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Van de reductie

Zestien jour
In de zestiende jaargang van Uit Eijsdens Verleden
komt nummer 60 uit. Het laatste nummer van dit jaar
bevat de gebruikelijke artikelen zoals het vierde deel
van Pastoor Wolfs genaamd 'Bij ons thuis', een uitge-
breid verhaal over het simultaan gebruik van de
Christinakerk, het eindejaars artikel 'Kroniek' waarbij
dit jaar 1982 aan de beurt is en 'Kent u ze nog'. Wij
hopen dat u dit nummer met net zoveel plezier leest
als de 59 vorige. Wij willen altijd graag weten hoe u
over dit en de vorige nummers denkt. Ook als u inte-
ressante informatie heeft, kunt u ons bellen of schrij-
ven.

Jonkheid
Ook dit jaar weer heeft de stichting een boek met het
jaarverslag van het Jonkheid van Eijsden gekregen uit
handen van Wilbert Feijs (secretaris), Erik Pachen (lui-
tenant), John Smeets (kapitein) en Roel Theunissen
(vaandrig).

Kent u ze nog
We hebben een reactie gekregen op de omslagfoto van
nummer 57. Van de 4 personen bij de Maas is de 2e
van links Huub Coninx, de 5e van links Frans Coninx
en de 4e van links waarschijnlijk Bart Peters.

Donatie 1993
In dit nummer bevindt zich een reeds gedeeltelijk
ingevulde acceptgiro waarmee de donatie voor 1993
kan worden overgemaakt. Ook voor 1993 geldt nog
altijd het minimumbedrag van f. 25,-. Voor studenten
geldt een minimumbedrag van f 12,50.

Tot slot wenst de redactie u prettige feestdagen en een
goede jaarwisseling toe.

EIISDEN, DECEMBER 1992.

Foto: G. Wolfs, juni 1992.



Bij ons Thuis
AFLEVERING 4

Als tante Truke bij ons thuis kwam, ver-
wachtten wij kinderen iedere keer een
uitnodiging om chocolademelk bij haar
te komen drinken. Tante Truke kwam
niet dikwijls. Zij was eigenlijk geen
tante. Wij, kinderen, noemden haar zo,
evenals haar oudere zuster Betje. Betje
was heel haar leven bij hoge heren in
dienst geweest en Truke was meer dan
25 jaar huishoudster bij een heeroom,
een pastoor van een heel klein boeren-
plaatsje. Zij leefden nu zeer rustig en
zuinig van hun gespaarde centjes en
van hetgeen zij van de baron en van de
pastoor geërfd hadden.

Zij waren zeer zedig en Vroom. Zij
baden met gans hun gezicht, het hoofd
schuin gebogen,de oogjes dicht, met
snel bewegende lippen die dan wieze-
wieze-geluidjes maakten. Het waren
twee door het leven wijs geworden
mensjes. Betje had wat meer meege-
maakt en ondervonden dan Truke. Zij
vertelden graag van vroeger, van hun
tijd op het herenhuis en op de pastorie.
Zij baden veel en spraken dus al die tijd
geen kwaad. Het huisje van Betje en
Truke was ons toevluchtsoord en ons
huis van bewaring en bescherming als
moeder door drukte of bij ziekte ons een
tijdje kwijt moest.

De eerste dagen na nieuwjaar konden
wij Truke Verwachten. Zij kwam dan
goede wensen brengen, ook van Betje,
en evenals meerdere vaste klanten,
meestal armere mensen, haar "nieuw-
jaar" halen: dat waren wafels, dat was
voor sommigen ook wel eens wat geld.
Moeder vroeg dan van Truke vooral wat
extra gebed voor huis en hof, voor de
kinderen en het personeel. Truke en
Betje baden ook novenen tot alle moge-
lijke heiligen in alle mogelijke weder-
waardigheden.

Bij Truke en Betje thuis in de kamer
hing een aparte sfeer. Zij hadden een
kleed op de vloer, een ronde mahonie-
houten uittrektafel, stoelen met pluche
in de rugleuning. lt Was er zo proper en
zo deftig; 't was nooit luidruchtig. Die

sfeer pakte ons kinderen. Wij waren
daar nooit rumoerig en uitgelaten. De
rust van het huis kwam over ons en wij
waren daar bezig, urenlang, met een
schaar en krantepapier, met oude illus-
traties, gebonden in veel jaargangen,
met alle mogelijke platen, raadseltjes,
spreuken en kleine verhaaltjes.

't Was altijd een feest als we naar Truke
en Betje mochten en dan dampende
chocolademelk met beschuit kregen.
Tegen de avond kwam vader ons halen.
Dan waren wij altijd braaf geweest en
Truke vertelde nooit dat ze wel eens
haar stem had verdraaid en
"Hansmoef" had moeten spelen om met
kelderbedreiging ons tot gehoorzaam-
heid te dwingen.

Een keer kwam vader ons heel laat
halen. Het was misschien al negen of
tien uur! We waren moe gespeeld. Van
de catechismus kenden wij alle opgege-
ven vragen en reeds een stuk of tien
vooruit van de volgende lessen. 't Was
al heel lang duister en de IIkènke", de
petroleumlamp, stond midden op tafel
te branden, zolang al, dat ze walmde.
Eindelijk tikte 't op de ruiten, sloeg de
koperen klopper op de deur en daar...,
daar was vader. Buiten had het
gesneeuwd. 't Was even na nieuwjaar!
Vader was warm ingepakt. Hij had een
kleur, maar niet van de kou. Gans zijn
gezicht lachte met een brede lach. Zijn
anders zo ernstige ogen straalden.
"Jullie raden nooit, wat we thuis gekre-
gen hebbenl”

Maar we raadden het wel! Want de fiets
van meneer de dokter en de fiets van de
"wijsvrouw" hadden zo dikwijls bij ons
thuis onder de poort gestaan. En we
hadden even dikwijls in hun biezen-
mandje achter op de fiets gegluurd of
we er geen kindje in konden ontdekken.
En de wij svrouw had, na haar langduri-
ge onderhandelingen met moeder over
de prijs van een nieuw kindje, ons
gezegd dat zij geen zusjes meer voorra-
dig had en dat wij er beter een bij de
dokter konden kopen. Maar meneer de
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Dun genoot hij met vader vun het
extra rokertje...
Pentekening: Hugo Königs.

dokter durfden wij niet vragen. Die keek
zo ernstig en sprak altijd maar weinig
woorden als je ziek was en anders sprak
hij nooit met kinderen.

Wij raadden het dus allen tegelijk: een
nieuw zusje! Betje en Truke wensten
toen Vader proficiat en vader zei:
“Danke en alles is goed en gezond. Het
is een flinke dochter; het wordt een
struise, stevige boerin.” En terwijl Truke -
ons in de jas hielp zodat wij met ijs-
muts, das en wanten tegen sneeuw en
kou konden, moest vader nog het een
en ander aan Betje vertellen en kreeg hij
wat goede raad en de groeten mee. Dan
ging het I'feste los” naar huis onder
hevige disputen of 't zou zijn een
Berbke, Fientje, Truke, Betje, Leentje,
Lieske of God-weet-welke andere
namen.

Ul
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Ja, we mochten heel even gaan kijken
en allen mochten wij het kindje even-
tjes dragen, heel voorzichtig, ieder op
zijn beurt en de een was nog trotser dan
de ander, allemaal blij met vader en
Polien en Doorke, allemaal blij. Hoe
welkom was bij ons thuis zo'n kindje.
Later denk je langer na over de bleek-
heid van moeder, die zo moe en ziek
was bij zo'n feest.

Jammer dat moeder nog zo vele dagen
op dokters bevel moet rusten, maar haar
geluk straalt door die bleekheid heen,
want het kindje is gezond, flink en wel-
geschapen en bovenal: morgen wordt
het gedoopt. Dan wordt het kindje van
God, dan wordt het zieltje blank en
mooi. Wij krijgen heel zacht en onge-
merkt van moeder een stukje catechis-
musles over doopsel en heiligmakende



genade, over kindschap Gods, erfzonde
en verlossing.

Toen was het nog niet gebruikelijk dat
broertjes en zusjes met vader en wijs-
vrouw, met peter en meter meemochten
naar de heilige doop van een nieuw
kindje. Wij kregen geen aanschouwelijk
onderricht zoals nu op vele plaatsen. Bij
ons thuis gingen alleen peter en meter
met de wijsvrouw mee. In de buurt van
de kerk gingen ze dan ook wel even
naar de herberg om 't kindje te laten kij-
ken en een drupke te kopen tegen de
kou.

Bij ons thuis was dan beschuit met
muisjes de grote lekkernij, 's morgens,
ls middags, om vier uur en 's avonds en
ook nog een keer of wat ertussendoor
als wij heel stilletjes zonder te vragen
naar boven slopen om voor de zoveelste
keer nog even te gaan kijken. Neen, wij
wilden het kindje niet ruilen voor een
ander. Wij gaven het aan niemand, ook
niet aan Truke en Betje, die geen kinde-
ren hadden, ook niet aan moeder-over-
ste van het klooster en ook niet aan
onze Sjef en tante Mien die zo graag
kinderen wilden hebben, maar bij wie
alle kleine kindertjes na enkele weken
dood gingen.

Tante Mien mocht wel meter zijn en het
kindje mocht ook naar haar genoemd
worden. "Dan wordt het een Mieneke,"
zei moeder. "En later een Mien," zei
vader. “En dan zeg ik Miemeke,
Poezemiemekel” zei Sjefke. Later, als
Miemeke wel eens kattig was, dacht ik
nog wel eens aan dat Poezemiemeke
van Sjefke...

Het liedje van Sint-Josef zingt van: I'Bij
ons thuis als It maart is, staat er op de
schouw 't beeldje van Sint-Josef naast
Onze-Lieve-Vrouw". Het beeldje van
Sint-Josef stond bij ons thuis het gehele
jaar naast de Lievevrouw in de keuken
op de schouw en als het maart was, dan
brandde er iedere dag een lichtje voor
zijn beeld. Op zijn feest waren er ook
nog bloemen. Dan waren er slanke, klei-
ne vaasjes met heerlijk geurende maart-
se viooltjes. In de tuin, aan de voet van
de muur op het zuiden, hadden wij bij
ons thuis een strook, meters lang, die
blauw zag van viooltjes. Och, moeder
hield zo van bloemen. Als het maar
even kon waren er bloemen in huis, het
liefst grote, bonte boeketten op de tafel,

voor de heiligen steeds 'n kleine atten-
tie.

Bij ons thuis werd ieders I'mei", zo
noemde men de naamdag, met een mei,
dus met een boeket bloemen, gevierd.
De verjaardagen waren lang niet zo fees-
telijk bij ons thuis als onze meidagen,
onze naamdagen. Temeer daar vader op
zijn verjaardag altijd bedroefd was,
omdat hij weer een jaar ouder was
geworden. Moeder vermaande hem dan
ieder jaar opnieuw in ons aller bijzijn,
dat hij veel eerder dankbaar moest zijn,
omdat Onze-LieVe-Heer hem zolang
voor ons gespaard had en hij zoveel had
mogen verdienen voor de hemel en dat
hij nog lang geen zeventig of tachtig
was en hij dus nog lang bij ons kon blij-
ven.

