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Van de redactie

Reacties

Na het verschijnen van de vorige Uit Eijsdens Verleden hebben we heel wat posi-
tieve reacties van onze lezers gekregen. Men vond van de geboden onderwerpen
vooral de sjroep en de Roei Renitte interessant. Wij danken iedereen die heeft gere-
ageerd en we halen daaruit de motivatie om door te gaan en te verbeteren wat nog
verbeterd kan worden aan de reeks Uit Eijsdens Verleden.

Voor twee reacties willen we hier speciaal uw aandacht vragen. De eerste is een
aanvulling op de omslagfoto van UEV 76, de ambachtelijke stroopmaker bezig in
zijn sjroepes, ca. 1965. lean Richelle heeft ons laten weten dat de vrouw op die foto
Net Lucassen uit Oost-Maarland is. De man bij de stroopketel is vermoedelijk haar
broer Bernhard. Helemaal zeker is dat nog niet. Als een van de lezers verdere bij-
zonderheden kan geven, laten wij u dat volgende keer weer weten.

De tweede reactie was een lange brief uit Vlaardingen van mevrouw Thea Muller-
Bax, die daarmee reageert op de foto van de voorpagina van UEV 67, december
1994. Op die foto staat een Amerikaans aalmoezenier, Ben L. Rose, en een toen
nog onbekend meisje. Mevrouw Muller wist daarover zoveel te vertellen dat we
haar reactie graag aan onze lezers wilden doorgeven. In de rubriek Kint g”r oes ver-
relle... komen we daar uitvoerig op terug.
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Kroniek

De inhoud van deze UEV 77 is weer afwisselend als van ouds. De inhoudsopgave geeft u daarvan een overzicht. U kunt daar
zien dat de Kroniek Eijsden 1986 is samengesteld door Henk Boersma. In UEV 70, december 1995, heeft de redactie meege-
deeld dat ze op zoek was naar een nieuwe kroniekschrijver, nadat de heer H. Wijnands, die jarenlang de gegevens heeft bijge-
houden, had laten weten ermee te willen stoppen. We zijn blij dat Henk Boersma de taak heeft overgenomen zodat we de kro-
niek kunnen voortzetten. De kroniek wordt telkens samengesteld aan de hand van berichten in de regionale kranten De Lim-
burger (nu Dagblad De Limburger) en Het Limburgs Dagblad, alsook in de diverse advertentiebladen en dergelijke, zoals die
een tiental jaren voor publikatie van de kroniek zijn verschenen.

Brieven aan de toekomst

Heeft u ook zoveel vragen over het dagelijkse leven van uw voorouders? Wat voor kleding droegen zij? Hoe hadden zij hun
huis ingericht? Wat aten ze? Met wie hadden ze allemaal contact? Hoe stonden zij in het leven? Geloofden ze in God? Wat voor
werk deden ze eigenlijk? Het antwoord op deze vragen is vaak heel moeilijk te vinden. Iuist over die gewone en vanzelfspre-
kende zaken is vaak maar heel weinig bronnenmateriaal overgeleverd. En we weten al helemaal weinig over hoe gewone men-
sen destijds hun dagelijkse ervaringen beleefd hebben.

Wanneer toekomstige onderzoekers het dagelijkse leven anno 1998 willen beschrijven, dan zullen ze met vergelijkbare proble-
men te stellen krijgen. Behalve als wij daar nu iets aan doen. Daarom zal op vrijdag 15 mei 1998 aan alle Nederlanders
gevraagd worden een brief te schrijven aan de toekomst. Brieven aan de toekomst is een project zoals dat in Nederland nog
nooit vertoond is. Vergelijkbare projecten in Zweden en Denemarken leverden vele duizenden brieven op. In hun brief aan de
toekomst zullen zoveel mogelijk Nederlanders hun dagelijkse bezigheden beschrijven, al hun belevenissen die zij hebben mee-
gemaakt op 15 mei 1998. Hoe hebben zij deze gewone maar voor de toekomst zo bijzondere dag beleefd en doorgebracht?

Het project Brieven aan de toekomst wordt georganiseerd door drie belangrijke volkscultuurinstellingen in Nederland: het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur, het Nederlands Openluchtmuseum en het P.I.Meertensinstituut. Zij verklaren er
garant voor te staan dat de ingezonden brieven zorgvuldig behandeld worden. Als eerste resultaat van het project zal een
boek verschijnen met een selectie uit de ingezonden brieven en ook zal in het Openluchtmuseum een tentoonstelling worden
ingericht.

De Stichting Eijsdens Verleden vindt het een zeer interessant en waardevol project. U zult er zeker nog van horen via radio, tv,
krant of anderszins. Als u het belang van Brieven aan de toekomst onderschrijft kunt u op 15 mei 1998 uw brief schrijven en
die sturen naar het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Lucasbolwerk 11, 3512 EH Utrecht. (Telefoon 030-2319997,
Fax 030-2334047).

1998

Tenslotte moeten wij weer uw aandacht vragen voor uw donatie voor 1998. Bij dit nummer hebben we een acceptgirokaart
gevoegd. We vragen u uw bijdrage voor 1998 daarmee over te maken. Het jaarlijkse bedrag is nog steeds minimaal f 25,-.
Meer mag natuurlijk ook. U steunt daarmee het werk van de stichting en u krijgt de nummers van Uit Eijsdens Verleden
thuisbezorgd. Het is ook mogelijk om iemand anders een plezier te doen door Uit Eijsdens Verleden daar te laten bezorgen.
U geeft dan een cadeau-abonnement. Vaak blijken Eijsdenaren die buiten Eijsden wonen heel graag over hun geboortedorp
te willen lezen. Ook mensen die in Eijsden komen wonen, hebben vaak veel belangstelling. Een (cadeau)abonnement is dan
misschien een goed idee.

Bedankt voor uw donatie, en vooral bedankt voor uw belangstelling.

De redactie
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Kanttekeningen bij enkele achttiende-eeuwse lidmatenlijsten
van de gereformeerde gemeente van Eijsden (1700-1795)

Al weer een royaal aantal jaren geleden publiceerde ik een bijdrage tot de bundel Munsters onder de titel:
De protestantse aanwezigheid in een Limburgs dorp, en gaf toen die bijdrage de ondertitel mee: Kanttekenin-
gen bij enkele zeventiende-eeuwse lidmatenlijsten van de gereformeerde gemeente van Eijsden (1656-1700).'
Ik liep reeds lang rond met de gedachte deze bijdrage af te ronden tot aan het eind van de Staatse overheersing
die afgesloten werd met de komst van de Fransen en met de inlijving van onze streken bij het grondgebied van
de toenmalige Franse Republiek. Ik acht nu het ogenblik gekomen uitvoering te geven aan dit voornemen. Aan-
leiding daartoe is het verschijnen van het door F.A van Lieburg samengestelde: Repertorium van Nederlandse
hervormde predikanten tot 1816, in twee delen verschenen te Dordrecht tegen het einde van het voorbije jaar.2
Ik begin daarom deze bijdrage met een opsomming van de predikanten die de gemeente Eijsden in die jaren
gediend hebben.

De predikanten

In de bedoelde periode dienden tien
predikanten. Ik noem hun namen en
de jaren van hun ambtsbediening.
Adolphns Sylvins

1678-1703
Antonius Driessen

1704-1709
Sibertus Carolus 's Graauwen

1709-1714
johannes Adolphus Frijkenius

1714-1715
Gijsbertus Rumpf

1715- 1724
Gerardus Thielen

1725-1730
johannes Casparus janssen

1730-1741
Fredericus Wilhelmus Wintgens

1741-1763
Isaac Gerlachus Fellinger

1764-1769
Nicolaas Vonck

1770-1795.5

l

l

Voordat ik er toe over ga dit lijstje van
enkele kanttekeningen te voorzien laat
ik hier een aan het genoemde werk van
Van Lieburg ontleend overzicht van
hun carrières volgen* Ik ga daarbij
opnieuw het rijtje langs.
Adolphus Sylvius: geb. Düren; pred.
Eijsden 1678,Wi1re 1703, overl. 1710;

Antonius Driessen: gedoopt Sittard
(Gulik) 14 maart 1683, pred. Eijsden
1704, Maastricht 1709, Utrecht 1711-
1717, hoogleraar Groningen 1717,
overl. 8 oktober 1748;
Sibertus Carolus 's Graauwen: geb.
Breda 1684, pred. Eijsden 1709,
Serooskerke (Walcheren) 1714,
Ophemert 1725, Ijsselstein 1732,
emer. 1757, overl. 3 dec. 1763;
johannes Adolphus Frijkenius:
gedoopt Bielefeld (Ravensberg) 5
maart 1690, pred. Eijsden 1714, Wezel
(Kleef) 1715, overl. 12 maart 1743;
Gijsbertus Rumpf: geb. “s-Gravenhage
1692, pred. Eijsden 1715, Breda 1724,
overl. “s-Gravenhage 9 okt. 1731;
Gerardus Thielen: geb. 4 juli 16995,
pred. Eijsden 1725, Eindhoven 1730,
emer. 1770, overl. 27 mei 1777;
Iohannes Casparus janssen: geb. J,
pred. Eijsden 1730, neergelegd 1741;
Fredericus Wilhelmus Wintgens: geb.
Wezel (Kleef) 19 juli 1739, pred. Wilre
1739, Eijsden 1741, overl. 18 maart
1763;
Isaac Gerlachus Fellinger: geb. Aken
1711, pred. Eijsden 1764, Gulpen-
Vijlen 1769, overl. 15 sept. 1781;
Nicolaas Vonck: gedoopt Rotterdam 18
maart 1725, pred. Rijswijk (Gld) 1761,
Eijsden 1770, overl. 14 okt. 1795.

Uit de vermelde geboorteplaatsen valt
op te maken dat vermoedelijk slechts
een van de genoemde predikanten
aflcomstig was uit de Landen van
Overmaas. Twee kwamen uit het nabij-
gelegen Sittard in het Gulikse, een uit

Aken, dus het Duitse grensgebied, drie
waren aflcomstig uit verder in Duits-
land gelegen plaatsen, te weten Wezel,
Düren, en Bielefeld, terwijl de overigen
geboortig waren van Breda, ,s-Graven-
hage en Rotterdam. Met behulp van de
genoemde jaartallen kan de leeftijd bij
de ambtsaanvaarding worden vastge-
steld.

,Qßwß/åf”
Het eerste dat dan ook op deze lijst
opvalt, is de jeugdige leeftijd van veel
van de genoemde predikanten aan het
begin van hun pastorale loopbaan.
Vervolgens is het de korte duur van de
meeste van deze achttiende-eeuwse
pastoraten in Eijsden. Driessen diende
de gemeente 5 jaar, ts Graauwen even-
eens 5 jaar, Frijkenius 2 jaar, Rumpf 9
jaar, Thielen 5 jaar en Fellinger 7 jaar.
De korte duur van deze pastoraten
contrasteert sterk met dat van Sylvius
die 25 jaar de gemeente Eijsden dien-
de, daarin geëvenaard door Vonck, ter-
wijl janssen 11 jaar volmaakte en
Wintgens 21 jaar. Voor niet minder
dan 8 van de op de lijst voorkomende
predikanten was Eijsden de eerste
plaats van hun ambtsbediening. Zij
kregen er als zogeheten proponenten
hun eerste beroeping. janssen doorliep
deze fase nog op zijn geboorteplaats
Geulle, waar hij door zijn vader werd
ingeoefend en hij hem gedurende
korte tijd opvolgde om daarna even-
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eens naar Eijsden beroepen te worden.T
Hij hield het er betrekkelijk lang vol.
Dat zou vermoedelijk nog langer
geweest zijn, ware het niet dat hij in
1741 wegens een conflict met zijn ker-
kenraad voortijdig werd afgezet.B
Voor de meesten was Eijsden slechts
een springplank naar een andere
plaats. Voor slechts twee was de bin-
ding met Eijsden voor het leven. Dat
waren Wintgens en Vonck, die beiden
na een lange staat van dienst in Eijsden
stierven. Sylvius eindigde zijn carrière
in Wilre bij Maastricht? Fellinger werd
vanuit Eijsden beroepen naar de com-
binatiegemeente van Gulpen en Vijlen,
waarmee ook Margraten verbonden
was, en overleed er na een lange
dienstperiode.1D De binding met de
classis van Maastricht en de Landen
van Overmaas, welke Driessen van
Eijsden naar Maastricht deed gaan,
was echter geen trouw tot in de dood,
aangezien hij zich betrekkelijk snel na
zijn vertrek van Eijsden naar Maas-
tricht naar Utrecht liet beroepen."
De overigen zochten het van meet af
aan verder weg. Thielen trok naar
Eindhoven, Rumpf naar Breda,
's Graauwen naar Serooskerke en ten-
slotte Frijkenius naar Wezel.

