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Van de redactie
Nu het jaar weer bijna voorbij is, bieden

wij u nummer 44 van "Uit Eijsdens Verle-
den" aan om in de komende dagen op uw
gemak te lezen.

Deze keer heeft de redactie voor u het
spannend relaas over de "Atlas“, een schip
dat tijdens de Eerste Wereldoorlog op won-
derbaarlijke wijze vanuit Luik door de Duit-
se verdedigingslinies wist te breken en, na
een enerverende tocht, de vrijheid in Eijs-
den kon bereiken. Een oorlogsverhaal uit
het leven gegrepen!

Als vervolg op het eerste deel, dat u in
"Uit Eijsdens Verleden" nummer 43 kon
lezen, treft u in dit nummer het tweede deel
(en tevens slot) aan van het verhaal over de
"Schietkelder" van de hand van Drs. L.B.M.
Verhart van het Rijksmuseum van Oud-
heden te Leiden.

ln dit nummer treft u een nieuwe serie
opmerkelijke feiten aan die eertijds ver-
meld stonden in “de Limburger Courier".
Bij lezing van deze door onze medewerker
Nico Duijkers verzamelde wetenswaardig-
heden waant u zich in het Eijsden van zo”n
honderd jaar geleden.

Het is inmiddelstraditie geworden om elk
jaar een terugblik te geven op wat tien jaar
geleden in Eijsden gebeurde. in dit num-
mer bieden wij u de kroniek van 1978 aan,
waarvoor ook nu weer de gegevens werden
vergaard door oud-burgemeester Wij-
nands.

Naar wij hopen, zult u dit laatste nummer
van 1988 met plezier lezen. Mocht u opmer-
kingen of vragen hebben, aarzel niet, neem
contact met ons op (zie laatste blad). Uw
inbreng blijft voor ons onontbeerlijk!

Tot slot wensen wij u zeer prettige feest-
dagen toe en alle goeds voor het nieuwe
jaar. Wij hopen ook dan weer op uw steun
te mogen rekenen en u te kunnen voorzien
van nieuwe nummers "Uit Eijsdens Verle-

uden .

Eijsden, december 1988. P.S.
ln dit nummer bevindtzich een dooronze

penningmeester reeds gedeeltelijk inge-
vulde acceptgiro, waarmee de donatie voor
1989 kan worden overgemaakt. Ook voor
1989 geldt nog steeds een minimumbedrag
van f 25,--. Voor studerenden geldt een
minimumbedrag vanf 12,50.



De tocht van Atlas V 3 januari 1917

ln augustus 1914 vielen de Duitse legers
België binnen. De Belgen moesten steeds
meer terrein prijsgeven en het land ging
verloren tot op een klein gebied na, ten
westen van de IJzer.

Hier aan de IJzer leverden de Belgische
troepen, met Franse steun, slag met de
Duitsers tussen 18 en 30 oktober 1914.
Hier konden de aanvallers de hardnekkige
weerstand van de Belgen niet overwinnen
en werden ze in hun opmars tot staan ge-
bracht. Het Belgische leger zou voor de
rest van de Eerste Wereldoorlog stand
houden achter de IJzer; het overige deel
van België bleef bezet gebied.

ln bezet België neemt in 1916 het aantal
werkelozen toe en de bezettende macht die
hun namen ingeschreven heeft in de regis-
ters van het Meldeamt, verzekert hun werk
te verschaffen in Duitsland, om de armen-
zorg te ontlasten. Het Meldeamt houdt
daarnaast ook lijsten bij met de namen van
mannen in de dienstplichtige leeftijd.

De onrust is enorm. Terwijl ze de grens-
bewaking van de vijand misleiden, probe-
ren vele jonge mensen de grens met het
vrije Nederland over te steken om zich bij
het Belgische legerte kunnen voegen en zo
te ontkomen aan tewerkstelling in Duits-
land of aan verplichte dienst in het Duitse
legen

Ontvluchten wordt echter steeds moei-
lijker. Transportmiddelen en wegen die
naar Nederland voeren worden streng
bewaakt en degenen die gedurende de
nacht door de grensstreek lopen doen dat
met gevaar voor hun leven.

De Duitsers hebben langs de grens drie
afrasteringen van prikkeldraad gespannen,
waarvan de middelste onder stroom staat.
Schildwachten, politiemannen, zoeklich-
ten en mitrailleurs versterken de bewaking.
Afzonderlijk of in groepjes trachten vluch-
telingen 's nachts de grens te passeren,
met hulp van inwoners van de streek. Som-
migen kopen schildwachten om, anderen
graven sleuven onder de driedubbele af-
rastering door, klimmen over het prikkel-
draad met behulp van een dubbele ladder,
knippen de draden door met scharen met
rubberen handvatten, of gaan met geweld,
de revolver in de vuist.

Velen sterven geëlektrokuteerd, verdrin-

De gemeente Luik heeft op kosten van de stad een gedenkteken laten
oprichten bij de opgang naar de brug op enkele tientallen meters van de
plek waar de roemruchte sleepboot vertrokken is. De brug draagt trouwens
de naam I'Pont de l'Atlas V".
Het gedenkteken is het werk van de beeldhouwer Oscar Berchmans en be-
staat uiteen zuil met daarop afgebeeld het schip dat de golven doorklieft
en daaronder, gehouwen in marmer, een beknopt verslag van de expeditie:
"Vanaf deze oever, onder vijandelijke bezetting, vertrok op 3-1-1917 om
middernacht, gebruik makend van het wassende water, de sleepbootAt/as
V onder het commando van zijn kapitein Jules Hentjens, initiatiefnemer
van deze expeditie, die beha/ve zijn bemanning 103 passagiers, van wie 94
recruten voor het front, naar Nederland bracht. VanafArgenteau gesigna-
leerd, achtervolgd door een gepantserde roeiboot - die in zijn kielzog ver-
ging - doorbrak de Atlas V de noodspoorbrug onder Visé, verbrak de ket-
ting en elektrische draden die een afsluiting vormden, boorde een ponton
bewapend met mitrailleurs in de grond, ontsnapte aan een hevige beschie-
ting en /andde zegevierend te Eijsden (Nederland) om 1 uur."
Foto: Jean Rethero, november 1988.

ken ofworden getroffen door kogels van de
schildwachten. Enkelen worden gevangen
genomen en veroordeeld tot dwangarbeid.
Zij zullen wegkwijnen in de Duitse deporta-
tieoorden.

Op de avond van de vierde februari 1918,
om ongeveer9 uur, storten vierjonge inwo-
ners van Visé zich in het ijskoude water van
de Maas. Ze zijn eerst over de drie afras-
teringen in Ternaaien geklommen en pro-
beren nu zwemmend aan de Duitsers te
ontsnappen. Drie'van hen bereiken levend
Nederlands grondgebied, maar hun kame-
raad, Leon Delcou rt, wordt door de stroom
meegevoerd en zijn lichaam wordt vier
weken later in Nederland teruggevonden...

Zo zijn er velen. De gevaren en het ge-
weld waren niet in staat de mannen die het
juk van de vijand niet zonder meer konden
duiden, in het land te houden.

Een van hen was Jules Hentjens, de on-



De scheepsbel van de
Atlas V is door de eige-
naar van de sleepboot
aangeboden aan O.L.
Vrouw van Banneux.
Zi/ is opgehangen aan
hoekmuur van “l'En-
clos St. Joseph" ter
rechterzijde achter het
huis van Mariette Bec-
co, aldus Eduard De-
hareng, schrijver van
l'Odyssee du remor-
queur Atlas V. Merk-
waardig is echter dat
de inscriptie nietAt/as V
vermeldt maarAt/as IV.
Foto: Willy Jeukens, no-
vember 1988.

verschrokken kapitein van de Atlas V. Hij
verrichtte op 3 januari 1917 een helden-
daad door met zijn sleepboot de waak-
zaamheid van de Duitsers te misleiden en
de Belgisch-Nederlandse grens over te
steken, terwijl hij 103 passagiers met zich
mee voerde, onder wie 94 rekruten voor het
front.

De inscheping
De reparatiewerken aan de Atlas V, die

nodig waren na moedwillige vernielingen
door de kapitein zelf, waren op kosten van
de Duitsers uitgevoerd en de sleepbootzou
spoedig weer in de vaart kunnen komen.
Omdat de Maas tussen Luik en Eijsden
slechts bevaarbaar was bij hoog water, was
het nodig het geschikte ogenblik af te
wachten om de ontvluchting te wagen.
Tegen het einde van december begon het
water van de rivier te stijgen en de kapitein
trof zijn laatste voorbereidingen.

Oordelend dat het ogenblik gekomen
was voor de Atlas V om zijn dienst
te hervatten, gaven de Duitsers op 3 januari
1917 aan Jules Hentjens het bevel om het
anker te lichten en de sleepboot naar An-
denne te varen. Hij antwoordde hen: “Ik

geef u mijn woord, dat ik morgen om 8 uur
het anker gelicht zal hebben."

