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Vnn de reductie
Slechts enkelen zullen het zich nog kunnen herinne-
ren: de reuk van "wiesse" die te drogen lagen om daar-
na verwerkt te worden in manden van alle mogelijke
soorten en maten. Ria Huijnen putte uit de herinne-
ringen van enkele Eijsdenaren en maakte een interes-
sant verhaal over de Eijsdense mandenvlechters.
Anders is het waarschijnlijk met de herinneringen van
Stan Spauwen aan de al dan niet aangename reukjes
die in de jaren vijftig de lucht in Eijsden vulden. Velen
van u zullen met een glimlach van herkenning lezen
hoe het zo'n 30 à 40 jaar geleden in Eijsden rook.
Eijsden in de Limburger Courier geeft u een indruk
van wat er zich aan het einde van de vorige eeuw in
Eijsden afspeelde en wat de samenstellers van de krant
de moeite van het vermelden waard vonden.
Als vervolg op het in Uit Eijsdens Verleden nummer
48 van december 1989 gepubliceerde achtste deel van
de kwartierstaat van H.].L.M.Boersma, vindt u in dit
nummer van onze periodiek deel 9 van deze kwartier-
staat.
Tot slot onze rubriek Kent U ze nog?, waarin ditmaal
een foto van een in de eerste wereldoorlog door
Belgische vluchtelingen gevormd toneelgezelschap,
een foto van het kerkelijk zangkoor Sint-Martinus en
een kiekje van de familie Theunissen die in 1933 een
uitstapje naar de foire in Luik maakte.

Tentoonstelling
Van 8 mei tot en met 26 mei 1991 was de raadzaal van
het gemeentehuis van Eijsden het decor voor de
indrukwekkende tentoonstelling van schilderwerken
van Netty Bromberg. De organisatie was in handen
van de Stichting Petrus Wolfs. Een compliment aan
deze stichting is zeer zeker op zijn plaats. Een uiterma-
te verzorgde expositie heeft ons een indruk gegeven
van het leven en werken van een vrouw die tientallen
jaren een teruggetrokken leven heeft geleid binnen
onze gemeenschap. Naar alle waarschijnlijkheid zullen
wij in een van de volgende uitgaven van Uit Eijsdens
Verleden uitgebreid hierop terugkomen.

Vnundel
In Uit Eijsdens Verleden nummer 53 (maart 1991)
plaatsten wij een artikel over het vaandel Van de
Limburgse R.-K. Werkliedenvereeniging St.-Joseph. De
Stichting Eijsdens Verleden heeft de heer Jos Wiersma
bereid gevonden dit vaandel mee te dragen in de
bronkprocessie, waarvoor wij hem zeer erkentelijk
zijn.

Rectificatie
In de rubriek Kent U ze nog? op bladzijde 19 van
U.E.V. nummer 53 van maart 1991 staat vermeld dat
de vierde dame van links in de bovenste rij Fie
Lucassen zou zijn. Dit is echter Agnes Vliegen.
De in diezelfde rij genoemde naam Lenie Verheggen
moet zijn: Lenie Heggen.
De foto Van het Maria-altaar op pagina 17 van U.E.V.
53 is gemaakt door Jean Rethero.

EIISDEN, [UNI 1991.



ln memoriam Niek (Dominique) Eyck
Wederom betreurt de Stichting Eijsdens
Verleden het Verlies van een van haar
mede-oprichters, Niek Eyck, sinds 10
oktober 1983 ere-bestuurslid van de
stichting.
Dat de heer Eyck mede-oprichter werd
van de stichting was een rechtstreeks
gevolg van het feit dat hij al een aantal
jaren op het Rijksarchief in Limburg te
Maastricht zijn sporen verdiend had op
het gebied van de genealogie.
Dat blijkt onder meer hieruit dat hij
begin 1973 met een viertal anderen
mede-oprichter was van de nog altijd
bestaande sectie Genealogie van het
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap (L.G.O.G.), uitgeefster van
het Limburgs Tijdschrift voor
Genealogie, van welke sectie de heer
Eyck de eerste secretaris was.
Voorts was hij de auteur van de
“Handleiding voor genealogisch onder-
zoek in Limburg", aan de hand waarvan
jarenlang zeer velen in Limburg hun
eerste schreden op het vaak duistere pad
der genealogie hebben gezet.
Nadat hij vervolgens per 1 april 1974 op
het Rijksarchief officieel te werk was
gesteld werd hij door de toenmalige
Rijksarchivaris Drs. M.K.J.Smeets, in
overleg met het gemeentebestuur van
Eijsden, belast met de werkzaamheden
die de eventuele latere schrijver van de
geschiedenis van Eijsden erg van pas
zouden komen.
Als eerste werk van zijn hand kwam
gereed een nagenoeg volledige
“Literatuurlijst betreffende de historie
van de gemeente Eijsden", welk boek-
werk op 6 augustus 1974 door
Rijksarchivaris Smeets in gezelschap van
de heer Eyck als auteur aan het toenma-
lige college van Burgemeester van
Wethouders Van Eijsden werd aangebo-
den.
Die bijeenkomst heeft er toen toe geleid
dat op 10 oktober 1974 ten gemeente-
huize van Eijsden, in het bijzijn van
Rijksarchivaris Smeets en burgemeester
Wijnands van Eijsden, de constitueren-
de vergadering plaats vond van de werk-
groep “Bestudering Geschiedenis van
Eijsden", bestaande uit mevrouw Louise
Reintjens-Jacobs en mejuffrouw Jeanne
Theunissen en de heren Niek Eyck, Jean
Piters, Jef Reintjens en Jef Warnier.
Bij de op 15 oktober 1975 ten overstaan
van notaris J.H.M. van Hall te Eijsden
Verleden akte werd die werkgroep offi-
cieel omgezet in de huidige Stichting
Eijsdens Verleden.

Aan de uitbouw van de stichting heeft
de heer Eyck zijn beste krachten gege-
ven tot het moment in 1981, waarop
zijn gezondheidstoestand hem verder
werk onmogelijk maakte.
Dat hij ruste in vrede.

EIISDEN, [UNI 1991.
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Een mandenvlechter in Laag-Caestert
Het mandenvlechten was een beroep dat eeuwen lang
op vrij grote schaal in Eijsden werd uitgeoefend.
In 1663 waren er in de dorpskern van Eijsden nog
negen mandenvlechters (zie Uit Eijsdens Verleden
nummer 15, september 1981, bladzijde 17). In het
begin van deze eeuw waren er nog twee: Louis
Reintjens in Hoog-Caestert, Kapelkesstraat 47, en
Zjang Schiffelaers in Laag-Caestert,
De la Margellelaan 1.
Mevrouw Louise Theunissen-Schiffelaers, dochter van
Zjang Schiffelaers, vertelde over het mandenvlechters-
bedrijfje van haar vader aan de Voer in Laag-Caestert.

De familie Schiffelaers-Wolfs, i916. V.l.n.r. Marieke; Nitteke; Zjang Schiffelaers; Zieng met
daarachter Albert Wolfs, een neef uit Luik; Cornielie Wolfs; Anna en Louise.

Het mandenvlechtersgezin Schiffelaers
Zjang Schiffelaers werd op 26 december 1868 in
Caestert geboren. Op 12 oktober 1899 trouwde hij met
Cornielie Wolfs. Hij kreeg vijf kinderen.
Zjang Schiffelaers leerde het mandenvlechten van zijn
vader die eerst in Breust bij het beekje “de Bak" man-
den vlocht en later naar Caestert verhuisde waar hij
het perceel De la Margellelaan 1, toen Caestert num-
mer 123, betrok. De werkplaats in Caestert, met achter
en opzij van het perceel het riviertje de Voer, was voor
de mandenvlechter een ideale plaats.
Ondanks de vrij grote afzet was het mandenvlechten
alléén niet voldoende om in de levensbehoeften van
het gezin te voorzien.
Naast de mandenvlechterij had Zjang Schiffelaers nog
een boerderijtje en zelfs een kostganger. Een van de
kamers was als café ingericht.
Het café was meestal alleen geopend op zondagvoor-
middag en op zondagavond. De cafégasten waren uit-
sluitend mannen die een kaartje kwamen leggen, of
die bij goed weer kwamen kegelen op de kegelbaan
achter de woning. Aan de straatzijde van de woning
stond een bank met tafeltjes waar wandelaars, ook
vrouwen, iets konden drinken. Er werd donker bier en
limonade van bij Henquet geserveerd.
Op door-de-weekse dagen meldden de gasten zich in
de keuken, waar ook, maar dan wel illegaal, jenever
werd geschonken. De jenever werd in een kruikje
gehaald bij Frits Jeukens op de Vroenhof.

Water voor het spoelen van de glazen en consumptie-
water voor het huishouden werd gehaald bij de pomp
aan de overkant van de weg. Water voor andere doel-
einden en drinkwater voor het vee kwam uit de Voer.
Overigens was het café Schiffelaers, in de volksmond
"bie Cornielie", niet het enige café in Laag-Caestert.
Tegenover Schiffelaers, bij Van der Cruys, was even-
eens een café waar met de Meikermis wel eens werd
gedanst op muziek van een trekharmonica. Bij dit café
was óók een kegelbaan. Het grootste café in Caestert
was bij Geurten aan de Graaf de Geloeslaan 15.
Caestert was een beetje het uitgaanscentrum van
Eijsden. Wie met de Meikermis niet in Caestert was
geweest had geen kermis gehad.
Met de Meikermis kwamen bijvoorbeeld ook de beide
Eijsdense harmonieën naar Caestert. De I'aw her-
menie'l dronk dan een glaasje bij café Van der Cruys
en de “now hermenie" ging naar Geurten. Bij
Schiffelaers kwam geen harmonie omdat deze familie
neutraal wenste te blijven. Mogelijk had dit iets te
maken met de mandenvlechterscommerce.

Materiaal
Voor het vlechtwerk gebruikt de mandenvlechter wil-
getenen (wiesse). Dat zijn de taaie en buigzame takken
van de wilgeboom (de wieje). De wilg is een loofboom
met spichtige bladeren. Zijn bloesem (kettekes) wordt
in het voorjaar druk bezocht door de bijen die er de
eerste honing van het jaar halen. De wilgebomen
groeien het beste nabij water en op zwaardere en dus
enigszins vochtige grond. In Caestert was dat langs de
Maas en langs de Voer, op de Greent, in de Kleng Del,
de Groete Del en in Voelbrook.
Buiten Caestert waren er percelen met wilgenaanplant
op Hakke-knoep, Zieëve Huëvele, Wietgrub,

V.|.n.r. kostganger Harie Henquet; Hieëne Wolfs, in Caestert beter bekend als De Kuëning;
Leo Smeets. Links op de foto staan wilgetakken met daarvoor een bezem zoals deze door de

mandenvlechter werd gemaakt. De foto is gemaakt tussen i914 en 1918.

Holsjtraot, Sjtaekojl, Sjaelbruk op de Hoonderbérreg
en op de Mischerbérreg.
De percelen voor wilgenbouw werden meestal voor
drie of vijf jaren gepacht van het Landbouwsyndicaat,
de Zusters van het Arme Kind Jezus, de Nieuwenhof
en van de grafelijke familie.