(f
V/Éfífflf'fl

Slechts een van de vertrekkende predi-
kanten, Frijkenius, ondervond proble-
men bij zijn vertrek.” Die problemen
hielden verband met de bijzonder
korte duur van zijn werkzaamheden in
Eijsden. Toen hij op 6 mei 1?15 beroe-
pen werd naar Wezel en zijn zinnen
daarop had gezet, werd hem te ver-
staan gegeven dat zijn spoedig vertrek
in strijd was met een bepaling van het

reglement dat voorschreef dat een pre-
dikant op zijn minst twee jaar op een
plaats werkzaam moest zijn geweest,
voordat hij een beroeping naar een
andere plaats mocht aannemen. De
kerkenraad legde daarbij grote terug-
houdendheid aan de dag uit beducht-
heid voor de tweede maal in korte tijd
geplaatst te worden voor de betrekke-
lijk hoge kosten die aan de beroepings-
procedure verbonden waren.'5 Hij was
nochtans bereid zijn medewerking aan
een vervroegde uittreding te verlenen
op voorwaarde dat de beroepende ker-
kenraad van Wezel tegemoet zou
komen in de onkosten. Een Haags
agent wist echter uit te vissen dat de in
de bewuste bepaling voorgeschreven
termijn tot anderhalf jaar was terugge-
bracht, dat daarin echter geen dispen-
satie werd verleend en die was nodig,
omdat de duur van de werkzaamheden
van Frijkenius in Eijsden nog korter
was. Hij diende dus eerst deze termijn
vol te maken, voordat men over kon
gaan tot de zogeheten losmaking van
de predikant. Toen daaraan was vol-

aanmaningen terug te komen op zijn
“trouweloose en malitieuse desertie”
hadden geen succes. De eindbeslissing
om hem uit het ambt te ontzetten viel
op 3 oktober lï'r-il.Li Prompt werden
de gebruikelijke maatregelen getroffen
om in de vacature te voorzien.
Heel wat positiever was het eindoor-
deel over Nicolaas Vonck, die na 25
jaar trouwe dienst op 13 oktober 1795
overleed. Zijn overlijden dompelde de
gemeente in diepe droefheid en deed
haar “met diepe zugtinge” opzien naar
“dien grooten herder der schapen LC.,
dat hy syne genaede ter bequamer tyd
deese gemeente met een soo godvrug-
tig, trouw en Godsalig Leeraar en
voorganger als den affgestorvene gelie-
ve te voorsien'f” Het zuchtend uitzien
naar een even bekwame opvolger zou
als gevolg van de treurige tijdsomstan-
digheden tot in 1811 gaan voortduren.
Dat dient ons hier niet verder bezig te
houden. Het wordt tijd om na deze
presentatie van de voorgangers nader
kennis te gaan maken met de door hen
geleide gemeente.
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daan liet men hem vertrekken, zoals
uit de notulen van 4 november 1715 in
de consistoriale akten te zien valt.
Met een enkele opmerking dient ook
nog teruggekomen te worden op de
beëindiging van de werkzaamheden
van Janssen. Deze had het ongenoegen
van de kerkenraad opgeroepen wegens
langdurige verwaarlozing van zijn
plichten.H Hij was zelfs gedurende
lange tijd geheel afwezig. Herhaalde

De lidmatenlijsten

De eerste lidmatenlijst die we nader
moeten bekijken dateert van 1709." In
de jaren 1700 tot 1709 zijn geen aante-
keningen verricht, of zo dit wel het
geval is geweest, zijn zij niet bewaard
gebleven. Antonius Driessen heeft geen
lidmatenlijst samengesteld. Dat
gebeurde eerst onder zijn opvolger
Sibertus Carolus 's Graauwen. Deze
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stelde na zijn aankomst in Eijsden een
nieuw register samen. Ik laat de tekst
ervan hier volgen.

Register der Ledematen en Communi-
canten die bv mijne bevestiging den
17 Nov. MDCCIX in de gemeente van
Eijsden gevonden heb.

Ian Morrees Ouderling.
Paulus Peetermans Ouderling, overle-
den de 28 Ian. 1811.
Pieter Franssen Diaken, overleden 15
Febr. 1710.
Pieter van der Heyden Diaken, Voorle-
zer, Schoolmeester en Koster.
Ian Thuyt Oud-Ouderling, overleden
den 17 Iunv 1712.
Willem Peetermanslß Oud-Diaken.

qfr. Iohanna de Ligne Wed. van Sr
Pieter Franssen den Oude.
qfr. Anna Maria du Castel Wed. van
Pieter Franssen de Ionge.
Anna Lamberts huisvrouw van Paulus
Peetermans.
Elisabeth Koninks huisvrouw van Ian
Thuyt.
Anna Maria Romer huisvrouw van
Willem Peetermans.
Margarita Peetermans huisvrouw van
Cornelis Thuyt.
Arriaantje Frambach Wed. van
Frederik Nolens.
Maria v. Nattenhove huisvrouw van
Serjant Christiaan Nicolai.
Aaltje dienstmaagt van Sr Van der
Heyden vertrokken na Maastricht in
Oktob. 1710.

Zoals te zien valt passeren de vertegen-
woordigers van bekende protestantse
families, de Thuvts, de Peetermansen,
de Franssen en de Nolensen de revue.N
De vraag rijst of de genoemde Cornelis
Thuvt ook tot de lidmaten gerekend
moet worden. Of had hij in 1709 zijn
belijdenis nog niet afgelegd? HijV wordt
in ieder geval op latere lijsten wel ver-
meld met de aantekening dat hij in
1772 is overleden.

4 -%?2f ifm-)

ik
- alg,.,5/ Oßçzlfaxø .21s

É
lhâ.

Wådfiíâ,
ø

-tjtrr-
e.f«'
|:4 f: ï

I11215'
yß/dífz.. r?

f
fl'ëá/ (/å' .21224

12%)zn/í [JW/wél:

%71» 'if'(Z/ilidw'/ 52u: fix-__ .

'ZW

FJJ/IJ/

%lluudfna..få

ßdaww.WN r 2áff/ÂJ'401:/
I

vw [Ka/m1 .
J “jr-mu.4 (ypf/liu :r äfiiåh-:afi/

ilánz. ffZ/Z'a'mm /_ _

mil)ár//flgßruvc

` .rib-:ffOff/fm,

ÃA/f/ñ/t ú i; (WJ/1309).??Ãufiírøi'euufn)

ffm- 112211?

91:24óf;If/.švL-f'nflm
(112 "20-

'Id-'-

%;auve' (9,411. e f%lle

MfCWJ.
em.:- ,Jan/11...,.m

.fri

di'ff/ g “néfzï'fuzus/

/\

m4. an: flïçylfl/ '77144144 _

Zo rijzen er meer vragen die verband
houden met de numerieke omvang
van de gemeente. De lijst van 1678
bevatte niet minder dan 51 namenff'
Daar kwamen er in de periode van
1678 tot 1700 nog 22 bij. Ik becijferde
in het bovengenoemde eerste artikel
een protestantse aanwezigheid van
respectabele omvang. Waar zijn de
daar vermelde lidmaten gebleven en
wat was de oorzaak van deze zo opval-
lende numerieke vermindering? De
lidmatenlijst van 1678 vermeldt slechts
één overlijden. Is ds. Adolphus Sylvius
in gebreke gebleven andere overlijdens
op te nemen of ook aantekening te
houden van het vertrek van andere
gemeenteleden? We weten het niet. Een
apart overlijdensregister van de
gemeente begint eerst in 1774.”

Ds. ”s Graauwen heeft wel aantekening
gehouden van de veranderingen die
tijdens zijn pastoraat plaatsvonden. Hij
registreerde niet alleen de overlijdens,
maar ook de aanwas van lidmaten. Hij
deed het laatste aldus:

Zedert zyn ingekomen:
qfr. Catharina Lovan Wed. van
A.Courtin overleden tot Breda den 30
Aug. 1711.
qfr. Helena Fremont Wed. van Sr van
Arnhem met attestatie van Sr Bos. ver-
trokken na Maastricht omtrent Mejr
1711.
Den 2 April 1711 hebben hare belvde-
nisse gedaan:
Martha Pietermans
Pieter Pietermans
Ian Pietermans, allen van Evsden.
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Ingekomen:
Beatris Pergens met attestatie van Thiel,
vertrokken na Maastr. In Okt. 1712.
Catharina Heumers.
Den 29 July 1712 hebben hare belyde-
nisse gedaan:
Margriet van Nattenhoven huisvrouw
van den Serjant Aegydius Engelhart.
Maria Nolens vertrocken na Dalem.
Anna Elizabeth Thuvt
Jacobus Thuyt, allen van Evsden.

."r

f- /l/
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Voorwaar geen grote aanwas. Houdt
men rekening met de overlijdens die
vermeld worden en met het vertrek
van gemeenteleden dan komt men aan
het eind van dit pastoraat in 1713 op
een totaal van slechts 19 lidmaten.
Daarbij komen nog de geringe aantal-
len die ds. Johan Adolph Frijkenius op
de lijst geplaatst heeft. Het zijn er 5 in
april 1714 en 2 in september 1715.
Daaronder was de weduwe van de in
Wilre overleden oud-predikant van
Eijsden, ds. Adolphus Sylvius.22 Deze
kwam zich samen met haar dochters
Grietje en Betje weer in Eijsden vesti-
gen. Dochter Gertrudis deed op 11
september 1715 haar belijdenis, doch-
tertje Betje of Elisabeth deed dit later.
Met deze gevoegd bij de 19 komt het
totaal op 25 of 26.
Dit aantal komt nagenoeg overeen met
dat van de eerstvolgende lijst, die de
nieuwe predikant Gijsbertus Rumpf op
23 juli 1716 samenstelde. Hij trof bij
zijn eerste huisbezoek 23 lidmaten.
Deze vermindering hing dan weer
samen met het vertrek van de twee
dochters van Sylvius naar Amsterdam.
Hij maakt vervolgens melding van 5
mensen die tijdens zijn korte pastoraat
belijdenis hebben gedaan.
De lijst die ds. Rumph in 1718
opnieuw samenstelde vertoont weinig
nieuws.” Nauwkeurig becijferd geven

de aantekeningen van ds. Rumpf een
totaal van 33 namen, waarvan bij 2 het
overlijden wordt vermeld en bij nog
eens 2 het vertrek met attestatie, waar-
van er 1 na verloop van tijd weer
terugkeerde. Gerardus Thielen trof bij-
gevolg een dertigtal lidmaten aan.
Deze wist verder melding te maken
van 4 mensen die hun belijdenis deden
en van 5 die van elders binnenkwa-
men, waarvan er 2 weer vertrokken.
Onder ds. Johannes Casparus Janssen
werd een nieuwe lijst samengesteld
met 25 namen, waarvan er 12 tijdens
het pastoraat van deze predikant over-
leden en 5 naar elders vertrokken. Hij
had verder in de loop der jaren 9 men-
sen die openbare belijdenis deden,
waarvan er 5 naar elders vertrokken en
naar andere gemeenten overgingen.
Het totaal aantal lidmaten bedroeg aan
het eind van dit pastoraat slechts 12
mensen.
Met ds. Wintgens trad slechts enige
verbetering op. Hij kwam met zijn zus-
ter14 in december 1741 van Wilre naar
Eijsden. In 1743 vermeldt hij 4 inwij-
kelingen, waaronder Eva Niseth uit
Aken, die zijn vrouw werd.:5 ln 1745
deden een drietal mensen openbare
belijdenis, waaronder Petrus Nolens,
zoon van de schout van Eijsden, waar-
van hij aantekent dat deze in 1751
werd vermoord.lñ Volgt gedurende dit
lange pastoraat een hele reeks aanteke-
ningen over mensen die hun belijdenis
deden of van andere gemeenten in
Eijsden binnenkwamen. In totaal wer-
den 39 namen geregistreerd. Onder
Isaac Gerlachus Fellinger valt een
soortgelijke ontwikkeling te registre-
ren. Er volgen aantekeningen met 23
namen. Die wijzen echter niet op een
substantiële aanwas, want over beide
pastoraten wordt bij 16 het vertrek
naar andere gemeenten vermeld.
Het is jammergenoeg niet goed moge-
lijk het totaal aantal lidmaten aan het
eind van het pastoraat van ds. Fellinger
vast te stellen. Hij heeft net als zijn
voorganger vermoedelijk nagelaten het

overlijden van een aantal der geregis-
treerde lidmaten aan te tekenen. Hou-
den we daarmee geen rekening dan
zou het aantal met enkele tientallen
uitgebreid worden en boven de 50 uit-
stijgen. Dan wordt het echter onver-
klaarbaar dat de eerste lijst die ds.
Vonck in 1770 aanlegde slechts 21
namen bevat. Diens lijst wekt de
indruk van volledigheid. Hij schreef er
namelijk boven: Den 26 September
mijn eerste huijsbesoeking doende
hebbe als leedemaete deeser gemeijnte
bevonden. Hij herstelde de goede
gewoonte aantekening te houden van
het overlijden van de gemeenteleden.
De lijst met een overzicht van het lid-
matenbestand over geheel zijn lange
pastoraat vermeldt niet minder dan 97
namen, die telkens wanneer het over-
lijden of het vertrek naar andere
gemeenten werd geregistreerd, werden
doorgestreept. Daarmee wordt de
becijfering eenvoudig. Aan het eind
van zijn pastoraat telde de gemeente
nog een totaal van 25 lidmaten.

