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Van de redactie

De overdracht van het Zinkwitarchief
Enkele jaren geleden kwam de Stichting Eijsdens Verleden in het bezit van het archief van de voormalige Zinkwit-
fabriek van Eijsden. De oude, verwaarloosde documenten verkeerden in slechte staat, waren ongeordend, ontoeganke-
lijk en opgeslagen onder bijzonder ongunstige omstandigheden. Leden van de stichting hebben zich, met medewerking
van de Union Minière Oxyde Nederland B.V., ingezet om het archief te behouden. Ze sorteerden het materiaal,
selecteerden wat behouden moest blijven en wat niet, verpakten alles in zuurvrij papier in speciale mappen en dozen,
en maakten een lijst met een korte beschrijving van elk stuk, elke map, elke doos. De lijst omvat 252 nummers voor het
papieren materiaal en de foto`s en nog 16 nummers voor de films.

Op 24 maart 1995 wordt het geheel officieel overgedragen aan de Stichting Eijsdens Verleden. Dit wordt beschreven
in een bijdrage van Hans van Hall in UEV 68, mei 1995, pagina 7 tot en met li. Dan staat alles in archiefkasten in de
ruimte van de stichting, in de kelder van het gemeentehuis, te wachten op de onderzoeker die zich erin verdiepen wil.
De stichting doet pogingen iemand te vinden die grondig onderzoek wil doen, maar steeds zonder succes. Het eerste
doel was bereikt, namelijk het redden van het archief en het verantwoord bewaren ervan. Het tweede doel, het archief
laten gebruiken voor onderzoek, was niet goed te realiseren in de gegeven omstandigheden. De mogelijkheden in
de kelder van het gemeentehuis zijn beperkt. Een onderzoeker zou afhankelijk zijn van beschikbare begeleiding in de
avonduren door een bestuurslid van de stichting. Een studiezaal met de nodige naslagwerken ontbreekt. Andere
archieven, die met het Zinkwitarchief in verband staan, kunnen niet geraadpleegd worden. Kortom, de ruimte waar
het archief zich bevindt, werkt onderzoek tegen.

Na lang wikken en wegen besluit het bestuur van de stichting in te gaan op een aanbod van het Sociaal Historisch
Centrum voor Limburg het archief in bruikleen over te dragen. Daar is het in goede handen. Het zal bewaard worden
onder omstandigheden die evengoed of nog beter zijn dan in de ruimte van de stichting. De toegankelijkheid zal veel
groter zijn, de omstandigheden voor studie optimaal. Er zijn andere archieven direct opvraagbaar aanwezig. Er is
deskundige begeleiding. Wetenschappers en studenten kennen er de weg. De kans dat er onderzoek naar “ons”
Zinkwitarchief gedaan zal worden, is veel groter.

De feestelijke overdracht gebeurde op 14 juni 2001 in de raadzaal van het gemeentehuis van Eijsden. Toespraken, de
symbolische overdracht, een dankwoord, de Zinkwitfilm, een mini-expositie uit het archief, een selectie uit de foto-
collectie, een drankje ter afsluiting...het was een feestelijke gebeurtenis. Toch was er| ook een ander gevoel. De voorzit-
ter van de stichting, Henk Boersma, zei onder andere: “Het aanbod van het Sociaal Historisch Centrum om het
Zinkwitarchief bij hen onder te brengen, heeft binnen het bestuur heel wat tongen los gemaakt: wel doen, niet doen.
Als schatbewaarders hebben we erop gezeten en we zijn eraan verknocht geraakt. Dat geef je niet zomaar uit handen.

'

Ie geeft Eijsden niet weg. (...) We hopen dat de overdracht van het Zinkwitarchief aan het Sociaal Historisch Centrum
'

voor Limburg, voor onze gemoedsrust, het archief ten goede zal komen.” `

Waarom al die moeite? Waarom stopte de Stichting Eijsdens Verleden zoveel tijd en energie iri het behouden van het
Zinkwitarchief? Wat is de waarde van dit archief? Wat is de waarde van industriële archieven in het algemeen? Bij de
overdracht aan het S.H.C. heeft dr. Ernst Homburg, docent aan de Universiteit Maastricht, faculteit _der natuurweten-
schappen, een voordracht gehouden waarbij hij op deze vragen ingegaan is. In zijn betoog komt hij tot antwoorden
op deze vragen en op de vraag waarom het goed is dat het archief bij het S.H.C. ondergebracht is. U vindt de 'uit- _
gewerkte tekst van zijn lezing in dit nummer van Uit Eijsdens Verleden onder de titel: Over de waarde van het behoud _
van industriële archieven: het Zinkwitarchief in perspectiefgeplaatst. De redactie is blij dat de heer Homburg zijn tekst
voor deze UEV 89 beschikbaar heeft gesteld.

Aan de Bak
Op de voorpagina van deze UEV hebt u een afbeelding gezien van een deel van de St.-Martinusstraat. Het is een schil-
derij van een karakteristiek stukje Breust uit 1923. De schilder is ons niet bekend. We houden ons aanbevolen voor
inlichtingen van onze lezers. De afbeelding hoort bij een artikel van Henk Boersma over de geschiedenis van de huizen
nummers 29 en 31 aan de St.-Martinusstraat, die vroeger Aan de Bak werd genoemd. Henk Boersma heeft zich voorge-
nomen ook de geschiedenis van enkele andere interessante huizen te beschrijven voor publicatie in UEV.
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Een huwelijk in 1774
Onder de titel Een merkwaardig huwelijk in 1774 beschrijft A. Stroom weer een stukje Eijsdens verleden. Trouwe lezers
van UEV weten dat we van hem al vaker een artikel hebben gepubliceerd. Het zijn telkens onderhoudende, leerzame,
merkwaardige gebeurtenissen die hij ons voorschotelt.

Trichterweg
De rubriek Uit het fotoarchief heeft de Trichterweg als onderwerp. Deze rubriek laat de foto`s spreken. De tekst is nau-
welijks van belang. De Trichterweg wordt getoond in foto's van vroeger (1890/ 1900) en nu. De verschillen zijn duide-
lijk, de overeenkomsten ook! Er is ook een foto van een tukje Trichterweg waarop men bezig is een in de laatste oorlog
beschadigd huis te herstellen. Op de voorgrond van die foto staat een onbekend jongetje. We hopen van u, lezers, te
horen wie dat jongetje is.

Maria van Fatima
Van 1949 of iets later is de foto van Kent u ze nog? In die jaren voerde men bij de zusters Ursulinen een toneelstuk
over Maria van Fatima op, onder leiding van mère Françoise en mère Mechtilde. In de pauze, sommigen zeggen na
afloop, kon het publiek genieten van “levende hemelse beelden”. Het waren tableaux vivants zoals op de foto.
Het gordijn ging open en in een spel van licht en rook verscheen Maria op het toneel, gehuldin wolken en voort-
bewogen op een karretje van aannemer Pachen...

Nao Zuzaote
Als iemand in Eijsden vraagt waar je naar toe gaat en je wilt eigenlijk niet antwoorden, kun je zeggen: “Nao Zuzaote.”
Ie geeft geen inlichtingen en laat de ander in het ongewisse. Vooral tegen kinderen wordt de uitdrukking gebruikt.
Victor Spauwen gaat verder op dit idee van Zuzaote in een gedicht dat hij maakte voor een onlangs overleden vriend.
Hij schreef er zelf een inleiding bij met een toelichting op het gedicht.

En verder
De Limburger Koerier1s er met Eijsdens nieuws van ruim honderd'jaar geleden en Bèr Pachen geeft weer en beschrij-
ving van een wegkruis. Het kruis hangt aan de muur van het huis van de familie Kerckhoffs, Catharinastraat 9,
Oost-Maarland.

Tenslotte
Na de uitvoerige toelichting op de inhoud van deze UEV 89 volgen nog twee opmerkingen van praktische aard.
Verhuizingen .
Wij brengen een verzoek over van onze penningmeester, die onder andere het adressenbestand van de donateurs
beheert. Hij vraagt u vriendelijk om bij verhuizing een adreswijziging: door te geven. Het'is vaak moeilijk om de
adressenlijst goed bij te honden. Een adreswijziging die niet doorgegeven wordt, maakt een juiste bezorging van de
nummers van UEV onmogelijk. - - -
Donatie - --
Dan1s er nog een mededeling over de prijs voor de nummers UEV. De b1jdrage vdor donateursis al velejaren geleden
vastgesteld op minimaal f 25,--per jaar Voor dat geld steunt u het werk van de stichting en krijgt u de uitgaven UEV
van een jaar per post thuisgestuurd. De prijs voor de losse verkoop'1s op het minimale donateursbedrag afgestemd.
Dat bedrag van f 25,- is _24 jaar geleden vastgesteld en het is al die jaren niet verhoogd. Nu, bij (en niet vanwege) de
invoering van _de Euro, moeten we de' prijs van UEV een beetje verhogen en aanpassen aan de gestegen kosten.
De minimale bijdrage voor' donateurs wordt 'E 13,50 per jaar. Een los nummer gaat 'E 4,- kosten, een dubbelnurnmer
E 8,-. Wij hopen op uw begrip'hiervoor en danken u voor uw onmisbare steun. We rekenen op u.

Willy Ieukeris
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Over de waarde van het behoud van industriële archieven:
Het Zinkwitarchief in perspectief geplaatst

Wat is de waarde van industriële archieven? Mij is gevraagd bij die kwestie
stil te staan.1 0m hierop een antwoord te geven dienen we eerst op de
waarde van geschiedschrijving alszodanig in te gaan. Immers, het behoud van
archieven en goede geschiedschrijving zijn nauw met elkaar verbonden. De
tijden waarin de kroniekschrijver louter de grootsheid van zijn stad of vorst
bezong, zijn reeds langs vervlogen. Toen in de negentiende eeuw het idee
postvatte dat geschiedschrijving gebaseerd moest zijn op een nauwkeurig
onderzoek van feiten, sprak het vanzelf dat daarvoor onderzoek in archieven
onontbeerlijk was. Volgens een bekende uitspraak van de Duitse historicus
Leopold von Ranke (1795-1886) was het de taak van de historicus om te
reconstrueren hoe het 'eigentlich gewesen [ist]'. En hoe zou deze dat ooit
kunnen doen zonder de hulp van archieven vol oude documenten?

Inmiddels zijn wij weer vele illusies
armer, of inzichten rijker, zo men wil.
We zien nu in dat het onmogelijk is om
ooit objectief vast te stellen hoe iets
werkelijk geweest is. Daarvoor is de
werkelijkheid te rijk geschakeerd en te
veelomvattend, zijn de documenten
vaak op te toevallige gronden bewaard,
en zijn de archieven te omvangrijk om
ze volledig te leren kennen en ze op een
eenduidige en objectieve manier samen
te vatten, laat staan er een verhaal met
een kop en staart op te baseren.2 Pleit
dit tegen het verdere behoud van
archieven? Zo van: de historici kunnen
de ultieme waarheid toch niet achter-
halen, dus wat doet het er nog toe?
Integendeel, zou ik willen stellen. De
huidige historicus ziet in navolging van
johan Huizinga in, dat geschiedschrij-
ving de geestelijke vorm is waarop een
samenleving zich rekenschap geeft van
haar verleden. Dat klinkt heel gewich-
tig, maar het betekent gewoon dat er in
iedere tijd andere vragen worden
gesteld, andere zaken van belang wor-
den geacht, en een andere behoefte
bestaat om te reconstrueren hoe iets
gekomen is. Zonder het behoud van
archieven wordt dit voortdurende leer-
proces onmogelijk.

De Tweede Wereldoorlog

Over voorbeelden hoeven we niet lang
na te denken. De geschiedschrijving
van de Tweede Wereldoorlog vormt

misschien wel de beste illustratie.3
Direct na de oorlog waren er twee
zaken die veel belangstelling trokken.
Wie was goed geweest en wie fout? Dat
waren de eerste prangende vragen. Dit
werd een kwestie voor de bijzondere
rechtspleging. Deze was weliswaar
geen geschiedschrijving in enge zin,
maar er moesten toch stukjes geschie-
denis worden geconstrueerd om tot
antwoorden te komen. De andere
vraag was wat er zich op het slagveld
had afgespeeld. Hoe hadden de geal-
lieerden de Duitsers en lappen weten
te verslaan? In de jaren -40 en -50
verschenen er verschillende militaire
geschiedenissen.
Voor dieper gravende vragen naar de
oorzaken van de oorlog en naar de
machinerie rond de holocaust was de
oorlog toen nog te dichtbij. De won-
den waren nog te vers, de traumais te
groot, en ieder was te zeer bezig met
de wederopbouw en met het weer-
over-gaan-tot-de-orde-van-de-dag. In
de jaren-60 veranderde dit. De eerste
boeken van Lou de Iong verschenen en
de televisieserie De Bezetting. Ook het
tweedelige boek van Presser over de
Ondergang van de loden kwam uit.
De belangstelling verlegde zich. Een
nieuwe tijd ging nieuwe vragen stellen.
En gelukkig waren er toen ook archie-
ven, omdat de Nederlandse overheid
zo wijs was geweest om onmiddellijk
na de oorlog het RIOD, het Rijksinsti-
tuut voor Oorlogsdocumentatie, op te

richten (nu NIODJ, dat zijn taak om
documenten te verzamelen serieus had
opgevat. Zonder die onderneming had
De long zijn boeken nooit kunnen
schrijven.
In de jaren -70 en -80 kwamen er weer
nieuwe vragen op. Hoe verging het de
gewone man tijdens de oorlog? Hoe
reilde en zeilde de oorlogseconomie en
hoe functioneerde de voedselvoorzie-
ning? De vele grijstinten tussen de
NSB-er en de verzetsheld kregen nu
kans om nader onderzocht en belicht
te worden. De laatste vijf jaar is daar
als nieuw thema aan toegevoegd wat er
ná de oorlog met de verschillende
groepen getroffenen gebeurde. Hoe
werden de overlevenden uit de concen-
tratiekampen opgevangen en hoe von-
den ze weer hun plaats in de Neder-
landse samenleving? Hoe verging het
de repatrianten uit Indië? Wat is er
met het Ioodse kunstbezit gebeurd?
Het zijn dit soort vragen die nu nog in
het centrum van de belangstelling
staan.4
Het voorbeeld illustreert treffend hoe
de vragen steeds weer verschoven.
Impliciet wordt daarmee ook duidelijk
waarom het zo belangrijk is een geva-
rieerd scala aan archieven te bewaren.
Iedere vraag vergt immers de bestude-
ring van hele andere documenten.
Wanneer men gemeend had dat alleen
de militaire historie van de Tweede
Wereldoorlog van belang was en men
alleen de daarop betrekking hebbende
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Werkgroep Zinkwitarchief in lokaal Union Minière. V.|.n.r.: de heren Ghislain, Huijnen, Jeukens. Boersma en Van Hall.
Foto: EV4620, G. Wolfs.

archieven zou hebben bewaard, dan
hadden de vragen waarmee latere
generaties worstelden niet op een
bevredigende wijze beantwoord kun-
nen worden. Het voorbeeld van de
Tweede Wereldoorlog illustreert
bovendien dat geschiedschrijving geen
privé-hobby van historici is. Het gaat
over vragen die nabestaanden, politici
en anderen soms indringend bezig
houden.