En Hentjens zal woord houden. Op de
ochtend van die derde januari besluit hij
dezelfde dag om middernacht te vertrek-
ken naar Nederland, hoewel hij bang is dat
het waterpeil zal gaan dalen gedurende
die dag. Hij geeft het bevel om de machines
onder stoom te brengen. Koste wat kost,
deze nacht moet men het avontuur wagen!

Jules Hentjens is een patriot die door
moeilijkheden en gevaren gestimuleerd
wordt. Hij is de zoon van een schippers-
baas, 33 jaar oud en vader van drie kin-
deren.

Hij weet dat de scheepvaart op de Maas
in de periode van wassend water vol risi-
co's is en dat het moeilijk zal zijn alle ge-
vaarlijke ondiepten te vermijden. Op 30
december heeft hij zich verzekerd van de
medewerking van Charles Balbour, kan-
tonnier van de Waterstaat, die wegens zijn
functie de loop van de Maas goed kent.

Hij heeft de binnenzijde van het schip
laten blinderen en in het ruim ijzeren platen
laten neerzetten die later zullen moeten
dienen om de stuurlui te beschermen.

Op die derde januari wordt in de etalage
van de stoffenwinkel die gedreven wordt
door de zus van Jules Hentjens aan Place
du Marché in Luik, een vaas neergezet.
Dat is het langverwachte teken. Het hele
waarschuwingssysteem wordt op gang
gebracht. Koeriers haasten zich naar de
moedigen die besloten hebben de grens
over te steken met de Atlas V.

Langs verschillende wegen begeven de
kandidaten voor de ontvluchting zich naar
de afgesproken plaatsen van samenkomst
in de stad. Trouwe vaderlanders wijzen hen
de weg. Vandaar gaan ze voort, beschermd
door de duisternis, in de richting van Co-
ronmeuse. De meesten van hen vernemen
pas daar hoe en op welke plaats zij zich
moeten inschepen. ln drie uur tijd gaan,
alleen of ln kleine groepjes, 103 passagiers
met de grootste voorzichtigheid de sleep-
boot in. Het is een gevaarlijke operatie.
Alles verloopt vrijwel in stilte, want het gaat
erom niet de aandacht te trekken van de
Duitse schildwachten die aan de sluis van
het kanaal staan, op een plek waar de
meeste vluchtelingen voorbij moeten gaan.
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Een van de passagiers, de heer Lam-
brecht uit Herstal, heeft zijn indrukken
opgeschreven: "Het is 20.30 uur als wij met
onze vrienden in stilte, wind, motregen en
duisternis voortgaan. Wij naderen de sluis.
Een donker silhouet steekt af tegen de
grijze lucht. Het is de Atlas V, die onze
bevrijder zal zijn. We spreken het wacht-
woord uit, tonen een bepaalde speelkaart
en sluipen over de loopplank, ons van de
leuning bedienend. Wij verdwijnen in het
achterschip waar reeds een dertigtal me-
deburgers staat opeengepakt, angstig het
vertrek afwachtend. Er zijn er evenveel in
het voorschip. De laatste meldt zich om
22.30 uur. Terwijl de Duitsers van de post
op nog geen 50 meter afstand van ons
slapen als ossen, bromt de machine van de
Atlas en in het binnenste van de sleepboot
kloppen de harten van 103 Belgen een-
stemmig, bedwelmd door de hoop op een
nabije bevrijding. ...Een metaalachtig ge-
luid laat zich horen: we vertrekken? Neen,
het is loos alarm. Het zijn de stalen platen,
die men op de brug aanbrengt om de stuur-
man te beschermen..."

De tocht
Op het ogenblik dat de schildwachten

van de sluis van Coronmeuse hun postver-
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laten en vervangen worden door andere,
geeft kapitein Hentjens bevel de meertou-
wen door te snijden. Het is zeven minuten
voor middernacht. De Atlas V, die onder
stoom staat maar met de machines niet
ingeschakeld, glijdt in het woelige water
van de sterk gewassen Maas. Hentjens laat
zich een eind met de stroom meevoeren;
dan keert hij het schip langzaam om zijn as
en hij volgt de stroom, noordwaarts, in
plaats van stroomopwaarts te varen naar
Andenne, zoals de Duitsers hem bevolen
hadden. De handeling wordt snel en ge-
luidloos volbracht, zonder dat de schild-
wachten bij de sluis er iets van merken.

Als de boot in het midden van de stroom
is aangekomen worden de machines in
werking gezet en in de duisternis gaat het
naar de vrijheid of... naar de dood.

De mannen binnen in het schip wissen
zich het zweet van het voorhoofd; het is
drukkend. Een van de passagiers, die als
uitkijkpost dienst doet, waagt een kijkje
door een spleet en signaleert de verschil-
lende herkenningspunten: het huis Piquet,
de kolenmijn van Abhooz, die van De Hoop.
Dan meldt de uitkijk: “De brug van Wandre."
Op dat ogenblik geen woord meer. leder-
een houdt de adem in. De stuurman laat de
machines stilstaan om de Duitse schild-

De Atlas V, afgemeerd
te Eijsden. Op de brug
enkele
burgers.

Nederlandse



De weg van de Atlas V
vanaf Hennafle sous
Argenteau.

wachten niet te waarschuwen. Matroos
Raoul Lonqueville haalt de schoorsteen '

naar beneden omdat de doorgang onder
de brug te laag is in verband met het hoge
peil van het water. Enige minuten later
weerklinken er schoten. De schildwacht op
de brug heeft alarm geslagen. Maar verder
gebeurt er niets en de Atlas drijft stroom-
afwaarts. 200 Meter voorbij de brug geeft
de kapitein het bevel "Voorwaartsl" en de
machines worden weer op gang gebracht.

Ter hoogte van Hermalle doorboort een
zoeklicht, dat op het fort van Pontisse staat,
de duisternis met zijn lichtbundel en de
sleepboot tekent zich als een donker
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spookschip af midden op de rivier.
Omdat het water hoog staat is de stuw

van Hermalle-sous-Argenteau gestreken
en de sleepboot vervolgt zijn geweldig
roekeloze nachtelijke onderneming.

Vanaf twee oevers knettert nu het ge-
weervuur, maar zonder enige schade te
veroorzaken ketsen de kogels op de flan-
ken van de sleepboot af. Trouwens de
ijzeren platen die de stuurstoel omgeven,
vormen een afdoende bescherming voor
Hentjens, die zijn kleine boot met onver-
gelijkelijk meesterschap bestuurt.

ln het ruim, verlicht door een walmend
lampje, wachten de mannen af, sommige
zittend, andere staand. De hitte is verstik-
kend. Enkelen bidden en allen denken aan
de dierbaren, die zij zojuist verlieten, mis-
schien voor altijd.

Stroomafwaarts van Hermalle zet een
motorboot bemand door meerdere Duit-
sers en bewapend met een mitrailleur de
achtervolging in. Hij blijft enige tijd in het
kielzog van de sleepboot en verdwijnt dan
plotseling, opgeslokt door de golven. Maar
de sleepboot schiet met alle kracht vooruit.
De oeverbewoners, die het mitrailleurvuur
hoorden, haastten zich naar de ramen,
dachten dat ze een spookschip zagen en
vreesden een drama.

Nieuwe hindernissen doemen op bij het
naderen van het eiland Robinson te Vise.
Daar liggen in de stroom grindbanken en
eilandjes die ontweken dienen te worden,
anders wordt het een ramp. Maar de stuur-
man kent de Maas en haar klippen goed:
hij vaart rechtdoor verder. Hij weet heel
goed dat de stroom tijdens grote was ge-
noeg diepte heeft, om die eilandjes te ont-
wijken en de grindbanken te passeren.

Ook de stuw van Visé is gestreken. De
De Atlas V gaat er overheen met het gevaar
te pletter te slaan tegen de steenblokken
die de stuw beschermen.

Maar er zijn nog andere obstakels te
overwinnen. Voor de aanleg van het via-
duct van de spoorweg over de Maas stroom-
afwaarts van Visé is een hulpbrug gebouwd
door Russische gevangenen. De vorige
dag is Jules Hentjens de plek gaan verken-
nen waar deze hindernis met succes kan
worden genomen, want een berekenings-
fout kan een drama veroorzaken. Als de



sleepboot zich in razende vaart in een
pijler van de hulpbrug zou boren, zou het
met hem en zijn passagiers afgelopen zijn.
De brug heeft slechts 7 meter doorvaart,
terwijl de sleepboot een breedte heeft van
5,5 meter bij een lengte van 23,5 meter. De
lichtstralen van de schijnwerper van Pon-
tisse verlichten nog steeds de Atlas V en
volgen zijn hele loop. Voortdurend richt
een mitrailleur het vuur op het schip dat
met een vaart van 45 km per uur voort-
stoomt.