Maar vader bleef zijn verjaardag niet zo
leuk Vinden. Hij vierde liever zijn mei
met Sint-Josef. Bij dit feest werd niet aan
ouder worden gedacht. Zo waren de
meidagen van vader en moeder, Van de
kinderen, van Doorke en Polien, hoog-
tijdagen, die met de eerste vespers van
het feest reeds begonnen. Op de voor-
avond werd het feest ingezet met de
stoet van kinderen, gevolgd door
Doorke en Polien en als allerlaatste
moeder, die plechtig de keuken binnen-
kwam, waar vader zogenaamd even iets
te doen had.

De kleinste droeg ieder jaar de mei, een
bos van de allereerste bloemen, tulpen
of narcissen uit de stad. Vader deed
ieder jaar opnieuw alsof hijzelf niet aan
zijn naamdag had gedacht, deed ver-
baasd en verwonderd, alsof hij geen
geschenken had verwacht, straalde als
een kind, als het klonk uit de mond van
klein en groot: "Heden is de avond en
morgen de dag, dat ik vader besteken
mag." Dan werd hij bestoken, gefelici-
teerd door de kleinste met de mei, met
dat mooie bloemenboeket en met een
versje. De groten waren korter van
woorden: “Proficiat vader.” Maar ze
hadden duurdere geschenken gekocht
van eigen, gespaarde centen. Na de
bloemen gaf nummer twee de feesttaart
waar wij stiekem al een heel klein stukje
chocoladeversiering van weggesnoept
hadden.

Even traditioneel waren de pantoffels,
de pijp, de tabak van Doorke met zijn
l'gefeliciteerd baas", de linnen zakdoe-
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ken door Polien aangeboden en de zeer
noodzakelijke dingen die moeder met
haar "proficiat" -je zou zeggen ietwat
Verlegen- al voor Vader aan het uitpak-
ken was. Behalve de kist extra sigaren
was daar altijd een wit overhemd bij
met zeer stijf gestreken plastron en
manchetten, met veel liefde door moe-
der zelf gebreide sokken en ander lijf-
goed, dat vader volgens moeders zeggen
best gebruiken kon.

Dan was de beurt aan onze kleine Josef,
ons Sjefke, om bestoken te worden. Ook
hij kreeg zijn mei, zijn grote feesttaart,
zijn nuttige geschenken en wat snoep.
En zo was ieder jaar bij ons thuis St.-
Josef op 19 maart een dubbel eerste klas
feest.

Daarom had moeder ook reeds veel
weken van te voren het pastoorke
gevraagd om de hoogmis ter ere van
Sint-Josef voor haar te reserveren en
plechtig op te dragen tot haar bijzonde-
re intentie. Die intentie was een zalige
levensstaat voor de kinderen, zegen over
huis en hof en, als het zover zou zijn,
ook voor allen een zalige dood. Zo wist
de pastoor tevens dat hij uitgenodigd
was en getracteerd werd als hij kwam
feliciteren. En dat deed hij trouw.

Ook pastoor hield zich aan de eerste
vespers van het feest en kwam 's avonds
voor de feestdag met zijn wens van:
"Heden is de avond en morgen de dag."
Hij kwam altijd zo tegen het moment
dat wij kinderen naar bed moesten en
hij nog juist tijd had om Sjefke geluk te
wensen en de anderen nog even te ver-
manen. Dan genoot hij met vader van
het extra rokertje, dan deed hij sober
mee aan een stukje gebak met een geu-
rig bakje koffie en krulde zijn neus bij
het afzakkertje van echte Franse cognac
voor het wel-te-rusten.

Zo werd de naamdag bij ons thuis nogal
kerkelijk gevierd. Zo, met de pastoor, die
's morgens bij zijn ontbijt wat verse
broodjes, wat boerenham en een stukje
vla vond; zo, met een bloemetje en een
lichtje voor het beeld van de stille, een-
voudige, maar zo zorgzame heilige,
onder wiens bescherming het heilig en
goed leven is; zo, met een bestelde
hoogmis als hoogtepunt waar wij allen
naar toe moesten, en dan met een hele
huiselijke dag zonder veel werken, zo,
bijna op zijn zondags.

Op een enkel punt was zo'n naamdag
aparter nog dan een zondag, want op
het naamfeest mocht de feesteling een
extra gerecht bestellen voor het middag-
maal. Dat was, na de soep met lettertjes
en beschuit, de karbonade met gebak-
ken aardappelen en appelmoes of kalfs-
vlees met pruimedanten, gewoonlijk
een pudding en voor vader en Sjefke op
hun feest, met St.-Josef, was dat altijd
chocoladepudding met room. En daar
lustten wij allen heel veel meer dan een
beetje van...

(Wordt vervolgd)

PJM. WoLFs



COMPLICATIES MET HET SIAAULTAAN GEBRUlK VAN
DE SlNT-CHRlSTlNAKERK IN EIJSDEN |N HET
LAATSTE KWART VAN DE ACHTTlENDE EEUW.

Reeds eerder wijdde ik elders enkele arti-
kelen aan de protestantse aanwezigheid
in Eijsden en in het bijzonder aan het
simultaneum in de Sint-Christinakerk
aldaar.10 In de hier Volgende bijdrage,
waarvoor met opzet dit tijdschrift werd
gekozen, wil ik een overzicht geven van
de complicaties die zich in de laatste
decennia van de achttiende eeuw en het
begin van de negentiende eeuw hebben
voorgedaan met betrekking tot het simul-
taan gebruik van de genoemde kerk. Deze
hebben nergens hun weerga gekend. ln
dit bewogen tijdperk zouden eerst drie en
vervolgens vier verschillende kerkelijke
groeperingen voor hun religieuze samen-
komsten op dit kerkgebouw van beschei-
den omvang zijn aangewezen.
Het was allemaal begonnen met het ini-
tiatief van de lakenfabrikanten Paul en
Wilhelm Scheibler die zich in de zomer
van 1775 vanuit Monschau in Eijsden
hadden gevestigd om, zoals zij het zelf in
een request aan de Staten-Generaal in
Den Haag formuleerden, "een voornaam
gedeelte van hunne voorgemelde negocie
en fabricq over te brengen en te etablisee-
ren binnen de Vryheid en Heerlykheid
Eysden".2 Zij hadden daar enkele erven
en huizen gekocht en zij zouden er nog
meer kopen, wanneer hun daartoe
bepaalde faciliteiten zouden worden toe-
gestaan. Tussen de regels door lieten zij in
hun verzoekschrift doorschemeren dat de
vestiging van hun bedrijf in Eijsden niet
zonder economisch voordeel voor de
plaats zelf zou zijn. Zij verzochten daar-
om voor het verkeer met hun leveranciers
vrijstelling van bepaalde heffingen en
herinnerden de Hoogmogende Heren er
aan dat zij nog kort tevoren de eigenaars
van Ilhet Koperhof of het Koperfabricq te
Eijsden" voor hetzelfde tegemoet waren
gekomen.3
Ook het godsdienstig welzijn van de
werklieden, die samen met hen naar
Eijsden waren gekomen, ging hun ter
harte. Het waren mensen die de
lutherse religie waren toegedaan.4 Om
verzekerd te zijn dat zij ter plaatse ook de

gewenste
godsdienstige ver-
zorging zouden
krijgen, verzoch-
ten zij te willen
"permitteeren om
binnen Eijsden
een of ander
gebouw tot een
kerk te doen
approprieeren en
het selve soo wel
als alle materialen
daartoe gebeesigt
wordende te ont-
heffen van alle
lasten". Zij van
hun kant waren
bereid om geheel
op eigen kosten
de bewuste kerk-
ruimte in te rich-
ten. Wel spraken
zij de verwachting
uit dat hunne
Hoogmogenden
genegen zouden
zijn medewerking
te verlenen aan de
aanstelling van
een eigen predi-
kant en die ook
financieel te
ondersteunen. Zij
meenden daar-
voor te mogen verwij-
zen naar de tegemoet-
komingen die hun geloofsgenoten in
Vaals in 1731 hadden ondervonden.5 Dit
request kwam op de vergadering van de
Staten-generaal op 14 september 1775 ter
sprake. Het werd zoals gebruikelijk in dit
soort zaken voor advisering doorverwezen
naar een commisie, waarin ook de Raad
van State vertegenwoordigd zou zijn. Veel
haast hebben de heren van deze commis-
sie niet gemaakt, want een nadere resolu-
tie liet vele maanden op zich wachten.6
Dat was niet naar de zin van de ijverige
ondernemers. ln augustus 1776 dienden

Zicht op het Bui vnnuiï Ternuuien.
Foto: Drs. A. Smeets, 1960.



zij een nieuw Verzoekschrift in om met
het oog op het godsdienstig welzijn van
het “seer notabel getal werklieden", die
inmiddels naar Eijsden waren gekomen,
minstens een Voorlopige regeling te tref-
fen. Daarom opperden zij de mogelijk-
heid gebruik te maken van wat zij noem-
den I'de gereformeerde kerk” ter plaatse
en de diensten daar te doen verrichten
door de lutherse predikanten in
Maastricht of Vaals. Zij hadden zich ken-
nelijk goed op de hoogte laten stellen,
want zij wisten aan te voeren dat er in het
uurschema van de gereformeerden en de
rooms-katholieken “Van twaalf tot twee
uuren'I ruimte te Vinden was om zonder
al te grote inconveniënten ook de luther-
sen een mogelijkheid te bieden van de
kerk gebruik te maken.7
Dit maal verliep het beraad in Den Haag
heel wat vlotter. De commisie die op 28
augustus daartoe was gemandateerd wist
binnen enkele dagen een gunstig advies
op tafel te brengen en bij resolutie van 5
september verleende de Raad van State
conform het verzoekschrift de toestem-
ming om “in de gereformeerde kerk van
Eijsden tussen twaleff en twee uuren door
een predikant der luythersse Religie de
godsdienst te moogen doen verrigten",
maar zo werd er uitdrukkelijk aan toege-
voegd “alles ten kosten van de supplian-
te". Deze moesten goed beseffen dat de
lutherse religie binnen het grondgebied
van de Republiek hooguit een getolereer-
de religie was. De mogelijkheid om alsnog
een andere regeling te treffen werd echter
open gelaten. De rentmeester der domei-
nen in de Staatse Landen van Overmaas,
Willem Hendrik van Panhuys,8 die al eer-
der in de zaak gekend was, kreeg opdracht
“daarvan aan den Predikant en
Kerkmeesters aldaar kennis te geven".
Deze kweet zich op 30 september van
deze opdracht.9
Het werd kennelijk niet nodig geoordeeld
ook de pastoor ter plaatse op de hoogte te
stellen. De gereformeerden werden
immers beschouwd als de voornaamste
rechthebbenden. De formulering in de
brief "de gereformeerde kerk" spreekt wat
dat betreft boekdelen. Het was slechts aan
de welwillendheid van de overheid te
danken dat de katholieke gemeenschap
op de daarvoor gestelde uren van de kerk
gebruik mocht maken.10 Die gunst werd
dus nu ook aan de lutheranen verleend.
Met welke frequentie dezen in de daarop
volgende jaren van het hun verleende
recht gebruik hebben kunnen maken, heb
ik niet kunnen achterhalen. Een hoge fre-
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quentie zal dit wel niet hebben gekend.
Zij waren immers geheel afhankelijk van
de bereidheid van de schaarse lutherse
predikanten van betrekkelijk veraf gele-
gen plaatsen om voor deze extra belasten-
de activiteiten op te komen.11 Van de
andere kant is niets bekend over wrijvin-
gen die zich tussen de drie geloofsge-
meenschappen hadden kunnen voor-
doen. ln de bewaard bebleven documen-
tatie wordt daarvan geen melding
gemaakt.
Dat werd anders, toen in de negentiger
jaren een vierde gemeenschap zich aan-
diende. Een en ander hing samen met de
toevloed van Franstalige gereformeerde
christenen uit die plaatsen die krachtens l
het verdrag van Fontaineblau, afgesloten |
op 8 november 1785 en geratificeerd op l
24 december van dat jaar, van Staats
Oostenrijks waren geworden.12 Weliswaar j
was van Oostenrijkse zijde in artikel 21
aan de protestanten de vrije uitoefening
van hun godsdienst in de nieuw aange-
Worven gebieden toegestaan en was zelfs
de toezegging gedaan dat Van staatswege
in het levensonderhoud van de bediena-
ren der kerken zou worden voorzien.13 De
praktijk zou moeten uitwijzen op welke
manier deze toezeggingen zouden worden
nagekomen.
De kleine gemeenten te Blegny, Bolbeek,
Dalhem, Hodimont en Olne, die onder
deze regeling vielen, zouden nog voor de
souvereiniteitsoverdracht had plaats
gevonden geconfronteerd worden met de j
pesterijen van een hun vijandig gezinde

