Cécile)
en St. Maartensvoeren; 1885: festival te
Montzen; 1886: concours te Valkenburg;
1888: festival te *s-Gravenvoeren; 1890:
concert te Heer en een festival te Maas-
tricht; 1894: festival te Eijsden; 1895:
concours te Dinant. In deze opsomming
is de invloed van de Belgische dirigenten
duidelijk zichtbaar. De harmonie telde om-
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streeks 1890 circa 60 leden (muzikanten en
bestuursleden gezamenlijk). De oprichter
en eerste voorzitter Jhr. von Geusau over-
leed op 15 juni 1882. Hij werd opgevolgd
als voorzitter door de te Eijsden resideren-
de notaris R.M.J. de Cleijn Brem.

Harmonie Sainte Cécile 2
Volgens overlevering zou een menings-

verschil tussen de hiervoor genoemde`
Jhr. von Geusau en René J.M.M.A. graaf
de Geloes, kasteelheer te Eijsden, oorzaak
zijn van de oprichting, door laatstgenoem-
de, van een tweede harmonie in Eijsden in
18804

Jhr. Mr. Chrétien Pierre
Gerard von Geusau.



Achilles Bossy
Dirigent van 1880-1912

Peter Gielen (1863-
directeur van de Mas-
treechter Staar, ridder
in de Orde van Oranje
Nassau.

Hoe het ook zij, in 1880 werd Sainte Ceci-
le (huidige naam: Koninklijke Harmonie
Sainte Cécile) opgericht. Graaf de Geloes
werd de eerste president. De eerste muzi-
kanten werden uit de oude Harmonie gere-
cruteerd. De eerste dirigent was Achilles
Bossy, die toevalligerwijs ook al de eerste
dirigent van de Oude Harmonie was ge-
weest. Sainte Cécile bouwde al snel een
goede naam op en concerteerde in vele
omliggende plaatsen waaronder Maas-
tricht (1880), St. Pieter (1882), Othee (1882),
Valkenburg (1883), Maastricht (1884), Her-
malle (1884) Berleur (1885) en Mheer
(1885)` ln 1884 werd in Eijsden nog een
zeer groots opgezet festival georganiseerd
samen met de hiervoor genoemde Konink-
lijke Oude Harmonie.

De Mastreechter Staar5
ln 1883 werd het mannenkoor "Mas-

treechter Staar" opgericht door een groep
oud-leden van de opgeheven vereniging

Polyhymnia. Onder leiding van J. Visschers
kenmerkte de vereniging zich meer als
gezelligheidsvereniging. Onder de arstistie-
ke leiding van L. Defesche sedert 1884 (mo-
gelijk is deze identiek metde derdedirigent
van de Koninklijke Oude Harmoniel) werd
een grotere muzikale activiteit ontwikkeld.
Men begon grootschaliger te concerteren
en prijzen te winnen op festivals (1885:
muziekwedstrijd te Mheer, 1886: concours
te Valkenburg). Een nederlaag op een in-
ternationaal zangconcours te Luik in 1887,
alsmede het vertrek van Defesche (daar-
door?), is mogelijk de aanleiding geweest
van een korte maar hevige inzinking van de
activiteiten van de Mastreechter Staar. ln
1891 bedroeg het aantal werkende leden
nog slechts vijftien. Ook de na Defesche
aangetrokken directeur Barbe had zich in-
middels alweer teruggetrokken.

Met het aantrekken van Pieter Gielen als
nieuwe directeur ging de Mastreechter
Staar een ongekende bloeiperiode tege-
moet. Na een reorganisatie van de vereni-
ging werden door middel van een adverten-
tie in de Courier de la Meuse op 12 decem-
ber 1892 alle zangers in Maastricht uitge-
nodigd voor een algemene vergadering in
de grote zaal van café Dickhaut aan het
Vrijthof om het aantal leden uit te breiden.
Dat lukte. Na de vergadering telde de Staar
140 leden. De vernieuwde Mastreechter
Staar gaf op 27 april 1893 in de stads-
schouwburg van Maastricht haar eerste
concert. Er zouden nog vele volgen: Aken
(1895), Nijmegen (1896), Hasselt (1897) en
Breda (1897), vaak ter voorbereiding van
een concours: Mons (1894), Luik (1895) en
Aken (1897).

Verslag van het feestconcert.
De voorbereidingen

Er was een speciale feestcommissie be-
last met de voorbereidingen en het in
goede banen leiden van het concert. Op het
feestterrein in het kasteelpark werd een
kiosk gebouwd en aan de inwoners van
Eijsden werd gevraagd te vlaggen... "Zon-
dag zullen de meeste huizen gevlagd zijn,
onzen Maastrichter gasten ter ere, en 't
feestterrein, alsook 't gansche dorp zullen
een vroolijk gezicht opleveren..."6

Men verwachtte een enorme toeloop.
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Dit leidde ertoe dat men ging onderhande-
len met de directie van de spoorlijn Luik-
Maastricht. Dit resulteerde in drie extra
treinen: een vanuit Maastricht (de trein
waarmee het zanggezelschap zou arrive-
ren), één vanuit Visé (voor de Belgische
toehoorders) en een vanaf Eijsden (om de
Mastreechter Staar is avonds met aanhang
naar Maastricht terug te brengen).

De advertentiecampagne
Aan het feestconcert, dat gehouden werd

op zondag 5 september 1897 in het park
van het kasteel van Eijsden en dat opgeluis-
terd zou worden door de Mastreechter
Staar en de beide harmonieën van Eijsden,
ging een uitgebreide advertentiecampagne
vooraf. Op 21 augustus startte men met
een bescheiden aankondiging in de Lim-
burger Koerier en het Dagblad van Maas-
tricht.7 Deze werd weldra gevolgd door een
grotere annonce in beide kranten waarin
ook het programma van de Mastreechter
Staar was opgenomen alsmede de vertrek-
tijden van de extra treinen.8 Inmiddels
waren ook de plaatselijke correspondenten
actief geworden.

Het programma
De plaatselijke correspondenten van de

Limburger Koerier en het Dagblad van
Maastricht lieten zich niet onbetuigd. ln de
zaterdageditie van de Limburger Koerier
van 28 augustus9 werd onder "Kunst en
Wetenschap" meer informatie gegeven
over het totale dagprogramma en werd de
12

lezers een warm welkom toegeroepen. ln
het Dagblad van Maastricht verscheen een
en ander zelfs in dichtvorm in een “Welkom
Aan de Staar".10

We laten nu de anonieme correspondent
aan het woord.9
"De Staar zal om half drie aan 't Station
Eijsden aankomen; daar wordt ze afge-
haald door de beide harmonieën en tegen
drie uur zal een schitterende optocht door
het dorp naar het grafelijk kasteel worden
georganiseerd. ln de ruime Cour d'hon-
neur zal haren leden, door onzen Burge-
meester, den Hooggeboren Graaf de Ge-
loes, de eerewijn aangeboden worden en
zal de receptie gehouden en het beroemde
zangercorps welkom geheten worden.
Beide Harmonieën openen het feest met

Gemeente Eijsden.
._O_

ZONDAG 5 SEPTEMBER' om 4 uur (lokaal)
GßoßT

In het prachtige park van het
Grafelijk Kasteel,

door de beroemde ZANGVEREENIGING
ffiastrsechtar Staar

(180 executanten).
Eerevaorzitter: de HeerPYLß, Burgemees-

ter 'van Maastricht, lid der Eerste Kamer
der Staten-Generaal.

Voorzitter: de Heer J. VAN POPPEL.
Directeur: de Heer P. GIELEN. `
1e Prijs, Valkenburg 1886; le Prijs,` le

divisie en internationale prijs Mons 1894;
1e Prijs, division dlexcellenee, Lnik 1895;
ls Prijs, eeredivisie, Aken 1897.' Met medewerking der beide

Harmonlen van Eijsden.
De MAS'IREECHTER STAAB zal de vol-

gende koren zingen:
„lm-aal" (Concours Mons) A. TiLMAN.
„lawaii/ion”(Concours Luik) L. Jottum.
„Ohoeurs des Pdlerim uit

lumihâuser” R. WAeN IR.
„La Chanson des Vagues (Con-"

cours Aken) F, RIGA. .
„Les Emigi-ands Irlandais” i' . H. GEvu'm'.

