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Van de redactie

Het eerste nummer van Uit Eijsdens Verleden in het nieuwe jaar, 1999, biedt weer
veel te lezen en te zien. Kent u ze nog? toont een foto uit 1945 van de kinderen van
de familie Miessen. Kint g”r oes vertelle... gaat over een kapel die in Maarland
stond. Ze werd gebouwd in 1911 en afgebroken in de jaren zestig. Velen zullen zich
de afbraak nog kunnen herinneren. `

Uit het foroorchieflaat zien hoe het is gesteld met de kerkhofmuur aan het Vroen-
hof. Die muur is enkele jaren geleden gerestaureerd en de meningen over het
resultaat lopen uiteen. U kunt zich aan de hand van de getoonde foto's zelf een
oordeel vormen en misschien is het een aanleiding om nog eens langs de muur te
lopen als u in de gelegenheid bent om een wandeling te maken door de mooie,
historische kern van Eijsden.

Door plaatsgebrek ontbreekt de Limburger Koerier deze keer. Voor het Eijsdense
nieuws van zo'n 100 jaar geleden moet u helaas tot een van de volgende nummers
wachten. Wel vindt u de kroniek van 198? in dit nummer. Daarnaast is er de twee-
de aflevering over een van de vele wegkruisen die Eijsden rijk is. In de vorige
aflevering werd het kruis aan de Martinuskerk in Breust beschreven (UEV 79, pag.
20-21). Nu is het kruis aan de Boomkensstraat, bij drukkerij Spons, aan de beurt.

Uw bijzondere aandacht vraagt de redactie voor de volgende twee artikelen in deze
aflevering. Het eerste gaat over Joost Hendrik Tessenhuizen, een valsemunter uit
Eijsden, ter dood gebracht in Breda op 8 augustus 1721. Deze Tessenhuizen kwam
al eerder voor in Uit Eijsdens Verleden. namelijk in UEV 77, maart 1998, in een
bijdrage van W.A.I. Munier over de lidmatenlijsten van de gereformeerde gemeen-
te te Eijsden. Over de avontuurlijke levenswandel en het tragische einde van LH.
Tessenhuizen leest u meer in deze UEV 80.

Het tweede artikel dat volgens ons uw speciale belangstelling zeker verdient. heeft
tot onderwerp de schouten en schepenen van Eijsden in de periode 1596 tot en met
1661! 1663. Henk Boersma beschrijft daarin eerst het functioneren van de schepen-
bank van Eijsden in het algemeen en de functie van schout, schepenen, secretaris
en gerechtsbode. Vervolgens geeft hij een opsomming van de schouten die in de
beschreven periode in Eijsden in functie waren, gevolgd door een lijst van schepe-
nen uit die periode. Dat het samenstellen van dergelijke lijsten een waar monni-
kenwerk is, zal ieder die historisch onderzoek doet, kunnen beamen. Het artikel
wordt afgesloten met een groot schematisch overzicht van de ambtsperiodes van
alle beschreven schouten en schepenen.

Vermist

Op 14 maart 1986 werd in het stationsgebouw van Eijsden een monument voor
seinhuiswachters onthuld. In Uit Eijsdens Verleden hebben we daar ook aandacht
aan besteed. Hiernaast drukken we een artikel uit het Limburgs Dagblad af dat
toen verscheen. Veel mensen hebben zich indertijd ervoor ingezet om het monu-
ment te realiseren. Het was een aanwinst voor Eijsden. Helaas is het seinhuiswach-
tersmonument verdwenen! Niemand weet wat ermee gebeurd is. Navraag door de
Stichting Eijsdens Verleden had geen resultaat. Is het gesloopt bij het verbouwen
van het stationsgebouw tot v.v.v.-kantoor en politiepost, enkele jaren geleden?
En waar zouden dan de spullen gebleven zijn? Is het monument eerder al of mis-
schien later pas verdwenen? Wie weet daar van? Wanneer was het er nog?
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. Me_fl de handel op veilig gezet.

Wie inlichtingen kan geven wordt dringend verzocht even contact op te nemen
met iemand van de Stichting Eijsdens Verleden of met de gemeente Eijsden. We
gaan ervan uit dat er geen boze opzet in het spel is en dat de spullen in een of
ander magazijn of ergens op een zolder liggen en vergeten zijn. Met uw medewer-
king komen ze dan wel terecht.

Donatie 1999

Het is weer tijd om uw aandacht te vragen voor uw donatie voor het nieuwe jaar.
U vindt bij dit nummer een acceptgirokaart die al gedeeltelijk is ingevuld. Wij vra-
gen u daarmee uw bijdrage voor 1999 over te maken naar de Stichting Eijsdens
Verleden. Voor vijfentwintig gulden (meer mag natuurlijk ook) steunt u het werk
van de stichting en krijgt u de afleveringen van Uit Eijsdens Verleden van 1999
zonder verdere kosten thuisbezorgd. U kunt ook iemand een abonnement cadeau
doen. U betaalt dan vijfentwintig gulden en wij bezorgen het tijdschrift op het
adres dat u aangeeft. Misschien iets voor een vriend of vriendin die u een plezier
wilt doen? Of voor een familielid dat buiten Eijsden woont en zo verbonden kan
blijven met de “thuisbasis”? We hopen dat we ook dit jaar weer op uw steun
mogen rekenen. Zonder uw bijdrage kan de Stichting Eijsdens Verleden haar werk
niet doen.

Adreswijziging

Het komt helaas een enkele keer voor dat een boekje niet, of op een verkeerd adres
bezorgd wordt. Dat kan natuurlijk komen door een fout in het adressenbestand of
doordat er iets fout gaat bij de distributie. Soms ligt de fout niet bij ons maar is
een abonnee van adres veranderd zonder dat wij dat weten. Wij vragen u daarom
dringend om bijvoorbeeld bij verhuizing de adreswijziging aan de stichting door
te geven, opdat wij voor onze abonnees alles correct kunnen blijven afhandelen.

Correctie

In het vorige nummer, UEV 79, staat een foto van de jubilerende Mariacongregatie
uit 1924. Op pagina 14 staat een lijst met namen. Het samenstellen van zo”n lijst is
een heel karwei en het gebeurt met de grootste zorvuldigheid. Toch is er een fout
ingeslopen. Omdat het om een heel bijzondere foto gaat, willen we de fout herstel-
len door de hele pagina opnieuw te laten drukken en los bij dit nummer te voegen.
U kunt de losse, verbeterde pagina 14 in het vorige nummer leggen of inplakken
op de plaats van de oude pagina 14. Zo hebt u altijd de juiste namenlijst bij de
foto.

Tenslotte

Wij hopen dat ook dit nummer u weer zal bevallen en we wachten graag
uw reacties af.

De redactie
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Schouten en schepenen van Eijsden in de periode
1596 tot en met 1661 (1663)

Vanaf de middeleeuwen tot aan de inlijving bij Frankrijk per 1 oktober 1795
was bestuur en rechtspraak in de heerlijkheid Eijsden in handen van de plaat-
selijke schepenbank, een college bestaande `uit één schout, veelal zeven of
veertien schepenen, een secretaris en een of meer boden. De leden werden
benoemd door de landsheer of zijn leenman, en bleven veelal tot aan hun
dood in functie. Zij behoorden tot de lokale elite en hadden merkbare
invloed op het wel en wee van een gemeenschap. Veel van deze gezagsdra-
gers waren familie van elkaar; soms ging het ambt over van vader op zoon.

Schepen kist of komp voor het
bewaren van de archieven (van
Meerlo) uit 1645.
Foto. H.L. Mordang, Rijksarchief
Limburg Maastricht.

Het onderzoek naar schouten en sche-
penen geeft inzicht in de plaatselijke
gezagsverhoudingen en de status van de
onderscheiden families. Het onderzoek
wordt zeer bemoeilijkt door het ontbre-
ken van lijsten waarop de namen van de
betreffende personen zijn vermeld.
Slechts door het raadplegen van een
groot aantal archiefbescheiden van
velerlei aard is het mogelijk deze lijsten
samen te stellen. Deze bijdrage wil daar-
in voorzien voor de periode 1596 tot en
met 1661. In eerst genoemd jaar werd
Jean Guillaume de Lamargelle, verheven
tot heer van Eijsden, in laatstgenoemd
jaar kwam Eijsden, als souvereiniteitsge-
bied, als gevolg van de uitvoering van

.1. - 11.. .p

het zogenaamde Partagetractaat, onder
de machtsfeer van de Staten-Generaal
der Verenigde Nederlanden.

Gebiedsomschrijving

De heerlijkheid Eijsden omvatte het
dorp Eijsden (Vrijheid), Laag-Caestert
en gedeelten van Breust, Hoog-Caes-
tert, Moerslag, Libeek, Sint Geertruid,
Herkenrade, Bruisterbosch en Eckelra-
de. Eijsden had een gemeenschappelijk
buitengrens met Breust c.a.. Binnen die
gemeenschappelijke buitengrens lag
nog Oost. Breust en Oost waren zelf-
standige heerlijkheden die niet onder
de machtssfeer van Eijsden vielen. De
vrije rijksheerlijkheid Breust was in
bezit van het Luikse Sint-Martinus
kapittel, de heerlijkheid Oost behoorde
tot het land van Dalhem. Zij hadden
ieder hun eigen schepenbank( 1). Oost
overigens pas sedert 1608.

Landsheren en lokale heren

Eijsden was een Limburgs leen van de
heer van Valkenburg dat in 1364 in
bezit kwam van de hertog van Brabant.
Eijsden bleef in bezit van de hertogen
van Brabant tot in 1661. Na de 80-jari-
ge oorlog (1568-1648) tussen de Span-
jaarden, als erfopvolgers van de herto-
gen van Brabant, en de Republiek der
Verenigde Nederlanden, werd Eijsden
in het verdelingsverdrag van 1661 [Par-
tagetractaat) toegewezen aan de Repu-
bliek der Verenigde Nederlanden. Dit
had vergaande gevolgen Voor wat
betreft de godsdienstige signatuur van
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de ambtsdragers. Zij behoorden allen
gereformeerd te zijn. De daadwerkelijke
uitvoering daarvan werd in 1663 gere-
aliseerd. In het overwegend katholieke
Eijsden zal dat zwaar zijn gevallen.
De heerlijkheid Eijsden was sedert 11
februari 1592 in bezit van Marie Huyn
van Amstenrade, echtgenote van Iean
Guillaume de Lamargelle. Op 1 okto-
ber 1596 werd De Lamargelle verheven
tot heer van Eijsden. De verapncling
werd ingelost gedurende de periode
1610-1626. Na zijn overlijden in ca.
1626 werd zijn zoon Arnold de Lamar-
gelle op 4 augustus 1626 door de
Spaanse koning met de heerlijkheid
beleend. Arnold, de bouwer van het
kasteel van Eijsden (1632), was
gehuwd met Margaretha Anna Fran-
cisca van Bocholtz. Arnold overleed in
1671, Margaretha in 1697(2).

De inrichting van het
plaatselijk bestuur

De schepenbank van Eijsden

Een schepenbank, de naam schijnt ont-
leend te zijn aan het gestoelte waarop de
schepenen zitting namen, was een colle-
ge van bestuurders en rechters die hun
functies uitoefenden binnen het rechts-
gebied waarvoor ze waren aangesteld,
i.c. de vrijheid en heerlijkheid Eijsden.
De schepenbank werd voorgezeten door
een schout, die echter als zodanig geen
deel uitmaakte van de schepenbank;
bovendien zat hij bij de zittingen op een
stoel! Een secretaris en één of meerdere

gerechtsboden completeerden het
geheel. In volledige samenstelling
bestond de schepenbank van Eijsden uit
een schout, zeven schepenen, een secre-
taris en twee gerechtsboden.
De functie van een schepenbank was
tweeledig. Op de eerste plaats sprak
men recht als gedelegeerde van de heer
van Eijsden. In dit verband werd het
college dan vaak als zijnde “justitie”
aangeduid. Ten aanzien van de
bevoegdheden in deze wordt onder-
scheid gemaakt tussen schepenbanken
met lage en hoge jurisdictie. Schepen-
banken met hoge jurisdictie konden
een doodvonnis uitspreken en laten
uitvoeren. De schepenbank van Eijs-
den had die status. De Eijsdense galg
stond, ter afschrikking (en gebruiks-
klaarl), op een van de heuvels achter
Mariadorp in de richting van Mesch.
De galg werd niet noodzakelijkerwijs
ingezet bij het voltrekken van dood-
vonnissen. De vermeende heksen die
in 1609 en 1613 werden gevonnist
belandden bijvoorbeeld op de brand-
stapel(3). Bij rechtszaken fungeerde de
schout als openbaar aanklager en de
schepenen als rechters. Zij konden zich
(tegen betaling) laten bijstaan door
rechtsgeleerden enfof schepenen van
naburige banken. De schout was
tevens verantwoordelijk voor de uit-
voering van de vonnissen. Een (vermo-
gendel) veroordeelde kon in beroep
gaan bij het hoofdgerecht te Valken-
burg (eerste instantie) en in tweede
instantie bij de Hoge Raad van Bra-
bant te Brussel. Schout en schepenen

De gerechtsroede van Nuth in het Rijksarchief in Limburg, met details van top
en handvat.
Foto's: Studio Harry Paping, 1996.



