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(van ale (Dealt-actie
Een jaar is alweer verstreken. Een jaar waarin U tot nu toe drie nieuwe nummers "Uit Eijsdens Verleden"
heeft kunnen lezen. Het vierde wordt nu onder uw aandacht gebracht.
In dit nummer treft U een artikel aan van J. de Warrimont die opgravingen heeft verricht in "De Schietkelder”
en van zijn onderzoekingen een interessant verslag heeft weten te maken.
Van W. Theunissen sr. ontvingen wij het vrolijke verhaal van ” 't Oetsjtepke vaan Sint - Chrisjtijn”, dat deze
in het dialect heeft geschreven. Voor de lezers die het "Eêsjders" niet zo makkelijk lezen is detekst ook in
het Nederlands afgedrukt. De Nederlandse tekst werd verzorgd door W. Jeukens.
De familievorsers komen in dit nummer ook weer eens aan hun trekken, omdat J. Wiersma ons de kwartier-
staat van de heer J.H.G. Paquaü wist te leveren.
Verder vindt U in dit nummer de vaste rubrieken "Grafln'uisen" en "Kent U ze nog?”
Aan de namen van de schrijvers kunt U zien, dat ook dit keer weer artikelen zijn opgenomen van mensen
die geen deel uit maken van het bestuur van de stichting. Ook U kunt gerust geschriften, die volgens U his-
torische waarde hebben, aan de redactie sturen en overleg plegen over eventuele plaatsing.
De redactie hoopt dat U ook dit nummer met genoegen zult lezen en wenst U een voorspoedig 1980 toe.

N.B.
- In het onderschrift bij de foto van het grafkruis op het kerkhof te Eijsden, geplaatst in het vorige nummer

op pag. 21, is een foutje geslopen: "(Coöperatieve ondememing)" moet zijn "(koninklijke majesteits)”.
- Bent U al _begunstiger van de stichting voor 1980?
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een opgraving in „de ochíet/Qelder"te cW/Zaarlancl
Het was in september 1977 dat ik van mijn schoonvader de heer H. Henquet uit de Caestertstraat vernam,
dat zijn broer de heer J. Henquet tijdens de Tweede Wereldoorlog bij oppervlakkige graafwerkzaamheden ge-
stoten was op mergelsteenblokken in de grond van het perceel "de Schietkelder".
Samen met zijn zoon Guillaume Henquet ben ik op de door hem aangegeven plaats, met een dunne meta-
len staaf, gaan peilen tot één meter diep.
We konden een L - vormige struktuur vaststellen (9 rn x 4 m) op een dieptetussen 0.2 en 0.7 meter onder
het maaiveld.
De conclusie was dat hier de resten van een gebouw moesten zitten.
Tussen september en december 1977 is door ons een opgraving gedaan, gedeeltelijk onder toezicht van de
Provinciaal Archeoloog in Limburg, Dr. J.H.F. Bloemers.
Aangetroffen werden resten van een middeleeuws bouwwerk, waarschijnlijk de overblijfselen van de vroe-
gere Remigiuskapel van Maarland. De funderingen bleken onverwacht diep te liggen, tot twee meter onder' het
huidige maaiveld. Interessanter dan het muurwerk lijken enkele grondlagen op 2.20 - 3.20 meter diepte, die
gescheiden zijn door een veenlaagje. In deze niveaus komen vuursteenafslagen en enkele vuursteenwerktuigen
voor; en verder botresten, hazelnoten en stukken hout. Dit complex wordt in het neolithicum gedateerd.

Ik zal mijn bevindingen van deze opgraving in twee hoofdstukken behandelen; in een middeleeuws hoofd-
stuk en een prehistorisch hoofdstuk.

I RESTEN VAN DE MIDDELEEUWSE REMIGIUSKAPEL

Het perceel "de Schietkelder” een hoogstamboomgaard, ligt op ongeveer honderd meter afstand van de
spoorweg Luik-Maastricht in de buurtschap Maarland, zie afbeelding 1.
Rond de L - vormige struktuur zijn door ons twee kuilen gegraven, een midden boven de muur (kuil I)
en een in de hoek van de L-vorm (kuil II).
Onder een vrij schone deklaag van 0.2 - 0.6 meter kwam vrij veel bouwpuin te voorschijn, waarin veel
breuksteen, stukken mergelsteen, daklei en ook veel beenderen zaten. Deze beenderen waren van menselijke
geraamten. Ook de resten van muren werden blootgelegd.
Aan de buitenzijde van de L - vormige muur in kuil II (afbeelding 2) is een menselijk geraamte gedeelte-
lijk blootgelegd.
De kuilen zijn uitgegraven tot een niveau dat lager ligt dan de fundering, dit om een zo gedetailleerd
mogelijke profielschets van de muurinzet te kunnen maken.

Kuil I (afbeelding 3)
Voor een korte beschrijving van de grondlagen, zie ook de legende in afbeelding 3.
De fundering en de muur zijn in deze schets weergegeven. De muur bestaat aan de buitenzijde uit vrij
regelmatig gemetselde kolenkalksteen. De binnenzijde is opgebouwd uit gezaagde mergelsteenblokken, ver-
schillend van grootte en onregelmatig gemetseld. De fundering bestaat voornamelijk uit kolenkalksteen in
aarde ingebet. Tegen de voet van de fundering staan 1 meter hoge palen op 30 cm afstand van elkaar. Hiervan
zijn er twee vrij goed bewaard gebleven terwijl de drie andere vrijwel volledig vergaan zijn.
Aan de struktuur van de diverse grondlagen, o.a. de twee lagen daklei en bouwpuin, zou men kunnen
afleiden dat het gebouw eenmaal eerder verwoest is geweest.
Veel aardewerk scherven, leisteen en beenderen zitten in laag IV. In de leemlagen VI, VII en VIII zijn
geen scherven en bouwpuin aangetroffen, dit is schone grond.
De lagen XVI t/m XIX lopen horizontaal en zijn bij de bouw van fundering en muur onberoerd gebleven.
6
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Afbeelding 2
Bovenaanzicht van de opgraving met de afmetingen van de twee kuilen en hun ligging ten opzichte van elkaar.