`

katholieke bevolking en in de daarop vol-
gende jaren zou de druk alsmaar groter
worden. De Oostenrijkse autoriteiten in l
Wenen trachtten weliswaar deze ontwik-
keling te keren, maar de plaatselijke
gezagsdragers waren niet genegen daaraan
hun steun te verlenen. Het gevolg was
een steeds toenemende leegloop van gere-
formeerde gemeenten.14
Eijsden oefende daarbij een bijzondere
aantrekkingskracht uit, omdat het dorp in
de nabijheid van de genoemde plaatsen
gelegen was. Er was bovendien reeds lang
een actieve protestantse gemeenschap die
kon rekenen op de steun van de autoritei-
ten in Den Haag. Geen wonder dat onder
druk van de omstandigheden een flink
aantal gezinnen naar Eijsden uit week. De
eerste die naar aanleiding van deze ont-
wikkeling tot initiatieven kwam, was de
protestantse burgemeester Henry
Nolens.15 Samen met twee vertegenwoor-
digers van de kerkeraad van de gerefor-
meerde gemeente legde hij contact met



de waalse gemeente in Maastricht door
middel Van een schrijven van 29 april
1789.16 Hij gaf daarin een samenvatting
van de peripatiën van de waalse geloofs-
genoten aan de andere kant van de nieu-
we staatsgrens en vestigde er de aandacht
op dat de inwijkelingen in Eijsden door
hun onbekendheid met de daar heersende
taal geestelijk dreigden te verkommeren.
Het beste leek hun daarin tegemoet te
komen door de aanstelling van een eigen
predikant en zo mogelijk ook een eigen
schoolmeester die dan moesten kunnen
rekenen op een normale bezoldiging.
Andere uitgaven zouden niet nodig zijn,
want ook deze groepering zou gebruik
kunnen maken van het kerkgebouw in
Eijsden. Het kwam hun niet juist voor de
Franstaligen voor de diensten te verwijzen
naar de kerk van Dalhem, omdat die
plaats gelegen was in het gebied dat deze
mensen juist wegens hun geloofsovertui-
ging hadden verlaten. De weg daarheen
zou trouwens niet van gevaar ontbloot
zijn.
Op een consistorievergadering van de
waalse gemeente te Maastricht van 9 juli
1789 werden deze berichten uitvoerig
besproken.17 Het was vooral een van de
predikanten, ds Jean Marc Roux,18 die
bepleitte een beroep te doen op de over-
heid in Den Haag. Tijdens de kort tevoren
aldaar gehouden synode had hij met veel
overheidspersonen contact gehad en hij
was onder de indruk gekomen van hun'
bereidheid dit soort zaken ter harte te
nemen` Er werd daarom besloten de brief
in handen te stellen van de
Commissarissen die als afgevaardigden
van de Raad van State toen juist in
Maastricht verbleven.19
Het bewuste stuk kwam daardoor in Den
Haag terecht, waar het voorwerp werd
van ampel beraad. Een Voorname rol
werd daarbij gespeeld door de al eerder
genoemde Van Panhuys, die op 20 sep-
tember het resultaat van het hem opge-
dragen onderzoek rapporteerde.zo Ook hij
bepleitte de aanstelling van een eigen pre-
dikant en dito schoolmeester ten behoeve
van de Franstalige inwijkelingen. De
financiering kon geen probleem zijn,
omdat de staatskas als gevolg van de met
Oostenrijk aangegane overeenkomst ont-
heven was van de bezoldiging van de ker-
kelijke bedienaren in de afgestane
gebiedsdelen. Bovendien zouden gemak-
kelijk gelden vrij kunnen komen door de
combinatie van gemeenten in de Staatse
Landen van Overmaas. Zo zou de prac-
tisch leeggelopen gemeente van Klimmen

bij de eerstkomende vacature gevoeglijk
met die van valkenburg gecombineerd
kunnen worden.
De rentmeester wist zelfs Voor de nieuw te
creëren posten in Eijsden al candidaten
voor te stellen, omdat het hem bekend
was dat de adjunct-predikant van Olme,
ds Abraham Samuel Borel,21 zich genood-
zaakt had gezien zijn standplaats te verla-
ten. Hetzelfde gold voor de schoolmeester
van deze plaats, Henry Schrijvers,22 die
bijgevolg eveneens in aanmerking kwam
voor een benoeming. Hun beiden zou
zonder enig bezwaar een salaris van resp.
630,- en 200,- pond verleend kunnen
worden.
Toen Ook de thesaurier-generaal Van der
Hoop zijn instemming met deze stand-
punten betuigde, besloot de Raad van
State bij resolutie van 23 oktober 1789
conform de ingediende voorstellen.23 Van
Panhuys kreeg de opdracht voorbereiden-
de maatregelen te gaan treffen. De waalse
gemeente van Maastricht zou dan met
alle betrokkenen in Eijsden moeten
nagaan welke concrete mogelijkheden er
waren 0m de diensten voor de nieuw op
te richten zustergemeente in de kerk van
Eijsden te doen plaats vinden. Dat zou
moeten gebeuren, zo luidde de richtlijn,
"zonder verhindering toe te brengen aan
de verschillende godsdienst-oefeningen
die in het voorgenoemde dorp plaats vin-
den".
In Maastricht ging men daarop voortva-
rend te werk. Op 5 november werd een
commissie samengesteld, bestaande uit
twee waalse predikanten uit Maastricht,
ds Roux en zijn collega ds Claude Gratien
Payen,24 en Jacob Pieter Nolens, ouder-
ling van de gemeente van Eijsden.25 Zij
kwamen op 17 december met een rapport
gereed.26 Dat behelsde voor de diensten
in de kerk gedetailleerde voorstellen, die
we hier presenteren.
Het uurschema was als Volgt samenge-
steld:
- tot 9 uur 's morgens stond de kerk ter
beschikking van de roomsen;
- van 9 tot 11 uur van de gereformeerden
(wel te verstaan die van de nederduitse
gemeente);
- van 12 tot 14 uur waren de luthersen
aan de beurt;27
- van 14 tot 16 uur weer de gereformeer-
den en
- na 16 uur weer de roomsen.
Het vrije uur tussen 11 en 12 zou te krap
zijn om voor de waalse gemeente gereser-
veerd te worden, mede met het oog op de
noodzaak van tijd tot tijd het avondmaal
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te bedienen en de vertragingen die bij de
andere partijen konden optreden.
Daarom waren de twee burgemeesters en
de schepenen, na overleg gepleegd te heb-
ben met de predikant van de nederduitse
gemeente, ds Nicolaas Vonk,28 geporteerd

Sint Christínukerk ín de stijgers 1967.
Foto: Pastoor Marcus.

voor de regeling dat ls zondags voor beide
groeperingen slechts één dienst zou wor-
den gehouden, maar dan van Week tot
week verschillend in volgorde, zodat de
ene zondag van 9 tot 1 1 uur de
Franstaligen en van 14 tot 16 uur de
Nederlandstaligen en de volgende zondag
de Nederlandstaligen van 9 tot 11 en de
Franstaligen van 14 tot 16 uur een dienst
zouden houden.
De gebruikelijke tweede dienst zou men
dan op een dag door de week kunnen
houden op een nader te bepalen dag en
uur, b.v. 's dinsdags voor de Franstaligen
en 's vrijdags voor de Nederlandstaligen,
daarbij de vorm vrijhoudend, hetzij een

preek, hetzij een catechisatie of een over-
weging. Typerend voor de verhoudingen
tussen de verschillende groeperingen is de
motivatie van dit laatste voorstel. Dat zou
namelijk kunnen bijdragen tot het ver-
dwijnen van bepaalde vooroordelen aan
roomse zijde, als zouden de gereformeer-
den er alleen maar 's zondags een gods-
dienst op na houden en niet door de
week.
Wat de personele bezetting betreft ver-
klaarden de samenstellers van het rapport
zich gaarne akkoord met de aanstelling
van de twee genoemde personen.
De definitieve besluitvorming in Den
Haag liet nog geruime tijd op zich wach-
ten, omdat opnieuw een aantal schijven
gepasseerd moest Worden. Het was echter
van meet af aan duidelijk dat de ingedien-
de voorstellen alle kans maakten om
gehonoreerd te worden. Dat gebeurde dan
ook bij resolutie van de Raad van State
van 26 maart 1790.29 De Edelmogende
Heren betuigden hun hoge tevredenheid
met de omstandigheid dat al de betrok-
ken instanties er in geslaagd waren tot
geëigende regelingen te komen en dat llin
deselve geene inconvenienten zelfs ten
opzigt van de oeffening van de Roomsche
godsdienst gevonden worden". De kerke-
lijke autoriteiten kregen daarom carte
blanche om zo spoedig mogelijk de nieu-
we bedienaren van de waalse gemeente in
Eijsden te installeren. Hun salaris zou met
ingang van 26 maart per kwartaal worden
uitbetaald. In Eijsden zelf dreigde nog
enige complicatie, toen het beraad over
de doordeweekse diensten leidde tot uit-
eenlopende voorstellen. De plaatselijke
regenten hakten daarop de knoop door en
beslisten dat iedere donderdag 's morgens
van 10 tot 11 uur een dienst zou worden
gehouden door de predikant die Voor-
gaande zondag ls morgens had gepreekt.30
Het was inmiddels al 6 juli geworden.
Enkele dagen later, om precies te zijn op
12 juli 1790, kon dan eindelijk ds Borel
door zijn Maastrichtse collega ds Payen
geïnstalleerd worden. Bij diezelfde gele-
genheid werden ook de leden van het
consistorie, twee ouderlingen en twee dia-
kenen, geïnstalleerd.31
Van de schoolmeester Henry Schrijvers
vernemen we niets meer. Naar het schijnt
had hij zich met zijn gezin elders geves-
tigd, en kostte het hem moeite om
opnieuw op te breken. Het kwam zelfs zo
ver dat hij een substituut aanstelde om in
Eijsden in zijn plaats de vereiste werk-
zaamheden te verrichten. Het was Jacob
Delhaes, vermoedelijk uit Dalhem afkom-



stig,32 en gehuwd met Anna Elisabeth
Tuijt uit een vooraanstaande protestantse
Eijsdense familie.33 Zijn naam wordt

Foto vonuit kerktoren richting westen, 1967.