Nummer

80,

maart

Il999

Uit Eijsdens Verleden

van Eijsden kwamen minstens één keer
per veertien dagen bij elkaar op de
zogenaamde tordinaris dach van recht”
waarop de ingezetenen hun zaken kon-
den voorleggen. Daarenboven werd
driemaal per jaar (na Driekoningen, na
Beloken Pasen en op Sint-Remigius-
dag) een (soms meerdaagse) bijeen-
komst ('voogdgeding*) belegd waarbij
de aanwezigheid van gezinshoofden
werd verondersteld. Mogelijk werden
kleinere bijeenkomsten in de lokale
herberg gehouden. Grootschalige bij-
eenkomsten werden waarschijnlijk in
de openlucht gehouden bij de zoge-
naamde dingbank. De Eijsdense ding-
bank was gelegen in de Rechtestraat
(nu: Diepstraat)(4). Wanneer de sche-
penen in vergadering bijeen waren
werd ten teken daarvan een gerechts-
roede (justitiestaf) uitgehangen als ver-
beelding van de rechtsmacht. Zo wisten
de inwoners dat er recht werd gespro-
ken. In Oirsbeek was de gerechtsroede
een roodgeverfde doornen stok, van 1
UZ meter lengte, aan de top met gou-
den eikels beladen(5).

Op de tweede plaats voerde ze het
bestuur over het rechtsgebied. Daarbij
lieten ze zich bijstaan door tal van func-
tionarissen met specifieke taken (overi-
gens vaak weer aangewezen uit hun
eigen geledingen), zoals bijvoorbeeld
burgemeesters, landmeters en belasting-
inners. In deze functie zorgden ze dus
voor allerlei openbare taken, zoals het
beheer over de wegen en de gemene
gronden, het bekendmaken van wetge-
ving, onderwijs, het innen van belastin-
gen, beheer over de gemeentelijke
financiën en eigendommen.
Van de beraadslagingen en handelingen
die de schepenbank verrichtte werden
protocollen vervaardigd die bewaard
werden in de schepenkist of komp (6).
Schout en schepenen, alsook de overi-
ge ambtsdragers binnen Eijsden, wer-
den benoemd door de heer. Op zijn
commissiebrief werden ze na beëdi-
ging door enige leden van de schepen-
bank in hun ambt aanvaard (7). Bij
overlijden van hun heer waren ze ipso
facto ontslagen van de door hen afge-
legde eed en dienden zij door de
opvolger opnieuw te worden benoemd
en beëdigd. In de praktijk blijven een-
maal benoemde functionarissen

gewoon in functie. Het waren in feite
benoemingen voor onbepaalde tijd.
Wanneer bijvoorbeeld in 1626 Arnold
de Lamargelle zijn overleden vader
opvolgd als heer van Eijsden blijven
allen in functie. Wel wordt nog eens
door ieder lid afzonderlijk in een (uni-
form) schrijven vastgelegd dat men
loyaliteit betuigd aan de nieuwe heer
en men zich bewust is dat continu-
ering een gevolg is 'van de milde ende
goedertieren handt” van de nieuwe
heer, een en ander Ltot derselfs weder-
roepen' en uiteraard geen weerstand te
bieden als de heer tot dit laatse mocht
overgaan, hetgeen natuurlijk niet voor-
kwam (zie de handtekeningen die bij
deze gelegenheid werden gezet).
Of voor het verkrijgen van al deze
ambten betaald moest worden, is niet
bekend. Het waren in ieder geval
lucratieve posten. Zij brachten aardig
wat geld op als vergoeding voor de
verrichte handelingen.

De schout

De schout, meestal scholtis of schouteth
genoemd (ook wel 'officier-'L was de
persoonlijke vertegenwoordiger van de
heer. Als zodanig was hij de voorzitter
van de schepenbank. Bij zijn afwezig-
heid, of het tijdelijk vacant zijn van de
functie, werd hij vervangen door ofwel
de oudste schepen of de zogenaamde
stadhouder of, later, de zogenaamde
substituut schout. Zo was bijvoorbeeld
in 1607 Ian Terffs stadhouder, in 1626
mr. Christiaen Lamberts (tevens sche-
pen) en Gratiaen Danckers substituut
schout in 1628.
In de aanstellingsbrieven werd geen
gewag gemaakt van een bepaalde ambt-
stermijn. Het waren in feite benoemin-
gen voor het leven, die meestal pas ein-
digden door overlijden van de betrokke-
nen (zie bijvoorbeeld I-Ienrick Peter-
mans, overleden in 1603, l-lenrick
Schrouijn, overleden in 1605/6, Peter
Petermans, overleden in 1655). In één
geval werd de schout wegens disfunctio-
neren uit zijn functie gezet (Peter Peer-
bouijms), in een ander geval vanwege
twist met de heer (mr. Emondt Pleunus
Aphernon). Bij overlijden van hun heer,
bleven de schouten in de onderhavige
periode gewoon in functie, en nam de
nieuwe heer hun aanstelling over.
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'Wy Jehan van Lamarzeííe, heere der 'Vrijheyt van Zysden etc doen condt eenen yegeíychen [iedereen] die deseívz'chen woordighen suffen

sz'en oft hooren fasen, dat alsoo doer daflïjvichey't [sterven] vanwííen Hendriekietermans (die godt ontferme), in sijnen [even sehoftz's der

vrzjhetj't 'Ey'.sden, het schoítisampt der seíver vnjhey't is vacerende [onóeeet]I ende dat wij' vuy't.. .merckeíijcke [aanzienâjlèe] redenen, ende

sonderh'nghe [in het htjzonder] tot voerderinghe vande justttte [om rechtsgang nwgeíjfç te maken] ende.. .meijne regeringhe [Bestuur] van onse

goede ondersaeten [onderdanen] ende poorteren [poorters], oij'cl'ç tot conservatie van hunne oude privííegíen [rechten] ende hercoomen, ende

onsejunsdzette, hevinden nuth ende nootefjcßen [nuttig en noodzakeí'y'kl, eenighe vanden ondersaeten daertoegequaüfieeert stjnde van t

voerschreven schoítis ampt in píaetse vanden (esten aflífivighen, te versien [een geschikt persoon aan te wijzen afls sehoftis],

waer omme voorst dat wg', ooge nemende op t ghene voer-schrevenzs [geíet op het vorenstaande] ende om t goedt rappoert [versíag] d weícß

ons ísgedaen van den persoon ende instantie van .'I-íendricKSehroun, poorter ende ingesetenen [inwoner] onser vrijheyt, ende dat wij'genoech

onderricht stj'n [hekend met], densefven Schroun hem aíty'ts [usteh'jclien ende getrouweh'j'cken [eerízjken getrouw] gedraegen te hehhen soo in

onsen regardt [ten opzicht van mijl, aß mittegemey'ne innegesete ende poorteren der voerschreven onse vrijheij't,
heßhen densefven [Schroun] mits desen gegundt ende gunnen [henoemd tot] t voerschreven schoítisampt, met aííen aßul'efçen preenunentíen,

ergernpten, rechten ende emofumenten t voerschreven schoítísampt van outs toestaende [met afíe pfichten en rechten], miz noch mere

gehjekt seíve hy'de afiestorven [overfeden] ondersaeten, (ofleíijek ende wetteíij'cfçen is hedient geweest.
Mits aßuícfçen conditie ende restrictie [onder de voorwaarden] dat den voerschreven Schroun, van affe saecfçen.. .ofte...de gemeij'ne rezgeh'nge

he ende poíieíe, ofte anderssz'nts t voerschreven ampt eenichssints hetrefifende hoedanieh dije oij'ekwesen machte, egey'ne vu'y'tgenornen
[zonder uitzondering], safgoede correspondentie houden [in goede verstandhouding Eíijven]j metten heere ende (m) Flmßrosio ßooms,

raedt ende pensionaris van haren hooeheden van Lutjefçende CBrahant, geordineert [verôít'j'vende] 6z`nnen der stadt Maestrieht.
Den wel'cken van hem stellen voer eenen toesindere ende assistent, inder veugen dat den voerschreven .Schroun van tghene sijne

administratie eenichssints machte raelšen, mjet en sall mogen doen ofte [aetenI sonder voergaende raedt, ende advy's
vanden voerschreven pensionaris de ßooms.
Affes wedewoordeíijc/'Qende hij prou.. affeen.

50e saf den overschreven `Schroun den hehoerh'jclšçn eedt doen in onse hande, ende in tegenwoordiehefit van onse schepenen. Trout moraz.

Aldus gedaen Binnen onsen huzjse van Maastricht, in denjaere sethtenhondertvijfseventhien daegen indt oogstmaendt.
Orreondt hehhen desen tegenwordighen onderteeekent ende gesegeít met onse gewoonh'jcke hanteelien enden zegeí.

je??ßémer??
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De schepenen

De schepenen zijn de eigenlijke
bestuurders en rechters van de heer-
lijkheid Eijsden. Ook zij werden klaar-
blijkelijk voor onbepaalde tijd
benoemd (zie bijvoorbeeld Ian Rutten
de oude, Ian Sijmen, Willem Mieckens,
Willem Hoffen en anderen). Overlij-
den, vertrek en persoonlijke omstan-
digheden bepaalden dus voornamelijk
de ambtsduur. De eisen die aan adspi-
rant schepenen werden gesteld zijn
niet vastgelegd, maar men kan zich
voorstellen dat loyaliteit ten opzichte
van de heer, welstand, onbesproken
gedrag, kennis van zaken, bereikbaar-
heid en leeftijd zaken zijn die daarbij
een rol speelden. Alleszins aardig zijn
wat dat betreft een aantal spreuken die
Ian Petermans, de toenmalige secreta-
ris van de schepenbank, neerschreef in
een overdrachtsregister om schout en
schepenen tot nadenken te sternmen
bij de uitoefening van hun taken:
“amor vincit omniaj (liefde overwint
alles) en “Recht doen is cunst, Dijen
dat doet sonder gunst, Den arrnen als
den rijcken, Dijen mach men bij den
vromen gelijcken>(8}.
In de periode 1596 t/rn 1661 waren
meestal 5 of 6 schepenen in functie,
alleen in het begin van de zeventiende
eeuw waren er kortdurend 7 schepe-
nen in functie zoals ook gedurende
een groot gedeelte van de periode
1630-1655 toen schout Petermans
tevens het schepenampt vervulde.
Henrick Schrouijn is de enige schepen
die later schout werd. Schout Henrick
Petermans was tevens secretaris van
Eijsden.

Secretaris en gerechtsboden

In verband met de schepenbank zijn
nog twee functionarissen van belang:
de secretaris en de gerechtsbode. De
secretaris moet als een van de belang-
rijkste schepenbankfunctionarissen
worden gezien. Hij voerde de registra-
tie van alle schepenbankactiviteiten en
gaf, indien gewenst, afschriften. De
gerechtsbode (in Eijsden waren er
twee) was belast met het afgeven van
lastgevingen, het overbrengen van
berichten, het bijeenroepen van de
schepenbank, de orde handhaving

al* 17" á /í/ øëífffft-fwM-fifråâ
'len-_; gaf/5 54541 Hifi ,Ã

fåey “be/wíl, .54W

.4
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'n _* u 74.2,w

'was om siïfaa. /
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Handtekeningen van de leden
van de schepenbank van Eijsden
in 1626 (LvO 4954, lias 1626).
Van boven naar beneden: schout
Emondt Pleunus Aphernon, sche-
pen en secretaris Chritiaen Lam-
berts, dit is het hanteecken van
Jan Rutten (schepen)I schepen Sij-
men Hallers, schepen Jan Sijmen.
schepen Jan Lamberts, schepen
Willem Mieckens, Jan Walpots
bade (gerechtsbode) en gerechts-
bode Jan Blaes.
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tijdens bijeenkomsten, maar soms ook
met het huisvesten van gevangenen.
Beiden ontvingen ook hun commissie-
brieven van de heer en dienden voor
de schepenbank een daartoe geëigende
eed af te leggen(9) .