7



Afbeelding 3
.Schets van de blootgeiegde muren uit kuil I. De grondlagen beneden laag XIII zijn van neolith ísche ouderdom.
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Afbeelding 4
Schets van de blootgelegde muren uit kuil II. De grondlagen beneden de muurfundering zijn van neolithische
ouderdom.
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Afbeelding 5
De foto laat de binnenzijde van de muur zien. Dit muurdeel komt overeen
met de geschetste doorsnede B '~uit afbeelding 4. Wat opvalt is de onregel-
matige opbouw van deze muur.
Foto: J. P. de Warrimont.

Kuil II (afbeelding 4 en 5)
Voor een korte beschrijving van de grondlagen, zie ook de legende in afbeelding 4. Deze kuil is in de hoek
van de L - vormige muur gegraven. Beide muurdelen zijn aan de buitenzijde opgetrokken uit regehnatig'ge-
metselde kolenkalkstenen. i

Zone A, aan de binnenzijde van de muur III en IV, is grotendeels opgetrokken uit gezaagde en gekapte
mergelsteenblokken, ongelijk van grootte en onregelmatig gemetseld.
Zone B bestaat uit kleinere stenen, zowel mergelsteen, kolenkalksteen en veldkeien. Ook dit deel is erg
onregelmatig opgebouwd.
Zone C van muur IV bestaat uitA onregelmatig gestapelde kleine brokken kalk- en kolenkalksteen.
Zone D bestaat uit metselwerk van voornamelijk breuksteen en veldkeien. De hoek tussen beide muren
III en IV loopt naar boven toe wigvormig uit en is onregelmatig gemetseld.
Op een diepte tussen 1 en 1.5 meter zijn op verschillende plaatsen vrijwel volledig vergane beenderen
waargenomen. Aan de buitenzijde van de L - vormige muur in kuil II hebben we een menselijk geraamte ge-
deeltelijk blootgelegd.
Op een diepte 30 cm onder het maaiveld ligt een vloertje van niet aaneengesloten, onregelmatige dunne
plakken kolenkalksteen: dikte 1 - 2 cm, lengte/breedte 5 - 15 cm.
In een leemlaag op een diepte van 10 tot 45 cm onder dit vloertje ligt het geraamte dat van de hiel tot de
heup is blootgelegd; de bovenhelft is onaangeroerd gebleven.
Het geraamte ligt op de rechterzijde, met opgetrokken knieën en met de stuit en de hielen op slechts 10 cm
afstand van de buitenmuur, zie afbeelding 6.

- Deze wijze van begraven is erg opvallend!
10



Afbeelding 6
Deze foto toont het gedeeltelijk blootgelegde menselijke geraamte. Dit geraamte lag te-
gen de buitenmuur in gehurkte houding op de rechterzijde.
Foto: André Warnier.
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Na bestudering van de verzamelde aardewerkscherven en de resten van muren en fimderingen door de
provinciaal archeoloog Dr. J. Bloemers en zijn assistent dhr. H. Clevis, kwamen deze tot de conclusie dat het
hier betreft de resten van een 16e eeuws gebouw.

CAUMARTIN (1867) beschrijft in "Souvenirs de promenades à Gronsveld et à Eijsden” een bezoek dat
hij bracht aan de plaats in Maarland waar in vroeger tijden een Remigiuskapel gestaan heeft. Deze moet ge-
staan hebben dicht langs de spoorweg Luik - Maastricht. De contouren van deze kapel waren toentertijd te
herkennen aan de afwijkende hoogte van het veldgewas erboven. Dit was vanaf de spoorweg waar te nemen.
Verder beschrijft hij, naast andere opmerkelijke vondsten in de omgeving van de kapel, de vondst van talrijke
stukken Romeinse dakpannen, de helft van een ronde schijf uit een pijlertje van een hypocaustum (verwar-
mingssysteem), dit alles vermengd met stukken erg dikke leisteen.

`

Gegevens over de exacte ligging van deze kapel geeft Caumartin niet.
HARDENBERG (1960) noemt het perceel "de Panneslager" tussen Maarland en Breust als voorbeeld van
een naam die een herinnering aan Romeinse bouwresten uitdrukt. Deze "Panneslager" ligt op slechts twee-
honderd meter afstand van de Schietkelder, zie afbeelding 1.
De Romeinse vondsten van Caumartin langs de spoorweg, zijn beschrijving van de ligging van de Remigius-
kapel in de buurt van deze spoorweg, en het gegeven dat ergens in de Panneslager Romeinse bebouwing ge-
weest is, doen sterk vermoeden dat de nu gevonden bouwresten in de Schietkelder, resten van de betreffende
Remigiuskapel zijn. Dit vermoeden wordt nog versterkt door de vondst in onze opgaving van veel grote en
dikke dakleien, en resten van menselijke geraamten.
In afbeelding 12 is in het midden de plaats van de opgraving te zien, op de achtergrond de spoorweg Luik-
Maastricht.
Volgens Caumartin was de financiële situatie van de Remigiuskapel in Maarland in 1576 veel beter dan
die van veel kerken die tegenwoordig nog bestaan. Immers, in dat jaar hief de koning van Spanje, in de hoe-
danigheid van hertog van Brabant en Limburg, een belasting op de kerkelijke eigendommen; de kerkvoogden
van Overmaze brachten een gezamenlijke bijdrage'van 8000 fl. Bt bij elkaar, en de kapel van Maarland lever-
de hierin een bijdrage van 12 fl. De kapel van Maarland was toen een bijkerk van de kerk van Breust.