Als ervaren kapitein en met een onge-
hoorde durf stuurt Hentjens zijn vaartuig
door de middelste overspanning van de
brug. Maar door de kracht van de stroom
is de sleepboot een beetje van zijn koers
afgeweken en hij raakt een pijler! De brug
bezwijkt over een lengte van 20 meter en
rails, balken, dikke planken, mitrailleur en
soldaten die op de brug staan, storten in
het water. Planken en balken blijven haken
aan de bovenkant van de sleepboot. Op het
ogenblik van de botsing schreeuwt Jules
Hentjens: "Wij zijn verlorenl" De angst is
gelukkig van korte duur. ln het ruim zijn de
mannen ruw door elkaar geschud en tegen
elkaar geworpen, maar de boot heeft de
schok goed opgevangen; hij is sterken ver-
volgt zijn vaart.

Sinds de sleepboot ontdekt is, is er per
telefoon bij alle posten langs de Maas
alarm geslagen. ln alle haast hebben de
Duitsers die belast zijn met de bewaking
van de grensovergang, plaats genomen op
een ponton met schijnwerpers, bewapend
met mitrailleurs. Zij hopen de sleepboot
te kunnen stoppen door hem met kogels te
doorboren, maar Hentjens laat hen niet de
tijd doeltreffend in te grijpen. Het is een
kwestie van leven of dood, voor hemzelf en
voor al zijn passagiers. Hij vaart op het pon-
ton in en werpt schutters en mitrailleurs
door elkaar in het water. ln een oogwenk
is alles verdwenen.

Het laatste, maar ook het gevaarlijkste
obstakel moet nog overwonnen worden:
de elektrische kabel en de twee kettingen,
die de Duitsers over de rivier gespannen
hebben om elke doorvaart te verhinderen.

Het stalen monster gaat nog altijd voor-
uiten zijn vaart is niet te stuiten. Plotseling
een verschrikkelijke schok. De voorsteven
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van de Atlas V heeft zich hoog opgericht;
hij helt naar links, naar rechts en gaat weer
naar beneden. Een geweldige vlam voegt
haar schijnsel bij dat van de zoeklichten.
De schok is zo hevig, dat allen door angst
verlamd denken dat de sleepboot uitelkaar
springt en dat ze Zullen omkomen. Onmid-
dellijk daarna schreeuwt Jules Hentjens uit
alle macht: "Wij zijn geredl"

Gezond en vrij
De kogels treffen nog steeds de flanken

van de Atlas V, maar het is vergeefse moei-
te. Ze worden zeldzamer. Het geweervuur
heeft 20 minuten geduurd en daarna is er
stilte; de machines stampen zelfs niet meer.
Zonder dat de passagiers, die nog steeds
beschut in het ruim vertoeven, het besef-
fen, is de Atlas V Nederlands water binnen-

De Atlas V. Op de kade
staan Jet (links) en An-
na Warnier.

De Atlas V aan de Bat.



De Atlas V. Rechts op
foto café Warnier.

Noot:

Aan de basis van dit verhaal
"De tocht van de Atlas V"
ligt een publicatie van Edu-
ard Dehareng: l'Odyssee
du remorqueur Atlas V,
(Visé, z.j.). Dehareng be-
schrijft de odyssee met
grote aandacht voor vele
Waalse personen en fami-
lies, hun vaderlandse ge-
voelens en hun dappere
daden. Na vertaling uit
het Frans door mevrouw
C. Wolfs-Reijntjens volg-
de een ingrijpende bewer-
king door W. Jeukens met
de bedoeling het verhaal
ook interessant en lees-
baar te maken vanuit een
niet-Waalse benadering.

gevaren. Hij is eerst de aanlegplaats ge-
passeerd, heeft daarna een halve draai
gemaakt en ligt nu aan de wal niet ver van
café Warnier. Het is ongeveer 1 uur.

Als een lange triomfkreet weerklinkt de
sirene van de sleepboot in de nacht. De
inwoners van Eijsden schrikken wakker, zo
ook de talrijke Belgische vluchtelingen
die Eijsden herbergt. Een loopplank wordt
uitgelegd. De passagiers komen uit hun
schuilplaats en scharen zich rond de be-
manning. Zij zwaaien met zakdoeken.
Trillende kreten weerklinken: “Leve België,
Leve de Koningl" Ze worden door de echo
van de overkant van de Maas herhaald.
En terwijl de Duitsers zich rekenschap
geven van de trieste werkelijkheid van de
doorvaart van een verdacht schip, dwars
door het netwerk van hun verdediging,
komen de inwoners van Eijsden met hon-
derden toelopen en bezorgen de dappere
Belgen een geestdriftig onthaal.

Dan vindt er een aangrijpend schouw-
spel plaats, dat heel wat tranen doet vloei-
en. Een Belgische vlag, door de rekruten
uit Luik meegebracht, wordt ontplooid. De
blijdschap verandert in geestdrift als kapi-
tein Hentjens en alle ontsnapten een gloed-
volle Brabançonne aanheffen, gevolgd door
Valeureux Liegeois en Le chant des Wal-
lons.

ln café Warnier worden de vluchtelingen
bijzonder goed onthaald. Alle mensen
bieden spijs en drank aan en vragen naar

nieuws over familieleden die in België
achtergebleven zijn. iedereen wil vooral
het verhaal over de ontsnapping horen uit
de mond van de geredden zelf.

Op de morgen van de vierde januari
tegen zes uur begeven zich allen door
modderige straatjes naar de Zinkwitfabriek
waar te hunner ere een kleine receptie ge-
organiseerd is door directeur F. Pisart. Bij
het aanbreken van de dag gaan ze weer
naar de Atlas terug.

Op het eerste gezicht is er geen ernstige
schade aan de boot, behalve misschien on-
der de waterlijn. Een kogel heeft de wand
van de kolenbergplaats doorboord. Het
anker is verloren gegaan bij de aanvaring
met de hulpbrug in Visé en de bescherm-
haak die voor op de sleepboot geplaatst
was, is afgerukt. De schoorsteen, gemerkt
met een wit klaverblad, staat weer fier
rechtop. Hij is wat gedeukt en op verschil-
lende plaatsen doorboord. Enkele planken
en balken zijn aan de sleepboot blijven
haken.

Op de Belgische oever bekijken drie
punthelmen met verrekijkers de Atlas V,
onbereikbaar van hen gescheiden door de
bruin-gele golven van de Maas, terwijl zich
op Nederlands grondgebied een golf van
sympathie manifesteert. ln Ternaaien heeft
de bevolking ook het geknetter van het
geweervuur, het geloei van de sirene en
daarna de kreten en het gezang gehoord.
Van Ternaaien uit vertrekken, zo gauw de
nieuwe dag aanbreekt, koeriers naar Luik.
Onmiddellijk worden bloemen in de vaas
gezet in de etalage aan Place du Marché.
Zoals afgesproken passeren de familiele-
den van de ontsnapten over de stoep. Op-
gelucht en blij nemen ze zo kennis van de
stille boodschap.

De eigenaar van de Atlas V, de heer Gil-
man, werd door de Duitse overheid ge-
dwongen zich naar Eijsden te begeven om
zijn boot weer in bezit te nemen en naar
Luik terug te varen. Vier dagen later arri-
veerde de Atlas V weer in de stad van waar-
uit hij zijn gewaagde avontuur begon.

De vijand slaagde er tot zijn spijt niet in
ook maar iemand aan te houden van al de-
genen die hadden meegeholpen aan de
voorbereiding en het volbrengen van het
meesterstu k.
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EIJSDEN, 25 Maart. Als zeldzaam geval
wordt medegedeeld, dat de alhiergevestig-
de koninglijke maréchausé W. J. P., tot
dusverre VRoomsch Catholijk, gisteren de
Ned. Hervormde belijdenis heeft aange-
nomen.

(L.C. woensdag 27 maart 1872)

Eijsden, 31 Maart. Alhier circuleert eene
petitie, welke al reeds met verscheidene
handteekeningen voorzien is, en die eerst-
daags naar zijne Exell. den Minister van
Justitie zal verzonden worden, met het ver-
zoek, om den Notaris-Zetel, die vroegeral-
tijd hier gevestigd was en thans te Grons-
feld, weder naar deze gemeente over te
brengen.