Van heren die komen en
gaan

In de periode 1596-1661 kende Eijsden
twee landsheren die elkaar bij voortdu-
ring de macht betwistten: de Spanjaar-
den en de Staten-Generaal der Ver-
enigde Nederlanden. Achtereenvolgens
waren de heersers: de Spanjaarden
1596-1632, de Staten-Generaal der
Verenigde Nederlanden 1632-1635,
opnieuw de Spanjaarden 1636-1644,
weer de Staten-Generaal der Verenigde
Nederlanden 1644-1648, de daarop
volgende periode 1648-1661 omstre-
den, maar in de praktijk onder de
macht van de Spanjaarden, tenslotte
na 1661 (in de praktijk 1663): defini-
tief onder de macht van de Staten-
Generaal der Verenigde Nederlanden
tot aan de inlijving bij de Franse Repu-
bliek per 1 oktober 1795 (na een eer-
dere bezetting door de Fransen in de
periode 1672-1687)(10).
Voor de bevolking betekende dat e'én
brok ellende: plunderingen, inkwartie-
ringen, vernielingen, het leveren van
goederen en betaling van vrijgelei-
des(1 l). Kerkelijk gezien betekende
een en ander dat bij de Spanjaarden de
katholieke religie bevoorrecht werd, en
onder het bewind van de Staten-Gene-
raal de gereformeerde godsdienst;
staatkundig gezien betekenden die ver-
anderingen van machthebbers ook het
zogenaamd verzetten van de wet. Daar
wordt mee bedoeld het veranderen van
de staatsmachinerie en in het bijzon-
der het vastleggen in reglementen, dat
alle bestuurders (waaronder schouten
en schepenen) en ambtenaren (hieron-
der mede te verstaan secretarissen,
bodes, schoolmeesters etc.) van gelijke
religie dienden te zijn als waar de
landsheer voor staat. Dus onder Staats-
bewind moesten zij gereformeerd zijn,
en onder Spaanse vlag katholiek. Het is
begrijpelijk dat onder deze condities
het katholieke Eijsden, met een katho-
lieke heer, zich onder Staatsbewind
weinig gelukkig voelde. In de periode

1596-1661 kwamen de Staatsen twee-
maal aan de macht, in 1632 en in
1644. In beide gevallen werd de machi-
nerie om de wet te verzetten in gang
gezet, tot op het hoogste niveau. Zoals
uit de overzichtstabel bij dit artikel
blijkt, lukte het de veroveraars niet om
daadwerkelijk de zittende bestuurders
en ambtenaren te vervangen door hen
die de gereformeerde religie aanhin-
gen. Zij bleven gewoon in functie. Dat
is vooral een gevolg van de invloed van
de heren van Eijsden.
Pas na de ratificatie van het Partage-
tractaat (van 26 december 1661) op 16
december 1662, waarbij Eijsden, met
uitzondering van Navagne en omge-
ving dat onder Spaanse bewind bleef,
in Staatse handen kwam, werd de wet
daadwerkelijk verzet. Op 24 oktober
1663 kwam het nieuwe, volledig gere-
formeerde college van schepenen bij-
een. Hiermee is het tijdsbestek van
deze bijdrage overschreden( 12).

Schouten en schepenen van Eijsden
De hierna volgende lijsten van schou-
ten en schepenen van Eijsden in de
periode 1596-1661 (1663) werden met
name gereconstrueerd aan de hand
van een groot aantal Overdrachtsregis-
ters en Gerechtsrollen van de Eijsdense
schepenbank die bewaard worden in
het Rijksarchief Limburg te Maastricht
(13). De biografische aantekeningen
bij de personen werden verkregen door
het combineren van een groot aantal
detailgegevens (14).

Chronologische opsomming
van de schouten van Eijsden
1596-1661 (1663)(15)

Hen(d)rick Petermans, schout 1588-
overlijden 1603, secretaris 1590-1601,
brouwer, geb. ca. 1560, woonde achter-
eenvolgens te Eijsden (1586), Caestert
(1595) en tenslotte weer te Eijsden,
eerst in de Neerstraat (1596) later in
een huis met brouwerij in de Rechte-
straat (1595), is “op ten wech van Brus-
selt jamerlijke bleven, (=overl.) op 22
juni 1603. Dat “jamerlijke bleven' zou
kunnen duiden op een niet natuurlijke
doodsoorzaak. Gehuwd met Iehenna
Moulingen, overleden te Eijsden op
19-7-1622 blijkens opschrift bewaard
gebleven grafsteen (16).

Henrick Schrou(ij)n, schepen 1594-
1603, schout 1604-overlijden 1605/6,
woonde in Caestert, overl. eind 1605
begin 1606, tr. Catrina Pelsers. Zijn
aanstellingsbrief dateert van 17 augus-
tus 1605 (zie transcriptie).

Guiljame de Criton (Guilhem de
Cretton), schout 1607-1610. Blijkens
verklaring van jean de Lamergelle is
hij sedert 23 april 1607 in zijn functie
benoemd.

Peter Peerbouijm, schout 1611-1613,
woonde in Caestert, tr. Maria, een
dochter van Ian Tosses en Medt
Mochers. Hij werd wegens disfunctio-
neren uit zijn functie ontheven. Sche-
pen Ian Rutten speelde daarbij een
overheersende rol( 17).

mr. Emondt Pleunus Aphemon, schout
1614-1628. Hij leefde in onmin met de
heer van Eijsden en werd uit zijn func-
tie ontheven(18).

Peter Petermans, schout 1630 (er is een
eedsformulier van 23-4-1635 bewaard
gebleven)-overlijden 1655, schepen
1630-overlijden 1655, notaris, geb.
Eijsden ca. 1590, eigenaar en bewoner
van het ouderlijk huis te Eijsden aan
de Rechtestraat, overl.. ca. november
1655, zoon van Hendrick Petermans
(zie hiervoor) en Iehenna Moulingen,
tr. Breust 25-11-1619 Gertrudis Wael-
pots, overl. na 1663, dr. van Leonardus
Waelpots en Maria Leenen.

Leonard (Lennerr) Petermans, schout
1655 (eedsaflegging op 26-11-1655)-
1663, 1674-1680, geb. Eijsden, ged.
Breust 28-5-1628, brouwer, groot-
grondbezitter, overl. Oost ca. 1693,
zoon. van Peter Petermans en Gertru-
dis Walpots (zie hiervoor), tr. Anna
(Iehenna) Husting, ged. Mesch 31 - 10-
1633, overl.. Oost 23-6-1719, dr. van
Gerardus Hustin en Nelen Voncken.
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Alfabetische opsomming van
de schepenen van
Eijsden 1596-1661 (1663)

Gilis Ba(e)lmans (ook: Boesmans),
schepen 1607- 1609.

Christiaan Cluesens, schepen 1658-1663.

Wolter Dammerer, schepen 1640-1644.
Op 26 augustus 1642 vraagt hij de heer
om ontheven te worden uit zijn functie.

Simon Daijsincx (Duijsens), schepen
1630-1651, woonde te Herckenrade, tr.
Nelen Bresseurs.

Dericlc janssen Elsloe, schepen 1644-
1656, tr. Iehenna, weduwe van Ian
Ieuckens.

Claes Frambaclis, schepen 1652-1663.

Willem Frambachs, schepen 1655-1663.

Gelen Ian Gelens, schepen 1601-1605,
woonde in Herckenrade.

Sijnton Hallers, schepen 1611-1648,
brouwer, bewoonde een huis te Eijsden
op de Kreeflcuil, zoon van Sijmon Hal-
lers en Nijes N.N. (zij tr. 2. Lins
Peters), tr. Catharina Pelsers.

Willem Hofi'en, schepen 1630-overlij-
den ca. 1639, bewoonde een huis te
Eijsden aan de Peter Geretsstraat, tr.
N.N..

Peter Holtappel, schepen 1639 (eedsaf-
legging 19 augustus 1639)-1649,
woonde te Sint Geertruid, tr. Elisabeth
Aerts (zij hertr. Ian Putmans).

mr. Christiaan Lamberts, licentiaat in
de rechten, schepen 1619-1628, secre-
taris 1626-1628, drossaard van het
graafschap Gronsveld, zoon van Tous-
saínct Lamberts, maasschipper, en
Margaretha Walpots, tr. Iehenna
Donckert.

Ian Lamberts (Lambiers), schepen
1626-1648, zoon van Toussainct Lam-
berts, maasschipper, en Margaretha
Walpots, tr. Breust 28-1 1- 1636 Maria
(Nelen) Schroen.

Willem Mieckens (Meerkens), schepen
1626-over1ijden ca. 1639, tr. Berbera
Vrancken, overl. voor 18-1-1640.

Ian Moalingen, schepen 1603-1605.

Henrick Oest, schepen 1601-1609,
woonde in Sint Geertruid, zoon van
Sacharias Oest en Meijcken Calden-
borch.

Leen (Lena(e)rt) Paclien (Paes, Pacli),
schepen 1594-1625, tr. Lijssen Dassen
(hij is een zwager van Leen Walpots).

Peter Petermans, schepen 1630-overlij-
den 1655 (zie hiervoor onder lijst met
schouten).

lan Reijer(s), schepen 1607-1609.

lan Rutten (RathJ de oude, schepen
1594-overlijden 1628, geb. te Eijsden
ca. 1537, overl. Eijsden 7 mei 1628 blij-
kens opschrift bewaard gebleven graf-
steen, zoon van Ian Rutten en Nelcken
Verklenen, tr. (l) Anna Thiewis van
Oost (Oest), overl. ca. 1580, weduwe
van Gheurt Petlons, tr. (2) Sophia
Mieckens, geb. ca. 1540, dochter van
Lijns Mieckens en Nenne NN., wedu-
we van Ien Schamperts, zoon van
Leben Schamperts en Anna Huijnen.

Ian Ratten (meestal: Ruth), schepen
1630-overlijden 1661762, secretaris,
geb. Eijsden ca. 1584, testeert 24
december 1661, overl. ca. 1662, zoon
van Jan Rutten (zie hiervoor) en Sop-
hia Mieckens, tr. (1) Margeratha Tos-
sainct Lamberts, overl. ca. 1635, doch-
ter van Toussainct Lamberts (zie hier-
voor), maasschipper, en Margaretha
Walpots, tr. (2) Agnes Oist, weduwe
van Gilles de Herve.

Matthijs (Thijs) Schamperts, schepen
1611-overlijden 1621, bewoonde een
huis te Eijsden op de Langstraat en
bezat een huis te Eijsden aan de “dinck-
banck', overl. 1621, zoon van Frambach
Schamperts en Meicken van Bergen-
huizen, tr. Catharina Dederickx Cloot
(Cloeten) (zij tr. 2. Gaspar Rhoe).

Henriclc Schrouijn, schepen 1594-1603
(zie hiervoor onder lijst met schouten).

Ian Sijmen den jonge genaamd Ionck-
hans (Ian Sijnions), schepen 1611-
overlijden 1629i30, geb. Eijsden ca.
1565, bewoonde een huis te Eijsden op
de Vroenhof, testeert 20 april 1618,
overl. te Eijsden tussen 1-3-1629 en
10-4-1630, zoon van Ian Sijrnen “der
jonge Hans” en Griet NN., tr. (1)
Christina, dr. van Guerdt der Molener
en Clara Pelsers en (2) Cornelia
(Nelen) Peter Duemensdochter, overl.
Eijsden ca. 1642 (hij heeft een schoon-
zoon Peter Huijnen de jonge en als
zwager Ian Hallers).

Niclaes (Cloets) Spauwen (Saawen, van
Spauwen), schepen 1594-1610, maas-
schipper.

Paeqae (Pasqae) Vincent (afivisselend:
Paecqz en Vincent), schepen 1650
(eedsaflegging 7-5-1650)-overlijden
1658, eigenaar en bewoner van een
huis aan de Maas, overl. Eijsden
12-9-1658, zoon van Vincent Paecque,
tr. Aleth Knubben.

Gerard Vrancken, schepen 1652-1663.

Ian Walpats (Waelpots), schepen 1650-
1663.

Matthijs (Thijs) Walpots, schepen
1594-1607, overl. voor 14-3-1615, tr.
Beatrix Vonck.

