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CUem de (Redactie
Nu de zomer ten einde loopt en de avonden beginnen te lengen, bieden wij U het derde nummer van "Uit
Eijsdens Verleden” in dit jaar aan. De redactie heeft wederom geprobeerd de inhoud zo gevariëerd mogelijk
te houden.
In dit nummer treft U allereerst enkele interessante foto 's met uitleg betreffende het dorsen van graan in de
jaren twintig aan.
Het hoofdartikel is in samenwerking gemaakt door de heren A. Pinckers jr.len Hans van Hall en handelt over
het fort Navagne, dat eertijds een zeer belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Eijsden en omge-
ving. Voor dit artikel is niet enkel gespeurd in archivalia en literatuur, maar heeft de heer Pinckers ook ter
plekke onderzoek verricht. Ons inziens zijn de schrijvers er zeer wel in geslaagd de lezer een beeld te verschaf-
fen van het wel en wee rond het bijna vergeten fort Navagne.
Van J. Hegtennans ontvingen wij een lijst met oude voornamen, die in dit nummer zijn opgenomen.
In de serie "Grafkruisen" wordt deze keer aandacht geschonken aan het kerkhof te Eijsden en het nummer
wordt afgesloten met de rubriek "Kent U ze nog?”.

Dat de "Stichting Eijsdens Verleden" voor velen meer is dan alleen het blad "Uit Eijsdens Verleden" blijkt
uit het feit dat steeds meer mensen met interessante informatie komen aandragen.
Zo ontvingen we in de afgelopen maanden van de heer A. Rutten uit Maastricht de nummers van "Marutgen"
- Familieblad Rutten, waarin veel over Eijsden te lezen staat.
Via Pater Lenaerts (geboren Eijsdenaar) hebben wij contact gekregen met de Fraternité des Capucins te Parijs
waar belangrijk archiefmateriaal betreffende Eijsden aanwezig is.
Van de Paters van "Marianhill” te Arcen hebben we verschillende foto's en stukken in bruikleen gekregen uit
de tijd dat zij in Eijsden zaten.
Al deze personen danken wij heel hartelijk en we hopen dat dit ook andere mensen zal inspireren tot het af-
staan (a1 dan niet in bruikleen) van voor de stichting - en dus voor de Eijsdense gemeenschap - waardevolle
zaken.

N.B. Enquête.

Waarschijnlijk als gevolg van de vakantie zijn er maar weinig reacties op de enquête in het vorige nummer,
jrg. 3, nr. 2, pag. 18, 19, 20, binnengekomen. Wilt U deze alsnog even invullen en uiterlijk vóór 1 november
1979 bezorgen bij het secretariaat Kerkstraat 13 te Eijsden?



ÉDoroeI/l in ale jaren twintig
Wanneer in het begin der jaren twintig, na de graanoogst, "d'n daamper” ofwel ” 't vuurmesjien” (de dors-
machine) het dorp binnen kwam om bij de boeren korrel, kaf en stro te scheiden, was dit een niet alledaagse
belevenis. Met twee stel paarden werd het gevaarte en de noodzakelijke zware motor opgehaald en kon het
"sjtöbbe" (dorsen) beginnen. De benodigde personeelsbezetting was rond vijftien man, waarin werd voorzien
door onderlinge burenhulp, aangevuld met losse landarbeiders. Het dorsen geschiedde zowel in schuren als
in het open veld.
Aanvankelijk moest na het dorsen het stro met vooraf gereedgemaakte strobanden met de hand worden sa-
mengebonden tot "bössele". Later werd dit werk gedaan door een apparaat dat de strobossen gebonden, dus
kant en klaar, afleverde.
Omdat het dorspersoneel in een stoffige omgeving verschillende uren zwaar werk moest verrichten,werd het via
de keuken goed verzorgd, waarbij de ene boer niet voor de andere wilde onderdoen. Pannen met spek en ei
gaven vorm en inhoud aan het ontbijt en om elf uur waren enige "dröpkes” nodig om de eerste "sjtöb" weg
te spoelen. De "noon” was te vergelijken met een voor die tijd aanvaardbaar kermismaal: een bord soep
vooraf, aardappelen, groenten en saus apart, gecompleteerd met een behoorlijke kotelet. Het geheel bege-
leid door donker bier. Omstreeks drie uur werd de koffie geserveerd, met eerst een gekookt ei, daarna vla
en krentenbrood. Voor de laatste garf . (bos stro) de dorsmachine in ging werd nog eens met bier rondge-
gaan. Bij het avondeten liet men zich een stuk "aw sjink” goed smaken.
Moe en verzadigd van kost en "sjtöb" trok men dan voldaan en kontent huiswaarts om 's anderendaags weer
zijn diensten aan te bieden aan een andere boer. De losse arbeiders verdienden, buiten de kost, een uurloon
van twintig tot vijfentwintig cent.
Na het dorsen had het eigen personeel nog wel het een en ander op te ruimen, maar met de komst van de
dorsmachine was men in ieder geval af van het "vlieëgele” (dorsen met dorsvlegels).

Pierre Janssen.

Dorsmachine en personeel bij boerderij Duijsens, Rijckholterweg 4, Maarland.
v.l.n.r..'H. Steijns; J. Debeij; loondorser Janssen; P. Janssen; B. Peusens; L. Bosch; J. Wolfs; J. Klinkenberg;
G. Thijssen; G. Duijsens.
Boven op de dorsmachine.' A. Duijsens,' A. Bosch;M. Pinx t; M. Dodemont en H. Duijsens.



v.l.n.r.:Loondorser Janssen; J. Thijssen; ....................... ,' H. Steijns met daar achter L. Dnijsens; M. Pinxt;

H. Pleumekers; J. Wolfs; P. Janssen; L. Bosch en A. Bosch.

Op de sjloagkar: A. Duijsens; G. Thijssen; G. Duijsens; H. Duijsens en B. Peusens.

Dorsen in het open veld.
v.l.n.r.:Loondorser Janssen uit Eckelrade; J. Wolfs; L. Bosch; J. Peusens; G. Duijsens; M. Pinxt; G. Thijssen;

H. Pleumekers; J. Debeij; J. Janssen; J. Thijssen; J. Klinkenberg en B. Peusens.

Op de dorsmachine staan: H. Steijns; H. Duijsens en A. Bosch.