ENTREE 30 üEN'l'.
_0-

n- EXTRATREINEN = 1m Mm.
irish: vertrek 215, aankomst Eijsden 2.30;
2de Visé vertrek 2.45, aankomst Eijsden
2.b1; 3de Eijsden, vertrok 9.10, aankomst
Maastricht 9.25. .267 '0, ' /tåß



'WenumV AAN nr. sTAAn
in Eijsden op 5 September.

3 - 8 ~ 109)
`fllnssehen groenend loof verscholen,
Wsnr de Mass in Limburg treedt,
Ligt mijn Eijsden, 't schoone dorp-ken,
Dat langs de oever zich verbreedc;
Wijd vermomd door 7t goud der kersen,
Door zijn Gralntijk Kasteel.
Wijd vermaarä, als 'u oord., waar Muzen
lk een ofi'er valt \en deel.

Welkom daar, Mssstrichtseho Zangä'sn,
Zonen van de Starresteë, ,_
Die heur Staar deed gloedvol schittren,
Han-.r bekroont met eertrofeel
›Welkom, welkom hier ín Eijsden le
Jubelt landzaar en gel;uur,
Die de rijkdom van uw tonen
Straks ontgloeit in geestdrít'tsvuurl'

Als ,Israël“ tier „es m Rex“ zal weerklinken,
En -Tannhäuser's (Jhoetu'fll onze harten

[ontrouw
De ›Invoo-;tien“ wellnst van tonen doet-›

[drinken,
›Ls Chanson des Vagues- de orkaan ons

[doet loeien.
En de „Emigrants“ diep onze ziele beroert,
Wen, zangren, uw lledren den boezem

[doen gloeienl

Want schoon is uw kunst, zij, der zielen
[ver-fokking,

Verhetfend den geest boven stotkring der._ 1M.Bevrudend van boei en malerievordrukking!
O, Maasstad, wat schittert. uw Stanr in

__ [den donk'ron.
Wat strijden uw Zonen met adellijk Iweerd,
In glanzend trofee doen ze uw Sterre fier

[flonk'renl

„Welkom dan, Maastrichtsche Zang'renl'
Klinkt ,t nlom uit vol gemoed;
Welkom in ons zuidelijk dorpken,
Waar Ge een breeds schaar ontmoet,
Vrienden, die verlangend beiden
Near uw tonen, machtig, schoon,
Die Germaen en Belg verwennen,
Spanden van uw Steur de kroon!

Welkom, Keurtroep, Limburgs Zonen
'l'rotsch is Limburg op uw roem,
Trotsen op lauwren, die Gij pluktet,
Gij, van Neerlands koor de bloeml
Welkom aan de Zuider-grenzen!
Toon aan laminaat en gebunr,
Dat. steeds in de Stam' blütt gloeien
't Heilig, heilig lang'renvuurl

H.

twee haarer beste stui-.ken, waarna de
Staar zal zingen het schoone Bijbelsche
koor: "Israel es tu Rex"; daarna de heerlijke
“Invocation” van Jouzef, en als slot van 't
eerste deel “Choeurs des Pélerins" uit
Tannhaüser, drie tot godsdienstige ziels-
verheffing stemmende koren. Het tweede
deel opent de beroemde sociëteit met
"La Chanson des Vaques", de prachtige
schepping van Riga, om te sluiten met het
schoone koor: "Les Emigrands lrlandais".
Vier nummers geven dan onze Harmonieën
nog ten beste, alles bij program, op het
feestterrein te bekomen, breeder omschre-
ven en van den volledigen tekst der 5 koren
voorzien. Waarlijk wie genieten wil van
heerlijken zang en welluidende muziek, die
verzuime niet Zondag 5 September Eijsden
met een bezoek te vereeren. Daar valt te
hooten en te genieten in het groenende en
bloeiende park van Eijsdens monumentaal
kasteel, langs de boorden der Maas, onder
het lommer der prachtige lanen. Maas-
tricht zal dien dag aan het lieve grensdorp
zijn contingent leveren, en Luik en Visé zul-
len hunne zonen in Eijsden zien verbroede-
ren met de muzikale zonen van Zuid-Lim-
burg..."

De uitvoering
Het concert werd op de kiosk in het kas-

teelpark gegeven. Men was dus sterk af-
hankelijk van het weer. De dagen vooraf-
gaand aan het concert waren nietal te best,
reden waarom de correspondenten hoop-
ten "dat 't nog al wispelturig weder der
laatste dagen vaster moge worden dan zal
dit feest prachtig slagen..."11 De weergo-
den hebben echter niet geholpen. Het in de
Limburger Koerier verschenen verslag
van het concert laat daar geen twijfel over
bestaan.12 We laten dit verslag nu volgen.
"...Eijsden, 7 september. Voor ”t groote
Feestconcert was 't weder, helaas, Zondag
niet gunstig. Dreigde de hemel den gehee-
len voormiddag, even voor 't aankomen der
Staar begon hij zich te ontlasten. En on-
danks dat werd er nog feestgevierd; en al
hebben de toehoorders in regen en wind
in het doorweekte park onder hun eigen
dak moeten volhouden, wie volgehouden
hebben zijn niet teleurgesteld. Ontvangen
aan 't Station met vreugdesalvo's en feest-

13



muziek, met een welkomstgroet door de
heer Schippers, lid der Feestcommissie
trok de Staar, voorgegaan en gevolgd door
de feestmarschen spelende harmonieën
door 't verdere dorp naar het kasteel. Harte-
lijk werden de beroemde zangers hier ver-
welkomd door den hooggeboren Graaf
de Geloes. Weer daverde 't geschut, de
eerewijn werd gedronken, en na een harte-
lijk wederwoord van den gevierden Presi-
dent, den heer Van Poppel, trok men naar
't feestterrein, dat ondanks den aanhou-
dende regen, reeds een duizend (III) toe-
hoorders bevatte (waaronder de eere-voor-
zitter van de Maastrichter Staar, de burge-
meester van Maastricht, H. Pijls, die zich
niet door het slechte weer had laten af-
schrikken).13 Eerst voerden beurtelings onze
beide flinke harmonieën eenige stukken_
uit; en toen ademloose stilte: de Staar hief
aan. Achtereenvolgens was 't de "lnvoca-
tion", het "Choeur des Pélerins", tel-
kens daverend geapplaudieerd. Toen eene
korte pauze, waarna het prachtige "La
Chanson des Vaques" en de "Emigrands".
Voor het laatste stuk betrad de hooggebo-
ren Graaf de kiosk en reikte onder passen-
de bewoordingen de heer Gielen een fraai
bronzen beeld, een geschenk der Feest-
commissie, over: de "Renomme" van La-
porta.14 Voor den beroemden kunstenaar-
directeur eene welverdiende hulde. Nog
gaf iedere harmonie een stuk ten beste:
haren beiden Directeurs werd eveneens
een geschenk aangeboden; en voldaan,
ondanks de norsche buien der natuur, ver-
liet men 't feestterrein, om, beter be-
schermd, in café's van Eijsden de pret voort
te zetten. Te spoedig arriveerde de extra
trein van 9 uur 10, die de Maastrichtsche
zangers vervoerde, onder 't hoera-geroep
der Eijsdenaren aan 't Station, die de blijde
hoop koesteren een volgend jaar bij guns-
tiger weer met de Staar dit verbroederings-
feest te herhalen...“.

Henk Boersma
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Kasteel Eijsden met tuinen. Ansichtkaart uit circa 7904, ín zwart-wit. Uit-
gave van Th. Theunissen, éditeur. (Collectie H. Boersma)

Noten:
1. Feestprogramma ter gelegenheid van het 90-

jarig bestaan der Koninklijke Oude Harmonie
van Eijsden, 1874-1964, Eijsden 1964.
Idem 100-jarig bestaan, Eijsden 1974.

2. Gedenkboek en feestgids uitgegeven ter gele-
genheid van het 75-jarig bestaansfeest der Ko-
ninklijke Harmonie "Ste. Cécile", Eijsden 1955.
Idem 90-jarig bestaansfeest, Eijsden 1970.
Idem 100-jarig bestaansfeest, Eijsden 1980.

3. Feestgids ter gelegenheid van het 65-jarig be-
staan, Koninklijke Zangvereniging Mastreechter
Staar, 1883, Maastricht 1948.