W W
ver. JL

De eindbalans

Het wordt tijd om de balans op te gaan
maken over deze eeuw geschiedenis
van de gereformeerde gemeente van
Eijsden. Allereerst een slotopmerking
over de numerieke verhoudingen. Ons
overzicht van de lidmatenlijsten heeft
duidelijk aangetoond dat de gemeente
gedurende heel de achttiende eeuw een
lidmatenbestand heeft gekend dat tus-
sen de 20 en 30 bleef schommelen.
Soms kwam het onder de 20, een
enkele maal iets boven de 30. Het hoge
peil van de beginfase van de zeventien-
de eeuw werd bij lange na niet meer
gehaald.EIT De gemeente bestond uit
een aantal families die de vaste cliente-
le zijn blijven vormen.
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De Nederlands Hervormde Kerk te Eijsden.
Foto: R. Huijnen, 1997.

Die families vormden het recruterings-
veld voor de bemanning van het con-
sistorie. In de opsommingen van deze
bemanningen, waarmee enkele lidma-
tenlijsten beginnen, ontmoeten we
steeds dezelfde namen. Van het kwartet
dat we hiervoor ontleenden aan de lijst
van 1709 fungeerde Iohan Morees in
1716 nog (weer) als ouderling. Paulus
Peetermans is als ouderling in de plaats
gekomen van Willem Peetermans.
Pieter Franssen heeft zijn plaats als
diaken afgestaan aan Godefridus
Franssen, terwijl Pieter van der Hev-
den van ouderling diaken is geworden
en tevens de functies van voorlezer,
koster en schoolmeester is gaan inne-
men. In 1718 is Johan Morees nog
steeds ouderling, Pieter van der
Heyden is van diaken weer ouderling
geworden, terwijl hij de andere func-
ties nog steeds waarneemt. Godefridus
Franssen is dan nog steeds diaken, in
welk ambt hij in de persoon van Iohan

Pieterrnans, alweer dus een telg uit die
familie, wordt bijgestaan. In 1730 ten-
slotte zijn Pieter Pietermans en
Jacobus Nolens ouderling, terwijl Jan
Pietermans opnieuw als diaken fun-
geert en Petrus Franssen de tweede
post bezet houdt. Als schoolmeester is
Pieter van der Heyden sinds 1725 door
Gerard Rohler opgevolgd, die tot in
1772 in functie blijft, in welk jaar een
van zijn zoons, Iohannes Cornelius,
hem opvolgt.:ä Deze blijft in functie tot
in 1797.
In tegenstelling tot de oudere lidma-
tenlijsten bevatten de achttiende-eeuw-
se lidmatenlijsten slechts weinig gege-
vens over de sociale status der lidma-
ten. We kunnen ervan uitgaan dat de
posten van burgemeester en van schout
en schepenen ononderbroken door
gereformeerden zijn bezet. Enkele
malen vinden we hun namen vermeld
op de lidmatenlijsten. Opvallend is ook
het betrekkelijk groot aantal militairen

onder de gemeenteleden. We vinden er
van verschillende rangen, van kolonel,
luitenant, sergeant tot gewoon soldaat.
De legerafdelingen, waartoe zij behoor-
den, worden sorns ook vermeld.:q Een
enkeling maakte ook deel uit van het
kerkelijk ambtscollege. Zo wordt in
1730 van de al genoemde diaken Petrus
Franssen vermeld dat hij later vertrok-
ken is “als lieutenant onder het corps
des mineurs van den Staat”. Het dienst-
verband duurde kennelijk zolang Eijs-
den de plaats was, waar het garnizoen
gelegerd was. Toch kwam het toen al
voor dat hoge militairen zich in Eijsden
vestigden om daar van hun levens-
avond te genieten. In 1752 wordt de
belijdenis opgetekend van Iohan Iuriaen
Snell, “gepensioneert Coronel ten clien-
ste van den Staat”, met “attestatie van
Druinen”. Een jaar later wordt hetzelfde
bericht van een met attestatie uit Maas-
tricht aangekomen “gepensioneert
lieutenant ten dienste van den Staat”.
De lidmatenlijsten geven tal van details
betreffende het drukke verkeer over en
weer tussen de gereformeerde gemeen-
ten. Zij maken melding van de attesta-
ties van de plaatsen van hen die in
Eijsden binnenkwamen, alsook van de
attestaties die aan de van daar vertrek-
kenden werden meegegeven om hen
op de plaatsen van hun bestemming te
legitimeren. Er was een intens verkeer
met Maastricht en al de andere
gemeenten van de classis. Zij worden
zo goed als allemaal een of meer keren
genoemd. Het verkeer strekte zich ech-
ter ook uit tot soms ver buiten het
rayon gelegen gemeenten. Daar waren
op de eerste plaats gemeenten gelegen
in de overige Staatse partages in de
Landen van Overmaas als Dalhem en
Olne, en met plaatsen in andere Staat-
se gebieden als ,s-Hertogenbosch,
Breda en Nuland. Ook ontbreken niet
gemeenten in het nabijgelegen Gelder-
land, ook ressorterend onder de
Gelderse synode, zoals Nijmegen,
Elden, Rijswijk (bij Tiel) en Zutphen.
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Genoemd worden verder tal van in
Holland of andere delen van de Repu-
bliek gelegen gemeenten, de grotere als
Amsterdam, Rotterdam, 's-Graven-
hage, Dordrecht, maar ook kleinere als
Naarden, Den Briel, en Voorburg, of
ook plaatsen als Leeuwarden en Gro-
ningen. Ook het buitenland is goed
vertegenwoordigd, in de eerste plaats
zustergemeenten in de Zuidelijke
Nederlanden als Brugge en Namen,
maar ook plaatsen in Duitsland als
Burtscheid, Aken, Keulen, Wezel,
Waldniel en Heinsberg, of ook in
Zwitserland, waarvan Bern enkele
malen genoemd wordt. Zelfs tot de
koloniën strekten zich de bindingen
uit. Op de lijst van 1716 wordt de bin-
nenkomst van Carel Baupian met atte-
statie van Batavia vermeld, terwijl op
16 november 1772 het vertrek naar
Suriname bericht wordt van Gerardus
Rholer, “zoon van den custos”.

_;.5' f? i . 'ff/:ï'yfi f

Enkele bijzondere gevallen

Enkel bijzondere gevallen moeten hier
nog worden toegelicht. Het eerste
betreft Ioost Hendrik Tessenhuisen.
Op de lidmatenlijst van 1716 wordt hij
bij zijn openbare belijdenis samen met
5 anderen geregistreerd als: Ioost
Hendrik Tessenhuizen, gewese soldaat
geboortig van Wolfhagen. Op de
ledenlijst van 1718 is ook zijn naam te
vinden, maar deze is onder verwijzing
naar de Acta consistorii van 9 januari
1721 doorgestreept. Wie de betreffende
akten openslaat komt tot de bevinding
dat daar slechts de afsluiting te vinden
is van een lang proces van vervreem-
ding van de gereformeerde religie.”
Roomse neigingen waren daar de oor-
zaak van en een overgang naar de
rooms-katholieke kerk het sluitstuk.
We gaan de mededelingen daarover op

de voet volgen. Al op een consistorie-
vergadering van 26 maart 1717 wordt
melding gemaakt van een confrontatie
van de gewezen soldaat met de heren
van de kerkenraad. Hem werden een
drietal vragen voorgehouden, waarvan
ik de tekst wegens het onthullend
karakter onverkort hier laat volgen.
“Of het waar was dat hij tot Breust in
de kerk geweest was gedurende de gan-
sche bediening van de Mis, de paapsen
godsdienst gepleegt door knielen voor
den altaar en andere gebeerden van de
paapse met kruisigeni'.
Hij bevestigde dit voor de volle verga-
dering en gaf ook te kennen “dat hij in
de kerk gedaan hadde gelyk de meer-
rest en dat hij God overal kost dienen”.
“Of hij na de Mis in een herberg bij den
koperhof onsen godsdienst gelastert had
met vuilaardige uitdrukkingen, densel-
ven verfoyt, den predikant en eenige van
de kerkeraad hadde geschonden
omtrent haare bedieningen'i
Dat hij zich beledigend zou hebben
uitgelaten over de gereformeerde gods-
dienst en haar bedienaren ontkende hij
glashard “niettegenstaande het getuige-
nis van verscheide Roomsgesindeï
“Waarom hij al lang de protestantse
dienst had gemeden en onder de
dienst regelmatig in de herberg had
gezeten".
Waarop hij gezegd had dat hij zich
door de hele gemeente “versmaad” had
gevoeld, hetgeen gewoon niet waar
was. Men had hem bij verschillende
gelegenheden met liefdegaven onder-
steund en dat was wat anders.
De vergadering had vervolgens beslo-
ten hem de toegang tot het Heilig
Avondmaal te ontzeggen.
Er volgden nog verschillende confron-
taties, waarbij de kerkenraad een grote
lankmoedigheid aan de dag legde met
het oog op het zieleheil van de kinde-
ren van de man. Het kwam echter tot
een scherpe botsing, toen hij op 21
december 1719 voor de zoveelste maal
werd gedagvaard. De vergadering was
geheel aan zijn geval gewijd. Hij werd