CYZcJccglflce: Ezaoteel, gort,
zot/aantoor en qšoerclerg'

Als men in 1974 van de Diepstraat uit langs het kasteel en de Muggehof naar de Berwine ging, bereikte men
een honderdtal meters voor dit riviertje een grenspaal. Onmiddellijk achter de grenspaal rechts was een hek,
waarachter de oprijlaan naar een grote boerderij, "de Sjaans” (Navagne of Elvenschans), liep. Ging men van
grenspaal naar grenspaal, dan bleek de grens dwars door de landerijen van de hoeve te snijden. Alvorens de
boerderij te bereiken moest men door twee diepten, waarvan de birmenste bij nadere beschouwing in een
grote boog om de boerderij bleek te lopen en deed denken aan een gracht. Het terrein dat door de gracht om-
sloten werd vertoonde telkens bij een bocht van de gracht een bult. Hiervan waren er in totaal vier. De onder-
linge afstand tussen de vier bulten was gelijk zodat ze de hoekpunten vormden van een denkbeeldig vierkant.
De diagonalen tussen de vier hoekpunten sneden elkaar bij een klein bouwsel dat een bron bevatte die in het
begin van onze eeuw nog werkte. De afstand van de bron tot de top van de bulten bedroeg steeds 70 meter.
De bron was kennelijk het middelpunt van het door de bulten en gracht bepaalde terrein. De gracht heeft via
een sluis in verbinding met de Maas gestaan. (afbeelding 1)
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Afbeelding 1.
Situatíeschets van de Elvenschans, als resultaat van onderzoek in 1961. De tekening is niet op schaal.

De beschreven terreingesteldheid doet vermoeden dat hier iets bijzonders aan de hand is. Om daarover wat
meer aan de weet te komen moeten we een flink stuk in de geschiedenis teruggaan.
Het geslacht De Navagne of Van Elven is al zeer oud. In een akte uit 1282 komt reeds een ridder met de
naam Gérard de Navagne voor. In de eerste helft van de 14e eeuw leeft Philippus de Molinghe. Hij is heer
van de heerlijkheid Moelingen en waarschijnlijk eveneens een telg van het geslacht Van Elven. Hij houdt het
dorp Moelingen in leen van de hertog van Brabant inclusief de rechtspraak op de hoge justitie na. Verder
houdt hij o.a. in leen een boerderij ("curia") met een huis of kasteel ("domus"). Hoogstwaarschijnlijk lag
dit huis of kasteel op het terrein dat we nu "de Sjaans” noemen. Dit'is de oudst bekende vermelding waaruit
derhalve kan blijken dat er reedsm de 1e helft van de 14e eeuw een huis of kasteel Navagne stond!
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Een volgende bezitter van de heerlijkheid Moelingen verschijnt in 1422. Het is Jean de Navel of de Neyvang
die ruzie heeft met het Kapittel van Sint Maarten te Luik over de grenzen tussen Breust en Moelingen.
Van de hierna volgende Van Elvens is interessant Reynere van Elven. Deze koos in de strijd tussen Philips van
Bourgondië en Karel de Stoute tegen de Luikenaren de partij van de Luikenaren. Vermoedelijk om die reden
werd een hof met toebehoren van hem in Moelingen afgebrand en vervolgens in leen gegeven door de hertog
van Brabant aan een ander: aan een zekere Daem van Kerkchem.

Andere namen voor Navagne zijn.' Navaigne, Neuvang, Neyvang, Naivagne, Novuegne, Navel, Elve, Elua, Elf,
Elven en Elvenschans.

In 1499 is een kleinzoon van de hiervoor genoemde Jean de Navel of de Neyvang heer van Moelingen. Zijn
naam is Jan van Elven. Vanaf dit moment is de volledige afstamming van de Van Elvens bekend:

Jan van Elven (heer van Moelingen in 1499)

l
Renier van Elven (heer van Moelingen)

l
Jan van Elven (heer van Moelingen in 1540, 1576)

1g

_*
Renier van Elven (heer van Moelingen in 1590, 1616) Balthasar van Elven

Thomas Johanna Christina Adam Jan Alix
van Elven van Elven van Elven van Elven van Elven van Elven

(heer van Moelingen)
in 1626

Margareta Catharina Balthasar
van Elven van Elven van Elven
x (vrouwe van Moelingen) lheer van

in 1656,1674 Moelingen in 1633)
Jean de Ryckel

l
Jean Georges de Ryckel

l
Arnold Balthasar de Ryckel

i (heer van Moelingen in 1676,1700)

Anthoine Eugene de Ryckel d'Elven
(heer van Moelingen in 1733)



Het duurt tot de jaren zeventig van de zestiende eeuw voordat we iets meer van het huis of kasteel Navagne
te weten komen. Uit aktes van 25 december(!) 1571 en 11 mei 1576, aangetroffen in het archief van de sche-
penbank Breust, blijkt dan Jan van Elven (hierboven onderstreept) en zijn vrouw Johenne van Kraesboem de
wens te kennen geven dat hun bezit Elven inclusief de gracht om het gebouw gelegen, na hun dood aan hun
oudste zoon Renier zal komen. Met enige waarschijnlijkheid mogen we nu wel aannemen dat er in deze tijd
een kasteel stond. Want er blijken één of zelfs meerdere (zie akte 1571) grachten te zijn en dat kan duiden
op een weerbaar karakter van Elven. En dit, gevoegd bij het feit dat het geslacht Van Elven van hieruit haar
heerlijke rechten over Moelingen uitoefende, geeft aanleiding om verder van het kasteel Elven te spreken.
Merkwaardig is dat Elven of Navagne als zetel van de heren van Moelingen zelf een tijd lang ressorteerde on-
der Breust en dat ook allerlei familiezaken, zoals testamenten en overdrachten van landerijen behorend bij
Elven, niet voor de eigen schepenbank in Moelingen maar voor`de schepenbank Breust werden vastgelegd
(zoals hierboven in 1571 en 1576, verder in 1601, 1667). Leden van het geslacht Van Elven bekleedden
ook functies in Breust; verscheidene generaties zijn scholtis (schout) te Breust geweest. Zo bijvoorbeeld
Reynart in 1523. Johan in 1566. Jan in 1574. Balthasar in 1601 en 1603.
Op een gegeven ogenblik, (zijn de bezittingen niet onaanzienlijk) wanneer Anthoine Eugène de Ryckel
d'Elven in 1733 optreedt als heer van Oorbeek (Noorbeek), Vroelingen (Vroelen), Moelingen en Navagne,
Overigens moet een deel van de bezittingen te Noorbeek en Vroelen overgegaan zijn in handen van het
echtpaar Meester - de Loneux te Visé. De dochter van dit echtpaar, Anne Jeanne Me(e)ster verkreeg bij
testamentaire beschikking in 1708 de eigendomsrechten van deze goederen. Zij huwde met Nicolaas Joseph
De Warrimont, afkomstig uit het gehucht Warrimont bij Charneux. Nakomelingen uit dit huwelijk wonen
nog steeds in Noorbeek en omgeving.
ln 1632 en 1633 wordt er een grote bouwactiviteit ontwikkeld op Navagne. Balthasar van Elven (hiervoor
dubbel onderstreept) die tevens drossaard te Salm is, ver- of herbouwt zijn kasteel. Het kasteel met zijn 2
mooie torens is duidelijk te herkennen op afbeelding 3. Het voor de bouw benodigde hout was afkomstig uit
Vertbois (Housse) dat gelegen is tussen Visé en Luik. Midden op het plein voor het kasteel bevond zich een
geneeskrachtige bron.
Balthasar heeft, toen hij met de bouwwerkzaamheden begon, er geen flauw vermoeden van gehad dat hij met
zijn bezit aan de boorden van de Maas weldra het slachtoffer zou worden van de troebelen van de Tachtig-
jarige Oorlog die toen in alle hevigheid woedde tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en Spanje.
In datzelfde jaar 1632 start Frederik Hendrik een groots offensief met het doel de zuidelijke gewesten tot
afscheiding van Spanje en aansluiting bij de Republiek te bewegen en aldus tot een hereniging van de Noorde-
lijke en Zuidelijke Nederlanden te komen. De Staatse legers van Frederik Hendrik vertrekken in de vroege
zomer van 1632 vanuit Nijmegen langs de Maas naar het Zuiden en veroveren in een snel tempo de ene na de
andere stad zoals Venlo, Roermond, Sittard, Maaseik en Stevensweert. Al in juni 1632 staan de legers van de
prins van Oranje voor de poorten van Maastricht. Maastricht vormde de
laatste hinderpaal bij de veiligstelling van de vrije toevoer van oorlogs-
materiëel uit het Staatsgezinde Luik, centrum van de wapenindustrie,
naar het Noorden. Het begin van het beleg van Maastricht viel voor de
Staatse legers op een bijzonder gunstig tijdstip. De levensmiddelenvoor-
raden van de stad uit de oogst van 1631 raakten uitgeput en de oogst van
1632 was, toen de stad werd ingesloten, nog niet beschikbaar. Mede daar-
door kon de stad geen langdurig beleg doorstaan. Tijdens het beleg logeer-
den de Staatse legers in de naburige dorpen, waaronder ook Eijsden. On-
ze voorouders hadden daarvan erg te lijden want alle gewassen werden
opgevorderd ten behoeve van de legers. Eind augustus gaf Maastricht zich
aan de Staatsen over. Ondertussen was door maarschalk Pappenheim, in
Spaanse dienst, nog wel gepoogd Maastricht te ontzetten. Hij was daartoe