(L.C. woensdag 3 april 1872)

CORRESPONDENTIE.
Wij ontvingen uit Eijsden een ingezonden
stuk, dat wij in zijn geheel om zekere gron-
den niet kunnen opnemen, toch in hoofd-
zaak op het volgende neerkomt:
,ln een berigt voorkomende in den Limb.
,CourierNo.25 dd.27 Maartjl.wordtgewag
gemaakt, dat de koninklijke Marechaus-
,see, P. tot de Nederl. Hervormde gemeente
,zou zijn overgegaan. Dit berigt is onjuist,
,daar bij vangeboorte protestant is, dus
,kon geen sprake meer zijn, dat P. de Her-
,vormde godsdienst nu zou aangenomen
,hebben, daar hij nooit eene ander religie
,dan die beleden heeft."
Evenwel wordt in het ingezonden stuk ook
melding gemaakt, dat de K. Marechaussee
P. nu en dan de Cathol. Kerk bezocht. Dit
juist heeft onzen geachten correspondent
van het vorige berigt op het dwaalspoor
gebragt; daar men P. dikwijls in de R. C.
Kerk zag, veronderstelde men, dat hij Ca-
tholijk was; nu men hem in den laatsten tijd
in de protestantsche kerk zag, ging het ge-
rucht door Eijsden, dat P. veranderd was
van geloof, dat onze correspondent ons ge-
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trouw, doch zonder argwaan als nieuws
mededeelde.

(L.C. woensdag 3 april1872)

ElJSDEN, De opdelvingen, die door het
omverhakken der boomen alhier ontstaan
waren, zijn bereids weder geplaveid, zoo-
dat ons dorp thans met eene sierlijke bree-
de straat prijkt.

(LC. woensdag 3 april1872)

Eijsden, 1 April. Dat de visch van Nederl.
grondgebied den Belgen goed smaken
moet, bewijst, dat zij eenigen tijd geheele
verzamelingen ons dorp komen bezoeken,
van hengel en aas voorzien en dan ”s avonds
rijk beladen met heerlijken snoek, die zij in
de Maas gevangen hebben, huiswaarts
keeren.

(LC. woensdag 3 april 1872)

Advertentiën.
' Dinar Gratis hulp is heden mijne innigst
geliefde Echtgenoota Helena Hertzdahl
voonpoadigjgverlost. van eene welgeschapen
dochter. '

Eijsden. dan 2 April l872,
M. de Haas.

Algemeene kennisgeving. `

(L.C. woensdag 3 april 1872)

Eijsden, 4 Mei 1872. Het moet voor den
Hoofdonderwijzer alhier een bijzonder
aangename gewaarwording zijn, zijn Hulp-
onderwijzer H. B. X. Reynartz een gunstig
examen in de Fransche taal in dit voorjaar
te hebben zien afleggen, en zijn kweekeling
W. Wolfs te zien benoemen als kweekeling
aan ”s Rijks Normaalschool te Maastricht.



Hartelijk geluk aan den Hr. Hoofdonderwij-
zer, onder wiens leiding zoowel Hulpon- `

derwijzer als Kweekeling hun doel bereikt
hebben.

(L.C. zaterdag 4 mei 1872)

Eijsden, 17 Julij. Heden tusschen 11 ure en
middag bemerkte men op het gehucht
Breust, een van dolheid verdachten hond,
welke er een meisje van omtrent 7 jaren
gebeten heeft.
Naar men zegt, zou het volgens alle waar-
schijnlijkheid dezelfde zijn, welken men in
Amby heeft bespeurd.
Een zoo even aan ons ingezonden berigt
bevestigt het bovenstaande met bijvoe-
ging, dat er 2 kinderen doordien hond zou-
den gebeten zijn. De hond, toebehoorende
aan den heer P. had zich des nachts weten
los te maken. Men was ter zijner vervolging
uitgetrokken, doch te vergeefs, daarhij wist
te ontkomen.

(L.C. zaterdag 20 juli 1872)

Eysden, 29 Julij. Gisteren avond omstreeks
8 uur ontstond er brand in de woning van
den heer Driessens te Caestert. gem. Eys-
den. Binnen weinig oogenblikken was het
geheele huis tot asch vernield. Het vee
werd gered, en was het ook gelukt de aan-
grenzende gebouwen te vrijwaren. Het huis
alleenig was verzekerd.

(LC. woensdag 30 juli 1872)

EIJSDEN, De heer Ftoucour, zinkwit-fabri-
kant alhier, heeft zich in het laatstder vori-
ge week met zijn gezin naar de stad Luik
begeven, zijn huis toevertrouwende aan
zijne dienstmeid. Vrijdag nacht echter,
werd het meisje, door een hevig kloppen
op deuren en vensters gewekt. Hierop
opende zij boven eene venster en ontwaar-
de drie personen, die verlangden binnen
gelaten te worden, hierop begon zij met
luider stem de buren te hulp te roepen,
waarop de nachtelijke bezoekers verdwe-
nen.

(L.C. woensdag 18 september 1872)

ElJSDEN. Bij de verkiezing voor een wet-
houder, de vorige week gehouden, is de
heer Peusen met algemeene stemmen her-
benoemd.
Zulks is zeer loffelijk en meldenswaardig,
omdat Z. Ed. deze eervolle post, reeds 45
achtereenvolgende jaren waarneemt.

(L.C. woensdag 18 september 1872)

Door het vertrek van den Heer Piters, Doc-
tor in de genees-, heel- en verloskunde, is
die betrekking alhier te Eijsden vacant; aan
deze betrekking is verbonden van wege de
Gemeente en het Armbestuur, buiten de
gewone visiten, eene som van 500 gulden.
Sollicitanten vervoegen zich bij den Burge-
meester te Eijsden.

(L.C. woensdag 11 december 1872)

OOST, (bij Eijsden), 22 Jan. Gisteren had
een jongen van 10 jaren het ongeluk van
met zijne linkerhand tusschen eene dorsch-
machiene te geraken, dat ten gevolge had,
dat hem zijne hand moest afgezet worden.

(L.C. zaterdag 25 januari 1873)

EYSDEN, 12 Mei. Men berekent de schade.
welke de nachtvorsten onlangs alhier aan
het fruit hebben te weeg gebragt, op ruim
100,000 frs.

(L.C. zaterdag 17 mei 1873)

EYSDEN, 10 Julij. Heden morgen ten 7 ure
ontstond een brand, waarvan de oorzaak
onbekend is. Het vernielende element heeft
4 huizen met bijna al de meubelen in asch
gelegd; een persoon heeft bij die ramp
ernstige brandwonden bekomen.
De bewoners dier niet tegen brandschade
verzekerde huizen bevinden zich van schuil-
plaats en levensmiddelen beroofd.

(L.C. zaterdag 12 juli 1873)

ElJSDEN, 25 Aug. Verleden Zaturdag is
brand uitgebroken in de zinkwit-fabriek
van den heer Rocour, gelegen aan het sta-
tion alhier.
De schade beloopt 8000 gulden. Alles is
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verzekerd.
(L.C. woensdag 27 augustus 1873)

- Door den brigadier der te Eijsden gesta-
tioneerde maréchaussee is jl. Zondag pro-
ces-verbaal opgemaakt tegen den pastoor
der R.K. gemeente aldaar, die, aan het
hoofd eener talrijke processie, uitgetrok-
ken is om de bedevaart naar het miraculeus
kruis in de St. Maartenskerk te Wijck te
gaan bijwonen.

(L.C. zaterdag 27 september 1873)
Het betreft hier een overtreding van het in
vroegere jaren zo beruchte processiever-
bod, welk verbod ook nu, formeel althans,
nog altijd van kracht is. Overtredingen van
dat verbod worden in Limburg echter na-
genoeg niet meer vervolgd.
ln deel 19 (pagina 505) van de Grote Neder-
landse Larousse Encyclopedie wordt hier-
over het volgende medegedeeld:
"Met processieverbod wordt in Nederland
bedoeld het in artikel 184 van de Grondwet
van 1848 vastgelegde verbod om buiten
gebouwen en besloten plaatsen openbare
godsdienstoefeningen te houden waar die
in 1848 niet gebruike/ijk waren.
Bij het overtreden van het processieverbod
is de verantwoordelijke geestelijke straf-
baar, maar het openbaar ministerie (de
officier van justitie) moet bewijzen dat de
processie niet gebruike/ijk was in 1848, een
bewijs dat voor onze zuidelijke provincies
moeilijk te leveren is. De katholieken be-
schouwen het verbod als een vernedering
en ervaren het als een miskenning van de
fundamentele vrijheden van de mens, zoals
die zijn vastgelegd in het Verdrag van Rome
van 1957. “

Dat tegen het houden op zondag 21 sep-
tember 1873 van de processie van Eijsden
naar Wijck-Maastrichtproces-verbaal werd
opgemaakt zal wel een gevolg zijn geweest
van het feit dat deze processie een nieuwe
processie was, althans een processie die in
1848 - anders dan de sacramentsprocessie
op Bronkzondag - nog niet gebruike/ijk
was.
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ElJSDEN, 25 Jan. Heden namiddag werden
alhier 2 kinderen door een kleinen zwarten,
dollen hond gebeten, waarna deze ont-
vlugtte. Verder beet hij nog 2 andere hon-
den, waarvan reeds een afgemaakt is.
ln weerwil van alle nasporingen is men er
nog niet in gelukt den woedenden hond
te achterhalen.