er met zijn wandaden geconfronteerd
en allerindringendst probeerde men
hem van zijn dwaalwegen terug te voe-
ren, doch alles tevergeefs. De man
reageerde uiterst negatief en zelfs grof
beledigend. Het verslag maakte er als
volgt melding van:
“dat hy gebruik gemaakt heeft van den
Roomschen afgodendienst en die
gevynsdelyk geoefent, en nu ook sijne
kinderen in die Godsdienst opbragt. ..
dat hy by velen nog wilde passeren en
gehouden worden voor sogenaamt
gereformeerde en eyndelijk... eyn
onbeschaamde hartnekkigheídt en
Godvergetene ongevoeligheit en ont-
aarde onverschilligheid in 't antwoord
geven op soo een ernstig, nadrukkelyk
en kragtig en liefderyk voorstel".
Ten einde raad achtten de heren het
ogenblik gekomen de man definitief te
laten vallen. Zij werden in dit voorne-
men gesterkt, toen hem een en ander
werd meegedeeld en hij de indruk
maakt er niet door geraakt te worden.
De tenuitvoerlegging van dit voorne-
men had echter nog heel wat voeten in
de aarde. Was het omdat men tegen
beter weten in alsnog een kentering
ten goede verwachtte? Of was men
erop uit de voor dit soort gevallen gel-
dende regels zo goed mogelijk na te
komen. Feit is dat een heel jaar verliep
voordat de zaak tot een einde kwam.
Dat gebeurde op de genoemde kerk-
vergadering van 9 januari 1721.31
Enige compensatie voor deze gerucht-
makende geloofsafval kreeg de
gemeente omstreeks dezelfde tijd. De
lidmatenlijst maakt melding van de
bekering van een rooms-katholiek in
1720, een jaar daarop gevolgd door die
van diens huisvrouw. Ds. Rumpf
tekende deze gebeurtenis als volgt aan:
“Anno 1720 den 19 Iuli is op voor-
gaande beleidenis en gedane verloge-
ning en afstand van den Roomschen
Godsdienst tot lidmaat deser gemeente
aangenomen Ian Moor, geboortig van
Oost.”
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“Anno 1721 den 9 April is op voor-
gaande gedane beleidenis van de eerste
waarheden ter saligheid noodig gekent
in de franse taal en openbaare afswe-
ringe van den Roomschen Godsdienst
tot lidmaat deser gemeente aangeno-
men Maria Margareta du Seef de
Bombai, huisvrouwe van Ian Moor,
beide hier woonachtig. Den 11 9b 1723
aan haar een attestatie gesonden.”
Ook op deze beide bekeringen geven
de bewuste akten de nodige toelich-
tingf: Op een vergadering van 30
maart 1719 had de predikant meege-
deeld dat deze echtelieden zich bij hem
hadden gepresenteerd met de medede-
ling dat zij eraan twijfelden of de
roomse godsdienst wel de ware was
om welke reden zij zich kwamen aan-
geven als genegen deze te verlaten. Zij
hadden hun woonplaats in Bombaye
verlaten en zich in Oost gevestigd om
bevrijd te worden van de pesterijen die
hun familieleden hun aandeden. Zij
hadden vervolgens de kerkdiensten bij-
gewoond, zich ijverig getoond in huis-
oefeningen en bleken voldoende op de
hoogte van het ware gereformeerde
geloof. Hoewel zij niet klaagden ver-
keerden zij in behoeftige omstandighe-
den. Hun redding maakte het bijgevolg
de moeite waard hen bij te staan. De
armenmeester Van der Heiden was
daarop ingegaan en had hun onder-
steuning toegezegd.
Op 19 juli 1719 was het zo ver. Ian
Moor legde op die dag openbare belij-
denis af. Hij gaf daarbij blijk voldoen-
de op de hoogte te zijn van de geschil-
punten en toonde zoveel begrip van de
valse leergronden der roomse kerk dat
dit de vergadering zeer welgevallig was:
“en met blydschap sich gereet en gene-
gen heeft gevonden om hem op die
beleidenis als een lidmaat der her-
vormde gemeente aan te nemen; daar-
op binnengeroepen is hem dit meege-
deeld met ernstige aasporing door pre-
dikant gedurig te voerderen in kennis
en hvlige liefde der waarheden orn zo
een levendig lid van Christus, het

hooft der kerke te mogen worden”.
Hij deed vervolgens de pertinente
belofte ijverig catechisatie te zullen
blijven volgen, waarop de plechtigheid
besloten werd.

Deze geloofsovergang moet een zeer
gunstige indruk gemaakt hebben, want
op de vergadering van 9 december
1721 werd hij tot diaken verheven. Hij
raakte nochtans juist in die functie in
opspraak, zoals blijkt uit het verslag
van de vergadering van 6 januari 1722.
Er gingen praatjes rond dat hij om
wille van de ondersteuning van de
gemeente was toegetreden. Hij eiste een
duidelijke, door den predikant onder-
tekende verklaring dat dit niet het geval
was om zo de praatjes uit de wereld te
helpen. Hij kreeg zijn zin. De bewuste
verklaring werd in de akten opgeno-
men. Ik laat de tekst ervan volgen:
“De kerkeraad van Eysden, lande van
Overmaas, partage van H.H. Mogende,
certificeert door desen op speciaal ver-
soek van Iohanne Moor, inwoonder
deser vryheid en heerlijkheid ende dia-
ken onser gemeijnte, dat aan hem noch
syn vrouwe gedurende syne verkeringe
en woninge in dese gemeijnte geen
bedelinge der diakonij arme penningen
is gedaan, selvs de waarde niet van een
oort, veel min dat hy van of door die
penningen gesubsisteert heeft".
Actum den 6 Januari 1722
w.g. Gijsbertus Rumpf.
Ik moet uiteraard in het midden laten
of de boven vermelde bedeling bij een
voornemen is gebleven.
Tot besluit zij hier nog mededeling
gedaan van een derde aantekening van
een geloofsovergang die tegen het eind
van het pastoraat van ds. Vonck plaats-
vond. Ik geef de tekst zonder commen-
taar hier weer:

Antonii Lipkens (weleer ouwderling
der Doopsgezinde gemeijnte te Maas-
tricht)-“ heeft alhier bij mij confessie
van onse gereformeerde leer gedaan
den 28 Meij 1794 en is daerop tot lid-
maat onser gemeijnte aangenoomen.

Ik sluit af met de opmerking dat de
“bekering” van zegge en schrijve drie
mensen en daarmee de toetreding van
drie nieuwe gemeenteleden over een
hele eeuw voldoende demonstreert dat
de gereformeerde gemeente een uiterst
geringe werfl<racht aan de dag heeft
gelegd en veroordeeld was een minder-
heid in de Eijsdense samenleving te
blijven.

WAJ. Manier
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Noten
1 In de bundel: Munsters in de Maasgouw, Werken uitgegeven door
het LGOG, nr.9, Maastricht 1986, 229-259.
2 Het eerste deel geeft, alfabetisch gerangschikt, de namen van alle
predikanten, die vanaf 1576 tot 1816 gediend hebben, het tweede
deel geeft een overzicht, eveneens alfabetisch gerangschikt, van alle
gereformeerde gemeenten en hun predikanten. Het eerste deel ver-
scheen als bijlage bij de dissertatie van de auteur: Profeten en hun
vaderland. De geografische herkomst van de gereformeerde predi-
kanten in Nederland van 1572 tot 1816, Zoetermeer 1996.
3 Ik ontleende dit overzicht aan deel 2, blz.96.
4 Dit overzicht werd bijeen gesprokkeld in deel 1.
5 Vermoedelijk was hij geboortig van Sittard of de omgeving ervan.
Hij had een broer die diende in Urmond, later in Klimmen; Iohan
Arnold von Recklinghausen, Reformationsgeschichte der Länder
lülich, Berg etc., Elberfeld, Erster Teil 1818 (Neudrück Osnabrück
1 977, 1 89] .
6 Ook ik heb de plaats van zijn geboorte niet kunnen vaststellen.
Hij bracht in ieder geval zijn jeugd door in Geulle, waar zijn vader
Wilhelmus Janssen, als plaatsvervangend predikant van 1711 af
werkzaam was, W.C.R. Hoogstraten en H. van Loo, Protestants
Beek. Een geschiedenis van 4 eeuwen reformatie, Beek 1983, 37. Van
de vader wordt bij zijn aanstelling meegedeeld dat hij als proponent
te Maastricht verbleef en als conrector aan de Latijnse school aldaar
verbonden was.
7 Enkele bijzonderheden daarover in het onder de vorige noot aan-
gehaalde werk, o.a. dat de vader die door blindheid was uitgescha-
keld een onderkomen kreeg bij zijn zoon in Eijsden.
8 Bijzonderheden daarover zijn te vinden in: Archief van de Neder-
lands Hervormde Gemeente Eijsden (voortaan afgekort: ArchNHG
Eijsden), Notulenboek inv.nr. III (1718-1772), verslagen over 1741.
9 Hij werd er op 25 november 1703 benoemd en overleed er op 10
januari 1709; zie I.Leunissen, Van Wilre tot Wolder, uit het verleden
van het hoofddorp van de voormalige Vroenhof. Maastricht 1978, 79.
10 T.L.Korporaa1, Veilig onder dit dak. Impressies uit de geschiede-
nis van de Hervormde Gemeente te Gulpen, Gulpen 1987, 39-40.
11 W.Bax e.a., Gedenkboek der Hervormde Gemeente van Maast-
richt 1632-1932, Maastricht 1932, Lijst van predikanten, VIII onder
nr. 25.
12 ArchNHGEijsden, Notulenboek, inv.nr. II (1661-1717), onder
genoemde data.
13 Volgens het verslag van 6 mei 1715 was het de roomse gemeen-
schap van Eijsden “die 't meeste tot de kosten van een beroep eens
predikanten moesten contribueerenil die, zoals werd meegedeeld
“seer daarover doleerden”.
14 Zie onder noot 8.
15 Hierna dient de hiervoor aan Van Lieburg ontleende medede-
ling, als zou hij het ambt in 1741 hebben neergelegd. te worden bij-
gesteld.
16 ArchNHGEijsden, Notulenboek, inv.nr. IV (1772-1834), onder
genoemde data.
17 De hier genoemde lidmatenlijsten van 1709-1716 bevinden zich
in: RAM, DTB-registers, inv.nr. 36.1, blz. 7-10.
18 De schrijfwijze van deze naam en van andere familieleden ver-
toont ook de varianten Petermans en Pietermans.
19 Zie voor enkele genealogische bijzonderheden het onder noot 1
genoemde artikel, 232, noot 20.
20 De lijst heb ik opgenomen in art.cit., 242-244.
21 RALM, DTB inv.nr. 35.5.
22 Zij overleefde haar man vele jaren; volgens een aantekening op
de lijst overleed zij 26 december 1716.

23 Deze lijst, die op 13 januari 1718 een aanvang neemt en tot na de
dood van ds Vonck werd voortgezet, bevindt zich in: ArchNHG
Eijsden, inv.nr. III (1718-1772).
24 De zuster heete Maria Christina Wintgens. Zij trouwde in mei
1743 met Pieter Franssen, die schepen was in Eijsden. Zij kregen
een dochtertje dat bij de doop op 8 juni 1745 de namen Antonetta
Eva ontving; beide gegevens ontleend aan RALM, DTB inv.nr. 36.3.
25 Zij werd ingeschreven als Eva Wintgens, geboore Niseth. Zij
wordt als doopgetuige genoemd van de naar haar vernoemde Anto-
netta Eva. Zij vestigde zich na de dood van haar man in Tilburg,
maar keerde van daar in 1765 weer terug naar Eijsden en werd
opnieuw geregistreerd als “mejuffrouw Eva Niset, weduwe van
wijlen den Heer Predikant Wintgens van Tilburg". Zij overleed op
l mei 1781.
26 Over de omstandigheden waaronder dit gebeurde heb ik niets
kunnen vinden.
27 Ik becijferde de omvang van de gemeente in de beginfase op 150
à 160 mensen; zie het onder noot 1 genoemde artikel, 236.
28 Hij werd met attestatie uit ,s-Gravenhage als lidmaat geregis-
treerd op 23 mei 1772. Hij overleed op 5 oktober 1797.
29 Zo wordt in 1758 melding gemaakt van Iean Mock, “vaendrig
van 't Regiment Switzers van Chambrier", terwijl in 1770 een Iohn
Bodden wordt genoemd die binnenkwam met attestatie “van den
Predicant van het Regiment Schotten van den Heer General Majoor
Gordonii In de regel waren het uiteraard militairen in Staatse dienst.
In 1752 wordt nochtans Johan Adolph Nolens genoemd, die “onder
de trouppen van Zijne Majesteit den Koning van Pruissen diende?
30 Zie ArchNHGEijsden, Notulenboek, inv.nr. III (1718-1772)
onder genoemde data.
31 Hij werd uitgestoten onder vermelding van “de verstoktheid, ja
hardnekkige boosheid en onverschonelyke vilipendie der vermanin-
gen en geoefende lankmoedigheid". In de marge van het notulen-
boek staat een NB met de mededeling: “In de maand Augustus 1721
is deze persoon ].H. Tessenhuizen buiten Breda opentlyk onthooft
wegens tfalsche munt te slaan”. Het optekenen zal met de nodige
voldoening zijn gebeurd wegens het daarin gebleken eigen gelijk
van de uitstoting. Dient nog te worden opgemerkt dat ik geen gege-
vens heb kunnen vinden over de kinderen die genoemd werden.
32 Zie opnieuw het onder noot 29 genoemde notulenboek onder de
genoemde data.
33 Ik heb zijn naam niet kunnen terugvinden in het doopboek van
de doopsgezinde gemeente van Maastricht. Dat loopt echter slechts
van 1750 tot 1786.
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Het plaatsen en (ongeoorloofd) verplaatsen van reinstenen
Een Eijsdens schepenbankrelaas uit 1619 en een notariële verklaring uit 1745

Inleiding

Het is gebruikelijk om eigendommen
zo te markeren dat anderen de bezitter
ervan erkennen en herkennen. Met
landbouwpercelen is dat niet anders.
Vóór de invoering van het Kadaster
(Eijsden 1827-1840), waarbij perceels-
gewijs de omschrijving van het onroe-
rend goed werd bepaald en aan ieder
perceel een uniek kadastraal nummer
werd toegekend en de percelen na
opmeting werden ingetekend op kaar-
ten, werd de ligging van percelen aan-
geduid door de namen van de eige-
naars van de buurpercelen vast te leg-
gen. De grootte van een perceel was
ooit opgemeten en werd vaak nader
gespecificeerd met omschrijvingen als
“zo groot en zo klein als het zich
aldaar bevindt” of “binnen zijn hagen”.
De locatie werd bepaald door te verwij-
zen naar belendende wegen of waterlo-
pen of algemene aanduidingen zoals
“in het Caestertveld” of door gebruik te
maken van bekende toponiemen.