4. J. van Lieshout, Ste. Cécile, De rode draad, Eijs-
den 1980, pag. 16 en 17.

5. De Staar, Uitgave van de Stichting Historische
Reeks Maastricht, nr. 14, 1983. pag. 7-16.

6. Limburger Koerier van 3 september 1897.
7. De advertentie verscheen in het Dagblad van

Maastricht op 21 en 25 augustus 1897. ln de Lim-
burger Koerier verscheen ze op 21 augustus 1897.

8. De advertentie verscheen in het Dagblad van
Maastricht op 28 augustus 1897. In de Limburger
Koerier op 30 augustus en 4 september 1897.

9. Limburger Koerier van 28 augustus 1897.
10. Dagblad van Maastricht van 3 september 1897.
11. Limburger Koerier van 3 september 1897.
12. Limburger Koerier van 8 september 1897.
13. Dagblad van Maastricht van 6 september 1897.
14. Volgens vriendelijke mededeling van de heer

J.A.J. Braeken, beheerder van het archief van de
Mastreechter Staar, is dit beeld niet meer in het
bezit van de vereniging.

N.B. De hiervoor geciteerde dagbladen zijn aanwe-
zig in de Stadsbibliotheek Maastricht op de af-
deling Documentatie Limburg.



Kwartierstaat van H.J.L.M. Boersma deel 6

Toelichting

ln dit deel van de kwartierstaat worden de
voorouders van Amelia Theunissen (kwar-
tier 61; zie U.E.V., nr. 1,oktober 1977, pag. 16)
beschreven. Zij behoort tot een autochtone
Eijsdense familie, waarvan de leden ove-
rigens niet altijd deze naam hebben ge-
dragen.

Volgen we de spellingsvarianten van
deze familienaam vanaf de oudste kerkre-
gisters van de parochie Breust (vanaf circa
1635) dan komen we o.a. de volgende spel-
lingswijzen tegen: Teunen, Thunen, Thue-
nen, Teunens, Theunens, Theunis, Tunis-
sen, Teunussen, Teunissen en Theunissen.

Volgens Crott (zie U.E.V., nr. 37, maart
1987, pag. 21 en 22) zou deze geslachts-
naam afgeleid zijn van de voornaam van de
vader van de eerste naamdrager. Deze zou
dan Anthonius geheten hebben.

Generatie Xll

XII-3904
Antonius Teunen.
Vermoedelijk gehuwd te Breust in januari
1636 met Elisabetha Packe (Anthonius
Thunen).
Kinderen:
a. Thuenen, Pascasius, gedoopt te Breust

op 11-9-1639. Overleden op 24-4-1703
(parochie Breust) (Passchasiua Teunis-
sen).

b. Tunissen, Joanna (Jehenna Teunens).
Overleden op 15-1-1705 (parochie
Breust).

c. Teunen, Anthonius, gedoopt te Breust
op 5-8-1646. Volgt onder Xl-1952.

XII-3905
Elisabetha Packe.
Vermoedelijk identiek met N.N. Saben. Ge-
huwd met Antonius Teunen.

XII-3906
Aegidius Cuenen.
Geboren omstreeks 1610. Gehuwd met
Christina Cloeten (Clooten).
Kinderen:
a. Cuenen, Joannes, gedoopt te Breust op

2-5-1635.
b. Cuenen, Maria, gedoopt te Breust op

8-10-1637. Gehuwd met Teunis Teunis-
sen. Volgt onder Xl-1953.

c. Cuenen, Catharina, gedoopt te Breust
op 5-8-1639. Gehuwd te Eijsden op
29-1-1668 (ondertrouwd op 14-1-1668)
met Gerard Benedijks.

d. Cuenen, Henricus, gedoopt te Breustop
7-1-1643. Huwde achtereenvolgens met
Gertrudis Telmans, Joanna Ausems
(Asems) en Mechtildis Huijtts (Hoeffs).
Hij overleed op 1-9-1733 te Caestert
(Breust) Mechtildis overleed op 25-4-
1733 te Caestert (Breust).

Vermoedelijk ook nog:
e. Caunen, Direcus. Gehuwd te Breust op

7-9-1675 met Elisabeth Linsens.
f. Cauwen, Winandus. Gehuwd te Eijsden

op 16-6-1686 (ondertrouwd op 1-6-1686)
met Stijn Ernst (= Christina Arnoldts
(Ainens) = Christina Brenders? :Chris-
tina Duckers?).

XII-3907
Christina Cloeten (Clooten).
Gehuwd met Aegidius Cuenen.

XII-3908
Joannes Hauben.
Gehuwd met Magdalena Cupers.
Kinderen:
a. Hauben, Joannes, gedoopt te Breust op

24-1-1645. Gehuwd te Breust op 17-11-
1675 met Eilida Fraikin (Joannes Hu-
bens). Zie onder X-1014 en X-1015 in
U.E.V., nr. 30, augustus 1985, pag. 24.

b. Hubens, Gerardus, geboren omstreeks
1646. Volgt onder Xl-1954.

XII-3909
Magdalena Cupers.
Gehuwd met Joannes Hauben.

Generatie Xl

Xl-1952
Anthonius Teunen (Teunis Teunissen;
Theunens).
Geboren te Caestert en gedoopt te Breust
op 5-8-1646. Gehuwd te Eijsden voor de
dominee op 9-11-1670 (ondertrouwd op
19-10-1670) met Maria Cuenen. Deze laat-y
ste overleed op 19-9-1675 waarna hij her-
trouwde met Gertrudis Hallers, vroed-
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vrouw. Gertrudis Hallers is gedoopt te
Breust op 20-7-1631 en is een dochter van
Leonardus Hallers en Maria N.N. (vermoe-
delijk Lutemans). Zij overleed te Caestert-
Eijsden op 29-6-1708.
Anthonius Teunen overleed te Caestert-
Eijsden op 27-11-1719.
Kinderen uit eerste huwelijk (alle geboren
te Caestert):
a. Teunussen, Antonius, gedoopt te Breust

op 16-3-1671. Vermoedelijk jong over-
leden.

b. Teunussen, Egidius, gedoopt te Breust
op 10-12-1672. Volgt onder X-976.

c. Teunens, Elisabeth, gedoopt te Breust
op 14-5-1675. Vermoedelijk jong over-
leden.

Kinderen uit tweede huwelijk (alle gebo-
ren te Caestert):
d. Teunussen, Anthonius, gedoopt te

Breust op 23-1-1677. Gehuwd met
Sophia Lenders (Leenen), gedoopt te
Breust op 22-7-1688, dochter van Joan-
nes Leenen en van Gertrudis Mouset.
Zij overleed te Eijsden op 3-5-1727.
Anthonius Teunussen hertrouwde voor
de pastoor te Breust op 10-8-1728 en op
die dag ook voor de dominee te Eijsden
(ondertrouwd op 24-7-1728) met Catha-
rina Clooten (Cloeten). Zij was geboren
te Eijsden en gedoopt te Breust op
20-11-1700, dochter van Christianus
Cloeten en van Margaretha Herf. Zij
overleed te Eijsden op 6-12-1761. Antho-
nius overleed te Eijsden op 27-7-1773
(Anthonius Teunussen alias Theunens).

e. Teunens, Maria, gedoopt te Breust op
10-2-1678. Gehuwd te Breust met dis-
pensatie wegens bloedverwantschap in
de derde graad op 21-2-1708 met Gode-
fridus Geurten van Caestert. Zij overleed
te Caestert-Eijsden op 5-3-1746, hij
overleed te Caestert-Eijsden op 27-10-
1756.

f. Teunens, Elisabetha, gedoopt te
Breust op 11-11-1680. Vermoedelijk
overleden vóór 11-5-1683.

g. Teunens, Elisabetha, gedoopt te Breust
op 11-5-1683. Ongehuwd. Overleden te
Caestert op 6-12-1715 aan de gevolgen
van typhus.

Xl-1953
Maria Cuenen (Marij Ceunen; ook wel
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Maria Clooten naar haar moeders naam).
Gedoopt te Breust op 8-10-1635. Gehuwd
met Anthonius Teunen. Zij overleed te
Caestert op 19-9-1675.

Xl-1954
Gerardus Hubens (Houben).
Gedoopt te Breust op 24-1-1645. Gehuwd
met Catharina Gilis (Gilissen). Na haar
overlijden hertrouwd met Maria Terf (Tefs)
te Breust op 8-2-1701 en te Eijsden op 20-2-
1701 (ondertrouwd op 6-2-1701). Maria
Terf, geboren omstreeks 1662, overleed
te Eijsden op 20-11-1726. Gerardus Hu-
bens overleed te Eijsden op 4-10-1716.
Kinderen uit eerste huwelijk:
a. Hubens, Magdalena, geboren te Eijsden

en gedoopt te Breust op 19-5-1678.
Volgt onder X-977.

b. Houben, Martha, gedoopt te Breust op
25-1-1684. Vermoedelijk overleden op
5-10-1702 te Eijsden.