De bijdragen van enkele omringende kerken waren:
De kerk van Eijsden f 9.00
De kapel van Amby f 12.06
De kerk van Keer f 7.10
De kapel van kasteel Oost f 15.00
De kerk van St. Geertruid f 3.12
De kerk van Moelingen f 25.09

Afbeelding 7
Impressie van de werkzaamheden. -

u.l.n.r..' J. Warnier;J.P. de Warrimont.' G. Henquet.
Foto.' André War-nier.
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II HET MIDDEN - NEOLITHISCI-IE COMPLEX

Bij het ontgraven van de muurfundering in kuil II kwamen uit een laag vlak onder de fundering kleine
vuursteenafslagen te voorschijn.
Door de ligging van het terrein aan de voet van het midden-terras van de Maas, tussen de neolithische vuur-
steenontginning in het Savelsbos en de huidige loop-van de Maas, leek het mij verstandig door te graven
omdat ik hier meer vuursteen verwachtte.
Zijn de grondlagen tussen de muurresten schuin oplopend naar de muur toe (afbeelding 3 en 4), lager
bleken de lagen horizontaal te lopen en waren ze ongestoord gebleven bij het optrekken van liet gebouw.
In kuil I stootten we op een laag donkergrijze klei met bewerkte vuursteen, losse stukken bot en veel
organisch materiaal zoals bladeren en half vergaan hout (takken van bomen): zone XVI. Hieronder zit een on-
geveer 5 cm dikke veenlaag,_ zie afbeelding 8. Daaronder zit weer een laag donker grijze klei met organisch
materiaal, stukken bot en vuursteenartefacten. Op een diepte lager dan 3.2 meter zit een laag grijze klei af-
gewisseld met lensvormige laagjes zand en grind. Hierin zitten geen

oišrblijfselen
van menselijke aktiviteit.

.ä f*te › e
,5 z g~ M .fl u, (ZW:

Afbeelding 8
Deze foto laat de geiaagdheid van de bodem duidelijk zien. Onderaan is de
donkere veenlaag waar te nemen. Foto.' J.P. de Warrimont.

Hier hebben we te doen met oude Maasafzettingen. Ondanks dat kuil II vrij dicht bij kuil I is gelegen is de
grondstruktuur zowel op het funderingsniveau als in de ondergrond verschillend. Op het muur- en funderings-
niveau is de reden hiervan dat we bij kuil II wellicht aan de binnenkant van het gebouw zitten terwijl kuil I
gegraven is aan de buitenzijde hiervan. Voor de ondergrond is een verklaring minder duidelijk. De gelaagdheid
van de grond is in kuil II veel minder uitgesproken. Ook is hier de veenlaag afwezig; wel zit verspreid in laag
VI, de onderste laag V en laag V11, veel organisch materiaal.
Te vermelden waard is dat direct naast elk stukje bot dat uit de ondergrond van kuil I afkomstig is ook een
bewerkt vuursteenartefact lag.

Kuil I (afbeelding 3)
In de laag XVI zijn twee stukken bot en vijf vuursteenartefacten gevonden. In laag XVIII zijn weer stuk-
jes bewerkte vuursteen aangetroffen, hierin zaten verder erg veel bladeren, takken en hazelnoten. Uit een
diepte tussen 3.10 en 3.20 meter kwamen de meeste vuursteenartefacten en stukjes bot te voorschijn, waar-
onder een grote wervel (atlas) van een dier, afbeelding 9.
Kuil II (afbeelding 4)
In de grondlaag meteen onder de muur (2.20 - 2.30 meter) zijn een stuk of tien veersteenafslagen gevon-
den waarvan er een aantal bewerkt zijn. De vuursteen is van verschillende oorsprong, te zien aan de struktuur

- en de kleur van de stenen. De grondlagen tussen beide muren lopen zonder een duidelijke overgang naar bene-
den toe door. Veel vuursteenafslagen en bewerkte vuurstenen zijn gevonden in zone VI op een diepte tussen
2.30 en 2.50 meter.

13
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Afbeelding 9
Botresten uit het neolithische complex in de schietkelder.
Foto.' Jan Born .

Het vuursteemnateriaal

Uit de bovenste laag ( 2.20 ~ 2.30 m ) komt een 'fragment van een gepolijste bijl, die later als klopsteen
(retouchoir) gebruikt is; zie afbeelding 10. Dit bijlfragment kan op grond van de vuursteensoort (Valkenburg-
vuursteen) rond 2400 jaar voor Chr. gedateerd worden. Uit een diepte van 2.30 - 2.40 m komt een pijlpunt
(bladspits) die typisch is voor de Michelsberg Kultuur.

HMH-“i šem

Afbeelding 10
Vuursteenfragmenten uit kuil II; niveau 2.20 - 2.30 m.
Rechtsboven een fragment van een gepolijste bijl, later als retouchoír gebruikt.
Dit stuk is van Valkenburgvuursteen. Rechtsonder een verbrand krabberfrag-
ment. Op de afslag linksonder is de typische slagvlakpreparatie te zien.
Foto: Jan Born _

14
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Afbeelding 1 1A Vuursteen fragmenten uit kuil I; niveau 2.55 - 2.65 m.
In het midden is een groot onregelmatig steker-werk tuig te zien met 2 encoches,
een geretoucheerde zijde en een dubbele steker. Hieronder ligt een klein piramide-
vormig kernsteentje van fijnkorrelige gele uuursteen. De 3 andere stukken be-
staan uit Ryckholtvuursteen.
Fo to: Jan Born .