Voor de uitvinding van de prikkeldraad
werden eigendomskavels of gebruiks-
percelen binnen een dorp en gehucht
van elkaar gescheiden door een hout-
wal, heg of een gevlochten omtuining,
tenminste als de scheiding als veekering
diende. In het veld, dat veelal perma-
nent als akkerland was ingericht, waren
veekeringen niet nodig. Hier werden de
percelen gemarkeerd door ondiepe
greppels of smalle stroken gras tussen
de belendende akkers aan te leggen of
door het plaatsen van grensstenen op
de hoeken. Die stenen worden reinste-
nen genoemd. Rein is een oud woord
voor grens, aldus: grensstenen. De
grensstenen waren meestel grote keien.
Ter onderscheiding van andere grote
keien werden om de reinstenen meestal
3 of 7 kleine stenen gelegd. Kapitaal-
krachtige eigenaars vervingen de grote
keien door hardstenen paaltjes, soms
zelfs met hun initialen erop1 . Momen-
teel zijn veel keien vervangen door in
de grond geplaatste bielzen of houten
palen.

In het algemeen ging het plaatsen van
reinstenen met weinig ceremonieel
gepaard. Na bijvoorbeeld een deling of
heroprneting door een landmeter wer-
den de stenen geplaatst. Hier werd
weinig over vastgelegd. Anders is dat
indien het perceel een bijzondere func-
tie kreeg of had. In het onderhavige
geval bleek dat zo te zijn. Nagenoeg de
voltallige Eijsdense schepenbank kwam
eraan te pas bij het plaatsen van de
reinstenen ter markering van de
Gasthuisplaats in de kern van Eijsden.

Ook over het ongeoorloofd verplaat-
sen van reinstenen is weinig bekend.
Bij grote kavels mist men een meter
niet zo snel; ook hier moet het toeval
een beetje helpen. Het verplaatsen van
reinstenen kan lucratief zijn: het eigen
perceel blijkt plotseling groter ten
koste van het buurperceel. In het
beschreven geval worden omstandig de
plaatsen van de reinstenen van een
akker aangegeven om zo in een even-
tuele rechtszaak sterk te staan.

Een door schaalvergroting overbodig geworden hardstenen reinsteen is functieloos terzijde geschoven om beschadiging
van landbouwmachines te voorkomen; Caestertveld-Eijsden. Foto: auteur, 1997.
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Door grootschalige ruilverkavelingen
zijn veel reinstenen, in feite toch kleine
cultuurhistorische landschapselemen-
ten, verloren gegaan. Maar de aan-
dachtige wandelaar kan er nog vele
ontdekken.

Het plaatsen van reinstenen
ter markering van de
Gasthuisplaats van Eijsden
(1619)2

Het is 18 juni 1619 wanneer mr.
Emondt Pleunus Aphernom, schout
van Eijsden, en een viertal Eijsdense
schepenen te weten mr. Christiaen
Lamberts, Leen Pachen, Ian Sijmen en
Sijmon Hallers, zich richting de Rech-
testraat (de huidige Diepstraat) bege-
ven om aldaar de “Ghasthuijsplaetse”
van reinstenen te voorzien. De aanlei-
ding daartoe is niet vastgelegd maar de
context wijst erop dat het om een her-
nieuwd plaatsen gaat; blijkbaar was de
precieze grootte in de loop van de tijd
verloren gegaan en de reinstenen ver-
plaatst danwel verdwenen, immers een
eerdere vermelding van de gasthuis-
plaats uit 1570 (alsook van de ding-
bank; zie hierna) wijst dezelfde locatie
aani. De gasthuisplaats van Eijsden was
gelegen aan de Rechtestraat bijna naast
de dingbank (de lokaliteit waar het
plaatselijk bestuur, de schepenbank,
vergaderde en recht sprak) aan de
W'ijnenstraat (thans verdwenen straatje
dat leidde van de Rechtestraat richting
Caestert). Zie het kaartje ter oriënte-
ring. In het addendum zijn de namen
van de eigenaren en de omschrijving
van hun bezittingen weergegeven op
grond waarvan de reconstructie heeft
plaatsgevonden.

I

Ook uit eerder onderzoek is de aanwe-
zigheid van een gasthuis in Eijsden
gebleken. De vermeldingen dateren van
1439, 1461 en 1531.1n 1461 droeg het
gasthuis de welluidende naam Mère
Dieu. De precieze locatie(s) is (zijn)
niet bekend. Of de locatie van het laatst
vermelde gasthuis overeenkomt met de

onderhavige locatie van de gasthuis-
plaats vraagt nader onderzoekä
De aanwezigheid van een gasthuis in
een plaats was niet uniek. In vele plaat-
sen was wel een gasthuis. Dat was dan
een (vaak buiten de poorten gelegen)
onderkomen waar reizigers of pel-
grims de nacht konden doorbrengen
wanneer andere mogelijkheden zoals
herbergen en particuliere overnach-
tingsplaatsen uitgeput waren. Voor-
beelden daarvan zijn in Maastricht en
Sittard aan te wijzen, maar ook in
St.-Geertruid was een asthuisi.
Gezien de benaming Gasthuisplaats
(de plaats waar het gasthuis staatfheeft
gestaan) lijkt het er overigens op dat
het gasthuis niet meer in gebruik was
en dat slechts een perceel grond wordt
bedoeld. Begin 1619 was het onderha-
vige perceel namelijk door Ian Ruth de
jonge, zijnde de momber (voogd) van
de Armen van de Vrijheid Eijsden,
aangebracht bij het inventariseren van
de eigenaren van het onroerende goed
en ook toen was reeds sprake van een
plaats binnen de vrijheid Eijsden
“genoempt de Gasthuijsplaetseii. Uit
genoemde bron blijkt tevens dat de
Armen van Eijsden nog een halve bun-
der land in de Poel, bij het Boemken,
tot hun beschikking haddenü. Dit land
stond de lokale armen ter beschikking
om gewassen te telen. In Midden-
Limburg werden dit soort percelen
“armenveldjes” genoemd, hetgeen dus
inderdaad verwijst naar gebruik door
minvermogenden in een
gemeenschapi. Hoe de Gasthuisplaats
in handen van de Armen van Eijsden
is gekomen is nog niet achterhaald.
De grootte van de gasthuisplaats te
Eijsden aan de Rechtestraat was die-
zelfde 18de juni bepaald op 8 kleine
roeden, ongeveer 1641112, door de
landmeter Bartholomeus Mijeckens. Er
worden “drije reijn steijnen” geplaatst.
Blijkbaar was een steen nog als rein-
steen herkenbaar. Het plaatsen van de
reinstenen gebeurde op een ingewik-
kelde wijze, blijkbaar om de plaats en

het moment zowel bij schout en sche-
penen als de omstanders goed in het
geheugen te prenten. Ook bij andere
gelegenheden die indruk moesten
maken, werden dit soort van ceremo-
nieën opgevoerd. Zo bijvoorbeeld het
rondstrooien van munten, het afschie-
ten van geweren, het luiden van klok-
ken en het werpen en ophalen van een
vishengels.
Alvorens de eerste steen werd
geplaatst, werden Peter Noelens
(Nolens) den jongen en lob Guerten
(Geurten), die het naburig perceel met
een huis daarop in eigendom hadden
(uit de erfenis van Peter Nolens srf'),
opgeroepen, kennelijk om duidelijk-
heid te verschaffen over de plaats.
Vervolgens werd de eerste steen
geplaatst ter zijde van het huis van
Noelens en Guerten. Deze reinsteen,
en de volgende, bestonden niet uit één
steen maar uit een verzameling voor-
werpen die als zodanig gezamenlijk
reinstenen werden genoemd. Schout
en schepenen plaatsten ieder afzonder-
lijk na elkaar een fragment, steeds in
de volgorde mr. Emondt Pleunus
Aphernom, mr. Christiaen Lamberts,
Leen Pachen, Ian Sijmen en Sijmon
Hallers. Op genoemde eerste plek
waren dat achtereenvolgens:
“eenen platten blauwen steen”, “eijnen
ronne vleesesteijn”, “eijn keijesteijn”,
“eijnen halven Wittems sechener” en
“eijnen vleese steen”,. De tweede begren-
zing werd gemarkeerd achter de plaats
ter zijde van het huis van Noelens en
Guerten met achtereenvolgens “eijn
stucke van eijnen coeper creusen",
“eijnen langen blouwen kassije steen”,
“eijn keije”, “eijnen blouwen vleese” en
“eijnen stuck eijnder bricken”. De derde
reinsteen werd geplaatst achter de gast-
huisplaats ter zijde van de stallingen van
Hendrick Hoffen. Hiervoor werden
gebruikt: “eijn stuck van eijn bricken”,
“eijnen ronnen kassije steen”, “eijn keije”,
“eijnen vijercanten tijegelsteen” en “eijn
ront blou steentgen in vijercant”'. Van
verdere ceremonie wordt geen gewag
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gemaakt, maar het lijkt waarschijnlijk
dat de provisorische markeringen
naderhand werden vervangen door
meer blijvende reinstenen. Of aan de
verschillende soorten stukken steen en
een deel van een koperen kruisje sym-
bolische betekenis moet worden
gehecht, is niet duidelijk. De stenen zelf
wijzen in ieder geval op bouwactiviteit
en op het feit dat er al in steen werd
gemetseld ter vervanging van de brand-
bare houten vakwerkhuizen.
Uit de gegevens blijkt niet waar de gas-
thuisplaats voor werd gebruikt. Moge-
lijk ook als landbouwperceel. De
opbrengst viel dan blijkbaar tegen,
want op 16 april 1646 wordt het per-
ceel bij opbod verkocht door schout
Peter Petermans van Eijsden. Kopers
zijn de broers Peter en Geurt Noelens.
Zij leggen er 60 guldens Brabants
Maastrichter koers voor op tafel die
meteen in de zak van Petermans ver-
dwijnen, die voor betaling aan de
armen van Eijsden zal zorgdragen,
inclusief rentel".

Addendum11

Situatie rondom Rechtestraat/Wijnen-
straat/gasthuis/dingbank
(de gebruikte oppervlaktematen zijn
de kleine roede, grote roede en bunder.
Eén bunder is 20 grote roeden = 400
kleine roeden = ca. 8182 m2)

1. Thijs Schamperts brengt aan (onder
nr. 409bis): huis en hof aan de “Dinck-
banck”, reingenoten oost Heijn en
Willem Hoffen, west de Wijnenstraat.

2. Hendrick (Heijn) Hoffen brengt aan
(onder nr. 345): de helft van een huis en
hof “daer sijn vaeder vuijt gestorven is”,
de helft van 1 grote roede, reingenoten
de Gasthuisplaats, Thijs Schamparts.

3. Willem Hoffen brengt aan (onder nr.
388): de helft van een huis en hof met
stallingen, de helft van 1 grote roede,
reingenoten oost Peter Nolens, west de
wederdeling (Hendrick Hoffen).

4. lan Ruth de jonge, als momber van
de Armen van Eijsden, brengt aan
(onder nr. 71): een plaats gelegen bin-
nen de vrijheid Eijsden “genoempt de

Gasthuijsplaetse", 8 kleine roeden,
reingenoten: west Hoffen erfgenamen,
erfgenamen Peeter Noolens (= lop
Guerten en Peter Nolens jr.) en
komende op de straat.

5. lop Guerten (Geurten) brengt aan
(onder nr. 36): huis en moeshof, 1 1/2
gr. roede, reingenoten “dije Gasthuijsp-
laetse”, Hans legers (blijkens marginale
aantekening verworven van Guert
Hoeff).