Industriële archieven

Met betrekking tot industriële archie-
ven is het niet wezenlijk anders.
Nieuwe generaties zullen andere vra-
gen stellen en daarvoor bronnen nodig
hebben die door eerdere auteurs over
het hoofd zijn gezien. Momenteel werk
ikzelf aan een boek over de geschiede-
nis van de kunstmesttak van DSM, het
vroegere Stikstofbindíngsbedrijf. Veel
boeken bestaan daar niet over.5 Het
gedenkboek uit 1952 behandelt de
groei van de produktie, de organisatie
van de verkoop van steenkool, het
sociaal beleid en de rol van Staatsmij-
nen in de Nederlandse economie. Een
boek uit 1988 analyseert de oorzaken

van de mijnsluiting en behandelt de
hoofdlijnen van de bedrijfsontwikke-
ling, voor zover ze daarmee in verband
kunnen worden gebracht.6
Hoe was het bedrijf echter op de werk-
vloer georganiseerd? Hoe was het rei-
len en zeilen van de arbeiders, en hoe
veranderde dat onder invloed van pro-
ces-automatisering en het ontstaan
van nieuwe opleidingen? Hoe kwam
DSM aan de benodigde technische
kennis, en wat voor innovaties wist
men zelf te ontwikkelen op dit gebied?
Hoe kwam de kunstmest bij de boer
terecht en wat voor veranderingen
vonden er plaats op het gebied van
afzet en logistiek? De antwoorden op
dit soort vragen zal men in die boeken
tevergeefs zoeken. Toch vindt de hui-
dige leiding van DSM Agro ze van
belang. Men wil een boek uitgeven
waarin verschillende groepen betrok-
kenen zich kunnen herkennen. Zowel
de arbeiders, als de afnemers, als de
boeren. Dat kan alleen als er een
archief is. Want omdat de antwoorden
op de gestelde vragen niet in de
genoemde boeken staan, zul je zelf op
onderzoek uit moeten gaan. Voor
recente perioden kun je je deels nog

met interviews behelpen, maar voor de
vervlogen tijd van vóór de Tweede
Wereldoorlog gaat dat zeker niet op.
DSM is zo wijs geweest haar hele
archief van vóór 1970 onder te bren-
gen in het Rijksarchief in Maastricht.
Daardoor is het mogelijk dat verschil-
lende geïnteresseerden er in kunnen
werken. Iuist omdat, zoals hierboven
betoogd, historisch onderzoek begint
met een vraagstelling, een perspectief,
is het van belang het gehele archief in
al z”n facetten toegankelijk te maken.
Het DSM archief is heel breed, en
maakt daardoor een groot aantal ver-
schillende onderzoekingen mogelijk.
Niet alleen het soort vragen dat ik
noemde, maar ook gewoon genealo-
gisch onderzoek door mensen die wat
meer van de werkplek van hun voor-
ouders willen weten.:
Vaak is de situatie lang niet zo gunstig.
Iaren terug onderzocht ik de Neder-
landse zwavelzuurindustrie in de
negentiende eeuw. De belangrijkste
fabriek was die van de familie Smits in
Utrecht. Omdat dat zich later ontwik-
kelde tot een verwerker van beender-
afval was het plaatselijk bekend als de
benenkluif. Een koosnaam die het
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bedrijf door een nogal penetrante geur
voortdurend onder de aandacht wist te
houden, totdat de fabriek in de jaren
zestig van Utrecht naar Vuren aan de
Waal verhuisde en daar, geheel gemo-
derniseerd, een nieuw leven begon.
Het oude terrein aan de Utrechtse
Vecht werd geëgaliseerd en volgebouwd
met woningen. Vrijwel niets herinnert
meer aan deze eens zo grote fabriek.a
Smits was in de negentiende eeuw met
ongeveer 200 arbeiders het grootste
chemische bedrijf van Nederland.
Maar wat ik ook zocht in archieven in
Utrecht en Amsterdam [het IISG), ik
kon maar weinig details vinden over
het zwavelzuurbedrijf. Het gedenk-
boekje uit 1927 ging vooral over de
beenderlijm-afdeling en was uiterst
kort over de negentiende eeuw. Het lag
dan ook voor de hand de directeur in
Vuren te bellen. Er ontspon zich een
gesprek zoals dat altijd gaat in zoln
situatie. 4We hebben geen archief', is
steevast het antwoord, “helaas we kun-
nen u niet helpen'. De ervaren histori-
cus weet dan echter dat hij door moet
zetten. Dat hij moet zeggen met ieder
snippertje papier blij te zijn. Dat hij
ook in oude fotols en schilderijen geïn-
teresseerd is, etc. etc.. Welnu, dat trof,
want er was nog een oud tegeltableau
uit 1927. En ja, op het laboratorium
zat nog een analist die nog wat oude
scheikundeboeken op de plank had.
Om een lang verhaal kort te maken: de
reis naar Vuren werd ondernomen, een
gesprek met de directeur volgde, en
een bezoek aan het laboratorium. Daar
bleek dat behalve de oude scheikunde-
boeken er onder een laboratoriumtafel
drie grote folianten lagen. Dit bleken
bij nadere inspectie de groothoeken
van de zwavelzuurfabriek te zijn. Ik
heb er veel aan gehad. Op grond daar-
van kon ik een tekst schrijven die veel
tot dan toe onbekende inzichten over
de zwavelzuurbranche in de negen-
tiende eeuw vermeldde.9

De complete boekhouding was het
echter niet. De analist vertelde mij dat
hij zelf nog een boek thuis had, omdat
het zo mooi groot en in leer gebonden
was. Ook andere collega's hadden nog
boeken thuis. Het feit dat ik de boeken
zo belangwekkend vond maakte de
zaak er niet beter op, want ik zag de
goede man denken dat hij weldra ook
de andere boeken mee naar huis zou
nemen. Blijkbaar waren ze waardevol.
Pogingen van mij om de directeur te
bewegen om zijn - zogenaamd niet
bestaande - archief onder te brengen
bij het Rijksarchief in Utrecht, zijn
mislukt. Ik ben bang dat de belangrijk-
ste zaken nu in een nieuwbouwwijk in
Vuren liggen, en dat de kinderen van
de goede man het later ooit bij het oud
papier zullen zetten. Als iemand ooit
verder wil gaan met hetzelfde onder-
werp en hij leest mijn tekst, dan zal hij
mijn beweringen nooit kunnen natrek-
ken. Want de bronnen zullen gewoon-
weg onvindbaar zijn. Aan de elemen-
taire geschiedkundige eis van de con-
troleerbaarheid van bronnen kan niet
worden voldaan.

De Maastrichtsche Zinkwit-
Maatschappij (MZM)

Er zijn dus vele redenen om zuinig te
zijn op ons historisch erfgoed en op
onze industriële archieven. We dienen
ze goed te bewaren en toegankelijk te
maken. Het is dan ook bijzonder ver-
heugend dat dit ook met het waarde-
volle Zinkwitarchief gebeurt. Zinkwít
is een wit pigment dat aan het begin
van de twintigste eeuw voornamelijk
in verf en op aardewerk werd gebruikt.
De belangrijkste Nederlandse fabriek
stond in Eijsden. Er is een prachtig
geïllusteerd, tweetalig en in Eijsden
welbekend gedenkboek uit 1960, onder
redactie van A. Smeets. Daarin wordt
in een drietal episoden de ontwikke-
ling van het bedrijf tussen 1870 en
1960 beschreven, voornamelijk vanuit
het perspectief van de directie.

De jaarverslagen van de NV zijn op dit
terrein een aanvullende bron.'° Daar-
naast kwam in studies van de werk-
groep Geschiedenis Arbeidersbeweging
Limburg [GAU over de stakingen van
1919 en 1929 ook het arbeiders-
perspectief voor een deel aan bod."
Wie deze publicaties doorleest moet
echter constateren dat er vele aspecten
van de bedrijfsontwikkeling zijn waar-
over nauwelijks is geschreven. Dit
maakt het in 1994 herontdekte archief
dat nu door de Stichting Eijsdens
Verleden aan het Sociaal Historisch
Centrum voor Limburg [SHC) wordt
overgedragen des te waardevoller.'2
Voordat ik nader inga op de waarde
van het archief en op enkele andere
minder bekende bronnen, is het echter
goed om eerst enkele hoofdlijnen van
de ontwikkeling van de Eijsdense zink-
witfabriek te vermelden.
Het bedrijf werd in 1870 in Eijsden
gesticht door de Waalse ingenieur
Georges E. Th Rocour (1847-1903),
die zich in 1871 associeerde met de
koopman Iean F. Pisart onder de firma
G. Rocour (vanaf 1879: fa. G. Rocour
8: Cie). Gedurende meer dan een
eeuw zouden de nazaten en aange-
trouwde leden van de families Rocour
en Pisart als eigenaars van het leeu-
wendeel van de aandelen hun stempel
op het bedrijfsgebeuren blijven zetten.
Ondanks het feit dat de belangrijkste
bedrijfsactiviteiten in Nederland tot
ontwikkeling kwamen, bleef de top
van het bedrijf tot na de verkoop aan
Union Minière, in 1989, geheel frans-
talig.
De eerste fabriek - waar zinkwit
gemaakt werd volgens het zogeheten
Kdirecte procédé - verrees in Hoog-
Caestert ten westen van de spoorlijn
Maastricht-Luik. Resten van die eerste
fabriek zijn daar nog steeds te zien.
In 1878 werd er (aanvankelijk buiten
Rocour om, naar het schijnt) buiten
de oude omwalling van ck bij
Maastricht, aan de huidige Franciscus
Romanusweg, een tweede
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zinkwitfabriek opgericht. Deze kwam
in 1879 in productie onder de firma
NV Nederlandsche Zinkwit-Maat-
schappij, nu wèl met participatie van
Rocour. Hoewel beide fabrieken onder
twee verschillende vennootschappen
vielen, en met verschillende merken
zinkwit op de markt kwamen (het
merk Rocour en het latere merk
MZM) werden beide bedrijven in feite
als één geheel geleid. De directie was
stevig in handen van Rocour en Pisart,
en de bedrijfsleiders ir. Edouard
Waleffe en diens opvolger dr. Omer
Devahif stonden aan het hoofd van
zowel het Eijsdense als het Maastrichtse
bedrijf. De bestaande toestand werd
in 1895 geformaliseerd toen de fa.
G. Rocour 8: Cie. en de NV Nederland-
sche Zinkwit-Maatschappij fuseerden
tot een nieuwe NV, de Maastrichtsche
Zinkwit-Maatschappij (MZM, later
Koninklijke MZM). De oorspronkelijke
vennootschappen werden opgeheven.
Wel zag een nieuwe verkoopmaat-
schappij het licht, de “NV voor den
verkoop van zinkwit merk G. Rocour
en Cie.”, bestemd, zoals de naam reeds
zegt, om het merk Rocour in de markt
te houden.13
In het begin van de twintigste eeuw
volgde een periode van enorme expan-
sie. Naast 'direct' zinkwit ging het
bedrijf vanaf 1903 in Maastricht ook
lithopone maken, een wit pigment
bestaande uit zinkblende (= zinksul-
fide) en zwaarspaat (= bariumsulfaat).
De goede vooruitzichten voor lithopone
deden de directie besluiten in 1907
de bouw te starten van een tweede
lithoponefabriek, ditmaal in Eijsden
en nu ten oosten van het spoor (op de
plaats van de huidige locatie). Na deze
derde fabriek in de regio, die in 1912 in
bedrijf kwam, volgde in 1929 een vierde
fabriek, waar voornamelijk zwavelzuur
(en later ook cadmium) werd geprodu-
ceerd. Deze fabriek lag in Limmel, ten
noorden van de fabriek aan de Francis-
cus Romanusweg. De groei die in deze
periode plaatsvond was fenomenaal.

De jaarproductie groeide van 3000 ton
in 1900 tot meer dan 44000 ton in
1929, terwijl het aantal arbeiders van
ongeveer 100 in twee fabrieken rond
1900, steeg tot 1300 in vier fabrieken
in 1929. Bovendien is dit slechts een
deel van het verhaal, want het bedrijf
ontwikkelde zich vanaf 1904 tot een
ware multinational, met vestigingen in
België, Frankrijk, Engeland, Italië en
Spanje. Met een totale jaarproductie
van ongeveer 73500 ton in 1929 (waar-
van dus 44000 ton in Nederland) was
de MZM toen uitgegroeid tot de
grootste zinkwit- en lithopone-produ-
cent van Europa.N
Tot in de jaren zestig behield de MZM
deze vooraanstaande positie. Wel zorg-
den de economische crisis van de jaren
dertig, de Tweede Wereldoorlog, en de
toenemende concurrentie ervoor dat
het bedrijf zich voortdurend moest
inspannen om door rationalisatie en
afslanking zijn positie te handhaven.
In 1931 werd de oude fabriek in Hoog-
Caestert buiten bedrijf gesteld. De
fabriek aan de Franciscus Romanus-
weg, die in 1944 zwaar geleden had
onder het oorlogsgeweld, onderging
hetzelfde lot in de jaren na de Tweede
Wereldoorlog. Eind jaren zestig volgde
de fabriek in Limmel, zodat vanaf
ongeveer 1970 de oostelijk van het
spoor gelegen fabriek in Eijsden de
enig overgebleven Nederlandse pro-
ductielocatie van de (K)MZM was. In
1983 verkocht de KMZM de in 1966
van Edmond Hustinx overgenomen
silicaat/zeoliet-productie aan Unilever
(Crosfield). Nadat in december 1984
de 105 meter hoge schoorsteen was
neergehaald, als laatste trotse symbool
van het voormalige grootbedrijf, kwam
de resterende zinkwitproductie in
1989, via een aanvankelijke overname
door het Belgische bedrijf Vieille
Montagne, in handen van de Union
Minière groep.'5

Nieuwe historische vragen
en het archief van de MZM

Het nu aan het SHC overgedragen
archief van de Eijsdense zinkwitfabriek
heeft een omvang van ruim 250 inven-
tarisnummers, verdeeld over 82 dozen,
met een totale lengte van 8,5 meter.16
De bewaard gebleven stukken stammen
uit de periode 1878-1983. Naast de
gebruikelijke oprichtingsactes en stuk-
ken betreffende de terreinen, bevat het
archief balansen en verlies- en winstre-
keningen, notulen van aandeelhouders-
vergaderingen, correspondentie van de
directie, en, vooral, vele stukken
betreffende sociale aangelegenheden
(lonen, pensioenen, CAO, verzekerin-
gen etc.). Daarnaast zijn er ook ver-
schillende stukken op technisch gebied
bewaard, zoals reeksen verslagen van de
“Séances techniques, van de MZM en
haar dochterondernemingen. Over de
dochterondernemingen en andere
participaties is ook het nodige in het
archief te vinden, bijvoorbeeld over de
Belgische 'S.A. “Stella” Couleurs et
Produits Spéciaux' en 'Chemische
Industrie van Wilsele N.V.”, de Neder-
landse 'N.V. Internationale Chemicaliën
en Metalen Handel Maatschappij ”,
'Trimetal Paint Cof, en 'Zinkwit Neder-
land BVi, de Franse 'Société des Cou-
leurs Zinciques S.Af, de Spaanse
“Sociedad de Pinturas de Renteriafl en
de Italiaanse dochter “Soc. p. Azione
“Astrea”, Pitture e Prodotti Specialiï
Stukken betreffende commerciële zaken
lijken op het eerste gezicht wat onder-
vertegenwoordigd te zijn in het archief,
evenals stukken betreffende de nieuw-
bouw van fabrieken en installaties.
Met behulp van dit archief en enkele
aanvullende bronnen die ik noemen
zal, kunnen toekomstige generaties
historisch geïnteresseerden tal van vra-
gen onderzoeken die in de tot nu toe
bestaande literatuur onvoldoende aan
bod gekomen zijn. Zonder volledig-
heid na te streven wil ik een aantal
kwesties in het bijzonder noemen.
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Overdracht van het Zinkwitarchief op 14-6-2001. V.l.n.r.: de heren Knotter, Homburg en Mes van het S.H.C.L.
(Sociaal Historisch Centrum Limburg)
Foto: EV4641, G. Wolfs.