In de diepere lagen van kuil I is duidelijk een stratigrafie waar te nemen. Een piramidevormig kemsteen-
tje, 3.5 cm lang (afbeelding 11) en een werktuig met twee stekers, wijzen op een hogere ouderdom alhoewel

~ kleine kemstenen ook in de Michelsberg Kultuur voorkomen.
Afbeelding 9 laat enkele botresten zien, o.a. een atlas van een groot dier. Het grootste deel van het vuur-
steenmateriaal is in het midden-neolithicum te plaatsen, waarschijnlijk de Michelsberg Kultuur. Om een vind-
plaats met zekerheid aan de Michelsberg Kultuur toe te schrijven is aardewerk in feite het enige zekere mid-
del. Aardewerk is echter niet gevonden, zodat verder onderzoek nodig is om meer zekerheid over de her-
komst te krijgen!
Deze neolithische vindplaats is tijdens dit onderzoek bezocht door Dr. L.P. Louwe Kooijmans, Conser-
vator van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, en zijn assistent dhr. L.B.M. Verhart. Deze hebben het
vuursteen- en botmateriaal beschreven.
Tijdens dit bezoek hebben zij tevens een pollenmonster genommen van de laag tussen 2.52 en 3.02 meter.
Dit monster is voor een pollenanalyse aangeboden aan Dr. C.C. Bakels van het Prehistorisch Instituut van de
Universiteit in Leiden.
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GEOGRAFISCHE LIGGING VAN DE SCHIETKELDER (afbeelding 1)

Het maaiveld boven de muurresten ligt op ongeveer 49.8 meter boven N.A.P. De hoogtelijn 50 meter

ven N.A.P. loopt op slechts een tiental meter afstand van de vindplaats. Zij vormt hier tevens de scheiding

tussen het laag-terras van de Maas en het midden-terras, zie afbeelding 12.
De rivier de Maas ligt op 1 km. van de plaats van de beschreven vondsten in het westen. De hoogte van
de Maasoever is hier 48.3 meter boven N.A.P. Het is met betrekking tot het voorkomen van bewerkte vuur-
steen en botresten in de ondergrond van kuil l en H interessant te melden dat de Zuid-West helling van het
Savelsbos op een afstand van 1600 meter ligt. Het "Grote Atelier" en de "Schone Grub” met zijn vuursteen-
mijnen, die deel uit maken van het natuurreservaat Savelsbos, een gordel bossen tussen Ryckholt en St. Geer-
truid tegen de oostelijke Maashelling, ligt op 2000 tot 2500 meter afstand. Dit gebied is één groot vuursteen-
mijnveld geweest.
Voor meer inzicht in een mogelijke relatie tussen het neolithische complex in de Schietkelder en de vuur-
steenwinning in met name het Savelsbos, waarvan de bloeitijd valt in het rnidden-neolithicum` is een korte
behandeling van het neolithicum noodzakelijk.

Afbeelding 1 2
De plaats van de opgraving in de Schietkelder met in het midden kúíl I.
Op de achtergrond zijn twee trappen in het landschap te zien. De eerste is de over-
gang van het laag-terras naar het midden-terms. De achterste is de dijk waar
ter plaatse de spoorweg overheen loopt. Foto: J.P. de Warrimont,

HET NEOLITHICUM IN ZUID-NEDERLAND (afbeelding 13)

We geven een korte beschrijving van het neolithicum, de nieuwe steentijd, van Zuid-Nederland. Onze
streken kenden voordien al een bewoningsperiode van rond een half miljoen jaar. Het zou ons te ver voeren,
om ook deze voorafgaande periode te beschrijven.
Het neolithicum begint met het verschijnen van het eerste aardewerk en wat veel belangrijker is, met een
geheel nieuwe wijze van voedselvoorziening.
Met het verschijnen van de Bandkeramiekers (4400 - 4000 voor Chr.), behorende tot het vroeg-neolithi-
cum en genoemd naar de bandvormige versiering van hun aardewerk, deed de eerste landbouw zijn intrede
in Zuid-Nederland. In tegenstelling met de mesolithische bewoners die hen voorafgingen en zich nog plaatse-
lijk handhaafden en die jagers en verzamelaars waren, bestond de bandkeramische bevolking uit boeren die
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Het neolithicum in Zuid-Nederland: chronologische tabel in jaren voor Chr.
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Afbeelding 13

Chronologische indeling van het neolith icum.

runderen, varkens, geiten en schapen kenden. Verder verbouwden zij primitieve tarwesoorten en gerst. De

jacht voorzag ook deze mensen nog voor een groot deel in hun levensbehoeften.

Van deze Bandkeramische Kultuur is vrij veel bekend o.a. uit vier belangrijke opgravingen bij Sittard, Geleen,

Stein en verder te Elsloo.
Door moeilijk te achterhalen oorzaken kunnen de Bandkeramische landbouwers zich na 4000 voor Chr.

niet handhaven. Van de periode tussen 4000 - 3000 voor Chr. is nog zeer weinig bekend. Uit deze periode

zijn sporen van de z.g. Rössen Kultuur aangetroffen: er zijn nog geen nederzettingen in Nederland aange-

troffen, wel dicht bij Aken op Duits grondgebied.
Deze Rössen Kultuur, genoemd naar een vindplaats in de buurt van de Duitse stad Merseburg vertoont

tal van kenmerken die aan de Bandkeramiek zijn ontleend, maar ook opvallende verschillen, met name in de

huizenbouw, in de steenindustrie en in het aardewerk.
Sporen van deze kultuur zijn gevonden in Ryckholt fSt. Geertruid en in Voeren. Uit de Maas in Oost-

Eijsden is een z.g. Rössener hak (breitkeil) afkomstig. (Collectie S. Hutschemakers, Banholt).

De vuursteenmijnen in de Voerstreek, Mheerßßanholt en Ryckholt.1'St. Geertruid waren in deze tijd en

misschien zelfs al in de Bandkeramiek in gebruik.
Zuid-Nederland in het midden-neolithicum (3000 - 2400 voor Clin): Ook uit deze periode bestaan slechts

spaarzame gegevens. Uit deze periode zijn veel vuurstenen bijlen gevonden van het z.g. westerse type met ova-

le doorsnede, een smalle vlakke snijkant en een pnntige top. Tot deze periode horen de Michelsberg, de Seine -

Oise - Marne - (SOM) - en misschien de Vlaardingen Kultuur.
Ten tijde van de Michelsberg Kultuur is waarschijnlijk de periode van de' grootste mijn-aktiviteit. Te Ca-

berg bij Maastricht heeft misschien een nederzetting van de Michelsberg Kultuur gelegen. Uit Sittard is de
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- vondst van enkele aardewerk scherven bekend. Deze kultuur is genoemd naar de versterkte nederzetting op
de Michelsberg te Untergrombach in Baden, Duitsland. Te Stein ontdekte men een grafkeldertje dat tot de
vroege SOM Kultuur behoorde, dit wordt op 2600-2500 voor Chr. gedateerd. Of in de tijd na 2500 onze streken
door dezelfde BOM-mensen bewoond waren of door de sterk verwante Vlaardingen Kultuur is niet bekend.