De pachtprijs en de pachtduur werden
mondeling overeengekomen. Zonder
afgifte van een betalingsbewijs werd
jaarlijks de pachtprijs (d'n toosj) afge-
rekend.

De oogst
In november en december, de voor de
groei Van de bomen rustige tijd, wer-
den de Itakken afgehakt. Zou men 's
zomers Verse takken kappen en gebrui-
ken dan was de kans groot dat het
vlechtwerk ging krimpen en scheuren.
Het afkappen van de kleine en dunne-
re takken gebeurde met een sikkel ('n
ziekkel). Voor het kappen van de dikke
takken gebruikte men een groter hak-
mes met een langere steel, het zoge-
naamde waoëpe.
Zjang Schiffelaers uit Laag-Caestert en
Louis Reintjens uit Hoog-Caestert, de
laatste beroeps-mandenvlechters van
Eijsden, werkten vaak samen bij het kappen van de
wiesse. Tijdens de kaptijd gingen ze dagelijks met z'n
tweeën te voet naar hun werk met op hun rug een zak
met de kapmessen, een kan koffie en proviand voor de
hele dag.

De vijf kinderen Schiffelners. V_|.n.r. Nitteke; louise; Zjeng; Merieke en Anno.
De foto uit l9ll is gemookt bii gelegenheid von de le H.(ommunie von Nitteke en Anno. De
kinderen hebben ollemonl schoenen nun von hetzelfde model. Deze schoenen werden met de

hond gemookt door Antoon Pochen die schoenmoker wos in (oestert. Antoon Pochen is de
grootvader von schoenmoker Tonny Pochen, Wilhelminastraat 70.

Overigens wos er in Coestert nog een tweede schoenmokerij en wel bijde gebroeders
Mecheel en Mothijs Puquuij non de Molenstroot 2.

De kleren von de kinderen werden gemonkt door Cloro Liegeois, ook uil Coestert.

De afgekapte takken werden met dunne wilgetakken
gebundeld om zo naar huis vervoerd te kunnen wor-
den. Voor het inhalen van de oogst van buiten
Caestert werd Teun Houten ingeschakeld. Teun
Houten woonde aan de Klokkestraat 2 in Mesch en
was de vader van Teun Houten Van het loonbedrijf

De grote kersenmonden zouls deze in het begin
van deze eeuw op de Eijsdense kersenmnrkt wer-

den gebruikt. Foto: S.E.V. nummer 3486.

aan de Heiweg 1 te Mesch.
Met een met vier paarden bespannen
hooiwagen, waarvan de wielen met
ijzer waren beslagen, werden de wil-
getakken naar huis Vervoerd. Het ver-
voer was niet eenvoudig. Het was
winter en de wegen waren bijna
onbegaanbaar. Het ging bergje op en
bergje af, door diepe karresporen
(vaoëgelejjer), die vaak ook nog
bevroren waren. Ieder jaar was het
weer een hele toer om zonder onge-
lukken de oogst binnen te halen.
Het kappen van de wilgetakken langs
de Voer werd gedaan door de boeren
die de grond in pacht hadden. De
mandenvlechters hoefden dan alleen
maar de takken op te halen.
Op de plaats van bestemming, in
Caestert, begon dan het werk waarbij
het hele gezin werd ingeschakeld.
Na het afladen werden de wilgetak-

ken schoongemaakt en gesorteerd en vervolgens werd
een deel daarvan in de werkplaats opgeslagen om te
drogen. Een ander deel van de oogst, de mooiste tak-
ken, werd in een bak met water gedeponeerd. Deze
bak (het wiesse-loeëk) was een stenen afbakening in

Simone Gerckens bij de Voer, Caestert, 1931.
De tokken von deze wilgebomen werden door de gebruikers von de grond gekapt en doornu
weggehoold door de mondenvlechters.

de Voer, waar het water doorheen stroomde.
Deze wilgen bleven tot in mei in deze bak staan om te
rijpen waarna de takken geschild konden worden.
De in de werkplaats opgeslagen wilgen werden niet
geschild. Deze takken werden voor het gebruik een
dag of tien in de Voer gelegd, zodat ze weer enigszins
soepel werden voor het vlechtwerk.
Het schillen Van de wilgen was meestal het werk van
de echtgenote en de kinderen. Voor het schillen werd
gebruikt gemaakt van een houten blok (de vot van
'nne boom), waarin een V-vormige, van metalen plaat-
jes voorziene inkeping was gemaakt. De takken wer-
den door de inkeping getrokken en vervolgens werden
de zo losgetrokken schillen door de kinderen verwij-
derd. Vervolgens werden de takken in de zon gelegd
om te drogen. Heel Caestert rook dan naar de wilgen.
Dit karwei bezorgde de echtgenote en de kinderen
zulke zwarte handen dat er Vaak behoorlijk met puim-
steen (poempesjtèèn) geschuurd moest worden om
met de bronk weer schone handen te hebben.



Assortiment
Het assortiment van de mandenvlechter was erg ruim.
Van de ongeschilcle wilgen werden bezems, aardappel-
manden, askorven en kafkorven van soms wel een
meter doorsnede gemaakt. Voor het vervoer van big-
gen naar de markt in Maastricht werden speciale kor-
ven met deksel gemaakt: sjloetkurref of baggekraome.
Uit België kwamen klanten Voor hanekorven. Daar
werden in Lixhe en Eben-Emael nog hanengevechten
gehouden.
Van de witte wilgetakken
werden aardappelschil-
mandjes, kersenkorven,
plukmanden, vlaai-onder-
zetters (vlaojehäörtsjes),
zeefjes en vlaaiekorven
gemaakt.
Het fijne werk was het
vlechten van wiegen,
luiermanden (kinskurref),
witte wasmanden, witte
stop- en naaimandjes, fles-
senmanden en manden met
draagbeugel om boter en
eieren naar de markt te
brengen. Van het materiaal
ging vrijwel niets verloren.
Met de dunste twijgjes wer-
den zelfs nog zaken gedaan.
Takjes van 30 à 40 centime-
ter lang (kiessetekskes) wer-
den gebruikt bij de verzen-
ding van kersen naar
Engeland. De kersen, meest-
al Basterddikken, in korven
van drie of van vijf kilo,
werden met doorzichtig,
dun papier (klatspepier)
afgedekt. De dunne takjes
werden over het papier
heen gespannen zodat het
niet weg kon. Deze wilge-
takjes werden verkocht in
bosjes van 100 stuks. Het
telwerk was voor de kinde-
ren. l-Iet vervelende telwerk
had voor de kinderen het voordeel dat zij op school
vaak de betere punten kregen voor rekenen.
De allerdunste twijgjes waren de Sint-Pieterswieskes,
zo genoemd omdat de boeren van Sint-Pieter, thans
gemeente Maastricht, de grootafnemers waren. Op
Sint-Pieter gebruikte men de wilgetakjes voor het bun-
delen van groenten. Ook de bloemist uit Eijsden haal-
de wel eens een bosje dunne wilgetakjes. Verder had
men in Laag-Caestert nog kiengderwieskes. Dat waren
wat langere, dunne takken, die de jongens gebruikten
om mee te vissen in de Del of de Maas.

Afnemers
Tot aan het uitbreken van de eerste wereldoorlog in
1914 ging het goed met het mandenvlechten. De boe-
ren van Mesch, Sint Geertruid, Oost, Maarland, Breust
en Eijsden waren de grotere afnemers. Uit Hermalle
kwam iedere twee weken een man met een door twee
paarden getrokken kar door het Caestertveld om eerst
in Laag-Caestert en vervolgens bij Louis Reintjens in
Hoog-Caestert manden en korven te kopen Voor ver-

Huike Duiickers (links) en Zieng Frijns in de kersenwei nunst de oude school in Mesch.
Foto uit 1935, S.E.V. nummer 2753.

koop op de markt in Luik.
Andere afnemers waren Muytjens van de Muntstraat
in Maastricht en het kindertehuis (de Voogdij) uit
Heer. In tegenstelling tot wat gebruikelijk was bij de
meeste klanten, werd het vlechtwerk door de
Maastrichtse afnemers niet in Caestert afgehaald, maar
zorgde Lambert Haenen uit Breust (de petrolsmaan),
die regelmatig petroleum Van Maastricht naar Eijsden
vervoerde, voor het transport.

Prijzen
Mevrouw Louise
Theunissen-Schiffelaers
herinnert zich nog enke-
le prijzen van vóór de
eerste wereldoorlog: een
wasmand kostte f 1,20,
een asmand f 0,20, een
schillenmandje tussen
f0,30 en f 0,35. Een ker-
senmand voor 3 kilo
kersen kostte f 0,15 en
een mand voor 5 kilo
kostte f 0,25.

Mevrouw Theunissen
vond het altijd gezellig
in de werkplaats als haar
vader 's avonds nog aan
het werk was en buurt-
genoten kwamen om
wat te vertellen of
samen wat te zingen.
Voor de mandenvlechter
kwamen er echter pro-
blemen. Door het uit-
breken van de eerste
wereldoorlog en het
afsluiten van de grens-
doorgangen met België
ging een groot deel van
het afzetgebied verloren.
In de fruitteelt werden

de manden Vervangen door kistjes. De mandenvlech-
ter kon de steeds groter wordende concurrentie met
nieuwe produkten niet meer aan. Het mandenvlech-
ten was te arbeidsintensief en daardoor te duur. Het
gevolg was dat ook in Eijsden aan het beroepsmatig
mandenvlechten een einde kwam en de manden-
vlechter een bezienswaardigheid werd op rommel-
markten en braderieën.

RIA HUIINEN



Kwartierstaat van H.J.L.M. Boersma (deel 9)
inleiding
In dit deel van de kwartierstaat komen de Voorouders
van Adam Schillings (kwartier VI-36) aan de orde. We
beperken ons tot die voorouders die in Eijsden of
directe omgeving hebben gewoond.
De familie Schillings is afkomstig uit Mechelen. De
vader van Adam, Winandus Schillings, vestigde zich
circa 1798 in Eijsden. Nazaten van hem wonen nog
steeds in Eijsden.
Winandus was gehuwd met Margarita Reijnders. De
familie Reijnders, voorheen Bremen (Brimen) geheten,
woonde in Oost. Voorouders van moederlijke zijde
van Margarita woonden in Maarland.
De katholieke inwoners van Oost en Maarland gingen
ter kerke in de parochie Breust. Daar werd men
gedoopt, gehuwd en ten grave gedragen. Aan deze
situatie kwam pas in 1928 een einde toen Oost-
Maarland een eigen kerk kreeg.1) Katholieke inwoners
van het Staatse Eijsden en Oost waren sedert 1656 tot
aan de komst van de Fransen in 1794 verplicht hun
huwelijk voor de dominee in Eijsden te bevestigen op
grond van het in 1656 afgekondigde
"Echtreglement".2) Zij legden hun huwelijksbeloften
ook af bij de pastoor in Breust. Omdat Breust toenter-
tijd niet Staats was, was het Echtreglement niet van
toepassing op de inwoners van Breust.