Henk ].L.M. Boersma
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Schouten en schepenen van Eijsden in de periode 1596-1620
15 16
96 97 98 99 00 O1 02

Henrick Petermans x x x x x
Niclaes Spauwen
Jan Rutten
Leen Pachen
Matthijs Walpots
l-ienrick Schrouijn
Henrick Oest
Gelen Gelens
Jan Moulingen

. Guiljame de Criton

. Jan Reijers

. Gilis Bo(e)lmans

. Peter Peerbouijm

. Jan Sijmen jr. gen. .lonckhans

. Sijmon Hallers

. Matthijs Schamperts

. Emondt Pleunus Aphernon

. Christiaen Lamberts
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Schouten en schepenen van Eijsden in de periode 1621-1640
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22. Peter Petermans
23. Simon Duijsincx
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Schouten en schepenen van Eijsden in de periode 1641-1663
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254.
11. W.A.I. Munier, Enkele merkwaardige documenten uit de moeilijke jaren in de geschiede-
nis van de heerlijkheid Eijsden (cedulen 1627-1639), in: UEV 34 (1986), pag. 4-11 (deel 1)
en UEV 35 (1986), pag. 4-9 (deel 2).
12. Zie 10.
13. Nagezien werden met name: LvO 4954, 5126, 5211, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226,
5249, 5252, 5324, 5325, 5326, 5327, 3523, 5329, 5330.
14. Eerder verschenen van mijn hand: De Bestuurders en functionarissen van het Kanton
Eijsden (1796-1800), in: Limburgs Tijdschrift voor Genealogie (21), 1993, pag. 83-94 en
Burgemeesters, wethouders en raadsleden van Eijsden die hun ambt uitoefenden tussen
1800 en 1900, in: UEV 19 (1982), pag. 4- 16.
15. De aangegeven ambtstermijnen zijn met name ontleend aan diverse overdrachtsregisters
en rolregisters van de schepenbank van Eijsden (zie 12) en de voor dit artikel gebruikte lite-
ratuur. Wellicht kan verder onderzoek een nadere precisering opleveren.
16. Voor de familie Petermans, zie: H.].L.M. Boersma, Genealogie P(i)etermans, in Gens
Nostra (50) 1995, nr. 7/8, pag. 345-364 en nr. 9, pag. 446-456.
17. Enige stukken hierover in LvO 5127.
18. Enige stukken hierover in LvO 4960.
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Wegkruis aan de Boomkensstraat - hoek Beezepool-Parallelweg

De werkgroep Wegkruisen van de Stichting Eijsdens Verleden heeft zich niet

alleen het onderhoud van wegkruisen ten doel gesteld, maar ook wil zij

behulpzaam zijn bij het terugplaatsen van kruisen welke in de loop der tijden

zijn verdwenen.

Wegkruis Boomkensstraat - hoek
Beezepool-Parallelweg, augustus

1988.
Foto: EV 3718.

De hoek Boomkensstraat-Parallelweg
was zo`n locatie. Meerdere buurtbewo-
ners meenden met zekerheid te weten
dat op deze plaats tot enkele jaren vóór
de oorlog een wegkruis gestaan zou
hebben. Overtuigende aanwijzingen
hiervoor hebben wij tot op heden nog
niet kunnen achterhalen. Geïnspireerd
door de werkzaamheden van de werk-
groep raakten enkele omwonenden
enthousiast en besloten tot plaatsing
c.q. herplaatsing van een wegkruis in
hun buurt. Drukker lef Spons was
onmiddellijk voor het idee gewonnen
en stelde spontaan een stukje grond
beschikbaar. Ook de Gemeente Eijsden
gaf haar stimulerende medewerking.
Niet alleen verleende zij vlot de beno-
digde vergunning maar schonk tevens
een flink aantal hardstenen straatklin-
kers. Nu kon men aan de slag. Io
Bissheroux metselde met deze stenen
een stevig basement en legde verder
nog enige Vierkante meters bestrating
aan. Het gietijzeren kruis zelf is afkom-
stig uit Hermalle (B). Bij het ruimen
van een graf dreigde het op de
sch roothoop te belanden.
Oud Eijsdenaar, Martin Tossings,
kwam in contact met de pastoor van
Hermalle. Toen deze hoorde van de
activiteiten in Eijsden i.v.m. wegkrui-
sen stelde hij dit kruis onmiddellijk ter
beschikking. Harrie Feijs was ook nu
weer de man die met verf en staalbor-
stel wonderen verrichtte.
Op zaterdag 13 augustus 1988 >s avonds
om 6 uur werd de nieuwe aanwinst
onder grote belangstelling door Pastoor
Vanderzande ingezegend. De dag erna
trok de sacramentsprocessie langs het
nieuwe en rijk versierde wegkruis.
Het kruis zelf behoort tot een kruistype
dat voor zover bekend verder niet in
Limburg voorkomt. ln de inventarisatie
van 1983 door Dr. Godfried Egelie
wordt dit type kruis ook niet vermeld.
Het kruis is van een zg. doorbroken
open type. Schacht en balken zijn sier-
lijk opgebouwd in sterk gebogen vorm
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Zegening wegkruis Boomkens-
straat - hoek Beezepool-Parallel-
weg, 13 augustus 1988_
Foto: EV 3746.

en versierd met bladermotieven. Het
kruis geeft een enigszins barokke
indruk. In het centrum zien we een
tafereel voorstellende de verrijzenis
Van Christus. De Christustiguur staat
op de rand van een grafzerk. De rech-
terhand ten hemel geheven en in de
linkerhand de kruisstaf. Verder zien we
twee figuren zittend op de grond. Bei-
den maken zij een angstig afwerencl
gebaar. Links een Romeins soldaat met
helm en schild, rechts een figuur met
hoofddeksel en gehuld in een weide
mantel. Achter het kruis werd een
taxushaag aangeplant welke nu vol-
groeid is. Het geheel maakt steeds een
zeer verzorgde indruk. Het hele jaar
door is er wel een bloemetje of een
andere groenversiering.
De buurtbewoners mogen terecht trots
zijn op hun monumentje van devotie.

Bèr Pather:

Jo Bissheroux, ±10 augustus 1988.
Foto: EV 3717.
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Joost Hendrik Tessenhuisen,

een valsemunter uit Eijsden, ter dood gebracht in Breda op 8 augustus 1721

De bijdrage die ik in een vorige aflevering van dit tijdschrift publiceerde onder

de titel: Kanttekeningen bij enkele achttiende-eeuwse lidmatenlijsten van de

gereformeerde gemeente van Eijsden (170ü-1795)1 vraagt om een vervolg. ik

memoreerde daar onder de bijzondere gevallen Joost Hendrik Tessenhuisen,

wiens openbare belijdenis in 1716 werd geregistreerd onder vermelding van

het feit dat hij soldaat was geweest. Hij bleef echter de gemeente niet lang

trouw. De akten vermelden al een jaar later dat hij in Breust tijdens een mis-

viering was gesignaleerd en dat gebeurde ook daarna met een zekere regel-

maat. Hij werd daarover door de kerkenraad bij herhaling onderhouden, maar

was niet voor verbetering vatbaar. Hij bekende zich openlijk tot de roomska-

tholieke kerk en begon ook zijn kinderen in die godsdienst op te voeden. Hij

werd uiteindelijk op 9 januari 1721 van de lidmatenlijst afgevoerd. Later werd

daarbij aangetekend: "In de maand Augustus 1721 is deze persoon J.H.Tessen-

huisen buiten Breda opentlyk onthooft wegens tfalsche munt te slaan." Het is

deze aantekening die mij er toe bracht in het gemeentearchief van Breda een

onderzoek naar de ware toedracht te gaan instelleni. Het resultaat ervan vindt

u in de nu volgende bijdrage.

Ik begin met enkele personalia, zoals
die in de procesakten te vinden waren.
Ioost Hendrik was geboortig uit Wolf-
fhagen in het Land van Hessen. Hij
was dus van Duitse afkomst. Een pre-
cieze geboortedatum wordt niet ver-
meld, maar hij was volgens deze akten
50 jaar oud en dus geboren omstreeks
1670/1671. Zijn vader was soldaat
geweest en had de dood gevonden tij-
dens een veldslag bij Kopenhagen. Zijn
moeder leefde volgens zijn verklaring
nog vermoedelijk in de plaats van zijn
geboorte. De manier waarop hij deze
verklaring aflegde wijst er op dat hij
met haar slechts weinig relatie heeft
onderhouden. Dat hield ongetwijfeld
verband met zijn bewogen levensloop.
Hij was namelijk juist als zijn vader
soldaat geworden en had in verschil-
lende legerafdelingen gediend.
Genoemd worden een garderegiment
te paard, verder een regiment dragon-
ders en de als regiment van Schwerin
aangeduide legerafdeling-l. Hij had zijn
loopbaan beëindigd door zich met zijn
gezin in Oost bij Eijsden neer te laten.
De naam van de vrouw, met wie hij in
Luik op een niet nader genoemde
datum in het huwelijk was getredenï
wordt niet vermeld. Uit dit huwelijk
waren drie kinderen voortgekomen.
Vermoedelijk met het oog op verbete-
ring van zijn positie liet joost Hendrik
huis en haard in de steek en arriveerde
op 10 februari 1721 in Weert. Daar
trok hij in bij Pieter van Dort, die met
zijn broer Willem samenwoonde en
-werkte als slotenmakeri. Genoemde
Pieter was 39 jaar oud en ook geboor-
tig uit een soldatenhuwelijk. Zijn vader
was Gerrit van Dort die als ruiter had
gediend onder een zekere VitinghofP.
Hij was gehuwd met Anna janssen, die
na de dood van haar man in Beek bij
Nijmegen was gaan wonen. Het echt-
paar was ook onderhevig geweest aan
de vele verplaatsingen van de legeraf-
deling, waarin de man diende. De oud-
ste zoon Pieter was bijgevolg geboren
in Terheijden in de Baronie van Breda,
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terwijl de tweede zoon Willem in
Doesburg in Gelderland tijdens een
krijgscampagne het levenslicht had
aanschouwd. Ook de laatstgenoemde
was begonnen als krijgsman, had zich
later als hovenier gevestigd, maar was
na het overlijden van zijn vrouw bij
zijn broer ingetrokken met de bedoe-
ling het vak van slotenmaker bij hem
te leren. Hij had een dochter die in
Grave bij een sergeantsvrouw woonde
en er het omgaan met wollen stoffen
leerde. Ook Pieter was gehuwd. Hij
had vier kinderen. Hij was duidelijk de
meerdere van zijn broer en werd ook
door Ioost Hendrik steeds als zijn
meester aangeduid.

Wie van hen op het idee gekomen is
om zich toe te gaan leggen op valse-
munterij is aan de dossiers van de
schepenbank van Breda niet te ontle-
nen. In de stukken vliegen de verwijten
over en weer. Pieter van Dort wijst
naar Ioost Hendrik Tessenhuizen,
daarin gevolgd door de wat simpele
broeri, maar de oud-soldaat wijst alle
beschuldigingen van de hand en klaagt
de beide broers als de hoofdschuldigen
aan. In ieder geval begaven zij zich
gedrieën in het voorjaar van 1721 naar
Maastricht om er de voor hun opzet
benodigde spullen aan te schaffen. Er
is sprake van de aanschaf van zogehe-
ten gietzand, van koper en ander
metaal, van potlood “om modellen
daer mede te wrijven”, van salmoniak
“om de vloet in ct koper te brengen” en
tenslotte van een sublimaat “om de vos
uijt het koper te jagen”“.

Eind mei begaven zij zich van Weert
uit op pad, eerst in zuidelijke richting,
vervolgens ombuigend naar het westen
met vermoedelijk Antwerpen als doel
van de tochtg. Onderweg beproefden
zij het door hen geslagen geld kwijt te
raken of om te zetten in goede munt.
Zij slaagden in hun opzet in een veel-
voud van dorpen. Genoemd worden
Geel, Overpelt en Neerpelt, Mol,

Hamont, Kelderhoef en Reuzel. Zij
bereikten op 30 mei Staats grondge-
bied in de Baronie van Breda. Zij
waren van plan in Gilze de nacht van
30 op 31 mei door te brengen, maar
vlogen er, vermoedelijk bij het regelen
van de verblijfl<osten met de herber-
gier, tegen de lamp. Hoe de ontdekking
plaatsvond en wie de ontdekking deed,
wordt in de stukken niet duidelijk. Wel
krijgen we nauwkeurige informatie
over de geldelijke transacties die
plaatsvonden. Er is sprake van logies
“op de Tuedersche hoeff by Antonij
Wagenmakers ad 18 stuivers”'°, waar-
voor zij betaalden met drie door hen
geslagen guldens en bijgevolg 42 stui-
vers terug ontvingen. Een ander stuk
maakt melding van een door Ioost
Hendrik Tessenhuisen besteld glaasje
brandewijn, dat l stuiver kostte en
door deze ook met een gulden vals
geld betaald werd, waarvoor hij 19
stuivers terugontving. Weer een ander
stuk maakt melding van een door
hem, eveneens voor 1 stuiver, aange-
schafte tabak, waarvoor hij opnieuw
met een gulden betaalde en dus weer
19 stuivers goed geld te pakken kreeg.

Was het de herbergier zelf die argwaan
kreeg en de autoriteiten waarschuwde?
Het wordt in de stukken niet duidelijk.
De drie mannen werden echter rond
middernacht van hun bed gelicht en
op een wagen afgevoerd. Zij hadden
tevergeefs geprobeerd de gerechtsdie-
naars op de mouw te spelden dat zij
onderweg een pakketje met geld had-
den gevonden, niet wetend dat de
inhoud “van drie guldens daelder
stucken, één ducaton ende eenige gul-
dens stucken” uit vals geld bestond.
Toen zij overrompeld werden, hadden
zij geprobeerd enig vals geld in de bed-
stee, waarin de twee broers sliepen, te
verdonkeremanenšl, terwijl zij zich
vanuit de kar, waarin zij werden afge-
voerd, van een ander deel hadden ont-
daan door het onderweg in een sloot te
kieperen.