ln de eerste plaats is de concurrentie
tussen het zinkwit en andere witte pig-
menten een kwestie van belang. In het
gedenkboek uit 1960, evenals in de
andere genoemde bronnen, komt deze
kwestie onvoldoende aan bod. Zinkwit
was als wit pigment in verf en op aar-
dewerk vooral de concurrent van het
reeds eeuwen op de markt zijnde lood-
wit. Toen in de loop van de negen-
tiende eeuw steeds duidelijker werd
dat het nogal giftige loodwit niet alleen
een gevaar vormde voor de arbeiders
van de fabrieken die het maakten,
maar ook voor de schilders die het toe-
pasten, werd een roep om alternatie-
ven steeds luider. Franse wetenschap-
pers en industriëlen brachten daarop
in de jaren veertig van de negentiende
eeuw de productie van zinkwit tot ont-
wikkeling, dat veel minder gevaarlijk
was. Omstreeks 1850 nam de Haagse
metaalwarenfabrikant LI. Enthoven
dit zinkwit als eerste in Nederland in
produktie, maar het produkt was geen
succes en de fabriek werd reeds na
enkele jaren gesloten. Rocour, de
tweede Nederlandse fabrikant, was,
zoals we gezien hebben, veel succesvol-

ler. Toch kon het zinkwit aanvankelijk
de concurrentie het het alom bekende
loodwit maar moeizaam aan. Pas toen
na 1900, onder druk van sociaal-libe-
ralen en vakbonden, steeds meer Euro-
pese regeringen ertoe overgingen om
het gebruik van loodwit binnenshuis te
verbieden begon zinkwit aan haar wer-
kelijke opmars. De explosieve groei
van de MZM na 1900 moet dan ook
vooral in dat licht worden bezien.
Daarnaast onstonden er verdere groei-
mogelijkheden toen de zinkwitwit-
fabrikanten nieuwe toepassingsmoge-
lijkheden voor zinkwit en lithopone
wisten te ontwikkelen, zoals het
gebruik van deze pigmenten in het
rubber voor autobanden (een enorme
marktl), en, weer later, in zalven, vee-
voeder, en cosmetica. Na de Tweede
Wereldoorlog, vooral na 1960, verloor
het zinkwit echter in hoog tempo ter-
rein aan het toen op de markt
komende titaanwit. De neergang van
het bedrijf na 1960 moet vermoedelijk
vooral op het conto van die nieuwe
concurrent geschreven worden. Hoe de
MZM op deze voortdurend verande-
rende omstandigheden gereageerd

heeft, zowel tijdens de opgang na 1900,
als tijdens de neergang na 1960, is tot
nu toe nog volstrekt niet onderzocht.
Het archief kan hier een belangrijke
rol gaan spelen.”4
Een tweede kwestie, die hiermee in
nauw verband staat, is het onderzoek
naar de wijze waarop de MZM natio-
naal en internationaal haar afzet orga-
niseerde. Hoe werden het Rocour- en
MZM-zinkwit en lithopone aan de
man gebracht? Hoe kon de MZM
ondanks de aanwezigheid van enkele
grote concurrenten, zoals de Duitse
bedrijven Sachtleben, Rhodius en - op
de achtergrond - de machtige Metallge-
sellschaft, uitgroeien tot de grootste
zinkwit- en lithoponeproducent van
Europa? Welke rol speelde kartelvor-
ming bij het handhaven van die posi-
tie? In het gedenkboek uit 1960 wordt
slechts een zeer kleine tip van de sluier
opgelicht. Zo wordt bijvoorbeeld ver-
meld dat het bedrijf op 16 juni 1922
een contract sloot met het Amster-
damse handelshuis Keyser 8< Mackay.
Deze firma zou voortaan de afzet van
het merk Rocour in Nederland voor
haar rekening nemen. De Amsterdamse
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verffabriek Vettewinkel kreeg het
agentschap voor het merk MZM. Wat
het gedenkboek echter niet vertelt, is
dat Keyser Br Mackay toen reeds bijna
twintig jaar de Nederlandse agent van
Sachtleben was, een bedrijf dat bijge-
volg een ijzersterke positie op de
Nederlandse markt had. Zinkwit uit
Eijsden en Maastricht werd toen nau-
welijks in Nederland verkocht. Het
leeuwendeel van de MZM-produktie
ging naar het buitenland. Blijkbaar
lukte het de MZM om na de Eerste
Wereldoorlog, toen de Duitse industrie
was verzwakt en de inflatie van de
Reichsmark de rest deed, Keyser 8:
Mackay van Sachtleben los te weken en
dit handelshuis de exclusieve verkoop
van haar belangrijkste produkten te
gunnen. Binnen enkele jaren wist het
Amsterdamse huis het aandeel van het
Eijsdense zinkwít op de binnenlandse
markt enorm te doen toenemen.
Gedurende maar liefst 63 jaar (1922-
1985 dus) heeft Keyser Sr Mackay de
MZM vertegenwoordigd op de Neder-
landse, de Nederlands-Indische, en
later ook op de Belgische en Luxem-
burgse markt. Vele vragen blijven ech-
ter nog open. Hoe reageerden de con-
currenten? Hoe organiseerde de MZM
de afzet op andere markten (Frankrijk,
Spanje, Italië, etc.]? Hoe wist Keyser 8:
Mackay het product buiten de verf- en
aardewerkindustrie te introduceren,
bijvoorbeeld in de rubberbranche, en
wat voor rol speelde technische onder-
steuning vanuit Eijsden en Maastricht
daarbij? Om op dit soort vragen een
antwoord te krijgen is wederom
archiefonderzoek van belang. Naast
het hier besproken archief, zijn er ook
nog enige archivalia bewaard gebleven
bij Keyser 8: Mackay aan de Leidsche-
gracht in Amsterdam. Daarnaast zijn
er fraaie gedenkboeken van Sachtleben
en de Metallgesellschaft waaruit enige
aanvullende informatie te halen valt.ls
Ook op sociaal gebied hebben de tot
nu toe gepubliceerde geschriften tal
van vragen open gelaten. De stakingen

van 1919 en 1929 kregen ruime aan-
dacht, maar hoe het de arbeiders en de
directie in andere jaren verging is
onderbelicht gebleven. In zijn lezing
bij de overdracht van het archief door
Union Minière aan de Stichting Eijs-
dens Verleden heeft Hans van Hall
reeds tal van interessante kwesties aan-
geroerd. Ik zal ze niet nader uitwerken,
maar slechts kort noemen om de
gedachten te bepalen. Hoe ontwikkel-
den de arbeidsomstandigheden zich?
Hoe zat het met de ploegendiensten,
de zwaarte van het werk, de betalingen
bij ziekte en ongevallen, en dergelijke?
Wat voor rol speelde de haast immer
in België vertoevende directie binnen
het bedrijf? Hoe leefden zij, welke
sociale rol vervulden zij in de Belgische
en Eijsdense samenleving, welke nor-
men en waarden droegen ze uit? En
last-but-not-least: wat betekende de
zinkwitfabriek gedurende 125 jaar
voor de Eijsdense gemeenschap? Dat
die rol immens is geweest staat wel
vast. Men denke aan de bouw van
arbeiderswoningen (Mariadorp), aan
de aanleg van sportvelden, aan de wis-
selende verhoudingen tot de blauwe en
de rode harmonie - waarover Louis
Wolfs beweerde dat de arbeiders
'blauwen” waren en de afdelingschefs
“rodeni -, om nog maar te zwijgen van
de enorme rol die de uitbetaalde lonen
en salarissen voor de locale economie
hebben gehad. Ook voor aannemers
als Iacq de Groen en toeleveranciers als
Cox Geelen heeft de zinkwit een grote
rol gespeeld. Om deze en tal van
andere vragen nader uit te werken en
te beantwoorden is onderzoek in het
hier besproken archief onontbeerlijk.
Daarnaast zijn er echter ook andere
archieven die voor een studie van de
geschiedenis van de MZM van belang
kunnen zijn. Voorop natuurlijk het
Sociaal Historisch Centrum in Maas-
tricht, dat naast het nu overgedragen
archief, ook een brochure-collectie en
andere relevante archieven huisvest
(bijvoorbeeld van de afnemers van de

MZM: de Sphinx en de verschillende
Maastrichtse rubberfabriekenl). Daar-
naast zijn er het International Instituut
voor Sociale Geschiedenis (IISG) in
Amsterdam dat archivalia over 'de
Zinkwit” in huis heeft, en de recentelijk
geïnventariseerde archieven van Union
Minière in Brussel. Tezamen met de
hierboven genoemde bronnen bieden
deze collecties uitgelezen mogelijkhe-
den om tal van nieuwe inzichten over
de ontwikkeling van de Eijsdense zink-
witindustrie op te doen.151
De huidige en volgende generaties zul-
len andere vragen stellen dan Smeets
en de GAL. Het is dan ook zeer ver-
heugend dat de heer ir. H. Guislain
indertijd beseft heeft dat het hier om
een archief van grote waarde ging, dat
aan de Stichting Eijsden Verleden zou
moeten worden overgedragen. De
Stichting Eijsdens Verleden moeten we
bedanken voor hun inzet bij het sane-
ren, het inventariseren en het bewaren
van het archief. Toch is het goed dat
het archief nu is overgedragen aan een
instelling die er volledig op toegesne-
den is dat het archief ook daadwerke-
lijk gebruikt zal gaan worden, het
SHC, in Maastricht. Want, zo heb ik
betoogd, archieven zijn levende onder-
delen van de omgang met ons verle-
den. Ze zijn er om gebruikt en
bevraagd te worden. Keer op keer,
op keer, op keer.

Emst Homburg
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Gedeelte van Breust, getekend naar het kadastrale minuutplan van 1840, Eijsden sectie D, 3e blad, 1:1250 (tekening auteur).
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Breust, Sint-Martinusstraat 29-31 (aan de Bak)

Breust

Het gezicht van het dorp Breust wordt
al eeuwenlang bepaald door het
silhouet van de Sint-Martinuskerk.
Even ten Zuiden van de kerk bevindt
zich een natuurlijke bron, die tot in de
jaren 20 van de 20$te eeuw de ten Oos-
ten van de kerk gelegen drinkpoel van
water voorzag. De drinkpoel waterde
af in een beekje, dat zeker al in de 14de
eeuw de Bak werd genoemd. De Bak
volgde noordwaarts het trace' van de
huidige Sint-Martinusstraat richting
het dorp Oost en voorzag de grachten
van het inmiddels afgebroken kasteel
Kloppenburcht en het huidige kasteel
Oost van water. Ca. 1950-1960 werd de
Bak gedempt en vindt de afwatering
via de riolering plaats. Op oude fotois
ziet dat traag voortkabbelende beekje
wel nostalgisch en idyllisch uit, in wer-
kelijkheid was het een stinkriviertje,
dat niet alleen bronwater verplaatste.

Aan de Bak

De Sint-Martinusstraat, vanaf de kerk
in noordwaartse richting, werd van
oudsher (en door menigeen nog heden
ten dage) geduid met 'aan de Bak, of
soms met “Bakvliet” en ontleende haar
naam dus aan het beekje de Bak. Ook
het afgebroken kasteel van Breust
(“klejn kluusjterke'), nabij de natuur-
lijke bron, werd lange tijd kasteel Bak-
vliet genoemd. De bron maakte daar
deel van uit. 'Aan de Bak, was aan
weerszijden bebouwd met enige gro-
tere woonhuizen en boerderijen en wat
kleinere arbeiderswoningen. Een van
die kleinere arbeiderswoningen, het
onderwerp van deze bijdrage, Sint-
Martinusstraat 29-31, was lange tijd de
meest noordelijke bebouwing van de
straat. Van het huis (beter: de huizenl)
en van zijn eigenaren en bewoners is
nogal wat informatie bekend die als
exemplarisch beschouwd kan worden
voor tal van andere huizen en zijn
eigenarenlbewoners van Breust, maar

ook van Eijsden en omliggende plaat-
sen en dorpjes. Aan de hand van dit
huis kan een beeld worden geschetst
van de geschiedenis van een arbeiders-
woning en de mensen die erin woon-
den. De beschreven periode omvat de
gehele negentiende en twintigste eeuw.
Bijgaand kadasterkaartje geeft de situatie
weer van een gedeelte van Breust in
1840. Hierop bij (1) de natuurlijke
bron, bij (2) de drinkpoel, bij (3) de
loop van de Bak, bij (4) de Sint-
Martinuskerk en bij (5) de bebouwing
ter plaatse Sint-Martinusstraat 29-31.
De gehele bebouwing is in grijs/zwart
weergegeven.

Sint-Martinusstraat 29-31,
kadastraal

Wanneer op 24 november 1804 de
landmeter André Musin zijn werkzaam-
heden beëindigt, is het hele grondge-
bied van Breust, Oost en Eijsden voor
het eerst tot in detail opgemeten,
beschreven en ingetekend. In de bijbe-
horende leggers, opgedeeld in bebouwd
en onbebouwd onroerend goed, die op
20 maart 1809 werden vastgesteld, is
precies omschreven wat de aard en
omvang van de perceelsnummers
behelsden en wie de eigenaren waren.
Helaas zijn de detailkaarten, minuut-
plans, waarop de percelen waren in-
getekend, verloren gegaan, maar de
bewaard gebleven overzichtskaart maakt
een grove lokalisatie goed mogelijk. Op
basis van de kadastrale metingen werd
de onroerendgoedbelasting omgeslagen
over de eigenarenl. Dit kadaster werd
aangelegd in opdracht van de Franse
machthebbers die sedert 1794/ 1795 ook
hier de baas waren.
Vóór de invoering van het kadaster
werd de aard, oppervlakte en ligging
van een onroerend goed alleen in
woorden beschreven, met als belang-
rijke locatiecriteria de namen van de
eigenaren van de buurpercelen. Door
het ontbreken van ondersteunende
kaarten is lokalisatie moeilijk, doordat

de eigendomsverhoudingen vaak wis-
selden met als gevolg andere namen
van eigenaren van de buurpercelen.
Het Franse kadaster voorzag in de
combinatie van een beschrijving van
het onroerend goed en een bijbeho-
rende kaart waarop de onderscheiden
percelen waren ingetekend. De goede-
ren werden daarenboven opgedeeld in
bebouwd en onbebouwd onroerend
goed, waardoor de oude huis-en-tuin-
omschrijvingen nu door twee aandui-
dingen werden gekenmerkt. Een voor
het huis en een voor de tuin. Bebouwd
onroerend goed werd voor de belas-
tingen hoger aangeslagen dan
onbebouwd onroerend goed.
Ons 'maison' en de erbij gelegen
“jardinl Sint-Martinusstraat 29-31,
werden op het Franse kadasterplan
ingetekend binnen sectie A bij nr. 52
en 52bis en kregen als perceelsnummer
410 en 413. Het is dan eigendom van
Pierre Lebong, journalier (dagloner) te
Breust. Onder het oude regime schatte
men de oppervlakte van huis en tuin
gezamenlijk op 1 grote roede, hetgeen
in Breust overeenkomt met 409 vier-
kante meter. Hermeting bracht aan het
licht dat de bebouwde oppervlakte
(A410) 80 vierkante meter bedroeg en
de tuin (A413) 194 vierkante meter,
dus in totaal 274 vierkante meter.
Het huis werd voor de belastingen
ingedeeld in klasse 10. Dat was de laag-
ste klasse voor wat betreft de hoogte
van de belastingen. in casu 3 franken
per jaar, en werd omschreven als
(maisoni Breust telde op dat moment
48 huizen, waarvan er 24 in deze klasse
werden ingedeeld. Voor Eijsden-dorp
waren deze aantallen respectievelijk
152 en 27, hetgeen overeenkomt met
17,8 %, zodat Breust er wat dat betreft
erg ongunstig tegen afstaki.