De neolitische vuursteenmijnbouw:

Een van de belangrijkste aspekten van de beschaving in Zuid - Nederland in het 4e en 3e millennium is het be-
staan van een belangrijke vuursteenmijnbouw, die een periode van bijna 2000 jaar beslaat.
Naar deze ontginning van vuursteen, die in diepe kuilen, in schachtbouw en in open groeven plaats vond, heeft
de "Werkgroep Prehistorische Vuursteenmijnbouw” de afgelopen tien jaar veel onderzoek verricht„met name
in Ryckholt. Hier is een groot mijnveld onderzocht dat dateert uit ongeveer 3100 voor Chr. In de omgeving
van dit mijnveld liggen veel vuursteen-werkplaatsen waarvan het "Grote Atelier" wel het indrukwekkendste is.
Prehistorische vuursteenwinning in dagbouw heeft plaats gehad in onder meer de Voerstreek, MheerlBan-
holt, Cadier en Keer, Berg en Terblijt en Valkenburg. Chronologisch is dit in afbeelding 13 weergegeven.
Van de vuursteenmijnbouwtechniek en de werktuigen is erg veel bekend. Van nederzettingssporen en tot
welke kultuur deze mensen behoorden is tot nu toe vrijwel niets bekend.
Over de vraag of de winning in het midden-neolithicum aan een inheemse bevolkingsgroep(en) of aan de
dragers van de Michelsberg Kultuur toebehoorde, is tegenwoordig een levendige discussie gaande.

De vondst van het neolithische vuursteencomplex in de Schietkelder is zeer waardevol door de natte con-
dities die er steeds hebben geheerst getuige het organische materiaal zoals been, hout, enz., dat er bewaard
is gebleven. Dit maakt het mogelijk flora, fauna en het klimaat van die tijd te bestuderen hetgeen op zich
weer een datering mogelijk maakt. Ook is het mogelijk een absolute datering via de 014 i- methode te doen,
hiervoor is organisch materiaal in overvloed aanwezig.
Het betreft hier een tijd waarvan tot nu toe uit Zuid-Nederland nog weinig bekend is. Door zijn ligging
in de nabijheid van de vuursteenmijnen in het Savelsbos en door het samenvallen hiermee in de tijd, is een
uitgebreider onderzoek naar ' de "Schietkelder" gerechtvaardigd. Van de kant van het Rijksmuseum van Oud-
heden (Dr. Louwe Kooijmans) bestaat interesse om te zijner tijd een uitgebreider onderzoek naar dit com-
plex in te stellen.

J.P. de Warrimont,
Geulle.

Literatuur.'
1) Caumartin in Publications LGOG, deel IV, 1867p. 427 - 430
2) Hardenberg in Limburgs Verleden, deel I, blz. 142.
3) De Leet, S.J. Prehistorische Kulturen in het Zuiden der Lage Landen, 2e herwerkte uitgave 1979.
4) Lüning, J. Die Michelsberger Kultur, 48. Bericht der Römisch - Germanischen Kommission 196 7.
5) Engelen, RH. G. Tweede Intemátionale Symposium over Vuur-steen, Staringia no. 3, Nederlandse Geolo-

gische Vereniging, 1975.
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Verklaring van enkele vaktermen:

Afslag

Artefact

Kern

Neolithicum

Pollenanalyse

Stratigrafie

Vuursteen

CI4 - datering

Door slaan of drukken op een steenkern verwijderde spaan; te herkennen aan de slaggolven

en de bulbus (slagknobbel), die op de vlakke onderzijde (ventrale vlak) aanwezig zijn.

Een door de mens bewerkt voorwerp, b.v. een stenen werktuig, en alle bij deze bewerking

ontstane afvalstukken (afslagen, kernen e.a.).

Een stuk steen waarvan afslagen verwijderd zijn.

Jonge steentíjd; kultuurfase in Europa, Azië en Afrika, met een agrarische leefwijze (land-

bouw en veeteelt), die in West-Europa van ca. 4400 tot ca. 1800 voor Chr. duurde.

Het onderzoek van in sedimentgesteenten bewaarde plantaardige sporen en pollenkorrels

(stuifmeelkonels) met als doel de studie van de plantenbegroeiing in vroegere geologische
tijden. Via de pollenanalyse kan men archeologische vindplaatsen dateren.

De beschrijving van de opeenvolging van lagen.

Ook silex of flint genoemd; een glasachtig kiezelgesteente, dat in de vorm van knollen of

van platen in de kalksedimenten uit de krijttüd voorkomt. Rivieren hebben dit gesteente

vaak over grote afstanden verspreid. De mens gebruikte deze steensoort erg graag vanwege

de goede splijteigenschappen, de grote hardheid en de scherpe scherfmnden.

Koolstof 14 (014) wordt door alle levende wezens geabsorbeerd. Na de dood van elk orga-

nisme gaat het langzaam vervallen tot koolstof 12, met een halfwaardetijd van 5768 jaren.

Wanneer dus van prehistorische vondsten van wezens het gehalte aan 014 wordt bepaald,

kan men de ouderdom terugrekenen.
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't Qetojtepke vaan St. - ehriojtyn
De heilige Christina ès de patroenes vaan de

joënkhèèd vaan Eèsjde. Ien de volksmoëngd zèèt
mer gewoen St. - Chrisjtijn en de jonges vaan 't

Joënkhèèd zegge ” 't Mèêtske vaan Eèsjde". Um
heur beeld ien de broënkprecessie te maoge draoë-

ge is altied veul belangsjtelling en de jonges hebbe
d'r hiel _get vuur uuëver. De plaotse wèërde Pings-
maondig op de algemein vergadering bie opbod ver-
koch.