Zij werden vervoerd naar Breda en
daar in de gevangenpoort in afwach-
ting van een proces opgesloten.
Dat proces werd spoedig daarop door
de schepenbank in naam van drossaard
Arent, baron van Wassenaar, Heer van
Duyvenvoorde, Voorschoten, Veur etc. '2,
geopend. Uit de stukken, ondertekend
door griffier ].G.Muhgorius, wordt dui-
delijk dat de drie delinquenten op 10
juni werden voorgeleid en nauwgezet
werden ondervraagd. Men trachtte te
achterhalen waartoe verschillende voor-
werpen die op hen waren gevonden
dienden. Het waren een aantal papieren
en restanten van het valse gel 13. Daar-
door kwam vast te staan dat zij voor
een waarde van 400 gld. aan vals geld
hadden vervaardigd. Speciale interesse
trok een sleuteltje dat Pieter bij zich had
en dat het vermoeden wekte dat het
eventueel diende als toegang tot een
elders bewaarde geldkist. De drager
slaagde erin de onderzoekers te overtui-
gen dat het simpelweg diende voor een
reistas die hij bij zich had.

Uiteraard concentreerde zich het
onderzoek, dat enkele dagen voort-
duurde, op de vragen hoe het geld
gefabriceerd was, waar en hoeveel
ervan was uitgegeven, en wie het initia-
tief tot het vervaardigen had genomen.
Joost Hendrik Tessenhuisen trachtte
zijn handen in onschuld te wassen
door te verzekeren dat de twee gebroe-
ders de hoofdschuldigen waren en hem
geheel onkundig hadden gelaten van
hun bedoelingen". Hij zou zich zelfs
onderweg bij herhaling er voor hebben
ingezet zich van het valse geld te ont-
doen door het weg te gooien.
Even hardnekkig wezen de twee
gebroeders joost Hendrik aan als dege-
ne die hun het kunstje had geleerd en
zij lieten doorschemeren dat hij zich al
eerder aan valsemunterij had schuldig
gemaakt. In het gerechtelijk dossier
bevinden zich een tweetal brieven aan
derden, waarin dit duidelijk wordt
gesuggereerd'i.
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De schepenbank had deze brieven ken-
nelijk onderschept en ze aan het dos-
sier toegevoegd. In de akten zelf van de
ondervraging worden deze aanklachten
uitdrukkelijk bevestigd. Het gerechts-
hof kende daar duidelijk waarde aan
toe. Dat verschafte de twee broers ech-
ter geen vrijspraak. Integendeel. Het
vonnis dat op 21 juni werd uitgespro-
ken veroordeelde de beide broers tot de
openlijke terechtstelling door onthoof-
ding en het verlies van al hun goede-
ren. Het vonnis werd nog op diezelfde
dag ten uitvoer gebracht.

Het proces tegen de in hun ogen voor-
naamste schuldige, Joost Hendrik,
werd door de gerechtsdienaars voort-
gezet. Hij werd verschillende malen
stevig aan de tand gevoeld en toen dit
niet voldoende uitkomst bracht, werd
hij op 18 juni veroordeeld tot scherpe-
re ondervraging. Dit hield een behan-
deling op de pijnbank in. Toen de
datum daarvan was aangebroken ver-
klaarde Ioost Hendrik zich uit angst
voor wat hem te wachten stond bereid
de ware toedracht te onthullen'ú. Hij
handhaafde zijn beschuldigingen aan
het adres van de twee broers, maar gaf
toe dat hij zich door hen tot het vuile
bedrijf had laten winnen en in alle
opzichten zijn medewerking had ver-
leend. Zijn bekentenis werd als volgt in
het verbaal vastgelegd:

QJen gedetineerden eerst in de pijnßancfç

vastgefionden ende noderñand wederom

[osgeíoten op rt versoeckfoan nem gede ti-

neerden, segfit ende 5eâ2ent orijwdfrgñ. dat

Hij liet oaíscñ geíd te maken, ende Het gene

daer toe gerequireert word gefeert Heeft

van yieter ende 'Widem van QJort, Eeg'j'de

afñier oníangfis daer ooergeêaçecuteert.

En op de vraag of hij evenals de twee
anderen zich aan het delict van valse-
munterij schuldig verklaarde, werd het
volgende antwoord in het protocol
opgenomen:

íDen gedetineerden segt, dat ñtj met,

ende Eeneflens de twee andere, hier :torens

genoemt, Het oaßeñ gefd neeft ñeípen gie-

ten, omdat .rij een ñemgesegñt fiatúíen. dn

Bist dogñ een armen dnij-zfef, en soo gij'

dat mede doet. feontgg'j' nogfi aen een

stnclíliroodgeraâen.

Ook zijn verleden als soldaat kwam
nog ter sprake, maar het onderzoek
beperkte zich tot de vraag of hij in zijn
dienstperiode bij tijd en wijle zich tot
het maken van valse dobbelstenen had
geleend, waarop het antwoord bevesti-
gend had geluid". Een en ander werd
in tegenwoordigheid van “den wel
Edelen Heer Stadhouder ende alle de
Heeren Schepenen, excepto Ooms, op
heden den 21. Iulii 1721” vastgelegd.

Het onderzoek werd vanwege enkele
juridische plichtplegingen nog enkele
weken voortgezet. Daarbij kwamen

echter geen nieuwe feiten meer aan het
licht. l-Iet vonnis werd ten gevolge van
deze nadere onderzoekingen eerst op 8
augustus uitgesproken. Het werd als
volgt in het protocol opgenomen:

dat den gedetineerden Joost Hendrick

'Iessenftug'se ter seek; ooorz. ten 6efioeven

van den Eeer Eeeft verßeurt ígjjfende

goede ende dat Hij dienvolgends saf

geßmgt worden voor desen stodñutjse, ter

pfoetse afweer men gewoon is Tußít'cgne

frecutie oan Criminefe justitie te doen,

omme ofdaar andere ten eaçempef door den

sclierpregter met den swaerde te worden

ontñooft sodoenrgfi dotter de dood naoof-

ge, den gedetineerden door inne condemne-

rende mitsgaders in de oosten en misen

van de justitie, offes ter moderatt'e van

naar fd. Wefflcñtöare.

Het vonnis werd nog diezelfde dag vol-
trokken. Het protocol maakt er geen
melding van of dit geschiedde in
tegenwoordigheid van een menigte
kijklustigen. Het bericht over de execu-
tie bereikte spoedig daarop ook Eijs-
den. I-Iet vond zijn weg naar het lid-
matenregister van de gereformeerde
gemeente en werd de directe aanlei-
ding tot dit verhaal.

Alvorens af te sluiten wil ik hier nog
enkele bijlagen laten volgen, te beginnen
met de tekst van de twee bijzonder boei-
ende brieven, die ik eerder vermeldde.
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Bmage1

Seer goeden vriend Johannes,

lck magh met regt de uijr wel bekla-
gen, dat UE swager Joost13 d'eerste
mael is bij mijn gekomen met sijn soet
vleijen, om door mijn broers geld ons
en hem tot rijcke luijden te maeken,
als wij maer geld spenderen wouden,
maer nu eijlaas in het aldergrootste
ongeluck, dat ons soude connen over-
comen. Deshalven versoek ik seer
vriendelijck aen UE dat gij desen
brieff, die hier in steeckt, mijn vrou
eens voor leest, en segt haer dat sij
maer op een kar gaet sitten, en komt
soo ras bij mijn, als tt mogelijck is .
UE dienaer en vriend

was getekent Pieter van Dort.

Laet mijn vrouw oock een schoon
hembt voor mijn Broeder medebren-
gen.

De superscrip tie was:

Aen den eersamen Johannes, meester
timmerman, woont in de Maestraat
(sic), de twede deur van de smit Frans
Hoovels in de stad Weert.

BmageZ

Breda den 4. Junii 1721

Eerwaerde seer beminde vrouw,

Ick en kan niet naerlaeter om UE
bekent te maken, als dat wij hier alle
drie gevange sitten tot Breda, op den
gevangen toorn, tot ons groot leetwe-
sen. Deshalven versoek ik seer vriende-
lijck aen UE mijn lieve vrouw, dat gij
mijn swart cammesool op het spoe-
dighst wat laet verstellen, en brengt
mijn dat hier, en oock mijn oude bruij-
ne broeck, en oock die grijse gebreijde
koussen, en oock een schoon hembt
met mijn dicke slaepmuts, en een paer

van die oude bonte neusdoecken, en
oock dat swart cammesool van Joost,
soo oock mijn oude callemincke'”
hembtrock. Dan kont gij dese mijne
clederen wederom medenemen. En gaet
in de sluijtben, in dat kleine doosken,
daer leggen die twee goude ringen in
met de steenen, in een papierke gewon-
den, en brengt die mede. Die kunt gij
hier verkopen, dan hebt gij rijsgelt
wederom. Daer is oock nogh eenigh
permissie geld, in een linnen sackje.
Daer kont gij mede hier komen, en gij
moet op het alderspoedighsten overko-
men, soo haest als *t mogelijck is. En
brengt mijn oock twee van mijn gebe-
deboecken mede, die voor de glasen
leggen. En brengt oock een loot luijcke
snuf:ü mede van lapeern. En segt mijn
droevigh ongeluck tegen geen van mijn,
off UE vrienden, want het een eeuwigh
schandaal is voor de familie, want sij
sullen het tijts genoegh horen. En
neemt uijt de sluijtben dat anderluij
goed is, en leght dat in de kist. En gij
moet aen niemandt geen goed geven,
voordat gij mijn gesproken hebt, opdat
gij geen verkeert goed wegh en geeftn.
Hiermede den Heere in genade bevo-
len. En verblijve UE alderliefste man
totter dood toe.

was gerekent Pieter van Dort.

Ter sijde stond: Ogh mijn lieve vrou,
had ik UE sin gedaen, en had ik dit
werck noijt begonnen, ik en ware nu in
dat elendt niet daer ik tegenwoordigh
in ben.
Adieu vaert wel.
Ick stuer het sleuteltje van de sluijtben
in den brief, als het de Edele AghtbareI
Heeren, daer believen in te doen.

De superscriptie was:

Aen Geertruij Prinsen, wonende op de
Mijkuijl naest den procureur Smeets in
de stad Weert.

BmageB

Cort statien ofte memorie van de pen-
ningen dewelcke bij de drie gevangene
sijn gevonden, die tot Gilze sijn geap-
prehendeert op den 30den Mey 1721
snagts de klocke ontrent twaelff uren,
te weten:

Bij Peter van Dort een van de gevange-
ne in ganckbaer geld f.43-17-12

Item bij Willem van Dort gevonden in
ganckbaer geld f. 4- l- 6

Item in hetselve geld van Willem een
valse gl stuck bevonden

Item bij Joost Hendrick van Tessen-
huijsen in ganckbaar geld f. 7-19-9

Item Nog bij des. Peter van Dort
bevonden een halven ducaton.
Item in een papiertje seven gl stucken
en een daelder.
Item nogh elff gl stucken.
Item een drie gl stuck en vier daelders.
Item nogh vier gl stucken. Alle vals
geldt.

Item Joost heeft uijtgegeven twee gl
stucken, een aen Leendert dHeijnen,
ende dandere aen de weduwe Ad. van
Houti'l.
Item nog bevonden in een huijssake
(š') veel papiertiens met alderhande
goet

Item nog twee borsteltiens, een sleu-
teltje, veel boecxkens.

Item nog een partije luijcxe oortiensl*
Boven en behalvens het ganckbaer
geldt heeft d”heer Schoutet Boone van
het geldt genomen ende aen de luijden
gegeven die de gevangene naer Breda
hebben gebragt eenen pattakon.
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Item nog bevonden twee sackpistool-
en. Deene by Willem ende dandere bij
loostiå, dewelcke sijn berustende bij de
vorster op stal tot Gilze.

Item drie messen bij ieder van de
gevangene een.

Dat Willem heeft geseght tegens Corn.
van Poppel dat de agterdeur open was
geweest, ick zoude den dans wel heb-
ben ontsprongen, ofte diergelijke
woorden in substantie.

Peter die heeft geseght dat Ioost bij
hem ende sijn broer was gecomen tot
Postel.

Ioost heeft geseijt dat hij het geldt tot
Postel oft daer ontrent heeft gevonden.
's Morgens aen den selven wederom
gevraegt sijnde, waer hij het geldt
gevonden hadde, wíste hij niet te seg-
gen waer, als alleen bij een plaats off
dorp daer een spitsen thooren staat.
Daer op Leendert dheijn, inwoonder
tot Gilze, seijde dat sal tot Breughel
zijn, alswanneer Joost antwoorde ja.

Alswanneer Peter ondervraagt is
geweest door de heer Schoutet en
comende in de kamer daer hij bewaart
wierde seijde tegens Ioost als u
gevraagt wort zeght van Budel.

Alswanneer hij wieder geapprehen-
deerd had Willem de hand aent pistool
ofte in de sacke daer het pistool in
wash.

Aldus den 31. Meij 1721.