Kinderen uit tweede huwelijk:
c. Houben, Joannes, gedoopt te Breust op

15-6-1702.
Vermoedelijk ook nog:
cl. Houben, Wilhelmus, gedoopt te Breust

op 27-8-1703 (als moeder vermeld:
Maria Lammen). Gehuwd te Breust op
24-2-1727, idem te Eijsden voor de domi-
nee op 23-2-1727 (ondertrouwd op 7-2-
1727) met Beatrix Knibbens, gedoopt te
Breust op 21-1-1707, dochter van Joan-
nes en van Maria Mertens (bij doop:
Maria Joanna Beatrix). Hij overleed op
7-3-1750 te Eijsden. Zij overleed op
18-6-1779 te Eijsden.

Xl-1955

Xl-1955
Catharina Gilis.
Eerste echtgenote van Gerardus Hubens.

Generatie X

X-976
Egidius Teunussen.
Gedoopt te Breust op 10-12-1672. Gehuwd
te Breust op 11-6-1700 met Magdalena
Hubens (Houben). Gehuwd te Eijsden op
13-6-1700 (ondertrouwd op 29-5-1700).
Hij overleed te Caestert-Eijsden op 4-8-
1743.



Kinderen (alle geboren te Caestert-Eijsden):
a. Tenussen, Maria, gedoopt te Breust op

14-4-1701.Vermoedelijkjong overleden.
b. Cuenen, Catharina, gedoopt te Breust

10-8-1703. ln de doopakte is waarschijn-
lijk een fout gemaakt. De naam van haar
vader is daarin Egidius Cuenen in plaats
van Egidius Teunussen!

c. Theunissen, Anthonius, gedoopt te
Breust op 19-11-1705. Volgt onder lX-
488.

d. Theunissen, Gerardus, gedoopt te
Breust op 31-7-1708.

e. Theunissen, Maria, gedoopt te Breust
op 13-1-1727. Overleden te Caestert-
Eijsden op 13-1-1727.

f. Theunissen, Magdalena, gedoopt te
Breust op 12-4-1714.

g. Theunissen, Elisabetha, gedoopt te
Breust op 23-1-1717. Gehuwd metJaco-
bus Jeuckens alias Leenen te Breust op
26-8-1742. Deze overleed op 26-2-1750
te Caestert-Eijsden. Zij hertrouwde op 26-
9-1751 te Breust, idem te Eijsden op 27-9-
1751 (ondertrouwd op 8-9-1751) metGo-
fridus Ludovicus Schiffelaers (Schiffe-
Iers). Zij overleed op 7-7-1759, waarna
Schiffelers hertrouwde voor de pastoor
te Breust op 3-2-1760 en voor de domi-
nee te Eijsden ook op die dag (onder-
trouwd op 19-1-1760) met Petronella
Brouers (Breuers). Zij overleed op 16-
10-1798 (Brauwers) te Caestert-Eijsden.
Hij overleed op 1-12-1812 te Caestert
(Eijsden).

h. Theunissen, Egidius Anthonius, gedoopt
te Breust op 4-3-1719. Overleden te
Caestert-Eijsden op 22-12-1726 aan de
gevolgen van dysenterie.

X-977
Magdalena Hubens.
Gedoopt te Breust op 19-5-1678. Gehuwd
met Egidius Theunissen. Overleden op
4-11-1761 te Neercaustert (Laag Caestert).
Op 22-3-1751 (RAL, notarieel archief, inv.
nr. 206, notaris Th. van derWood) legateert
zij ten gunste van haar dochter Elisabeth
(weduwe van Jacobus Jeukens alias Lee-
nen) een stuk Breuster weide ter grootte
van 151/2 roeden in consideratie nemen-
de de goede diensten en opwagtinge door
haere dogter aen haer beweesen Hier-

voor moest Elisabeth echter wel na het
overlijden van haar moeder 434 gulden aan
de overige erfgenamen overhandigen. Met
dit stuk land als onderpand werd door Eli-
sabeth een lening van 200 gulden aange-
gaan tegen 5% van Frederik Wilhelm Wijnt-
gens, gereformeerd predikant te Eijsden.
ln deze notariële akte liet Magdalena ook
nog vastleggen datzij door desen laats-
ten oorlog (bedoeld is de Oostenrijkse
Successie-oorlog van 1740-1748) en door
het afsterven van haeren man ten deelen
geruineert, en in eenen gedelaboreerde
staat vervallen is
Zie ook handtekening.
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X-978
Lambertus Meertens (Mertens).
Geboren omstreeks 1685. Gehuwd te
Breust op 1-3-1710 met Elisabeth van Gul-
pen. Voor de dominee te Eijsden gehuwd
op 2-3-1710 (ondertrouwd op 15-2-1710).
Overleden op 17-1-1730 te Eijsden.
Kinderen (alle geboren te Eijsden):
a. Meertens, Gertrudis, gedoopt te Breust

op 30-11-1710. Overleden op 26-2-1713
te Eijsden.

b. Meertens, Henricus, gedoopt te Breust
op 9-10-1712. Overleden op 30-12-1712
te Eijsden.

c. Meertens, Gertrudis, gedoopt te Breust
op 15-7-1714. Volgt onder lX-489.

d. Meertens, Anna Maria, gedoopt te
Breust op 11-3-1717.

e. Meertens, Maria, gedoopt te Breust op
13-9-1718.

f. Meertens, Laurentius, gedoopt te Breust
op 9-8-1720.

g. Meertens, Elisabetha, gedoopt te Breust
op 10-2-1723.

h. Meertens, Joanna, gedoopt te Breust op
12-7-1725.

i. Meertens, Lambertus, gedoopt te Breust
op 30-3-1728. Overleden op 5-10-1735
te Eijsden.

X-979
Elisabeth van Gulpen.
Geboren omstreeks 1691. Gehuwd met
Lambertus Meertens. Overleden op 14-8-
1735 te Eijsden.

17

afvófL.



X-982 = X-1022
Henricus van Gelabbeek (van Gelabben).
Kinderen onder andere:
c. van Gelabben, Margareta, gedoopt te

Breust op 12-1-1 707. Volgt onder lX-491.
Voor verdere beschrijving zie onder X-1 022
in U.E.V., nr. 30, augustus 1985, pag. 25 en
26.

X-983 = X-1023
Joanna Waelpots (Walpott).
Gehuwd met Henricus van Gelabbeek.
Voor verdere beschrijving zie onder X-1023
in U.E.V., nr. 30, augustus 1985, pag. 28.

Generatie IX

lX-488
Anthonius Theunissen.
Gedoopt te Breust op 19-11-1705. Aldaar
gehuwd op 26-11-1735 met Gertrudis
Meertens. Voor de dominee te Eijsden
gehuwd in november 1735 (ondertrouwd
op 5-11-1735). Hij overleed op 26-3-1765 te
Eijsden.
Kinderen (alle geboren te Eijsden):
a. Theunissen, Magdalena, gedoopt te

Breust op 13-8-1736. Overleden op 10-9-
1736 te Eijsden.

b. Theunissen, Maria Elisabeth, gedooptte
Breust op 15-8-1737. Overleden op 30-8-
1737 te Eijsden.

c. Theunissen, Egidius, gedoopt te Breust
op 20-10-1738. Volgt onder VIII-244.

d. Teunissen, Elisabetha, gedoopt te
Breust op 23-2-1741. Overleden op 5-4-
1741 te Eijsden.

e. Theunissen, Maria Franciska, gedoopt
te Breust op 28-5-1742.

f. Theunissen, Elisabeth, gedoopt te Breust
op 30-5-1744.

g. Theunissen, Magdalena, gedoopt te
Breust op 18-2-1747. Overleden vóór
1751.

h. Theunissen, Magdalena, gedoopt te
Breust op 2-5-1751. Overleden op 9-5-
1761 te Eijsden.

i. Theunissen, Lambertus,
Breust op 30-3-1754.

j. Theunissen, Joannes Josephus, gedoopt
te Breust op 19-3-1757.

k. Theunissen, Joanna, gedoopt te Breust
op 9-6-1760.

gedoopt te
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IX-489
Gertrudis Meertens (Mertens).
Gedoopt te Breust op 15-7-1714. Gehuwd
met Antonius Theunissen. Overleden op
13-3-1775 te Eijsden.
lX-490
Joannes Cardous (Cardaus).
Gehuwd te Breust op 2-7-1738 met Marga-
retha van Gelabben. Hij overleed vóór 6-7-
1749.
Kinderen:
a. Cardous, Henricus, geboren te Eijsden

en gedoopt te Breust op 16-3-1739.
b. Cardous, Joanna, geboren te Eijsden en

gedoopt te Breust op 9-9-1740. Volgt
onder VIII-245.

c. Cardous, Paulus, overleden op 1-10-
1749 te Eijsden ongeveer 11 jaar oud.

lX-491
Margareta van Gelabben (van Gelabeeck).
Gedoopt te Breust op 14-12-1704. Gehuwd
1) met Joannes Cardous en 2) met Jan
Simens (gehuwd te Breust op 6-7-1749).
Zij overleed op 9-7-1763 te Eijsden.