Na de verdrijving van de Fransen in
1814 werd het kadaster in beperkte
mate bijgehouden. Vanaf 1827 werd
gewerkt aan een nieuw kadaster, nu
voor geheel Nederland. De metingen in
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Breust, de Bak anno 1923 (schilderij). Op de
achtergrond de Sint-Martinuskerk, linksvoor
de Bak, rechtsvoor het vakwerkhuis ter
plaatse Sint-Martinusstraat 29-31, gebouwd
ca. 1835. Het dak is onjuist weergegeven, in
werkelijkheid is het slechts half zo hoog
(vergelijk afb. 1b). Let op de verdeling stal
(meest links, deurtje met raam, het latere
Sint-Martinusstraat 29) en woonhuis (rech-
ter gedeelte. raam-deur-raam, het latere
Sint-Martinusstraat 31).

Breust, Oost en Eijsden vonden reeds
in 1827/28 plaats onder leiding van
AJ. Modave. Door het uitbreken van
de Belgische opstand in 1830 onder-
vond de invoering van het nieuwe
kadaster aanzienlijke vertraging. De
officiële invoering vond plaats per
1 januari 1842. In Limburg waren de
werkzaamheden overigens pas in 1844
afgerond. Evenals bij het Franse kadaster
werd ieder perceel in de onderscheiden
gemeenten, bebouwd danwel onbe-
bouwd, exact ingemeten, beschreven en
van een unieke letter-cijfercombinatie
voorzien, het kadastrale nummer. Het
onderhavige pand met bijbehorend erf
aan de Bak werd omschreven als: Breust,
sectie D nummer 706, huis, grootte 193
vierkante meter (later gecorrigeerd in
195 vierkante meter) en Breust, sectie
D nummer 707, tuin, grootte 139 vier-
kante meter (na correctie 140 vierkante
meter), met als eigenaar de weduwe
van Pieter Lebon. In de Oorspronkelijk
Aanwijzende Tafel van grondeigenaren
heeft zij het nummer 322. Ook in dit
kadastrale systeem werd het huis in de
laagste belastingsklasse opgenomen,
klasse 10 met een tarief van 3 gulden.
De aanzienlijke oppervlaktevermeerde-
ring, die in de loop van de tijd niet
meer verandert, terwijl ook geen tus-
sentijdse grondaankopen zijn gedaan
ten opzichte van de Franse metingen,
doet vermoeden dat bij de inschrijving
in het Franse kadaster een fout is
gemaakti.

Eigenaren en bewoners

Ca. 1792 - 1834:
Pierre Lebong c.s.
Pierre (Petrus, Pieter) Lebong, geboren
te Eijsden en gedoopt te Breust op
6 mei 1748 als Petrus Labonne, huwde
tweemaal. Eerst met Anna Kleijnen
(ook wel Dumolin] uit Sint-Maartens-
voeren (B) en na haar overlijden met
Maria Barbara Benedictus uit Breust.
Uit deze huwelijken kwamen 9 kinde-
ren voort, waarvan er zeker 4 en
mogelijk 5, jong overleden. Pieter en
Maria Barbara konden niet schrijven.
Hoewel het kadaster Petrus als eigenaar
bestempelt (door zijn huwelijk is het
gemeenschappelijk bezit) is het huis
eigenlijk eigendom van Maria Barbara
die het verkregen heeft uit de nalaten-
schap van haar ouders. Het ís waar-
schijnlijk dat zij en haar man het huis
sedert hun huwelijk in 1792 of korte
tijd later, in ieder geval sedert 1799, zijn
gaan bewonen. Pieter voorzag als dag-
loner en naderhand als barbier (kap-
per) in zijn onderhoud. Dit beroep
werd ook door zijn zoon Gilis, geboren
te Breust in 1802, uitgeoefend. Pieter
overleed te Breust op 12 april 1822. Het
ontbreken van sociale voorzieningen en
een lege spaarpot weerspiegelde zich
meteen in de onderhoudstoestand van
het huis. Deze ging zienderogen achter-
uit waardoor de weduwe, zonder
beroep, zich genoodzaakt zag het
huis te verkopen. Dat gebeurde op

Vakwerkhuis ter plaatse Sint-Martinusstraat 31, gebouwd ca. 1835, afgebroken 1956.
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13 december 1834. De nieuwe eigenaar
werd Hendrik Malerm.
Maria Barbara overleed elders in
Breust op 20 februari 1841.

1834-1843: Hendrik Malerm
(Malerme)
Hendrik Malerm, dagloner, echtgenoot
van Catharina Leenders, en schrijven
onkundig, werd in 1834 eigenaar van
leen ingestord (sicl) huisje met tuin aan
de Bakvlied (), houdende in geheel aan
mate ongeveer vier vierkante roeden,
rijnende van twee zijden aan Gerard
Peusens, ter derde zijde aan Gilis Labon
en ter vierde zijde aan de straat. Zoo en
in den staat als het zelve zich thans
bevindt, met alle de materialen zich
erop bevindende geen uitgezonderd,
zonder garantie der maatï Hij betaalde
er 150 franken en 80 centimes voor,
waarvan hij er 58 direct betaalde en het
restant binnen 6 maanden diende te
voldoen. Tegen de vastgestelde koers
van 47,5 cent per frank bedroeg de
koopprijs 21 gulden en 63 centen.4
De omschrijving van het goed laat zien
dat het huis in onbewoonde staat ver-
keerde en dringend aan een opknap-
beurt toe was. Interessant is de clau-
sule dat de koper ook de beschikking
kreeg over “alle de materialenï Klaar-
blijkelijk betreft het onderdelen van
het houten vakwerkskelet die de koper
ging gebruiken voor de herbouw of,
beter, de nieuwbouw.
Vergelijking van de kadastertekeningen
van 1840 en later, bevestigt de afbraak
van de oude bouw en het vervaardigen
van de nieuwbouw. De nieuwbouw
werd ook anders gesitueerd op het per-
ceel. De bouw kwam nu in zijn geheel
evenwijdig aan de straat te liggen,
nagenoeg op de rooilijn. Hierdoor
werd een grote aaneengesloten achter-
liggende tuin gevormd. Deze situatie is
tot op heden gehandhaafd. Daarvoor
was het een L-vormig gebouw met een
poot loodrecht op de straat (oudste
woongedeelte met opslagplaats) en een
daar later haaks op de achterzijde aan-
gebouwde bedrijfsruimte (schuur, vee-
stal). Dat is een klassieke vorm van
uitbreiding doordat een muur dubbel
gebruikt kon worden, een zwaar eco-
nomisch motief (zie het kaartje voor
een beeld van de situatie).

Van dat eerste huis is verder weinig
bekend. Maar de meeste éénverdieping
vakwerkhuizen bestonden veelal uit
vier gebinten, waardoor drie traveeën
werden gevormd. Zo”n vakwerkhuis
had op de begane grond twee ruimten.
De ingangsdeur kwam direct uit in de
grootste ruimte, die meestal twee
traveeën omvatte, de zogenaamde win-
terkamer. Daar stond de open haard,
werd gekookt, gegeten en geslapen. In
deze ruimte bevond zich ook de trap
naar de kelder, die met een luik werd
afgesloten, en de trap naar de zolder.
In de kelder en op de zolder vond de
opslag van levensmiddelen plaats. De
andere kamer was de zomerkamer, ook
veelal in gebruik als opslagruimte,
maar ook als leefruimte, met name in
de zomer. In de winterkamer was het
dan te warm vanwege de hitteontwik-
keling van de haard. In de loop van de
tijd ontwikkelde de zomerkamer zich
steeds meer tot de “gooi kaoëmerl,
pronkkamer. Ze was dan alleen bij
bijzondere gelegenheden in gebruik.
Slechts een beperkt aantal ramen, die
met luiken konden worden gesloten,
lieten licht binnen. Het dak was gedekt
met stro, en later, om brandgevaar te
weren, met pannen. De gebinten wer-
den gevuld met vlechtwerk en stro-
leem. Om het geheel een stenen aan-
zien te geven werd het pand gewit. Dat
gebeurde ook om de sporen van ver-
bouwingen of herstelwerkzaamheden
te maskeren. Als de financiën het toe-
lieten werden de vakken met bakste-
nen gevuld of werden stenen wanden
voor het vakwerk geplaatst. De plinten
van de vakwerkhuizen werden geteerd
om verrotting van de balken en het
binnentreden van vocht tegen te gaan.
Er waren geen dakgoten5
Een vakwerkskelet was een kostbaar
bezit, dat door vakmensen werd
gemaakt. Het is waarschijnlijk om deze
reden dat Hendrik Malerm bij zijn koop
nadrukkelijk bedong dat 'alle de mate-
rialen, geene uitgezonderd” aan hem ter
beschikking moesten worden gesteld.

Het nieuwe huis dat Hendrik Malerm
bouwde met gebruikmaking van het
oude houtwerk, kwam qua bouwaard
en indeling overeen met het hiervoor
geschetste beeld van een vakwerkhuis.

Het grondplan voorzag in een woon-
vertrek (linker gedeelte] en een opslag-
ruimte (rechter gedeelte). Een kelder
ontbrak. Naast het woongedeelte werd
nog een stal gebouwd. Mogelijk werd
deze stal pas circa 1823 gebouwd, maar
zoals hiervoor reeds geschetst is aan-
en verbouw bij een vakwerkhuis geen
probleem! Het geheel verkreeg zo een
groots aanzien.

Het gezin van Hendrik Malerm, gebo-
ren in Breust in 1788 en Catharina
Leenders, geboren in 's-Gravenvoeren
in 1787, werd rijkelijk gezegend met
kinderen. Liefst 8 in getal, van wie er,
zoals bijna gebruikelijk in ieder gezin,
enigen op jonge leeftijd overleden. Hen
trof dit ongeluk viermaal. Aanvankelijk
was Hendrik dagloner, later bestierde
hij een winkel.
Zij genoten slechts kort van hun bezit,
want op 28 november 1843 verkochten
ze het aan Nicolaas Hos, senior. Zelf
kochten ze een ander huis in Breust
bestaande 'in eene keuken, plaats, en
eene groote kamer met een klein
slaapkamertje () benevens de stallen en
tuin daar aangehorendeif” Hendrik
overleed op 27 november 1856 te
Breust en Catharina op 21 augustus
1868 aldaar.

1843-1882: Nicolaas Hos senior
Nicolaas (Nicola) Hos senior, geboren
te Eijsden in 1810, bij zijn huwelijk te
Eijsden in 1837 landbouwersknecht en
later dienstbode en dagloner, maar ook
landbouwer, huwde met de naaister
Anna (Anne) Theunissen, geboren
Eijsden 1812. Beiden konden niet
schrijven, evenmin als hun ouders.
Uit het huwelijk Hos-Theunissen kwa-
men 7 kinderen voort, van wie de eerste
drie in Eijsden werden geboren, 1838,
1840 en 1842, en de vier daaropvol-
gende in Breust 'aan de Bakl 1845, 1848
en 1850, of iaan de Bakvlietl 1856.F
De eigendomsovergang van het huis
met tuin van Malerm naar Hos per 28
november 1845 is hierin duidelijk weer-
spiegeld. In dat kleine huis woonden
aldus op zeker moment 9 personen!
In de verkoopakte werd het onroerend
goed omschreven als 'een huisje met
tuin aan de Bakvlied binnen Breustfl
kadastraal bekend sectie D nummers
706 en 707 ter grootte van 335
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vierkante meters; oude maat: vier roe-
den. Hos betaalde er 336 gulden voor.
Malerm liet zich goed betalen voor zijn
bouwwerkzaamheden!s

Uit het Bevolkingsregister van Breust
uit de periode 1850-1859 blijkt dat aan
het huis nummer 40 was toegekend.
Dat bleef ook zo in de periode 1860-
1869: Breust, Het Dorp nr. 40. Daarna
veranderde het huisnummer nogal
eens: 45 (periode 1870-1879), 42
(1880-1899), 42/34 (1900-1909) en 34
(1910-1919).5a De huizen in Breust,
evenals in Eijsden, waren opeenvolgend
genummerd, zonder nadere straataan-
duiding. De nummers werden van
gemeentewege aangebracht, witte ovaal
met zwarte cijfers. Het was verboden
'de zich op de huizen of getimmerten
bevindende nummers op eenige wijze
kwaadwillig onleesbaar te maken of te
beschadigen'. Op de overtreding van dit
verbod en andere voorschriften in de
“Verordening op het nummeren der
huizen” uit 1864 stond een geldboete
van twee tot drie guldenf')

Op 15 januari 1872 overleed Anna
Theunissen en bleef Nicolaas achter
met nog twee inwonende kinderen,
Nicolaas jr. en Louisa.
Nicolaas jr., geboren op 16 september
1850 huwde op 20 januari 1882 te
Eijsden met Maria Anna Elisabeth
Gilissen, geboren op 5 februrai 1846
te Caestert, maar op dat moment
wonende te Luik, en ging met zijn
echtgenote bij zijn vader inwonen. In
datzelfde jaar verkocht Nicolaas sr. het
huis aan zijn zoon en kersverse echtge-
note. Na enige tijd ingewoond te heb-
ben bij zijn zoon vertrok Nicolaas
senior naar zijn dochter Emerentia, die
met Wijnandus Malerm was gehuwd
en elders in Breust woonde, Op het
Eind, huisnummer 26. Daar overleed
hij op 30 april 1893.

1882-ca. 1910:
Nicolaas Hos junior
Nicolaas Hos junior kreeg het huis dus
in 1882 in bezit. Het benodigde geld
verkreeg Hos mede door het aangaan
van een lening ter grootte van 200 gul-
den bij Elisabeth Kruijen uit Gronsveld.
De lening had een looptijd van 10 jaar,
het rentepercentage bedroeg 5%.11

Nicolaas Hos (1850-1922),
koetsier, tuinman.

Nicolaas, die, evenals zijn vrouw kon
schrijven, voorzag eerst als dagloner,
werkman en dienstknecht in zijn
onderhoud. Zo werkte hij bijvoorbeeld
een aantal jaren bij jonkheer mr.
Chrétien Pierre Gerard von Geusau
(1809-1882), de eigenaar en bewoner
van kasteel Bakvliet en eerste president
van de mede door hem opgerichte
(Koninklijke) Oude Harmonie van
Eijsden. Hij verdiende daar 10 gulden
per maand. Hij werkte blijkbaar naar
behoren, want toen zijn werkgever op
15 juni 1882 overleed was Nicolaas
betrokken bij het opmaken van de
boedelbeschrijving. Uit de nalaten-
schap ontving hij, zoals testamentair
vastgelegd, een bedrag van 25 gulden
en “de volle huur' alszou hij in de over-
lijdensmaand van Von Geusau volledig
gewerkt hebben.12 Uit de boedel van
Von Geusau, die op 22 augustus daar-
opvolgend openbaar werd geveild ten
sterfhuize van de overledene kocht
Nicolaas een partijtje brandhout voor
80 cent, tuingereedschap voor 1 gulden
en 50 centen, een tafel voor 70 cent,
een geweer voor 2 gulden en 20 centen
en wat porcelein voor 10 cent.13
Hoewel Hos in 1882 als dienstknecht
te boek staat kan daar koetsier gelezen
worden, zoals uit de inschrijvingen van
de burgerlijke stand en bevolkingsre-
gisters blijkt. Het is niet duidelijk of hij
dat in loondienst deed bij een van de
meer vermogende inwoners uit de
omgeving of dat hij voor eigen reke-
ning werkte en inhuurbaar was. Dat
laatste lijkt het meest waarschijnlijk,
gelet op de omschrijven van de be-
taling die Von Geusua bezigde.