Een vervolg op dit stuk biedt de vol-
gende memorie:

Op den tweeden Iunij 1721 heeft Cor-
nelis van Poppel26 aen den schepen Van
Pelt doen bekent maaken, als datter
nog eenige papiertiens met geldt in
sijne beddestede was gevonden, daer
de twee gevangene met namen Peter

ende Willem van Dort hadden gesla-
pen. Waer op schepenen onder
genoemt haer hebben getransporteerd
ten huijse van den vs van Poppel ende
aldaer bevonden als volght:

Actum als boven; present Van Pelt,
Lips ende Timmermans, schepenen
van Gilze.

Bij dit stuk bevindt zich een klein
briefje, waarmee genoemde schepenen
de memorie toezenden aan hun colle-
ga Boone te Breda.

Versien in een papiertie een drie gl
stuck.
Item in des. een reidaelder stuck.
Item een daelder stuck.
Item eijntlijck twee gl stucken. WAJ. Manier

Noten:

1. Uit Eijsdens verleden, nr. 77, maart 1998, blz.6- 13.
2. Benut werden de Excerpten van vonnissen uit het Register van Criminele Vonnissen
1714-1738, die de weg verschaften naar de procesakten, inv.nr. R 114, onder de nrs. 82, 83
en 87; zie ook inv.nr. 134, 7 en 8.
3. Ik heb geen moeite gedaan deze legerafdelingen te identificeren; de verwijzingen waren
daarvoor te vaag.
4. Ik heb ook geen onderzoek naar dit huwelijk in Luik gedaan.
5. Ook de volgende personalia zijn ontleend aan de procesakten.
6. Zie onder noot 3.
7. Met evenzoveel woorden staat in een der verslagen “dat opgem. Joost Tessenhuisen haar
geseijd hadde dat hij dat kunstje in Hessen Landt geleert hadde”.
8. De exacte betekenis van deze uitdrukking, die bij herhaling wordt gebruikt, heb ik niet
kunnen achterhalen. Zij heeft vermoedelijk betrekking op het zuiveren van bezinksels in het
vloeibaar gemaakte koper.
9. Ioost Hendrik Tessenhuisen zou bij gelegenheid verklaren dat hij op weg was naar Zeven-
bergen om daar een oud-collega op te zoeken.
10. Verderop wordt Cornelis van Poppel enkele malen genoemd als contactman ter plaatse.
11. Zie daarover bijlage 3.
12. Hij trad als zodanig op in de periode 1710-1722.
13. In bijlage 3 een overzicht van de gelden die op de drie delinquenten werden gevonden.
14. Volgens de door hem aanvankelijk afgelegde verklaring was hij in het geheel niet betrok-
ken geweest bij het vervaardigen van het valse geld. Deze verklaring werd later teniet
gedaan.
15. Hier gepubliceerd als bijlage 1 en 2.
16. Zie de hier afgedrukte facsimile van een ondervraging die plaats had op 21 juli 1721.
17. Het protocol bevat daarover een verklaring van Ioost Hendrik: “Nu en dan wel dobbel-
steenen met sijn mes aen de hoecken afgeschrapt te hebben, omdat die hoogh, ofte laaghlo-
pers wesen souden”, hetgeen wijst op de frauduleuze behandeling.
18. Er bestond dus een familierelatie tussen deze met de Van Dorts bevriende timmerman
en Joost Hendrik Tessenhuisen.

l

19. De betekenis van deze term ontgaat mij.
20. Luikse snuiftabak?
21. Vermoedelijk een eigennaami`
22. Of er verder nog contact tussen man en vrouw mogelijk is geweest is mij onbekend.
23. Beide namen hebben betrekking op de eerder genoemde uitgaven van Ioost Hendrik.
24. Wij zend op Luiks geld dat op hen gevonden werd.
25. Uiteraard werd navraag gedaan naar de bedoeling van deze wapens. De antwoorden
komen neer op de noodzaak zich te verdedigen tegen mogelijke aanvallen van struikrovers.
26. Zie onder noot 10.
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Kint g'r oes vertelle...

Kapel hoek Hoogstraat -

St.-Jozefstraat in Maarland.

Foto: EV 752.

Over de foto die we deze keer in Uit
Eijsdens Verleden plaatsen weten we
heel veel. Het betreft de reeds afgebro-
ken kapel op de hoek van de Hoog-
straat en de voormalige Bergerstraat`
thans de St. Iozefstraat in Maarland.
Deze naamsverandering heeft plaatsge-
vonden in 192? toen Oost-Ivlaarland
een eigen parochiekerk kreeg.
De kapel werd gebouwd in 1911 op ini-
tiatief van Pie Rutten uit de St. Iozef-
straat. Pie Rutten, overleden in 1925.
ging jaarlijks met een Vlaamse organi-
satie vanuit Tongeren op bedevaart naar
Lourdes. Hij had beloofd een Mariaka-
pelletje te bouwen in lvlaarland. Een
geschikte plek was snel gevonden: nabij
de dorpspomp op een stukje grond dat

beschikbaar werd gesteld door Pierre
lanssen (1 F5- 932). Deze woonde in
de boerderij links op de foto. ln de
kapel kwam een beeld van Maria van
Lourdes te staan. Al gauw werd de kapel
het middelpunt van de Maarlandse
gemeenschap. Als Pie Rutten Ls avonds
de rozenkrans ging bidden, volgden
vaak enkele kinderen. Zij mochten dan
de kaarsen aansteken en die na het
gebed weer doven. ln de kapel werden
bij ziekte van inwoners van Maarland
en Oost novenen gehouden en in geval
van overlijden gedurende drie avonden
voor de begrafenis avondwakes. Voor-
heen vonden deze avondwakes plaats
ten huize van de overledene. Op bronk-
zondag diende de kapel als Heilighuisje;
ze werd dan extra versierd door de
vrouwen uit Maarland met een stoffen
kroon waaraan vier sluiers bevestigd
waren. Daarnaast gebruikten de kinde-

ren de kapel en omgeving als speel-
plaats, terwijl de oudere jeugd er een
uitstekende hangplek vond. In de zesti-
ger jaren werd de kapel afgebroken,
omdat zij op een plek stond waar zij het
steeds drukker wordende verkeer het
uitzicht ontnam. Men bouwde een
nieuwe kapel aan de Rijckholterweg.
Als we de foto bekijken dan zien we dat
het kapelletje maar half op de foto staat.
Onze vraag is deze keer of u - geachte
lezer - ons een afbeelding kunt bezorgen
waarop de kapel meer tot haar recht
komt. Indien nodig zorgt de Stichting
Eijsdens Verleden voor een reproduktie
van uw foto. Kunt u ons aan een betere
foto helpen, neem dan contact op met
Pierre leukens, Kerkplein 26e te Mesch,
telefoon 0143-4091 206.

Marieke janssen cie Pierre leukens
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Kroniek Eijsden, 1987

1 januari 1987
Eijsden telde 10.922 inwoners. een
vermeerdering van 74 ten opzichte van
1986. Het betreft 5474 vrouwen en
5448 mannen. ln 1986 werden in Eijs-
den 116 kinderen geboren en stierven
76 inwoners. 367 inwoners hielden het
voor gezien en vertrokken naar elders.`
401 mensen vestigden zich daarentegen
in Eijsden.

20 januari 1987
De gemeenteraad van Eijsden geeft
haar fiat aan de vaststelling van het
bestemmingsplan 'de Laathofl in
Mesch. Hierdoor wordt de monumenta-
le hoeve en omgeving als pension
annex kamerverhuurbedrijf en restau-
rant aangegeven met alle mogelijkhe-
den van dien. Exploitatie wordt gevoerd
door `iean en Antoinette Huvnen. de
eigenaars van het complex. die reeds
sedert 1979 een pension en kamerver~
huurbedrijf voelden.

januari 1987
De samenwerking tussen IVN Eijsden
[opgericht in 1978). IVN Margraten
(opgericht in 1985) en de Mileugroep
Voeren (opgericht in 1979) krijgt offi-
cieel gestalte. De groeperingen willen
met name samenwerken bij de geza-
menlijke aanpak van grensoverschrij-
dende problemen met de natuur en het
milieu. De. eerste vergadering in de

S 'II'YSJ

het kantoor van

NOTAFtlS t
Mr. H. Oh. M. van Slijpe

gevestigd in het pand

Kerkstraat 19 Eijsden.

Het kantoor is geopend.
maandag Urn vrijdag van
08.30 uur tot 12.30 uur en
van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Tel.04409-t477

Vanaf maandag 1 juni 198? is -

nieuwe constellatie werd op 3 juni in
Schoppenerheide (B) gehouden.

januari 1987
Limburg behoort tot de koudste plek-
ken van Nederland met temperaturen
tot 14 graden onder het vriespunt.
Scheepvaart op de Maas is niet meer
mogelijk.
In februari wordt het landschap bedekt
met een dik pak sneeuw.

16 januari 1987
Door een felle brand worden een
schuur en stallen van de boerderij van
de familie Beijers aan de Breusterstraat
in de as gelegd. De schade beliep
50.000 gulden.

januari 1987
De NV Sportfondsenbaden brengen een
rapport naar buiten waaruit blijkt dat
Zwembad De Treffer dringend aan een
opknapbeurt toe is en aantrekkelijker
gemaakt moet worden (verlichting
onder water. zonne-weide. sfeerverlich-
ting. kleuterhoek en glijbaan) om een
hoger aantal gasten te trekken (in
1986: 37.500 bezoekers). Aan deze
vernieuwingen hangt een prijskaartje
van 750.000 gulden. Momenteel is er
een jaarlijks tekort van 370.000 gulden
ten laste van de gemeente. In de raads-
vergadering van 14 april wordt besloten
de renovatie te bekostigen en te laten
uit voeren. in juni is men begonnen
met de werkzaamheden onder het toe~
ziend oog van bedrijfsleidster (later
directrice) mevr. C. Wijenberg. Op 28
november werd het zwembad feestelijk
heropend.

januari 1987
Notaris mr. H. Ch. Ni. (Max) van Slijpe
vestigt zich te Eijsden. Hij houdt kan-
toor aan de Wilhelminastraat nr. 22.
Per 1 juni houdt bij kantoor in de
Kerkstraat nr. 19.

2 februari 1987
Aan de grensovergang Eijsden-\fisc-
worden twee Luxetnburgers aangehou-
den met een kilo hasj. Ze hadden het
spul in Maastricht gekocht voor 5.000
gulden. Hun auto wordt door de douane
in beslag genomen.

f “Iv-X
lH nny Huisman

pramignonriddei
6-8 februari 1987
De Klèeflep vieren uitbundig hun 3 x
1 l-jarig bestaan. De carnavalsorde de
Gouden Cramignon wordt uitgereikt
aan Hennie Huisman (ZZ-ste ridder).

5 en 6 februari 1987
Bij gelegenheid van het 10-jarig
bestaan van 'De Bron” vinden tal van
festiviteiten plaats in het bejaardente-
huis. Ook wordt de heer Ki van "t Land.
die reeds 10 jaar directeur is. gehui-
digd. De. Stichting Eijsdens Verleden
heeft er een geslaagde tentoonstelling
ingericht over de omgeving van “De
Broni.
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6 februari 1937
Onverlaten proberen de brandkast van
\betbalvereniging Eijsden te kraken.
Gelukkig zonder succes.

11 februari 1987
Als gevolg van tegenvallende resultaten
worden 20 productiemedewerkers en
19 oudere werknemers op kantoor en
van de onderboudsdienst van de Zink-
wit Eijsden. dochtermaatsohappij van
de Koninklijke Maastrichtsche Zinkwit-
Maatschappij, ontsiagen. Voor hen
wordt een afvloeiingsregeiing ingesteld.
Directeur W. Trienekens zal verder
door een investering van 5 miljoen gul-
den in modernisering van de productie-
faciliteiten (vergroting capaciteit van
twee ovens. buiten werking stelling van
een oven) proberen het bedrijf weer in
een gezonde concurrentiepositie te
brengen. Er werken momenteel nog
ongeveer 100 mensen bij de Zinkwit
Eijsden.

21 februari 1987
In de kelder van het gemeentehuis
opent burgemeester Jan Bouwens het
milieu-educatief centrum De Dassen-
burcht van de IVN-afdeling Eijsden
(voorzitter `lef Wanders).

februari 1987
Uit onderzoek van bureau PBl. uitge-
voerd in opdracht van de Provincie.
blijkt in Zuid-Limburg. met name in
Eijsden. Maastricht en Margraten,
zeker honderd kilometer weg verhard te
zijn met zink- en cadmiumhoudende
afvalstoffen. Deze afvaislakken. zinkas-
sen. zijn afkomstig van de Zinkwitfa-
brieken van Eijsden en Maastricht
(Limmei). De genoemde zware metalen
kunnen zich ophopen in groenten en
aldus na consumptie tot ziekte leiden.
Ook kan het grondwater aangetast wor-
den. Doordat het merendeel van de
wegen zijn geasfalteerd vait het uitlo-
gen van de metalen mee, ook worden
de problemen verminderd door de vaste
iössgrond die doorsijpelen bemoeilijkt.