Afbeelding 2.
Detail van een kaart uit
1558 van de kartograaf

vanuit Meerssen naar een punt aan de Maas dicht bij een klein stadje, ge- Christiaan 83700 ten' Overge'
naamd Visé, getrokken om op die manier de goederenaanvoer over de "Ome" uit het boek 90 jaar
Maas vanuit Luik naar Maastricht te blokkeren. Maar toen Frederik Hen- zinkwltmdustrie in Nede''

land. Origineel in de Natio-
nale Bibliotheek te Madrid.

drik enige troepen op hem afstuurde maakt hij zich snel uit de voeten.
Het gevolg was wel dat de prins van Oranje aan het denken werd gezet.



Bij hem rijpte het idee om een dergelijke afsluiting van de Maas in de toekomst te voorkomen en daartoe een

fort te bouwen op de strategisch gunstige plek Navagne. Daar Luik echter heftig tegen deze plannen protes-

teerde en deze stad juist erg Oranje - gezind was, heeft de Prins van zijn plannen afgezien. Hij wilde blijkbaar

de vriendschap met Luik niet in de waagschaal stellen. Maar het fort Navagne kwam er toch, zij het op een

andere manier. Weldra keerde het tij namelijk ten gunste van de Spanjaarden. In 1634 werd Maastricht door

de Spanjaarden ingesloten en opnieuw werd gepoogd de Maashandel te blokkeren. En wat was voor dat doel

geschikter dan een versterkte positie aan de Maas? De Spanjaarden, die zich niets aantrokken van de ook nu

doorklinkende protesten van de Luikenaren, startten wel met de bouw van een fort te Navagne. De opper-

bevelhebber van het Spaanse leger Aytona begon met de bouw van het koninklijke fort op een oppervlakte
van 50 bunder (grofweg 50 ha), ook in de hoop Maastricht van daaruit weer in te kunnen nemen. Aytona
confisceerde het zojuist gereed gekomen kasteel en de gronden van Balthasar van Elven en eveneens enkele
stukjes grond van zijn naaste buur uit Eijsden, Arnold de la Margelle. Zij kregen daar wel een vergoeding voor
in de vorm van een jaarlijkse rente die ook daadwerkelijk tot aan de komst van de Fransen in 1794 toe, be-

taald werd.
Op 3 juli 1634 werd met het werk gestart en in oktober 1635 waren de verdedigingswerken van de van El-

venschans of fort Navagne geheten stelling in ieder geval al gereed. De Spanjaarden hadden nu een goed uit-

gangspunt voor hun machtsuitoefening in de Landen van Overmaas, tevens vormde het fort nu een voortdu-
rende dreiging voor het Staatse Maastricht dat van een van haar voornaamste ravitailleringsbases, het sterk
Hollands gezinde Luik werd afgesneden, mede ook door in de Maas aangebracht versperringen.
Het kasteel van Balthasar van Elven kwam binnen de omwalling te liggen en werd veranderd in een loge-

ment voor de officieren van het garnizoen. De omwalling en het kasteel zijn goed te zien op een olieverfschil-
derij dat in het bezit is van het Bonnefantenmuseum te Maastricht. Dit schilderij dat één van de afbeeldingen

vormt op een vierdelig kamerscherm, werd geschilderd door Josuah de Grave die kapitein was in Hollandse

dienst. Hij geldt als een bekwaam tekenaar van stads- en dorpsgezichten en leefde rond de 2e helft van de

17e eeuw. Het schilderij is overigens uniek te noemen omdat het de enig bekende afbeelding van het fort is.
Momenteel wordt het gehele kamerscherm in Luik gerestaureerd (afbeelding 3)
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Afbeelding 3.
Navagne, geschilderd door Josuah

de Grave (vóór 1645 - ca 1712).
Eén van de afbeeldingen op een vier-
slags kamerscherm. Collectie Bon-
nefantenmuseum Maastricht. Unie-
ke afbeelding van het fort. Omwal-
ling en kasteel met torens zijn dui-
delijk zichtbaar. Foto: Rijksdienst
voor Monumentenzorg.