Omstreeks 1910 stopte hij met zijn
werkzaamheden als koetsier. In januari
gaf hij nog op koetsier te zijn, maar
toen zijn vrouw overleed op 20 okto-
ber 1910 bleek hij tuinier te zijn.
Uit zijn huwelijk met Maria Anna
Elisabeth Gilissen kwamen vier kinde-
ren voort, van wie er twee slechts zeer
kort geleefd hebben. De andere twee,
hun dochters Maria Elisabeth Hos
(Breust 1885 -Eijsden 1956) en Maria
Emerentia Hos (Breust 1887 - Breust
1973), huwden respectievelijk met
Hubert Magermans (Caestert 1878 - l

Maastricht 1968) en Andreas Ioseph
Purnot (Rijckholt 1885 - Maastricht
1964).
Schoonzoon Andreas die op 12
november 1909 huwde met dochter
Maria Emerentia, woonde sedert
14 december daaropvolgend in bij
zijn schoonouders. De geschiedenis
herhaalt zich.

Dries en May Purnot-Hos met de
drieling, 1913. Het bed staat in de
woonkamer. Aan de muur enige
foto's en devotionalia. Achter Dries
de met bloemetjesbehang versierde
schouw met de Brabantse kachel.
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Gouden huwelijksfeest Andries en May Purnot-Hos, 14 november 1959.
Van links naar rechts: eerste rij: Andries Purnot, André Purnot, May Purnot-Hos; volgende rijen opeenvolgend: Lambert
Purnot, Drees Purnot, Annie Purnot-Beijersl Liza Purnot-Cortenraedt, Nora Purnot-Spronckenl Mathieu Purnot, Marie
Indebraeckt-Purnot, Colla Purriotr Frans Indebraekt, Jozef (Jo) Purnot (broer van Andries Purnot), Truike Purnot-Wolfs,
Toine Purnot, Hubert Indebraekt, Lies Indebraekt-Purnotr Hubert Purnot [niet op de foto: Annie Purnot-Donnay).

Op 28 januari 1911, kort na het over-
lijden van zijn echtgenote, verliet
Nicolaas Hos Breust en vertrok naar
het kasteel van Froidthier (B), waar hij
als tuinman werkzaam was. Nader-
hand zou hij vertellen dat hij de wijn-
voorraad van de kasteelheer in de Eer-
ste Wereldoorlog van de Duitsers wist
te redden door deze in te graven en
iedere fles te markeren met een daar-
bovenop geplante preiplant. Op 21
oktober 1919 keerde hij terug naar
Breust, dan komende van Clermont
(B), en gaf op tuinmansknecht te zijn.
l-lij overleed te Breust op l januari
1922, inwonend bij zijn dochter Maria
Emerentia en schoonzoon Andreas.

ca. 1910-1973:
Andreas Joseph Purnot c.s
Maria Emerentia (May) Hos, geboren
te Breust op 18 april 1881!, huwde te
Eijsden op 12 november 1909 met
Andreas Ioseph (Dries) Purnot,

geboren te Rijckholt op 28 maart 1885,
schrijnwerker van beroep. Zij gingen
inwonen bij de ouders van de bruid en
kochten naderhand het ouderlijk huis.
Het huwelijk werd rijkelijk gezegend
met kinderen, liefst 1] in getal. Heel
bijzonder was de geboorte van een
drieling op 11 april 1913. Het was zo
bijzonder dat zelfs koningin Wilhel-
mina haar felicitaties middels een tele-
gram bij de ouders overbracht.
Natuurlijk was ook de lokale overheid
present om de ouders geluk te wensen.
Door het lage geboortegewicht van de
kinderen en de beperkte medische
hulpmiddelen die toentertijd beschik-
baar waren, bleek het niet mogelijk alle
kinderen in leven te houden. Naar ver-
luid wogen moeder, vader en de drie
kinderen gezamenlijk minder dan 100
kilogram! Van de drie jongetjes, Wil-
lem Lambertus (geboren om 9.30
uur), Joseph Michaël (geboren om
9.35 uur) en Nicolaas Winandus

(geboren om 9.40 uur), bleef alleen de
laatste in leven.H
Dries was een bekwaam timmerman, en
werkte voor meerdere werkgevers: bij de
staatsmijn, bij de gemeente Eijsden en
bij de lokale begrafenisondernemer
Walpot. In zijn vrije tijd maakte hij tal
van nuttige houten voorwerpen die gre-
tig aftrek vonden, waaronder klompen,
pijpenkoppen en spinnewielen. Ten tijde
van de Tweede Wereldoorlog maakte hij
voor de bevrijders modelklompjes met
daarin toepasselijke namen gegraveerd.
Zo kon de huishoudbeurs worden aan-
gevuld. Voor de fancyfairs van de Ursu-
linen maakte hij prachtig houtsnijwerk
zoals crucif'nten en andere door religie
geïnspireerde voorwerpen. Zijn werk-
plaats was in het meest rechtse gedeelte
van het vakwerkhuis.
ln harmonie Sainte Cécile blies hij de
piccolo. Een Elske ging er altijd wel in,
tenminste wanneer hij zijn pijp even
kon neerleggen.
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Boven: Het vakwerkhuis ter plaatse Sint Martusstraat 31 kort voor de afbraak in
1956. Het linker gedeelte was in gebruik als woon- en slaapvertrek, daar stond
de kachel, het rechtergedeelte als bergruimte en werkplaats van Dries Purnot.
Let op de onverharde weg. het ontbreken van goten en de zwarte teerrand
onderaan het huis om verrotting van het houtwerk door opspattend water
tegen te gaan.

Onder: V.|.n.r. May Purnot-Hos, zoon Lambert, schoondochter Annie Purnot-
Beijers en Dries Purnot, voor het pand Sint-Martinusstraat 31 kort voor de
afbraak in 1956.

In 1927 brak hij de stal, het meest links
gelegen gedeelte, van zijn vakwerkhuis
af en verving dit door een in steen
opgetrokken huis(je), het huidige pand
Sint-Martinusstraat 29, waarin hij met
zijn gezin ging wonen. Dat was natuur-
lijk een hele verbetering. Inmiddels was
ook de huisnummering per straat in
Eijsden doorgevoerd en werd de bena-
ming Sint-Martinusstraat nr. 23; per
1-11-1949: nr. 27 en per 15-1-1973: 29.
In de loop van de tijd kregen de
moderne voorzieningen ook een plaats:
water, electriciteit en gas.
In 1956 verkocht hij het huisdeel van
het vakwerkhuis, dat min of meer in
gebruik was als bergruimte, aan zoon
Lambert.

Inmiddels schrijven we 14 november
1959. Toen vierde het echtpaar Hos-
Purnot hun 50 gouden bruiloft. De
jonkheid van Breust versierde het huis
en nagenoeg de gehele gemeenschap
was present om het paar te huldigen:
burgemeester Emile Duijsens met wet-
houder Van de Berg en secretaris Van
Laar als vertegenwoordigers van de
gemeente, pastoor Debets, vertegen-
woordigers van de beide harmonieën,
Marcel Smeets als kapitein van het
jonkheid en vertegenwoordigers van de
Eijsdense verenigingen en standsorga-
nísaties. Het was een geweldige dag.
'Talrijke geschenken, vijfentachtig
bloemstukken, een paar honderd
schriftelijke gelukwensen en een recep-
tie zo druk bezocht, dat velen nauwe-
lijks de gelegenheid kregen om de gou-
den bruid en bruidegom de hand te
drukken waren de duidelijke bewijzen,
dat men May en Dries een bijzonder
goed hart toedraagt” schreef de Lim-
burger Koerier.
Dries stierf op 29 januari 1964 in zie-
kenhuis St.-Annadal te Maastricht.
May overleed te Breust op 4 februari
1973, bijna 86 jaar oud.
Sint-Martinusstraat 29 werd betrokken
door zoon Nicolaas Winandus (Colla)
Purnot, gehuwd met Trui Wolfs.

1956-heden: Lambert Purnot
Lambert Purnot, geboren op 19 okto-
ber 1929, huwde met de eveneens uit
Eijsden, Hoog-Caestert, afl<omstig en
daar op 14 november 1934 geboren
Annie Beijers, een dochter van Laurent
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Dans- en showorkest Di Solo Mio's o.|.v. Lambert Purnot, 1947. V.|.n.r. Guill Smeets, Guill Scheepers, Lambert Purnot,
Jan van den Heuvel en Broer van den Heuvel.

Sint-Martinusstraat 29, gebouwd 1927, en Sint-Martinusstraat 31,
gebouwd 1956, huidige situatie. Foto auteur, 2001.

Beijers [4de Blowe van Bejjers`) en
Josephine Hessels. Zij huwden te
Eijsden op 11 augustus 1956 en kregen
een dochter. Gedurende zijn werkzaam
leven werkte Lambert als laborant hij
de aardewerkfabriek Société Cérami-
que in Maastricht met als voornaamste
taken de Controle van de glazuren
waarmee de glans op sanitair werd ver-
kregen en de controle van de vergiet-
pappen voor de sanitairproduktie.
Kort voor hun huwelijk kochten zij het
vakwerkhuis Sint-Iviartinusstraat 31.
Na volledige sloop daarvan werd het
huidige pand gebouwd. Het houtwerk
werd verstookt in de kachel; gas en CV
waren immers nog niet beschikbaar.
Lambert, verenigingsman in hart en
nieren, nu alleen nog actief als biljar-
ter, heeft een lange staat van dienst bij
de Koninklijke Harmonie Sainte Cécile
en Voetbalvereniging Eijsden.
Bij Voetbalvereniging Eijsden schitterde
hij sedert 1947 in meerdere kampioens-
elftallen. In 198?l ontving hij vanwege
zijn 40-jarige verdiensten de
verenigingsspeld.
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Bij harmonie Sainte Cécile speelde hij
trompet, leidde thuis leerling-muzi-
kanten op en was vele jaren onderdi-
recteur. Daarenboven was hij leider
van de blaaskapel Roed is Droof, die
carnavalszittingen opluisterde, concer-
ten gaf, maar ook bijvoorbeeld in de
kantine van de Zinkwit speelde, wan-
neer daar jubilarissen werden gehul-
digd. Vanwege zijn vele verdiensten
ontving hij van harmonie Sainte Cécile
de gouden verenigingsspeld. En ook
Hare Majesteit heeft het behaagd hem
te onderscheiden en wel met de ere-
medaille in zilver verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau (1984).15
Naast al deze activiteiten wist Lambert
nog tijd vrij te maken om wat extra
geld te verdienen door in dansorkesten
te spelen. Vanaf de naoorlogse jaren
tot in het midden van de jaren zestig
speelde hij in drie gerenommeerde
orkesten die bruiloften en partijen,
zowel in zalen als tenten, opluisterden.
De bedoelde orkesten zijn <De Melonais',
<Di Solo Mio? en “The Swing Starsï
Het waren echte dansorkesten die de
mensen tot beweging wisten aan te
zetten op de houten vlondervloeren.
Niet iedereen wist dat overigens te
waarderen. Bij een optreden in de
voormalige hallen van de Fruitveiling
in Eijsden wist het orkest de pastoor
van Breust-Eijsden tot razernij te bren-
gen door het spelen van kerstliedjes
waarop door het publiek werd gedanst.
Tot op de preekstoel toe werden de
parochianen vermanend toegesproken.

Na het overlijden van broer Colla in
1992 en schoonzus Trui Wolfs in 1996
kocht Lambert het huis Sint-Martinus-
straat 29, zodat beide gedeelten van
wat oorspronkelijk één huis was, weer
in één hand bijeen zijn, zij het in twee
delen.

Henk LLM. Boersma

Noten
Deze bijdrage kwam tot stand met hulp van
Lambert en Annie Purnot-Beijers, Sint-
Martinusstraat 31, Breust. Zij deden het
verhaal van <deze eeuw' en stelden het fami-
liefotomateriaal ter beschikking. Het was
heel plezierig om samen met hen een stukje
historie aan de vergetelheid te ontrukken.
Dank daarvoor.

1. De kaart werd door ingrijpen van de
Stichting Eijsdens Verleden van de onder-
gang gered. Zie daartoe: l-I. van Hall, Een
gerestaureerde kadasterkaart uit 1804, in:
Uit Eijsdens Verleden (UEV) nr. 31, okto-
ber 1985, pag. 12-21. Hier ook enige infor-
matie over de totstandkoming van de kaart.
De kaart bevind zich in het Gemeente
Archief van Eijsden (GAE), Archief
Gemeente Eijsden (AGE) 1800-1828, inv.
nr. 113.
2. Voor dit Franse Kadaster zie: GAE, AGE
1800-1828, inv. nrs. 115 (Totaal register),
116-118 (Kadastrale leggers)
3. Voor het Nederlandse Kadaster zie: GAE,
AGB 1828-1933, inv. nrs. 3820-3824 (Per-
ceelsgewijze kadastrale leggers), 3825
(Register op de artikelen in de perceelsge-
wijze leggers), 3826-3827 (Oorspronkelijke
en suppletoir aanwijzende tafel der grond-
eigenaren, 1840, 1842-1863).
4. Rijksarchief in Limburg te Maastricht
(RAL), fonds notarissen, notaris I. Ghijsen
te Mesch, inv. nr. 350, akte d.d. 13-12-1834,
aktenr. 183.
5. Een zeer informatief boek terzake vak-
werkbouw betreft: C. Eggen, Vakwerkbouw
in Limburg, Weert, 1989.
6. RAL, fonds notarissen, notaris F. Brou-
wers te Eijsden, inv. nr. 8136, akte d.d. 4-
12-1843, aktenr. 53: het betreft pand en
tuin met kadastrale aanduiding sectie D
nrs. 233 en 234).
7. In 1852 kwam nog een levenloos kind ter
wereld. Daarbij werd abusievelijk aangete-
kend dat het geboren zou zijn te Breust-
Eijsden in de Dorpstraat.
8. RAL, fonds notarissen, notaris E. Brou-
wers te Eijsden, inv. nr. 8136, akte d.d. 28-
11-1843, akte nr. 49.
9. Bevolkingsregisters onderscheiden perio-
den Breust: GAE, AGE 1828-1933, inv. nrs.
883 (1850-1860), 889 (1860-1869), 891
(1870-1879), 896 (1880-1889), 902 (1900-
1909), 909 (1910-1919). N.B. Er worden
voorbereidingen getroffen om de bevol-
kingsregisters van Breust, Eijsden, Maar-
land, Oost, Withuis en Caestert van de
periode 1850-1859 in druk uit te geven
(inv. nrs. 883-888).
10. GAF., AGE 1828- 1933, inv. nr. 987. Het
reglement werd vastgesteld in de gemeente-
raadsvergadering van 25-10-1864 en door
G.S. goedgekeurd bij besluit van 3-1 1- 1864.
11. RAL, fonds notarissen, notaris F. Brou-
wers te Gronsveld, inv. nr. 8298, akte d.d.
24-10-1882, akte nr. 308.