GENERATIE V| (Oud-ouders)

VI-36
Adam Schillings.
Hij werd geboren te Oost en gedoopt te Breust op
5- 1 1- 1807 als zoon van Winandus Schillings (volgt
VII- 72) en van Margarita Reijnders (volgt VII- 73). Hij
huwde de eerste keer te Eijsden op 5-11-1832 met
Marie Helene Francken (volgt VI-37), dochter van
Joannes Vrancken (kwartier VII-74) en Anna Willems
(kwartier VII-75). Marie Francken overleed in haar
kraambed op 21-2-1844. Adam hertrouwde te Eijsden
op 28-5-1847 met Maria Anna Francken, een zuster
van zijn eerste echtgenote. Deze overleed, evenals
haar zuster, in het kraambed en wel op 11-4-1849. Na
het overlijden van zijn tweede echtgenote heeft hij
een dienstmeid1n huis genomen, Maria Josepha
Delnoij uit Wilre. Adam heeft steeds in Oost gewoond
in de Putstraat. Hij oefende achtereenvolgens de vol-
gende beroepen uit: dagloner (1834), schoenmaker
(1837-1849), stroopmaker (1860) en koopman in
steenkolen (1870). In 1832 luidde zijn signalement:
Taille 1 mètre, 960 millimètres; visage: rond; frond:
petit; yeux: bruns, nez: plat; bouche: moyenne; men-
ton: rond; cheveux: bruns; sourcils: bruns, marques
distinctives: - .In 1846 werd hij door de Militieraad
vrijgesteld van militaire dienst uithoofde Van
ligchaamsgebreken". In het desbetreffende certificaat
werd opnieuw een signalement van hem opgenomen
waaruit blijkt dat zijn lichaamslengte met ruim 26
centimeter is afgenomen ten opzichte van de meting
in 1832. We zullen er maar van uitgaan dat het hier
een vergissing betreft. AdamSchillings overleed in
zijn huis aan de Putstraat te Oost op 18-6- 1889. Zijn
nalatenschap omvatte: "eenige kleederen" geschat op

F. 5,-, een huis met erf te Oost met een tweetal tui-
nen (kadastraal sectie A, nrs. 1149, 1161 en 1162),
een huis met erf te Oost met een tuin (kadastraal sec-
tie A, nrs. 1189 en 1 190), een huis met erf en tuin te
Oost (kadastraal sectie A, nrs. 963 en 964) en een
boomgaard te Oost (kadastraal sectie A, nr. 1163). Het
onroerend goed werd geschat op F. 1400,-. Na aftrek
van de begrafeniskosten ad F. 50,- resteerde een nala-
tenschap van liefst F. 1355,-f
Kinderen van Adam Schillings (alle geboren te Oost).
Uit zijn eerste huwelijk:
a. Schillings, Winandus, geboren op 28-1-1834.
b. Schillings, Jan, geboren op 21-11-1835.

Werkman.
c. Schillings, Adam, geboren op 23-11-1838.

Gehuwd met Anna Catharina Miessen. Hij Volgt
onder V-18 in een ander deel van deze kwartier-
staat, zij volgt onder V-19.

d. Schillings, Martinus, geboren op 22-9-1841.
Winkelier te Maastricht.

e. Schillings, Pieter, geboren op 15-2-1844.
Overleden op 23-2-1844 te Oost.

Uit zijn tweede huwelijk:
f. Schillings, Anna, geboren op 5-1-1847 (voorech-

telijk). Overleden op 27-12-1849 te Oost.
g. Schillings, Pieter, geboren op 10-4-1849.

Overleden op 24-8-1849 te Oost.

VI-37
Marie Helene Francken.
Zij werd geboren te Oost op 6-1-1813 als dochter van
Joannes Vrancken (kwartier VII-74) en van Anna
Willems (kwartier VII-75). Gehuwd met Adam
Schillings (zie VI-36). Zij overleed in het kraambed op
21-2-1844 te Oost.

GENERATlE V|| (Oud-grootouders)

VII-72
Winandus Schillings.
Hij werd gedoopt te Mechelen op 21-3-1767 als zoon
van Winandus Schillings (kwartier VIII-144 en van
Anna Elisabeth Janssen (kwartier VIII-145). Hij huwde
te Eijsden op 10 brumaire van het jaar 7 (31-10-1798)
met de uit Oost afkomstige Margarita Reijnders (volgt
VII-73). Hun kerkelijk huwelijk werd op dezelfde dag
te Breust gesloten. Margarita Reijnders werd gedoopt
te Breust op 20-2-1767 als dochter van Adam Reijnders
(volgt VIII-146) en van Joanna Daniels (volgt VIII-
147). Ten tijde van de huwelijkssluiting was Winand
woonachtig in Eijsden en dagloner van beroep. Na
zijn huwelijk verhuisde hij naar Oost, de woonplaats
van zijn echtgenote. Hij oefende daar de beroepen van
schoenmaker en dagloner uit. Hij overleed te Oost in
zijn woonhuis aan de Parrestraat op 9-11-1822 terwijl
hij "hoe ook genaamd gene goederen heeft nagela-
ten". Margarita overleed te Oost op 26-1-1823. De
nalatenschap werd op 21-10-1832 onder Winandus,
Elisabetha en Adam Schillings verdeeld en omvatte
het ouderlijk huis aan de Parrestraat in Oost en een
drietal stukken land (in het Pier te Oost; in het
Maarlanderveld; in den Schijtkelder). Zie ook de
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opsomming bij Margarita Reijnders onder kwartier
VII-73.
Kinderen uit dit huwelijk (alle geboren te Oost en
gedoopt te Breust):
a. Schillings, Winandus, geboren op 1 ventôse Van

het jaar 8 (20-2-1800) (Wijnand Schelings) en
gedoopt op 21-2-1800. Schoenmaker. Gehuwd te
Oost op 21-4-1825 met de uit Rijckholt afkomsti-
ge Maria Anna Frederix, een dochter van Mathijs
Frederix en Elisabetha Hermans.

b. Schillings, Joanna, geboren op 17 floréal van het
jaar 10 (7-5-1802) (Jeanne Schelings) en gedoopt
op 3-5-1802(!). Overleden vóór 21-10-1832.

c. Schillings, Elisabeth, geboren op 20-4- 1807
(Elisabeth Schillings) en gedoopt op 15-6-
1805(!). 0In 1832 dienstmeid wonende te Breust.
Gehuwd te Eijsden op 12- 11- 1837 met de uit
Rijckholt afkomstige Cornelis Caelen, landbou-
wersknecht te Maarland. Cornelis werd geboren
te Rijckholt op 28-6-1811 als zoon van Gilis
Caelen en Maria Elisabeth Willems.

d. Schillings, Adam, gedoopt op 5-11-1807.11 Voor
de eerste keer gehuwd te Eijsden op 5-11-1832
met Marie Helene Vrancken. Zie onder VI-36 en
onder Vl-37.

e. Schillings, Josephus, geboren op 4-1-1811
(Joseph), gedoopt op 5-1-1811. Overleden op 27-
8-1811 te Oost.

VII-73
Murguritu Reijnders.
Zij werd geboren te Oost en gedoopt te Breust op 20-2-
1767 als dochter Van Adam Reijnders (volgt VIII-146)
en Joanna Daniels (volgt VIII-147). Gehuwd met
Winandus Schillings (zie VII-72). Zij overleed te Oost
in haar woonhuis aan de Parestraat op 26-1-1823.
Haar nalatenschap omvatte haar woonhuis met tuin
en weide aan de Parestraat. twee percelen akkerland
gelegen onder Breust en Eijsden (in het Pier of
Maarlanderveld gelegen) en één tiende gedeelte van
de naakte eigendom van een aantal goederen afko-
mende van haar broer Mathijs Reijnders (zie onder
VIII-146 sub a). Tot deze onverdeelde goederen
behoorde onder andere een huis met schuur, stallin-
gen en kzoolhof gelegen te Oost1n de straat genaamd
de Paar

GENERATlE V||| (Oud-overgrootouders)

VIII-146
Adam Reijnders.
Hij werd geboren te Oost en gedoopt te Breust op 22-
9-1728 als zoon van Mattheus Reinders (volgt IX-292)
en Margriet Hartsteijn (volgt IX-293). Hij huwde de
eerste keer te Breust op 16-8-1750 en op dezelfde dag
te Wilre (Wolder) in den Vroenhoff voor de dominee
(ondertrouwd op 1-8-1750) met de uit Heer afkomsti-
ge Maria van Sint Fijt (van St. Veit). Deze overleed
reeds op 2-6-1751 te Oost ten gevolge van een ongeval
bij de mergelwinning (obiit infortunio infossa effo-
dende vulgo mergel efessa tamen). Uit dit huwelijk
zijn geen kinderen bekend.
Adam hertrouwde op 25-11-1753 te Breust en te
Eijsden voor de dominee op dezelfde dag (onder-
trouwd op 10-11-1753) met Joanna Daniels (volgt
VIII-147), gedoopt te Breust op 2-6-1730 als dochter
van Petrus Daniels (volgt IX-294) en Joanna Deckers

'IO

(volgt IX-295). Hij overleed te Oost op 26- 12- 1810
(retroacta--Breust) of 25- 12- 1810 (BS-Oost). Joanna
Daniels overleed te Oost op 26- 10- 180713 (BS-Oost of
op 15- 7- 1807 (retroacta--Breust).
Kinderen uit dit huwelijk (alle geboren te Oost en
gedoopt te Breust):
a. Reinders, Mathias, gedoopt op 20-3-1755.

Gehuwd te Breust op 16-11-1783 en te Eijsden op
dezelfde dag (ondertrouwd op 1-11-1783) met
Margaretha Leenders. Kinderloos huwelijk. Op 3-
1-1826 gaan de erfgenamen over tot de openbare
verkoop van de door hen nagelaten onroerende
goederen. Het betreft hun woonhuis met schuur,
stallingen, mesthof, tuin en weide aan de
Dorpstraat te Oost en een zestal stukken land.
Het huis met aanhorigheden werd gekocht door
Laurens Huls, gedoopt op 20-5-1780, op
11-4-1815 gehuwd te Heugem (gemeente
Gronsveld) met Aleida Bekkers, gedoopt te
Heugem op 17- 12- 1790. Hij was landbouwer te
Oost aan de Putstraat. De netto opbrengst
bedroeg 962 gulden. Er waren tien erfgenamen.H

b. Reinders, Joanna (Jenne), gedoopt op 17-2- 1758.
Gehuwd te Breust op 22-11-1789 en te Eijsden op
dezelfde dag (ondertrouwd op 7-11-1789) met de
uit Caestert afkomstige Henricus Jansen.
Henricus overleed op 21-2-1796 te Oost, Joanna
overleed te Maarland op 4-12-1795.

c. Reinders, Catharina, gedoopt op 11-2-1761.
Gehuwd te Breust op 1 1-11-1799 (retroacta-
Breust) met Bartholomeus Brauwers uit
Herkenrade, zoon van Pierre Brauwers en Maria
Anna Roijen. Het burgerlijk huwelijk werd geslo-
ten te Eijsden op 20 brumaire van het jaar 8
(eveneens 11- 11- 1799). De naam van de bruideg-
om blijkt nu Broers te zijn! Hijwas landbouwer
te Maarland.

d. Reinders, Agatha, gedoopt op 28-6-1764.
Overleden te Oost op 2-3-1766 (Reijnders).

e. Reijnders, Margarita, gedoopt op 20-2-1767.
Gehuwd met Winandus Schillings. Zie onder VII-
73 en VII-72.

f. Reinders, Petrus, gedoopt op 23-5-1770. Gehuwd
te Breust op 22-6-1794 met Catharina Huls,
gedoopt op 3-7-1769, uit Oost. Landbouwer en
bierbrouwer te Oost in het Panhuis aan de
Dorpstraat. Zij was een zuster van Laurens Huls,
genoemd onder VIII-146 sub a.

g. Reinders, Maria Anna, gedoopt op 10-12-1774.
Gehuwd te Breust op 12-1 1-1803 (retroacta-
Breust) met Aegidius Pieters, landbouwer te
Maarland.

