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Van de redactie

Na twee themanummers in 2002, een uitgebreide uitgave over De Bron in februari en in oktober een dubbelnummer
over het zangkoor van Oost-Maarland, volgt nu in december als laatste van dit jaar een aflevering met weer een
gemengde inhoud. Daar is ook een in memoriam bij voor ons oud-redactielid Bèr Wijnands, die op 7 augustus j.l.
overleed.

Wij vinden dat rectiñcaties van gemaakte fouten in voorgaande nummers, of mededelingen en oproepen door de
redactie, beter niet in een themanummer geplaatst kunnen worden als ze niets met het onderwerp daarvan te maken
hebben. Ze passen beter in een aflevering met een gevarieerde inhoud. Daarom volgen hier, nu pas, enkele verbeterin-
gen op UEV 89 en 90.

In UEV 89, november 2001, op pagina 27, bij Zuzaote, is de naam van degene aan wie het vers is opgedragen per abuis
gespeld als Noël Meertens. Dit moet zijn Nuel Meertens. Verder hoort in strofe 5, regel 4, geen komma te staan achter
“sjteeds'l
In UEV 90, februari 2002, moeten vier vergissingen worden rechtgezet.
In het bijschrift bij de foto op pagina 21 staat de naam Nossink. Dit moet zijn Mossink.
Op pagina 32, tweede kolom en pagina 33, eerste kolom, wordt het werk van de Selectiecommíssie beschreven. De
commisie wordt benoemd op 24 juni 1991. Waar verder in die passage 2001 staat, moet gelezen worden 1991.
De foto op pagina 41 is gemaakt door Fons Rozenhout, niet door G. Schroen.
De voornaam van mevrouw Wolfs, nummer 11 op de foto van pagina 42, is niet May, maar Lies.

Aanvullingen en correcties op onze uitgaven zijn altijd heel welkom, omdat UEV daardoor verbeterd kan worden.
Ze laten ook zien dat de nummers goed gelezen worden. We hopen dat deze aflevering u bevalt, dat er weinig fouten
in zitten en dat u ons laat weten wat u goed en minder goed eraan vindt. U kunt uw suggesties doorbellen naar de
telefoonnummers die worden vermeld achterop elke UEV. Daar staat ook altijd het adres waarnaar u uw schriftelijke
reacties kunt sturen. Horen wij van u?

Willy Ieukens



__]__±,

Nummer

93,

december

2002

6 Uit Eijsdens Verleden

hinunnofianirLLG.

Hubertus Jacobus Gerardus Wijnands,
geboren 19 april 1922,
overleden 1 augustus 2002I
Erebestuurslid van de Stichting Eijsdens
Verleden,
Burgemeester van Eijsden van juli 1971
tot 31 december 1981,
Ridder in de orde van Oranje-Nassau,
Van 1982 tot 1997 bestuurslid van de
Stichting Eijsdens Verleden,
Van 1984 tot 1997 penningmeester van
de Stichting Eijsdens Verleden,
Van 1985 tot 1997 lid van de redactie
van Uit Eijsdens Verleden.

VVünands

Op 7 augustus 2002 is op tachtigjarige
leeftijd overleden de heer H.I.G. Wij-
nands, oud-burgemeester van de
gemeente Eijsden en oud-bestuurslid
van de Stichting Eijsdens Verleden.

De heer Wijnands liet vanaf zijn
benoeming in 1971 tot burgemeester
van Eijsden zijn bijzondere belangstel-
ling voor de geschiedenis van Eijsden
blijken. Geïnspireerd door de heer LM.
van de Venne, die de geschiedenis van
de gemeente Heer beschreef, nam hij
kort na zijn aantreden als burgemees-
ter het initiatief tot de oprichting van
een werkgroep Bestudering Geschiede-
nis van Eijsden, wat in 1975 leidde tot
de oprichting van de Stichting Eijsdens
Verleden.

Wij hebben hem leren kennen als een
harde werker en een dicht bij de
mensen staande burgemeester. Zijn
kennis van het wel en wee van zijn
medeburgers en hun familierelaties
was uniek. Hij was in zijn periode als
burgemeester, van 1971 tot 1981, nauw
betrokken bij de aankoop van het
voormalig Ursulinenklooster, bij de
verbouwing ervan tot gemeentehuis en
bij de bouw van het bejaardentehuis
De Bron. Met recht werd in het Poel-
veld een straat naar hem genoemd.

In 1982 aanvaardde de heer Wijnands,
toen oud-burgemeester, het bestuurs-
lidmaatschap van de Stichting Eijsdens
Verleden. Van 1984 tot 1997 vervulde
hij de functie van penningmeester en
vanaf 1985 maakte hij deel uit van de
redactie van Uit Eijsdens Verleden. Bij
zijn terugtreden in 1997 benoemde de
Stichting Eijsdens Verleden hem tot
erebestuurslid.

Als bestuurslid en als lid van de redac-
tie van Uit Eijsdens Verleden was “de
burgemeesterl', zoals hij steeds
genoemd werd, een zeer actieve en
consciëntieuze collega. Door zijn grote
deskundigheid en brede ervaring

vormde hij binnen het bestuur vaak de
spil. Hij was de man die zaken kon
relativeren en die vervolgens het voor-
touw nam om te komen tot goed over-
dachte besluiten. Buiten zijn enorme
werkkracht had hij het vermogen om
mensen te enthousiasmeren. Wat hij
zocht was een goede sfeer in harmonie
met de mensen om hem heen. Zijn
waardering voor het werk van anderen
liet hij steeds blijken. Hoe vaak hebben
wij hem niet horen zeggen: “Dat is
unne kampioen.”?

Met dankbaarheid herinneren wij ons
alles wat hij voor Eijsdens Verleden
heeft gedaan. Met dankbaarheid
denken we terug aan de mooie jaren
van samenwerking, aan de wijze raad
die hij ons zo vaak heeft gegeven en
aan de gezellige uren die wij samen
met hem en zijn echtgenote mochten
meemaken.

Bestuur en medewerkers van de
Stichting Eijsdens Verleden
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Brief van mère Théodora Hélène

Zoals vroeger onbedoeld in een tarweakker als bijprodukt soms de mooiste korenbloemen verschenen, zo duiken bij onder-
zoek af en toe documenten op, toevallige vondsten, die kleur geven aan het verleden. De brief van mère Theodora Hélène is
zo”n document dat een onderdeel uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog heel persoonlijk inkleurt. Ineens blijkt hoe
onder het geheel van oorlogsgeschiedenis, veldslagen, jaartallen en grote feiten, een kleine geschiedenis schuilgaat, die de
mensen direct raakte en hun dagelijkse leven ontwrichtte. Mère Théodora schrijft vanuit Chèvremont, waarheen een aantal
zusters Ursulinen uit Eijsden is gevlucht vanwege het oorlogsgeweld en de vernielingen aan hun klooster hier. De ongemak-
ken die dat meebrengt staan in contrast met het leed van Libertine, aan wie de brief gericht is. Haar zoon Piet is gesneuveld.
Theodora troost haar onder andere met de woorden: “Gelukkig dat je het dierbare lijk van Piet hebt kunnen krijgen. Hoeve-
len hebben dit groote geluk en troost moeten missen, van de gesneuvelden.” Vervolgens gaat mère Théodora weer over op
haar alledaagse beslommeringen. Het drama van Libertine krijgt daardoor, onbedoeld, extra diepte.
Wij danken de heer I. Koten uit Sittard die ons een kopie van de brief van mère Theodora toestuurde met de foto en de gege-
vens daarbij. De geadresseerde Libertine is zijn moeder, Libertine Tans. De schrijfster staat op de foto als derde van links, nog
voor haar professie in 1902. Helemaal links staat Elisabeth Tans. Zij werd de moeder van Max Starmans, de pas overleden
pastoor van Oost-Maarland.
We laten de brief uit 1940 hieronder in zijn geheel volgen. De spelling en het hoofdlettergebruik is grotendeels oorspronkelijk
gelaten om het plechtige en voor ons ouderwetse karakter van de tekst te benadrukken. Mère Theodora heeft het begin van
haar brief ruim opgezet. Ze sloeg drie regels over na de datum en nog twee na de aanhef. Halverwege de tweede zijde van haar
brief bleek haar dat ze ruimte te kort zou komen. Ze heeft de tweede helft van haar tekst in half zo groot handschrift geschre-
ven en de regelafstand gehalveerd. We hebben een alinea-indeling aangebracht en soms lange stukken van met komma's aan
elkaar gevoegde gedachten in afzonderlijke zinnen weergegeven, om het geheel wat overzichtelijker te maken.