12. Henk ).L.M. Boersma, Ionkheer mr.
Chrétien RG. von Geusau (Maastricht 15
januari 1809 -Eijsden [Breust) 15 juni
1882, in: UEV nr. 71 (juni 1996), pag. 6-21
(deel 1) en idem UEV nr. 72 (oktober
19961, pag. 6-19 (deel z), i.h.b. pag. 11-12
(deel 1), pag. 8-10 (deel 2). Voor een
beschrijving van het landgoed Bakvliet
(kaart en fotois), zie pag. 11-12 (deel 1) en
pag. 11 (deel 2).
13. RAL, fonds notarissen, notaris R. de
Cleijn Brem te Eijsden, inv. nr. 8145, akte
d.d. 29-7-1882 (voornemen tot verkoop en
protocol verkoop), akte nr. 110.
14. Het zou tot 1952 duren vooraleer in
Eijsden weer een drieling werd geboren. Op
28 december 1952 kreeg het echtpaar A. en
Chr. van de Heuvel-Horsmans drie doch-
ters. Vriendelijke mededeling van de moe-
der (Veldjesstraat), waarvoor dank.
15. De uitreiking vond plaats op 8 decem-
ber 1984. Vriendelijke mededeling van
mevr. T. Ieuckens, gemeente Eijsden, waar-
voor dank.
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Kent u ze nog?
Fatima lichtspel

Foto EV
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Fia Partouns
Fien Paquay

9 Atje Spauwen
10 Fien Wolfs
11 Nelly Henquet
12 Ida Wolfs
13 Elly Houbiers
14 Therèse Theelen
15 ?
16 Paula Wolfs
17 7
18 Paula Kreemers
19 Gerda Warnier
20 Leida Dassen
21 Marlies Pleumekers
22 Mia Huls
23 Corry Henquet
24 Lène Vliegen
25 Corry Huijnen
26 Rina Roosen
27 Annie Simons
28 Tilla .leukens
29 ?
30 Leny Peerboom
31 Trinette Piters
32 Els Wolfs
33 Rina Spauwen
34 ?
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Uit het fotoarchief
“D'n Treechterwaeëg"

Th. Theunissen. éditeur

Trichterweg ± 1900. Foto: EV1264.

Trichterweg anno 2001. Op de achtergrond de Observant. Foto: EV 777.
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Groet uit Eisden Trefhtcrweg.

"Trechterweg" ± 1900, eigenlijk Vogelzang.
Foto: EV1268.

H'
umflsiiidliii.

Vogelzang anno 2001. Foto: EV.
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Trichterweg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het huis links op de foto beschadigd. Het jongetje op de voorgrond
is nog onbekend. Foto: EV1272.

Trichterweg anno 2001. De huizen links en rechts op deze 'foto zijn dezelfde als
die op foto EV1272. Foto: EV 0774.
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Zuzoate

Met Zuzaote wordt in Zuid-Limburg een mythische plaats aangeduid,
klein, ergens, niemand weet waar en wanneer, onbepaald ver weg in
tijd en plaats. Mijn overleden vriend, Noël Meertens, vond het een
prachtige uitdrukking en vroeg me een paar jaar geleden daar een
versje op te maken. Beginnend vanuit de onbepaaldheid, mij afvra~
gend hoe de mensen daar zouden zijn, drong zich aan mij op dat
Zuzaote geen verkeerde plek is. Integendeel. Je bent ver van het dage-
lijkse levenI dus kijk je anders tegen mensen aan. Positiever, zoals Noël
ze meestal zag.

Toen kwam om dat te verhelderen ook ineens de chocoladen ezel
opdraven vanuit een boek van Ernest Claes, De Witte, over een
Vlaamse dorpsjongen, wiens moeder hem vertelt over de hemel:
"Alle dagen rijstpap met zilveren lepeltjes, peperkoek, zute-melk met
beschuitenI en dan rijden op een chocolatten ezel. Dien hemelezel
mocht ge zomaar een stuk chocolat uit zijn oor bijten, het deed hem
geen zeer, en het groeide dadelijk weer aan."

De laatste strofe heb ik toegevoegd na het overlijden van Noël. Bij zijn
crematie op 22 augustus 2001 heb ik het gedicht voorgelezen.

°t Is wiet eweg`
l

oe gene gèèt.
Van de waeëg dir heen
haet gene wèèt.
Is mir dao van God
en ederèèn verlaote,
ien Zuzaote?

't Is noets hie,
noe, ien d'n tied.
't Is towkomsj, vreuger,
meh altiecl wiet.
Lang vuuroet of truk:
m'r miet mit groete maote
nao Zuzaote.

*t Sjijnt neet väöl
te zien, dij plaots.
Nèè, Zuzaote liekt
get oengdermaots.
Meh toch - d'r is get wat
rniech neet mit rusj kint laote
aon Zuzaote.

Edere sjléchte
en stomme mins
is dao aimabel, liebenswert,
daste zegge kíns:
Hie is zelfs ederen
aeëzel ,nne sjoekelaote,
ien Zuzaote.

't Is wiet eweg,
en God wit oe.
,t Is vreuger, sjtrak,
sjteeds, mer neet noe.
Meh toch, ,t wier neet good
es vier ,t zoemer vergaote.
Zuzaote.

Noël, diech gèès,
vier blieve hie.
Oes verdreet um diech

i dat huurt debie.
Mit leefde en ping
wille vier diech noe loslaote
op crime waeëg.
Nao Zuzaote?

Victor Spauwen
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Een merkwaardig huwelijk in 1774

Werd in een vorige bijdrage verhaald

op welke manier een toekomstige

bruid haar wettelijk huwelijk

afdwong, de rollen waren ook wel

eens omgekeerd zoals uit het navol-

gende blijkt.1

Henricus Pieters, licentiaat in de rech-
ten, geboren op 22 maart 17512 gaat
een vrijage aan met de twee jaar
oudere Marianne Ieuckens, beide
woonachtig in Eijsden. Op 29 januari
1774 wordt de eerste kerkelijke roep
afgekondigd in de gereformeerde kerk
van Eijsden. Tussen de aanstaande
bruid en bruidegom is er kennelijk iets
voorgevallen, want op de vastgestelde
trouwdag 13 februari 1774 is wél de
bruidegom in de kerk aanwezig, maar
kwam de bruid niet opdagen. Volgens
het huwelijksregister van de gerefor-
meerde kerk wordt er toch op 27
februari 1774 getrouwd.3

Er gebeurt dan iets heel bijzonders.
Marianne gaat ná de kerkdienst naar
huis, en aldaar aangekomen wordt zij,
naar haar zeggen, met toestemming
van de schout van Eijsden en op last
van haar echtgenoot Henricus, gear-
resteerd door de gerechtsbode Wijers.

F

ll . ,-

1.", V" . „f . -f'rlli'l-
'lll l li, ll



Nummer

89.

november

2001

29 Uit Eijsdens Verleden

Een dergelijk arrest moet niet vergele-
ken worden met een arrestatie zoals
thans geschiedt. In de periode vóór de
Franse revolutie betekende een arrest
op een persoon ze'lf dat verbod was
opgelegd om stad of dorp te verlaten
en dat de gearresteerde zich ter
beschikking moest houden van de
schepenbank om aldaar te kunnen ver-
nemen op welke gronden het arrest
had plaatsgevonden. Een arrest op
goederen kan vergeleken worden met
het huidige conservatoir beslag.

Volgens een verzoekschrift van
Marianne aan de schepenbank van
Eijsden van 14 Maart 1774, had zij
geen flauw idee van wat haar man aan-
leiding had gegeven tot dit arrest over
te gaan. Zij deelt tevens mee dat zij
zich inmiddels met medeweten van de
schout én van haar man naar Maas-
tricht had begeven waar een zus van
haar woonde. Zij had dit niet gedaan

om zodoende het haar opgelegde
arrest te verijdelen of om aan haar
man te ontkomen. De werkelijke reden
van haar handelen geeft zij in het ver-
zoekschrift niet aan.

Om te voorkomen dat haar vertrek
naar Maastricht door kwaadwillige
lieden zal worden uitgelegd als een
verbreking van haar trouwbelofte en
van de bedoeling haar man niet te
willen volgen, verzoekt zij de schepen-
bank om haar toestemming te geven
om nog enige tijd in Maastricht bij
haar zus te mogen verblijven, onder de
belofte dat zij zich ter beschikking van
de schepenbank zal stellen zo vaak
haar dit zal worden gevraagd. Het ver-
zoekschrift wordt namens Marianne
ondertekend door haar procureur
Iohan Guichard, notaris en procureur
van de stad Maastricht en van de Lan-
den van Overmaas waaronder Eijsden
ressorteerde.

De schepenen besluiten op dezelfde
dag, 14 maart 1774, dit verzoekschrift
ook ter kennis te stellen van Henricus
Pieters en, los daarvan, beide partijen
voor de eerstkomende zitdag van de
schepenbank ná de feestdagen (Pasen)
op te roepen.

Over de (mede-)motieven van Henri-
cus terzake het door hem opgelegde
arrest volgt al spoedig enige duidelijk-
heid. Henricus vertrouwt de standvas-
tigheid van zijn echtgenote niet, mede
gelet op het feit dat zij op de eerste
vastgestelde trouwdatum niet was
komen opdagen. Nu hij haar op een of
andere manier bewogen heeft om met
hem op 27 februari 1774 in de echt te
worden verbonden, wil hij geen risico
lopen om haar te verliezen dan wel de
financiële voordelen van deze echtver-
bintenis mis te lopen. Zodra hij kennis
heeft genomen van het verzoekschrift
van zijn echtgenote laat hij op 19 maart
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1774 door de gerechtsbode Wijers en
met toestemming van de schout arrest
leggen op alle kleren en verdere roe-
rende goederen van Marianne, zich
bevindende in het huis van haar vader
Bartholomeus Ieuckens én op al het-
geen Marianne te verwachten heeft van
haar op 20 juni 1773 overleden oom
Johannes Fransiscus Ieuckens ingevolge
diens testament. Zijn redenering is dat
wanneer Marianne aan haar man-wil
ontsnappen, de consequentie zal zijn
dat zij ook al haar bezittingen kwijt is.

Beide partijen worden voor de zitting
van de schepenbank van 14 april 1774
opgeroepen.Als Henricus, aanwezig
met zijn procureur Ulrici, bemerkt dat
Marianne niet is verschenen, deelt hij
de schepenbank mee dat Marianne in
haar verzoekschrift over de redenen
van haar vlucht onjuistheden vermeld
en gefantaseerd heeft, en uitsluitend
gehandeld heeft om de huwelijkstrouw
prijs te geven en het arrest ongedaan te
maken. En dat zij dit alles gedaan heeft
op advies van kwaadwillige geesten die
niet weten dat een vrouw gehoorzaam-
heid aan haar man verschuldigd is en
zich de gevolgen van een scheiding
tussen man en vrouw niet realiseren.
Hij is dan ook van mening dat door
zijn vrouw onbezonnen gehandeld is.
Hij beschuldigt haar ook -vanwege
haar wegblijven- van openlijke
minachting van het opgelegde arrest
en van de decreten van de schepen-
bank. Hij verzoekt de schepenen dat
deze zijn vrouw zullen gelasten zich zo
spoedig mogelijk in Eijsden ter
beschikking te stellen op straffe dat zij
tot rechtsovertreder zal worden ver-
klaard en verder dat zij zich dient te
voegen bij haar echtgenoot “als
behoort aen eene eerlijke vrouw
ubique” (waar ook ter wereld)

Per decreet wordt besloten de verkla-
ring, afgelegd door Henricus, eveneens
ter kennis te stellen aan Marianne en
worden beide partijen opnieuw

opgeroepen om op de eerstvolgende
zítdag te verschijnen.

Op 28 april 1774 maken zowel procu-
reur Guichard, namens Marianne, en
Henricus, geassisteerd door diens pro-
cureur Ulrici, hun opwachting bij de
schepenbank. Deze beslist Marianne
verlof te geven onder ede te verklaren
dat zij zich steeds ter beschikking zal
stellen van de schepenbank. De sche-
penen stellen daarbij dat door deze
toestemming geen enkele afbreuk
wordt gedaan aan de lopende proce-
dure. Namens Marianne legt haar pro-
cureur Guichard deze eed af in handen
van Schout Van den Wood.

Vijf jaar (l) later heeft Henricus
genoeg van de ontstane situatie en
wendt hij zich op 18 november 1779
met een verzoekschrift tot de Eijsdense
schepenbank, waaruit enkele belang-
rijke punten worden aangehaald:

l. Over zijn huwelijk met Marianne
op 27 februari 1774 verklaart hij”:
hebbende wederseijsse ouders hun
consentement (goedkeuring) tot
deesen huwelijk voor de inschrij-
ving gegeeven. Dat het egter
gebeurt is, dat voors. des suppliants

2.

portuur (partner) door wat voor
quaden geest besielt, den suppliant
onbekend, en sonder dat den sup-
pliant weet off eenígsints kan na-
leijden (nagaan) naer dat de huwe-
lijkse cerimoniën door sijne eer-
waarde nauwelijks verrigt, in plaetse
van haeren man te erkennen en te
volgen, haer daedelijk van hem
afgesondert, hem malitieuselijk
verlaaten, sedert alle conversatie
verbrooken, en nimmer bij
gekoornen is, soo dat het huwelijk
voors. noijt is worden geconsom-
meert, begeevende voorn.
M. Ieukens immediat naer dat sij
getrouwt, gelijk voorsegt, naer
Maestricht bij haer suster ter
woon.” (Hierbij moet worden
opgemerkt dat Henricus volledig
voorbij gaat aan het namens hem
opgelegde arrest op Marianne bij
het verlaten van de kerk.)
Na tot zijn spijt geconstateerd te
hebben dat hij tevergeefs gewacht
heeft op enigerlei vorm van spijt-
betuiging, heeft hij thans moeten
vernemen dat Marianne niet alleen
in haar ongeoorloofd gedrag blijft
volharden, “maar soo als de publi-
que faam thans geeft,(het gerucht
zich verspreid heeft) heeft dezelve
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haere voor Godt en de geheele
gemeente aen den suppliant
beloofde trouwe, ten eenenmael
verbrooken door dien de selve
thans van een ander soude bevrugt
en swaer gaan.”

3. Omdat hij deze situatie als man
van fatsoenlijke ouders en familie
niet langer kan verdragen, verzoekt
hij thans het huwelijk van 27
februari 1774 op grond van artikel
91 van het “Egtreglement van
18 maart 1650” als ontbonden te
verklaren hetgeen “den suppliant
vrije verklaart, om wanneer het
hem goedt dunkt, een ander wettig
huwelijk te kunnen ingaan.” Hij
verzoekt, eveneens krachtens voor-
noemd wetsartikel Marianne “per
Edictalis” (schriftelijke dagvaar-
ding) op te roepen om op korte
termijn in de schepenbank van
Eijsden te verschijnen om getuige
te zijn van de huwelijksontbinding.
Tenslotte verzoekt hij aan de
komende procedure een spoeds-
halve karakter te geven, zodat de
door hem aanhangig gemaakte
zaak elke week op de rol gezet zou
worden in plaats van om de veer-
tien dagen.

Per decreet van dezelfde dag gaat de
schepenbank met beide verzoeken van
Henricus accoord en wordt hij ver-
zocht in de eerstvolgende zitting zijn
eisen kenbaar te maken.
Tijdens de zitting van 25 november
1779 verklaart Henricus dat het door
hem ingediende verzoekschrift met
conclusie als zijn eis beschouwd moet
worden. Hij brengt verslag uit over het
bezoek dat de notarissen H.W. Crahaij
en j. Guinasean uit Maastricht hadden
gebracht aan Pieter Ieukens, zwager
van Marianne, wonend in Maastricht
“in de Brukstraat". Aldaar hadden zij
vernomen dat Marianne in 1774 wel
daar was ingetrokken, doch na een
ruzie met haar zwager naar onbekende
bestemming was vertrokken. Enige

zekerheid over de geruchten ten aan-
zien van een zwangerschap van
Marianne hadden zij niet kunnen krij-
gen. Tot viermaal toe moest de sche-
penbank een dagvaarding* laten uit-
gaan alvorens Marianne en teken van
leven gaf.