Het laat zich raden dat de omliggende dorpen veel te lijden hadden van de opbouw van de schans. Voor de
bouw van de schans en het onderhoud van de bezetting werd namelijk het gehele platteland afgestroopt. Bo-
vendien plunderden en moordden de Spaanse soldaten dat het een lieve lust was. Letterlijk leest men: "Het
kwartier van Eysden is te dezer tijd in den grond bedorven geworden door het opwerpen der schans van Elve".
Ook de Staatse legers droegen hun steentje bij. Zo moet het Staatse gamizoen uit Maastricht Eijsden in juli
1634 geplunderd hebben, vermoedelijk als wraakoefening voor gedane leveringen aan de Spanjaarden. Ze na-
men gewassen en vee mee en de mooiste vrouwen uit het dorp werden afgezonderd en niet één is terugge-
keerd, tenzij onteerd, aldus graaf Henri de Leegtenborg.
Ook de komende jaren onderscheidden de soldaten van Navagne zich vooral vanwege de door hen uitgeoefen-
de terreur. Het moet voor de Eijsdenaren een gruwelijke tijd geweest zijn, maar niet alleen voor hen.
Onder leiding van Grammont werd door een zestigtal soldaten uit de forten Argenteau en Navagne in april
1637 de Luikse burgemeester La Ruelle vermoord, met het doel Luik in de handen van de Spanjaarden te
spelen. Een woedende volksmenigte slachtte echter nagenoeg alle soldaten af. Het gevolg hiervan was weer
een golf van'terreur tegen de inwoners van Luik.
In hetzelfde jaar krijgen de gamizoenen de opdracht zich te onthouden van excessen opdat normaal ver-
keer in het Land en Valkenburg mogelijk wordt. Het mag betwijfeld worden of de soldaten zich hieraan ge-
houden hebben. In 1638 moest namelijk bij de commandant van Navagne op handhaving van de orde onder
zijn soldaten worden aangedrongen.
De strijd tussen de Spanjaarden en de Verenigde Nederlanden ging in ieder geval onverminderd door en zo
weten we dat het "Gruwelijck Verraet” van 1638 te Maastricht een poging was om, onder leiding van De
Mézières commandant van Navagne met de rang van luitenant - kolonel, Maastricht te winnen voor de Span-
jaarden.
Buiten de militaire functie kreeg Navagne van de Spanjaarden nog een tweede bestemming. Er werd namelijk
een tol gevestigd. Maar het geval wilde dat ook al in Eijsden tol werd geheven en dat gebeurde daar al eeuwen-
lang, zelfs al in 1213. Nu ontstond dus de situatie dat op zeer korte afstand van elkaar 2 instanties tol hieven.
Dit was uiteraard een doom in het oog van de Maasschippers die dan ook pogingen in het werk stelden om de
tol van Eijsden opgeheven te krijgen. Hier over is jarenlang strijd gevoerd.
1648 is een belangrijk jaar in de Nederlandse geschiedenis. De Tachtijarige Oorlog tussen Spanje en de Vere-
nigde Nederlanden wordt dan immers bij de Vrede van Munster beëindigd. Maar voor onze streken was daar-
mee deze oorlog in feite allerminst beëindigd. De strijd woekerde hier nog tot in 1661 voort.
In 1648 waren namelijk nog een aantal onopgeloste problemen blijven liggen. Zo was men het nog niet eens
over de verdeling van de drie Landen van Overmaas: Het Land van Dalhem, Het Land van Valkenburg en het
Land van 's - Hertogenrade. Op de dag van de vredesluiting was het gebied helemaal in Staatse handen. Maar
op het fort Navagne waaide nog wel de vlag van de Spaanse koning. Onmiddellijk na de vredesluiting nu,
werd van Spaanse zijde getracht de invloed in de Landen van Overmaas te vergroten en de Staatsen dwars te
zitten. In februari 1648, enkele dagen na de ondertekening van het vredesverdrag, richtte koning Philips IV
daartoe verschillende Spaanse rechtbanken in. Voor het Land van Dalhem werd er een opgericht op de El-
venschans. Dit wekte de woede op van de Staten - Generaal die dan ook prompt de rechtbank onwettig ver-
klaarden. Het gevolg was dat de machtsstrijd om de Landen van Overmaas in alle hevigheid voortging!
Het platteland wisselde nu voortdurend van bezetter en de toestanden waren chaotisch door dubbele belas-
tingheffing (van Spaanse én van Staatse zijde) met de daaraan verbonden dwangmaatregelen, concurrentie
van Spaanse en Staatse rechtbanken, voortdurende inkwartieringen en moeilijkheden m.b.t. de uitoefening
van de katholieke en de gereformeerde eredienst. Samen met het nog steeds optredende wangedrag van de
op de Elvenschans gehuisveste soldaten bleef het dus een uiterst beroerde tijd voor o.a. de Eijsdenaren.
Pas in 1661 kwam daar met het partagelractaat een einde aan: De Landen van Overmaas werden daarbij
tussen Spanje en de Verenigde Nederlanden verdeeld waarbij het terrein waarop het fort gebouwd was met
de onmiddellijke omgeving aan Spanje werd toebedeeld. De heerlijkheid Eijsden kwam aan de Republiek
der Verenigde Nederlanden.
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Toen dit verdelingsverdrag al tot stand gekomen was, en enkel nog door de Spaanse koning bekrachtigd

moest worden, werd nog een grote actie ertegen ontketend door enkele van de edelen die zich het meest
gedupeerd voelden. Arnold baron de la Margelle, heer van Eijsden, stadhouder van de lenen en drossaard
van het Land van Dalhem Was mede-initiatiefnemer. Veel argumenten tegen het tot stand gekomen verde-

lingsverdrag werden door hem naar voren gebracht waarbij vooral de positie van Navagne uitvoerig aan de

orde kwam.
De militaire waarde van het fort was volgens deze edelen sterk verzwakt door het verdrag, aangezien de ge-

hele oever van de Maas tot aan de poorten van Navagne aan de Verenigde Nederlanden afgestaan was, met

inbegrip van de tussen Maastricht en Navagne gelegen heerlijkheid Eijsden. Het Staatse gamizoen van Maas-

tricht zou nu gemakkelijk korte metten kunnen maken met het Spaanse fort, dat immers vanuit kasteel Eijs-

den gemakkelijk met kanonvuur geruiheerd kon worden. Bovendien was Navagne een belangrijke oversteek-
l

plaats in de Maas voor troepen op weg naar Duitsland en ook dit zou vanuit kasteel Eijsden gemakkelijk belet
kunnen worden. Erg vervelend was ook dat de vlakte bij Navagne gedeeltelijk aan de Verenigde Nederlanden
afgestaan was. Dit terrein (Caesterveld en omgeving) deed namelijk steeds dienst als "plaza de armas” voor de

troepen die de Maas overgestoken waren of op het punt stonden dit te doen. Zulke overtochten gingen steeds

gepaard met veel vertraging, soms wel een dag en een nacht, zodat de soldaten die als eersten de overkant be-

reikt hadden, een terrein nodig hadden om zich in afwachting van de overkomst van hun kameraden in orde
op te stellen. En het stuk grond tussen Eijsden en Navagne was daarvoor nu juist zo bijzonder geschikt: de

militairen hadden de rivier de Maas in de rug, het fort Navagne en het riviertje de Berwine aan hun rechter-
en het kasteel Eijsden aan hun linkerzijde. En juist van dit terrein was thans een derde gedeelte aan de Vere-

nigde Nederlanden afgestaan, zodat de troepen zich daar niet meer konden formeren.