Willy Ieukens

fat; 422,241/ cíéaammí ø” 'ze

Reeds eerder heb ik je willen schrijven,
lieve Libertine, om jou, alsook je lieve
kinderen, m,n hartelijke deelneming te
betuigen in het smartelijk verlies, dat U
allen trof, door den dood van onzen
goeden Piet, die zijn schoon, jong leven
heeft geofferd in plicht en eer, en liefde
voor ons arme Vaderland. Hij was een
goede, brave jongen, die, zeker met het
doodsgevaar voor oogen, goed voorbe-
reid, den heldendood is ingegaan. Hij
zal met z,n Vader, Daarboven, voor U
allen zorgen en over U waken. Ik heb
goed voor Pietjes zielerust gebeden
alsook voor jou, lieve Libertine, om
kracht en sterkte. Hartelijk dank voor je
lieve schrijven met mooi bidprentje en je

lieve attentie me ,n postzegel mee te
sturen waarmee ik blij was.

Zoals je ziet, ben ik nog te Chèvremont
bij onze Zusjes Ursulinen, waarvan de
Moeder Overste en Zusjes goed voor ons
zorgen. Wij zijn hier nog met ons vijven,
bok de arme, oude Mère Alphonsine. We
zullen voorloopig ook nog wel hier
moeten blijven, daar ons arm, dierbaar
Klooster in Eijsden zóóveel geleden heeft,
dat een groot deel van het huis, vooral
het ouwe gedeelte, haast niet meer, mis-
schien heelmaal niet te herstellen is. Die
in Eijsden zijn teruggekeerd, maar een
betrekkelijk klein gedeelte der Zusters,
wonen nu met Moeder in den
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Foto omstreeks 1900, Ursulinenklooster Eijsden. EV.

Van links naar rechts:
a. Elisabeth Maria Hubertina Tans * 03-02-1887, + 18-01-1971,
dochter van Hendrik Joseph Tans * 27-05-1848, + 02-08-1928,
en María Anna Hubertina Pijls * 10-02-1853, + 12-06-1914.

b. Rosalia Elisabeth Josephine Maria Tans * 10-09-1885, + 23-08-1904.
Ouders, zie onder a, woonden in Hommert, gemeente Schinnen.

c. Maria Helene Josephine Pijls * 25-02-1879, Munstergeleen, + 02-03-1956,
Eijsden,re|igieuse van St.-Ursula, ingetreden te Eijsden, geprofest 21-06-1902,
Mère Theodora, dochter van Theodoor Joseph Pijls * 24-06-1851, Schinnen,
+ 04-12-1885, Munstergeleen, en Maria Elisabeth Bernardina Meens * 19-08-1845,
Thull-Schínnen, + 04-01-1909, Rekem (België).

d. Marie Hubertin(a) Geertruid Pijls * 15-12-1857, Schinnen, + 12-02-1929,
Eijsden, religieuse van St.-Ursu|a, professie onder de naam Mère Antoine van het
Kind Jezus, dochter van Carel Joseph Pijls * 14-07-1814, + 24-01-1893, Schinnen,
en Maria Petronella Hubertina Dremrnen * 10-10-1827, Tripsrath (Duitsland),
+ 27-08-1888, Schinnen.
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laatstgebouwden nieuwbouw, want pen-
sionairen kunnen we voorlopig niet
meer herbergen, zelfs onze Kapel isflink
beschadigd.

Zoo zie je, lieve Libertine, dat O.L.Heer
ons ook niet gespaard heeft en wij ook
een goed deel van het lijden, het deel
immers der bevoorrechte zielen van
O.L.Heer, hebben meegekregen, zooals
jij, beste kind, en m'n dierbaren van
Maasniel ook! Ik heb veel geleden van
den dood van onze lieve Maria. Ik hield
zooveel van datflinke, kordate en
oprechte kind, maar wat God doet is
welgedaan. Zij zal nu met haar Neefje
Piet en al onze Dierbaren in den Hemel
voor ons, in het tranendal, nu meer dan
ooit.' voor ons ten bede spreeken en
zorgen! “Heen Uw Wil, en ik ben still”
sprak onze goede Mère Antoine z.g.
eenige uren vóór haar dood. Laten wij
dit ook samen herhalen en telkens als de
droefheid bovenkomt, ons offer hernieu-
wen voor hunne zielerust. Gelukkig, dat
je het dierbare lijk van Piet hebt kunnen
krijgen. Hoevelen hebben dit groote
geluk en troost moeten missen, van de
gesneuvelden.

Ik denk dat onze Bertha de volgende
week eens naar Chèvremont komt en ze
wou jou ook eens bezoeken. Komt dan
op een namiddag samen, schrijfdit eens
aan Bertha, lieve Libertine. Zou je me
niet van Lieske ofNathalie uit hun apo-
theek willen meebrengen, als het kan:
wat “Akkertjes” voor de hoofdpijn, wat
maagzout dat ik altijd nemen moet en
wat '“Wortelboer-pillen”f Zij zullen dit
wel graag doen voor een nichtje-vluchte-
ling en in een klein huis zooals hier heeft

men dit niet allemaal zoo en zou ik ook
verlegen zijn om het te vragen. Moeder
Joseph hier en Zusjes zorgen zoo goed
voor ons.

Is bij jullie geen schade aangericht? Bij
onze Joseph en Noël is, Goddank, ook
alles goed. Wij moeten O.L.Heer ook wel
dankbaar zijn dat niemand van dat
groote aantal Zusjes van Breust, waar-
onder oude en zieke, ook maar eenig
letsel heeft gekregen, vooral in die vree-
selijke nacht van Vrijdag op Zaterdag.
We hebben anders wat meegemaakt!

Nathalie en Frans heb ik misschien in
geen tien jaar gezien, nu ben ik niet
zoover afl Groet allen ook Oom Vicktor
en Tante Adèle, Alphons Lieske, Nathalie
en allen recht hartelijk van me en wees
jij, lieve Libertine, loseph dieflink en
groot is geworden, Mia, Paul en Elsje
van harte gegroet, ook van Moeder
Overste, Breuster en Chèvremontsche
Zusjes en ontvang een flinke zoen van

Je je liefhebb. nichtje
Mère Théodora
Hélène

PS.
Lieve Libertine, schrijf niets aan onze
Bertha van dat apotheekske anders
maakt ze zich zorg, en ze heeft er toch al
genoeg. Zou je me inliggend briefje met
een van jou erbij, zoo spoedig mogelijk
naar Maasniel willen sturen? Hartelijk
dank, lieve Libertine.'
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Moordkruis Oosterweg Heugem
Eeuwenoud wegkruis in ere hersteld.

Langs de Oosterweg bij Heugem, nabij
het plaatsnaambord “Maastricht”, staat
rechts van de weg zeer opvallend een
hardstenen wegkruis.
Het is een zogenaamd moordkruis ter
nagedachtenis aan het slachtoffer van
een moord welke op 11 april 1814 in
deze omgeving heeft plaats gevonden.
Het kruis staat weliswaar niet binnen
de Eijsdense gemeentegrens maar
omdat de betrokkenen allen Eijsdena-
ren waren, verdient het kruis de aan-
dacht van U.E.V.
Tot aan de gemeentelijke herindeling
van 1981 stond het kruis op Grons-
velds grondgebied.

Bij het tragische incident waren de navolgende personen betrokken:

1 Godefridus of Fredericus (Frits) .leukens sr. Bakker, fruitteler.
Geb. Eijsden 11-5-1765 Overl. Eijsden 22-12-1823.

2 Godefridus of Fredericus (Frits) Jeukens jr. Hoefsmid, smid en dagloner.
Geb. Eijsden 6-8-1795 Overl. Eijsden 1-1-1832.

3 Maria Catharina (Kaatje) Jeukens.
Geb. Eijsden 8-4-1793 Overl. Eijsden 31-12-1873.

4 Arnoldus Houbiers Cultivateur. (landbouwer)
Geb. Eijsden 30-9-1788 Overl. Eijsden 11-4-1814.

5 Matthijs. Deze Matthijs is en blijft nog steeds een onbekende.
6 Joannes Reinerus (Reinier) Lucassen Rademaker. (wielmaker)

Geb. Eijsden 27-6-1784 Overl. Eijsden 30-7-1848.