enkele malen genoemd in verband met
een aantal aangelegenheden die hem in
Conflict brachten met de koster-school-
meester van de nederduitse gemeente,
Johannes Cornelis Rohler.34 Het was
immers niet te verwachten dat bij de
hoogconjunctuur van diensten, die met
de uitbouw van de waalse gemeente in
Eijsden een aanvang nam, wrijvingen en
conflicten geheel zouden uitblijven.
De eerste die zijn hoofd stootte was ds
Borel zelf. Op 19 februari 1791 presenteer-
de zich een trouwlustig paar bij hem Voor
de ondertrouw. De bruidegom was Jean
Derwal de Hendricken, afkomstig uit de
omgeving van Luik, de bruid was Marie
Elisabeth Troisfontaines uit Bombaye of
Bolbeek in het Land van Dalhem. Zij
waren beiden katholiek. Omdat zij ver-
moedelijk reeds lang op Staats grondge-
bied verbleven, wensten zij in Eijsden te
trouwen. Zij waren bijgevolg verbonden
aan de daar geldende voorschriften van
het zogenaamde Echtregelement.35
Omdat een van hen geen woord
Nederlands verstond, hadden zij zich tot
de waalse predikant gewend, die zonder
enig bezwaar hun ondertrouw in het
trouwboek registreerde. Op 6 maart wer-
den zij door hem in de echt verbonden.
Op dezelfde dag werd hun huwelijk inge-
zegend door pastoor Johannes Knapen.36
De registratie gebeurde als volgt:
Le 19 février 1791 ont été fiancés Jean
Derwal de Hendricken pays de Liège et
Marie Elisabeth Troisfontaines de
Bombaye comté de Dalhem.37
en
Anno domini 1 791 die 6ta martii factis
tribus proclamationibus coram ministro

acatholico in Eijsden servatisque de more
servandis matrimonio juncti sunt coram
me Johanne Knapen pastore in Breust

Foto vonuít kerktoren richting noordwesten, l967.

Foto vonuít kerktoren richting oosten, 1967.

Joannes Derwael et Marie Elisabeth
Troisfontaines;
testes sunt Wilhelmus Derwael, Paulus
Derwael, Anna Maria Troisfontaines et
Theresia Derwael in Eijsden.38
Alles volledig in overeenstemming met de
regels Van het Echtregelement.
Een en ander was echter niet naar de zin
van van de nederduitse gemeente. Vooral
ds Vonk had het hele gebeuren met argus-
ogen gevolgd.39 Hij was van mening dat
het bewuste echtpaar zich bij hem had
moeten presenteren. Hij zocht daarom
verhaal bij de drossaard van het Land,
L.W. van den Heuvel, die hem in het
gelijk stelde.
Toen daarop ds Borel over het gebeurde
werd geïnterpelleerd, had deze heel lako-
niek gereageerd met de
opmerking:”Mijnheer, ik ben zowel als
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uwe predikant, van Eijsden. Die bij mij
komt zal ik aenschrijve en trouwe". Hij
was duidelijk niet van plan in voorko-
mende gevallen anders te handelen dan
dat hij gedaan had. De nederduitse
gemeente tekende Vervolgens beroep aan
op de classis van Maastricht en de Landen
van Overmaas, maar deze hield zich op de
vlakte. Men wenste de vingers niet te
branden aan een netelige competentie-
kwestie, die ook de waalse synode regar-
deerde, en men realiseerde zich dat in
Vaals de waalse predikant ter plaatse zich
al lang bepaalde rechten had verworven,
waarmee beide partijen in het geding wis-

Foto Vroenhof vanuit kerktoren, 1967.

ten te leven. Wel was men van
mening dat er problemen kon-
den ontstaan over de registratie
in waalse trouwboeken, die niet
door de visitatoren van de eigen
classis of synode gecontroleerd
konden worden.40
Daarmee was de kous niet af. Er
volgde nog wat geruzie tussen
Rohler en Delhaes over de
bevoegdheden en rechten die
aan elk van beiden zouden toeko-
men. Toen daarvan naar het oor-
deel van de nederduitse kerkeraad
de maat vol was, wendde deze
zich tot Den Haag om de Raad
van State tot interventie te bewe-
gen. Deze plaatste zich echter op
een vergadering van 28 november
1791 op het standpunt dat ook de
andere partij gehoord moest wor-
den.41 Via rentmeester van
Panhuys werd erop aangedrongen
IIhet schriftelyk belang van de

Foto vanuit kerktoren richting noorden, 1967.
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Walsche Predicant en Walsche substituut
voorlezer en 't zelve met zyne cohsidera-
tiën aan haar Edel Mogenden te doen toe-
komen". Het duurde enige tijd, voordat
daaraan voldaan was, maar op 4 januari
1792 kon het waalse consistorie het
gevraagde stuk de deur uit doen gaan.42
Veel nieuws valt er niet aan te ontlenen.
Het bevat een uitvoerig verslag van het
omstreden huwelijk met de verzekering
dat er zich geen tweede geval van had
voorgedaan. Er was slechts één enkel
doopsel bediend en begrafenissen waren
er niet geweest.43 Vanzelfsprekend werd
ook Delhaes in bescherming genomen.
Zijn functioneren als "lecteur, chantre,
marguillier, et maitre d'école" was volko-
men legitiem, omdat hij als substituut
was aangesteld door Schryvers, die nog
steeds niet was komen opdagen.44
Nadrukkelijk wordt verzekerd dat hij op

Foto Sint-(hrístinostraat vanuit kerktoren, 1967.
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geen enkele manier financiële voordelen
van zijn assistentie bij het bewuste huwe-
lijk had genoten. Andere punten van wrij-
ving blijven Volledig in het vage. Wel
wordt met klem verzekerd dat men er op
geen enkele manier op uit was in de rech-
ten te treden van de nederduitse gemeen-
te. Men wenste slechts in vrede te leven
met de geloofsbroeders en voor het geval
de Raad van State tussenbeide wenste te
komen om de wederzijdse rechten af te
bakenen verklaarde men bij voorbaat zich
daaraan te zullen onderwerpen. Het is
veelzeggend dat deze stellingname in de
akten van de nederduitse gemeente is
opgenomen.45 Niets wijst erop dat de
Raad van State zich verder nog met deze
netelige kwesties heeft ingelaten.
Was men in deze conflictenreeks er niet
in geslaagd tot een voor de praktijk
geschikt akkoord te komen, in een andere
aangelegenheid, waarbij opnieuw geves-
tigde rechten in het geding waren, moest
de waalse gemeente bakzijl halen. De
genoemde Delhaes was daarbij opnieuw
partij. Op 14 april 1792 was een Van zijn
kinderen overleden en hij wenste het in
de kerk te doen begraven. Hij was al bezig
daarvoor de nodige voorbereidingen te
treffen, nadat hij van ds Borel toestem-
ming had gevraagd en gekregen, toen hij
tot de orde geroepen werd."16 Het kwam
tot een felle botsing met koster Rohler,
die hem een regelement van 1731 47
onder de aandacht bracht. Krachtens dit
regelement zou het aan hem zijn voorbe-
houden tegen een vergoeding toestem-
ming te geven Voor het openen van een
graf, zowel binnen als buiten het kerkge-
bouw. Toen dit niet hielp werd op 15 april
in allerijl het consistorie van de neder-
duitse gemeente bijeengeroepen.48
Besloten werd een der ouderlingen, Dirk
Daniel Vonk,49 zoon van de nederduitse
predikant, af te vaardigen naar drossaard
van den Heuvel en rentmeester van
Panhuys om hun zienswijze te vernemen.
Beiden keurden het optreden van de ker-
keraad goed en bevalen "dat het kint door
de duytse (sic) koster moest begrave wor-
den". Dat moet nog op dezelfde dag zijn
gebeurd. Het overlijden staat geregistreerd
in het register van de nederduitse
gemeente:
14 april 1792 een kint genaemd Jacob
waarvan vader is Jacob Delhaes en moe-
der Anna Tuijthß0
De documentatie vermeldt geen verdere
incidenten meer.
Veel mogelijke aanleidingen verdwenen,
toen enkele van de hoofdrolspelers van

het toneel verdwenen. Ds Vonk overleed
op 13 oktober 1795, Delhaes op een niet
nader te bepalen datum in 1796 en ten-
slotte Rohler op 5 oktober 1797.51 In
1794 waren de republikeinse legers uit
Frankrijk in onze gewesten binnenge-
drongen waarna de bezette gebieden
ingaande 1 oktober 1795 bij de Franse
Republiek werden ingelijfd.52 In deze
omstandigheden was het niet mogelijk
een nieuwe predikant te beroepen voor de
verweesde nederduitse gemeente. Omdat
de zustergemeenten elders met soortgelij-
ke moeilijkheden te kampen hadden en
er geen predikanten beschikbaar waren
om in Eijsden de diensten waar te nemen,
waren de twee gemeenten aldaar steeds
meer op elkaar aangewezen. Dat de door
ds Borel in de Franse taal verzorgde dien-
sten geen onoverkomelijk hindernis
vormden, blijkt uit een aantekening in de
waalse akten van iets vroeger datum:
l'La majeure partie des membres de
l'Eglise Hollandaise frequente aussi assi-
duement nos exercises publics auxquels se
rendent encore plusieurs reformés de
Bombaye et Dalhem qui sont dans notre
voisinage".53
Dat moge misschien op het tijdstip waar-
op dit werd opgetekend wat overdreven
zijn, nu men op elkaar was aangewezen
waren er vooralsnog geen andere mogen-
lijkheden.
Deze diensten konden overigens lang niet
iedere zondag meer gehouden worden,
omdat op ds Borel ook uit andere plaatsen
een beroep werd gedaan. Aantekeningen
vermelden dat hij bij gelegenheid dien-
sten verrichtte in Dalhem, Olne en
Verviers.5“1 Een ogenblik had het er zelfs
de schijn van dat hij ook in Maastricht
zou worden ingeschakeld. Dat gebeurde
in het begin van de Franse bezetting. Op
18 november 1794 werd hij door het con-
sistorie van de waalse gemeente te
Maastricht gevraagd of hij genegen was
om de veertien dagen naar de stad te
komen.55 De gemeente had in korte tijd
twee van haar predikanten wegens “trou-
bles politiques” zien vertrekken en was
bijgevolg op hulp aangewezen. Ds Borel
had zich daartoe bereid verklaard, maar
uitgerekend de eerste keer dat hij naar de
stad was afgereisd om er de dienst te gaan
verrichten -het was op 30 november
1794- bleek hij voor niets te zijn geko-
men. De bevelvoerende generaal van het
Franse bezettingsleger had juist die dag
uitgekozen voor de planting van de
vrijheidsboom op het Vrijthof en er bij de
bevolking op aangedrongen daarbij mas-
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Toren Sint-[hrístínukerk. Foto: Paul Rutten 1984.