. :W `
YM\ ,g

Afbeelding 4.

Detail van een gekleurde kaart (h. 0,46, br. 0.55 5 m) uit het laatst van de 17e eeuw. "Limburgi ducatus et
comitatus Valckenburgi nova descriptie per N. Visscher". Kaartencollectíe Rijksarchief in Limburg (R.A.L.)

nr. 40. De kaart toont aan dat het verdedigingswerk op rechthoekig grondplan was opgetrokken. De schans

had 4 grote hoekbastions met rechte flanken. Foto.' H.L. Mordang.
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Er werden echter ook tegenbetogen opgesteld en daarbij werd opgemerkt dat het volstrekt onbelangrijk was
in wiens handen zich het kasteel Eijsden bevond. Dit adelijk huis had geen enkele militaire betekenis: tien
kanonschoten waren voldoende om het te verwoesten. En het fort Navagne was nu ook weer niet zo'n belang-
rijk doorgangspunt voor troepen als gesuggereerd werd. Voor het opstellen van de eenheden was het overge-
bleven terrein ter plaatse alleszins toereikend.
Pas na deze tegenbetogen en een pleidooi van de landvoogd der Spaanse Nederlanden bekrachtigde de Spaan-
se koning het partagetractaat op 18 oktober 1662, bijne een jaar na de totstandkoming ervan.
Nu kwam er eindelijk een periode van rust en vrede. In deze tijd werden er diverse werkzaamheden aan Na-
vagne uitgevoerd. Zo moest de heerlijkheid Eijsden op 15 oktober 1663 een stuk grond aan Navagne afstaan.

Dit was nodig om de buitenste verdedigingsgordel van de Elvenschans te versterken. Het is mogelijk dat men
toen een extra grachtenring rond de schans heeft aangelegd.
Aardig is het om te constateren dat er zelfs een brouwerij aan het complex van Navagne werd toegevoegd.
Op 25 oktober 1667 wordt voor de schepenbank Eijsden de overeenkomst bekrachtigd waarbij Jean Jeukens
uit Eijsden aanneemt een brouwerij te bouwen binnen het fort. Voorwaarde daarbij is dat Jean de brouwerij
op eigen kosten zal bouwen en van de nodige inrichting zal voorzien. Hij dient er goed bier te brouwen tegen
de normale prijs. Jeukens moet de magazijnen “tousiours” voorzien van 200 tonnen bier en meel, hetgeen
doet vermoeden dat de bezetting van het fort toendertijd aanzienlijk geweest moet zijn. De leiding van het
fort zal verder een bepaald bedrag ontvangen voor iedere ton die gebrouwen wordt en een deel van het beste
bier wordt gereserveerd voor de hoogste leiding van het fort. Een wat merkwaardige bepaling is nog dan Jean
Jeukens elk jaar een vette zeug naar het fort moet brengen.
De periode van rust en vrede duurde niet lang want de verregaande landhonger van Lodewijk XIV, de zonne-
koning, bracht Frankrijk in oorlog met de rupubliek der Verenigde Nederlanden. Dit veroorzaakte natuurlijk
weer talrijke troepenbewegingen.
De prins van Oranje, stadhouder Willem III trok in november 1672 (het rampjaar!) Maastricht binnen door
de Tongerse Poort, passeerde de brug naar Wijk en sloeg kamp op te Eijsden met liefst 20.000 ruiters. De
stadhouder logeerde in het kasteel van Eijsden. Nadat hij nog eens 10.000 man versterking gekregen had liet
hij een schipbrug slaan over de Maas bij Navagne, en begaf zich op weg om Tongeren te belegeren. Deze ma-
neuvre moet voor het geringe aantal inwoners van het Eijsden van toen een indrukwekkend gebeuren geweest
zijn.
In 1673 slaagden de Fransen erin Maastricht te veroveren. Was het niet één der drie musketiers, d'Artagnan,
die voor de stad sneuvelde? Maar de fortificatie Navagne bleef in Spaanse handen en bezorgde de Maastrich-
tenaren danig last. Het is dan ook niet te verwonderen dat de Maastrichtse overheid op 10 juli 1673 de in
Maastricht vertoevende Franse minister Louvois verzocht het "afstellen van de licentiën van Neuvagne” te
bereiken. Het zou echter nog bijne een jaar duren aleer aan deze wens voldaan kon worden.
De 16e oktober besluit Spanje "dat men de subjecten van den Alder - Christelijksten Koning (d.w.z. de Fran-
sen) sal tracteeren als gedeclareerde vijanden van den Koning onzen Heer". De commandant van Navagne
is gehoorzaam. Meteen kaapt de bezetting van het fort het marktschip van Maastricht op Luik en neemt de
aanwezige Franse officieren gevangen. Ook op een graanschip met bestemming Maastricht wordt beslag ge-
legd. Het garnizoen van Navagne smeedde tevens plannen om gedurende de nacht een te St. Pieter gebouwde
kalkoven te vernietigen, teneinde de Franse bouw van nieuwe Maastrichtse fortificaties te vertragen. De
Choisy, militair ingenieur te Maastricht, is hierover ten zeerste verontrust en uit dit in een brief die hij op
19 april 1674 naar minister Louvois stuurt. Nu de Fransen zelf te lijden hebben van de Spaanse aanwezigheid
te Navagne wordt er ingegrepen. Op 17 mei 1674 neemt maarschalk De Bellefonds het kasteel van Argen-
teau in. Nu is eindelijk de weg naar de overgebleven Spaanse fortificatie Navagne vrij. Twee dagen na de inna-
me van Argenteau wordt de aanval op Navagne ingezet. Bij het fort waarvan overigens de kracht sinds 1672
nog was vergroot zorgde een sluis voor het op peil houden van de waterstand in de grachten. Hierop is de
eerste aanval van De Bellefonds gericht. Met 4 vuunnonden, opgesteld op de linker Maasoever, probeerde
hij de sluis te vernietigen, maar dit lukte niet. Gesteund door tien vuunnonden op de linkeroever van de Ber-
wine werden de aanvalsloopgraven vooruitgebracht. De maarschalk moest echter vele problemen overwinnen.
Niet alleen de sluis vormde een belangrijke hindernis. De overstromingen van de Maas en de hevige regens

in de voorafgaande weken hadden ervoor gezorgd dat de omniddellijke omgeving van Navagne ("Het Doode