Het kruis als gedenkteken zou nu, in
2002, 188 jaar oud kunnen zijn. De
term “Eeuwenoud” is misschien niet
helemaal op zijn plaats, maar het kruis
zelf blijkt ouder te zijn.
Onze informant, Dhr. van Amerongen
uit Heugem, zelf zeer actief in de
plaatselijke heemkunde, weet te vertel-
len dat deskundigen vaststelden dat de
steensoort waar het kruis van gemaakt
werd uit een groeve van “Naamse
steen” komt welke in 1814 reeds vele
jaren gesloten was. Sinds 1750 wordt
namelijk geen “Naamse steen” meer
gehouwen.
En wat nog meer zegt: Het kruis zou
voor 1814 dienst hebben gedaan als
grafteken of dergelijke en zou van een
andere tekst voorzien zijn geweest.
Nadere inspectie toont inderdaad aan
dat de voorkant zeer glad geschuurd is

Maastricht-
j 1'1fr" ~ .i

Het moordkruis na restauratie door de
gemeente Maastricht op de huidige
locatie. Foto Bèr Pachen dd. 21 april 2002.

en sterk afwijkt van de andere zijden.
De oorspronkelijke tekst zou dus zijn
weggeschuurd zodat de huidige tekst
er in gebeiteld kon worden. Herge-
bruik van dure materialen was ook
toentertijd zeker niet uitzonderlijk.
Het kruis werd door de buurtbewoners
ter nagedachtenis opgericht. Waar-
schijnlijk gebeurde dit nog in het
zelfde jaar 1814. De plek waar het
kruis toentertijd heeft gestaan, is niet
precies bekend en is ook niet meer te
achterhalen.
Gedurende zijn lange levensloop heeft
het kruis namelijk een enigszins zwer-
vend bestaan geleid.
Tot voor kort had Heugem en zijn
bewoners bijna jaarlijks veel last van
de hoge waterstand van de Maas.
Regelmatig overspoelde het Maaswater
alle wegen en landerijen rondom
Heugem. Het dorp was dan soms
wekenlang min of meer van de buiten-
wereld afgesloten.
Zo ook in 1926. Het moet in dat jaar
bar en boos geweest zijn. Op 1 januari
om 3 uur in de namiddag werd het
zware stenen kruis door het Maaswater
losgeweekt en werd het door de sterke
stroming wel 125 meter meegevoerd!
Twee jaar later, in 1928, meldt lonk-
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heer van Nispen tot Sevenaer in “De
Maasgouw” dat hij op een wandeling
van Oost naar Heugem in een weiland
even zuidelijk van een onlangs
gebouwde herberg het stenen kruis zag
liggen. Het was toen licht beschadigd.
Maar er gebeurde verder jarenlang
niets totdat er in 1934 een initiatief
komt om het kruis weer opnieuw een
passende plaats te geven.
Een “Gedenkschrift” opgesteld door
caféhouder Renier Pieters vertelt ons
dat er op 6 januari 1934 door een
zestal inwoners van Heugem overleg
gevoerd werd met pastoor Gerrards
om het wegkruis weer in ere te herstel-
len. Men besloot om het kruis nu een
plaats te geven even ten zuiden van
Heugem op de tweesprong Oosterweg
- Eijsderweg, later Trichterweg
genoemd. Op 27 januari om 11 uur
voormiddag werd het werk geklaard.
Oorspronkelijk stond het kruis “in den
rijn tussen Ios. Aarts en Gilles
Costongs”, waar dit dan ook wel wezen
mag.
In een krantenartikel van 18-11-1947
lezen we dat het kruis omver gereden
is en dat het aan de voet is afgebroken.

Het moordkruis ter nagedachtenis aan de dood van Arnold Houbiers 11 april 1814.
Van 1934 tot omstreeks 1981 stond dit kruis hier op deze splitsing van wegen
even te zuiden van de bebouwing van Heugem. Tot 1981 behoorde dit gebied
tot de gemeente Gronsveld. Links de Oosterweg, rechts de Eijsderweg welke
later Trichterweg genoemd werd.
situatie omstreeks 1960. Foto: ELV. 2520.

Een steenhouwer uit Heugem ont-
fermde zich erover en nam het ter res-
tauratie mee naar zijn bedrijf. De
gemeente Gronsveld droeg voor de
helft bij in de kosten en gaf f 50.- sub-
sidie.Bij de reconstructie van de Oos-
terweg en de aanleg van de nieuwe weg
naar Maastricht in de jaren 1980-1981
leek het kruis in vergetelheid te raken.
Uiteindelijk werd het verplaatst naar
een onooglijk plekje bij de ingang naar
het watersportcentrum van “De Maas-
vogels”.
Een eervolle plaats kon men dit niet
echt noemen. Het kruis zag er meestal
haveloos uit, weggedrukt in een niet
onderhouden berm, overwoekerd door
begroeiing.
Van de elementen die dit kruis zo bij-
zonder maken, de afbeelding van een
doodshoofd, twee gekruiste beenderen,
en het moordwapen, een mes, was
meestal niets te zien.
Op 14 september 2000 stelde een
opmerkzame medewerker van Uit Eijs-
dens Verleden vast dat het kruis op
zijn rug lag. Omvergereden of erger
nog, omvergeduwd? Het begin van
totale verwaarlozing of van verdwij-
ning? Dit mogen we niet laten gebeu-
ren! We meldden het feit aan de
gemeente Maastricht, afdeling “Cultu-
reel erfgoecl'f Gelukkig ontmoette men
gehoor én belangstelling. De gemeente
Maastricht zei toe het kruis op te halen
en te herstellen. De daad werd zo snel
bij het woord gevoerd dat in Heugem
lichte paniek uitbrak! Het Dagblad
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fi met het nwwdmpm:

de Limburger van 8-11-2000: “Het
moordkruis1s gestolen'ï De politie
werd ingeschakeld. Niemandln
Heugem wist precies wat er gaande
was tot het moment dat de plantsoe-
nendienst contact zoekt met “Histo-
heura” ,de plaatselijke
heemkundevereniging. Men vraagt
hun advies inzake het terugplaatsen
van het moordkruis; het gestolen
gewaand kruis blijkt veilig en wel bij
de gemeente Maastricht te zijn. Een
beetje boos was men in Heugem wel!
Waarom de mensen niet via het plaat-
selijke blad “De Baorebinder” geinfor-
meerd? Niettemin, Maastricht pakte de
zaken voortvarend aan. Steenhouwer
Smeets uit Meerssen stond in voor
deskundige restauratie en samen met
de mensen uit Heugem werd een
mooie, opvallende en minder kwets-
bare plek uitgezocht. Het kruis kreeg
nu een plaats aan de oostkant van de
Oosterweg, niet ver van de woning
waar voorheen Renier Pieters zijn café
exploiteerde.

Naar de juiste toedracht van de moord
op Arnoldus Houbiers werden door
Drs. G.].B. Verbeet naspeuringen
gedaan. In het Rijksarchief van Maas-
tricht waren voldoende stukken aan-
wezig om een reconstructie van de
tragische gebeurtenis van 10 enll april
1814 samen te stellen.
Het verslag van de naspeuringen van
Drs. Verbeet werd gepubliceerd in De
Nieuwe Limburger van 19-11-64.
Hiernaast geven wij u de ongewijzigde
weergave van dit verslag.

Bèr Pachen

"Gedenkschrift"
Het document dat Renier Pieters op
27 januari 1934 opstelde toen hij meldde
dat hij samen met Nicolaas Lardinois,
Mathijs Frijns, Mathijs Beckers, Nicolaas
vid Boorn en Jozef Lardinois "Dit steenen
kruis gedragen naar de plaats waar het
thans staat. Hier op dezen twee sprong
Oost en Eijsderweg.”
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Een liefdesdrama

Op Paasmaandag 1814- was de fruitteler Godefridus Jeukens uit Eijsden uit Maas-
tricht gekomen met zijn zoon Godefridus en dochter Kaatje. Kaatje werd verge-
zeld van een zekere Matthijs, die woonde bij zijn tante, vrouw Geurts te Eijsden.
Matthijs, zo staat het er, vrijde met Kaatje Jeukens. Ook Arnold Houbiers was in
het gezelschap en naar het schijnt toonde Kaatje grotere voorkeur voor Arnold.
Vader en broer Jeukens wilden iiever Matthijs aan Kaatje koppelen. Men trok
naar de herberg Frijns te Heugem en, zoals dat meer gebeurt, na enkele verfris-
singen onstaan woordenwisselingen. Matthijs maakt Arnold Houbiers verwijten,
dat hij Kaatje onder de arm nam. Arnold vroeg of hij iets met dat meisje “uit-
staand had". Matthijs zei nee en kreeg daarop als antwoord, dat hij dan ook niets
inzake het in de arm nemen van Kaatje te protesteren had. Herbergier Frijns kon
dit gesprek onder ede bevestigen. Hetzelfde speelde zich af in de herberg van
weduwe Micherot te Heugein. N11 bemoeide broer IJeukens zich met de liefde van
zijn zus Kaatje, zeggendc dat Matthijs Kaatje had gehaald en ook diende naar
huis terug te begeleiden. Vader Jeukens trachtte de zaak nog te sussen, tot onge-
noegen van zijn zoon, die begon te vloeken. Op weg naar Eijsden deed vader
Jeukens, na herhaaidelijk aandringen van zijn zoon, Houbiers weggaan van de
arm van Kaatje. Even later liep Kaatje echter weer aan de arm van Arnold Hou-
biers: Kaatje was daar beslist wel op gesteld. Daarop heeft de zoon Frits Jeukens
gezegd: “Vads-r, als u Kaatje niet bij u doet komen, zo verdom ik het uw huis nog
ooit in te komen".