Generatie Vlll
VIII-244
Egidius Theunissen.
Geboren te Eijsden en gedoopt te Breust
op 20-10-1738. Landbouwer, cabaretier
(herbergier). Gehuwd te Breust op 25-9-
1763 met Joanna Cardous. Voor de domi-
nee- te Eijsden gehuwd op dezelfde dag
(ondertrouwd op 10-9-1763). Overleden te
Eijsden in de Dorpstraat op 29-7-1826.
Kinderen (alle geboren te Eijsden):
a. Theunissen, Maria Gertrudis, gedooptte

Breust op 9-9-1764.
b. Theunissen, Margarita, gedoopt te

Breust op 23-4-1766. Overleden op 1-6-
1769 te Eijsden.

c. Theunissen, Antonius, gedoopt te
Breust op 12-9-1767. Overleden op 1 1-1-
1768 te Eijsden.

d. Theunissen, Joannes, gedoopt te Breust
op 30-10-1768. Overleden op 15-11-1768
te Eijsden.

e. Theunissen, Elisabeth, gedoopt te
Breust op 18-11-1769.

f. Theunissen, Joanna, gedoopt te Breust
op 16-11-1772.

g. Teunissen, Maria Magdalena, gedoopt
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te Breust op 10-3-1775. Overleden te
Eijsden op 6-5-1776.

h. Teunissen, Margareta, gedoopt te
Breust op 30-6-1777.

i. Teunissen, Petrus, gedoopt te Breust op
11-3-1780. Volgt onder VII-122.

j. Teunissen, Magdalena, gedoopt te
Breust op 2-2-1783.

k. Teunissen, Anna Barbara, gedoopt te
Breust op 15-9-1785.

VIII-245
Joanna Cardous.
Geboren te Eijsden en gedoopt te Breust
op 9-9-1740.Gehuwd metEgidiusTheunis-
sen. Cabaretière (herbergierster). Over-
leden te Eijsden op 29-9-1816.

Generatie Vll

VII-122
Petrus Teunissen (Theunissen).
Geboren te Eijsden en gedoopt te Breust
op 11-3-1780. Oefende het beroep van
schipper uit en was tevens koopman in
steenkolen. Huwde voor de eerste maal te
Eijsden op 12 Fructidor an Xll der F.R.K.
(30-8-1801) met Maria Elisabeth Dolmans
(volgt hierna onder VII-123). Hij huwde
voor de tweede keer te Eijsden op 6-9-1827
met Maria Catharina Pinckaers (Pinckaerts),
geboren te Gronsveld op 14-10-1795,
dochter van Johannes Pinckaers en Elisa-
beth Schrijnemaekers, landbouwers te
Maarland. Zie ook handtekening.

4,2/

Kinderen uit zijn eerste huwelijk:
a. Theunissen, Egidius, geboren te Eijsden

"op. die Maese" op 21 Floréal an X der
F.R.K. (11-5-1802). Vertrok als soldaat
naar Namen. In 1836 was hij aldaar in
garnizoen bij het 2de regiment jagers te
paard.

b. Theunissen, Maria Catharina, geboren
te Eijsden "op die Maese" op 6-11-1804.
Gehuwd te Eijsden op 11-1-1825 met
Petrus Pieters (zie onder Vl-62 in U.E.V.,
nr. 39, september 1987, pag. 18), zoon
van Theodorus Pieters en van Maria
Beatrix Corvers. Zij overleed te Eijsden
op 18-4-1826 in de Kerkstraat (thans
Kerkstraat 21). Haar nalatenschap be-
stond uit het zevende deel van de onver-

deelde boedel van haar ouders (Memo-
rie van Successie d.d. 4-6-1827, ressort
Maastricht).

c. Theunissen, Joanna, geboren te Eijsden
"op die Maese" op 27 Prairial an Xlll der
F.R.K. (16-6-1805). Gehuwd te Eijsden
op 20-1-1832 met Andreas Schroen
(Schroun), geboren te Eijsden op 20-5-
1804, zoon van Bartholomeus Schroen
en van Gertrudis Schwaenen (Zwanen),
landbouwers. Zij overleed in de Dorp-
straat op 18-6-1874, hij overleed aldaar
op 1-4-1888.

d. Theunissen, Maria Elisabeth, geboren
te Eijsden'lop die Maese"op11-10-1806.
Gehuwd te Eijsden op 10-2-1841 met
Hendrik Pacquaij, geboren te Breust op
31-3-1815, schoenmaker, zoon van
Renier Pacquaij en van Agnes van der
Cruijs. Zij overleed te Eijsden op 28-9-
1847. Hendrik Pacquaij hertrouwde met
Anna Josephina Roushop, dochter van
Jan Roushop en van Elisabeth Huijnen.
Hij overleed te Eijsden op 1-11-1890.

e. Theunissen, Petrus, geboren te Eijsden
"op die Maese" op 12-4-1806. Schipper
te Eijsden. Ongehuwd. Hij verdronk op
22-12-1832 in de Maas. Zijn stoffelijk
overschot spoelde aan bij Lanaye op
22-1-1833.

f. Theunissen, Maria Anna, geboren te
Eijsden “op die Maese" op 12-4-1812.
Aldaar overleden op 8-5-1812.

g. Theunissen, Amelia, geboren te Eijsden
"aan de Maas" op 13-10-1813. Gehuwd
te Eijsden op 8-11-1831 met Hendrik
Schroen. Volgt onder Vl-61.

h. Theunissen, Wilhelmus, geborente Eijs-
den "aan de Maas" op 14-1-1816. Schip-
per en kroeghouder, wonende aan de
de Vroenhof. Gehuwd te Eijsden op
20-4-1843 met Elisabeth Claessen, ge-
boren te Oost op 30-4-1 815, dochter van
Jan Claessen (niet die) en van Maria
Anna Piters. Hij overleed op 26-6-1865,
zij overleed op 4-6-1872. Beiden over-
leden te Eijsden.

Kinderen uit het tweede huwelijk van Pe-
trus Theunissen:
i. Theunissen, Johannes Antonius, gebo-

ren te Eijsden in het pand Kerkstraat 21
op 26-1 1-1826. Schipper en koopman in
steenkolen van beroep. Gehuwd te Eijs-
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den op 23-8-1849 met Johanna Bovij,
geboren te Eijsden op 22-10-1825, doch-
ter van Arnoldus Bovij en Maria Catha-
rina Theunissen. Hij overleed op 1-12-
1887, zij overleed op 4-6-1890. Beiden
overleden te Eijsden.

j. Theunissen, Anna Elisabeth, geboren te
Eijsden in het pand Kerkstraat 21 op
20-1-1830. Gehuwd te Eijsden op 23-11-
1855 met Martinus Johannes Nijsten,
geboren te Eijsden op 6-11-1830, land-
bouwer en koopman in fruit, zoon van
Michaël Nijsten en van Maria van Aubel.
Zij overleed op 26-9-1894 te Eijsden.

k. Theunissen, Johannes, geboren te
Eijsden in het pand Kerkstraat 21, op
26-11-1831. Koopman in steenkolen,
ongehuwd overleden op 16-12-1869 te
Eijsden.