(L.C. zaterdag 31 januari 1874)
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(L.C. woensdag 13 mei 1874)
Het feest, waarvan hiervoren sprake is,
werd gehouden bij gelegenheid van het feit
dat het op 12 mei 1874 25 jaar geleden was
dat Willem lll (de vader van koningin Wil-
helmina) in de Nieuwe Kerk te Amsterdam
plechtig als koning der Nederlanden werd
beëdigd en ingehuldigd, nadat hij de rege-
ring reeds onmiddellijk na het overlijden
van zijn vader koning Wil/em ll op 17 maart
1849 aanvaard had.



Foto: Paul Rutten,
september 1988.

Vermeldenswaard is in dit verband dat ons
redactielid Rob Boersma enkele jaren ge-
leden bij het omspitten van de tuin achter
zijn toenmalige woning aan de Kerkstraat
een bronzen gedenkpenning heeft aange-
troffen, die aan de ene zijde voorzien is van
de tekst “Herinnering aan de 25 jarige re-
geering van Z.ll/l. Wil/em lll, koning der
Nederlanden", terwijl de andere zijde de
beeltenissen vertoont van de koning en van
zijn echtgenote, koningin Sophie.

OOST-EIJSDEN. Zaturdag avond lag een
jongen van 10 jaren, belast met het hoeden
der koeijen, op een weg te slapen. Eene kar
kwam aan en reed den jongen over het
hoofd heen, waardoor hij eene ernstige
verwonding heeft bekomen.

(L.C. woensdag 22 juli 1874)

Ailvcrlenliën.
Voorspoedig bevallen van een \velge-

schapen Doc/tienAXNA MARL-X BORGHANS,
geliefde Eclilgenoolo van

F. C. H. HAEYEN.
Eusm-:N (Maas), 5 Augustus I1874.

(L.C. zaterdag 8 augustus 1874)

EYSDEN, 25 Dec. De parochie Breust-Eys-
den vierde den 22h dezer het heugelijke
feest, dat de Eerw. Heer Van Oppen, pas-
toor aldaar, zijn 25jarig priesterschap her-
dacht.
De harmonie, vergezeld van de schutterij
van Oost, begaven zich naar de woning
van den algemeen beminden herder en
voerden eenige muziekstukken uit; kamers
werden den geheelen dag door gelost en
passende redevoeringen werden gehou-
den door de notabelen der parochie. De
geheele plaats vierde feest in beste orde.

(L.C. woensdag 30 december 1874)
De in Aalbeek (in de toenmalige gemeente
Hulsberg) op 13 maart 1825 geboren Louis
van Oppen werd op 22 december 1849 te
Roermond tot priester gewijd, waarna hij
per 1 januari 1850 benoemd werd tot kape-
laan te Breust.
Vanaf 1 december 1850 was hij bijna 15
jaar lang kapelaan van de parochie van
Sint-Servaas te Maastricht.
Per 10 maart 1865 werd hij benoemd tot
rector van het toenmalige rectoraat Eijsden
(Sint-Christinakerk), waarna hij per 1 april
1869 benoemd werd tot pastoor te Breust.
Hij bleef dit tot 1 januari 1887, toen hij pas-
toor-deken te Gulpen werd. Per 1 juli 1897
werd hij als zodanig gepensioneerd.
Hij werd toen de eerste rector van het
Ursulinenklooster te Eijsden en alzo de
eerste bewoner van de statige rectorswo-
ning, die de Zusters Ursulinen in 1895 voor
hun toekomstige rectoren naast de toen-
malige kapelanie aan de Breusterstraat
hadden laten bouwen.
Hij bleef rector tot zijn overlijden op 24 mei
1901. Hij werd begraven op het kerkhof bij
het Ursulinenklooster, waar zijn grafmonu-
ment nog altijd aanwezig is.

Nico Duijkers



Bewoningsresten uit prehistorie en middel-
eeuwen te Oost-Maarland, gem. Eijsden (L.) deel ll

Vuursteen (tig. 8, 9)

Tijdens de opgraving en de verkenning
door J.P. de Warrimont werden totaal 728
stuks vuursteen verzameld. De vondst-
situaties verschilden sterk. Naast het voor-
komen van door de natuur gevormde stuk-
ken in het colluvium, werden er artefacten
aangetroffen in de bovengrond, gracht,
waterput,_uitbraaksleuven en in de geul-
vulling.

Het materiaal is voornamelijk van het
type vuursteen dat voorkomt rond Rijck-
holt en Valkenburg. Een deel van de ge-
bruikte grondstof is op natuurlijke wijze
op de vindplaats terecht gekomen. Een
ander, klein deel lijkt dicht bij de bron ver-
zameld te zijn, hoogstwaarschijnlijk in de
vorm van mijnbouw. Door het weinig ho-
mogene karakter van de vondstgroep is een
systematische beschrijving van de techno-
logie niet zinvol. Volstaan zal worden met
het schetsen van de grote lijnen.

Naast ruwe onregelmatige afslagen
Worden ook klingen aangetroffen. Ditzelf-
de beeld keert terug bij de kernen. Het
merendeel van de kernen is onregelmatig
van vorm met meerdere, vrij slordig aan-
gebrachte, slagvlakken. We treffen ook
kernen aan die met name voor de klingpro-
ductie zijn gebruikt. Binnen deze laatste
groep kunnen twee basisvormen onder-
scheiden worden: allereerst kernen met
brede parallelle afslagnegatieven en als
tweede kernen met smalle afslagnegatie-
ven. Deze laatste bezitten vaak ook twee
tegenover elkaar liggende slagvlakken en
zijn zeer regelmatig van vorm (fig. 9: 3-7).

Hoewel er geen gedetailleerd onderzoek
is gedaan naar de slagtechniek is het op-
vallend dat veel afslagen sporen van slag-
vlakreductie vertonen. Sporen van gebruik
vertonen 44 artefacten. Hierbij zijn de
werktuigen niet inbegrepen. Dominerend
zijn beschadigingen die als gebruiksretou-
che geïnterpreteerd moeten worden. In
mindere mate komen klopsporen voor. ln
het colluvium worden veel stenen aange-
troffen, zodat niet moetworden uitgesloten
dat een deel van de gebruikssporen kan
zijn ontstaan tijdens de vormingsproces-
sen van dit colluvium.14 Er moet dus ter-
dege rekening worden gehouden met het

'14

ontstaan van "gebruikssporen" onder
invloed van deze bodemprocessen.

Er is een klein aantal werktuigen aange-
troffen, waarbij de krabbers en de geretou-
cheerde klingen/afslagen overheersen.
Het werktuigassemblage is uiterst hetero-
geen. Diverse perioden lijken vertegen-
woordigd te zijn. Culturele differentiatie
is niet vast te stellen bij de geretoucheerde
afslagen. Deze kenmerken zich vaak door
een marginale retouche, steil ofvlak uitge-
voerd, op een deel of over het gehele op-
pervlak van het artefact. Twee artefacten
vallen op omdat ze een vrij grove bifaciale
retouche bezitten (fig. 8: 10-11).

Bij de krabbers kunnen ronde exempla-
ren, zijkrabbers en krabbers met eindre-
touche onderscheiden worden. ln de
meeste gevallen gaat het om kleine exem-
plaren, vervaardigd van afslagen. Er is
slechts een klein klingkrabbertje gevon-
den. Een tweetal ronde krabbers heeft een
grote afslag als uitgangsmateriaal (fig. 8:5).

De groep boren omvat drie stuks. Eén
exemplaar vertoont alternerende retouche,
bij beide andere ontbreekt deze (fig. 8: 8).

Een kling van een afwijkende vuursteen-
soort is gebruikt als AA-steker. Langs
beide zijden is tevens een lichte retouche-
ring zichtbaar. Een zeer grote kling, lengte
14 cm, vertoont op één zijde een vlak aan-
gebrachte retouche; de andere zijde is af-
gerond en heeft een lichte retouchering en
afsplintering. Dit alles lijkt door gebruik
ontstaan te zijn (fig. 8: 4; 9 1).

Bij de groep pijlspitsen kunnen twee
driehoekige en twee transversale pijlspit-
sen onderscheiden worden. De driehoe-
kige spitsen hebben een niet geheel dek-
kende oppervlakteretouche zowel aan de
voor- als aan de achterzijde. Van een exem-
plaar ontbreekt de punt. De afmetingen
verschillen nogal. De beide transversale
spitsen hebben een afslag als uitgangs-
materiaal. Bij één exemplaar zijn de niet
parallelle zijden uitgevoerd in een steile
retouche vanaf de ventrale zijde. Van het
andere stuk zijn alle zijden geretoucheerd,
de bovenzijde zelfs alternerend. Tenslotte
moet een aantal afslagen van geslepen
vuurstenen bijlen, waaronder één snede-
deel, vermeld worden.