Dodelijk gevecht
Houbiers nam dit niet en nodigde zoon Jeukens uit tot een gevecht. Tien passen
het veid in begon het gevecht, waarbij vader Jeukens en medeminnaar Matthijs
ook Arnold Houbiers aanvieien en sloegen waar zij hem raken konden. Renier
Lucassen, een neef van Houbiers, die vanuit herberg Micherot de familie Jeukens
mee vergezelde naar Eijsden, probeerde nog tussenbeide te komen. Hij zag dat
vader Jeukens een mes uit de schede trok en vluchtte. Lucas hoorde Houbiers
roepen: “Renicn ik ben gestoken. Roep de pastoor”. Toen de laatste sacramenten
aan Houbiers werden toegediend, kon hij nog duidelijk zeggen dat vader Jeukens
hem gestoken had. `leukens vluchtte onder valse naam naar °s-Hertogenbosch. In
de herberg waar hij werkte, ontmoette hij Nicolas Pluyin die hem kwam vertellen
dat iedereen hem beschuldigde van de moord op Arnold Houbiers. Jeukens ver-
telde in dronkenschap niet beseft te hebben wat hij deed. Hij had zeker niet
willen moorden. De politie in 's-Hertogenbosch had Jeukens aanwezigheid al
langer niet vertrouwd. Bij ondervraging van Jeukens had deze geantwoord vrouw
en kinderen in Eijsden te hebben achtergelaten omdat daar niets te verdienen
viel. Na de ontmoeting van Pluym meldde Jeukens zich bij de politie in ,s-Herto-
genbosch en werd naar de gevangenis van Maastricht overgebracht. Dat was
mogelijk sedert de stad in mei 1814 was ingedeeld bij het Koninkrijk van de
latere koning Willem I.
Hij had grote spijt van de gebeurtenissen en nam zich voor nooit meer zich
onmatig te buiten te gaan in drinken. De Rechtbank veroordeelde hem tot 5 jaar
gevangenisstraf wegens moord zonder voorbedachte rade, toegebracht tijdens
dronkenschap. Arnold Houbiers die thans op het kruis vereeuwigd is, overleed
daags na het gebeurde, op 11 april om 6 uur 's-avonds.
Het kan evenwel vreemd lopen in de wereld. Op dezelfde dag waarop de 26-jarige
Arnold Houbiers stierf, werd bij zijn neef een zoon geboren, .lean Houbiers. Zo
staat het vermeld in de Burgerlijke Stand van Eijsden. Het leven immers gaat
steeds zijn gewone gang, ook in het jaar 1814.

Bronnen:
Drs. G..!.B. Verbeet, publicatie in De
Nieuwe Limburger dd. 19 sept. 1964.
Dr. Godfried CM. Egelie, Wegkruisen in
Limburg, Walburg pers 1980 Zutphen.
Persoonlijk archief van T. van Amerongen
Heugem Maastricht.
A.P.L. Paquay, "Geboren, gehuwd
1600-1900".
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Monumenten

1960- 1 9813-2002

Eijsden is trots op zijn monumentale panden en mooie dorpsgezichten. Vrijwel
iedereen is het erover eens dat waardevolle monumenten beschermd moeten
worden opdat wij en degenen die na ons komen, kunnen blijven genieten van
wat onze voorouders ons hebben nagelaten. Maar in een dorp dat leeft en
niet doods wil worden, zuilen dingen veranderen. Nieuwe huizen moeten
worden gebouwdl middenstanders moeten zich kunnen vestigen of hun zaken
kunnen uitbreiden, het verkeer eist ruimte en aanpassingen van straten, oude
panden veranderen van bestemming, monumenten worden verkocht en
komen soms in handen van mensen die de historische waarde ervan niet zo
hoog achten.

Bij het geven van vergunningen en
subsidies is het aan de gemeente om
met alle, vaak tegenstrijdige belangen
rekening te houden en ze tegen elkaar
af te wegen. Het beschermen van
waardevolle bouwwerken en dorps-
beelden is daarbij een belangrijk doel.
Op 19 juli 1960 geeft het toenmalige
gemeentebestuur opdracht aan de Res-
tauratiestichting Limburg om een lijst
te maken van alle panden in de
gemeente Eijsden die beschermd
zouden moeten worden. Vier maanden
later, op 10 november 1960, is de Res-
tauratiestichting klaar en ontvangt de
gemeente de “Inventarisatie met advies
inzake de esthetisch en cultuurhisto-
risch belangwekkende panden en
dorpsbeelden binnen de gemeente
Eijsdeni'. Het is een lange lijst met
panden uit Eijsden, Laag-Caestert,
Breust, Hoog-Caestert, Withuis, Maar-
land, Oost en Meseh. Daarbij zijn alle
bouwwerken opgenomen die toen al
wettelijk beschermd waren en voor~
kwamen op de “Voorlopige Lijst der
Nederlandse Monumenten van
Geschiedenis en Kunst”. Daarnaast
omvat de inventarisatie “alle bouwwer-
ken en dorpsbeelden, welke evenzeer
voor bescherming in aanmerking
komen en dus voorwerp zouden
dienen te zijn van een nader te bespre-
ken gemeentelijke monumentenveror-
deningii, aldus het rapport van de
Restauratiestichting Limburg. Op basis
van dit advies heeft de gemeente een
gemeentelijke monumentenverorde-
ning opgesteld, die later onder invloed

van veranderende omstandigheden en
inzichten nog gewijzigd werd.
Voor ons nu is interessant dat bij het
opstellen van de lijst in 1960 alle
panden gefotografeerd zijn. Twintig
jaar later, in 1980, zijn van dezelfde
gebouwen nog eens fotois gemaakt en
in 2002 weer, zoveel mogelijk vanaf
hetzelfde standpunt als in 1960. We
kunnen van veel panden nu afbeeldin-
gen, met 20 of ruim 40 jaar tussentijd,
naast elkaar leggen en zien wat al of
niet veranderd is. Is het monument
sinds 1960 beschermd of aangetast? Is
de omgeving storend veranderd of past
een nieuw gebouw juist goed in het
karakter van het dorpsbeeld? Hoewel
het bekende spreekwoord het anders
wil, valt over smaak wel degelijk te
twisten. Kijkt en Oordeelt u zelf.
We tonen in deze eerste aflevering een
aantal foto`s, voorzien van enkele '
opmerkingen en gegevens.

De afbeeldingen uit 1960 zijn gemaakt
in opdracht van de Restauratiestich-
ting Limburg. John Wiersma maakte
de foto's van 1980 en Guy Schroen die
van 2002.
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1. De St.-Christinastraat gezien
vanaf het Mariaplein, met links
de Vogelzang en rechts de
Spa uwenstraat.
Halverwege de St.-Christinastraat staat
een pand, aan de noordzijde, nummer
2, uit de achttiende eeuw met een
gewitte topgevel. Dat was in 1960 zo
en nu, in 2002, nog steeds.
Het huis met nummer 6, op de hoek
met de Vogelzang, links op de foto, is
wel ingrijpend veranderd. Het was een
uit breuksteen opgetrokken schuur uit
de zeventiende eeuw met een voorge-
vel uit 1858. De Restauratiestichting
spreekt van een voormalig koetshuis.
Aan de kant van de Vogelzang zien we
op de oude foto een met hardsteen
omlijste elliptische wagenpoort, met

meerdere sluitstenen. Die is in oktober
1960 weggenomen. De zuidgevel, aan
de St.-Christinastraat, had vroeger
beneden twee ramen en daartussen
een deur. De deur is verdwenen, er zijn
nu drie ramen. De tweede foto laat
nog meer veranderingen zien, vooral
aan het dak.
Op de voorgrond rechts, Spauwen-
straat l, is sinds 1960 niets veranderd.
De voorgevel met de hardstenen
venster- en deuromlijstingen bleef
onaangetast en ook het staketsel op
de hardstenen palen voor het huis is
er nog. Spauwenstraat 1 is nog steeds
'wif'maar verweerd.