Petrus Theunissen kocht op 17 maart 1817
van Henri Felser een huis met aanhorighe-
den aan de Kerkstraat te Eijsden (huidige
pand Kerkstraat 21) voor de prijs van 4088
franken en 88 centimes (RAL, notarieel
archief, notaris G. Straet, toen residerende
te Mesch). Voor gegevens over de bouwge-
schiedenis van dit pand alsmede voor ge- ,
gevens over de eigenaren en bewoners
ervan zie U.E.V., nr. 40, december 1987,
pag. 4-11.
Na zijn overlijden op 11-9-1835 besloten
de erfgenamen over te gaan tot de open-
bare verkoop van het pand. Het werd ver-
kocht door zijn tweede echtgenote voor
6000 franken (RAL, notarieel archief, nota-
ris J. Piters, residerende te Eijsden) op
28-10-1835. Op 28-10-1840 hertrouwde ze
te Eijsden met Jean Jockin, geboren te
Eijsden op 21-3-1814, zoon van Paulus
Jockin en van Maria Gertrudis Wassender.
Hij was van beroep expediteur bij het kan-
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toor der in- en uitgaande rechten te Eijs-
den, gevestigd "aan de Maas". Naderhand
ook steenkolenhandelaar. Petrus Theunis-
sen overleed zoals gezegd op 11-9-1835.
Zijn nalatenschap omvatte behalve het
pand Kerkstraat 21 verder:
1. een stuk bouwland op den Voerweg; een

stuk bouwland aan het Kruisweegsken;
een stuk bouwland op 't Veldje; een
beemd aan den Maaskant; een stuk ak-
kerland op den Voerweg en een stuk
akkerland in het Moulingerveld;

2. vijf achtsten deel in: akkerland in de
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Steenkuil; akkerland aan het Molen-
weegsken en bouwland in het Caestert- y
veld;

3. een achtentwintigsten deel in: bouwland
in de Beesepoul; akkerland in den Win-
kel; een weide op 't Veldje en bouwland
in het Caestertveld (RAL, Memorie van
Successie d.d. 20-2-1836, ressort Meers-
sen.

Maria Catharina Pinckaers overleed te
Eijsden op 25-10-1869. Het pand Kerk-
straat 21 kwam toen in bezit van haar zoon
Johannes Antonius Theunissen (aange-
kocht op 23-5-1870; RAL, notarieel archief,
notaris F.A.H. Brouwers, residerende te
Gronsveld).
Jean Jockin overleed te Eijsden op 6-12-
1891.

VII-123
Maria Elisabeth Dolmans.
Geboren te Eijsden en gedoopt te Breust
op 21-5-1774, dochter van Petrus Dolmans
en van Maria Catharina Tosses (Tossis).
Haar voorouders worden in deel 7 van deze
kwartierstaat beschreven. Gehuwd met
Petrus Theunissen. Overleden te Eijsden
op 7-4-1819 in het pand Kerkstraat 21.
Haar nalatenschap omvatte:
1. een huis met twee tuinen te Eijsden;
2. een stuk land te Caestert onder Breust;
3. een stuk land te Eijsden, genaamd Eijs-

denerland;
4. een gedeelte van haar sterfhuis;
5. een gedeelte van land gelegen aan het

Molenweegsken te Eijsden; V
6. een gedeelte van land aan hetHaagsken

onder Breust;
7. een gedeelte van land gelegen te Caes-

tert onder Breust. (Memorie van Succes-
sie d.d. 7-10-1819, ressort Meerssen).

Generatie Vl

Vl-61
Amelia Theunissen.
Geboren te Eijsden "aan de Maes" op
13-10-1813. Gehuwd te Eijsden op 10-11-

_ 1831 met Hubert Schroen (kwartier Vl-60).
Zijn voorouders worden in deel 8 van deze
kwartierstaat beschreven.
Amelia overleed te Eijsden op 7-5-1891.

H.J.L.M. Boersma
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Eijsden in de Limburger Courier

ln Nederland hebben de Fransen het
dagbladzegel ingevoerd. Het dagbladzegel
hield een stempel in op de titelpagina van
een krant als bewijs dat de krant belasting
had betaald. Het dagbladzegel maakte de
kranten zeer duur. ln Nederland werd het
pas in 1869 afgeschaft, in België daarente-
gen bijvoorbeeld al in 1848.

Per 1 juli 1869 toen de "vuile vingers van
de fiscus", zoals men dat destijds noemde,
van de krantenpagina's verdwenen, kwa-
men de kranten onder het bereik van meer
mensen dan alleen de gegoeden. Het be-
tekende datde Nederlandse dagbladonder-
nemingen en journalisten meer oog en
vooral meer geld en ruimte voor een goede
en gevarieerde berichtgeving kregen.
Lokaal nieuws van vooral de kleinere
plaatsen kreeg voor 1869 geen of weinig

Eijsden werd voor het eerst vermeld op
21 september 1870, met het nieuws dat er
een wild varken gesignaleerd was. Kenne-
lijk kwamen toen nog wilde zwijnen in onze
directe omgeving voor.

Regelmatig zult U in dit tijdschrift onder
de krantenkop van destijds een rubriek
aantreffen met Eijsdens nieuws van toen.
We beginnen met de jaren 1870 en 1871.

Nico Duijkers
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koper. Nu ze voor meer lezers bereikbaar
werden, kwamen ook onderwerpen aan
bod als: huis en gezin, school, arbeid,
volksgezondheid en volksvermakelijkheden.

De Limburger Courier, een te Heerlen
verschijnend weekblad, dat vanaf juli 1870
tweemaal per week uitkwam, werd overi-
gens in 1869 duurder. Ze kostte toen 60
cent per drie maanden tegen voordien 50
cent, maar ze bood daarvoor ook meer.
Vanaf vrijdag 2 juli 1869 werd begonnen
met het plaatsen van de rubriek: "Lokaal en
Provinciaal Nieuws". ln het begin werden
hoofdzakelijk nog berichten van grote ste-
den als Maastricht, Heerlen, Roermond en
Sittard opgenomen, maar niet lang daarna
kwamen de gebeurtenissen van de kleine
plaatsen ook aan bod. De Limburger Cou-
rier verscheen overigens in april 1847 voor
het eerst onder die titel en schakelde in
oktober 1868 van de Duitse op de Neder-
landse taal over. Systematisch heb ik al de
uitgaven over dejaren 1870 - 1898, die zich
in het Rijksarchief in Limburg bevinden,
doorgenomen op nieuws over Eijsden. De
berichten houden ons een spiegel voor van
het leven in die tijd. Sommige berichten
zijn interessanter dan andere, niettemin is
alles opgenomen wat ik maar over Eijsden
kon vinden. Zo ontstaat tevens een indruk
wat men destijds journalistiek van belang
vond en wat niet.
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Eijsden, 17 Sept. Dezer dagen tot gisteren
toe, is een bijzonder groot wild varken,
dwalend in den omtrek dezer gemeente be-
speurd worden.

(L.C. woensdag 21 september 1870)

(INGEZONDEN)
Eijsden, 16 Oct. Kwamen er, in het vorige
jaar, sommige stukken voor in een zeker
weekblad, wegens het slechte dirgéren der
bestuurderen „jegens onbegaanbare voet-
paden, het bij avond niet verlichten der
straten", kunnen wij met groot genoegen
thans mededeelen, dat aan dit alles veel
zeer veel verbeterd wordt. Zoo heeft het vo-
rige jaar, het zoogenaamde Bad eene
groote verandering ondergaan, en met
zooveel juistheid gemaakt dat den ontwer-
per allen lof toekomt, en de huizen die voor-
heen aan de gevaren der Maas en deszelfs
ijsgangen blootstonden, thans geheel ge-
vrijwaard zijn. En dit jaar, en wel thans wor-
den de vervallen straten in zulk een toe-
stand gemaakt dat men zich in eene groote
geplaveide kamer zoude wanen; dat dit
alles voor Eijsden eene groote verandering
is, zullen het best de vreemde bezoekers
dezes dorps ondervinden, wanneer zij te-
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genwoordig den weg betreden van het Sta-
tion naar Eijsden, die benevens de straten
eene groote verbetering ondergaan heeft,
en zoo het Edel Bestuur alhier zoo voort-
gaat, zal Eijsden niet meer naar een dorp
gelijken, maar weldra het aanzien eener
stad verkrijgen.