VIII-147
Jounnn Daniels.
Zij werd geboren te Maarland en gedoopt te Breust op
2-6-1730 als dochter van Petrus Daniels (volgt lX-294)
en Joanna Deckers (volgt IX-293). Zij huwde met
Adam Reinders (zie VIII- 146). Zij overleed te Oost op
26- 10- 180716 (BS-Oost) of op 15-7-1807 (retroacta-
Breust)!



GENERATlE lX (Oud-betovergraatauders)

IX-292
Mattheus Brimen (Matheus Reinders).
Hij werd geboren te Oost en gedoopt te Breust
(Mattheus Brimen) op 17-2-1696 als zoon van Reneer
Brimen (volgt X-584) en Elisabeth Frambach (Volgt X-
585). Bij zijn huwelijk op 5-11-1726 te Breust en op 3-
1 1-1726 (ondertrouwd op 17-10-1726) voor de domi-
nee te Eijsden met Margriet Hartsteijn (volgt lX-293)
blijkt de Voornaam van zijn vader (Reneer) plotseling
de basis te vormen van een nieuwe geslachtsnaam.
Mattheus Brimen wordt dan aangeduid met Mattheus
Reinders respectievelijk Mathijs Reiners. Deze nieuwe
naam zal ook overgaan op zijn kinderen. Margriet
Hartsteijn is een dochter van Adam Hartsteijn (volgt
X-586) en Catharina Dehui (de Huijn) (volgt X-587).
Hij woonde te Oost en overleed aldaar op 2-5-1777.
Zijn echtgenote overleed te Oost op 11-4-1775.
Kinderen uit dit huwelijk (geboren te Oost en gedoopt
te Breust):
a. Reinders, Elisabeth, gedoopt

op 15-9-1727. Overleden te
Oost op 30-10-1727.

b. Reinders, Adam, gedoopt op
22-9-1728. Gehuwd met
Maria van St. Fijt. Na haar
overlijden hertrouwd met
Joanna Daniels.
Zie onder VIII-146 en VIII-
147.

IX-293
Margriet Hartsteijn.
Geboren omstreeks 1692 als
dochter van Adam Hardsteijn
(volgt X-586) en Catharina de
Huijnn (Dehui) (volgt X-587).
Gehuwd met Mattheus Brimen
(Mattheus Reinders)(zie IX-292).
Zij overleed te Oost op 11-4-
1 775.

IX-294
Petrus Daniels.
Hij werd geboren en gedoopt te
Breust op 14-9-1692 als zoon van
Joannes Daniels (volgt X-588) en
Agatha Philippen (volgt X-589).
Hij huwde te Breust op 6-11-
1719, (Vi rubri sigilli: met vrij-
stelling van de drie roepen) met
Joanna Deckers uit Maarland
(volgt IX-295), gedoopt te Breust
op 4-1-1694 als dochter van
Joannes Deckers (volgt X-590) en
Joanna Franssen (volgt X-591).
Op 2-7-1742 blijkt hij bij zijn
schoonmoeder te Maarland
inwonend te zijn. Joanna over-
leed te Maarland op 22-12-1764,
Petrus overleed aldaar op 29-1-
1779 Kinderen uit dit huwelijk
(alle geboren te Maarland en
gedoopt te Breust):

Kerk te; Ermat.

a. Daniels, Joannes, gedoopt op 14-4-1720, overle-
den op 7-9-1723.

b. Daniels, Egidius, gedoopt op 27-6-1723. Gehuwd
te Breust op 6-9-1750 met de uit Maarland af-
komstige Joanna Cerfonteijn, gedoopt te Breust
op 26-6-1716 als dochter van Petrus Cerfonteijn
en Maria Meertens. Zij woonden te Maarland.
Joanna overleed aldaar op 5-3-1759, Egidius op 9-
10-1775.

c. Daniels, Aldegundis, gedoopt op 5-12-1726.
d. Daniels, Joanna, gedoopt op 2-6-1730. Gehuwd

met Adam Reinders. Zie onder VIII-146 en VIII-
147.

e. Daniels, Gertrudis, gedoopt op 2-8-1736. gehuwd
te Breust op 14-11-1763 met de uit de parochie
Mheer komende Michaël Meunickx (Munix). Zij
woonden te Maarland.

Gedoopt te Breast...
St.-Martinuskerk te Breast. Ansichtkaart, zwart-wit, ca i900. Collectie auteur.

Eiíïíšššlšïïiš".



XI-295
Joanna Deckers.
Zij werd geboren te Maarland en gedoopt te Breust op
4-1-1694 als dochter van Joannes Deckers (volgt X-
590) en Joanna Franssen (volgt X-591). Gehuwd met
Petrus Daniels (zie IX-294). Zij overleed te Maarland
op 22-12-1764.

GENERATIE X (Slam-ouders)

X-584
Reneer Bremen (Reijneer Reijnders).
De familie Brimen, Bremen, Breemen, komt reeds
vanaf 161 1 in de kerkelijke registers van Breust voor.
ln hoeverre Reneer daaraan verwant is, is nog niet dui-
delijk. Hij werd geboren omstreeks 1667. Hij huwde te
Eijsden voor de dominee op 7-12-1692, ondertrouwd
op 16-11-1692, met Elisabeth Frambach(s) (volgt X-
585), weduwe van Caspar Ookelen. De dominee
schreef zijn huwelijk in onder de naam Leendert
Reiners (Reijners). Bij de doopaktes van zijn kinderen
wordt hij steevast Reneer genoemd. Zijn voornaam zal
uiteindelijk, zij het met een kleine wijziging, de ach-
ternaam van zijn kinderen worden, waardoor de naam
Bremen verloren gaat.
Hij woonde te Oost. Hij overleed aldaar op 21-9-1727
aan de gevolgen van een beroerte (Reijneer Reijnders).
Elisabeth overleed te Oost op 27-9-1737.
Kinderen uit dit huwelijk (alle te Oost geboren en te
Breust gedoopt):
a. Rener, Maria, gedoopt op 17-8-1693. Overleden

vóór 16-10-1704.
b. Brimen, Mattheus, gedoopt op 17-2-1696.

Gehuwd met Margriet Hartsteijn. Zie onder IX-
292 en IX-293.

c. Bremen, Catharina, gedoopt op 15-12-1698.
Overleed vóór 2-3-1701.

. Bremen, Catharina, gedoopt op 2-3-1701.
e. Briemen, Maria, gedoopt op 16-10-1704.

X-585
Elisabeth Frambathls).
Geboren omstreeks 1642. Huwde de eerste keer met
Caspar Ookelen. Huwde de tweede maal met Reneer
Brimen (Reneer Reiners) (zie X-584). Zij overleed te
Oost op 27-9-1737 voorzien van de laatste Heilige
sacramenten.

X-586
Adam Hartsteijn.
Hij werd geboren omstreeks 1637. Hij huwde met
Catharina Dehui (de Huijnn) (volgt X-587). Hij is
waarschijnlijk afkomstig van Heugem en vestigde zich
circa 1693 in Oost. Hij overleed aldaar op 11-5-1723.
Kinderen uit dit huwelijk:
a. Hartstein, Margriet, geboren omstreeks 1692.

Gehuwd met Matheus Reinders. Zie onder IX-292
en IX-293.

b. Hardsteijn, Henricus, gedoopt te Breust op 22-6-
1693. Gehuwd te Breust op 23-1-1742 met
Joanna Blonden, geboren te Eijsden en gedoopt
te Breust op 9-2-1714 als dochter van Wilhelmus
Blonden en Joanna Jeuckens. Zij woonden te
Maarland. Joanna overleed aldaar op 24-10-1760,
Henricus overleed aldaar op 17-12-1765.
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X-587
Catharina Dehui (de Huijn).
Gehuwd met Adam17Hardsteijn (zie X-586). Zij over-
leed na 11-5-1723.

X-588
Joannes Daniels.
Hij werd geboren omstreeks 1667. Hij huwde met
Agatha Philippens (Flippen) (volgt X-589). Hij over-
leed op circa 60-jarige leeftijd te Breust op 16-7-1727.
Zijn echtgenote overleed te Breust op 6-1 1-1728. Op
16-2-1729 gingen de erfgenamen ertoe over de nagela-
ten onroerende goederen te verdelen. De nalatenschap
omvatte het ouderlijk huis met bijbehorende weide,
grond en bebouwingen gelegen te Breust “aen de stra-
et leijdende van Eijsden naer Bruest", en drie roijen
akkerland gelleßgen onder Breust “omtrent
Keninekoul".
Kinderen uit dit huwelijk (alle geboren en gedoopt te
Breust):
a. Daniels, Gertrudis, geboren omstreeks 1688.

Gehuwd te Breust op 7-1-1722 met de uit Breust
afkomstige Servatius Wolfs. Ze woonden te
Breust. Aldaar overleed Gertrudis op 23-9-1725
aan de gevolgen van een beroerte. Servatius her-
trouwde nog driemaal. Hij overleed te Breust op
4-3-1781. Hij komt nog uitgebreider aan de orde
onder kwartier IX-308 in een ander deel van deze
kwartierstaat.

b. Daniels, Wilhelmus, geboren omstreeks 1689.
Ten tijde van zijn huwelijk was hij woonachtig in
Eijsden. Hij huwde te Breust op 26-8-1725 en te
Eijsden voor de dominee op 28-8-1725 (onder-
trouwd op 13-8) met de uit Eijsden afkomstige
Maria Catharina Boeckholts. Hij overleed te
Eijsden op 11-5-1 750.

c. Daniels, Petrus, gedoopt op 14-9-1692. Gehuwd
met Joanna Deckers. Zie onder IX-294 en lX-295.

d. Daniels, Philippus, gedoopt op 17-5-1697.
Gehuwd te Breust op 2-9-1727 met Aleta (Alet,
Aleijdis) Theunens, geboren te Maarland en
gedoopt te Breust op 9-11-1706 als dochter van
Anthonius Theunens en Anna Kissels. Hij over-
leed op 13-3-1779 te Maarland, zij overleed op
10-1 1-1 775 te Maarland.