1960
Foto: EV 2837.

2002
Foto: EV.
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1960
Foto: EV 2838.

2002
Foto: EV.

2. Mariaplein
Deze twee fotols laten op het eerste
gezicht grote verschillen zien tussen
1960 en 2002. De bovengrondse elek-
triciteitsleidingen zijn verdwenen, de
karakteristieke A-vormige lantaarnpaal
is vervangen door een ijzeren “nostal-
gisch” exemplaar. De beplanting van
het Mariaplein is Verdwenen en in
1960 staat er een eenzame fiets tegen
de lantaarnpaal, in 2002 staat de straat
vol aut0”s.
Toch is het belangrijkste element op
deze fotols vrijwel onveranderd geble-
ven: Mariaplein 1 en 2. Het brede
gebouw is van omstreeks 1800. Het
heeft een mansardedak en vensters en
deuren in hardsteen. De vensters in
2002 zijn voorzien van luiken.
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1960
Foto: EV 2839.

3. Bat 3 en 4
Het gewitte pand uit de tweede helft
van de achttiende eeuw heeft segment-
boogvensters en -deuren met sluitste-
nen. De folds laten zien dat het
monument goed bewaard is gebleven.
Over de omgeving ervan lopen de
meningen uiteen. Opvallend zijn de
vele televisieantennes in 1980. In 2002
blijkt het dak met de dakkapellen ver-
anderd en zijn er dakvensters aange-
bracht. I)e hoekblokken in de
westgevel zijn duidelijk zichtbaar
gemaakt.

2002 1980
Foto: EV. Foto: EV 1697.
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1960
Foto: EV 2840.

4. Bat 7
Ook dit oude veerhuis is uit de tweede
helft van de achttiende eeuw. Het is,
nwtdekadmnuurmwoonuüeflük
bijna helemaal hetzelfde gebleven, al
was het in 1960 nog gewit. Op de foto
uit 2002 ligt het ponton van Rijkswa-
terstaat in de Maas. Hier wordt de
kwaliteit van het Maaswater voortdu-
rend gemeten.

1980
Foto: EV 1698.

2002
Foto: EV.
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1960
Foto: EV 2841.

1980
Foto: EV.

5. Vogelzang 15
Weer een huis dat vroeger wit was en
nu niet meer. Voor het overige is, op
het dak na, alles gebleven zoals het in
1960 was. De omgeving is wel veran-
derd: de lantaarnpaal, de antenne. de
bestrating en de autos.

2002
Foto: EV 1696.
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6. Vroenhof 5
De aandacht bij deze foto's gaat al snel
naar het grote huis links, Vroenhof 6
en 7, dat de noordwestelijke hoek van
de Vroenhof domineert. De gevels van
de Spriemenstraat worden een beetje
weggedrukt. Toch gaat het bij deze
foto's om de boerderij rechts, de laatste
gevel van de Vroenhof voor het begin
van de Spriemenstraat. Het woonhuis
staat dwars op de straat. Een wagen-
poort, met daarnaast een poortje voor
personen, geeft toegang tot een geslo-
ten binnenplaats. De gevels bestaan uit
een gedeelte in breuksteen beneden
met daarop baksteen. De ramen zijn
voorzien van segmentbogen in hard-
steen. De gewitte hoeve stamt uit de
tweede helft van de achttiende eeuw.
In 1960 is in de straatgevel tussen het
poortje en het eerste raam nog een nis
zichtbaar. De oude voordeur? Op de
andere fotols is daar niets van over,
zelfs geen litteken in de gevel.
Bij de buren aan de oostzijde zijn de
veranderingen veel groter. In 1960 was
er nog een winkel, getuige de reclame
aan de gevel en de omlijsting van de
twee ramen links. Het geheel is daarna
ingrijpend verbouwd. In 1980 waren er
in de voorgevel boven nog vier ramen
en beneden een groot raam en een
voordeur. In 2002 zien we beneden
weer twee kleinere ramen.

1960
Foto: EV 2843.

1980
FOtO: EV 1703.

2002
Foto: EV.
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7. Spriemenstraat 8
Op de hoek van de Spriemenstraat en
de Trichterweg staat dit pand met een
topgevel met 17d“-eeuwse resten: mer-
gelhoekblokken, twee horizontale mer-
gelbanden en in de top een kraagsteen
met leeuwenmasker. Boven de deur en
het raam ernaast zijn al voor 1960
ijzeren lateiën aangebracht. Toen was
het geheel nog gewit.
Aan de overzijde van de Maas valt op
dat de natuurlijke oever van 1960 ver-
sterkt is. Een betonnen dijk moet de
bewoners van Ternaaien beschermen
tegen overstromingen.

1960
Foto: EV 2842.

1980
Foto: EV 1702.

2002
Foto: EV.

Willy Ieukens

Bij dit artikel werd gebruik gemaakt van
gegevens uit:
Stichting tot instandhouding van voort-
brengselen der gewestelijke bouwkunst in
Limburg (Restauratiestichting Limburg):
Inventarisatie met advies inzake de aesthe-
tisch en cultuurhistorisch belangwekkende
panden en dorpsbeelden binnen de
gemeente Eijsden; 10 november 1960.
W. Mares en ].I.F.W. van Agt: De Neder-
landse monumenten van geschiedenis en
kunst; deel V De provincie Limburg; Derde
stuk: Zuid-Limburg uitgezonderd Maas-
tricht; Arnhem 19?2 2e druk, pag. 102-128.
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Trouwen met de handschoen in Eijsden

"Trouwen met de handschoen” zal bij veel lezers de herinnering oproepen van jonge aanstaande bruiden, die met lede
ogen hun verloofden naar Nederlands-Indië zagen vertrekken, op weg naar een nieuwe toekomst voor hen beiden.
0m meer zekerheid te geven aan hun onderlinge trouw en - niet te vergeten - om hun financiële positie veilig te
stellen, trouwden zij, zodra hun verloofden in het nieuwe vaderland kwartier hadden gemaakt, op afstand met de
handschoen en maakten als gehuwde vrouw de overtocht naar hun smachtende echtgenoten. Bij een dergelijk formeel
gesloten huwelijk was er in ieder geval sprake van een wederzijdse wilsovereenstemming om met elkaar in de echt te
worden verbonden.
ln het hierna beschreven procesdossier, aangetroffen in het archief van de schepenbank Eijsden, komen we deze
echtverbintenis ook tegen. Van een wederzijdse wilsovereenstemming om met elkaar in de echt te worden verbonden
is hier echter geen sprake.1

Anna Mertens uit Eijsden trouwt op
24 jarige leeftijd op 30 november 1747
met de 5 jaar oudere Willem Wijers,
eveneens uit Eijsden.2 Hun huwelijk is
slechts van korte duur. Reeds op 10
april 1754 komt Willem te overlijden
en blijft Anna als weduwe achter met
haar kinderen. Zij leert daarna Ian
Nolens kennen, lid van een belangrijke
protestantse magistraats-familie van
Eijsden. Hij was geboren op 26 april
1725, twee jaar jonger dan Anna. Deze
kennismaking blijft, na gedane trouw-
belofte door Ian, niet zonder gevolgen
en op 28 november 1758 wordt hun
zoon Ioannes geboren. Ondanks her-
haalde aandrang van Anna weigert de
natuurlijke vader Ian Nolens met haar
te trouwen. Hierdoor is Anna genood-
zaakt zich op 1 maart 1759 te wenden
tot de schepenbank van Eijsden met
het verzoek Ian te dagvaarden en ten
overstaan van de schepenbank een ver-
klaring te laten afleggen over een door
hem ondertekende schriftelijke trouw-
belofte. Hij ontkent echter deze belofte
te hebben ondertekend en deelt de
schepenen mee dat er hooguit sprake
geweest is van een vage mondelinge
afspraak, waaraan hij zich niet gebon-
den acht. Tevens ontkent hij nadrukke-
lijk het vaderschap van Ioannes. Aan
de hand van de door Anna overgelegde
schriftelijke belofte en uit verklaringen
van de door haar opgeroepen getuigen,
komen de schepenen tot de overtui-
ging dat Anna voldoende bewijs heeft
geleverd voor de door Ian gedane
trouwbelofte en voor het vaderschap
van haar kind Ioannes. Het vonnis van

de schepenbank van 11 december 1761
luidt dan ook als volgt:

“Condemneren den gedaagde (Ian
Nolens) om de aanleggerse (Anna
Mertens) in facie ecclesiae (ten overstaan
van de Kerk) nae kerckenorde deser
landen te trouwen en derselve verder te
houden en te tracteren (behandelen) als

_ het een mans sijne wettige huijsvrouwe
betaamt mits de aanleggerse alvorens
(tevoren) onder solemnele (plechtige)
eede in judicio te praesteren (onder ede
ten overstaan van de schepenbank), ver-
claere dat sij sedert haaren weduwlijken
staat noyt met iemand anders vleesche-
lijck geconverseerd (gemeenschap gehad)
heeft als met den gedaagde, en dat den-
selven is den eenigen en waeren vader
van haar geprocreerd (door haar voort-
gebracht) kind.”