(L.C. woensdag 19 oktober 1870)

Eijsden. Toen hier voor eenige jaren het
groote fabrijk opgeheven werd, hebben
vele arbeiders dit dorp verlaten, hetwelk
voor Eijsden vele schade berokkende.
Thans echter wordt in deze leemte weder
voorzien, want de Heer Rocour, ingenieur
te Luik, is in het begin dezes zomers alhier
begonnen eene Zinkwitfabrijk, naar het
Amerikaansche stelsel, op te rigten, het-
welk spoedig voltooid zal zijn en dan zal
zonder twijfel Eijsden spoedig weder in die
welvaart verkeeren, waar vele plaatsen te
vergeefs naar uitzien.

(L.C. zaterdag 22 oktober 1870)

Eijsden, 2 Nov. De vorige week had de
maand October het aanzien gekregen van
eene regte wintermaand, want de sneeuw-
vlokken vielen eenige uren in zulk eene
massa en digte drommen neder, dat: zoo
het niet geregend zoude hebben, de sneeuw
zeker een halve voet hoog zoude liggen, en
door het vele regenen is de Maas alhier ge-
heel buiten hare oevers getreden.

(L.C. woensdag 2 november 1870)

Eijsden, Op Vrijdag den 4 dezer kwam al-
hier bij het station, een persoon, welke een
paard presenteerde te verkoopen; het dier
droeg alle kenteekenen van in den oorlog
geweest te zijn, voornamelijk aan de hoef-
ijzers en daar er bij nog eene wond in de
zijde, welke naar aller vermoeden een sa-
belhouw moest zijn. De persoon vertelde
het paard opgevangen te hebben op het
Broek (een stuk weiland) te Gronsveld, en
daar hij geen gretige koopers vond, ver-
kocht hij het, den heer Doctor te Eijsden
voor tien franken, met dat accoord echter,
wanneer de eigenaar mag tot opvordering
komen, hij hetzelve terug zal moeten ge-
ven, en dat de verkooper de tien franken
zoude behouden, en op dezen voorslag
werd de koop gesloten. Zondag echter

kwam de eigenaar ter opvordering van zijn
paard, hetwelk hij op de markt te Luik ge-
kocht had, en dat hem uit de weide ont-
loopen was; nu moest de kooper het paard
afstaan, en kreeg slechts vijf franken tot
vergoeding van voeder en stalling.

(L.C. woensdag 9 november 1870)

Eijsden. De vorige week werden eenige in-
gezetenen alhier, des avonds laat uit hunne
warme kamers, en sommige uit hunne bed-
den gelokt, door een hevig kloppen op
deuren en vensters, men hield dit voor aar-
digheid van sommige straatjongens. Zon-
dag avond echter werd het bijkans huis aan
huis herhaald, en wel met zulk een geweld,
dat men vreesde de deuren te openen.
Maandag morgen echter bleek het dat het
bij het kloppen alléén niet gebleven is, maar
dat hier en daar de blaauwe steenen trap-
pen geheel en met geweld omver getrokken
waren. Wij moeten deze baldadigheden
toeschrijven aan het vele drinken of door
het verwijderd wonen der politie, wij hopen
echter dat deze baldadigheden een einde
zullen hebben.

(L.C. woensdag 9 november 1870)

Eijsden, 22 Nov. Heden heeft de overvaar-
der van hier naar La Naye, J. Schroen een
drenkeling opgevischt. Na de gewone
kleeding en dikke schoenen scheen het een
arbeider te zijn. Het lijk was reeds in verre
staat van ontbinding en den ingezetenen
alhier onkenbaar.

(L.C. Iwoensdag 30 november 1870)

Eijsden. Hebben wij meermalen melding
gemaakt, dat alhier eene zinkwit-fabriek
zoude tot stand komen, kunnen wij met
genoegen mededeelen, dat trots de groote
tegenwerking van sommigen, die in den
verkeerden waan verkeerden, dat het scha-
delijk zoude zijn voor velen; hetzelve is
eindelijk voltooid, en met het vervaardigen
van zinkwit is deze week een begin ge-
maakt, waar nu verscheidene ledige han-
den uit dit dorp en omliggende plaatsen
werk vinden, en zonder twijfel zal dit werk
vergroot worden en in geenen deele on-
voordeelig voor Eijsden zijn.

(L. C. zaterdag 4 februari 1871)
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Eijsdenland. Naar wij vernomen hebben,
zijn alhier verscheidene huizen verkocht,
welke zullen dienen tot het oprigten van
eene ijzerfabrijk.

(L.C. zaterdag 4 februari 1871)

Eijsden. Tusschen hier en Visé, op de zoo
genaamde Schans, is jl. Zondag een lijk uit
de Maas gevischt; het was een bejaard man,
en na onderzoek is gebleken dat hij van
Maastricht was gekomen, en aldaar zijne
schulden voldaan had aan docter en apo-
theker, doch op zijne terugkomst zekerlijk
door de duisternis misleid in de Maas ge-
raakt en het met zijn leven moest betalen.

(L.C. zaterdag 4 februari 1871)

Eijsden. Wederom is ons dorp versierd ge-
worden. Toen het vorige jaar de Wel. Eerw.
Heer van Oppen kappellaan te Eijsden tot
pastoor te Breust benoemd werd, en de
Eerw. Heer kapellaan aldaar tot dezelfde
betrekking te Eijsden, was de benoeming
voor een nieuwen kappellaan te Breust
noodig, waartoe de eerw. Heer Boosten
benoemd werd; daar het echter aan eene
kappelanij ontbrak moest genoemden heer
zich zoolang met der woon te Eijsden ves-
tigen. Thans is echter in deze behoefte
voorzien, en prijkt Breust met eene nieuwe
kappelanij, waarheen de Eerw. heer Boos-
ten bereids door de jeugd van Eijsden is
naar toe gebragt geworden en deze hun
een' genoeglijken avond verschaft heeft.

(L.C. zaterdag 18 maart 1871)

Eijsden, 8 April 1861. Heden middag heeft
zich in het gehucht Caastert, den 48jarigen
weduwnaar W.T. vier jeugdige zoons na-
latende, bij middel van worging het leven
benomen.
Dezen zelfmoord wordt aan verstand ver-
bijstering toegeschreven.

(L.C. woensdag 12 april 1871)

Eijsden-Caestert, 7 Mei. Heden morgen
had de arbeider F., bij het laden van mest
op eene schuit, het ongeluk op eene plank
uit te glijden, met het ongelukkig gevolg,
dat hij in het water viel, door den stroom
werd meegesleept, en verdronken is. Het
lijk is nog niet gevonden.

(L.C. zaterdag 13 mei 1871)
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- Gisteren werd Eijsden door eenige
jongelieden van het Belgische dorp Moe-
lingen bezocht, om het hollandsche bierte
proeven. ln twist geraakt met eenige jonge-
lingen van hier, die gewoonlijk met messen
voorzien zijn, bekwam een Moelinger een
gevaarlijken messensteek. De dader is on-
bekend.

(L.C. zaterdag 13 mei 1871)

INGEZONDEN
Eijsden, 18 Mei 1871. ln uw geëerd blad van
13 dezer wordt Eijsden op eene valsche
wijze vergruisd, en Eijsdner jongelingen
in een hatelijk daglicht gesteld.
Men gelieve te weten, dat geen vreedzamer
vlek langs den Maasoever gelegen, bestaat.
Dan zij stellig overtuigd, dat de Eijsdener
jongelingen volstrekt nimmer van messen
of dolken voorzien zijn.
Elk vreedzaam burger wordt dus uitgeno-
digd, dit schoone Maasland te komen
bezichtigen en hij zal van de zuivere waar-
heid volkomen overtuigd zijn.

(L.C. zaterdag 20 mei 1871)

INGEZONDEN.
Eijsden, 22 Mei 1871.
Eere aan de Waarheid.
Na het ingezonden stuk, in uw geacht en
veelgelezen blad van den 20 dezer gelezen
te hebben, kan ik mij als onpartijdig per-
soon niet weerhouden den geachten inzen-
der te antwoorden.
Dat in no. 13, Eijsden op eene valsche wijze
verguisd, en deszelfs jongelingen in een
hatelijk daglicht gesteld worden, zoude ik
niet weten waarom! Of meent de geachte
inzender, dat hetgeen in no. 13 vermeld,
onwaarheid is?
Dat bedoeld artikel gebeurd is, is de volle
waarheid, dat een schoenmakers zoon van
Moelingen, bekend in Eijsden onder den
naam van Geuveke, een wonde in de dij
bekomen heeft is evenmin laakbaar, of dat
nu van messen of dolken komt, of wel van
iets anders, dat wil en kan ik niet beoor-
deelen.
Nu moet de inzender niet meenen dat hier
de Eijsdener jongelingen in het algemeen
bedoeld worden, verre van dit, en stem
volkomen toe dat Eijsden een vreedzame
vlek is, en ook dat elk vreedzaam burger dit



schoone Maasland mag komen bezoeken
en beoordelen, want in den tegenwoor-
digen tijd, kan zelfs deze vlek Goddelijk
schoon genoemd worden.
Ontvang, Mijnheer de Redacteur, de opreg-
te dank van uwen trouwen lezer.