Op 30 december 1779 dient Henricus
zijn beklag in de bij schepenbank. Hij
maakt de schepenbank erop attent dat
hij geen proces voert omwille van een
beschuldiging van Marianne, doch uit-
sluitend handelt volgens het geschre-
ven recht en de eigen landscostuimen
van de Landen van Overmaas “om sijn
siel en saligheijt en sijn eijgen eer te
herstellen” Nu Marianne niet reageert
op het decreet om voor de schepen-
bank te verschijnen, verzoekt hij om te
mogen dienen “van Profijt”, hetgeen
wil zeggen, dat de eiser -zonder ver-
weer van de tegenpartij- de rechter
mag verzoeken een beslissing te
nemen.

Nu verschijnt de procureur van
Marianne, de notaris en procureur
A.M. Gudi, ten tonele en vraagt een
kopie van het verzoekschrift c.q. eis
met conclusie van Henricus. Terecht
stelt deze dat niet de procureur maar
Marianne zélf is opgeroepen. De sche-
penbank roept nu beide partijen in
eigen persoon op het matje en tracht
partijen te bewegen “om tot de samen-
levinge volgens den huwelijksen band
te reverteren (terug te keren).” Doch
tevergeefs. Zoals later zal blijken vond
deze bemiddelingspoging plaats met
beide partijen individueel. Per decreet
van dezelfde datum- 30 december
1779- krijgt Marianne de gevraagde
kopie en wordt zij tevens gelast binnen
acht dagen haar antwoord te geven.

Henricus is van mening dat Marianne
zich nogal “quasi onnosel'l opstelt over
de zware geruchten die over haar per-
soon rondgaan, onder het adagium
“Vox Populi, Vox Dei” (de stem van

het volk is gelijk aan de stem van
God). Hij verzoekt de schepenbank
een beëdigd chirurgijn en een dienst-
doende “wijsvrouw” in Maastricht op
te dragen Marianne onmiddellijk te
onderzoeken om te kunnen ontdekken
of zij kortelings een kind heeft
gebaard, en terzake een beëdigd rap-
port uitte brengen. De schepenbank
gaat daar niet op in en verwijst naar
het decreet van 30 december 1779.

Op 13 januari 1780 geeft Marianne
schriftelijk antwoord op de eis van
Henricus en dient daarin tevens een
tegeneis (eis in reconventie) in. Zij
excuseert zich voor het feit dat zij tot
driemaal toe verstek heeft laten gaan
en is bereid de daardoor ontstane
kosten te betalen.

Uit het maar liefst dertig artikelen
omvattende verweerschrift volgen hier-
onder de belangrijkste punten:
1. Henricus blijft maar beweren nog

steeds niet te weten waarom zijn
huwelijk met haar niet “verbrogt”
(volbracht) is, terwijl hij weet
“dat dien uitstel op vertoog en
tusschenspreeken der wedersijdse
naebestaenden en met eijgen toe-
stemmen van hem citant (dagvaar-
der=Henricus) geene andere ree-
den heeft gehad dan dat hij citant
zig middeler tijds (ondertussen) in
staet soude stellen om bij vervolg
de geciteerde (gedagvaarde =
Marianne) en zijne toekomende
familie te kunnen onderhouden en
opvoeden, daer toe hij doens vol-
gens zijn eygen begrijp onbequaem
was.”

2. Hoe kan er sprake zijn van een
“malitieuselijk verlaeten” als de
schepenbank van Eijsden op 28
april.177.4 haar toestemming geeft
om naar haar familie in Maastricht
te gaan “en zulx wel zonder eenige
limitatie van tijd” Haar procureur
heeft destijds de eed afgelegd “de
sistendo toties quoties” (om terug
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te keren zo vaak dit noodzakelijk
is). Nadat zij wegens ruzie met
haar zwager genoodzaakt werd uit
Maastricht te vertrekken en elders
in een winkel werk had gezocht
buiten medeweten van haar man,
had deze alle recht gekregen om
haar te doen dagvaarden en ten
overstaan van de schepenbank de
eis te formuleren “tot samenwoone
en voltrekking van huwelijk", maar
nooit om “een egtbreuk uyt hoofde
van malitieuse desertie” te eisen.;
Zij was mét zijn medeweten én zijn
toestemming naar Maastricht ver-
trokken en alleen vanwege het zoe-
ken naar een andere woongelegen-
heid enige weken aldaar afwezig
geweest.
De beschuldiging van overspel met
“gevolgen” noemt zij een leugenlas-
ter, die door geene eerlijke dogter
geleeden kan worden mits (aange-
zien)- zoo als den citant eijgens
bemerkt- leven en eer pari passu
gaen”(sarnen verbonden zijn). Zij
ontkent de eerrovende Vox populi
en stelt als háár adagium “Vox
Populi, vox mendax” (de stem van
het volk is de stem van de leugen).
Eventueel zou zij wel bereid zijn
geweest tot een onderling accoord te
komen over een echtscheiding, maar
na een dergelijke aantasting van
haar eer is zij verplicht zich daarte-
gen allereerst teweer te stellen.

Zij concludeert in haar verweerschrift
dan ook als volgt:
l. “Dat hij citant mag worden

gedoemt ten zekeren dage alhier in
de geregtskamer te verschijnen en
aldaer met teekenen van leetweesen
uvt te schrabben ofte roijeeren alle
de voorss.aenhehaelde injurieuse
(beledigende) expressiën (uitingen)
uijt de requeste en verdere actens
naemens hem overgegeven of
gedicteert en verders dientwegens
de geciteerde om vergiffenis te
bidden.”
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2. “Dat den citant tot profitabele
amende (boete) mag worden al
voorders gecondemneert in eene
somme van hondert rijxdaelders
(400 gulden) ten profijte der
armen deezer heerlijkheijd, mits de
geciteerde nog om deezen nog om
meerdere diergelijken laster ander-
mael zoude willen ondergaen.”

Tevens verzoekt zij de schepenbank
om, indien Henricus “clandistien” een
“recordium of andersints” (een schrif-
telijk verslag) van hetgeen zij tijdens de
verzoeningspoging van 30 december
1779 zou hebben gezegd, zou eisen,
zulks niet te doen zonder overleg met
haar. Op die manier geeft zij duidelijk
aan een onderscheid te willen maken
tussen de eis van echtscheiding en de
haar aangedane zware belediging
wegens vermeend overspel. Henricus
vraag een kopie van het door
Marianne ingediende antwoord, het-
geen hem per decreet wordt toegestaan
onder gelasting vóór de eerstvolgende
zitdag te dienen van repliek (weer-
woord).

Op 17 februari 1780 verzoekt
Marianne uitvoering van het laatste
decreet van 13 januari 1780. Henricus
laat thans echter weten vernomen te
hebben dat Marianne op 30 december
1779 op een “wreede wijze” iedere
vorm van verzoening heeft afgewezen.
Hij heeft een “recordium” nodig van
haar negatieve reactie om te kunnen
dienen van repliek. De schepenen
besluiten dit verzoek over te brengen
aan Marianne zoals deze had verzocht.

Helaas eindigt hiermee het dossier.
Ook in het rolregister is niets meer te
vinden. Mogelijk hebben partijen de
procedure ten lange leste wegens de
(uiteraard) alsmaar oplopende kosten
niet voortgezet. Ook al omdat in het
doopregister van Eijsden geen kinde-
ren uit dit merkwaardig huwelijk staan
vermeld, mag worden aangenomen dat

de “consommatie” van dit huwelijk
nimmer heeft plaatsgevonden. Helaas
dus een onbevredigend einde van een
toch wel aardig verhaal.

A.M. G. G.Stroom **

Iackie Janssen, illustraties

Noten
l Ontleend aan RAL Archieven van de Lan-
den van Overmaas, inventaris nr.5239 en
5296, 1774
2 Voor de aanvullende genealogische gege-
vens werd dankbaargebruik gemaakt van
A.P.L.Paquaij "Geboren, gehuwd en/of
overleden in “Eijsden 1997
3 RAL Nederl.Hervormde Gemeente nr.
26.4. Zie afbeelding 1 waarvan de tekst
luidt volgens extract uit het trouwregister
van Eijsden ddo. 17 november 1779: “Anno
1774 den 29 januarij sijn in \vettig onder-
trouw aangeschreeve Hendrik Pieters met
Maria Anna Ieukens beijde woonende
alhier. Den 13 feb: 1774 waare de drie
huwelijkse gebooden van Lct.Pieters met
Maria Anna Ieukens onverhindert gegaan,
en stelde zich ter bestemder tijt den voorn-
gemde bruijdegom Lct Piters te vooren-als
willig ziinde om te trouwe maer de bruijt
was absent.”Getrouwt den 27 febij 1774.”
4 Zie afbeelding 2, de dagvaarding van 9
december 1779, waarvan de tekst luidt:
“Word mis desen van wegens de Edele
Erentfeste Heeren Schout en Schepenen der
vrijheijd ende Heerlijkheijd Eijsden en ter
instantie van Hendrik Pieters geboren
inwoonder alhier bij desen openbaere
Edicte voor de vierde reijse ex superabund-
antia gedagvaert Maria Anna Ieuckens, ten
einde om donderdag den 30 deser lopende
maand decembris voor ons te compareeren
en te antwoorden op sodanige Eijsch en
conclusie als den selve Citant Hendrik Pie-
ters in materie van malitieuse verlatinge tot
cassatie en annuleeringe van het voltrocken
Huwelijk tusschen hun beijde binnen deese
Heerlijckheijd op den 27 februarij 1774,
reets heeft gedaan eb genomen off nog ver-
ders te raede sal vinden te doen en te
nemen, en inSake verder voorts te proce-
deeren prout moris ac stijli, op poene en bij
faute dan dien dat tegens de Geciteerde
Maria Anna Ieuckens in contumaciam. (bij
verstek) sal werden regt gedaan dienende
dese drie weeken voor den vierde en laatste
termijn ex superabundantie: Actum in
judicio den 9 december 1779. Ter ordon-
nantie Hubert Nolens.”

** Met dank aan Hans van Hall en
Ger.Coolen voor hun redactionele en
technische ondersteuning.
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Wegkruis te Oost-Maarland
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Bij de familie Kerckhoffs in de Catharinastraat te Oost-Maarland bevindt zich

tegen de voorgevel van het woonhuis nr. 9 een van de minst opvallende

wegkruisen van onze gemeente.

Situatieschets: Het wegkruis is aangegeven met nummer 20

Foto: Bèr Pachen, 8-12-1991.

Het is een klein smeedijzeren kruis
zonder noemenswaardige versieringen.
De licht uitgesmede balkeinden zijn
uiterst sober. Opvallende krullende
versieringen, zoals deze bij andere
smeedijzeren kruisen nogal voorko-
men ontbreken hier volledig. Maar
toch... als we even de tijd nemen en
het kruisje wat aandachtiger bekijken,
komen we ongetwijfeld in de ban van
zijn eenvoud. Dit sober handwerk
straalt iets aparts uit! Het lijkt alsof de
smid in een verloren halfuurtje enkele
strepen ijzer nam, deze aan mekaar
smeedcle, enkele klappen op de uitein-
den gaf, en het daarna zo tegen de
gevel van zijn smidse spijkerde. Zo zou
het inderdaad gebeurd kunnen zijn.
Want jaren geleden was er op deze
plaats inderdaad een smidse! Het
kruisje hing toen tegen de gevel van
het café annex smidse. Café en smidse
waren een vaste en welkome pleister-
plaats voor voerman en paard op weg
van en naar Maastricht. Het café ver-
dween in 1937 bij de aanleg van de



Nummer

89,

november

2001

35 Uit Eijsdens Verleden

Foto boven: Uit De Rode Draad
blz. 26.
Foto onder en pag. 34:
Bèr Pachenl 8-12-1991.

Kloppenbergerweg. Op deze plaats,
waar de nieuwe weg aansluiting kreeg
op de Catharinastraat, moest ruimte
gemaakt worden. Tot dan was de weg
naar Maastricht ter plekke amper een
karrenspoor breed (zie situatieschets).
Café en smidse verdwenen, maar niet
het gevelkruis. Dat verhuisde enkele
meters westwaarts naar de gevel van de
nieuw gebouwde woning. En daar
bevindt het zich vandaag de dag nog.
Hoe lang het geleden is dat hoefsmid
Martinus Wolfs zijn vrome idee
omzette in het maken van dit ijzeren
juweeltje is niet precies te achterhalen.

Smid 1Wolfs leefde van 1838 tot 1883.
Aantoonbaar zeker is dat het er in
1893 reeds was. Op een foto genomen
op 3 juli 1893 is het kleinood duidelijk
zichtbaar (links). De foto werd geno-
men bij gelegenheid van de installatie
van René graaf de Geloes als burge-
meester Van Eijsden. De nieuwe
burgemeester werd namelijk door een
grote stoet van verenigingen en geno-
digden bij Oost afgehaald. De stoet
trok daarna door Oost, Maarland en
Breust richting gemeentehuis.
Over smeedijzeren kruisen is nog het
volgende bekend: De oudste smeed-
ijzeren kruisen waren naar gewoonte
alle sober van uitvoering. Later pas
bracht men wat eenvoudige versierin-
gen aan. De rijk versierde smeedijzeren
kruisen mogen we als de jongste in hun
soort beschouwen. Voor zover bekend is
dit kruisje het oudste wegkruis in Eijs-
den dat nog in zijn originele vorm, op
de oorspronkelijke locatie aanwezig is.
Oost en de familie Kerckhoffs mag
terecht trots zijn op dit kleine aardige
`monumentje van devotie.

Bèr Pachen

Bronnen (o.a)
De Rode Draad blz. 26.
Bronvermelding oa. UEV nr.72 blz. 25.
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Limburger Koerier

Eijsden 25 juni. Niet met onverdeeld
genoegen werd hier de tijding verno-
men van de benoeming van den heer
I.M.Fryns, onderwijzer aan de
gemeenteschool alhier, tot hoofd der
openbare school te Borgharen. Hoe-
zeer ook voor hem eene verbetering
van positie zeer gewenscht was, die ons
dan ook van harte genoegen doet, zien
wij ongaarne een onderwijzer heen-
gaan die gedurende meer dan dertien
jaren tot tevredenheid der bevolking
zijne betrekking waarnam.
Onze beste wenschen vergezellen hem
naar zijne nieuwe standplaats.
(L.K.- Zaterdag 26 juni 1897)

Eijsden 7 luli. DE KERSENOOGST
Een heele drukte heerschte dezen
avond op de kersenmarkt alhier: een
twintigtal karren en tal van andere ver-
voermiddelen brachten de kostelijke en
kostbare vrucht hier aan. Kostbaar als
men bedenkt dat dezer dagen 50 à 55
frank voor onze “abesses” of “bastaard-
dikken” betaald werd. De groote aan-
voer van heden bracht eenige daling in
de prijzen en toch werd nog 45 frank
betaald, zoodat wie bij de groote
schaarschte aan dit fruit maar een klei-
nen oogst heeft, nog heel wat uit de
zwarte vruchten kan maken.
(LK. Vrijdag 9 Juli 1897)

Eijsden 13 luii. Om den heer Frijns,
benoemd tot hoofd der school te Borg-
haren, die gedurende 13 jaar aan de
school alhier onderwijzer was, een
bewijs van achting, toegenegenheid en
dankbaarheid te geven, hadden onder-
wijzers en leerlingen hem een klein
geschenk gekocht, bestaande in een
“milieu de table” en een paar vazen,
welk geschenk hem bij zijn afscheid
van de school werd overreikt.
Het hoofd der school, de heer Heijnens,
sprak daarbij eenige uit 't hart opge-
welde woorden, waarin hij hulde bracht
aan de werkzaamheid van den vertrek-
kende onderwijzer, herdacht wat hij
voor zoo velen gedurende de verloopen

13 jaar, erop wees, hoe de verstandhou-
ding tusschen de onderwijzers alhier
steeds aangenaam was en eindigde met
de beste wenschen voor de toekomst van
den heer Frijns in den nieuwen werk-
kring.
Diepgeroerd dankte deze zijn vroeger
hoofd en de leerlingen en vroeg hun
verschooning bij dit afscheid, dat hem
zwaar viel, wanneer plicht hern wel eens
gebood streng te zijn voor het bestwil
der hem toevertrouwde leerlingen.
Moge het de heer Frijns te Borgharen
wel gaan! Aan blijken van sympathie
ontbrak het hem niet bij dit vertrek:
zoo vereerde hem de grafelijke familie
De Geloes een prachtige marmeren
pendule met twee coupes. Eere den
onderwijzers en den overheden, die
elkander zoo weten te waarderen!