De proceskosten moeten door beide
partijen gezamenlijk worden betaald.
Het vonnis wordt op 17 december
1761- na betaling van de kosten-
publiekelijk afgekondigd.

Ian Nolens gaat onmiddellijk in hoger
beroep tegen dit vonnis en wendt zich
daartoe tot de stedelijke staatse schepen-
bank van Valkenburg. Dit hof van appel
bepaalt per vonnis van 19 februari 1763
dat de schepenbank van Eijsden in de
onderhavige kwestie een juiste beslis-
sing had genomen en veroordeelt Ian
Nolens tevens in alle proceskosten.

De bij zijn ouders inwonende Ian
Nolens weigert aan de uitvoering van



Nummer

93.

december

2002

23 Uit Eijsdens Verleden

Illustratie Jackie Janssen het vonnis gevolg te geven. Anna
Mertens staat er echter op dat het
vonnis van de schepenbank van
Eijsden wél voltrokken zal worden.
Niet als een liefhebbende echtgenote,
doch om eerherstel te krijgen en verder
als gehuwde vrouw door het leven te
kunnen gaan. Ook zal zij als wettige
echtgenote van Ian diens financiële
steun kunnen opeisen voor alle
gemaakte proceskosten en voor de
opvoeding van hun kind.

Vanaf 25 juli 1765 wendt Anna
Mertens zich herhaaldelijk tot de sche-
penbank van Eijsden met het verzoek:
a) Ian Nolens te sommeren (dwingen)
met haar te trouwen; en b) lan Nolens
en/of` diens vader Govert te sommeren
aan haar de vooruitbetaalde proces-
kosten van ongeveer f150,- terug te
betalen. Wat dit laatste verzoek betreft

wordt op 30 september 1765 door
H. Lebens, licentiaat in beide rechten,
in een juridisch advies aan de schepen-
bank ten aanzien van Govert Nolens
afwijzend geadviseerd.

Ian Nolens neemt daarop de benen en
vestigt zich over de grens in Breust als
schoenmaker om op deze manier aan
een eventuele arrestatie te ontkomen.
Inderdaad, daadwerkelijk over de
grens, want de heerlijkheid Breust was
onderworpen aan het wettelijk gezag
van het kapittel van St.-Maarten uit
Luik. Breust was derhalve onderdeel
van een andere staat dan het tot de
Republiek der Verenigde Nederlanden
behorende Eijsden. Anna Mertens legt
zich daarbij niet neer en verzoekt de
schepenbank op 12 december 1765
“citatiebrieven ad valvast” af te kondi-
gen. Hiermede wordt opdracht
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gegeven om plakkaten op te hangen aan
de kerkdeuren. In deze plakkaten wordt
Ian Nolens gedagvaard om vóór een
bepaalde datum voor de schepenbank
van Eijsden te verschijnen ter uitvoering
van het vonnis van 11 december 1761.
Indien hij ook aan deze oproep niet zal
voldoen, wenst Anna volgens de wetten
van het land, met name het Egtreglement
van 18 maart 1650, getrouwd te worden
en daarna in het bezit te worden gesteld
van de goederen van haar man.

Op dit verzoek vonniste de schepenbank
terstond als volgt: “wordt van weegens de
heeren schout en schepenen van de vrij-
heid ende heerlijckheijd Eijsden en ter
instantie van (op verzoek van) Anna
Martens, weduwe van wijlen Willem
Wijers, triumphante (het proces gewonnen
hebbende) bij desen ad valvas geciteert en
gedagvaart den persoon van Ian Nolens
Govert zoon, succumbent (het proces ver-
loren hebbende), om inwendig (binnen)
den tijd van vier weecken na afiiche (het
aanplakken) deses aen ons vonnis van den
11 december i761 te komen voldoen en de
triumphante te trouwen op poene (strafi'e)
dat den voorss. tijd verstrecke zijnde de
triamphant eventueel volgens de wetten
van den lande sal werden getrouwt en
gestelt in de possessie van des succumbents
goederen, dienende voor dese citatie eens
voor al: actum in judicio den 12 dezentber
1765. w.g. Hubert Nolens.”

Weer trekt Ian Nolens zich van dit laatste
vonnis niets aan. Hij voelt zich veilig in
Breust en is niet van plan aan een afge-
dwongen huwelijk mee te werken.

Nadat de vier weken ruimschoots zijn
verstreken, legt Anna Mertens op
27 februari 1766 de aan haar, per vonnis
van 11 december 1761 geëiste, eed af in
de zitting van de schepenbank, in aan-
sluiting waarop de schepenen hun vonnis
vellen met de navolgende slotwoorden:
“requireren (vorderen) mits desen den
Eerw.Kerckenraed der Gereformeerde
gemeente alhier om de voorss. aanleggerse

(Anna Mertens) rnet de gedaagde ( an
Nolens) in ondertrouw te nemenen deselve
wegens de voortvluchtigheijd van gedaagde
observatis observandis (met inachtneming
van alles waarop gelet moet worden) met
de handschoen te trouwen”. Het huwelijk
met de handschoen, na de 3 gebruikelijke
afkondigíngen, vindt plaats in de gerefor-
meerde kerk van Eijsden op 16 maart
1766. De gerechtsbode neemt daarbij de
plaats in van de voortvluchtige bruidegom.

Anna Mertens is nu weliswaar de wettige
echtgenote van Ian Nolens, maar veel
wijzer is zij er niet van geworden. Van
haar echtgenoot heeft zij niets te ver-
wachten. Als schoondochter van Govert
Nolens denkt zij meer resultaat te
kunnen behalen. Zij wendt zich middels
een verzoekschrift op 20 november 1766
tot de schepenbank van Eijsden en vraagt
dit hof toestemming om haar schoonva-
der rechtens te mogen aanspreken en van
hem te eisen al hetgeen diens zoon van
hem te vorderen heeft. Ian heeft zich
zelf krachtens artikel 91 van het Egt-
reglement verbannen en al diens rechten
komen derhalve haar toe als schoon-
dochter, zowel ten behoeve van de
betaalde proceskosten als ten behoeve
van hun gezamenlijk kind.3 Dit verzoek-
schrift besluit zij als volgt: “Soo neemt
suppliante haar recours (toevlucht) tot
UwEed.Eerenfeste (aanspreektitel) oot-
moedelijk versoekende gelieven gedient te
wesen vooreerst haar in judicio geatten-
deerd (gelet op) de voortvluchtigheijd van
haaren man te admitteren (toe te staan te
procederen) en sabordinate (vervolgens)
voornoemden Govert Nolens haeren
schoonvader te lasten (gelasten) en den
selven des noods te condemneren (veroor-
delen) van in judicio over te brengen staat
(een overzicht) van des zelfs en sijner
huijsvrouwe goederen soo mobilair als
immobilair en eo facto et habita ratione
tant mobilium aaam immobilium ( als
zulks geschiedt is zowel ten aanzien van de
roerende als ook ten aanzien van de onroe-
rende goederen) aan de suppliante (Anna
Mertens) te laten volgen (uitte keren) als-
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ulcke congrue dote (evenredige huwe-
lijksgift) als hij aan sijnen soone Ian
Nolens des suppliants man na rechten
(volgens het recht) verschuldigd is en
UwEed.Eerenf. na proportie sijner goe-
deren zullen oordeelen te behooren,
maakende de suppliante in cas van
oppositie eysch van kosten
(als vanwege verweer van tegenpartij
een procedure met de daaraan gekop-
pelde proceskosten noodzakelijk is,
worden de dan te ontstane kosten even-
eens door haar gevorderd) ofte dat
andersints etc.” De slotwoorden zijn
een vaste formulering om de rechters
te machtigen de oorspronkelijke eis te
wijzigen en/of aan te vullen indien
zulks in het belang van de eisende
partij is.