De zinkassen in het Poelveid en de
twee aldaar gelegen veldwegen (oude
Breusterweg. Capucijnenstraat) worden
door de gemeente Eijsden in samen-
werking met aannemer Fons Cremers
verwijderd. De kosten van verwijdering
en transport daarvan zou Cremers dra-
gen, terwijl de verontreinigde grond in
eigendom van de gemeente bleef. Ter
plaatse moet een nieuwe wijk verschij-
nen van 51? woningen. De zinkassen
worden tijdelijk opgeslagen op een stuk
gemeentegrond aan de Groenstraat.
Omwonenden van de Groenstraat. het
Emmapian en plan Noord protesteren
heftig tegen de voorgenomen opslag. De
gemeente organiseert op 23 maart een
informatie-avond voor hen waarbij de
emoties hoog oplopen. Er wordt voorge-
steld de rommel af te voeren naar de
oude stortplaats aan de Muggenweg.
Ook gedeputeerde Lodewijks wordt
“verguld” (6 april) met 160 bezwaar-
schriften van de bewoners verenigd in
het actiecomité 'Groenstraat geen gif-
straat`. De gemeente kiest uiteindelijk.
in samenwerking met Zinkwit Neder-
land BV. voor opsiag op gronden van de
Zinkwit, die de gemeente voor het sym-
bolische bedrag van l gulden per jaar
huurt. met een maximale termijn van
10 jaar. In de extra-raadsvergadering
van 10 augustus krijgt dit zijn beslag.
De opslag heeft betrekking op 8000 m3
zinkasscn. Gemeenteraadsiid Frans
Houten vindt een en ander maar onzin
gezien het feit dat Eijsden al honder-
den jaren vol iigt zonder merkbare spo-
ren van complicaties en ziekten. Bij het
afgraven en het daaropvolgend trans-
port worden de veiligheidsvoorschriften
door aannemer Cremers overschreden.
Hiervoor wordt zowel de aannemer als
de gemeente door de Provincie op de
vingers getikt. Het laatste transport
vindt plaats op 18 september. Korte tijd
later blijkt dat ook niet verontreinigde
grond. vermengd met vervuilde grond
werd afgevoerd, zodat de berg afval
aanzienlijk groter is geworden dan de
berekende 8000 n13. namelijk ca.

100001113. Als gevolg hiervan zouden
de saneringskosten aanzienlijk hoger
kunnen zijn. Eijsden verkeert politiek
in rep en roer. De vraag komt naar
boven wie nu eigelijk de. eigenaar is
van de vergiftigde grond en aldus de
saneringskosten zal moeten dragen.
Enige raadsvergaderingen later wordt
geconcludeerd dat een en ander precies
conform de afspraken is verlopen en
dat Eijsden opgezadeld zit met zeker
10.0001112 te saneren gifgrond die nu
ligt opgeslagen op terreinen van de
Zinkwit.
Als gevoig van alle verwikkelingen
wordt een nader onderzoek ingesteld
naar het gifvrij zijn van de bouwgron-
den. Na het afgeven van een gifvrijver-
klaring mag pas met de bouw worden
begonnen.

23 februari 1987
Op een nog onopgehelderde wijze is de
gemeente Eijsden sedert zeker bijna
200 jaar de eigenaar van de SL-Marti-
nuskerk (Breust) en de 51.-Christina-
kerk (Eijsden). Aan deze vreemde situ-
atie wil het kerkbestuur van de
parochie Breast-Eijsden een einde
maken door verwerving van beide ker-
ken door gebruik te maken van het
recht van verjaring. In het Burgerlijk
Wetboek is geregeld dat degenen die
meer dan 30 jaar een pand gebruikt en
onderhoudt eigenaar kan worden.
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., Van mt! zal! u de
eer-slimdagen
geen verstandig mld
meerhm". i

28 februari - 1., 2 en 3 maart
1937
Carnaval in Eijsden
Ondanks vergaande gesprekken tussen
belanghebbenden is er opnieuwr geen
gezamenlijke camavalsoptocht van de
Eijsdense Carnavalsverenigingen De
Klèèilep (met prins Bert Gorissen) en de
Druugsjliepers [met prins Eddy Piters).

13 maart 1987
De Kuninklijke Haimonie Sainte Cécile
organiseert in liet Cultureel Centrum
aan de Breusterstraat het Mgr. Boncken-
toernooi voor jeugdige solisten uit de
Limburgse muziekwereld.

22 maart 1987
De in 1984- opgeriebte Vereniging Eijs-
dens Toneel (VET) start haar seizoen in
het Cultureel Centrum met een uitvoe-
ring van 'Het vlot" van de pool Slawu-
mir Mrozek [regisseur Francis Hardy)
en met 'Hebben en Houden' van Kees
Bullens die tevens de regie voert. Op
12 september brengt VET de dialektko-
medie “Blaiseq in de zaal van de Oude
harmonie.

22 maart 1987
Pastoor Max Starmans van de parochie
Oost-Maarland viert zijn 40-jarig pries-
terfeest.

maart 1987
De Stichting Leefbaar` `iii-"ithuis boekt na
jarenlang ijveren succes met de toezeg-
gingen van de Belgische en Nederland-
se overheden dat de douanepost aan de
oude Rijksweg bij de grensovergang
Will-luis wordt verplaatst naar de auto-
weg Luik-Maastricht (A2). De Belgi-
sche overheid betaalt het merendeel
van de kosten: de Nederlandse over-
heid draagt zes ton bij. De vijf expedi-
teurs. de horecaondernemers en de

garagehouders zijn minder gelukkig
met de verplaatsing. Het ligt in de
bedoeling om in 1988 de reeds
gebouwde douanegebouwen. die nog
leeg liggen en gezien het ontbreken van
de infrastructuur nog niet gebruikt kun-
nen worden. te betrekken.
Als gevolg van deze wijzigingen heeft
de gemeenteraad bel plan opgevat om
bedrijfsterreinen en panden in de buurt
van de oude grensovergang te saneren
en te reconstrueren.

10 maart 1987
Een voorstel van burgemeester en wet-
houders om in de Wilhelminastraat 6?
[voorheen Labena-bar; nu nieuwbouw
EDAH] hoogbouw toe te staan aan de
bouwmaatschappij Bobema BV in
Heerlen wordt door omwoners massaal
bekritiseerd en door de raadsleden
onderuitgehaald. Na een gemeentelijke
inspraakavond op 1? september besluit
het gemeentebestuur daarvan af te zien.

maart 1987
Mathieu Waterval (hoofd van de St.-
aefschool te MaarlandJ, voorzitter van
de Partij Groot Eijsden. wordt tevens
voorzitter van de Partij Nieuw Limburg,
kring Gulpen. De Partij Nieuw Limburg
wend in 1986 te Roermond geformeerd.
De partij honpt dit jaar bij de verkiezin-
gen in de Provinciale Staten te komen.

27 maart 1987
11'. J.F.P. (Florent) Albert. scheidend
directeur' van Zinkwit Nederland BV en
Crosfield Chemie BV. wordt door bur-
gemeester .lan Bouwens van Eijsden in
naam der Koningin benoemd tot Offi-
eier in de Orde van Oranje Nassau. Op
3 april wordt bij van Belgische zijde
benoemd tot officier in de Kroonorde
van België.

28 maart 1987
Open dag in het Groene Kruis gebouw
aan de Prins Hendrikstraat 2].. bij
gelegenheid van de lieropening van het
vernieuwde gebouw. In dit multifunc-
tioneel gebouw heeft ook tandarts Abe-
ling onderdak gevonden, in het boven-
huis woont de wijkverpleegkundige. ln
Eijsden zijn 1400 gezinnen lid van het
Groene Kruis. De verbouwing werd
gefinancierd door het Rijk. Reeds der-
tig jaar is het Groene Kruis in dit
gebouw gevestigd. daarvoor werd er
kantoor gehouden door notaris Russell.

4 april 1987
EHBO-ploeg Eijsden l wint de districts-
wisselbeker Zuid en de ploegleiders-
prijs. Liefst 12 Brabantse en Limburgse
EHBO-ploegen wedijverden om de
hoogste eer in het Cultureel Centrum.

`
Buurtbewoners: voorstel gemeente Eijsden orzaanvaarršegar

zn
.

I
.t

de buurtbewoners, uit den boze.

f in??

ltlassaal verzet teflen flatflebouw

Op -vmtcwnende ruimte aan het huis (Wilhelminastraat 67) geheel links is hoogbouw, volg
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5 april 1987 (Passieznndag)
Bmikleenoverdracht van de 14 kruis-
wegstaties van Petrus Wolfs aan het
kerkbestuur van Maria ten Hemelopne-
ming.

7 april 1987
Koninklijke Harmonie Sainte Cécile
ontvangt van gemeentewege een bijdra-
ge van 15% in de aankoopkosten van
nieuwe uniformen en instiumenten.

9 april 1987
De inzamelactie door de leerlingen van
de Serviam-inavo voor hun Foster
Parents Plan-kinderen is voor twee
leraren slecht afgelopen: docent Van
den Elsen moest zijn baard laten
aiknippen met een heggenschaar en
zijn hoofd kaal laten knippen. docent
Jaspers verloor zijn baard. De reden
daarvan was een weddenschap met
betrekking tot de. opbrengst van de door
de 260 leerlingen georganiseerde actie.
Deze bedroeg 2000 gulden.

13 april 1987 ,
Installatie van de Milieuraad van Eijs-
den. Deze raad moet het college advie-
zen geven over het te ontwikkelen
milieubeleid. Als voorzitter wordt de
heer PJ. (Jan) de Witte benoemd.

14 april 1987
Van gemeentewege wordt een bijdrage
van bijna 423 duizend gulden verstrekt
aan de Woningvereniging Eijsden die
een 1.1 miljoen kostend renovatiepro-
ject wil uitvoeren aan woningen aan
onder andere de Prins Bernhardstraat,
de Boomkensstraat en de St. Jozefstraat.

Bij zijn afscheid werd tr J, Albert (midden). m gezetsrhap van zijn e 'ht enote. oor urg
wester Jan Bouwens koninklijk onderscheiden, , ' 'e 2"" f '13%.

14 april 1987
De St.-Paulus-sc0utinggroep van Eijs-
den ontvangt van gemeentewege een
bijdrage van 16 duizend gulden in de
aanschafkosten van 45.000 gulden voor
een nieuwe blokhut van 6 bij 14 meter.
te plaatsen nabij het sportcomplex.

april 1987
Het Waterschap Roer en Maas start met
de plannen om de wateroverlast van de
Voer aan te pakken. Dit grensover-
schrijdend project heeft een prijskaart-
je van 2.2 miljoen gulden.

mei 1987
De gemeente Eijsden koopt van de Pro-
vincie Limburg 124 ha watersportgebied
langs de Maas. Voor de 81 ha water. 26
ha natuurgebied en 17 ha landbouwge-
bied betaalt Eijsden 294.375 gulden
(exclusief bijkomende kosten).

31 mei 1987
De busmaatschappij VSL (Verenigd
Streekvervoer Limburg) start op proef
met een halfuursdient op de route
Maastricht-Eijsden-Meseh ter mogelijke
vervanging van de uurdienstregeling.

juni 1987
Marlies Vanderliuden wordt. Limburgs
kampioene biljanen Libre in Venlo. Zij
is lid van de Eijsdense club Los Band.

juni 1987
Jean Haenen uit Eijsden krijgt uit han-
den van burgemeester Bouwens de. ere-
medaille in zilver in de orde van Oran-
je-Nassau vanwege zijn 50-jarige ver-
diensten voor de Koninklijke Harmonie
Sainte Cecile.

7 juni 1987
`lan Odekerken uit Oost komt als wiu-
naar uit de bus bij het koningsvogel-
.sr-bieten van schutterij Sint Sebastianus
van Oost.

12 juni 1987
Bij een huiszoeking te Eijsden bij de
44-jarige G. wordt '16 kilogram hasj en
een vuurwapen in beslag genomen.
Eerder die dag was hij in Leuven LB)
aangehouden omdat hij. met een com-
paan, 3 kg cocaïne en 1 kg hasj bij
zich had.

13 juni 1987
Eijsden vormt het gastvrij det-or voor
700 scouts in de leeftijd van T tot en
met 14 jaar die in het kader van het
landelijk koffermysteriespel van Scou-
ting Nederland op zoek gaan naar zoek-
geraakte koffers.