't Zal 1919 gewèès zien dat Pieter en Koebus
dei taak vuur ziech opeisde. 't Waore twie oengaof-
scheideleke kameraote, joënkmaander, deep in de

viertig, dij 't beer en plezeer altied boeëve de vrolluj
geplaatst hawwe. Ze waore allebej lid vaan de to-

neel en muzikant ien de hermenie vaan de Graof oe

ze neet oengverdeensjtelek d'n alto bloze.
D'n Direkteur vaan de hermenie vongd ,t sjpie-

tig dat e dei twie noe ien de precessie moes rniesse;
alto's en cors, von e, maoëke precessiemeziek zoe
sjoen. "Meh ja,” zaag Pieter, "vuur zien noe op
'ne lèèftied gekoeëme dat ver aoch ins e "Mèèts-
ke” op oeze nak wille draoëge." A1 zal 't giepse
beeld vaan St. - Chrisjtijn hunne bloeddruk neet
umhoeg gejaog hebbe.

Broëlikzaoterdig öm ziéve oor, \vie ien de
sjtiegel de kaoëmere geschoeëte waore, ginge ze 't
beeld ien de kèrrek vaan Eèsjde vaan heure troen
hoeële um 't nao de Kèrrek vaan Breusj ` te hringe,
want vaan dao oet vertrok de processie.

Noe moot ger wèète tot Treeske, de zusjter
vaan de kapitein vaan 't Joënkhèèd, dèè zoeter-
deg zjus getrowd waor, en tot Pieter en Koebus
häör 't fèngste blömke vaan de gemejnte vonne en
wèè wèt es Treeske ien hunne tied groet genog waor
gewèès of ze aoch joonkmaan geblieve waore.

De broelof woert gehawe ien de café vaan Wul-
lem vaan Driesjke aon d'n Treechterwèëg. Pieter

en Koebus voeëlte ziech verpliech efkes te goeën
felisitere, ze keme er toch langs es ze St. - Chrisj-
tijn nao Breusj braachte.

Ze zatte “t beeld boete op de sjtoep wie ze

Treeske en de femielie 'n henneke ginge gèëve. Ze
woerde sjtevig getrakteerd, meh ja, wie mieër dat
ze drongke wie groeter woerd hunne doësjh. Es
mer bie Wullem vaan Driesjke nao boete loorde,
zoog mer aon d'n aandere kaant van de Maos op
Temejje de café Chez Dominique. En de joënk-
22

De heilige Christina is de patrones van de jeugd
van Eijsden. In de volksmond zegt men gewoon
Sint - Cbristijn en de jongens van de Jonkheid zeg-
gen ” 't Meisje van Eijsden". Er is altijd veel belang-
stelling voor om haar beeld te mogen dragen in de
bronkproeessie en del jongensnebben er heel wat
voor over. De plaatsen worden Pinkstermaandag
tijdens de algemene vergadering van de Jonkheid
bij opbod verkocht.

Het zal in 1919 geweest zijn, dat Pieter en Ko-
bus die taak voor zich opeisten. Ze waren twee on-
afscheidelijke kameraden, vrijgezellen, ver in de
veertig, die bier en plezier altijd boven vrouwen ge-
steld hadden. Ze waren allebei lid van de toneelver-
enjging en muzikant in de harmonie van de graaf,
waarin ze niet onverdienstelijk de alto bliezeu.

_ De dirigentvande harmonie vond het jammer dat
hij die twee nu in de processie moest missen: alto 's
en cors maken processiemuziekzo mooi. "Maar ja,“
zei Pieter, "we zijn nu op een leeftijd gekomen dat
we ook eens een meisje op onze. nek willen dragen."
Toch zal het gipsen beeld van Sint - Christina hun
bloeddruk niet omhoog gejaagd hebben.

Bronkzaterdag om zeven uur,toeninde Stiegelde
kamers afgeschoten waren, haalden ze het beeld
van zijn troon'in de kerk van Eijsden, om het
de kerk van Breust te brengen, want van daar u'ß
zou de processie vertrekken.

Nu moet uweten,dat Treeske,de zus van de Inmi-
tein van de Jonkheid, net die zaterdag getrouwd was
en dat Pieter en Kobus haar het fijnste bloempfp
van de gemeente vonden. Wie zal zeggen of ze alle-
bei vrijgezel gebleven waren als Treeske in hun iii
oud genoeg geweest was?

Het bruiloftsfeest werd gehouden in het cafév-
Willem van Drieske aan de Trichterweg. Pieter el
Kobus voelden zich verplicht even te gaan felici-
teren, temeer omdat ze er toch voorbij zoude:
komen als ze Sint - Christina naar Breust zouden
brengen.

Ze zetten het beeld buiten op de stoep en gingen
Treeske en haar familie een hand geven. Ze werden
stevig getrakteerd, maar ach, hoe meer ze dronken,
hoe groter hun dorst werd. Wanneer men bij Wil-
lem van Drieske naar buiten keek, zag men aan de
overkant van de Maas in Ternaaien het café Che:

Dominique liggen en de vrijgezellen wisten, dat het



“ier wiesse dat 't beer dao mer aon vief cent
III, terwijl 't hie toch nog altied 'n döbbelsje
hide. En met drei financieel zjoer daog vuur de
heg, waor *t daan zoe sjtorn es ze ziech op Ternej-
'pnog e paor oppe laamp ginge schödde?

`t Beeld van St. - Chrisjtijn naome ze mèt, vuur
làë geld wowwe ze dat dao get aonkeem. Wie Harie
nn Mèès, d'n uuëverèërder hun mit de sjloep uuë-
\Ier de Maos zat, zaag e: "En jonges, gaot d'r nao
Ternejje missionaris sjpuuële? Dink mer good
mon: um 10 oor gèèt de uuëvervaoirt tow en mör-
rage heb iech In'nne vrije zoëngdig." Nèê, dao zow-
we ze waol vuur oppasse.