Na verhoor van beide partijen op
4 december 1766 wordt het proces
tussen Anna Mertens, huisvrouw van
Ian Nolens, en haar schoonvader
Govert Nolens ten overstaan van de
schepenbank tijdens de normale rolzit-
tingen voortgezet. De door partijen
ingediende documenten bevinden zich
niet meer in het procesdossier, maar
uit het verslag van de zittingen van de
schepenbank kunnen de bezwaren van
Govert Nolens tegen de eisen van zijn
schoondochter als volgt worden
samengevat:

l) Een gehuwde vrouw staat onder
voogdij van haar man en niet
andersom. Anna Mertens is derhalve
zonder toestemming van haar echtge-
noot onbevoegd om te procederen;
2) Kinderen zijn verantwoordelijk voor
hun ouders en -wederom- niet
andersom. Zonder de financiële steun
van zijn ongehuwde kinderen Barbara
(47 jr) en Peter (37 jr) kan hij niet in
het levensonderhoud voor zichzelf en
zijn ziekelijke echtgenote voorzien.
Ook hun beider leeftijd van ongeveer
80 jaar speelt daarbij een grote rol;
3) Zijn zoon Ian heeft zich in Breust
als zelfstandig schoenmaker gevestigd

en is in staat al zijn financiële verplich-
tingen voortkomende uit zijn wettelijk
huwelijk met Anna Mertens na te
komen. Hij heeft geen enkele aktie
ondernomen tegen zijn huwelijk en
moet dan ook volledig opkomen voor
de gevolgen daarvan.
4) Zelf is Govert Nolens niet in staat
een huwelijksgift ter beschikking te
stellen. Er zijn nog zeven van zijn kin-
deren in leven en die zouden allemaal
hun rechten kunnen opeisen. Zijn
zoon Ian had nog vóór diens trouwen
f100,- van hem geleend en niet terug-
betaald.

Hij acht dan ook voldoende redenen
aanwezig om hem kosteloos buiten
rechtsvervolging te stellen. Op 10 April
1767 dient Anna haar repliek (weer-
woord) in. Govert wordt gelast hierop
zijn dupliek (tegenweerwoord) in te
dienen. De inhoud van deze documen-
ten is niet bekend. Ook over het verder
procesverloop wordt in de rol niets
aangetroffen.

Getrouwd met de handschoen blijft
Anna zonder man en zonder poen.
Een jarenlange procedure zonder
happy end. Anna en haar man zijn
eerst in mei 1781 tot een minnelijke
schikking gekomen. In een verzoek-
schrift van 25 mei 1781 wendt Anna
zich tot de leden van de schepenbank
van Eijsden en vraagt zij toestemming
om akkoord te gaan met een aanbod
van haar man van f 300,-, waarvan
f 150,- bestemd is voor de gemaakte
proceskosten en f 150,- voor de
opvoeding van Joannes. In verband
met de minderjarigheid van hun kind
is toestemming vooraf van de schepen-
bank, als wettige voogd, vereist. Met de
nadruk op de bestemming van f 150,-
voor haar inmiddels 22 jarige zoon,
wordt de gevraagde toestemming ver-
leend.

,Voor zover na te gaan blijven zowel
Anna als Ian, weliswaar door een
wettig huwelijk verbonden, alleen tot
hun overlijden op 22 januari 1783
respectievelijk op 20 juli 1789.

A.M.G.G. Stroom

1 Rijksarchief Limburg (RAL) Archieven
Landen van Overmaas Inventarisnr. 5294
jaar 1759.
2 Voor de aanvullende genealogische gege-
vens werd dankbaar gebruik gemaakt van
A.P.L. Paquaij “Geboren, gehuwd enlof
overleden in.......” Eijsden 1997.
3 Artikel 91 van het Egt-reglement luidt als
volgt: “Ordre op malitieuse verlaatinge. Soo
wie sijn egtgenoot ligtvaardelijk of mali-
tieuselijk verlaat, of uit onlydsaamheid van
den huwelijksband atreed, doorgaat, en sijn
portuur (partner) laat sitten, met voornee-
men om tot sijn egtgenoot niet weeder te
keeren ,die steld de onschuldige vrij om te
hertrouwen, en mag de onschuldige partye,
als te vergeefs en lang genoeg alle middelen
tot weederomkoominge des verlaaters aan-
gewend zijnde. daar klaagen, elk aan de
hoofdbanken daaronder hy of sv gehoort,
dewelke, na ryp ondersoek en genoegsaam
blyk van den tyd en malitieusheid der ver-
laatinge, en na voorgaande indaaginge des
verlaaters, soo en daar het behoort, aan de
onschuldige het hertrouwen sullen moogen
toestaan, en sal daarenbooven soodanigen
verlaater uit onze landen voor altyd geban-
nes worden".
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Kroniek Eijsden, 1990

14 januari: afscheid pastoor
Van der Zander
Na een pastoorraal van achttien jaar
neemt Hein van der Zande-1' (gel).
Schinveld). door gezondheidsredenen
gedwongen. afscheid van Mariadorp.
Daarvoor was hij 13 jaar kapelaan in
Nieuwerhagerheide en 10 jaar pastoor
in Heerlerheide. Zijn afselieidsr-adeau.
een bedrag van 2500 gulden, stelt hij
[er besehikkig voor de restauratie van
de kerk. De pastorale taken worden
waargenomen door pater Ramaekers
(Cadier en Keer] en pater Croone (De
Heeg).

januari: Stichting Binding
Met een waardebon van 5 gulden voor
alle abonnees. te besteden bij de lokale
ondernemers. vierde de Stichting
Binding haar 25-jarig bestaan.

26 januari: 25 jaar De. Maasvogels
~\"lidierevereniging De Maasvogels viert
haar zilveren jubileum met een ten-
toonstelling in verenigingslokaal Du
Commerce (Oost). Bel' Steijns. mede-
oprichter en zilveren juhilaris wordt
gehuldigd. Vanwege zijn verdiensten
werd hij onderscheiden met de zilveren
speld van de Nederlandse Bond van
\fbgelliethelil'iers 'De Maasvogels'
hebben twee volières in onderhoud in
De Bron [Eijsden] en hangen regelma-
tig nestkastjes in de vrije natuur.

27 januari: huldiging brandweer-
commandant van der Cruijs
Bij gelegenheid van zijn 25~jarig lid-
maatschap van de vrijwillige l'Jrandw-'eer
van Eijsden wordt Gérard van der
Cruijs gehuldigd. Hij was sedert 19Tl
commandant van het korps, waarvan hij
nog voor zijn 18de jaar deeluitmaakte.
Lfit handen van burgemeester
Fr. Cortenraad ontving hij de zilveren
medaille van de Nederlandse. Vereni-
ging van Brandweercommandanten.
Van de lakens hoofdhrandweer ontving
hij de erespeld.

3 februari: dames CV Stella Girls
De op ll november 1989 opgerichte
Eerste Eijsdense Damesearnavals-
vereniging Stella Girls roept haar
prinses uit. Het werd Jacqueline I
(Raes), doehter van de kastelein van
het “t Stemke (Breust). waar de vereni-
ging haar hoftempel heeft.

É\'og meer carnaval:
prins van CV De Dnlugsjliepers (rood-
Eijsden): Robert l [Robert Camps)
prins van CV De. bubbebieters {Oost
en Maarland): Corne lll.
prins van CV De Klêéflep (blauw-
Ei_jsden]: Ernest l. door hem werd
Pierre l'luvskens geïnstalleerd in de
Orde van de Gouwe (lramignon.
prins van CV De Zweitlaneers (Grons-
veld): Lou ll.

De vier prinsen ontvingen op 23 februari
uit handen van de burgemeester ieder
een sleutel van het verdeelde carnavals-
rijk Eijsden.
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6 februari: nieuw kerkhof
.De gemeente Eijsden besluit een
tweede begraafplaats aan te leggen aan
de Hutweg. Op het 3500 1.fierkante
meter grote kerkhof is plaats voor ca.
750 graven. Om standsverschil te ver-
mijden worden beperkingen opgelegd
aan de grootte van de grafstenen.
Opening is voorzien voor 1991.

16 februari: opening gymzaal
Wethouder Jo van Aubel opent de gym-
nastiekaeeomodatie voor de gemeen-
schap Oost en Maarland. De zaal met
douches. toiletten en berging werd
gebouwd naast de SL-.Iozefschool en
kostte ruim drie ton.

16 maart: overlijden van pastoor
G.H.F. Marcus
Te Heerlen overleed Gerardus Huber-
tus Franciscus Marcus. pastoor van de
parochie Breust-Eijsden van 1965 tot
1969. Hij is geboren te Reijmerstok op
13 februari 191? en werd in 1943 tot
priester gewijd.