19 juni 1987
De heer Purnot ontvangt bij gelegen-
heid van zijn 40-jarig dienstjubileum
bij de Zinkwit in Eijsden uit handen
van burgemeester Bouwens de ere-
medaille in zilver behorende bij de
orde van Oranje Nassau.

ik.. .
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juni 1937
Jonkheidsbesturen van 1987
Het bestuur van Maarland wordt
gevormd door: Matti Tossings. kapitein,
Pierre Mingels, luitenant. .Vlichel Duits.
vaandrig. Jean-Paul Duijsens. secretaris.
Het bestuur van Oost wordt gevormd
door: Anton Janssen, kapitein. Wilbert
Steijns. luitenant. Herbert Mit-bon,
vaandrig.
Het bestuur van Mesch wordt gevormd
door: Luc Henkes. kapitein. Eric Jans-
sen. luitenant. Jean-Marie Schuvren.
secretaris-penningmeester.
Het bestuur van Caestert wordt geleid
door kapitein Guv Crousen.
Het Breuster bestuur wordt geleid door
kapitein Frans Duijkers.
Het Eijsdense jonkbeid kent een pri-
1'neur: Dominique Meertens wordt de
eerste vrouwelijke standaarddrager.

juli 1987
Het echtpaar Gerard en Anna Warnier-
Schroen. Veldje 31. viert hun 50-jarig
huwelijksfeest.

4 juli 1937
Op initiatief van het Broederschap van
Maerlant wordt op de boek van de
Spoozstraat-SL-jozefstraat een nieuw
wegkruis geplaatst. Het nieuwe houten
kruis met kap. vervangt een sinds 20
jaar verdwenen wegkruis. Het kruis
wordt ingezegend door pastoor Max
Starmans.

juli 1997
De bewoners van de Diepstraat en de
Spauwenstraat zijn het lawaai en de
trillingen die ontstaan door over de
klinkers voortrazend verkeer'. beu. De
in 1974 in het kader van “beschermd
dorpsgezichtg gelegde klinkers blijken
niet meer aan de verwachtingen te vol-
doen. De gemeenteraad zoekt naar een
oplossing.

18 juli 1987
In de St. Christinakerk van Eijsden
wordt het huwelijk ingezegend van
Clothilde gravin de Liedekerke, oudste
dochter van Marcel graaf de Liedeker-
ke en Beatrice gravin de Liederke de
Paihle. bewoners van het kasttel van
Eijsden. en van mr. Alain baron de
Crombrugghe de Picquendaele uit
Brussel.

A"
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augustus 1987
Opnieuw is er onrust in Eijsden niet
betrekking tot vervuilde gronden. Lit
een rapport van de provincie Limburg is
gebleken dat op vier plaatsen de grond
zo ernstig verontreinigd is met zink of
arseen dat bodemsanering wettelijk is
voorgeschreven. Omdat de gezondheid
van de inwoners geen gevaar ioopt
besluiten Provincie en Gemeente de
verontreinigde bodem niet af te graven.
De actiegroep Eijsden Gifvrij komt
meteen met een felle reactie.

augustus 1937
De Stichting Hoogstambooingaarden in
Limburg pleit bij de Provincie Limburg
om behoud van boogstambomen. Als
gevolg van de overproductie van fruit
en de EG-rooipremie van 1969 werd
bijna 60% van het arsenaal gerooid. De
Stichting hoopt door aanplant en onder-
houd de hoogstambomen te kunnen
behouden.

22 augustus 1987
Gouden huwelijksfeest van het echt-
paar Martin en Henriëtte Peusens-
Rossen, Boomkensstraat 24.

Eindeíä'k overeenstemming over infi'astruetuur

Grenskantoren E'jsden
pas volgend jaar op_§__n

De nieuwe doacnekon wren. waaraan momfltteet de laatste hand umniz gelogd. tingen ge
- - Â ._ n struiken en brandneteLs' en :un nu nauwe-inkt; bereikbaar
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30 augustus 1937
Het in 1980 in gang gezette ruilverka-
velingsproject Merge-.Hand krijgt met de
ingebruikname van de nieuwe boerderij
van .lan en Annie Jöbses. voorheen
boerend in de kern van Eckelrade. aan
de Keerestraat te Eckelrade zijn
beslag. In het najaar volgen de gebroe-
ders Hennie en Willie Hartmann uit
Oost. Zij krijgen een nieuw bedrijf bij
de Gronsveldennolen. De gelukkige
boeren kregen enige tonnen subsidie.
omdat zij door hun vrijwillig vertrek
ruimte maakten voor een betere kave-
lindeling voor andere bedrijven.

5 september 1987
Bij gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van de Volleybalclub Eijsden
vinden er enige festiviteiten plaats.

september 1987
De Rijkspolitiegroep Eijsden/Margraten
[rayons Eijsden. Gronsveld. Bemelen.
Cadier en Keer, Margraten, Mheer,
Noorbeek en Sint Geertruid. met als
groepscommandant adjudant A. Nieuw-
kamp en een sterkte van 33.5 mede-
werkers) brengt een beleidsnota naar
buiten waaruit blijkt dat de opeenvol-
gende bezuinigingen grote problemen
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met zich mee hebben gebracht. De
groep is zwaar onderbezet. terwijl ook
de meest elementaire voorzieningen
zoals telefoons en dienstauto's niet opti-
maal werken. Een woordvoerder van
het distrietseommando Limburg beves-
tigt dit en geeft aan dat alle 19 land-
groepen in Limburg min of meer met
dezelfde problemen kampen.

september 1987
Als gevolg van een herstnictering van
het basisonderwijs per 1 augustus is de
kleuterschool Het Kwetternest aan de
.Vlaarten Luther Kingstraat leeg komen
te staan. Woningbouiwereniging Eijs-
den heeft vergunning gevraagd om op
die plek 14 bejaardenwoningen te
mogen bouwen in twee-lagenbebou-
wing.

10 september 1987
Veronique Frijns. zusje van Björn.
dochter van Peter en Henriëtte Frijns
(Emmastraat 46A) wordt als 11.000
inwoonster van Eijsden in de registers
van de burgelijke stand ingeschreven.
Van gemeentewege ontvangt zij een
spaarbankboekje met het bedrag van
11.000 dubbeltjes.

o iST-MAARLAND

. i g our van de nam
,I lr Slnl Jole! in Oost-
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,vi

"www ww? Complete dorp viert Nm ii- mass-.imlist-hr huicluungsredt'.iK

verenigingen bode-n '
ook veel kerkelijke en

Maarland heeft utrr- ([íflllllllltpll k()()':/23(3.§°l andere rangkon-n uit de
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- aanstaat gevierd.
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lnspanntagen van dit
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vrrenlging uit Maar-
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.Het is ook H-ii ziele op
Rave en prestatie om
weer elke zondag vn op

elke feestdag in de kerk
present te zijn". hit-Id
pastoor Starmans de
koorleden voor ._En dat
maakt dat de .hele zo
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hij knit-ns fih ii humoris-
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de liet het. met alle-en bij
woorden. maar bracht
het jubilerende koor
ven meerstvtiimigi: se
Woede die r-rp: op prijs
werd gesteld.

27 september 1987
Tankstation Knuvelkes van de familie
van der Cruijs wordt (weer) overvallen
door drie mannen. Zij maakten een
klein geldbedrag buit.

1 oktober 1987
De VVV's van Eijsden en Margraten
fuseren om door grootschaligheid een
betere promotie van de streek mogelijk
te maken. Er blijven kantoren in Mar-
graten en Rijekholt. er zijn plannen
voor kantoren in Eijsden en St. Geer-
truid ('infokantoor).

O Een marbcnkbosliu rlimlfdøl20001:: \weze
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2 oktober 1987
Zuster' (Ursulinen van de Romeinse
Orde) Josephine Clemens. directeur
van de Biologische school (Lager
Beroeps Onderwijs) in Gronsveld. viert
haar 30-jarig jubileum als direetriee.
Sedert 1953 werkt zij te Eijsden. vanaf
1957 in genoemde functie.

3 oktober 1987
Toine Janssen. directeur van de open-
bare Basisschool \fan Meseh. viert zijn
25-jarig onderwijsjubileum (onderwij-
zer. selioolhoofd. directeur).

13 oktober 1987
De gemeenteraad van Eijsden besluit
kasteel Rijekliolt te verkopen. via aan-
nemer Cremers. aan J. Colen uit Cadier
en Keer voor het bedrag van f250.000.-
onder de vooiwaarde dat de nieuwe
eigenaar het kasteel zal restaureren.

oktober 1987
De privatisering van het dagstrand aan
de grindplas tussen Eijsden en Maas-
tricht is na drie jaar onderhandelen
eindelijk afgerond. De provincie stelde
een eomproniisvoorstel op tussen M.
Rompelberg, de huidige huurder. en de
vereniging De Crinilsurfers die binnen
de grenzen van het ea. 1? lia grote dag-
strand een terrein Van 1 ha hebben toe-
gewezen gekregen.
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17 oktober 1987
Het gemengd zangkoor van de parochie
Sint-Jozef van Oost en Maarland viert
met tal van festiviteiten het (JO-jarig
bestaansfeest.

oktober 1987
De bedrijfsterreinen in Eijsden worden
uitgebreid ten noorden van Staalbouw'
Eijsden aan de Oosterweg tot aan de
St. Nicolaassteeg.

november 1987
Bejaardencentrum De Bron en de 21
aanleunwoningen zijn in de voorbije
weken zeven maal doelwit geweest van
inbrekers. Zij namen geld en kostbaar-
heden mee.

14-17 december
Openbare verkoping van de inboedel
van Kasteel Gionsveld in opdracht van
de familie Gadiot Gronsveld. door \ei-
lingbedrijf Lambèr bui.. Maastricht.

29 december 1987
Gouden huwelijksfeest van het echt-
paar Guill en Annie J anssen-Overhof,
Beezepool 105.

31 december 1987
Na 22 jaar nemen Willy en Jeannette
Camps afscheid als beheerders van het
'Philipsgebouw` aan de Dr. Poelestraat.
Het houten verenigingsgebouw bood
onderdak aan de studentenclub, de gid-
sengroep, de krac-htsportvereniging. de
yogaclub, de judoclub en het kerkelijk
zangkoor. Het beheer wordt overgeno-
men door Frans van Golde; het gebouw
krijgt een nieuwe naam, “Buurthuis
Eijsden`.

Henk I.L.M. Boersma

Voor het samenstellen van deze kroniek
werd dankbaar gebruik gemaakt van de
collectie krantenknipsels van de Stichting
Eijsdens Verleden.
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Uit het fotoarchief

Oorspronkelijke kerkhofmuur.
Foto: EV 2469.

Eind 1984 stortte de oude kerk-
hofmuur in.
Foto: G. Wolfs, april 1985,
EV 2470.

Bij het opnieuw opbouwen van
een deel van de kerkhofmuur bij
de St.-Christinakerk Werden
enkele 17e en 18e eeuwse graf-
kruisen in de muur gemetseld. Bij
het afkappen van het onderste
deel van de kruisen braken deze.
Foto: G. Wolfs, oktober 1985,
EV 2471.
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Corspronkelijk metselverband kerkhofmuur.
Foto: EV 2473.

U
aula-nds' und-J *- staande vwd 1 e,

Kerkhofmuur aan de lange zijde
van de Vroenhof.
Foto: G. Wolfs, oktober 1985,
EV 2472.

Kerkhofmuur, kerkhofzijde. bij de Vroenhof. Links het
opnieuw opgebouwde gedeelte van de muur. Rechts de
oorspronkelijke muur. Het oude gedeelte is gemetseld
in kruisverband met onder de mergelblokken een rol-
laag. Het nieuwe gedeelte werd in wildverband gemet-
seld en de rollaag werd niet meer aangebracht.
Foto: G. Wolfs, oktober 1985, EV 2474.
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De ln 1985 herbouwde kerkhof-
muur bij de St.-Christinakerk.
Foto: G. Wolfs, oktober 1985,
EV 2475.

Herbouwde kerkhofmuur bij
St.-Christinakerk, Westzijde. Oud
en nieuw gaan in elkaar over.
Foto: G. Wolfs, oktober 1985.
EV 2476.
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Kent u ze nog?

1. Pierre Bessems; 2. Nandie
Bessems; 3. Hubertine Mingels;
4. Huub Miessen; 5. Lambert
Miessen; 6. Ria Miessen;
7. Lies Miessen.

De foto is in 1945 gemaakt in Maria-
dorp door Aandrees Miessen. Aandrees
Miessen was gehuwd met Fien Wolfs
(van de sjneider) en woonde indertijd,
als werknemer van de zinkwitfabriek,
in een zogenaamde “meesterswoning”
aan de Rode Kastanjelaan nummer 4.
Aandrees Miessen was van veel mark-
ten thuis. Samen met zijn vriend Chrit
Pachen fotografeerde hij veel en ont-
wikkelde op de fabriek zelf de foto's.
Vele jaren maakte Aandrees foto's van
de communiekantjes bij het feest van
hun eerste H.Communie. Ook stond
Aandrees bekend voor het leveren van
allerhande zelf- of nagemaakte medi-
cijnen. Samen met Chrit Pachen runde
hij op de fabriek voor eigen rekening
een ware farmaceutische afdeling waar
o.a. zinkzalf, trekzalf en witwaöeter
werd gemaakt.

René Huíjrzen