saal tegenwoordig te zijn. Zowel de waalse
als de nederduitse gemeente hadden daar-
op besloten op die dag geen diensten te
houden. Borel werd daarom bedankt voor
de moeite die hij zich had willen getroos-
ten om naar Maastricht te komen. De
waalse gemeente verzocht hem echter
nadrukkelijk zo spoedig mogelijk te wil-
len terugkeren. Of en hoe dikwijls hij op
dit Verzoek is in gegaan, heb ik niet kun-
nen achterhalen. Hij zal er nauwelijks
reële mogelijkheden toe gehad hebben,
omdat het hem moeite genoeg zal hebben
gekost de verplichtingen elders na te
komen.
In Eijsden zelf zal hij van de kant van de
nieuwe Franse overheden nauwelijks
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moeilijkheden hebben ondervonden.
Wellicht heeft hij de nodige vertragingen
voor lief moeten nemen bij de uitbetaling
van het hem toekomende salaris.
Mogelijk is dat zelfs geheel stop gezet,
zoals dit ook elders het geval was.56
Opvallend is echter dat hij, evenals de
grote meerderheid van zijn collega's een
uitgesproken gouvernementele houding
aan de dag heeft gelegd. Dit in tegenstel-
ling tot velen van de rooms-katholieke
geestelijken. De troebelen die zich in hun
midden hebben voorgedaan, toen de
bezettende macht ertoe overging van de
dienstdoende geestelijken in verschillen-
de vormen trouwbetuigingen aan het
Franse bewind op te leggen, bleven de
protestantse gemeenschappen bewaard.
Van de felle discussies onder de rooms-



katholieke geestelijken en hun aanhang
over de al of niet geoorloofdheid van de
beloften en eden die werden opgelegd,S7
valt in protestantse middens, althans in
onze streken, geen spoor te bekennen.
Voor zover valt na te gaan, hebben de
gereformeerde predikanten al de eden en
beloften afgelegd. Dat geldt zelfs voor de
zo omstreden eed van haat tegen het
koningschap. Uit de akten van de waalse
gemeente te Maastricht wordt duidelijk
dat de nederduitse en waalse predikanten
een gemeenschappelijk beraad hebben
uitgevoerd over de geoorloofdheid van
deze eed, die volgens de wet van 19 fruc-
tidor an 5 (5 september 1797) aan alle
geestelijken was opgelegd. Nadat ophelde-
ring verkregen was over de zin van het
woordje haat, waartoe men zich ver-
plichtte, was unaniem besloten de eed af
te leggen om zo verzekerd te zijn van de
continuering van de eredienst.58 Slechts
een enkeling week uit om zich aan die
verplichting te onttrekken. Ds Borel
behoorde tot de blijvers. Hij bleef aan
deze opstelling tot het einde toe trouw.
Op 12 juni 1804 legde hij nog de eed van
trouw af aan het nieuwe bewind van
Napoleon als keizer der Fransen.59 Niet
lang daarna werd hem de toestemming
verleend om terug te keren naar zijn
geboorteland Zwitserland en daar gene-
zing te gaan zoeken voor zijn ernstig
geschokte gezondheid. Het lag in de
bedoeling om na zijn herstel naar Eijsden
terug te keren. Het was hem niet meer
gegund. Hij overleed op 5 mei 1805.60
De gevolgen Voor zijn gemeente waren
ernstig. Het kerkelijk leven kwam bijna
geheel tot stilstand. Hetzelfde geldt voor
de nederduitse gemeente, die al vanaf
1795 geen eigen predikant meer had.
Aanvankelijk had men getracht de daar-
door ontstane vacature volgens de gang-
bare gebruiken te voorzien. De classis van
Maastricht had er nog in 1797 op aange-
drongen dat de vacante gemeenten de
gebruikelijke godsdienstoefeningen zou-
den blijven verrichten onder leiding van
hun voorlezer en voor de gemeente
Eijsden een beroep gedaan op de stadspre-
dikanten om er “van tijd tot tijd den
Godsdienst waar te neemen".61 Met geen
woord werd op de bewuste vergadering
van 2 mei 1797 gerept over de mogelijk-
heid een beroep te doen op de waalse pre-
dikant. Toen echter het Maastrichtse pre-
dikantencollege steeds meer uitgedund
raakte en de eigen voorlezer was wegge-
vallen, zag zich ook de nederduitse
gemeente van Eijsden steeds meer aange-

wezen op de welwillendheid van de waal-
se predikant ter plaatse. Ds Borel heeft
zich al naar gelang de omstandigheden
van deze dubbele taak weten te kwijten.
De spaarzame aantekeningen in de DTB-
registers uit deze jaren dragen er duidelijk
de sporen van.62 Op enkele gegevens wil
ik hier wat nader in gaan.
Een bijzondere aandacht Verdient de zoon
van Nicolaas Vonk, de al eerder genoem-
de Dirk Daniel Vonk, die als ouderling
van de nederduitse gereformeerde
gemeente de contactman was tussen zijn
gemeente en de waalse gemeente in
Eijsden.63 Hij was op 10 juni 1793 in het
huwelijk getreden met de uit Maastricht
afkomstige Aldegonda Christina
Coninx.64 Het huwelijk was in Eijsden
door de Vader Van de bruidegom beves-
tigd. Deze smaakte de voldoening op 20
november 1794 de doop te mogen bedie-
nen aan zijn eerste kleinkind, een doch-
tertje dat gedoopt werd onder de namen:
Marie Francisca Hyndrine.65
Na de dood van de predikant werden de
daarna uit het huwelijk geboren kinderen
met de grootste vanzelfsprekendheid
gedoopt door de waalse predikant, ds
Borel. Het waren er tien in totaal. We vin-
den de registratie van deze kinderen niet
alleen in de doopboeken van de waalse,
maar ook in die van de nederduitse
gemeente. Een en ander hing samen met
het feit dat Dirk Daniel Vonk als ouder-
ling van de gemeente de boeken na de
dood van zijn vader heeft bijgehouden.
Daarmee weerspiegelt de registratie van
deze dopelingen op een merkwaardige
manier de geschiedenis van de beide
gemeenten.
Als voorbeeld volgt hier de aantekening
in het nederduits doopregister van 15 juli
1 796:

Den 15 julij gedoopt door den weleer-
waerde heer Borel, frans predikant alhier,
weegens en in plaatse van de overleedene
weleerwaerde heere Nicolaas Vonk, in
leven predikant der Nederduytsche
gemeente alhier,
Clazina Aldegonda Hyndrietta, dogter
van Dirk Daniel Vonk en mejuffrouw
Aldegonda Christina Coninx, echtelieden
alhier, getuyge mejuffrouw Maria
Tronchet, weduwe wijlen den weleerwaer-
de heer Nicolaas Vonk;
uyt naam der Nederduytsche kerkeraat:
oudelingen: d'heerJJA. Brassart en D.D.
Vonk, diaconen: Paul Willem Nolens,
g.t. D.D.Vonk ouderling.66
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Op dezelfde uiterst formele manier volg-
den op 15 december 1797 Nicolas Henri,
op 5 februari 1799 Henri, op 7 november
1800 Jacob, op 23 mei 1802 Jeanne en op
31 januari 1804 Theodore Chrétien.67
Dezelfde gegevens vindt men dus ook in
het waalse doopregister.68
De laastste kinderen die uit deze echtver-
bintenis voortkwamen werden niet meer
door ds Borel gedoopt. Deze was inmid-
dels naar zijn vaderland teruggekeerd en
daar gestorven. Voor de doop van deze
kinderen -er kwamen er nog drie- moest
telkens een beroep gedaan worden op
Maastrichtse predikanten. Voor het eerst
kwam ds Verloren om de doop te bedie-
nen. In het doopboek van de waalse
gemeente werd het kindje als volgt
geregistreerd:

8 april 1805 a été baptisé par le ministre
Verloren Christine Théodore, fille de Mr
Dirk Daniel Vonk et d'Aldegonde
Christine Coninx, son épouse,
ayant pour parrein et marrain son père et
sa mère.69
Deze aantekening geeft exact de manier
weer waarop de beide gemeenten van
Eijsden na de dood van hun predikanten
waren aangewezen op de hulp van bui-
ten. De bediening werd waargenomen
vanuit Maastricht. Dat gebeurde telkens
door predikanten van de nederduitse
gemeente, de al genoemde ds Jacobus
Verloren 70 en zijn ambtgenoot ds
Abraham Mattheus de Rouville,71 later
ook door de waalse predikant Jean Pierre
Philippe Delo.72 Deze vertrok weer in
1806, terwijl ds Rouville in 1808 overleed.
De vraag is natuurlijk of ook in deze bij-
zondere omstandigheden de afzonderlijke
diensten voor de beide gemeenten in
Eijsden konden worden voortgezet. Er
zijn geen duidelijke aanwijzingen voor
dat dit gebeurd is. Het aantal protestanten
in Eijsden was ondanks de terugloop in
deze jaren betrekkelijk hoog gebleven.
Een rapport van omstreeks 1803 vermeldt
er niet minder dan zeventig.73 Dat moe-
ten dan protestanten van de gereformeer-
de belijdenis zijn geweest, want er staat
uitdrukkelijk:
“La population juive et luthérienne est
ignorée".
Het is echter nauwelijks aan te nemen dat
de van elders komende predikanten in
Eijsden meer dan één dienst hebben Ver-
zorgd. Zij zullen al naargelang hun voor-
keur of mogelijkheden de diensten in het
Nederlands of Frans hebben gehouden.
Tijdens de Franse overheersing moest de
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bevolking in het algemeen toch al bij tal
van gelegenheden de taal van de overwel-
diger voor lief nemen. Deze overheid zelf
gaf bij de reorganisatie van het gerefor-
meerde kerkelijk apparaat een voorkeur
aan voor het ineenvloeien van
Nederlandstalige en Franstalige gemeen-
ten.74
Desondanks bleef de waalse gemeente van
Eijsden nog een zekere zelfstandigheid
behouden. Dat blijkt duidelijk uit de
bewaard gebleven DTB-registers. Het
doopboek bevat nog een zij het beperkt
aantal aantekeningen. Het huwelijksregis-
ter vond echter een voorlopige afsluiting
in 1803. Het laatste toen geregistreerde
huwelijk was dat van de notaris Henri
Roosen en Anne Petronelle Rohler. Om
wille van de speciale manier waarop het
geregistreerd werd laat ik hier de aanteke-
ning volgen:
“25 mars 1803 ou le 4 Germinal an 11
ont été mariés Henri Roosen notaire habi-
tant de cette commune et Anne
Petronelle Rohler aussi habitante de cette
commune; ce mariage a été célebré selon
les loix de la Republique le 8 Messidor an
6 après les proclamations d'usage.
Cette ceremonie a eu lieux en présence
des seigneurs J.J. Franck ancien et H.
Hollender diacre".75
Er kwam kennelijk geen predikant meer
aan te pas, of waagde de bedienaar zijn
naam niet aan te tekenen, omdat in dat
jaar nog niet voldoende duidelijkheid was
verkregen over welke bevoegdheden spe-
ciaal protestantse bedienaren beschikten?
Hun positie zou eerst op de 2e comple-
mentaire dag van het jaar 14 (19 septem-
ber 1805) worden geregeld.76 Het eerst-
volgende huwelijk dat in het huwelijksre-
gister van de waalse gemeente werd opge-
tekend is van 1815, de beginperiode dus
van het Verenigd Nederlands-Belgische
Koninkrijk. Toen had Eijsden reeds enkele
jaren weer een eigen predikant in de per-
soon van Antoon Adriaan Wierts van
Coehoorn, die op 4 november 1810 door
de consistoriale vergadering van
Maastricht was beroepen en door een kei-
zerlijk decreet van Napoleon van 4 febru-
ari 1811 was benoemd.77 Hij hield in
Eijsden zijn intrededienst op 10 mei 181 1.
Hij kreeg ook de zorg toevertrouwd voor
de gemeente Dalhem, welke taak hij tot
in 1827 bleef uitoefenen.78
Het is mede daarom dat het onwaar-
schijnlijk geacht moet worden dat hij in
Eijsden aparte diensten bleef houden voor
de beide gemeenschappen. De diensten
voor de lutherse gemeente waren vermoe-



delijk al eerder beëindigd. We kunnen er
dus van uit gaan dat de hoogconjuntuur
wat betreft het gebruik Van de Sint
Christinakerk in Eijsden slechts een
beperkt aantal jaren heeft geduurd. Reeds
vóór de komst van ds Wierts van
Coehoorn was daaraan een eind geko-
men. Van de andere kant is het zeker dat
ook hij een zekere zelfstandigheid van de
waalse gemeente bleef respecteren. De
eigen DTB-registers werden Voortgezet tot
1823. Op 13 september 1812 tekende hij
de toelating tot het avondmaal aan een
drietal candidaten uit Luik en op 19 mei
1823 die van "mademoiselle Ferdinande
Regnier, domicilée à Olne".79 Deze laatste
aantekening verwijst duidelijk naar de
gemeente die in een bewogen tijdperk
aan de oorsprong had gestaan Van een
waalse gemeente in Eijsden.