6. Hans (lan) legers brengt aan (onder
nr. 28): huis en hof, 1 1l2 grote roede,
reingenoten west: lob Guerten, oost
lan Knop.
(verworven op 14-6-1605 van Leen
van Gulpen blijkens LvO 5326 datum
genoemd).

7. lan Knop brengt aan (onder nr. 12):
huis en hof “gelegen soe binnen als
buijten de vriheijt”, 7 grote roeden,
reingenoten: Hans legers en Hendrick
Hoffen, Lins Frambachs. (Op 8-4-1644
wordt pand en perceel gedeeld door de
erfgenamen Knop; zie LvO 5315
datum genoemd)

N

W i 0
Rechtestraat |

Z

l. GasthuisDingen: _ r., _ _ van
l
|

i Hoffen legers (6)

Wijnenstraat Schamperts: (2,3) NolenslGeurtenß)
l<1) l ---------------

l
|_________________

Weergave van de situatie rondom de Gasthuisplaats aan de Rechtestraat (huidige Diepstraat) van Eijsden in 1619. De opper-
vlakten van de percelen zijn in verhouding met elkaar. Perceelsgrenzen zijn schematisch ingetekend en kunnen in werkelijk-
heid anders liggen; huizen zijn als zwarte blokken nader geduld. (Tek. auteur).
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Een maaskei als reinsteen ter aanduiding van de perceelsgrenzen; Lintjensvveg
te Caestert-Eijsden. Foto: auteur, 1997.

Reinstenen ter markering
van een akker aan de Lin-
tiensweg in het Caestert-
veld (1745)12

Op 13 of 14 februari 1744 had Gerar-
dus Peterrnans, pastoor te Moelingen”
van mevr. Dompselaer een perceel
akkerland gekocht aan de Lintiensweg
(thans Leentjesweg) in het Caestert-
veld. Tot in maart 1745 was dit perceel
bewerkt door pachter Willem Dolmans
die er rogge op verbouwd had. De
koper, die blijkbaar zijn nieuw verwor-
ven bezit eens wilde bekijken consta-
teerde echter dat met drie van de vier
reinstenen was geknoeid. Overigens in
zijn voordeel, maar toch... Er zou wel-
licht gedacht kunnen worden dat hij
dit had bewerkstelligd en op dit soort

overtredingen (diefstal van landl)
stond ongetwijfeld een zware straf.
Dus verzocht hij notaris Sijmons en de
getuigen pachter Willem Dolmans en
Jacobus Ieuckens om het perceel te
visiteren en de bevindingen vast te leg-
gen. Op 31 juli 1745 toog het gezel-
schap het veld van Caestert in om alles
in ogenschouw te nemen. De rogge
was net geoogst en stond in “sijne
cassen”. Ten aanzien van de reinstenen
werd geconstateerd dat op de noord-
westhoek “eenen redelijcken grooten
steen, vast in de aerde” was liggende
die men redelijkerwijze als grenssteen
zou aanwijzen, zowel van dit perceel
als van de daaraan grenzende percelen.
Op de noordoosthoek van het perceel
bleek een “linie van een omgedaene
ackervaere, nochtans niet versch zijn-
de, buijten welcke vaere, eenen steen
stondt” waarvan men kon aannemen
dat die pas kort daarvoor was neerge-
zet. Deze stond wel 5 voeten (1 voet =
29cm) buiten het perceel “oft oude
vaere die sich noch vertoent “. Boven-
dien lagen op de plaats waar de erf-
afscheiding eigenlijk had moeten zijn
nog enige kleine stenen die de plaats
markeerden.
Ook in de zuidwesthoek was het mis.
In een kleine kuil lagen enige kleine
stenen die duidelijk de “reijn” mar-
keerden. Maar de nieuwe reinsteen lag
12 voeten in het aanpalende perceel.
Het was een “redelijcken grooten steen
die plat op den aerden lagh” en waar-
van men aannam dat die uit de kleine
kuil was overgebracht.
In de zuidoosthoek vond men twee
stenen: “eenen redelijkcken grooten
steen vast in de aerde liggende” op de
plek waar “den reijn” moest lopen en
een tweede steen zeker 16 voeten ver-
wijderd van de eerste steen ook rede-
lijk groot en waarvan men “cost
bemercken” dat die daar kort tevoren
was neergezet. Aldus concludeerde
men dat het perceel op grond van de
nieuw geplaatste reinstenen aanmerke-
lijk in grootte was toegenomen. Getui-
ge Willem Dolmans verklaarde nog dat
hij het land altijd conform de oude
maten had gepacht en bewerkt “onder
den ploegh”.

Henk ].L.M. Boersma
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Noten

1. I. Renes, De Geschiedenis van het Zuidlimburgse Cultuurland-
schap, Assen!Maastricht, 1988, pag. 137-139.
2. Zie voor dit relaas Rijksarchief Limburg te Maastricht (RAL),
Landen van Overmaas (LvO) 5322, Overdrachtsregister Eijsden, fol.
52.
3. RAL, LvO 5406, Aanbreng Eijsden 1570; reconstructie aan de
hand van fol. 8 dorso (Guert Hoefi'en brengt aan huis en hof gele-
gen binnen Eijsden, reingenoten “die gasthuijz plaets", ter andere
zijde Leben Scampers erven, groot l 1/2 roede; in de marge: nu
(= ca. 1600) Peter Nolens), fol. 16 (Iennesken Lennen Lieben
Schamperts soen Tijs brengt aan huis en hof binnen Eijsden gelegen
tegen “díje dijnck banck'l reingenoten “die Wijnnenstraeti', ter ande-
re zijde Hijnrijck Hoffen erven).
4. Zie H. van Hall, Eijsden, een vrijheid? Hoofdseriptie voor het
doctoraal examen vrije studierichting rechten, 1986, Band II, bijla-
gen, pag. 19-20 met kaartje.
5. LvO 5326, fol. 163 dorso. Op 1 maart 1613 verkoopt Derick
Vrancken van Mesch een hof te St.-Geertruid aan Drijes Noppis. De
hof gelegen nabij Sachariassenhof had als reingenoot aan een zijde
het gasthuis.
6. RAL, LvO 5390, Aanbreng Eijsden 1619, onder de nrs. 71 en 293.
7'. Mondelinge mededeling Th. Maes, Brunssum.
8. H. van Hall, Herstel van souvereiniteitsschending te Breust in de
vijftiende eeuw, Twee frappante voorbeelden van rechtssvmboliek in
Breust, in: Uit Eijsdens Verleden 51-52 (1990), pag. 19-22 en R. de
la Have, De inhuldiging van de heer van Wvlre, in: Jaarboek Histo-
rische Studies Geuldal 4 (1994), Valkenburg aan de Geul 1994, pag.
50-54.
9. Voor de familie Nolens zie H.I.L.M. Boersma, Kwartierstaat van
H.].L.M. Boersma (deel 2), in: Uit Eijsdens Verleden 45 (1989), pag.
16-27, i.h.b. pag. 16-20.
10. RAL, LvO 5329, Overdrachtsregisters Eijsden. Inschrijvingen
d.d. 16-1-1646 en 26-4- 1646. De Gasthuisplaats wordt nu gelokali-
seerd tussen Adam Reijners en de erfgenamen van Peeter Noelens.
Adam (Daem) Reijners had het huis Hoffen op 20 augustus 1644
volledig in bezit gekregen (LvO 5329, inschrijving d.d. 21-2-1645).
11. RAL, LvO 5390, Aanbreng Eijsden 1619 (februari en volgende
maanden).
12. RAL, Notarieel Archief, inv.nr. 202, notaris M.D. Sijrnons te Eijs-
den. Het perceel was publiekelijk verkocht voor de gerechten van
Breust, Eijsden en Spaans Eijsden. Zie voor deze gecompliceerde
juridische eigendomsverhoudingen R. de la Haye, De verschuiving
van de zuidgrens van Eijsden, een historisch-cartografisch onder-
zoek. in: Uit Eijsdens Verleden 51-52 (1990), pag. 14-18.
13. Zie voor de familie Petermans, H.I.L.M. Boersma, Genealogie
P(i)etermans, in: Gens Nostra 50 (1995), pag. 345-364 en 446-456.
Voor pastoor Gerardus Petermans (geb. Eijsden, ged. Breust 6 maart
169? en overl. Oost 31 mei 17?4) pag. 356 ad nr. 3.

Uit het fotoarchief

Duivententoonstelling in café
Wed. Geurten, Diepstraat 31

Keurmeesters Nul Rousch (l) en
Jozef Peijs (r)

Foto: EV 2925, 1958.
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Duivententoonstelling in café
Wed. Geurten, Diepstraat 31

f f \~ Foto: EV 2923, 1958.
f 1 ,f

_
3) 2%

_\H „_/f
ph nu) "If u P

llean Schroen (Sonja)
:rv- l

V

i
k

m) 2 Guillaume Wolfs [van de Kuëning]

1 ±L_____/\ \
` "_ *ï ,(- f" i 3 Zjeng

Holfšna; k dl l. 4 Zjeng Wo s ( jengs e van e
\vx W l Kuëning)

` 5 Zjíf Kerff
6 Leo Kerff
T" Iozef Peijs
8 Math van de Weerdt
9 Luc Rompelberg
10 ...............
11 D001' van de Weerdt
12 ...............



Nummer

77,

maart

1998

20 Uit Eijsdens Verleden

Duivententoonstelling in café Wed.

1 lean Schroen (Sonja)
2 Leo Kerff
3 Henri Martens L'dc Wiets van Roos]
4 lïons Schuijren
5 Théophile Goessen (Gronsveld)
6 Jozef Fcijs
Tr' Math van de Weerdt
8 Iozef Partouns iide Kromme)
9 Nul Rousch

Foto: EV 2924, 1958.

Geurten, Diepstraat 31
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40 jarig jubileum P.D.V. Vriendschap Mesch in café van Hoven

\iRiENDs
VDX' Mesen . I

1941' 1957
`

1 Vic Spons
2 Io Spons
3 lean-Louis “folfs (Voeren)
4 Zjif Partouns
5 Bertie Paquay
6 Pie Heijdendael (Voeren)
7 Nico Janssen
8 Hub Brouwers (Voeren)
9 Toine Paquay
10 Jacky Janssen
11 Willy v.d. Hove
12 Fons Schuijren
13 Hein Eussen
14 Gaston Plusquin

Foto: fam. Van Hoven, 1987.

v.l.n.r. Baerke Duijkers; Door van de
Weerdt; lean Thijssen; Baer Steijns;
Baer van de Boom; Iules Piters; Baer
Schroen.

Foto: J. Piters, 1986.

„GL/pl w
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Bestuur en jubilarissen van de Postduivenvereniging Eijsden in
Café De Raedskelder op de Vroenhof bij gelegenheid van het
zestig jarig bestaan in 1986
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Kint g'r oes vertelle...
Reactie Thea Mulier-Bax voor UEV 77

Naar aanleiding van de foto op de voorpagina van Uit Eijsdens Verleden num-

mer 67 hebben wij onlangs een reactie ontvangen van mevrouw Thea Muller-
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Bax uit Vlaardingen. Zij heeft zichzelf herkend als meisje op deze foto.

Mevrouw Muller was in de oorlogsjaren ondergebracht in Oost-Maarland bij

de familie C. Weerts-Alberts. Onder andere met deze familie onderhoudt

mevrouw Muller geregeld nog contacten.

In nummer 68 van Uit Eijsdens Verle-
den staat het meisje in deze rubriek
vermeld onder de naam Ria Pinckaers-
Huntjens. In nummer 69 in de rubriek
Kent u ze nog? zien we mevrouw Mul-
ler staan tussen Mia janssen en
Mathieu Pinxt. Vanzelfsprekend zijn
wij bijzonder gelukkig dat zelfs na
jaren een reactie op geplaatste foto's
komt. Wij laten het verhaal van
mevrouw Muller hieronder volgen.

Een nog onbekend meisje?
Nou, ze is terecht!

Ik dacht: “Ik ga nog eens naar Oost-
Maarland, daar liggen ook mijn roots.”
Tot Eijsden met de trein, dan verder
met de bus... nee, ik wil het laatste stuk
lopen. In de verte zie ik de kerk al
hoog boven het dorp uitsteken.