X-589
Agatha Philippens (Flippen).
Zij werd geboren omstreeks 1650. Gehuwd met
Joannes Daniels (zie X-588). Zij overleed op 6-11-1728
te Breust aan de gevolgen van waterzucht.

X-590
Joannes Deckers.
Hij werd geboren omstreeks 1660. Hij woonde in
Maarland en was gehuwd met Joanna Franssen (ook
wel Walpot en Diericks genoemd) (volgt X-591). Hij
overleed te Maarland op 30-3-1740. Op 22-3-1740
daaraanvoorafgaand had hij samen met zijn echtgeno-
te een mutueel (wederzijds) testament opgesteld.1
Kinderen uit dit huwelijk (alle geboren te Maarland en
gedoopt te Breust):
a. Deckers, Wilhelmus, gedoopt op 18-11-1687.

Overleden op 17-1-1706, aan de gevolgen van
pokken.

b. Deckers, Egidius, gedoopt op 18-6-1689.
Overleden op 29-1-1706 (12 dagen na zijn ouder
broertje).



c. Deckers, Joanna, gedoopt op 4-1-1694. Gehuwd
met Petrus Daniels. Zie onder IX-294 en IX-295.

d. Deckers, Catharina, gedoopt op 7-3-1707.
Gehuwd te Breust op 19-1-1728 met de eveneens
uit Maarland afkomstige Joannes Mans. Hij werd
gedoopt te Breust op 9-11-1706 als zoon van
Laurentius Mans en Gertrudis Theunissen.
Catharina overleed te Maarland op 17-2-1747,
Joannes overleed op 16-5-1767, eveneens te
Maarland.

X-591
Joanna Franssen.
Gehuwd met Joannes Deckers (zie X-590). Bij de doop
van haar kinderen werd ze achtereenvolgens Walpot
(1687), Diericks (1689) en Franssen (1694, 1707)
genoemd. Het is nog niet duidelijk of het inderdaad
steeds om dezelfde persoon gaat.
In 1742, na het overlijden van haar man, liet ze
omstandig vastleggen op welke manier een aantal van
haar roerende en onroerende goederen na haar dood
moesten vererven.20 De kinderen van haar dochter
Joanna (Jen) (zie onder X-590 sub c) en Petrus Daniels
erven 5 grote roeden akkerland gelegen in het
Maerlanderveld aan de Rijckkelderstraet, het vruchtge-
bruik komt in handen van haar dochter als deze ten-
minste haar in "haare oude dagen sullen getrouwelijck
bijstaen, oppassen, ende eeren, soo als goede ende
getrouwe kinderen behooren en schuldigh zijn te
doen". Agatha Daniels (een kleinkind van haar) ont-
vangt ”een middelmatige houte kiste, wesende om
eenen mansrock in de lengt daer in te leggen".
Staande haar leven schenkt ze aan haar dochter
Joanna (Jen):
- de stanne daer men de boter in stoot, (een stande is
een ton of kuip, gewoonlijk naar boven iets nauwer
toelopend)
- den grooten ijseren ketel, houdende wel drije tob-
ben, ofte emmeren water,
- een houte boucktijne daer men het doeck in bouckt,
houdende wel een tonne (tyne is ton, boucken is
waarschijnlijk beuken),
- eene koijebeest.
Omdat Joanna met haar man Petrus Daniels bij testa-
trice inwoont laat ze ook nog vastleggen welke van de
in huis aanwezige goederen van Joanna en haar man
zijn. Het betreft:
- de andere beesten soo koijen als vercken,
- twee cleene ijsere ketelen,
- vier parceleijne schotelen.

HENK BOERSMA
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RijksarchiefLimburg (RAL) te Maastricht, huwelijkse bijla-
gen, Eijsden, 5-1 1-1832, Certificaat Nationale Militie, afge-
geven te Hasselt op 1 -10-1832.
RAL, huwelijkse bijlagen, Eijsden, 28-5-1847, Certificaat
Nationale Militie, afgegeven te Maastricht op 8-8-1846.
RAL, Memorie van successie, Oost, 15-6-1891, ressort
Meerssen.
Reeds eerder, op 14-2-1870 (RAL, notarieel archief, notaris
Brouwers, residerende te Gronsveld, minuutnr. 46) heeft hij
een testament gemaakt llwillende voorkomen de oneenighe-
den welcke tusschen zijne kinderen mogten kunnen ontstaan
omtrent de deeling". Echter een aantal daarin genoemde
onroerende goederen blijken bij zijn overlijden in 1889 niet
meer in zijn bezit te zijn!
Zij en hun voorouders worden in dit kader niet beschreven.
RAL, Memorie van successie, Oost, 7-5-1823, ressort
Maastricht.
RAL, notarieel archief, inv.nr. 226, notaris Piters, resideren-
de te Eijsden, akte d.d. 21-10-1832.
De burgerlijke stand van Oost functioneerde klaarblijkelijk
nog niet optimaal.
Ik vond geen geboorteakte bij de burgerlijke stand van Oost.
RAL, Memorie van successie, Oost, 2-5-1823, ressort
Maastricht.
Zie noot 1 0.
RAL, notarieel archief, inv.nr. 222, notaris Piters, resideren-
de te Eijsden, akte dd. 3-1-1826, minuutnr. 1 (betreffende
het gemeenschappelijke bezit) en akte d.d. 3-1-1826,
minuutnr. 2 (beïreffende de goederen van Mathias persoon-
lijk).
Zie noot 10.
Zie noten 13 en 14.
Bij het overlijden van haar man op 11-5-1723 blijkt ze nog
in leven.
RAL, notarieel archief, inv.nr. 198, notaris Sijmons, reside-
rende te Eijsden, akte d.d. 16-2-1729.
Als voren, inv.nr. 201, akte d.d. 22-3-1740.
Als voren, inv.nr. 202, akte d.d. 2-7-1742. De nader
genoemde kinderen van Joanna Deckers en Pieter Daniels
zijn: Gilis, Agatha, Ien en Gertruijd. Uit de akte blijkt tevens
dat testatrice een zuster heeft met de naam Maria Franssen.



De ruëk van Eèside
Es jonge jong koes iech zoe op lt lisjte van de jaore
fiefteg ien Eèside de ruëk van alle pläötskes oe com-
merce woert gedrieëve. Lore, hure, preuve: van jongs
aof aon woert 't mit de paplaeëpel iengegaeëve. Meh
ruke, dao woert neet uëver gekald. Aeëvels: de waerek-

pläötskes oe Sjoke Pertongs, Gieljom Pinckaers en
Siemeke aon de Vroenhof sjoon rippereerde roeëke
appaoërt: nao laer en liem. Of 't lèjer- en kiesjtefe-
briekske van Frans Foengsaor aon
de Kattesjtraot1 0e zaegmèèl en
sjaofsjpien de lème vloer vulde, de
maondegruëk van daampende bie-
site, van derrem, blood, blaos en

laeëver ien de silechterij van opa,
Zjang van Zjollewie,2 d'n immeu-
jetige ruëk van hiffe, mael en vieës
zjwartbroed ien de bekkerij van
Mijke aon de Maos,3 oe Vissers
Öôch engelkes, uppers, luudsjes en
visgaeërte koesse gélle um te visse
op d'n iel, de rutse, de ejbelkes en
de goeëvies, die ziech ophele ien
de muejer van oengdeep waoëter.
De loch oet de daampende koeëpere kaeëtele oe-ien
Nonk Victor4 ketsje, krote en rebu verkoeëkde tot rinse
sjroep en netuurlek de miech zier vertrowde ruëk van
appele en paere bieèèngesjtaoëpeld ien groete kiesjte-
bluk oppe vijling aon de Langsjtraot.5 Binne ien de
loods de vuurnaome ruëk van 't gesorteerd iesjte-klas
fruet, boete de doezende kilo's rabut vuur silej of
sjroep, oevaan de saoëp oengder oet de kiesjte droeëp.
Ien de portiek van de segarezaoëk van Sjroenfj sjujn
tieëgenuëver de Prottesjtaanse kaerek, kaom diech de
towbakloch van de Velasquez-segare van Pa, van de
zeute Semois-piepentowbak en van de Old-Mac en
Golden Fiction segritte al tieëge. Zjuus zoe good es de
zor beerloch oet de vijlingkaffie van Zjuul en Sien
Hardy,7 oe iech op zoengdegnoon e literglaoës beer
mit Inne tenen diksel moes hoeële vuur bie Pa z'n
noon. Zor beerloch vermingd mit segareloch dae waor
blieve hange nao 't sjlaoëgvéld van drij of veer koe-
jong-kaoërttaofele van ekere zoengdegemuerege.
Op de jongessjaol oppe Breusjtraot8 woert väölste wie-
neg gelocht. De fieftegerjaore zjwèètloch van de
vasjgerosjde oengderwijzers en de doewmpege ruëk
van oes raegeklejjing, de cabaos, haw ziech vasjgevrae-

te ien de laandkaoërt vuur “t bord, oe ze tien kilometer

ten zujde van Mesjtreech 't roed bulke wat Eèsjde haw
mote zien neet hawwe iengetèkend. Esof de Maos neet
bie Eèsjde oes laand binne kump, meh pas bie
Mesjtreech!
Ooch de gèèsjtelekhèèd haw 'nne zier appaoërte ruëk.
De begijneloch oet 't Ursulinekloesjter,g oe iech aach
jaor missedeender waor, 'n mingeling van de ruëk van

greunmoos aon de koeëk mit
gojekope wierook en koeëper-
poets, dae doer kroempge-
greujde soeurkes väöl te diks
en väöl te diek op de hoeng-
derde meters trapleuning
woert gevrieëve. D'n architek
van lt kloesjter haw d'r netuur-
lek geng raekening mit gehawe
dat vier missedeenderkes vlak
vuur v'r "op'I moesse vuur de
mis of 't lof waol 's nao 't huis-
ke moesse. Ien 't gaans begij-
nekloesjter gène piesbak te
bekinne. De moer boete bie de

sakresjtij roeëk dan ooch pinnetraant nao piesloch, de
friesse loch van oes, de jong jonges, meh ooch - zoe
mingde iech te kinne ruke - de belaeëge piesloch van
de deensj doonde paoters, miesjtal ene van 't
kluusjterke van Marianhill,lo dat ien voeëgelvluch

twiehoengderdfiefteg meter, meh ooch 'n gaanse wae-
reld wiijer laog es 1t begijnekloesjter.
Bie 't puurtsje van 't kaerekhof aon de Vroenhof laog
't wienkelke van Martens, de verver,1` oe-ste de ruëk
van lienoeëlie en petrol op koes sjnowve es de däör
kliengelend oeëpe gong. En dao naeëve, op d'n hook,
woende Pierre van Tijske, Petrus Wolfs. Pierre z'n ate-
liersI e haw t'r twie, roeëke zaoleg. Nao drugende oeë-
lieverref op de palitte, nao 'nne loewmel vol terpen-
tien, nao druugbekitte en nao de vriegezelleloch van
Pierre. Pierre sjilderde hél en haw daonaeëve tied vuur
z'nne daoëgeleksen toemel doer 't duerep. Kaoërte,
kalle, observere en ruke aon Eèsjde. Wat roeëk 'r dao
ienens ater ien de gaank van de kaffie van Lijjenie aon
de Maos.712 Toch geng Belzje friette-loch die häöm
bekind waor oet 't oetgaankslaeëve van Luuk? De al
jaorelaank vertrowde kachelloch oet de kaffie woert
ienens vermingd mit de ruëk van koeëkend riengdsvit