Bie Chez Dominique waor 't nogal vaol: 't waor
doeve ienziette vuur Jemeppe. Ze sjtonge waol get
op te loore wie dao dei Hollandse kiesköp mèt *t
beeld van St. - Chrisjtijn de café ien keeme. Noe
moot gezaag zien: De Waole laope de Kèrrek neet
plat, meh vuur de Heèlige hebbe ze và'öl resjpek.
Trouwens 't beeld van St. - Chrisjtijn koesse ze.
't Sjteit ien de kèrrek van Eèsjde nèëve *t beeld van
St. - Gilis nao wèè ze eder jaor op beijvaoërt ginge
tiënge de vieflèèn. Nèê, 't beeld leete ze rusjtig
nèëve ut beffet stoeën op 't täöfelke, meh de
drèègers moesse 't oëngtgêlle. "Maossie Bosj",
reepe ze, "gier hebt ien den oeërlog mit de Pruus-
je gehawe en de Duitse keizer is noe nog bie uuch op
vekantie.” Pieter verdedigde ziech doer te zegge dat
e 4 jaor toneel gesjpà'öld haw vuur de Belzje vluch-
telinge. Ja, dat moes er daan mer 'ns bewieze en e
sjtuk vaan z'n rol opzegge.

Hèèt Pieter ziech noe verdaold of waor 't eksj-
pres, *t zal altied e raodsel blieve, meh e koeës
e sjtuk oet Graaf Robrecht van Vlaanderen oe ien
e de rol van Jan Breydel gesjpäöld haw. Mit 'ne um-
gedriejde biljartqueu zjweierde hiê doer de câfé
en reep: "Wat Wals is vals is! Wat Wals is vals is!
Doed aon de Frankiljonsl" Dat makde vuur de
Waole op Ternejje de maot vaol. Es Bet v.d.Klip-
pert hun neet tienge haw gehawe waor Pieter zoëng-
der brook aon ien de Maos terech gekoeëme. Noe
koes er 't good maoke mit 'n tournejj vuur de gaan-
se cåfé.

Doer al dei congsjternaotie waor Pieter en Koe-
bus d'n tied vergèèëte. De uuëvervaort waor tow! Ze
hebbe nog aon de bel getrokke. De hel op Ternejje
deende um d'n uuëvervêërder te roope, meh dêh
daag: "Iech hep hun gewacrsjowd, dat ze mer zien
dat ze vèërdig koëme.”

Ze sjtonge nog te belle wie ze ien Eèsjde de
trom hoerte roëngdgoeën. Meh gèène sjieem vaan
Harie van Mèês. "Wètste", zêèt Koebus, "de pre-
cessie kömt sjtrak doer d'n Treechterwêëg. Ver

bier daar maar vijf cent kostte en bij Willem
toch nog altijd een dubbeltje. Waren ze, met drie
financieel zware dagen voor de boeg, dan zo dom
als ze in Ternaaien nog een paar glaasjes naar bin-
nen gingen werken?

Het beeld van Sint - Christina namen ze mee:
voor geen geld wilden ze dat daar iets mee gebeu-
ren zou. Toen Harie van Mèès, de veerman, hen met
de sloep over de Maas zette, zei hij:_ "E_n jongens,
gaan jullie naar Ternaaien missionaris spelen? Denk
er goed om: om tien uur gaat het veer dicht en mor-
gen heb ik mijn vrije zondag." Nee, ze zouden wel
oppassen

Bij Chez Dominique was het nogal druk: er
werden duiven ingezet voorLJemeppe. Men keek er
wel van op toen er die Hollandse kaaskoppen met
het beeld van Sint - Christina het café binnenkwa-
men. Nu moet gezegd zijn: de Walen lopen de kerk-
deur niet plat, maar voor heiligen hebben ze veel
respect. Ze kenden trouwens het beeld van Sint -
Christina. Het staat in de kerk van Eijsden, naast
het beeld van St. - Egidius, naar wie ze elk jaar op
bedevaart gingen tegen slepende koorts. Nee, het
beeld lieten ze rustig op het tafeltje naast het buffet
staan, maar de dragers moesten het ontgelden.
"Maossie Bosjl” 1) riepen ze. "Jullie hebben in de
oorlog met de Pruisen geheuld en de Duitse keizer
is nou nog bij jullie op vakantie." 2ll'ieter verdedig-
de zich door te zeggen dat hij vier jaar toneel ge-
speeld had voor de Belgische vluchtelingen. Nou,
dat moest hij dan maar eens bewijzen door een
stuk van zijn rol op te zeggen.

Heeft Pieter zich nou vergist, of was het opzet,
het zal altijd wel een raadsel blijven, maar hij koos
een stuk uit "Graaf Robrecht van Vlaanderen",
waarin hij de m1 van Jen Breydel 3) gespeeld had.
Met een omgedraaide biljartqueu zwaaide hij in het
rond en riep: "Wat Wals is vals is! Wat Wals is vals
is! Dood aan de Franskiljonsl” Dat maakte voor
de Walen van Temaaien de maat vol. Als de waardin
hen niet tegengehouden had, zou Pieter zonder
broek aan in de Maas beland zijn. Nu kon hij het
weer goed maken door een rondje voor het hele café
te geven.

Door al die opschudding waren Pieter en Kobus.
de tijd vergeten. Het veer was dicht! Ze hebben nog
aan de bel getrokken, de bel die diende om de veer-
man te roepen, maar deze dacht: "Ik heb hen ge-
waarschuwd; dat ze nu maar zien hoe ze het op-
lossen.”

Zestondennogte bellentoen ze inEijsdende trom
hoorden rondgaan, maar Harie van Mèès liet zich
niet zien. "Weet je,” zei Kobus, "de processie komt
straks door de Trichterweg. We nemen Sint -
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pakke St. - Chrisjtijn en laope hie langs de Maos en
tiëngenuëver Oesj son de Waole Wiert weèt iech e
plaotske oe v'r doer de Moas kènne baoje en daan
sjleute vier oes dao bie de precessie aan.” A

Zoe gezaag zoe gedoeën. Oppe plaots oe ze
volgens Koebus de'n doertocht koesse probeere
waagde ze de precessie op. Hun zokke en hun
sjoon hawwe ze mèt de reisjtartele um de nak vaan
St. - Chrisjtijn geboëngde. Zoe get haw Eèsjde nog
noets belèèfd. De koerèëzel dèh de precessie oeë-
pent daach dat er Mozes mèt de Ark doer de zie
zaog trèkke.