Bij mevrouw Habets-Piters koop ik wat
fruit en ik vertel haar dat ik in de oor-
log vanaf “43 bij de familie Weerts aan
het spoor was; dat het zo”n fijne tijd
was, om nooit te vergeten. Zij zegt: “Ik
moet je iets laten zien. jij bent het meis-
je naar wie we gezocht hebben.” Ze laat
een boekje van Uit Eijsdens Verleden
zien en ik zeg ineens: “Dat ben ik!” Ik
sta op de foto met Ben L.Rose, een
Amerikaans legeraalmoezenier. Hoe
oud zal hij geweest zijn, toen in septem-
ber 1944 ? Acht jaar werd ik in novem-
ber. Er komen zoveel herinneringen...

Ik loop de kerk in, ga langs alle beel-
den, buig lachend voor allemaal en zit
nog een poosje achterin. Hier luidden
de klokken met de bevrijding. De vlag
ging uit. Ze wapperde fier boven het
bronsgroen eikenhout. Lisa, de dochter
van de familie Weerts, maakte een jurk
van oranje crepepapier voor me. Rood-
wit-blauw in m'n haar, het was feest.
Door de Dorpsstraat loop ik richting
school. Alles ziet er nog goed uit. Het
is net of het nog niet zo lang geleden is
dat ik hier op school zat. Ik moet
steeds weer lachen, memories...

Dan kom ik aan bij het huis waarin ik
in de oorlog woonde. Wat is het
anders. Geen mooie rozentuin meer
ervoor. jammer. Toen was alles heel
verzorgd met witte gordijntjes achter
de ramen. Ik loop om het huis heen en
kijk ook op de binnenplaats. Daar
werd stiekem geslacht. Ook werd er
brood gebakken in de oven, en vlaai in
alle smaken, pruimen, kruisbessen,
alles uit eigen wei en moestuin.
Vruchtbomen waren er zat.

Vader en moeder Weerts leven niet
meer. De meisjes Lisa en Annie zijn ook
overleden. jammer, zo jong. Ik denk aan
hen met een warm gevoel. Annie was
toen bevriend met de zoon van Aarts,
Sjeng. Daar was mijn oudste zusje Alie
in huis, in Rijckholt, op de boerderij.
Uit Rijckholt kwamen toen de kinderen
naar de school in Oost-Maarland.

Terwijl ik naast het huis sta en langs de
spoorbaan kijk, weet ik weer van
luchtalarm, fluitende kogels, V-1”s en
V-2”s. Duitse soldaten renden naar het
huis, de'binnenplaats op, de kelder in.
Aan de overkant van het spoor was in
het huis links een bomkrater geslagen.

Ik loop even terug, naar een man en
een vrouw die voor hun huis in de
tuin aan het werk zijn en vertel waar-
om ik hier ben, dat ik hier lang gele-
den geweest ben. “Theai” zegt de man.
Ik heb met hem, Rinus jansen, op
school gezeten. Zijn vrouw haalt een
map met foto”s. Daarbij is er ook een
met zusjes van Rinus, met een meisje
in het midden. Rinus weet ook wie het
is: ik. Zo staan we op een bewolkte
dag, hij aan de ene kant Van het hek,
ikzelf aan de andere kant, in Oost-
Maarland. Het ergste vond hij de trei-
nen met vluchtelingen die voorbij
kwamen, dag en nacht.

Ik kijk over het spoor naar de wei
waarin de Amerikanen, met hun jeeps
en tanks, hun tenten hadden opgesla-
gen. De rupsbanden trokken diepe
sporen. Ik kan het nooit vergeten: wit-
brood hadden ze en dikke stukken
chocolade in vettig zilverpapier. Dat
kregen wij ook, op zondag bij de
avondboterham. Heerlijk! Er werd heel
wat afgekauwd: echte kauwgom,
snoepjes, blikjes meat en knakworstjes.
Ik weet haast niet meer hoe het smaak-
te. En dan was er altijd de lucht van
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benzine. Lambert verschroeide zelfs
zijn wenkbrauwen, zo dicht stond hij
bij het repareren van alles wat Ameri-
kaans was. Ze leerden mij het liedje
You are my sunshine. Ik ken het nog.

Limburg werd als eerste bevrijd. Ik zie
nog Duitse soldaten weglopen met
hun handen achter hun hoofd. De
Krieg was voorbij. Er volgde nog een
koude winter met veel sleeën in de
sneeuw. Ook carnaval met veel gezwier
als een polonaise buiten. Na het
askruisje was er het snoeptrommeltje.
Met zoveel Amerikanen in de buurt
was het vlug gevuld. Alleen is zondags
mocht het open. Het is haast niet meer
te geloven, nu. De soldaten bakten een
eitje met eipoeder. Lekker als je niet
van eiwit houdt. Er waren ook proces-
sieS in het dorp. Er werd met rozen-
blaadjes gestrooid. Op de Maas was de
processie het mooist, heel verstild, op
scheepjes.

Rotterdam, daarvandaan werden wij,
mijn zus en ik, uitgezonden naar het
Limburgse. De bevrijding voor Rotter-
dam kwam pas in mei 1945. Dat was
acht maanden later dan hier, in sep-
tember 1944. Voor mij gaf dat niks. Ik
vond het hier prima. Mijn moeder
haalde me op toen de vrede getekend
was. Ik huilde. Ik sprak echt Limburgs
en thuis verstonden ze me niet. “Wat
zegt ze nou weer?” hoorde ik dan. Met
vrachtautos meeliftend zijn we in Rot-
terdam aangekomen. Treinen reden er
niet. Alles was kapot.

Ik heb altijd heimwee naar Oost-
Maarland gehad.

Thea Muller-Bax

-25 januari
ï Postduivenvereniging Eendracht viertI
haar ,60-jarig bestaansfeest.

29 januari 1986
In het gemeentehuis van Eijsden vindt
de oprichtingsvergadering van Veilig
Verkeer Nederland afdeling Eijsden
plaats.

1 februari 1986
'De nieuwe kleedaccomodatie van sport-
vereniging Mariadorp aan de Pisartlaan
'wordt geopend. Na een vriendschappe-
lijke voetbalwedstrijd zegent pastoor
H. van der Zande (Mariadorp) de
kleedaccomodatie in.

maart 1986
De gemeenteraad besluit het voormalig
gemeentehuis van Eijsden aan de
Raadhuisstraat voor 400.000 gulden te
verkopen aan de aannemerscombinatie
Cremers (Maastricht) en Wellink
(Weert) die e.e.a. zullen verbouwen tot
26 woningen en een aantal kleine win-

_ kels_'en/of kantoorruimtes. Na realisatie
van de verbouwing, waarmee circa 3
miljoen gulden is gemoeid, wordt de
Woningvereniging Eijsden de nieuwe
eigenaar (later: Stichting Woningbeheer
Eijsden), die er tevens haar kantoren
zal inrichten.

13 maart 1986
.Als gevolg van de voortschrijdende
automatisering van de beveiliging van
de spoorwegen raken vele op handbe-
diening geënte apparaten in onbruik.
0m de herinnering daaraan levend te
houden wordt het laatste ilandbediende
seintoestel (in gebruik geweest tot in
september 1985) van het station van
Eijsden na een conserveringsbehande-
ling in het kantoor van het station voor
het nageslacht bewaard. Het initiatief
daartoe is mede uitgegaan van stations-
beambte (voorheen seinhuiswachter)
Léon Vermeij. De benodigde gelden
werden opgebracht door (oud)perso-
neelsleden van het baanvak Maastricht-

Kroniek Eijsden, 1986
Luik. De heer LH. (Sjaak) Roosen, de
oudste spoorwegman in ruste uit Eijs-
den, moe-ht het seintoestel symbolisch
overdragen aan de rayonchef.

De team: che! una
dg Menig

bmlsghqm. Sjaak
'{t_l.-.= i'1"'_12 f- 'I '1.

19 maart 1986
De verkiezingen voor de gemeenteraad
(opkomstpercentage 88,7%) brengen
grote wijzigingen teweeg. Het CDA
bestendigt het aantal zetels op 5 (,lo
van Aubel, Jef Clermont. Twan Jacobs.
.lacob Stoffelen en Andre Spauwen), de
VVD komt op 3 zetels (+1) (Wien
Wijnen, Hub van de Weert en Maria
Janssen-Rutten), de PvdA op 2 (+1)
zetels (Stan Spauwen en Hub Rutten)
en de Partij Groot Eijsden groeit naar 4
zetels (Peter Piatek, Frans Houten.
André Wolfs en Jac Smeets). De Fractie
Spronck blijkt cie grote verliezer (van 2
naar 1: alleen lijsttrekker Bèr Spronck
bleef over). De legendarische H. lnden,
van de gelijknamige eenmansfractie.
had zich vanwege zijn hoge .leeftijd niet
meer verkiesbaar gesteld (zie hierna
onder 15 april).
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23 maart 1986
:'\tletiekvereniging Vital Fittness orga-
niseert voor de eerste maal de 20 kilo-
meter lange stratenloop “Dwars door
Eijsden".

april 1986
De Snel-ningI Petrus Wolfs wordt opge-
rieht. `i-"ooreerst om de door Petrus
Wolfs (1902-1982) in 1963 gesehildm'-
de Kruisweg. in lit-sit van de heer
Doljil'ielstein en in bruikleen gegeven
aan de H. Johannes de Doperkerk in
E_vgelsltot-'em naar Eijsden terug te
halen. Daarvoor leek 18 duizend gul-
den benodigd. De Stichting heeft de
gemeenteraad een subsidie van 15 dui-
zend gulden uil. het ir. Mirland-legaat
gevraagd.
Uiteindelijk kon de Kruiswt-fgI `worden
aangekorlit voor 26 duizend gulden.
'Van 31 oktober tot en met 2 november
werd door de Stichting Petrus Wolfs in
het gemeentehuis een tentoonstelling
georganiseerd waar de Kruisweg alsook
andere werken konden worden bezieli-
ngd. Pasen 198? werd de Kruisweg aan
pastoor ll. van der Zande van de
parochie Maria ten Hemeloj'meming in
Mariailorp overgedragen.

12 en 13 april 1936
De Vereniging Eijsdens Toneel WET)
speelt in het Cultureel Centrum aan
de Breusierstraat de lerse komedie
"De held van het Westen" van John
Millinglon Svgne.

6 april 1986
.Tiel een t_'ut'liaristiet-'iering in de St.-
Él-lartinuskerk \an Breast worden de
feestelijkl'ieden rondom het *lll-jarig
liniesterl'eest Van oud-pastoor Pierre
Slangen (1912-195111 geopend.

15 april 1936
De gemeenteraad iJesluil tot reeon-
struetie en vernieuwing van de
Cat-slel'tstegen. Het speeilieke karakter
dient uiteraard behouden te blijven.

15 april 1986
Na alloop Van de raadsvergadering ont-
vangt de heer Henricus `losephus til-lan)
lnden. raadslid van 1966 tot 19th uit
handen Yan burgemeester ,1. Bi.›inu.~.ns„
de eremedaille in goud verhouden aan
de orde van Oranje Nassau. \foor de
herindeling van 1982 was hij lijst\o±':|--
der van een eigen partij in Gronsveld.
daarna te Eijsden.

19 april 1986
De Lilnhurgse \'rouwenbond afdeling
Eijsden (LVB ald. Eijsden) viert haar
'lll-jarig hestaansfeest. ln 1946 werd ze
op initiatief van niet-'rouw ,latrolis-ll-'iills
opgericht als "vereniging voor vrouwen
van de hoerenstand" [toenz Limburgse
Boerinnenlionil). Bijgelegenlieid van dit
jubileum worden drie leden. die vanat`
het eerste uur lid zijn geweest en zieh
op diverse l'roliten verdienslelijk l'n'l'J-
hen gemaakt. koninklijk onderschei-
den. Het betreft de dames L). \\"'aterval-
'lll'teunissein Nl. Jarisseieldeuniet-kers
en J. llutten~0tten. Zij ontvangen de
ermnedaille in zilver \fe-rlmnllen aan de
orde \ an Oranje Nassau uit handen van
burgemeester J. Bouw ens. Ook ontvan-
gen zij liet insigne \an de 1.1 P-
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Hargemeesrer Jon 8m: [was smidde de dm? jah-Linraseen de eremedolile m meer. .rbender
mt de Orde mm Oranje Nassau. op de: _iupvn Het fijn de dames M. Juassen-Pienmeekers. J. Rut

zal-Otten en LJ. Watt-*retori-TFma-niasxnf.