oe nèèf Jean de iersjte Eêsjdese friette ien bakde. Op
zoengdegenaovend sjtong de gaank Vool. Es “n dille-
gaoësie van de femilie Waterval van oppe Breusjtraot
Vuur diech sjtong, koeste 't waol sjudde. Twiengteg
tute friet besjtelde dij ien ène kier. Gerda en Jean
Pieters hawwe han tekort um 't sjelmesjien, lt sjnie-
mesjien en de friettekaeëtel te bedene. 't ièèt sjtong
op hunne kop en af en tow moes Jean effe tusse alle
apprénsie doer de kaffie ien. 't Voch-gehalte moes op
pijl blieve.
Of de zier appaoërte loch van de waerekplaots van
Puts.13 De loch van selusie en
ruubberI van sjmaeroeëlie en
zjuus oetgepakde now fietse oe
Gazelle en Eroba op sjtong.
Dao leet iech de baand plakke
Van m'n iesjte fietske, kraege
wie iech m'n kemunie deech
van m'nne paeëter. En dan
daog waachte ie d'n doertrap-
per Vaeërdeg waor, want Visse
Voengt Puts zieëker zoe intres-
saant es ban plakke. Jaore zaot
'r aon de Maos, dao oe de bujs
van de Zienkwit 't
Maoswaoëter ienkaom bie
Hotel du Transvaal.14 Dao roeëk lt nao rotte ejjer.
Voetballe oppe kesjtielslaon betekende vuur de kiep-
per krejkes ien de kneje. De laon nao 't kesjtiel laog
Voól krejje Van de Zienkwiet en este daan /nne penan-
tie oet d'n hook moes duke, koeste d'n kneje Vervier-
lek begaoje. Soms zoe erreg datste nao dokter Pinckers
moes um de krejkes èèn vuur èèn mit 1n pincet d'r oet
te laote hoeële. 't Roeëk ien de sjpraekkaoëmer nao
ether en jodium. Zjuus It zellefde es ien de aptiek oe
d'n hier Smeets altied waol 'n truusjtend woerd vuur
diech haw en e bulke oet zoe'nne groete glaoëze bo-
kaol.
Meh wie zoe dik liek 't sjoensjte zjuus naeëve de däör.
't Gemink bedrief van Zjeuf en Mathiel Claossens aon
de Langsjtraot.15 Eker oor van d'n daoëg roeëk 't dao
aanders. Sjmuereges de sjow, oe de rook oet roeëk Van
hoot en sjlam, daan de ruëk van sjpek en èèj ien de
kuëke en tegeliekertied de keu ien de sjtaal. Misj-ruëk
Van de kooflatte en de werrem loch van Vieësse mèlek.
Ien 't sjtelke daonaeëve sjtong de kachel mit vérreks-
irpele op sjpringe en daoboeëve, de moes e waankel
laejerke op, de loch Van d'n doevesjlaoëg: sjtru en doe-
Vesjtroengt. Vriedessaoves de loch Van mossele. Op
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vriedeg zurregde iech altied dat iech d'n daoëgelekse
lieter vieësse melek moch hoeële. Dat waor aonsjujve
tusse Mia, Gerda, Henri en de resj van de femilie. Oet

de groete kaeëtel mit zievruchte plukke en denao de
laeg sjéllepe op de misjkojl brujje.
Oetlaotgaas Van oto's, dieselloch, deodorant, de loch

Van sjnaerkende computers en de plastic ruëk Van
sjtiekkem verbraande drekstute koeste dow nog neet.
't Roeëk dow zaoleg. Nao Eèsjde.

STAN SPAUWEN, NOVEMBER 1990.

De redactie is er zich van bewust dat er
lezers zijn die niet zo direkt weten Wie
bijvoorbeeld "Puts” Was en waar l'de kaf-
fie van Lijjenie” zich bevond. Vandaar
hieronder enige aanwijzingen:

1 Het ladder- en kistenfabriekje van Frans Fonsaer lag achter
het huidige hoekpand Diepstraat/Schoolstraat (Gorissen).

2 De slagerij van Zjang van ZjolleWie, Zjang Lucassen, Was
gevestigd in het huidige pand Diepstraat 23 (Visser).

3 De bakkerij van Mijke Fonsaer aan de Vogelzang 10
(H.Fonsaer).

4 Stroopfabriek Victor jacobs Was gelegen aan de
Emmastraat 33.

5 De veiling aan de Wilhelminastraat, naast de Woning
Wilhelminastraat 22 (van Hall).

6 Het huidige pand Diepstraat 7 (Habets).
7 Het veilingcafë was gelegen bij de veilinggebouwen aan de

Wilhelminastraat.
8 Schoolgebouw aan de Breusterstraat 12.
9 Voormalig klooster van de Zusters Ursulinen, thans gemeen

tehuis, Breusterstraat 27.
10 Het kloostertje van de paters van Marianhill gelegen achter

het huidige bejaardenhuis de Bron, met de hoofdingang aan
het kerkpad dat liep van de Breusterstraat naar de St.-
Martinuskerk.

11 Het winkeltje van de schilder Martens Was gevestigd in het
huidige pand Prinses Beatrixplein 2 (Reintjens-Iacobs).

12 Café La Meuse, Diepstraat 44 (].Piters).
13 Fietsenmaker Puts had zijn werkplaats in het pand

Diepstraat 12 (Macheels).
14 Het huidige restaurant Papillon aan het Bat.
15 Boerderij Claessens op de hoek van de Wilhelminastraat en

de Kruisstraat (Claessens-Paquay).
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Eijsden, 19 Jan. Door den onbezoldigden
Rijksveldwachter D.Van de Vijver, jachtopzichter bij
den Graaf de Geloes alhier, werd heden een zeker per-
soon aangehouden met ongeveer 30 kil. gesmokkeld
zout.

(L.C. donderdag 22 januari 1885)
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De Notaris De Gleiiu Brein
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W. VAN AUBEL to Niauvenweg-
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(L.C. zaterdag 21 februari 1885)

äcfmgšeššešåeeewåšäV C Gemeente EYSDEN.

Groot Concert,
tc gcvcn door de OUDE HARMONIE van EYSDEN,

met medewerking van eenige Dilemma.

op Zondag, 12 April 1885,11 avondste 6 uur.
in den nieuwgcbouwdcu Hamonimal.

bfi den hoor HIENQUET.
Hd lokaal i1 alleen toogankdäk wordekdcndcraocida'l.

(L.C. zaterdag 4 april 1885)

Eijsden, 15 April. Gisteren, omstreeks 3 uur 's namid-
dags, had in de nabijheid van het gehucht Caestert,
tusschen een paar landloopers een hevige vechtpartij'
plaats, waarbij de een eenige gevaarlijke messteken
aan het hoofd bekwam, de andere evenwel slechts
licht aan een arm gewond werd.
Eerstbedoelde werd, badende in zijn bloed, onmiddel-



lijk naar het te Breust gelegen, voor lijders aan besmet-
telijke ziekten ingerichte lokaal overgebracht, alwaar
hem de laatste H.H. Sacramenten werden toegediend
en geneeskundige hulp verstrekt. Alhoewel nog niet
buiten doodsgevaar begint zijn toestand allengs te ver-
beteren.
De andere, na de gedane verwondingen naar den kant
van Eijsden vluchtende, werd aldaar door de mare-
chaussees in hechtenis genomen en heden morgen
gevankelijk naar Maastricht overgebracht.
Uit de gedane onderzoekingen en ondervragingen is
gebleken dat de eerstbedoelde van Vaals, de andere
van Crefeld is, dat zij den voorafgaanden nacht samen
gelogeerd hebben te Visé, alwaar zij zich schuldig
gemaakt hebben aan diefstal en dat, omtrent de ver-
deeling der gestolen zaken de twist is ontstaan.

(L.C. donderdag 16 april 1885)

Eijsden, 17 April. De Verleden Dinsdag gevaarlijk
gewonde persoon uit Vaals, was gisteren dermate op
beter hand, dat hij van hier naar lt gesticht
Calvariënberg te Maastricht kon worden overgebracht.
Blijkens nadere inlichtingen is de andere een
Pruisische deserteur uit Elberfeld.
- De kersenboomen, thans weer in vollen bloei, leve-
ren een prachtig gezicht op en doen een zeer rijken
oogst verwachten. Moge late nachtvorsten evenwel
die schoone vooruitzichten niet verijdelen.

(L.C. zaterdag 18 april 1885)

Eijsden, 23 April. Door de marechaussees alhier werd
procesverbaal opgemaakt tegen een ingezetene Van
Mheer, die zijn huurder met geweld uit zijne woning
wilde zetten. De verhuurder liet de voordeur en ven-
sters bij den huurder uithangen en den inboedel op
straat dragen.
- Naar men alhier met genoegen verneemt, heeft mej.
A.Wolfs met gunstig gevolg het examen als onderwij-
zeres afgelegd.

(L.C. zaterdag 25 april 1885)

Te Eijsden het zoogenaamde “kersen-paradijs" zal de
opbrengst der kersenboomen overvloedig zijn. De
boomen zijn alle zeer ruim met vruchten beladen.

(L.C. zaterdag 13 juni 1885)

Eijsden, 25 Juni. De vroege kersen, met het plukken
waarvan thans is begonnen, worden dagelijks op de
markt, aan 't station alhier, door Duitsche en
Belgische kooplieden gekocht tegen fr. 20 à 24 de 100
kilo.
Zoowel deze- als de latere soorten belooven een meer
dan middelmatige opbrengst.

(L.C. zaterdag 27 juni 1885)

Eijsden, 8 Juli. De minister van binnenlandsche zaken
heeft afwijzend beschikt op een adres van de dorpsver-
eeniging alhier tot vrijen invoer van zout ten behoeve
van den landbouw en adressante gewezen op de daar-
voor bestaande depôts, waar dit zout door haar kan
betrokken worden.

(L.C. donderdag 9 juli 1885)

Eijsden, 15 Juli. Sedert eenige dagen levert het
Stationsplein alhier 's avonds een alleraardigst
schouwspel op, nl. de groote kersenmarkt.
Deze markt mag voorwaar groot in zijn soort genoemd

'l7

worden, en 't is wel de moeite waard hier eens een
kijkje te komen nemen. lederen avond ziet men meer
dan 30 karren, benevens tal van kruiwagens, aanvoe-
rende 30.000, ja soms, zooals gisteren-avond tot
55.000 kil. kersen. Zoodra het koopje gesloten is, wor-
den de kersen op hoopen van soms meer dan 5.000
kil. gestapeld, om vervolgens in kleine korven inge-
pakt en naar Engeland verzonden te worden.
De prijzen, die besteed worden, bedroegen de vorige
week slechts 16 à 20 frs. de 100 kil., gisteren evenwel
fr. 30.
Met recht mogen de kersen als hoofdproduct voor
onze gemeente beschouwd worden.