Zieëker 'n hai' oor hèèt de precessie sjtop ge-
lèëge, ömdat mer eenvoudig neet wijjer koes vaan
de laach. Allèng de Pesjtoer laachde neet; er hèj
waol gesakkerd en gevlookt met `t Allerheeligsjte
ien z'n han. Koebus wow ziech droet trèkke en
vertelde dat die verrèkde Waole sjnaachs 't beeld
geklawd hawwe en dat zie 't mèt gevaor vuur èège
lèëve hawwe goeën trukhoeële. "Jac". zaag de
pesjtoer, "dat ruuk iech aon eure aossem.”

Es Broënkmaondig de hermenie de Pesjtoer
*n serenaad gèèt bringe zien Pieter en Koebus neet
debie

W Theunisse

›"„s '

Sint Christina in de bronkprocessie 1976.
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Christina en lopen hier langs de Maas. Tegenover
Oost, aan de Waole Wiert, weet ik een plek waar
we door de Maas kunnen waden en daar sluiten
\ve ons dan bij de processie aan."

Zo gezegd, zo gedaan. Op de plaats waar ze vol-
gens Kobus de doortocht zouden kunnen wagen,
wachtten ze de processie op. Hun schoenen, de
sokken erin, hadden ze met de veters om de nek
van Sint - Christina gebonden. Zo iets had Eijsden
nog nooit beleefd! De suisse, die de processie open~
de, dacht dat hij Mozes met de ark door de zee zag
trekken.

I I

Zeker een half uur stond de processie stil,
omdat men eenvoudig niet verder kón van het
lachen. Alleen mijnheer pastoor lachte niet; hij zou
liever gevloekt hebben met het Allerheiligste in
zijn handen. Kobus wilde zich uit de pijnlijke situa-
tie redden en vertelde dat "die verrekte Walen"
's nachts het beeld gepikt hadden en dat zij het met
.gevaar voor eigen leven waren gaan terug halen.
"Ja," zei de pastoor, "dat ruik ik aan jullie adem."

Als bronlcmaandag de harmonie de pastoor
een serenade gaat brengen zijn Pieter en Kobus er
niet bij

I ) Frans: la boche: de mof.
Maossie: van (over) de Maas.

2) De verslagen Duitse keizer Wilhelm II vluchtte
op 10 november 1918 naar Nederland. Hij passeer-
de de grens in Eijsden en verbleef tot zijn dood in
1941 te Doorn (Utrecht). In "Uit Eijsdens Verle-
den", juni 1979, derde jaargang nummer twee,
vindt u op pag. 22 u.v. een artikel hierover.

3) Jan Breydel.' moedige, trotse Vlaming uit "De
Leeuw van Vlaanderen” (1838) door Hendrik
Concience. Hierin wordt de strijd van de Vlaamse
burger tegen de overheersende Franse en Frans-
kiljonse ridders verhaald, met als hoogtepunt de
Vlaamse overwinning in de Gulden-Sporenslag bij
Kortrijk in 1302.
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Hier is begraven Anna/Hustyn Den - Huysvrouwe/saliger Urban Dodemoñt/Die - Gestoruen - Is - Den -

1 / (Se)ptember - 1638 - Bídt /(God)t voor- haer - ziele. Foto: John Wiersma
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Wapenschild, beladen met een eg. - Hier is / Begraven Ian Frambax / saliger schepen.' tot / Mechs - ende -
Mayken /Diriks die Gestoruen is / Den ........A()16.............Bidt Godt/ Voor Hare Sielen /

Foto.' John Wiersma
26



géent (u ze nog?

E.S.V. (Eerste Eijsdense Sportvereniging) 1928, voorganger van de voetbalvereniging Eijsden.

v.l.n.r.: 1.Michel Pachen; 2. Nandus Partouns; 3. Reneerke Wolfs; 4. Colla Pluijmekers; 5. Louis

Rompelberg; 6. Zjeng Schroen; 7. Jean Meertens; 8. Zjef Meertens; 9. Zjeng Schiffelaers;

10. Sjoke Partouns; 11. Toine Spauwen; 12. Albert Theunissen.
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34t Cu ze nog?

Foto 1933. Gemeenteschool van Mesch.
1. Gerard van Kan; 2. Hubert Klerks; 3. Chritien Vranken; 4. Henri Duijsens;5. Zjef Jöbses; 6. Louis
van Kan; 7. Michel Vranken; 8. ...................... 9. Gerard Beckers; 10. Frans Houten; 11. Hubert
Gilissen; 12. Mej. R. Kreemers; 13. Zjeng Beckers; 14. Pierre Weerts; 15. Melanie Nelissen; 16. Gerar-
dine van Kan; 17. Hubertina Weerts; 18. .............. 19. Lambert Vranken; 20. .......... Heuts; 21. Emile
Vranken; 22. Josephine Brouwers; 23. ........... Drummen; 24. Louise Homblen. 25. Anna Erken's;
26. Josephine van Kan; 27. Josephine Huijts; 28. Hubertine Klerks; 29. Maria Huijts; 30. Marie Hou-
ten; 31. Maria Beckers; 32 ............... ; 33 ......... . ...... ; 34. Antonia Drummen; 35. Jeanette van Kan;
36. Mia Nelissen; 37. Leonie Beckers.
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Stichting eijoøleno verleden
(opgericht 15 oktober 1975)

Secretariaat: Kerkstraat 13, Eijsden. (tel. 04409 - 2324)
Bankrelatie: Rabobank - Eijsden, nr. 11.50.9659!!

Amrobm - Eijsden, nr. 45.29.76.022
wilt U het werk van de aanhang fimnciëel steunen, aan 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 studerenden f 12,50) per kalenderjaar ontvangt U de uitgaven
"Uit Eijsdens Verleden" gratis.

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