18-21] april 1936
Biljartvereniging Krijt op Tijd “50 orga-
niseert in haar verenigingsiokaai Cafe
La Meuse aan de Diepstraat de Neder-
landse Kampioenschappen biljarten in
de hoofdklasse libre.

27 april 1936
Met een reereantentoerllooi in haar
speelzaal in liet Ursulineneomplez viert
de Tafeltennisvereniging Eijsden (TTV
Eijsden] haar 10-jarig bestaan.
De historie gaat terug tot begin IQTS.
Op initiatief van Frans Laenen werd
gestart met reereatief tafeltennissen in
liet toenmalige gemeensr'liapsliuis [huidi-
ge Cultureel Centrum). later verruilde
men dit voor een Itlirutc in zaal Wijnands
in Mariadorp. Op 5 april lgïô vond de
eerste algemene ledenvergadering
plaats en trad liet eerste bestuur aan
(Frans Laenen, voorzitter. Ronald
Ganzeiles, secretaris. Gerard Laenen.
penniugrneester. Mare Schoonhoven en

Wil 'ili-"autlilel leden). Up 20 februari
1978 werden de statuten notarieel vast-
gelegd. Sedert oktober 1983 heeft de
vereniging de beschik king over een
speelzaal in het Ursulineneomplex.

17 mei 1936
De heer A Spauwen (Beezepool) wordt
koninklijk onde.:rst-l'1ciden niet de ere-
medaille in zilver verbonden aan de
orde van Oranje .Nassau vanwege zijn
vele \-'erdi<-znstr-n voor de voetbalvereni-
ging Eijsden. Burgemeester J. Bouwens
reikt de onderscheiding uit.

27 mei 1986
De gemeenteraad besluit 25 duizend
gulden subsidie te verstrekken als bij-
drage in de restauratiekosten van dak.
goten en geluidsinstallatie van de
S!..-_[nzeli<erl-: te Oost-Maarland. De
totale kosten belopen bijna 172 dui-
zend gulden. Van provincien-'ege werd
50 duizend gulden toegezegd.
ln een later stadium zullen ook nog de
i-fenvai'niiiig. liet orgel en liet schilder-
werk worden vernieuwd.

KONINKLIJK ZILVERvoor: A. sPAu\NEN

30 mei 1936
Louis Geelen en .lean Haenen. worden
bij bun dll-jarig dienstjubiletnn hij Zink-
\rit Nrntlorlanrl olnlerstrlufiden lut't dt' ere-
medaille in zilver verbonden aan de orde
van Oranje šïassau. Burgemeester J.
Bom-vens reiki de onderstrluriilingen uit.

juni 1986
Up initiatief van de afdeling Eijsden
van liet Groene líruis. wordt liet (Iree-
nekruisgelilouw aan de Prins Hendrik-
511111211 \Iel'ibnukïii lfll gtflïll'iillrplflïi. Sellllflfll

najaar 1985 hebben de Maastrichtse
Toeleveril'igs Bedrijven eraan generkt.
in juni komt e.e.a. gereed.
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16 en 18 juni 1986
Ten huize van weduwe Marijke Schul-
dres-de Jong. LS. Bachstraat 64. brengt
de Eijsdense jonkheid het traditionele
"pélte” (ketelmuziek) ten gehore om de
trouwlustige weduwe tot een afkoopsom
te vermurwen. Pas na twee avonden
ketelmuziek kunnen het bestuur van de
jonkheid en mevrouw Schuldres tot een
vergelijk komen. indien dat niet was
gebeurd, zou zij op haar trouwdag met
ketelmuziek naar kerk of gemeentehuis
worden begeleid.

24 juni 1986
De gemeenteraad besluit het Sportfond-
senbad de Treffer voor 400.000 gulden
te moderniseren. Steeds hoger oplopen-
de tekorten als gevolg van verminderde
aantallen bezoekers noopten ertoe om
het bad aantrekkelijker te maken.

juni-juli 1986
In l9?9 vond de amateur archeoloog
Kim Groenendijk aanwijzingen voor de
aanwezigheid van een uitkijkpost van
Ustijdjagers nabij de Voer in Mesch. In
juni en juli van dit jaar kunnen archeo-

logen van de Rijksuniversiteit Leiden
de 12 duizend jaar oude bodemsporen
uit de steentijd blootleggen en nader
bestuderen. Deze bestonden voorname-
lijk uit bewerkte vuursteenknollen en
grote aantallen afgeslagen spiinters en
scherven. alsook uit vuurstenen werk-
tuigen. [N.B. Een verslag van deze
opgravingen vindt u in Uit Eijsdens
Verleden nr. 4-2 (1988), pag. 4-9:
E. Rensink. Een "uitkijkpost" van ren-
dierjagers uit de iaatste ijstijd bij Mesch]

8 juli 1986
De “Broederschap van Maerlant"
[opgericht in 1985) organiseert voor het
eerst op Bronkdinsdag een alternatief
"Gaashouwe"'. Door 385W werd geen
vergunning meer verleend voor het eer-
tijds (het laatst in 1984) in zwang zijn-
de gansslaan waarbij geblinddoekte
omstanders niet behulp van een hotte
sabel de kop van een echte gans. die
middels een door de hals geleide ijzer-
draad was bevestigd aan de romp.
moesten proberen te scheiden. Het eve-
nement. dat circa 1955 door Fernand
Kloos uit de Voerstreek werd geïntrodu-
eeerd, werd door velen als een onsma-
kelijk tafereel beschouwd en ook de
Dierenbescherming was fel gekant
tegen dit volksvermaak. Het "Caasitou-
we" nieuwe stijl werd een behendig-
heidsspel. Door het werpen van een
kegelbal moet via een ingenieuze hef-
boomconstruetie de kop van een gans
omhoog gewerkt worden tot aan een
mand. Uiteindelijk duwt de kop een in
die mand aanwezige plastic gans eruit.
Degene die daarin slaagt is de winnaar.
Gezien de manier waarop het spel
gespeeld wordt lijkt de benaming
"Gaasbrujje" meer voor de handliggend.
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30 september 1936
De heer N. I--laenen wordt koninklijk
onderscheiden vanwege zijn 40-jarig
dienstjubileum bij het rubberconeern
Vredestein te Maastricht. Hij ontvangt
de eremedaille in brons verbonden aan
de onde van Oranje Nassau uit handen
van burgemeester J. Bouwens.

1]. oktober 1936
Het echtpaar Guil Bekkers {uit Meers-
sen] en Lac-ie Duijkers (uit Eijsden).
wonende aan het \"veldjta viert hun gou-
den bruiloft.

'14 oktober 1.936
De gemeenteraad besluit kasteel Eijck-
liolt te koop aan te bieden.

25 en 26 oktober 1936
lšlaaskapel uDie. \"laastaler"1 [voorheen
"De Blauwe Ried). onder leidinå.r van
H. Partouns. organiseert voor de vijfen-
twintigste maal het \i'ijnteest in de zaal
van de Koninklijke Oude Harmonie
aan (le Prins Bernharilstraal.

3 november 1936
Aannemer Cremers uit \'laastrir-lil
begint niet de sloop van de fabrieksge-
bouwen van stn'iopfabriek Henquet aan
de Prins Hendrikstraat alsook niet die
van de bierlirouu'erij Henquet in de
lierkstraat. De lange fabricksniuur

langs de spoorlijn zal gehandhaafd biij-
ven als geluidsafsclierming. ln de
Kerkstraat zullen 9 huunvoningen ver-
rijzen. in de Prins Hendrikstraat 4 pre-
mie A- en Ö premie B-woningen.
De voorstellen voor sloop en nieuwbouw
waren afkomstig van het gemeentebe-
stuur dat daarmee het woningprobleeni
in Eijsden 1wenste te verlichten. Het
exploitatietekort ad 240.000 gulden
werd bijgepast door de provincie uit een
potje voor stads- en dorpsvernieuwing.

7 november 1936
De heer PJ'I. (Pierre) Hofman. wordt
vanwege rsijn 40-jarig rlii-fnstjubileum
bij \"Tredestein lcopro BV te Maastricht.
alsook voor zijn actieve bijdrage aan
onder meer het Eijsdense verenigingsle-
ven, koninklijk onderscheiden. Hij ont-
vangt uit handen van burgemeester
J. Bouwens de eremedaille in goud ver-
bonden aan de orde van Oranje Nassau.

19 november 1986
J..l_,.l_l. (Jan) Hartmann uit Oost promo-
veert cum laude tot doctor in de Lette-
ren aan de Katholieke Universiteit van
Nijmegen op het proefschrift De recon-
structie van een middeleeuws. land-
schap: nederzettingsgeschiedenis en
instellingen van de heerlijkheiden
Breast en Eijsden bij Maastricht (10e-
19e eeuw). Dit standaardwerk is een
begrip voor hen die nederzettingsge-
schiedenis bestuderen en een must
voor hen die geïnteresseerd zijn in de
Eijsdense historie.

23 december 1936
\betbalvereniging Eijsden [YY Eijs-
den) neemt officieel haar overdekte zil-
tribune in gebruik. Aan de l-lO kuipjes
tellende tribune is sedert mei gewerkt.
.wet het doorknippen \fan een lint opent
burgemeester _l. Bouwens de tribune.
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Kent u ze nog?

Op zoengdignoon te voot
nao Kubbes

Vuur d'n oerlog makde hiel get hoes-
hawes op 'nne zonnige zoengdigenoon
'n waandeling via d'n Treechterwaeëg
nao Kubbes.
Kubbes waor de maan dae 'nne kafñe
haw aon de Maos, väöraon ien
Huëgem. Es pa, ma en de kiengder
daan nao ,n waandeling van 'n oor of
twie dao aon kaome waor eedereen
meuj en duësjtig en moes gerusj
waeërde, want de waeëg truk woert
ooch te voot gemak. Pa droenk zich 'n
dongkert en de kiengder en ma besjtel-
de ziech ,n ieske of u glaoës setroen.
Es zoein waandeling gemak woert,
koes m,r sjnoones neet nao jt lof of
nao de vesper. len de plaots daovaan
moes eedereen dae mit ging, daen
daoëg nao twie misse en dat waor daan
miesjtal *n laeësmis um haf zieëve

sjmuerreges en daan nog ,ns nao de
hoemis van haf nuëge.
Op de foto oet 1939 zeet g'r de femiele
Spronck en de femiele Piters bie
Kubbes. Jt Fototoesjtel waor vaan Baer
Spronck [oet Groeselt) dat is dae maan
mit dae sjtruhoot op. De foto woert
gemak door I-Iaike Piters [van d”r klen-
ge). Baer en Haike waore kameraote,
ze werkde alletwie oppe zinkwiet. Baer
waor magezijnmèèsjter en Heike voer
mit kar en paeërd. Op de foto zeet g'r
van lienks nao rés: Io Spronck; Baerke
Spronck; lean Piters dae lao'e'ter de
kaffie van Leonie Piters aon de Maos
zow uëvernaeëme; Gerda Piters; Elise
Piters; Iiske Spronck; Miet Spronck; en
Hai Spronck.

René Huijnen
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Bie Kubbes op 't terras.
v.l.n.r. Ludo Willigers, Père Ange {Zji'f WilligerSJen José Willigers.
Foto: 1332-1, Stichting Grueles, Gronsveld.
1952, Zjif In de Braek, Gronsveld.

Bie Kubbes, mit de sjtoomboot.
Foto: 1017-3, Stichting Grueles,
Gronsveld.



Stichting Eijsdens Verleden

Secretariaat:
Postbus 72, 6245 ZH Eijsden
Tel. 043-4092678 of 043-4571269

`

Bankrelaties: .
Rabobank, m. 11 so 96 590
ABN-AMRO, nr. 57 62 is 952
s Bank, m. s? 90 14 369
Postbank, _ nr. 56 83 530'

Wilt u het werk van de stichting finan-
cieel steunen, dan kunt u dit doen door
een bedrag te storten of over te schrijven
op een van bovenstaande rekeningen,
onder vermelding van naam en adres.
Bij een minimale bijdrage van f 25,-
(voor studenten f 12,50) per kalender'
jaar ontvangt u de driemaandelijkse uit-
gave “Uit Eijsden Verleden” gratis.

Overname van artikelen ofafbeeldingen
is uitsluitend toegestaan na schriftelijke
toestemming van de redactie.