A. l Z.
(L.C. woensdag 24 mei 1871)

Eijsden, 22 Mei. De Elft of Meivischvangst,
die wegens het hooge water der Maas,
bijna een maand later begonnen is dan
gewone jaren, heeft tot heden toe nog niet
veel opgeleverd, van daar ook dat de prijs
nog al aanzienlijk hoog blijft, men betaald
gemiddeld fr. 1,50 per stuk.

(L.C. woensdag 24 mei 1871)

ElJSDEN, 10 Juni. Laatstleden Zondag
is het aan de waakzaamheid der ambtena-
ren gelukt wederom eenig gedistileerd in
beslag te nemen hetwelk door middel
eener pont van La Laye over de Maas naar
Eijsden werd gebragt.

(L.C. zaterdag 17juni 1871)

ElJSDEN, 2 Julij. Heden morgen ver-
scheen alhier vroeg aan het station een
vigilant welker plaatsen door eenige hee-
ren ingenomen waren, wier getal bij aan-
komst des treins vermeerderde. Bedoeld
rijtuig kwam van Luik en de passagiers
hadden het voornemen om hier een duël te
doen plaats hebben namelijk op Neêr-
landsch grondgebied; maar toen het plaat-
selijke bestuur hiervan kennis kreeg,
moesten zij onzen dierbaren bodem verla-
ten, om die met geen onschuldig bloed te
bezoedelen. Het gezelschap was voorzien
van eenen arts en de noodige getuigen.

(L.C. zaterdag 8 juli 1871)

EIJSDEN. Dat het voorjaarsweder ook hier
veel invloed heeft uitgeoefend op het fruit,
blijkt uit de hooge prijzen die reeds op he-
den voor de kersen besteed worden, want
die kersen, welke andere jaren 13 tot 20
franken per 100 kilos opbragten, worden
op heden met graagte voor 40-45 franken
verkocht.

(L.C. 8 juli 1871)

Eijsden. Heden, den 9 Augustus gelukte
het den koninklijken Maréchaussees te

Eijsden een persoon in hechtenis te ne-
men, welke beschuldigd wordt van kinder-
roof. Nu zullen onze dorpbewoners meer
geruster hunne kinderen alleen durven
laten loopen en waarlijk, zij hadden daar-
voor gegronde redenen, te meer nog, daar
wij jl. Zondag eene waarschuwing en be-
zoek ontvingen van de Maréchaussees uit
het naburige België.

(L.C. zaterdag 12 augustus 1871)

Eijsden, 19 Septemb. In de omstreken al-
hier zijn op den openingsdag derjagt door
een jager geschoten 12 hazen en eenige
patrijzen. Bij de klachten over de schaars-
heid van het wild mag dit eene schoone
jagt genoemd worden.

(L.C. woensdag 20 september 1871)

Eijsden, 17 Oct. Maakten wij dezen zomer
melding van de schaarste opbrengst der
boomvruchten, van den anders zoo vrucht-
baren Maasoever, en daarbij de hoop ge-
vestigd hadden op de aardvruchten, kun-
nen wij thans mededeelen, dat wij ons in
deze verwachting zeer te leur gesteld zien,
daar hier een massa aardappelen meer
verbouwd zijn dan andere jaren, is de op-
brengst zoo gering dat ze voor eigen be-
hoefte nog bijna niet toereikend is, waar-
door de prijzen dan ook aanmerkelijk van
dat product gestegen zijn.
Ook de rogge- en tarweoogst liet veel, zeer
veel te wenschen over; sommige landbou-
wers hadden nog zooveel niet om den
akker we,er op nieuw te bezaaijen.

(L.C. woensdag 25 okt. 1871)

Eijsden, 17 Oct. Heden hadden wij het ge-
noegen, Z. Excell. den Commissaris des
Konings in ons midden te zien. Nadat Z. E.
de noodige registers in goede orde bevon-
den had en toen voor elk burger te spreken
was, is Zijne Edelmogende weder naar de
hoofdstad vertrokken.

(L.C. woensdag 25 oktober 1871)

Eijsden, 9 Nov. De trein, welke om 4 uur
2 min. te Eijsden arriveert, om vervolgens
naar Maastricht te vertrekken, had het
ongeluk om kort voor Eijsden van de rails
te geraken, zoodat de passagiers een op-
onthoud hadden, totdat er een ander loco-
motief aankwam, zoodat deze een uur later
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op de plaats der bestemming arriveerden.
Verdere ongelukken zijn er niet voorge-
vallen.

(L.C. zaterdag 11 november 1871)

Eijsden. Nadat onze geloovige dorpbewo-
ners zich heden op den 6n November naar
het Lof ter kerke begeven hadden, liet zich
eensklaps de kreet brand hooren.
Allen snelden toe, maar gelukkig was het
niet in onze gemeente. Het onheil vertoon-
de zich aan gene zijde der Maas, juist het
eerste gebouw aan die rivier gelegen. Stal
en schuur stonden reeds in volle vlam en
dreigden ook het gebouw te zullen vernie-
len, hetwelk door den landbouwer Caberg
bewoond werd. Maar snel als de wind, be-
gaven zich onze landweer met de spuit,
op een wankelend bootjeY dat hen over de
rivier moest brengen, naar de plaats des
onheils, alwaar door hunne hulp het be-
woonde huis van de vlammen gered is.

(L.C. zaterdag 11 november 1871)

L.C. dec. 1871.
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Kent u ze nog?

Twee foto's van de praalwagen van de
buurtschap Laag-Caestert voor de missie-
optocht georganiseerd door de parochie
Breust-Eijsden. Het ontwerp van de wagen
"Gaat en onderwijst alle volken" met cen-
traal de Christusfiguur was van de heer
Joseph van der Cruijs (nr. 22). De wagen
was versierd met "lisse" van aan de Maas.
Joseph van der Cruijs was ook degene die
als eerste in Eijsden begon met het maken
van bloemtapijten bij de rustaltaren voor de
jaarlijkse bronkprocessie.

Een foto is gemaakt bij boerderij Waterval
aan de Sint Martinusstraat bij de kerk van
B'reust. De andere foto is gemaakt voor het
huis van Zjang en Cornielie Schiffelaers-
Wolfs in Laag-Caestert. De paarden voor
de wagen waren Zjeuf Rompen (nr. 20) en

.'de wagen waren van Zjeuf Rompen (nr. 20)
en van familie Debeij uit Caestert. Op deze
foto is duidelijk te zien dat de Platanen-
bomen in de Graaf de Geloeslaan nog niet
waren aangeplant ter vervanging van de bij
de storm van 6 mei 1929 omgewaaide olmen.
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1. Johannes Schiffelaers (Zjeng van
Cornielie):

2. Johannes Theunissen (Zjeng van Cle-
ment);

3. Joseph Huijnen (Zjif "de Wiette" van 11.
Locht) 12.

4. Elisabeth Geurten (Lies van Sij) 1.3.
5. Joseph Crousen; 14.
6. Jeanne Rompen (Jeanne van Berb); 15-

. Martin Crousen;

. Joseph Wolfs (Zjeuve van de kuuëning):

. Pierre Crousen (paoter Crousen);
10. Theophile Smeets (Philke Smeets);

Johannes Crousen (Zjengske Crousen);
Pierre Rompen (Pierre van Berb);
Theodorus Schroen (Door Schroen);
Louis Huijnen (Louis van Locht);
Theophile Theunissen (Phil van Cle-

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ment);
Theodore Geurten (Theo van Sij);
Jeanne Klippert;
Nes Schroen;
Lies Thijssen;
Joseph Rompen (Zjeuf Rompen);
Henri Janssen (Janssen van 't kesjtiel);
Joseph van der Cruijs (Zjif van Sle-
meke);
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