Sint Oedenrode

W.A.I. MUNIER
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Ee Umbria Barrier
Nieuws- en Advertentieblad voor de Provincie Limburg

verschijnt wekelijks in 4 à s bladen op DINSDAG, DONDERDAG en zATERDAG

Eijsden, 18 Jan. Door het bij onvoorzich-
tigheid laten vallen Van een brandenden
lucifer in eene met terpetijnolie gevulde
kruik, bekwam de heer L. Coopman alhier
eenige ernstige brandwonden in het aan-
gezicht. Tengevolge Van spoedige aange-
brachte doeltreffende middelen, zullen de
wonden echter geene kwade gevolgen
hebben.

(L.C. zaterdag 19 Januari 1889)

Eijsden, 24 Febr. Bij gelegenheid van den
verkoop Van een varken ontving een
inwoner alhier een twintig-markstuk, dat
na vertrek van den koopman viel en brak.
De koopman zou zich later bereid
getoond hebben bij een goudsmid de
schade te vergoeden en bij onderzoek zou
gebleken zijn, dat het muntstuk werkelijk
goud was, maar door een fout in de con-
structie is gebroken.

(L.C. dinsdag 26 Februari 1889)

Eijsden, 4 Maart. Gisteren avond gaf de
heer Don Bosco Jr. prestigitateur, in de
zaal der Oude Harmonie eene voorstel-
ling. Herhaalde bijvalsbetuigingen bewe-
zen, dat men over de uitvoeringen ten
zeerste voldaan was. Dergelijke genotvolle
en passade avondpartijtjes zijn ongetwij-
feld zeer aan te bevelen.

(L.C. woensdag 6 Maart 1889)

Eijsden, 11 April. Onder de besluiten en
benoemingen in Ned. Indië van de
maand Maart lezen wij, dat voor den tijd
van één jaar ter beschikking van den
directeur Van onderwijs, eeredienst en nij-
verheid is gesteld, ten einde belast te wor-
den, met palaeontologische onderzoekin-
gen in de grotten van Sumatra's Westkust
en eventueel op Java de heer M.E.F.T.
Dubois uit Eijsden.
Wij twijfelen niet of onze jeugdige land-
genoot, vroeger lector aan de universiteit
te Amsterdam, zal, ter zijde gestaan als hij
thans is door den krachtigen steun der
regeering, op Sumatra met zijne zo bui-
tengewoon rijke tertiaire fauna, schatten
voor de wetenschap uit dit nog onont-
gonnen veld weten op te delven.
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De belooning voor de belanglooze opoffe-
ring, welke hij zich uitsluitend uit liefde
voor de wetenschap getroostte, zal hem
niet ontgaan.
Door het landbouw-casino alhier werd
deze week een jonge fokbeer aangekocht.
Bij de verkoop, gisteren avond, kon men
den beer evenwel niet zoals over een paar
weken den fokstier, boven den inkoops-
prijs Van de hand doen, maar moest men
hem met ongeveeer fr. 20 verlies toewij-
zen aan den heer V. Janssen ten Oost.

(L.C. zaterdag 13 April 1889)

Eijsden, 15 April. Door het landbouw-
casino alhier is besloten de noodige stap-
pen bij de directie van den spoorweg
Luik-Maastricht te doen tot uitbreiding
van het spoorwegstation alhier. Deze uit-
breiding is noodig, nu de fruithandel en
de verkoop van suikerbieten hier zeer is
toegenomen.

(L.C. dinsdag 16 April 1889)

Eijsden, donderdag 16 April. Tot postbode
alhier, voor de buitengemeenten, is
benoemdj. Huijsenga van Susteren.

(L.C. donderdag 18 April 1889)

Te bekomen bij wed. L.
Pachen, aan het station te
.EIJSDEN, zeer goed kokende

ronde Aardappels
aan 4 gld. per 100 kilos.

(L.C. donderdag 18 April 1889)

Eijsden, 28 Mei. De kersenoogst, in de
laatste jaren tengevolge der late nachtvor-
sten niet gunstig is geweest zijnde beloof-
de dit jaar een bijzonder rijke opbrengst.
Sedert eenige dagen evenwel ziet men
duidelijk, dat men wederom in die
schoone Verwachting is teleurgesteld. Al



hebben de nachtvorsten dit jaar geen
schade berokkend en al weet men ook
geene oorzaak op te geven, zeker is het
toch, dat men minder dan een halven
oogst zal hebben.

(L.C. woensdag 29 Mei 1889)

Eijsden, 7 Juni. Heden omstreeks middag
ontwaarde men brand ten huize van H.
Cortleven te Breust. Door dadelijk aange-
brachte hulp der boeren was men het
Vuur weldra meester, zodat de medehulp
der brandweer, die ook spoedig met de
spuit ter plaatse aanwezig was, niet ver-
eischt werd.

(L.C. zaterdag 8 [uni 1889)

Eijsden, 12 Juni. Verleden Zaterdag en
Zondag veroorzaakten een paar zware
onweders nog al aanzienlijke schade aan
veld- en tuingewassen. Vooral aan 't oos-
telijk gedeelte en de daaraan grenzende
gemeenten werden vele Veldgewassen
door den hagel totaal vernietigd.

(L.C. zaterdag 15 [uni 1889)

Eijsden, 20 Juni. Met het plukken der
vroege kersen werd deze week begonnen.
De prijzen per 100 kilogrammen wissel-
den af van 25 tot 32 franken. Jammer
maar, dat de quantiteit zeer veel te wen-
schen overlaat.
Gisteren ging de in 1886 voor 3 jaren
opgerichte Spaarbank-Vereeniging alhier,
tot likwidatie over. Uit de overgelegde
rekenign bleek, dat door de 70 deelne-
mers, gedurende de 3 jaren frs 17280
ingelegd werd en thans in kas aanwezig
was frs 17798,38, zoodat een bedrag van
frs 518,38 als winst verdeeld werd.

middelen wekten de levensgeesten weldra
weer op. Uit in de kleederen gevonden
visitekaartjes alsook uit nadere verklarin-
gen van den betrokkene zelf, bleek het de
in het telegram bedoelde persoon te zijn.
Tegenspoeden schijnen aanleiding gege-
ven te hebben tot het willen plegen van
zelfmoord. Een woord van lof mag voor-
zeker niet onthouden worden aan de jon-
gedochter Jeukens voor hare moedige
daad.

(L.C. zaterdag 29 Izmí 1889)

Eijsden, 3 Juli. Op 9 Juli a.s. wordt hier de
gewone jaarlijksche vergadering gehou-
den van de onderwijzers uit het arrondis-
sement Maastricht. Op de agenda komen
de volgende punten van behandeling
voon
1. Behandel éen der gedichten van De
Geneset, ofwel: wijs het standpunt aan,
dat deze dichter in onze letterkunde
inneemt, door den heer Heynens, te
Eijsden.
2. Pestalozzi en zijne verdiensten voor het
onderwijs. In te leiden door den heer
Kuijzer, te St. Pieter.
3. Johan Van Oldenbarneveldt. Door den
heer Nijsten, te Schimmert.
Tegenwoordig heerscht 's avonds eene
ongewone drukte aan 't station alhier,
wegens de kersenmarkt. Heden werd met
het opkoopen, ter verzending naar
Engeland, een begin gemaakt. Voor de
100 kilogr. werden de nog al aanzienlijke
prijzen van 35 à 37 franken besteed.

(L.C. donderdag -1 luli 1889)

Uitslar van ile Verkiezinu van Raadsleden
op 16 .Illll 1889.

Hadden de conversiën der leeningen van
de steden Brussel en Antwerpen niet
plaats gevonden, de winst zoude zeker
aanmerkelijk hooger geweest zijn. Onder
het vroegere bestuur, zal van af den Zen

EYSDEN. Opgckomen kiezers 114. Herkozen de heer
Jun Janssen met, 83 stemmen. Gekozen de heer Georgina

Zondag in Juli, wederom eene dergelijke
Vereeniging alhier werkzaam zijn, welke
wij het beste succes toewenschen.

(L.C. zaterdag 22 [uni 1889)

Eijsden, 28 Juni. Gisteren te 4 uur namid-
dag ontving de heer burgemeester alhier
een telegram uit Luik, hem meldende dat
een zekere LM. zijne woning verlaten had
met het plan zich te Eijsden te zelfmoor-
den. Slechts weinige oogenblikken daarna
werd den heer burgemeester reeds mede-
gedeeld, dat de dochter van M. Jeukens
alhier een onbekend persoon, die op het
punt was te verdrinken, uit de Maas had
opgehaald. Spoedig aangebrachte hulp-

Spauwcu met 82 stemmen.

(L.C. 181111i1889)

Eijsden, 23 Juli. De deelneming aan de
alhier opnieuw voor 3 jaren gevestigde
Spaarbank-Vereeniging heeft veler ver-
wachting overtroffen. Bedroeg, in de Vori-
ge
vereeniging, de maandelijksche storting
reeds de aanzienlijke som van f 480,
thans is deze geklommen tot
f 569. Ongetwijfeld een duidelijk bewijs
van ingenomenheid met deze vereeni-
ging.

(L.C. donderdag 25 juli 1889)
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Eijsden, 30 Aug. Als rariteit kan gemeld
worden, dat alhier een noteboom prijkt
met meerdere trossen van 15 tot 20
noten. De geheele oogst wordt dan ook
op ruim 500 kilogr. geschat.
Aanstaande Maandag zullen de echtelei-
den P. Cortenraed en M. Roesch alhier
den dag herdenken, waarop zij vóor 50
jaren in het huwelijk traden. Aan bewij-
zen van deelneming zal 't dien oudjes
niet ontbreken.

(L.C. zaterdag 31 Augustus 1889)

Eijsden, 2 Sept. Door toedoen van eenige
particulieren was het den echtelieden
Cortenraed-Roesch alhier heden gegund,
den dag hunner 50 jarige echtvereeniging
recht feestelijk te herdenken. Vele stoffe-
lijke blijken van deelneming vielen den
jubilarissen, ten deel. Na afloop der kerke-
lijke plechtigheden werd de woning der
jubilarissen, met vlaggen guirlandes
getooit, den geheele dag door feliciteeren-
de gemeentenaren bezocht, terwijl in den
avond de plaatselijke harmonieën, door
het brengen eener serenade, niet weinig
de feestvreugde opwekten. Moge het den
jubilarissen gegund zijn nog menig jaar in
gezondheid door te brengen!

(L.C. dinsdag 2 September 1889)

Mesch, 12 Sept. Als eene bijzonderheid
kan worden vermeld, dat hier van af
Nieuwjaar geen enkele persoon overleden
is.