12



Water”) zeer drassig was zodat de nadering van de verdedigingswerken een uiterst moeilijke zaak werd.
De Franse soldaten zeiden zelfs dat ze zich voelden als kikkers in het water. Ondanks alle tegenspoed viel op
een gegeven moment een "redui ” in Franse handen en toen was het snel bekeken. Op 22 mei 1674 's namid-
dags te 7 uur moest de Elvenschans zich door middel van een eervol verdrag overgeven. De 300 à 500 man

sterke bezetting had slechts geringe verliezen geleden. De burgers van Maastricht werden opgeroepen om met
500 man, vrouwen en kinderen uitgezonderd, de vermoedelijk aarden omwallingen van de fortificatie te ont-
mantelen. Ook de bevolking van de naaste omgeving, waaronder zeker ook Eijsdenaren zullen geweest zijn,
werd ingeschakeld. De Franse intendant Du Monceau ondervond dat de Maastrichtenaren niet veel zin had-
den om op 12 kilometer gaans in de nattigheid te ploeteren. Na veel geharrewar werd uiteindelijk besloten
het demolitiewerk af te kopen. Ook werden nu in juni 1674 "de licentiën van Neuvagne” afgeschaft. Deze tol
werd voortaan ontvangen en betaald te Maastricht. Aan het verzoek van de Maastrichtse overheid van juli
16 73 werd op dit moment dus voldaan.
Na de in 1678 bij de Vrede van Nijmegen tot stand gekomen vrede tussen de Republiek en Frankrijk kwam
de stad Maastricht weer aan de Republiek. De Elvenschans, die sinds de ontmanteling van 1674 een schuil-
plaats was geworden voor allerhand gespuis, geraakte weer in Spaanse handen en het blijkbaar niet geheel ver-
woeste fort werd herbouwd, vooral om de door de Spanjaarden heropende tol op de Maas kracht bij te
zetten.
Erg lang heeft dat allemaal niet geduurd, want wanneer we een van de overdrachtsregisters van de schepen-
bank Breust openslaan wordt daar op 17 juli 1697 gesproken over "de geweesene schans Elven". Vermoede-
lijk is de Negenjarige Oorlog (1688 - 1697), waarin Frankrijk en de Republiek die nu o.a. verbonden was met
Spanje elkaar weer eens bestookten en die vooral werd uitgevochten in de Zuidelijke Nederlanden, debet ge-
weest aan deze herhaalde vernieling van Navagne.
Tijdens de Spaanse successieoorlog (1702 - 1713) werd het in Franse handen gekomen fort Navagne door het
Staatse garnizoen uit Maastricht overrompeld en de Franse bezetting gevangen genomen. Dat gebeurde in
1702. Nu ging men wel over tot een degelijke ontmanteling. Alles werd verwoest inclusief de tol en men nam
"al wat men konde gebruiken” mee naar Maastricht. Dat de sloping grondig gebeurd moet zijn kan ook blij-
ken uit een vermelding uit 1733 waarin gesproken wordt over de plaats "ou autrefois se trouvaient la maison,
château et batiments de Navagne". Daaruit leiden we af dat behalve de omwallingen ook het daarbinnen gele-
gen en indertijd door Balthasar van Elven gebouwde kasteel (1632 - 1633) grondig verwoest was.
Na het beëindigen van de Spaanse successieoorlog kwam het ontmantelde Navagne in het bezit van Oosten-
rijk. Het geruiiieerde en nooit meer herbouwde fort werd door de Oostenrijkers benut voor de oprichting

in 1717 van een nieuw tolkantoor, een "comptoir", met een gevel van 50 meter, met daaraan verbonden een
kapel t.b.v. de bezetting. Daarvoor slechtten ze de resten van het zuidwestelijke bastion van het oude fort
totaal. Van het comptoir bestaat een uitvoerige plattegrond uit de 18e eeuw. Een afbeelding voor ons blad
konden wij echter helaas niet bemachtigen. In de loop van de 18e eeuw werd Navagne de zetel van een Oos-

tenrijks toldistrikt, dat zich uitstrekte van Eupen tot Sittard.
In de Algemeene Geographie van W.A. Bachiene uitgegeven in 1769 in Amsterdam, treffen we een aardige
beschrijving van het toenmafige Navagne aan. Indit "aardrijkskundeboek" lezen we: "De Schans is zeer ver-
vallen en zou, indien ze niet door palissaden gehouden werd, by eene hoge rivier gevaar lopen, om door *t
water geheel weggespoeld te worden. Zij blijft nog in wezen, om dat het Oostenrijksche Huis daar eenen tol
op den Maas heeft, die zeer gevreesd wordt om hare scherpe wijze van invordering".
Hierna raakt Navagne meer en meer in de vergetelheid. Onbewoond is de plaats vermoedelijk toch niet ge-
weest. In 1798 werd het tolkantoor met de kapel verkocht aan een particulier: Godefroid Lonhienne uit
Luik. In 1874 werd M. Charles Dessain eigenaar die wijzigingen aanbracht in de gebouwen.
Uiteindelijk zal nog een oorlog Navagne treffen. Op 5 augustus 1914 te 5.00 uur 's ochtends verwoestten
de Duitse troepen van keizer Wilhelm II het comptoir, tezamen met de erbij behorende kapel. De fundamen-
ten van het comptoir waren in 1974 nog te zien, vlak bij de Maas.
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Afbeelding 5.
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Detail van een gedrukte kaart (h. 0,41, br. 0,55 m) uit de 18e eeuw. "Carte particuliere des environs de Maes-
tricht, partie de Liège,Fauquemont et Pays diOutre - Meuse, se vend a` Amsterdam chez Mortier sur la copie
de Brussel par E.H. Fricx”. Kaartencollectie R.A.L. nr. 44. Het fort Navagne, waarvan het grondplan overeen-
komt met afbeelding 4, is tot ruïne vervallen. Foto: H.L. Mordang
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Afbeelding 6.
Getekende copie op schaal van een detail uit een topografische kaart van 1862. Kaarten rivier de Maas,
Archief Rijkswaterstaat, R.A.L. Deze zeer nauwkeurige kaart geeft precies aan wat er in de 19e eeuw nog
van Navagne over was. De hoogste punten van de voormalige omwallingen zijn als heuveltjes aangegeven.
Op de grootste heuvel onmiddellijk ten zuiden van de boerderij heeft wellicht het voormalige kasteel gestaan.
Ten westen van de boerderij is een klein gebouwtje aangegeven. Dit moet de bron zijn. Ook de ligging en
grootte van het tolkantoor is aangeduid. De beplanting van bijna het gehele terrein bestaat uit boomgaar-
den (bolletjes). Uit de ligging van de overblijfselen van grachten en wallen kan men afleiden dat afbeelding
4 en 5 de juiste toestand zeer dicht benaderen. Zelfs nog in 1974 kon men ter plaatse zien dat het fort ooit
op een rechthoekig grondplan was opgetrokken met 4 grote hoekbastions (nakijken afbeelding 1).
De kaart toont overigens duidelijk aan dat slechts de overblijfselen van de oostelijke en noordelijke gracht en
wal op Nederlands grondgebied liggen.
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Na de eerste wereldoorlog is er veel veranderd op het terrein van Navagne. We veronderstellen dat de genees-