(L.C. donderdag 16 juli 1885)
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Iop Zondag. 27 September '1885,

Meteåeššï
<31"

c
nl 1

U
šy

luHutllamaßlers-Brcivers, café „DalaFuntama
tien minuten van het. station Ei'soniv verwijderd, op

3 nieuw nugelegda banen.
šlçgIeder deelnemende sociëteit moet bestaan uit. 3, 6 of * `9 leden; ieder sociëteit betaalt 9 france, Läfl

l prijs IOO ff. en een gouden medaille.
2 prijs 50 fr. en een zilveren medaille. 551
3 prijs 25 fr. en een zilveren medaille. j
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ml! onmiddelijk ul beginnen.

wo het concours Volkfivm-mnlnflfik-
men, opgeluisterd door HARMONIE-MUZIEK. Q"
ml) voor níet-kegelaau per persoon 10 Cenis. \'5'

Wflmäåäää DE cose. giå

äšgišâïeeaa;geenee weeeemåä
(L.C. zaterdag 19 september 1885)
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(L.C. zaterdag 14 november 1885)

Eijsden, 18 Nov. Bij de verkiezing voor een lid van den
Gemeenteraad, ter vervanging van wijlen J.H.Peusens,
werden 107 geldige stemmen uitgebracht. De heer
B.Pinckaers te Oost werd gekozen met 76 stemmen, de
heer P.Pleumeekers verkreeg 31 stemmen.

(L.C. zaterdag 21 november 1885)

Eijsden, 30 Nov. Tengevolge der regens in de laatste
dagen, is de Maas sinds gisteren steeds wassende.
Mocht de regen nog aanhouden dan is eene over-
strooming te vreezen.

(L.C. dinsdag 1 december 1885)

De Maas is vallende en daarmede gevaar voor over-
strooming voorhands geweken. 't Begon ook tijd te
worden, daar met nog 10 centimeter was de rivier hare
oevers zou verlaten hebben. 't ls te hopen, dat het bij



deze bedreiging zal blijven en de ongelukkige bewo-
ners der aan de Maas gelegen dorpen van overstroom-
ing mogen verschoond blijven. De landbouwer heeft
reeds genoeg met de malaise in zijn bedrijf te kampen
dan dat hij ook door het water in zijn bestaan wordt
geschaad.

(L.C. donderdag 3 december 1885)

Eijsden, 7 Dec. Tot onderzoek der bezwaren tegen de
schatting van de belastbare opbrengst der ongebouw-
de eigendommen, werd door het landbouwcasino
alhier, eene Commissie Van 6 leden benoemd,
bestaande uit de Heeren Dubois, burgemeester, Graaf
de Geloes, de Cleijn Brem, notaris, J.Houbiers, ].Wolfs
en L.Heijnens.`

(L.C. woensdag 9 december 1885)

Eijsden, 16 Dec. Gisteren namiddag had alhier op de
openbare straat, gedurende bijna een half uur, een
soliede vechtpartij plaats tusschen twee vreemde
schippers. Bij de komst van den brigadier der
Marechaussees nam een der vechtersbazen de vlucht,
sprong in de Maas en werd toen door andere schippers
opgenomen en in een schuit naar Belgisch grondge-
bied overgebracht, terwijl de andere eenige oogenblik-
ken achter slot werd gehouden.

(L.C. donderdag 17 december 1885)

Eijsden, 26 Dec. Ter vervanging van wijlen J.H.Peusens
werd alhier tot wethouder benoemd, de heer
A.Spauwen te Breust.

(L.C. maandag 28 december 1885)

Eijsden, 8 Jan. De Maas, die ons weer met eene over-
strooming bedreigde, is tengevolge van de ingevallen
vorst, een weinig vallende.

(LC. zaterdag 9januari 1886)

Eijsden, 25 Jan. Gisteren morgen vond men in het
Oosterveld, onder deze gemeente, op eenigen afstand
van den weg, het lijk van P.B. alhier. Vermoedelijk is
sterke drank, waarvan deze persoon sinds geruimen
tijd misbruik maakte, de oorzaak van dezen ongelukki-
gen dood. Eene flesch nog gedeeltelijk gevuld met
jenever, werd in zijne nabijheid gevonden.

(L.C. dinsdag 26 januari 1886)

Eijsden, 1 Febr. De Maas, sedert gisteren steeds sterk
wassende, heeft thans reeds eene onrustbarende hoog-
te bereikt en zal waarschijnlijk spoedig buiten hare
oevers treden.
Allewege maakte een goeden indrukfhet bericht uit
Eijsden meldende dat op initiatief van den heer
Dubois, burgemeester, door raadsleden en particulie-
ren eene inzameling ten bate van den arme werd
gehouden, die c. f 185 opbracht. Het schitterend resul-
taat stelt het loffelijk streven van dezen waren burger-
vader in een helder licht.

(L.C. dinsdag 2 februari 1886)

Eijsden, 4 Febr. De Maas, sedert gisteren vallende, zal
weer spoedig binnen hare oevers zijn teruggetreden.
Alhoewel de overstrooming slechts een paar dagen
duurde werd er toch nog al aanzienlijke schade aan de
ingezaaide landerijen toegebracht.

(L.C. zaterdag 6 februari 1886)
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Te bui-cute Eysdon, (Limburg)
aan de Maas, een

HUIS
beplßntMdadelijk to aanvaarden
Adres. J. Thonnisann-Fli-
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zende kan mon ookde bnllt. hebben,

(L.C. zaterdag 6 februari 1886)

Bij P. H. PLEUMEEKERQ to
post-Eysrlßn, staat een vier-

. jarige, donker grijze
Mekbenß'si

Brabantrzch ras,
bekroond met

twee eerste prij-
zen. Dekgeld zes

" ""',gulden en 50 cent.
drinkgeld,~. bij de tweede dekking
te betalen.

(L.C. zaterdag 6 februari 1886)

Eijsden, 22 April. Gisteren namiddag ontvreemde een
landlooper bij een ingezetene alhier eenig geld uit een
lade en verwijderde zich spoedig. Na eenige oogen-
blikken werd hij evenwel door den onbezoldigde
Rijksveldwachter Van de Nijver, alhier aangehouden,
in de gendarmerie gebracht en 's avonds naar de
gevangenis te Maastricht getransporteerd.

(L.C. zaterdag 24 april 1886)

Eijsden, 23 April. De kersenboomen staan thans weer
in volle bloei, en beloven bij gunstig weder, een ruime
opbrengst.

(L.C. zaterdag 24 april 1886)

Eijsden, 7 Mei. Het blijkt thans, dat, tengevolge der
laatste nachtvorsten en van de aanhoudende droogte,
de vooruitzichten op een ruimen kersenoogst vernie-
tigd zijn. De vroege witte- en de Waalsche kersen zijn
bijna allen vernietigd, en ook de zwarte zullen minder
dan een gewonen oogst opbrengen.

(L.C. zaterdag 8 mei 1886)

Noorbeek, 14 Mei. Zondag jl. had alhier onder opluis-
tering der harmonie van Eijsden een groot kegelcon-
cours plaats. Er waren aanzienlijke prijzen uitgeloofd,
welke behaald werden als volgt: lste prijs 100 franken
en een gouden medaille door de kegelclub "Caestert"
Eijsden; 2de prijs 50 fr. en zilveren medaille, door de
kegelsoci'eteit "Eijsden"; 3de prijs 25 fr. door het kegel-
gezelschap van 's Gravenvoeren.
Het feest liep gezellig en in de beste orde af.

(L.C. zaterdag 15 mei 1886)



Eijsden, 1 Juni. Bij het alhier op ll. Zondag plaats
gehad hebbende kegel-concours, heerschte eene bui-
tengewone drukte: 56 vereenigingen namen aan den
wedstrijd deel.
De prijzen werden behaald als volgt: lste door de ver-
eeniging van Caestert-Eijsden, met 181 kegelen; 2de

door die van Eijsden, met 174 kegelen en 3de door die
van Sussen-Bolré met 162 kegelen. De prijs voor het
grootste getal kegelen in 3 worpen werd behaald door
J.Dakkers te Borgharen.

(L.C. woensdag 2 juni 1886)

Eijsden, 21 Juni. Door het Voorlopig bestuur der spaar-
bank-vereeniging alhier, werd gisteren eene algemeene
openbare bijeenkomst belegd, tot het inschrijven van
allen die wenschten lid te worden. De opkomst Was
buiten verwachting, ruim 50 personen traden als
leden dezer nieuwe vereeniging toe.
Bij stemming werden tot leden Van het bestuur geko-
zen de Heeren: Dubois, de Cleijn Brem, A.Spauwen,
Boulanger, Haenen, Watrin, W.Wolfs, E.Wolfs,
Heijnens en Henquet.

(L.C. dinsdag 22 juni 1886)

Eijsden, ~23']uni. Met' het plukken der vroege kersen is
thans begonnen. De prijzen varieerden tusschen de fr.
16 à 22 per 100 kilo. Men vreest echter, wanneer het
regenweer nog wat blijft aanhouden, dat zoowel de
vroege- als ook de latere soorten aan het scheuren
gaan.

(L.C. donderdag 24 juni 1886)

Eijsden, 28 Juni. Door het bestuur van het Casino
alhier is besloten een adres te richten aan de directie
van den Luik-Maastrichtschen spoorweg, met verzoek
verminderde tarieven toe te staan voor fruitverzendin-
gen en meer overeenkomst te brengen tusschen hare
tarieven en die der spoorwegmaatschappijen in Belgie,
waarbij de hare aanmerkelijk Verschillen. Dit adres zal
door het gemeentebestuur en de voornaamste ingeze-
tenen gesteund worden.

(L.C. maandag 28 juni 1886)

Eijsden. De heer Bossy-Gulikers, directeur der nieuwe
Harmonie alhier is benoemd tot chef de musique van
het eerste Legioen der Garde Civiqui van Luik.

(L.C. dinsdag 6juli 1886)

Z.M. heeft goedgekeurd dat de burgemeester van
Mesch de heer J.H.Ramaekers, is benoemd tot secreta-
ris dier gemeente.

(L.C. donderdag 15 juli 1886)

Eijsden, 18 Aug. Met genoegen vernemen wij dat
mejuffrouw A.M.M.A.Wolf alhier met gunstig gevolg
te Utrecht het examen in de Fransche taal L.O. heeft
afgelegd.
- Een zekere ].H. van Oost werd voorgisteren op een
perceel bouwland van R., door dezen en zijn knecht,
bezig gevonden met het afdoen van de banden van de
schoven. Na eene korte woordenwisseling bracht de
knecht, met een zichten-haak genoemden LH. o.a.
eene levensgevaarlijke hoofdwonde toe. De knecht
werd dan ook gisteren in arrest genomen en heden
naar de gevangenis te Maastricht overgebracht.