(L.C. donderdag 12 September 1889)

Eijsden, 13 Sept. Tot wethouder alhier
werd met algemeene stemmen benoemd
de heer B. Pinckaers en tot ambtenaar van
den Burgerlijken stand de heer
J. Janssen.

(L.C. zaterdag 14 September 1889)

Eijsden, 26 Sept. Terwijl heden namiddag
omstreeks 2 uren 3 werklieden van den
heer Van Hoven te Mesch in het gehucht
Caestert bezig waren met dorschen, werd
hun medegedeeld, dat de schuur aan de
Noord-Westzijde in lichte laaie stond. In
weinige oogenblikken waren schuur met
inhoud en de aangrenzende stallingen
door 't hevige vuur vernield. Aan de nog
al spoedige en flinke hulp van brandweer
en naburen is het te danken, dat de
woningen en Verdere gebouwen, in
gebruik bij T. Pinckaers en J. Debeij,
gespaard bleven. Behalve eenige kippen is
al het vee gered: Oorzaak onbekend.

(L.C. zaterdag 28 September 1889)

Eijsden, 2 Oct. Verleden nacht werd nabij
het station alhier de wasch ontvreemd
van den heer Henquet. Kon men sinds
geruimen tijd gerust ook 's nachts zonder
bewaking de wasch te bleek leggen, in het
vervolg zal het evenwel raadzaam zij een
beetje te waken tegen dergelijke toeëige-
ningen.

(L.C. donderdag 3 Oktober 1889)

Eijsden, 23 Oct. Door de Verzekering-
Maatschappij tegen brandschade “La
Belgique" werd aan de plaatselijke
brandweer eene premie van fr. 40 toege-
kend, wegens de flinke hulp verleend bij
den onlangs te Caestert plaats gehad heb-
benden brand.
Vanwege het landbouw-casino alhier
werd een adres aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal gericht, waarbij het zijne
instemming betuigt met het voorstel-
Bahlman, tot het heffen van invoerrech-
ten op granen.

(L.C. donderdag 24 Oktober 1889)

Eijsden, 15 Nov. Op eene gisteren door
den heer Graaf De Geloes alhier gehou-
den drijfjacht werden geschoten 37 hazen
en 1 patrijs.
Tot postbode voor de gemeenten Mesch,
St. Geertruid en Mheer is benoemd M.
Theunissen, zoon van den brievengaarder
alhier.

(L.C. zaterdag 16 november 1889)

Eijsden, 19 Nov. Door 10 jagers werden
gisteren, op eene door den heer Graaf de
Geloes alhier gehouden klopjacht gescho-
ten 21 hazen en 1 fazant.

(L.C. woensdag 20 November 1889)

Eijsden, 16 Dec. Gisteren had alhier de
jaarlijkse algemeene openbare vergade-
ring plaats van de vereeniging van den H.
Vincentius a Paulo, waarbij door den
secretaris verslag werd gegeven omtrent
de werkzaamheden in het afgeloopen jaar.
Daaruit bleek o.a. dat de ontvangsten
bedroegen f 763 en de uitgaven f 802.
Door de op dien dag gehouden collecten,
die ruim fr. 160 opbrachten, werd het
nadeelig saldo ruimschoots gedekt. Nog
vernam men uit het verslag dat de
Grafelijke familie 105 gulden had bijge-
dragen, terwijl de overige gestorte 658
gulden een
duidelijk bewijs zijn dat de vereeniging
ook door
anderen degelijk gesteund wordt. Na eeni-
ge flinke woorden van dank aan het
bestuur en verdere leden, werd deze ver-

24



gadering met het gebruikelijke gebed
gesloten.

(L.C. dinsdag 17 December 1889)

Eijsden, 20 Dec. Vóor de openbare aanbe-
steding van het veer alhier troffen de
twee eenig bekende concurrenten een
akkoordje, tengevolge waarvan dan ook
den tegenwoordigen veerman slechts fl
50 geboden werd, terwijl de pachtprijs
thans fl 378 bedraagt. Na afkeuring werd
bij de herbesteding bij inschrijving, door
denzelfden bieder, denkende geen con-
currentie te vreezen te hebben, ingeschre-
ven voor fl 45. Nu verneemt men echter,
dat door Hendrik Schroen vóor de herbe-
steding onder de hand werd geboden fl
150, voor welke som hem dan ook thans
het veer gegund is.

(L.C. zaterdag 21 November 1889)

Eijsden, 22 Dec. Het bericht omtrent de
vergadering der Vincentiusvereeniging,
opgenomen in den "Limb. Koerier” van
jl. Dinsdag, dient in zoover gewijzigd, dat
de bijdrage, door de Grafelijke amilie
gedaan, inbegrepen de giften bij de col-
lecten, niet fl 105, maar ruim frs 400 heb-
ben bedragen. 't Zij echter opgemerkt, dat
bij het verslag wel sprake was van fl 105,
maar niet van frs 400.
In het vervolg ware het misschien doen-
lijk de namen van al de begunstigers op te
geven, met de door hen gedane giften. Of
zou het wellicht niet aanbevelenswaardi-
ger zijn dat de linker hand onbekend
bleef met hetgeen door de rechter, op het
gebied der Christelijke weldadigheid,
gedaan wordt?

(LC. dinsdag 2-1 December 1889)

Aan de Openbare Lagere
School te _EIJSDEN wordt
gevraagd

ßßiü erwier
Acta Fransch.

Salaris f. 500.
Stukken in te zenden uiter-

lijk 15 Februari a. s. aan den
Burgemeester J. J. B.
Dubois.

(LC. Januari 1890)
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Eijsden, 6 Jan. Sedert eenige dagen heb-
ben zich ook hier eenige gevallen van inf-
luenza voorgedaan. De meeste lijders her-
stellen na verloop van enkele dagen, en
ook zijn geen gevallen van ernstigen aard
tot hieraan voorgekomen.
Bij eene jl. Zaterdag door den heer Graaf
de Geloes alhier gehouden klopjacht wer-
den geschoten 50 konijnen.

(L.C. dinsdag 7 januari 1890)
Eijsden, 23 Jan. Gisteren overleed, in den
bloei zijner jaren, de heer Pluijmen,
onderwijzer en secretaris der H. Familie
alhier. Door zijn voorbeeldig gedrag en
minzamen omgang had de ontslapene
zich de achting van eenieder verworven
vandaar dan ook dat zijn afsterven alge-
meen betreurd wordt. Hij ruste in vrede!
Na eenige jaren binnen hare oevers te zijn
gebleven had de Maas heden-morgen
eene groote uitgestrektheid land over-
stroomd.
Grijsaards getuigen, dat zij nooit, binnen
een zoo kort tijdsverloop, een zoo sterken
was hebben gezien, als thans.

(L.C. zaterdag 24 Januari 1890)

Eijsden, 13 Febr. Bij M. Beijers alhier
wierp eene zeug gisteren o.a. een dood
biggetje, dat wat kop en pooten betreft op
een olifant gelijkt. Er bestaat plan dit
merkwaardig beestje naar Brussel op te
zenden, ten einde op alcohol te worden
gezet.
Door den slager Lucassen werd deze week
een varken van 16 maanden geslacht, dat
aan zuiver gewicht 237 kilogrammen
woog.

(L.C. zaterdag 15 Februari 1890)

Eijsden, 26 Febr. In de plaats van den
onlangs overleden heer Pluijmen, werd
gisteren door den gemeenteraad alhier
benoemd tot onderwijzer aan de openba-
re lagere school de heer J. Mesters, thans
onderwijzer te Meerssen.

(L.C. donderdag 27 Februari 1890)

Eijsden, 9 Maart. Gisteren overleed alhier,
in den gezegenden ouderdom van ruim
93 jaren, de algemeen geachte vroed-
vrouw L. Lemaire, Wed. Wolfs, de oudste
persoon dezer gemeenten. Gedurende
meer dan 60 jaren oefende de overledene
haar beroep onafgebroken in deze en de
omliggende gemeenten uit; vandaar dan
ook dat zij sinds geruimen tijd algemeen
bekend stond onder den passenden titel
van "Mama." Tot een paar dagen voor
haar afsterven, mocht zich de ontslapene
verheugen in het bezit van al hare zintui-



gen; ook bezielde haar steeds eene groote
voorliefde voor haar Vak en den huiselij-
ken arbeid, zoodat het eene aardigheid
was haar, zelfs in de laatste dagen nog, als
vroedvrouw te zien optreden en bezig te
zien met brei- en naainaald. Moge zij
thans in vrede rusten!

(L.C. dinsdag 11 Maart 1890)

Eijsden, 12 Maart. Tot ult. Maart 1890 is
verlengd de termijn van een jaar, waar-
voor de officier van gezondheid 2e klasse
M.E.F.T. Dubois van hier ter beschikking
is gesteld van den directeur van onder-
wijs, eeredienst en nijverheid, voor het
doen van paleontologische onderzoekin-
gen in grotten in het gouvernement van
Sumatra's Westkust en op Java.
De statuten der l'Mariaschool te Breust,
onder deze gemeente, zijn genomen in de
l“Staatscourant”

(L.C. donderdag 13 Maart 1890)

Maastricht, 31 Maart. De zinkwitfabriek te
Eijsden, firma Rocour en Cie., zal naar
hier verplaatst worden. Daardoor zullen
30 à 40 gezinnen eene flinke broodwin-
ning verliezen. De hooge tarieven der lijn
Luik-Maastricht, waarover reeds zoo dik-
wijls ook van wege het landbouw-casino
en de fruitkooplieden klachten en reques-
ten zijn ingediend, zijn van het verplaat-
sen dezer fabriek de oorzaak. Binnen
enkele jaren zou dit de firma alleen aan
vrachtkosten van erts en kolen en af te
zenden waren eene besparing geven,
groot genoeg om de kosten eener geheel
nieuwe inrichting alhier te dekken. Voor
Eijsden is het een harde slag.
“M. Ct."