krachtige bron waarvan in 1632 sprake is en die zich toen midden op het plein voor het kasteel bevond, de-

zelfde is als de bron die op afbeelding 1 getekend staat. De bron ligt nu buiten de boerdrij. In 1919 heeft
L.Ph.Pinckers het terrein van de boerderij de Schans laten draineren. Mogelijk was dit de oorzaak van het

droogvallen van de bron. Na 1974 is de E9 aangelegd. Vanaf deze weg kan men de Schans zien liggen.
Omdat men na 1974 het terrein geëgaliseerd heeft is ook het grondplan van de vesting, tot dan duidelijk te
zien, verlorenl gegaan.

Afbeelding 7.
Handtekening van de kasteelbouwer.

Het enige merkwaardige is nu nog de Belgisch - Nederlandse grens die dwars door de landerijen loopt.
Met de grenzen hier is in het verleden nog al eens wat geschoven. Zoals hiervoor vermeld was er al in 1422
onenigheid over de grenzen tussen Breust en Moelingen, Waarin mogelijk ook Elven betrokken was. Ook werd
reeds vermeld dat Elven een tijd lang ressorteerde onder de heerlijkheid Breust. Later moest het onderdeel
van de gemeente Moelingen geworden zijn. In de Franse tijd werd "la ferme de Navagne", toendertijd beho-
rend bij de gemeente Moelingen, gevoegd bij het grondgebied van Eijsden, Breust en Oost en wel bij besluit
van 15 april 1806. Dit gebeurde toen omdat de boerderij van Navagne als een enclave binnen het gebied van
Eijsden, Breust en Oost lag. Dit gaf toen grote moeilijkheden omdat de grenzen tussen deze 3 gemeenten
niet duidelijk waren en men de boerderij van Navagne uiteraard slechts aan één van deze 3 gemeenten kon
toebedelen. Uiteindelijk kwam er pas in 1828 een oplossing bij de vorming van de nieuwe gemeente Eijsden
waarvan de boerderij van Navagne toen deel ging uitmaken. (Zie "Een jarige van 150 jaar", in Uit Eijsdens
Verleden, 2e jrg. nr. 3). Bij grensovereenkomst tussen Nederland en België stond Eijsden tenslotte op 8 au-
gustus 1843 weer een gedeelte van zijn grondgebied gelegen bij de hoeve van Navagne af aan de gemeente
Moelingen.
Momenteel is het zo dat alleen de overblijfselen van de oostelijke en noordelijke wal en gracht nog op Neder-
lands grondgebied liggen. De boerderij ("De Sjaans”) die een deel van de voorhofgebouwen van het voorma-
lig kasteel als kern moet omvatten ligt geheel op Belgisch grondgebied.

A. Pinckers jr.
Hans van Hall.
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Bij het onderzoek naar voorouders is een lijst van oude voornamen met hun “vertaling” een groot gemak.

Onderstaande lijst is natuurlijk niet volledig, omdat er geen nauwkeurig onderzoek aan ten grondslag ligt.

Als U de lijst nakijkt, vindt U soms ook een verklaring van sommige patronymica (familienamen, achterna-

men, afgeleid van de voornaam van de stamvader).
Een voorbeeld hiervan:
Peusen: Paschasius
Peusens: zoon van Paschasius.

gist van namen die vroeger voorkwamen met hun vertaling.

Aferi Alphons(us)
Alard Alof; Albert(us)
Alferi Alphons(us)
Alof Alard; Albert(us)
Angelus Engel(bertus)
Appel Apollonia
Aren Arnold(us)
Arit Arnold(us)
Balt Balthazar
Beltken Balthazar
Bentsch(e) Beatrix
Bèr Hubert; Lambert; Albert
Caat Catharina
Catrien Catharina
Catrijn(e) Catharina
Ceel Silvester; Marcellus
Ceub Jacobus
Cis Franciscus
Claes Nicolaas
Col(la) Nicolaas
Corst Christiaan
Cratz Pancratius
Daom Adam
Delia Digna; Dymphna; Dymphia
Denijs Dionysius
Derick Theodoricus
Drees Andreas
Dries Andreas
Egtgen Agatha
Engel Engelbert(us)
Enken Anna
Ernon Arnold
Eytken Ida; ledje
Feyke Sophie; Josephine
Frem Frembertus
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Geel
Geerling
Gees
Geetgen
Gelis
Geurt
Giel
Gilis

Gossen
Greet; Greta
Gijs
Harie
Heiliger
Helger

Henne
Heylken
Heyn
Houb
Ida; Ide
Jacomina
Jaeck
Janis
Jeuris
Joost

Judgen
Kaat
Katrijn
Keube
Kol(la)
Korst
Kratz
Kretzel
Lemmen
Lena
Lenaert
Lendert; Lenert
Lens
Leys
Lien
Lina
Lins
Lintgen
Maes; Maas
Margriet
Mathijs
Metgen
Mevis

Michael; Guillelmus, Wilhelmus, Aegidius
Gerlachus
Gertruud
Gertruud
Aegidius; Egidius
Godefridus
Guillehnus, Wilhelmus
Aegidius; Egidius;
Guillehnus; Wilhelmus;
Michael
Gosewijn
Margaretha
Gijsbrecht
Hendrik
Helger(us); Hilarius; Tossanus
Heiliger; Helgerus;
Tossanus; Tosses;
Hilarius
Joannes
Helena; Magdalena
Hendrik
Hubertus; Lambertus; Albertus
Odilia; Oda
Wilhelmina 4
Jacobus
Sebastianus
Gregorius
Josephus; Jozef;
Judocus
Judith
Catharina
Catharina
Jacobus
Nicolaas
Christiaan
Pannratius
Pancratius
Lambert(us); Albert(us)
Helena; Magdalena; Helwigis
Leonard
Leonard
Laurentius
Leonard
Angelina
Angelina
Leonard
Leonard
Thomas
Margaretha
Mathias
Mechtildis
Bartholomeus
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Meyke
Mina
Moon
Naard
Nandus
Neel
Neesken
Nel
Nijs
Oda
Odilia
Paes (Peusen)
Pankratz; Pankras
Pauwel
Peetgen
Peul
Peusen
Ploen
Regino
Rens
Reyn
Reynken
Rut
Sabea
Sil
Sophie
Staes
Stas