Eijsden 14 Iuli. Een twintigtal ingezete-
nen vereenigden zich hedenavond ten
kasteele alhier, waar voor Notaris
Arnold de acte gepasseerd werd der
oprichting onzer Raiffeisenbank, waar-
van de statuten eerstdaags in de Staats-
courant zullen verschijnen.
Zoo is dan de eerste Raiffeisenbank in
Limburg door de bemoeiingen van het
Landbouwcasino, maar vooral van zijn
voorzitter, den hooggeboren heer graaf
de Geloes, tot stand gekomen. Moge
het voorbeeld door Eijsden gegeven
weldra navolging vinden en alle casi-
no's en boerenbonden eendrachtig
samenwerken aan de oprichting van
Raiffeisenbanken in elke gemeente van
ons dierbaar Limburg!
Met recht bracht de Voorzitter, die na
het tot stand komen der bank een glas
wijn aanbood op dit grootsche werk,
hulde aan den heer Arnold, notaris
alhier, die geene moeite spaarde om de
statuten der vereeniging, door de rege-
lingscornmissie ontworpen, geheel
naar de wet in te richten. Aan hem is
de Raiffeisenbank van Eijsden veel ver-
schuldigd, maar ook, zooals de heer
Arnold terecht opmerkte aan den
onvermoeiden, edelen gastheer graaf

de Geloes, die in zijne gemeente eik
goed werk bevordert of invoert, dat
zijnen medeburgers tot zegen kan
strekken. De eerste coöperatieve land-
bouwbank, de eerste in Limburg en
eene der eerste in Nederland, draagt
den naam van “Coöperatieve Spaar- en
Credietbank Eijsden”.

Eijsden 15 Iuli. De Raad heeft in zijne
jongste vergadering, in plaats van den
heer Príjns, benoemd den heer V. van
Aubel, tot dusver onderwijzer te
St.Geertruid, den eenigen sollicitant
die zich had aangemeld.
(LK. Vrijdag 16 juli 1897)

Eijsden 19 Iuli. Gisteren had alhier een
ongeval plaats, dat vreeselijke gevolgen
kon na zich sieepen. 13e knecht van de
heer C. had twee dames in een wagen-
tje naar het klooster gebracht. Bij het
huiswaarts keeren liep een der wielen
van de as vast, het paard sloeg op hoi,
het mocht den jongen gelukken zich
uit het wagentje te werpen, en *t dier
sleepte dit in hollende vaart een half
uur ver door Breust en Oost, terwijl de
as eene voorin de straat ploegde.
Ofschoon ,t Zondagachtermiddag was
en overal volk op de straat, liep alles
zonder ongeval af. Aan de boerderij
bleef het dier stilstaan - van het wagen-
tje was zitbank, enz, weggeslingerd.

Een brutale diefstal had voorgaanden
nacht in ons anders zoo rustig dorp
plaats. Door het breken eener ruit heb-
ben dieven zich toegang verschaft tot
de apotheek van mej. Dubois alhier,
waar zij de toonbanklade plunderden
en vervolgens alle, zelfs de bewoonde
kamers doorsnuffelden, zonder echter
daaruit meer mee te nemen dan eenige
voorwerpen van weinig waarde. De
Justitie doet onderzoek.

Eijsden 20 juli. Donderdagmiddag bij
gelegenheid van de installatie van
hoogeerw. heer van Oppen, emeritus-
deken van Gulpen, als rector aan
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AA-NKONDIGING
ter voldoening van art. 5 dar Coöperatiawat.
- Bü akte verleden voor dan Notaris C. M. A. AB'
HOLD te Eäsdm, dan 14 Juli 1897, is opgerioht de
Coöperatieve vetteeniging. genaamd: -

Ba Uutpentiett tuutsthnt- tt spaarhaii „Eiiitr'
gevestigd te EIJSDEN.

De akte ls in haar geheel geplaatst in de Neder'
Imdscha Staatscourant van Donderdag 29 Juli 18917*

e.. neem, notaris.
*t klooster der eerw. Zusters Ursulinen,
en Zondag bij het feest der eerwaarde
Moeder Overste, had er in het klooster
alhier een treffelijke se'ance musicale
en literaire plaats.
Wat meer te roemen, het spel en de
voordrachten in verschillende talen of
de heerlijke muziek en den zang der
jongedames, welk hier eene zoo voor-
treffelijke opleiding genieten. Vooral het
aandoenlijke drama “Sanct Pancratius
der Martyrknabe” werd meesterlijk
door de pensionaires gespeeld en alle
rollen waren flink ingestudeerd en
werden met ongekunstelden smaak
voorgedragen. De ouders der leerlingen,
de geestelijke en wereldlijke autoriteiten
en de uitgenoodigde notabelen onzer
gemeente zijn één in lof over wat zij
hier mochten genieten.
(LK. Donderdag 22 lult' 1897)

Eijsden 3 Aug. Gedurende eenige jaren
had onze parochie het voorrecht een
klooster van Fransche Franciscaner
paters te bezitten, waarop de dagen van
2 en 3 Augustus den Portiuncula-aflaat
kon verdiend worden. Door vertrek der
paters was ons deze gunst ontnomen,
maar de geestelijkheid heeft niet gerust
vóór door den Heiligen Vader dit voor-
recht aan onzen Parochiekerk verzekerd
was. Honderden van Breust-Eijsden en
omstreken hebben dezer dagen van
deze gunst gebruik gemaakt. Ook den
ísten Oktober-Zondag is sedert jaren
deze aflaat hier te verdienen, omdat
hier bestaat eene Broederschap van den
H.Rozenkrar1s.

Met groot genoegen vernemen wij, dat
de heer P. Teheux, geboortig van alhier,
thans onderwijzer te Hilversum geslaagd
is voor de hoofdacte. Op twee en twin-
tigjarigen leeftijd is dat gewis een bewijs
van ijver en volhardende studie.
(LK. Woensdag 4 Augustus 1897)

Eijsden 6 Aug. Tot voorzitter der
Raiffeisenbank alhier werd gekozen de
hooggeboren Graaf de Geloes, tot
ondervoorzitter, de heer A.Spauwen,
wethouder, tot secretaris de heer
LHeijnens en tot boekhouder de beer
LWolfs, gemeentesecretaris. Tot leden
van den Raad van Toezicht werden
benoemd de heeren: Notaris Arnold,
I.Wolfs~Bovy, LDuijsens, Arn.5pauwen
en H.Theunissen.
(LK. Zaterdag 7Augustus 18W)

Eijsden 13 Aug. Ons wordt medege-
deeld dat op 5 September a.s. alhier in
het prachtige park van het kasteel een
groot feestconcert zal gegeven worden
door de beroemde Mastreechter Staar
en de beide Harmonieën van ons dorp.
(LK. Zaterdag 14 Augustus 1897 )

Oost-Eijsden 18 Aug. Als eene zeld-
zaamheid kunnen wij van alhier mede-
deelen, dat door het bestuur der
Katholieke Landbouwvereeniging te
Maastricht voor de in September te
houden loterij bij den pachter Victor
Janssen alhier niet minder dan tien
stuk vee zijn aangekocht: n.l. een jong
paard van anderhalf jaar, 8 volgaande
vaarzen en een jonge stier.
Zeker een bewijs dat bij de pachters in
ons dorp goed vee te vinden is.

DE STAAR TE EIISDEN
Eijsden 213 Aug. Een zeldzaam muzie-
kaal feestgenot is voor onze ingezetenen
en voor de vele honderden bezoekers,
die wij mogen verwachten aanstaande.

Zondag 5 September zal Maastrichts
beroemd zangerskoor, de in drie jaren
mat zooveel lanweren bekroonde
Mastreechter Staar, gehoor gevende
aan de uitnodiging der feestcommissie,
en om zijne erkentelijkheid te
betoonen voor vroegere feestelijke
ontvangst in ons dorp, in vereeniging
met beide onze flinke Harmonieën,
ons vel-gasten op een groot feestcon-
cert, dat menig festival aan genot en
druk bezoek verre overtreffen zal.
De beroemde Staar draagt niet minder
dan vijf hater prijsgekroonde stukken
voor - voor en na zullen de Harmo-
nieën haar beste nummers in wellui-
dende tonen over 't feestterrein laten
weergalmen: dit feestterrein zelf is het
daartoe bereidwillig afgestaan park van
het grafelijk kasteel, waar in de “coure
d'honneur” het zangerskoor door den
hoogedelgeboren Graaf de Geloes,
onzen burgemeester, feestelijk zal ont-
vangen worden.
Waarlijk, die dag zal in ons muziekaal
Zuid-Limburg en bij onze niet minder
muziekminnende Belgische buren een
stroom van bezoekers naar ,t feestvie-
rende Eijsden drijven, (de entree van
30 cent behoeft niemand te weerhou-
den), en volop genoten zal er worden
door ingezetenen en vreemden.
De Luik~Maastricht mag dan ook wel
eenige extra treinen organiseren om
den honderden leden der Staar en den
bezoekenden Maastrichtenaars en onze
zuidelijke buren gelegenheid tot heen-
en weet-reis te bieden.
(LK. Zaterdag 21 Augustus 1897)
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KONlNGlNNEDAG
Eijsden 26 Aug. Ook hier zal lt
Koninginnešeest op kermis-Dinsdag
niet onopgemerkt voorbijgaan. Men
spreekt van een wandeltocht onzer
Harmonieën: maar stellig zeker wordt
er *s avonds op de Maas een schitte-
rend vuurwerk afgestoken.
Het initiatief tot deze feestelijkheid
namen de Rijksambtenaren, aldaar
gestationeerd en de vereeniging
“Strevend naar Welvaart", die in het
veerhuis bij den heer Ioz.Warnier,
haar lokaal heeft.
(LK. Zaterdag 28 Augustus 1897)

Eijsden 1 Sept. KONINGINNEDAG
Van “t raadhuis en van vele particuliere
woningen wapperde de Nederlandsche
vlag. In den namiddag hield de Oude
Harmonie en wandeltocht en daverden
langs de Maas de vreugdeschoten.
,t Vuurwerk en de illuminatie van
bootjes en schepen leed helaas veel
door den stortregen.
Eijsden 2 Sept. Grootsche toebereidse-
Ien worden gemaakt voor *t Concert
der Staar. Men verwacht een buiten-
gewonen toeloop. Te hopen is 't, dat
't nogal wispelturige weder der laatste
dagen vaster moge worden - dan zal
dit feest prachtig slagen. Zondag zullen
de meeste huizen gevlagd zijn, onzen
Maastrichter gasten ter eere, en “t feest-
terrein, alsook ”t ganscher dorp zullen
een vrolijk gezicht opleveren.
(LK. Vrijdag 3 September 1897)

“DE STAAR TE EIISDEN”
Eijsden 7 Sept. Voor het groote Feest-
concert was het weder helaas Zondag
niet gunstig. Dreigde de hemel den
geheelen voormiddag, even voor het
aankomen der Staar begon hij zich te
ontlasten. En ondanks dat werd er nog
feest gevierd - en al hebben de toe-
hoorders in regen en wind in het
doorweekte park onder hun eigen dak
moeten volhouden, wie volgehouden
hebben zijn niet teleurgesteld.
Ontvangen aan 't station met vreugde
salvo”s en feestmuziek, met een wel-
komsgroet door den heer Schippers,
lid der Peestcornmissie, trok de Staar,
voorgegaan en gevolgd door de feest-
marschen spelende harmonieën, door
It versierde dorp naar het kasteel. Har-
telijk werden de beroemde zangers hier

verwelkomd door den hooggeboren
Graaf de Geloes. Weer daverde het
geschut, de eerewijn werd gedronken en
na een hartelijk wederwoord van den
gevierden President, den heer van Pop-
pel, trok men naar 't feestterrein, dat
ondanks den aanhoudenden regen
reeds een duizend toehoorders bevatte.
Eerst voerden beurtelings onze beide
flinke harmonieën eenige stukken uit,
en toen ademloze stilte: de Staar híef
aan. Achtereenvolgens was °t “Israël”, de
K”,lnvocaton het “Choeur des Pélerins”,
telkens daverend geapplaudiseerd.
Toen eene korte pauze, waarna het
prachtige “La Chanson des Vagues” en
de “Emigrants”.
Voor het laatste stuk betrad de hoogge-
boren Graaf de kiosk en reikte onder
passende bewoordingen den heer Gielen
een fraai bronzen beeld, een geschenk

Haar intusschen ons aller dank voor
zooveel genot.
(LK. Woensdag 8 September 1897)

Breust-Eijsden 10 Sept. Op het feest van
Maria Geboorte werd in “t Ursulinen-
klooster alhier het vijfentwintigjarig-
jubelfeest als kloosterlinge herdacht van
de Eerwaarde Direetrice der kweek-
school, van den Hoofdcursus en het
Pensionaat, Mère Marie-Thérèse, (in de
wereld mej. Mazzorati). Veel goeds
heeft de nederige Kloostervrouw in die
25 jaar gedaan, veel voor de opvoeding
der jeugd: meer dan duizend jonge juf-
frouwen genoten hier eene Christelijke
opvoeding, tal van onderwijzeressen en
hoofdonderwijzeressen werden onder
hare leiding gevormd en in de laatste
jaren werden 10, 12 en meer examens
elk jaar van uit hare inrichting afgelegd.
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Gemeente Eijsden.
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beide .Harmoníeën van. Eijsden.Éoooaoooaaoooeaa

der Feestcornmissie, over: de “Renom-
mee” van Laporte, voor den beroemden
kunstenaar-directeur een welverdiende
hulde.
Nog gaf iedere Harmonie een stuk ten
beste: haren beiden Directeurs werd
eveneens een geschenk aangeboden en
voldaan, ondanks de norsche buien
der natuur verliet men het feestterrein
om, beter beschermd, in de cafés van
Eijsden de pret voort te zetten. Te
spoedig arriveerde de extra trein van
9 uur 10, die de Maastrichtsche zan-
gers meevoerde, onder °t hoera-geroep
der Eijsdenaren aan *t station, die de
blijde hoop koesterden om volgend
jaar bij gunstig weder met de Staar dit
verbroederingsfeest te herhalen.

Een schoone belooning was haas voor-
zeker de Pauselijke Zegen, haar dien
dag bij telegram verleend en vooral de
zoete overtuiging steeds in alles haar
plicht te hebben betracht tot welzijn
der haar toevertrouwden. Aan blijken
van belangstelling ontbrak het haar
niet bij dit feest, en wij roepen *t haar
welgemeend toe: “Ad multos annos'ï
(LK. Zaterdag 11 September 1897)
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