(L.C. donderdag 19 augustus 1886)
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(L.C. donderdag 19 augustus 1886)

Eijsden, 5 Sept. De toetreding als lid der alhier in juli
ll. opgerichte spaarbank, werd heden gesloten.
Het beoogde doel: “de geest van sparen op te wek-
ken", mag voorzeker als bereikt beschouwd worden,
immers door de 70 leden, waaruit de vereeniging
bestaat, wordt maandelijks ruim frs. 460 gestort, welke
gelden belegd worden in solide rentegevende premie
obligatiën.
Een woord van dank mag den heeren bestuursleden
niet onthouden worden voor hunne geheel belange-
looze moeiten en opofferingen, der vereeniging voort-
durend bewezen.

(L.C. dinsdag 7 september 1886)

Eijsden, 27 Sept. Door de "Oude Harmonie" alhier
werd gisteren aan haren verdienstelijken directeur de
heer J.Defesch een blijk Van waardering geschonken
voor de wijze waarop de Harmonie door hem wordt
geleid en waardoor het haar is mogen gelukken bij het
muziekfeest te Valkenburg met goud bekroond te wor-
den. Zij heeft nl. dien kundigen muziekleeraar als aan-
denken een prachtig gouden remontoir-horloge ten
geschenke gegeven en de uitreiking daarvan doen ver-
gezeld gaan van eene ovatie, die de waarde van dit
geschenk nog verhoogt. De harmonie was haren direc-
teur tot Breust tegemoet getrokken en had hem onder
muziekuitvoering naar Eijsden begeleid. Daar had de
overgave van het geschenk onder de gebruikelijke aan-
spraken plaats en werden verder eenige uren aange-
naam doorgebracht.

(L.C. dinsdag 28 september 1886)

Eijsden, 19 Nov. Bij de gisteren door den heer Graaf de
Geloes gehouden drijfjacht, waaraan 9 jagers deelna-
men, werden geschoten: 13 hazen, 54 konijnen, 3 fai-
santen en 2 houtsnippen.

(L.C. zaterdag 20 november 1886)

Eijsden, 22 Nov. ln den afgeloopen nacht ontstond in
de zinkwit-fabriek alhier brand, door het vallen van
vonken op de zakken in het magazijn. De nachtwer-
kers, welke het voortgaan van den brand in het begin
niet konden beletten, riepen omstreeks 3 uur de hulp
der plaatselijke brandweer in. Binnen zeer korten tijd
was men met de brandspuit ter plaatse, doch toen was
het gevaar reeds geweken. De schade bepaalt zich tot
gedeeltelijke vernietiging van het magazijn met des-
zelfs inhoud.

(L.C. dinsdag 23 november 1886)



Eijsden, 16 Dec. De Maas, door de aanhoudende
regens sedert het begin dezer week wassende, trad
gisteren buiten hare oevers en overstroomde de naast-
gelegen landen. Thans is zij Vallende, zodat zij waar-
schijnlijk weer spoedig binnen hare grenzen zal zijn
teruggekeerd.

(L.C. zaterdag 18 december 1886)

Eijsden, 17 Dec. De Zigeuners, waarover in den laat-
sten tijd herhaaldelijk sprake was en die verleden
zaterdag per spoor van Roermond naar Visé werden
getransporteerd, arriveerden jl. dinsdag-avond alhier,
met den trein van Luik. Nadat hen in het gebouw,
opgericht voor lijders aan besmettelijke ziekten,
nachtverblijf was verleend, werden zij woensdag-mid-
dag nogmaals de Belgische grenzen overgezet. Slechts
weinige oogenblikken daarna trachtte de Belgische
politie ze wederom op Ned. grondgebied terug te drin-
gen, hetgeen echter door de Ned. politie belet werd.
Sedert dien hebben zij hunne tenten opgeslagen aan
het Withuis, tusschen de Ned. en Belg. grenspalen,
door Ned. en Belg. marechaussees ingesloten. De
noodige levensmiddelen worden verstrekt door de
gemeente Eijsden en Moulingen, voor de helft.

(L.C. zaterdag 18 december 1886)

Omtrent den Zigeuners-troep, meldt men ons nader
uit Gulpen:
Onze politie verkeerde in de meening, toen haar het
bericht gewerd der marechaussees Van Aubel, dat de
zwervers over Aubel, Montzen via Henri-Chapelle, de
Duitsche grenzen waren overgezet, dat alle gevaar er
voor geweken was en zij ook nu voor goed van deze
lastige burgers bevrijd zou wezen. Dit vermoeden werd
nog bevestigd bij de tijding, dat de grensbewaking kon
worden opgeheven. De Duitsche politie, met 't bezoek
der bende hoegenaamd niet gediend, joeg haar, zooals
ze reeds herhaalde malen deed, onmiddellijk weer
over de Belgische grens. De Belgen waren nu verplicht
van den nood eene deugd te maken en de taak op zich
te nemen, haar naar ons grondgebied over te smokke-
len, langs denzelfden weg, vanwaar zij door onze poli-
tie was overgebracht.
Dit gelukte hun volkomen. Nadat de troep te Eijsden
was aan land gestapt, zijn ze naar de zieken-barak ver-
voerd en hebben daar één dag en nacht gekampeerd.
De rijkspolitie in vereeniging met de gemeente-politie
beraamden onmiddellijk plannen, om zoo gauw
mogelijk er van ontslagen te worden; en men loerde
op een gunstig oogenblik om hen weer naar België
terug te sturen, wat dan ook geschied is in de nabij-
heid van 't Belgische dorp Moulingen, alwaar ze thans
kampeeren. De Belgische marechaussee was juist op
weg om ook hen aldaar te weren, doch ze kwam te
laat, en onze gerechtsdienaars hielden een wakend
oog aan de grenzen.
Het wordt hoog tijd dat de betrokken regeeringen
plannen beramen om deze ongenoode vrijbuiters naar
hun rechtmatig vaderland te doen terugkeeren, want
de vreedzame grensbewoners verkeeren in werkelijken
angst.

(LC. maandag 20 december 1886)

De correspondent van de "Indép. Belge" schrijft uit
Aubel, dat de Belgische gendarmerie den Zigeuners-
troep weer op het Pruisisch grondgebied heeft overge-
bracht. De Hollandsche autoriteiten verwachten thans
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dat zij in omstreken van Vaals
Nederlandschen bodem zullen terugkeeren.

(L.C. woensdag 22 december 1886)

weer op

Eijsden, 23 Dec. De Zigeuners zijn verleden zaterdag-
avond, op hooger bevel, wederom in deze gemeente
opgenomen.
De levens- en verwarmingsmiddelen worden hun
voorloopig op Staatskosten verstrekt.
Mocht men toch spoedig voor goed van deze onaan-
gename gasten verlost worden!
- Het “Handelsblad van Antwerpen" zegt omtrent de
zigeuners het volgende:
Aan onze grenzen gebeurt iets barbaarsch, iets onmen-
schelijks, iets dat strijdt tegen onze christene bescha-
ving, waarop wij gedurig roemen.
Van tijd tot tijd zakken troepen Bohemers naar onze
landstreek af. "Trekken" ligt in het karakter van dat
volk, gelijk de vogels in het voor- en in het najaar.
Zeker, die benden, zonder wet of orde, zijn geen wel-
gekomen gasten, vooral niet op het platteland, waar
de politie dun gezaaid is en waar zij dikwijls straffeloos
daden begaan, die met ons wetboek niet overeenko-
men.
Maar het zijn toch altijd menschen.
Welnu, hoe handelt de politie met die dwalers? De
Belgische gendarmen brengen ze over de grenzen,
waar zij opgevangen worden, b.v., door de
Hollandsche of door de Duitsche.
Deze op hunne beurt smokkelen ze weer over de
Belgische grens, over welke zij gekomen zijn; eenige
uren later, weer door de Belgische politie gepakt, staan
ze nogmaals aan den anderen kant van de meet: kort-
om, men speelt met die I“trekkers” in het hartje van
den winter "ballekepak” zooals men hier zegt.
Onmenschelijk is het, zeggen wij en het is daarenbo-
ven een last, een ongemak, een gedurig gevaar voor de
grensbewoners, die door de Bohemers gerantsoeneerd
worden.
Dit land wil ze niet, geen land wil ze ook niet - dit is
begrijpelijk; maar begrijpelijker zou het zijn als de
gouvernementen een vasten maatregel namen; dat zij
elkander verstonden om die groepen "trekkers" in
eens naar hun eigen land te doen terugkeeren, en hen
daar den uitweg af te snijden.
Zoolang dit niet gebeurt, zal men voor die “wereldbur-
gers” die meenen, dat er geen grenzen bestaan, een
onmenschelijke daad begaan en men zal boven alles
de grensbewoners gedurig in onrust en gevaar doen
verkeeren.
Wij roepen de aandacht van den minister van justitie
hierop in.

(L.C. vrijdag 24 december 1886)

NICO DUIIKERS
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Martinus Van Breust-Eijsden. De foto
zou gemaakt zijn begin jaren twintig
bil' de “voëgelsjtang” en vóór de
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woning Catharinastraat 7 te
Oost-Eijsden bij gelegenheid Van het
50-jarig zangersfeest van Baltus
Pinckaers uit Oost.

1. Willy Raeven;
2. Mathieu Wolfs;
3. Chretien Pinckaers;
4. Gerard Wolfs;
5. Mathieu Jeukens;
6. Warnier;
7. Zjeng Lucassen;
8. ...;
9. Zieng Piters;
10. ...;
11. Victor Wolfs;
12. Heuts;
13. Antoon Janssen;
14. Andrees Miessen;
15. Louis Debeij;
16. Andrees Wolfs;
17. ...;
18. Joseph Caelen;
19. Pierre Pinckaers;
20. Hubert Roosen;
21. ...;
22. Zjeng Houbiers;
23. ...;
24. Jozef Caelen;
25. Baltus Pinckaers;
26. Wolfs;
27. Pierre Bovy, dirigent.

Een middag naar de foire in Luik, ca. 1933.
V.l.n.r.: May Huijnen; Anna Theunissen;
Lisa Slenter; Elly Theunissen;
Miet Theunissen; Christine Theunissen
en Willy Theunissen.
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Tijdens de oorlog 1914-1918 bevonden zich in Eijsden
duizenden Belgische vluchtelingen. Verschillende van
hen werden lid van een van de Eijsdense harmonieën.
Ook werden door de Vluchtelingen regelmatig toneel-
uitvoeringen Verzorgd.
Bovenstaande foto is een door de vluchtelingen
gevormd toneelgezelschap genaamd: “Cercle dramati-
que Belge d'Eijsden". De foto is van 14 oktober 1917
en het stuk dat wordt opgevoerd heet “Le Gondolier
de la Mort".
De namen van de personen op de foto zijn ons niet
bekend.
De man geheel links lijkt Lambert Meertens te zijn die
in die tijd het café met de zaal van de “now hermenie"
Kerkstraat 4 exploiteerde.
De redactie houdt zich zeer aanbevolen voor meer
informatie omtrent deze foto en over het verblijf van
de Belgische vluchtelingen in Eijsden.
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