Het zal evident zijn dat binnen het totale

14 Microwear-onderzoek
is niet uitgevoerd. De
mogelijkheden voor
een groot aantal stuk-
ken zijn gering door de
patinering.

15 Zie voor literatuur noot
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1.
Louwe Kooijmans en
Verhart, in voorber. en
Verhart en Louwe
Kooijmans in voorber.
Voor Stein zie Mod-
derman 1964 en Ver-
hart 1981. De vind-
plaatsen in het westen
betreffen onder ande-
re Vlaardingen (van
Regteren Altena, etal.
1962-1963), Hekelin-
gen (Louwe Kooij-
mans 1985) en de Ha-
zendonk.
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vuursteenmateriaal verschillende perio-
den, laat paleolithicum tot laat-neolithi-
cum, vertegenwoordigd zijn. Het meest
eenvoudig zijn de pijlspitsen cultureel te
plaatsen. De driehoekige exemplaren kun-
nen in het midden-neolithicum, i.c. Mi-
chelsberg-cultuur, geplaatst worden. Ze
komen algemeen op nederzettingsterrei-
nen in Nederland, België en Duitsland
voor.15 Transversale spitsen komen in het
laat-neolithicum voor. Hoewel ze ook op
Michelsberg-nederzettingsterreinen in Bel-
gië en Duitsland zijn aangetroffen ont-

.'j 1 \f

Fig. 8. Vuursteen, schaal 1:1. 1-3 pijlspitsen, 4 AA-steker, 5-7 krabbers, 8-9 boren, 10-11 'oifaciaal geretoucheerde werktuigen.
Gepatíneerd oppervlak gerasterd.

breken ze op vergelijkbare terreinen in
Nederland.16 ln ons land zijn ze goed geda-
teerd door onder andere de vondst van de
grafkelder van Stein en diverse vindplaat-
sen in het Holocene sedimentatiegebied in
VWest-Nederland.17

De Lineair Bandkeramische cultuur
(LBK) lijkt de derde periode te zijn die is
vertegenwoordigd, namelijk in de vorm van
een kern en mogelijk een klingkrabber met
eindretouche. De kern met zijn brede re-
gelmatige klingafslagnegatieven is karak-
teristiek voor deze periode. Parallellen

15
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6

Fig. 9. Vuursteen, schaal 1:1. 1 geretoucheerde kling, 2 snedefragment van een geslepen bijl, 3-7 kernen.
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Bohmers und Bruyn
1958-1959: Modder-
man 1970; Newell
1970.
De laat-neolithische
voorbeelden zijn aan-
getroffen in bekercon-
text (Lanting and van
der Waals 1974). Uit
het midden-neolithi-
cum zijn exemplaren
bekend van de Hazen-
donk, niveau 2 en 3,
Kraaienberg (Louwe
Kooijmans en Verhart,
in voorber.), Gassel
Verhart en Louwe
Kooijmans, in voorber.)
en Coesfeld/Harle
Willms 1982).
Lüning 1967; Willms
1982.
Voor laat-paleolithi-
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kunnen in iedere LBK-nederzetting aange-
troffen worden.18 De kleine klingkrabber
zou hier ook bij gerekend kunnen worden
alhoewel een oudere datering, mesolithi-
cum, ook mogelijk is. Op grond van het
ontbreken van typische mesolithische ar-
tefacten, behoudens enkele kernen, lijkt
LBK-datering meer voor de hand te liggen.
Opgemerkt dient nog te worden dat de
vondstomstandigheden van de kern, in een
uitbraaksleuf van een middeleeuwse fun-
dering, nogal afwijken. Mogelijk is deze
kern destijds aangevoerd met het overige
bouwmateriaal.

De grote kling met oppervlakteretouche
is moeilijk te dateren. Zowel een midden-
als een laat-neolitische datering komt in
aanmerking.19 De laatste groep vondsten
die aan het neolithicum is toe te wijzen om-
vat fragmenten van geslepen vuurstenen
bijlen. Geslepen vuurstenen bijlen treden
voor het eerst in het midden-neolithicum
op, Michelsbergcultuur, en lopen door tot
in het laat-neolithicum.20

Oudere elementen lijken vertegenwoor-
digd te zijn door een drietal kernen en een
steker. Op de drie kernen zijn smalle regel-
matige klingnegatieven zichtbaar. Een
exemplaar bezit twee tegenover elkaar
liggende slagvlakken. De kernen kunnen
dan ook op grond van vorm en gebruikte
slagtechniek in het mesolithicum geda-
teerd worden. Een ander oud element is
een AA-klingsteker. Hoewel stekers op
Belgische Michelsbergnederzettingen zijn
aangetroffen en kleine exemplaren in het
mesolithicum optreden lijkt een laat-paleo-
llthische datering het meest voor de hand
te liggen.21

Botmateriaal

Vooral in de depressie, maar ook in
andere delen van de opgraving werd bot-
materiaal aangetroffen. De meeste bot-
vondsten werden gedaan in een gebied dat
correspondeert met de venige depressie
over een oppervlak van ongeveer 15m2.
Deze botten kunnen alle in de midden-
ijzertijd gedateerd worden. De botvond-
sten uit het overgangsgebied van de venige
depressie en het oude loopvlak, zeker in de
directe omgeving van de gracht, kunnen

zowel uit de middeleeuwen als uit de mid-
. den-ijzertijd stammen. ln de vlakken waar-

in het midden-ljzertljdloopvlak bewaard is
gebleven, werden geen botten geborgen.
De daarboven liggende middeleeuwse laag
leverde wel botten op.

Het botmateriaal, uitsluitend datgene dat
in de midden-ijzertijd gedateerd kan wor-
den, werd onderzocht door L.H. van Wijn-
gaarden-Bakker. Voor gedetailleerde in-
formatie verwijs ik naar haar bijdrage.

Het merendeel van de vondsten wijkt niet
af van het beeld dat we kennen uit de latere
prehistorie. We hebben te maken met bot-
afval dat geïnterpreteerd kan worden als de
resten van voedsel, met uitzondering van
een hoornpit van een rund met een rechte
zaagsnede. Dit laatste stuk houdt moge-
lijk verband met de bewerking van hoorn
ter plaatse. '

Een klein aantal botten valt op doordat
ze niet gebroken zijn door de extractie van
merg, wat een normaal verschijnsel is bij
voedselafval. Het gaat hierbij om partiële
skeletresten van paard en rund, vooral de
lange pijpbeenderen, die niet in anato-
misch verband in de depressie werden aan-
getroffen.

Dit afwijkende patroon zou in eerste
instantie de indruk wekken dat we hier met
artefacten te maken hebben in een sociaal-
religieuze context. Dit voorkomen van
complete of partiële skeletten is vooral ge-
documenteerd bij religieuze depots.22
Deze b'otresten worden meestal in samen-
hang aangetroffen met andere artefacten
als: complete potten, zwaarden, schilden,
lansen en sieraden.

Behoudens twee vrijwel complete potten
ontbreken alle hierboven genoemde arte-
facten die in relatie gebracht zouden kun-
nen worden met een doelbewuste depo-
sitie. De artefacten die wel voorkomen
wijzen meer in de richting dat we hier
primair met nederzettingsafval van doen
hebben.23 Hoewel er slechts een klein deel,
en dan nog de randzone, van de depressie
is opgegraven, kunnen deze vondsten niet
als weerslag van een sociaal-religieus
depot opgevat worden.

Een andersoortig voorkomen van derge-
lijke skeletresten is vastgesteld in het Ger-
maanse gebied, vooral Denemarkenß4
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Ook hier komen partiële skeletresten, met
name van het paard voor in venen. De inter-
pretatie hiervoor is dat huiden van paar-
den, nog voorzien van de botten van de
benen en het hoofd, op staken werden ge-
stoken. Na verwering en verrotting kwa-
men de botten in het veen terecht. Analoog
aan dit verschijnsel zouden de botten van
Eijsden geïnterpreteerd kunnen worden.
Het voorkomen van nederzettingsafval en
deze botresten zouden dan niet met elkaar
in conflict zijn.

Andere verklaringen kunnen zijn: selec-
tieve verwering, ziekte en taboe.25 Echter
geen van alle bovengenoemde verkla-
ringen is met zekerheid te bewijzen of aan-
nemelijk te maken zodat het onmogelijk is
over deze opvallende botsamenstelling de-
finitieve uitspraken te doen.