(L.C. dinsdag 1 April 1890)

Eijsden, 2 April. Men schrijft uit Visé: ln
de nabijheid der Hollandse grenzen te
wonen is niet altijd aangenaam, vooral
omtrent dezen tijd van It jaar nu de ben-
den Zigeuners, door Duitschland verban-
nen, een goed heenkomen naar
Nederland zoeken. De Hollanders hebben
van hunnen kant een eenvoudig middel-
tje bedacht, nl. haar zoo spoedig mogelijk
over de Belgische grenzen te leiden. LI.
Donderdag werd onze brigade verwittigd
dat eene dezer benden, ongeveer 200 per-
sonen sterk, onze grenzen had overschre-
den. Onze marechaussêes togen haar ter-
stond te gemoet en deden haar terugkee-
ren, doch toen men aan de grenzen
kwam, vond men die door de
Hollandsche politie ter dege bewaakt,
zoodat men genoodzaakt was haar naar

Visé over te brengen, opdat de bevoegde
autoriteit maatregelen kon nemen om
ons zo spoedig mogelijk van deze onge-
noode gasten te verlossen. Ondertusschen
hebben ze hunne tenten op den grooten
weg in de nabijheid van 't station Visé,
opgeslagen. Het is der moeite waard om
die nederzetting in de oogenschouw te
nemen, in welker midden zich personen
van elken leeftijd en geslacht bevinden,
met koperachtig gelaat, gekruid zwart
haar, de meesten gekleed met bonte klee-
deren. Hun opperhoofd, eerbiedwaardig
grijsaard van meer dan middelmatige
grootte, wiens innemend gelaat omringd
is door een langen witten baard,
leunt,indien hij gaat, op een met gouden
knop voorzienen stok, het teken zijner
macht. Allen koesteren een diepen eer-
bied voor zijn persoon; zijne tegenwoor-
digheid is reeds voldoende om de hevig-
ste woordenwisselingen tot bedaren te
brengen, die er somtijds tusschen de ver-
schillende leden van hun stam ontstaan.
Hunne koningin is een jeugdig meisje van
opvallende schoonheid. Hare fiere hou-
ding, haar schoon hoofd, voorzien van
een prachtig haartooisel, dit alles scheen
haar aangewezen te hebben om den
schepter van het koningschap te voeren.
Gewoonlijk is de koningin gekleed met
een oud zijden kleed, met goud afgezet,
de hals en de armen versierd met koralen
halssnoer en armbanden. De andere leden
van den stam zijn over 't algemeen zeer
goed gebouwd. De legerplaats, welke 's
avonds door de groote houten vuren ver-
licht wordt, levert een eigenaardig
schouwspel op. De voornaamste uitspan-
ning van dit volkje is de dans: men ziet
hen gansche uren hiermede bezig, terwijl
ze gezamenlijk de melodieuze balladen
uit hun vaderland zingen. Een belang-
wekkend schouwspel leverde de huwe-
lijksplechtigheid van een paar uit den
stam op, welke gisteren volgens de gebrui-
ken van hun land hier voltrokken werd,
voor welke gelegenheid de andere leden
een groot feest op touw zetten. Eene
groote menigte nieuwsgierigen komen
elken dag de Zigeuners bezoeken, brengen
hun geld, kleedingstukken, en vooral
tabak, waarvan zij hartstochtelijke lief-
hebbers zijn.

(L.C. donderdag 3 April 1890)
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Kroniek Eijsden 1981
l januari
0.00 uur: Ingevolge artikel 2, tweede lid,
onder III, van de Wet van 21 mei 1981
(Stb 288) tot gemeentelijke herindeling
van Zuid-Limburg wordt met als grondge-
bied het gezamenlijk grondgebied der per
1 januari 1982 opgeheven “oude'I
gemeenten Eijsden en Gronsveld (met
uitzondering van de gebiedsdelen
“Eckelrade'I en llHonthem" van laatstge-
noemde gemeente, alsmede het gebieds-
deel van eerstgenoemde gemeente, waar-
nin de boerderijen, plaatselijk gemerkt nr
6-Erkens-, nr 7 -Huijnen en Duizings- en
nrs 9-11-tweemaal Lemlijn- zijn gelegen)
per l januari 1982 de “nieuw” gemeente
Eijsden overgaande gebiedsdelen gaan
over naar de eveneens per 1 januari 1982
nieuw gevormde gemeente Margraten,

4junuufl
De raad van de I“nieuwe” gemeente
Eijsden komt voor het eerst in vergade-
ring bijeen. Tot de wethouders worden
benoemd de heren J.].W. van Aubel van
het CDA en drs W.G.N. Wijnen van de
VVD. Als tijdelijk gemeentesecretaris
wordt beëdigd de heer J.H.P. Hendrix te
Klimmen en als tijdelijk gemeente-ont-
vanger de heer PJ. Deckers te Eijsden.
Beide heren werden als zodanig benoemd
bij besluit van Gedeputeerde Staten van
Limburg van 21 oktober 1981.

Sjonuufl
Het nieuwe college van Burgemeester en
Wethouders komt voor het eerst in verga-
dering bijeen. Wethouder van Aubel
wordt aangewezen tot loco-burgemeester.
Diens portefeuille-inhoud: financiën, wel-
zijn en sociale zaken.
Portefeuille-inhoud wethouder Wijnen:
ruimtelijke ordening, volkshuisvesting,
bouw- en woningtoezicht, milieuzaken en
openbare werken.
Portefeuille-inhoud burgemeester ].G.T.
Bouwens: bestuurlijke zaken, onderwijs,
personeelszaken, organisatie, politie,
brandweer en de gemeenschappelijke
regelingen.

lSjanuuH ^
Het aannemersbedrijf Cremers BV te
Maastricht maakt een aanvang met het
restaureren en uitbreiden van het voor-
malig Urselinencomplex aan de
Breusterstraat.

3lj0nuufl
De heer].G.T. Bouwens uit Simpelveld,
die bij koninklijk besluit van 3 december
1981 ingaande op 1 januari 1982 werd
benoemd tot burgemeester van de per die
datum nieuw gevormde gemeente Eijsden
wordt als zodanig geïnstalleerd tijdens
een buitengewone openbare vergadering
van de gemeenteraad die om 15.00 uur
gehouden wordt in het verenigingsge-
bouw van de Koninklijke Oude Harmonie
van Eijsden. Voorafgaande aan die raads-
vergadering heeft om 13.30 uur in de
dekenale kerk van de H. Martinus te
Gronsveld een plechtige
Eucharistieviering plaats. Van 16.00 tot
1 7.30 uur heeft in genoemd verenigings-
gebouw een receptie plaats.
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6 februari ^
Tijdens een galazitting van de carnavals-
vereniging "De Kleeflep" in het vereni-
gingsgebouw van de Koninklijke Oude
Harmonie van Eijsden wordt de bekende
Belgische radio- en tv-weerman Armand
Pien uit Gent geïnstalleerd als de zestien-
de Ridder in de “Orde van de Gouwe
Cramignon".

20 muort
Vertrek en aankomst te Eijsden
(Diepstraat) van de wielerklassieker,
genaamd “De Hel van het Mergelland",
de tiende in successie, georganiseerd door
het plaatselijk wielercommité met dezelf-
de naam. Winnaar van het deel
“Merkenteams” wordt Peter Hofland uit
Roosendaal.

ló mei
Door een 3-2 nederlaag tegen
Schuttersveld degradeert het eerste elftal
van de voetbalvereniging “Eijsden” van-
uit de tweede klasse naar de derde klasse
van de KNVB.

20 mei
Hemelvaartsdag. Op het internationaal
muziekconcours te Ettelbrück (Groot-
Hertogdum Luxemburg) behaalt de
Kononklijke Harmonie Ste. Cécile uit
Eijsden met 332 punten een eerste prijs
met lof der jury.

26 mei
In zijn vergadering van die dag benoemt
de Raad der gemeente Eijsden met ingang
van 1 juli 1982 tot secretaris van die
gemeente de heer].H.M. Bronckers,
hoofdcommies ter secretarie (afdeling
Welzijn c.a.) der gemeente Eijsdenm
wonende te Rijckholt.
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5 juni
Wethouder van Aubel verricht de officiële
opening van een nieuwe clubgebouw van
de voetbalvereniging SVME bij haar speel-
velden in het gemeentelijk “Sportpart ir.
Mirland" aan de Pisartlaan.

6 juni
Burgemeester Bouwens verricht de officië-
le opening van de nieuwe kleedlokalen en
vergaderruimte van de voetbalverenining
“Oranjeboys” op het gemeentelijk voet-
balterrein aan de Kerkeweg te Oost-
Maarland.

'r

23 juni ^
In Eijsden overlijdt plotseling, in de leef-
tijd van bijna 80 jaar, de bekende
Eijsdense kunstschilder Petrus Wolfs.



27 augustus
Wethouder Wijnen verricht de officiële
opening van een aantal nieuwe accomo-
daties (kleedlocalen, bestuurskamer en
kantine) in het gemeentelijk “Sportpark ir
Mirland'I aan de Pisartlaan voor de voet-
balvereningin "Eijsden".

ll oktober
Overlijden van de heer Nico Vranken,
Breusterstraat 32, Eijsden, die van 3 sep-
tember 1970 tot 1 januari 1982 lid van de
Raad der gemeente Eijsden is geweest.

12 november
Overlijden te Puth-Schinnen van de zeer-
eerwaarde heer J.P.H. Habets, die van
1969 tot l mei 1973 pastoor is geweest
van de parochie van de H. Martinus te
Breust-Eijsden.

27 november >
In het Cultureel Centrum Eijsden heeft de
officiële presentatie plaats van de eerste
langspeelplaat ("Tien Belgische Marsen")
van de KOninklijke Harmonie Ste.Cécile.

28 november >
De drumband van de Koninklijke Oude
Harmonie van Eijsden neemt deel aan de
in de Heerlense sporthal Varenbeuk
gehouden Limburgse kampioenschappen
voor tamboerkorpsen en majorettengroe-
pen. De drumband behaalt in de
Eredivisie Sectie A het limburgse kam-
pioenschap.

2 december
In opdracht der gemeente Eijsden wordt
een begin gemaakt met de aanleg van
twee jeu de boules-banen op het
Vroenhof. Deze banen zijn o.m. bestemd
voor de in de loop van 1982 opgerichte
jeu de boules-club “De Vroenhof".

22-23 december 1982
De Eijsdense ondernemers organiseren
voor de eerste keer een kerstmarkt in de
Kerkstraat.

H.].G. WIINANDS
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Kent u ze nog ?

v.l.n.r.
Hond Flora, Zjang Gilissen, zijn echtgenote Marie Gilissen-Weertz en
buurman Zjang Klippert met hond Hector. De familie Zjang Gilissen
woonde aan de Stationsstraat 38 (de Voorwaeëg), nu Ir. Rocourstraat.
De twee honden waren zogenaamde "karhun" en werden o.a. gebruikt
om aardappels van het veld te halen en om water naar de koeien te
brengen. Het water voor de koeien werd gehaald uit de Voer bij het
“Mauzebrugkse” nabij de Muggemolen, waar het vat dat op de “honds-
kar'I stond, met water werd gevuld. De hond moest deze vracht dan
naar het weiland bij de Pisartlaan (Assewaeëg) sjouwen waar de twee
koeien van de familie Gilissen graasden.
Zjang Gilissen, geboren op 21 augustus 1877, exploiteerde een timmer-
werkplaats. Hij werkte in hoofdzaak voor de landbouw. Zo maakte hij
eggen, ploegen, plukladders, fruitkisten en allerhande soorten karren.
Verder kon je bij Zjang Gilissen ook terecht voor het maken van een
kast, een tafel, stoelen, deuren en kozijnen. ln 1947 deed hij zijn bedrijf
over aan zijn twee zonen, Arnold en Piet. Arnold richtte zijn aandacht
voornamelijk op de voortzetting van het timmerbedrijf, in hoofdzaak
voor de woningbouw, en Piet werd aannemer.
De foto is gemaakt omstreeks 1945 door hun zoon Hubert Gilissen.
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Kent u ze nog ?

Orkest: J.O.M.
Deze naam staat voor I'Jazz-band
Orkest Mariadorp".
Het orkest werd opgericht in 1926.
De muzikanten, allemaal leden van
harmonie Sainte Cécile, waren: Jean
Scheepers, trombone; Dries Biesmans,
klarinet; Theo Biesmans, drummer;
Harrie Scheepers, alto en Guill.
Scheepers, piston. Bij de familie
Scheepers aan de Witte Kastanjelaan 2
werd vrijwel dagelijks gerepeteerd.
Tijdens de fietswedstrijden op de sin-
telbaan Van het sportterrein van
S.V.M.E. wasJ.O.M. het vaste huisor-
kest. Met de Eijsdense kermissen werd
in cafés gespeeld. In Maastricht, in
zaal Nijsten op Sint Pieter had het
dansorkest zelfs een contract afgeslo-
ten voor 30 weekends.

3'l
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