Steef
Sus
Tewis
T(h)ies
Thijs
Tosses
Trien(a)
Trijn
Tylleman
Urm
Weijs
Wincken

Met dank aan dhr. Houben uit Sittard, die het grootste deel van het materiaal heeft aangedragen.
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Maria
Wilhelmina
Simon
Leonard
Winandus; Goswinus
Petronella; Cornelia
Agnes
Petronella; Cornelia
Dionysius
Odilia; Ida; Ide, Ied
Oda; Ida; Ide
Paschasius
Pancratius
Paulus
Petronella; Pieternelle (van Petrus)
Paulus
Paschasius
Apollonia
Reginhard
Laurentius
Reginhard
Reginhard
Rutger(us)
Isabella
Silvester; Marcellus
Josephine
Anastasius
Stanislaus; Eustachius;
Anastasius
Stefanus
Franciscus
Matheus
Mathias
Mathias
Tossanus
Catharina
Catharina
Diederk
Emerentiana
Wendel; Wendelnia
Winandus; Goswinus

Jean Hegtermans.



graš/zruioen op het Ieerlzl/\oå te eyoclen

H R M (Jezus mijn Koning, met doorstoken hart zinnebeeld van de liefde).
HIER IS BEGRA VEN HENDRICK PEETERMANS SECRATARIS VAN
DEN HEER BARONDE LAMAR GELLE EN DE LEENBADE (deurwaarder)
VAN COO MAY (coöperatieve onderneming) LEENCAMER DER STADT
EN DE LANTS LIMBORCH (Leenkamer van de Stad en het Land Limburg)
DIE JAMERLICH (jammerlijk) IS DOOT GESCHOOTEN DEN LESTEN
MAY (Mei) 1653 BIDT GODT VOER DE ZILLE (Ziel).
Foto: Chiel Wolfs.
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(graškruioen op het [aerial/\0% vte eijoclen

JEZUS (Met doorstoken hart, zinnebeeld der liefde).

HIER LIGT BEGRAVE HEINRIC SCHROUN EN HEILEN SYN HUIS-
FR(OUW) EN ANNA DE HUISFR(OUW) VAN DEN JONGEN HEIN
SCHRON DIE STERF ANNO 1603 APRIL 28 BIDT VOER DE ZIELEN.
(Een streepje boven een lettergeeft aan, dat de volgende letter is weggelaten).
Foto.' Chiel Wolfs.
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Foto 1915. De eerste Maagdengroep voor de Bronkprocessie te Eijsden. i
Mëre Hermana had de leiding.

1. Lies Purnot; 2. Jeanne Wolfs; 3. Anna Nijsten; 4. Barbara Kreemers; 5. Amelie Houbiers; 6. Agnes Peer-
boom; 7. Julia Haringcaspel; 8. Anneke Schiffelaers; 9. Antoinette Caelen; 10. Cécile Otten; 11. Maria Theu-
nissen; 12. Marie - Antoinette Theunissen; 13. Maria Kerens; 14. Germaine Legay; 15. Cornelia Meertens;
16. Elise Habets; 17. May Weerts; 18. Maria Palmen; 19. Jeanne Houbiers; 20. Lies van Hoven; 21. Maria
Thomas; 22. Agnes Colaris; 23. Sophie Beijers; 24. Anna Habets; 25. Elise Kerens; 26. Mia Theunissen;
27. Marieke Vliegen; 28. Philomène Dechamps; 29. Ninette Theunissen; 30. Anna Beijers; 31. Jeanne Rom-
pen; 32. Anneke Jacobs.
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34t cu ze nog .2
e

De Missienaaikring "St. Theresia".
De Missienaaikring werd in 1928 opgericht door Pastoor A. Vallen z.g. De vereniging had tot doel het maken

van paramenten voor de Missie, o.a. kazuifels, alben, superplis enz. enz. De foto werd gemaakt bij gelegen-

heid van een tentoonstelling van genoemde paramenten in 1929. Na zulk een laatste tentoonstelling in 1968

moest vanwege te weinig animo, besloten worden tot opheffing van de Missienaaikring over te gaan.

1. Jeanne Houbiers; 2. Marie Wolfs ;3. Amelie Jeunhomme; 4. Sophie Lucassen; 5. Julia Colaris; 6. Marie Wolfs;

7. Louise Theunissen; 8. Anna Jacobs; 9. Net Vliegen; 10. Ninette Theunissen; 11. Leonie Henquet; 12. Marie-

Louise Henquet; 13. Elly Theunissen; 14. Anna Prickaerts; 15. Jeanne Wolfs; 16.'Sophie Spekkens; 17. Marie

Thomas; 18. Jeanne Vliegen; 19. Mia Theunissen; 20. Agnes Vliegen; 21. Louise Lucassen; 22. Jeanne Pachen;

23. Melanie Huijnen; 24. L. Charpentier; 25. Leni Heggen; 26. Lies Geurten; 27. Micheline Wolfs; 28. Rie

Lucassen; 29. Margot Partouns; 30. Liza Gilissen; 31. Jeanne Theunissen; 32. Anna Wolfs; 33. Mien Philip-

pens; 34. Alice Philippens; 35. Corrie Hardij; 36. Gerda Smeets; 37. Josephine Lucassen; 38. Gravin Blanche

de Geloes; 39. Pastoor Vallen; 40. Mère Ignatia; 41. Jeanne Henquet.
(zittend: het bestuur van de kring).

*H 2 Asßå 3; '3
39 qo

l

56 33 56,
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Stichting eijocleno verleden.
(opgericht 1'5 oktober 1975)
Secretariaat: Kerkstraat 13, Eijsden (tel. 04409 - 2324)
Redactie - coördinatie: Cramignonstraat 27, Eijsden (tel. 04409 - 1563)
Bankrelatie. Rabobank - Eijsden, nr. 11.50.96.590

Amrobank - Eijsden, nr. 45.29.76.022
Wilt U het werk van de stichting financiëel steunen, dan kunt U dit doen door een bedrag te storten of over
te schrijven op een van bovenstaande rekeningen.
Bij een minimale bijdrage van f 25,- (voorI studerenden f 12,50) per kalenderjaar ontvangt U de uitgaven
"Uit Eijsdens Verleden” gratis.

Overname van foto 's en of artikelen van deze uitgave zijn toegestaan na overleg met de stichting.