Steen

De overvloedige hoeveelheid stenen om-
vat vooral verspoeld grind en breukstenen.
Het merendeel van de vondsten werd aan-
getroffen in de depressie aan de basis van
het veen, in de top van de grijze klei. Deze
laag is als top van een terrasafzetting van
de Maas te beschouwen. (zie fig. 1).26

De meeste breukstenen zijn van natuur-
lijke origine. Er is slechts een steen met
zekerheid als artefact te bestempelen. Dit
is een plaatvormig stuk kwartsitische zand-
steen met op beide vlakke zijden klop-
sporen, die wijzen op het gebruik als aam-
beeld. Over de datering is geen uitsluitsel
te geven. Andere steenartefacten, zoals
maal- en slijpstenen, klopstenen en retou-
choirs zijn niet aangetroffen.

Leem

ln de meeste opgegraven vlakken wer-
den onregelmatige leembrokken verza-
meld. Vage indrukken van takken op een
aantal exemplaren geven aan dat we hier
zeer waarschijnlijk met huttenleem te ma-
ken hebben. Het enige werktuig van leem
is een kleine eivormige "slingerkogel".
Deze worden algemeen in de midden-
ijzertijd gedateerd.27
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Historische achtergrond28

De oudst, uit historische bronnen, be-
kende kern van bewoning lag bij Breust en
dateert uit de Karolingische tijd. Breust ligt
iets ten zuiden van Maarland en wordt in
1157 vermeld in een oorkonde uitgegeven
door het Luikse St.-Martinus-kapittel.
Hierin wordt melding gemaakt van het uit-
geven van een nieuw stuk ontgonnen land
aan zeven inwoners van het dorp Breust.29
Deze eigendomsverhoudingen zijn tot op
de huidige dag vastgelegd en maken het
mogelijk middeleeuwse bewoningspatro-
nen te reconstrueren.

Het zuidelijk deel van Maarland, het ge-
bied waarin de Hof van Maarland, de St.
Remigiuskapel en de omgrachte boerderij
gelegen waren, ressorteerde onder Breust.
Dit zuidelijk deel heeft mogelijk tot de
eerste uitbreiding van het dorp Breust
behoord.

Het opgegraven gebouw in de Schietkel-
der wordt in 1619 vermeld in de lijsten van
bezittingen, de zogenaamde cijnsregisters.
ln de reconstructie van de topografische
situatie van het dorp Maarland in 1619
wordt een huis aangegeven in de Schiet-
kelder, direct langs de weg.30 Op grond
van de opgravingsgegevens moeten we
aannemen dat dit huis verder van de weg
aflag, in een vochtig stuk broekland.

ln 1700 wordt er geen melding meer van
het terrein gemaakt zodat we er van moe-
ten uitgaan dat de bebouwing toen ver-
dwenen was. De oorspronkelijke ligging
van het bebouwde gebied wordt nog zeer
lang via de percelering gerespecteerd. Op
de kadastrale kaart uit 1828 is nog steeds
een deel van het oorspronkelijke grachten-
verloop zichtbaar (fig. 10). Daarna ver-
dwijnt ook deze aanwijzing en wordt de
grens van het aanliggende perceel door-
getrokken en als afbakening gerespec-
teerd.

25

26

27
28

29
30

Zie bijdrage van van
Wijngaarden-Bakker,
p. 62.
Mondelinge medede-
ling P.J. Felder(RGD,
Heerlen) tijdens be-
studering van het pro-
fiel in het veld.
Verwers 1972.
De meeste gegevens
voor deze paragraaf
zijn ontleend aan me-
dedelingen van Dr.
J.l_.H. Hartmann en
aan Hartmann 1986.
Hartmann 1986, 1.
Hartmann 1986, kaart
7a.
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Kent U ze nog?

het Koningmeisteken ("de huldiging van de
Groepsfoto, gemaakt bij gelegenheid van

,änieuwe koning door de bevolking van Oost-
Maarland") op zondag 3 juni 1934 van Jac-
ques Huls, die bij het tweejaarlijks Koning-
vogelschieten van de Schutterij "Sint Se-
bastianus" van Oost-Maarland op Pinkster- -

1 ëw
maandag 21 mei 1934 de vogel heeft ge- /
schoten en daardoor koning van de Schut-
terij werd.

N

Marie gravin de Liedekerke de Pailhe-
de Geloes, grootmoeder van Marcel
graaf de Liedekerke de Pailhe, de hui-
dige bewoner van het kasteel Eijsden.
Hubert Huls, vader van de koning.
Neele Hameleers-Hacquier, sinds 1949
wonende te Brunssum, die als zuster
van de kapitein van de Schutterij (nr. 13)
als koningin van de koning fungeerde.
Jacques Huls, koning van de Schutterij
in 1934.
Anna Huls-Janssen, moeder van de
koning. `
Gerard Rosier, de eerste pastoor (tot
augustus 1933 rector) van de parochie
van de H. Jozef te Oost-Maarland, die
tevens de bouwer van de parochiekerk
was. ln 1937 werd hij pastoorte Rothem-
Meerssen.
Jacques graaf de Beauffort, gehuwd
met Hélène gravin de Liedekerke de
Pailhe, wonende te Brussel, oom van de
huidige bewoner van het kasteel Eijsden.

11

12

13

Elisabeth gravin de Liedekerke de Pail-
he-de Lichtervelde, moeder van de hui-
dige bewoner van het kasteel Eijsden.
Pierre Lamkin, zoon van het echtpaar
Jeng Lamkin-Lucassen uit Oost, ge-
huwd met Fieneke Jeukens.
Armand Vercauter, afkomstig uit Gent,
rentmeester van kasteel Eijsden. Voor
verdere gegevens wordt verwezen naar
de toelichting bij de nr. 2 van de foto
"Kent U ze nog ?" op pagina 23 van
UEV-nummer 39 (september 1987).
Raphaël graaf de Liedekerke de Pailhe,
vader van de huidige bewoner van het
kasteel Eijsden.
Chrétien Pinckaers, landbouwer-fruit-
teler, die zich vanwege zijn langdurige
en verdienstelijke zangersloopbaan,
ook als vocaal solist, in onze regio de
titel verworven heeft van “de man met
de gouden stem".
Hubert Hacquier, kapitein van de Schut-
terij, sinds 1941 wonende te Gronsveld.
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Kroniek Eijsden 1978

16 januari
De eerste aflevering van de achtdelige

TV-serie van de KRO "Dagboek van een
herdershond", waarvan de buitenopnamen
grotendeels plaats hadden in Eijsden (be-
schermd dorpsgezicht) en Mesch.

A
21 januari

Willy van Hemert, regisseur van de TV-
serie van de KRO "Dagboek van een her-
dershond", wordt tijdens de galazitting
van de Carnavalsvereniging “De Klèèflep"
in het verenigingsgebouw van de Konink-
lijke Oude Harmonie van Eijsden geïnstal-
leerd als Ridder in de Orde van de Gouwe
Cramignon. Namens het gemeentebestuur
biedt burgemeester hem no. 10 van het
fotoboek "Monumentaal Eijsden" aan.

l 978
26 februari

ln de kapel van het voormalige Ursuli-
nenklooster geeft Miriam Pina, Burg. Lam-
bertstraat 33, alhier, opvoeringen van haar
beeldentheater.
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A
6 maart

Paaszondag. Viering van het zilveren
priesterfeest van kapeiaan Jean Hegter-
mans van de parochie van de H. Martinus
te Breust-Eijsden.

31 maart

Officiële ontvangst ten gemeentehulze
van de zeventienjarige Yolanda Plusquin,
Burg. Lambertstraat 23, alhier, bij gelegen-
heid van het feitdatzij op5 maart 1978 in de
Rodahal te Kerkrade Europees kampioene
dansmarieche (in de seniorenklasse) is ge-
worden en daarmee haar negenjarige
danscarrière heeft afgesloten.

1 april

Vertrek en aankomst te Eijsden (Diep-
straat) van de internationale wielerklas-
sieker voor amateurs, genaamd De Hel van
het Mergelland, de zesde in successie, ge-
organiseerd door het plaatselijk wielerco-
mité met dezelfde naam. Winnaar wordt
Toine van den Bunder uit IJzendijke (Zeeuws-
Vlaanderen), die de wedstrijd ookal in 1974
en 1977 gewonnen heeft.

7 april

Eerste optreden naar buiten van de in
1978 in Eijsden opgerichte Stichting Kaompt-
loore (doel: het organiseren van buitenge-
wone culturele promoties in Eijsden) met
het organiseren van een Eijsdense cabaret-
avond in de kapel van het voormalige Ur-



sulinenklooster met medewerking van de
Eijsdenaren Martha Reintjens, Hub Rutten,
Marcel Schmeits, Stan Spauwen en Willy
Theunissen.

9 april
De Stichting Kaomptloore organiseert in

de kapel van het voormalige Ursulinen-
klooster de volgende activiteiten:
in de voormiddag: koffieconcert;
in de namiddag: kindermusical door de
Kleine Comedie uit Maastricht;
in de avonduren: liedjesavond van de
Vlaamse zanger Willem Vermandere.

ln de gangen van het voormalige Ursu-
linenklooster exposeren de Eijsdense
kunstenaars Fons Bemelmans, Jos Caelen,
Cor van Noorden, Teun Roosenburg en
Jopie Roosenburg-Goudriaan.

15 apr/'l

Slotavond in de kapel van het voormalige
Ursulinenklooster van de door de Stichting
Kaomptloore in de afgelopen week geor-
ganiseerde culturele activiteiten met een
voorstelling van de film "Cabaret".

21 apr/i
Gezamenlijk concert (voor de zevende

achtereenvolgende keer) van de Konink-
lijke Oude Harmonie van Eijsden en de
Koninklijke Harmonie Ste. Cecile in het
verenigingsgebouw van eerstgenoemde.

A
22 april

50-jarig huwelijksfeest van het echtpaar
Sipers-Partouns, Kerkstraat 11.

l 978
22 april

Het jongenszwemteam van de Sint-Mar-
tinusschool behaalt op de te Amersfoort
gehouden nationale schoolzwemwedstrij-
den de kampioenstitel bij de jongens, ter-
wijl het meisjeszwemteam van de Maria-
school op dezelfde wedstrijden bij de meis-
jes de tweede plaats bereikt. Op 4 mei
worden beide teams in verband daarmee
officieel ten gemeentehuize ontvangen.

<1
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5 mei

Oud-pastoor L.H.H. Sangers van Sint-
Joost (grondgebied van de gemeenten
Echt en Maasbracht) vestigt zich als waar-
nemend pastoor van Mesch in de pastorie
aldaar, als opvolger van oud-pastoorJ.J.M.
Waterval, die van 1 april 1975 tot1 mei 1978
als waarnemend pastoor van Mesch gefu n-
geerd heeft.

A
19 juni

Plotseling overlijden van de heer Jef
Reintjens, chef van de afdeling Bevolking
ter gemeentesecretarie en mede-oprichter
van de Stichting Eijsdens Verleden. Hij
heeft tot zijn overlijden gefungeerd als
penningmeester van die Stichting.

A
6 mei 30 juni [>

50-1309 huWe'iikeeSt Van het echtpaar Officiële ontvangst ten gemeentehuize
SiperS'JanSSen, P'atanen'aan 3- om: 19.30 uur van Peter Schroen (oud 18

jaar, wonende Graaf de Liedekerkestraat 7)
37 mei metzijnfamilie en het bestuurvan deTour-

Stemming ter verkiezing van de leden en Wielerclub Maastricht in verband met
van de gemeenteraad, welke stemming het het behalen van het Nederlands kampioen-
volgende resultaat heeft: schap op de weg op zondag 11 juni te
Lijst 1 (J.J.W. Van Aubel) behaalt3 zetels Hoogerheide in de categorie der junioren;

„ 2 (M.F.W. Waterval) behaalt 2 zetels 20.00 uur van het bestuur en leden van de
„ 3 (M.L. Vranken) behaalt 2 zetels Biljartvereniging Krijt op Tijd (K.O.T.) in
„ 4 (J.H. Debeij) behaalt 2 zetels verband met het feit dat het vierde team
„ 5 (A.J.G. Jacobs) behaalt 2 zetels dier Vereniging, Jef Spauwen, Henri Creu-
„ 6 (A.G. Linkens) behaalt 0 zetels .l 978 wels, Harrie Feijs en Bèr Hacquier (v.l.n.r.
„ 7 (H.J. Spronck) behaalt 1 zetel op de foto), op zondag 18 juni kampioen
„ 8 (H.J.M. Rutten) behaalt 1 zetel van Nederland geworden is in de tweede

Totaal 13 zetels klasse libre van de K.N.B.B. in Deventer.
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l 978

l>
Rond 1.00 uur 's nachts breekt brand uit

in het reeds lang leegstaande voormalige
Capucijnerklooster aan de Capucijnen-
straat. De brandweer van Eijsden kan eerst
tegen 8.30 uur inrukken. ln verband met de
hoogte van het klooster moest op de
brandweer van Maastricht een beroep wor-
den gedaan voor het beschikbaar stellen
van een ladderwagen.

5 juli

lngebruikneming van een tijdelijk cen-
trum voor woonwagens op een terrein aan
de Capucijnenstraat, zijnde een afgepaald
gedeelte van de tuin, behorende bij het
voormalige Capucijnerklooster.

25 /u/i
ln de raadsvergadering van die dag (de

laatste gewone vergadering van de vier-
jarige zittingsperiode 1974-1978) wordt
officieel afscheid genomen van de op dins-
dag 5 september 1978 niet meer terugke-
rende leden van de Raad, namelijk de
heren G.H.W. van de Berg (tevens wethou-
der), R.J.J. Huijnen en A.G. Linkens.

25



26 augustus

50-jarig huwelijksfeest van het echtpaar
Warnier-Deckers, Veldje 84.

1 september b
ln het Okurahotel te Amsterdam wordt,

in het bijzijn van een honderdtal Eijsdena-
ren, de Gouden Televizierring-1978 uitge-
reikt aan de regisseurWilly van Hemert als
onderscheiding van de TV-kijkers van de
achtdelige TV-serie van de KRO "Dagboek
van een herdershond", waarvan de buiten-
opnamen grotendeels plaats hadden in
Eijsden (beschermd dorpsgezicht) en
Mesch.
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3 september A
ln de Sint-Janskerk te Maastricht heeft

de bevestiging en intrede plaats van de
predikant Ds. R. van den Beld, verbonden
aan de Nederlands-Hervormde Gemeen-
ten van Maastricht en Eijsden.

5 september
De op 31 mei 1978 nieuw gekozen Raad

der gemeente Eijsden komt voor het eerst
in vergadering bijeen, in welke vergadering
tot wethouders worden benoemd de raads-
leden J.J.W. Van Aubel en J.J.H. Palmen.



l 978

8 september
Het nieuwe college van Burgemeester en

Wethouders komt voor het eerst in verga-
dering bijeen, in welke vergadering tot lo-
co-burgemeester werd aangewezen wet-
houder J.J.W. Van Aubel.

10 september
ln de weilanden, behorende bij de boer-

derij Bormans aan de Parrestraat, heeft het
129e Bondsschuttersfeest plaats van de
Zuidlimburgse Schuttersbond, welk feest
georganiseerd werd door de Schutterij
"Sint Sebastianus" te Oost-Maarland.

27 oktober

De burgemeester verricht de officiële
opening van de nieuwe gemeentelijke
brandweerkazerne aan de Drekkesteeg,
met de bouw waarvan op 5 december 1977
door het Aannemersbedrijf Gebr. Cremers
BV een aanvang werd gemaakt.

18 november

De burgemeester verricht de officiële
opening van het "Tenniscentrum Eijsden"
(overdekte tennishal met vijf banen en twee
openluchtbanen) aan de Parallelweg, ge-
bouwd door en voor rekening van het
Bouwbedrijf Smeets BV te Meerssen.

8 december

De burgemeester verricht de officiële
heropening van het uitgebreide en gemo-
derniseerde bankgebouw van de Rabo-
bank Eijsden aan de Breusterstraat. Bij
gelegenheid van die heropening reikt de
burgemeester aan de heer Jef Janssen,
Sint Jozefstraat 51, Oost-Maarland, uit de
aan hem bij Koninklijk besluit van 23 no-
vember 1978 verleende eremedaille in
goud, verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau, in verband met diens aftreden als
voorzitter van de Raad van Toezicht van de
Rabobank Eijsden, welke functie hij 31 jaar
lang onafgebroken heeft vervuld.

13 december

Raadsconferentie, in het bijzijn van een
drietal vertegenwoordigers van het Archi-
tectenbureau lr. Satijn BV te Gronsveld,
omtrent een eventuele restauratie van het
hoofdgebouw (geplaatst op de door de
Minister van C.R.M. vastgestelde “lijst van
beschermde monumenten" ingevolge de
Monumentenwet) van het voormalige Ur-
sulinenklooster tot gemeentehuis. Aan het
eind van die conferentie wordt het college
van Burgemeester en Wethouders door de
Gemeenteraad gemachtigd om -in samen-
werking met het Architectenbureau - voort
te gaan met al hetgeen, dat nodig is om tot
die restauratie te komen.

29 december A

Overlijden van de heer G.H.W. van de
Berg, die de gemeente Eijsden 32 jaar
(1946-1978) als raadslid heeft gediend,
waarvan 20 jaar als wethouder.

30 december

50-jarig huwelijksfeest van het echtpaar
Duijkers-Rozenhout, Eikenlaan 6.

H.J.G. Wijnands
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