21 maart: gemeenteraadsverkie-
zingen
De gemeenteraadsverkiezingen brach-
ten aardig wat \erschuivingen teweeg.
Partij Groot Eijsden (PCE) kwam als
grootste partij uit de bus met zes zetels
{daarroor 4). gevolgd door het CDA met
vijf zetels (daarvoor ook 5}. De VVD
(eerder 3) en de PvdA kregen ieder
twee zetels (eerder 2]. De lijst Spronck
was van het politieke toneel verdwenen
waardoor er een zetel meer was te
winnen voor de overige. partijen. Als
gevolg van de uitslag ging de coalitie
VVD-CDA verloren.
Uit de onderhandelingen kwam een
samenwerking tussen PGE en het CDA
tot sland met Peter Piatek als nieuwe
wethouder; Jo `van Aubel prolongeerde
zijn ambt. Op 1 mei werd de nieuwe
raad geïstaileerd.
Van de raadsieden Maria `ianssen-
Rutten, Bèr Spronck. Toine Jacobs en
Frans Houten werd op 26 april in een

speciale raadsvergadering afscheid
genomen. Van hen werden Houten en
`iacobs onderscheiden met de Orde van
Oranje-Nassau in goud.

21 april: bibliotheekdag
De openbare bibliotheek van Eijsden
neemt een geautomatiseerd uitleensys-
teezn in gebruik waardoor lezers direct
kunnen zien of hun favoriete boek aan-
wezig is. Ook de ledenadministratie
wordt geautomatiseerd.

aprii: eerste geldautomaat
De Rabobank Eijsden introduceert de
geldautomaat in Eijsden.

4 mei: gouden paar in Maarland
Sjeng en Lies Meijs-Aarts vieren hun
50-jarige echtvereniging.
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13 mei: landelijke fiets- en molen-
dag
De Nationale Fiets- en Molendag
brengt veel mensen op de been om te
genieten van het Limburgse landschap
en om de opengestelde molens te
bezichtigen.
De Stichting Eijsdens Verleden presen-
teert bij deze gelegenheid haar jongste
uitgave: Watermolens in Eijsden.
Momentopnamen uit hun geschiedenis,
van de Kerkraadse molenkenner
M. Meerman (uitverkocht).

12-26 mei: Pieterpad Milieu
Estafette
Voor de 5de keer in successie wordt
deze wandeltocht. die het milieu en
met name de zorg voor de bomen onder
de aandacht wil brengen, van Pieter-
buren naar de Sint-Pietersberg in
Maastricht georganiseerd. Op 26 mei
kunnen de wandelaars de laatste
etappe van Eijsden naar de Sint-
Pietersberg afleggen. Speciaal voor
deze gelegenheid wordt een pontonbrug
over de Maas gelegd van Eijsden naar
Ternaaien.

24--27 mei: 4-0 jaar Oranje Boys
Bij gelegenheid van het 40-jarig
bestaan van voetbalclub Oranje Boys
(Oost en Maariand) worden diverse
aktiviteiten georganiseerd. Drie mede-
oprichters. .lean Mingels, `Ieng Meys en
Corné Doumen worden gehuldigd. -

juli:
Vandalen vernielen kruisen op het
kloosterlcerkhof nabij het gemeentehuis
van Eijsden. De gemeente Eijsden looft
een beloning uit van 500 gulden om de
daders te achterhalen.

4- juli: kinderopvang
Om het buitenshuis werken van
vrouwen te stimuleren stelt het kabinet
landelijk 130 miljoen ter beschikking
voor de uitbreiding van kinderopvang.
Onderzoek in de gemeente Eijsden
wijst uit dat ook daar de vraag groot is.
Liefst 66 ouders uit een geënqueteerde
groep van 200 lieten weten dringend
verlegen te zijn om opvang.

mei: drugstoeristen trein Luik-
Maastricht
Om de gevolgen van de toenemende
overlast veroorzaakt door drugstoeristen
op de spoorlijn Luik-Maastricht enigs-
zins te temperen besluit de NS en de
SNCB om op de treinen steeds een
Nederlandse en een Belgische conduc-
teur aan te stellen. Regelmatig worden
drugstoeristen onderschept door spe-
ciale akties van diverse opsporingsin-
stanties. Het reizen met de trein neemt
daardoor vaak grimmige vormen aan.
Ook bij de grensovergangen op het land
werden regeimatig controles uitgevoerd-
om drugs te onderscheppen.

14 augustus: onderscheiding voor
Martin Wolfs
Vanwege zijn verdiensten voor de
Rooms Katholieke Voetbai Vereniging
Eijsden wordt Martin Wolfs onderschei-
den met de eremedaille in zilver ver-
bonden aan de Orde van Oranje
Nassau.

31 augustus: veldweg Mesch -
*s Gravenvoeren dicht
Op instigatie van de Voerense gemeen-
teraad worden enige palen in de grond
geplaatst om autoverkeer onmogelijk te
maken via de. veldweg. Officieel om
drugstransporten onmogelijk te maken.
Volgens Rob Brouwers om de contacten
tussen Limburgs gezinden aan beide
zijden van de grens te boycotten in het
door Walen gedomineerde Voeren!
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1 september: Eijsden helpt Simbrias
Met een tentoonstelling in het gemeen-
tehuis van Eijsden 11-16 september)
brengt het comité EEijsden helpt iliet
Roemeense dorp] Sinibrias de nood
van het dorp onder de aandacht van de
bevolking. Het comité is van intentie
een inzamelingsaktie te starten om de
ergste nood te lenigen en via vervolgak-
ties blijvende llnlp te bieden. Simbria.
op ca. 1900 kilometer van Eijsden. telt
1840 inwoners. De armoede is er groot.
In de nacht van 23 oktober vertrok een
convooi van drie vrachtauto's. een
bestelauto en een iuxeanto met 94-5
pakketten levensmiddelen ter waarde
van 35 gulden per stuk en een grote
hoeveelheid winterkleding. kinderkle-
ding en schoeisel. Geheel Eijsden heeft
zich ingezet om de aktie te doen
slagen. Ook de scholen waren daarbij
betrokken. Het transport werd
georganisseerd in samenwerking met
het Rode Kruis, afdeling Maas en Heu-
velland. Op 24 november werd aan de
gulle gevers middels een foto-. dia- en
videopresentatie in de voormalige
Serviam Mavo verslag gedaan van de
succesvolle goederenaktie.

l. september: douanepost Withuis
verhuist
Door de aanleg van de A2 in 19??
werd het Witbuis fysiek gescheiden van
Eijsden. Om de leefbaarheid te bebou-
den en te vergroten werd in 1981 de
Stichting Leefbaar Witliuis opgericht
met als voornaamste doel om de
gemeente aan te sporen een directe
voetgangers- en fietsverbinding aan te
leggen. Dit leidde niet tot resultaat.
1Een ander heikel punt was de enorme
stroom vrachtverkeer, en de daarmee
gepaard gaande overlast. die het
Withuis iedere dag aandeed om daar de
douaneformaliteiten af te. handelen. Per
l september kwam daaraan een einde
doordat het nieuwe kantoor daarvoor
werd geopend aan de snelweg zelf
(grenspost Maastricht-si'ielwcg). De
strijd om de leefbaarheid te vergroten

werd voortgezet. Van provinciale wege
en uit de gemeentekas werden honder-
duizenden guldens beschikbaargesteld
voor sanering en reconstructie van het
Withuis.

3 september: adellijk huwelijk
Ten overstaan van burgemeester Frans
Cortenraad gaven `lonkvrouwe
Françoise de Liedekerke de Pailhe en
Jocelyn Timmermans elkaar het ja-
woord .

4 september: huldiging
HJ. Lemmens
Vanwege zijn flU-jarig dienstjubileum
bij de firma Plieger b.v. ontving de heer
Hubertus Josephus Lemmens de zilve-
ren eremedaille verbonden aan de Orde
van Oranje Nassau.

oktober: winkelstructuurvisie
De. door 881W voorgestelde íWinkei-
structuurvisiei, die een concentratie.
van winkels beoogt in een beperkt
aantal winkelgebieden. met name

Breusterstraatennedyiaan en Kerk-
straat/Vroenhof. wordt weinig enthou-
siast onthaald. Zowel de Eijsdense
Ondernemers `\r'iereniging aisook de
Limburgse Vrouwenbeweging van de
LLTB en verontruste inwoners ageren
tegen de voorstellen.

8 december: onderscheiding voor
Henri Taeijmans
Vanwege zijn dll-jarig bestuurslidmaat-
schap van de Koninklijke Harmonie
Sainte Cécile en zijn bijdrage aan
het verenigingsleven ontving Henri
Taeijmans de zilveren medaille in de
Orde van Oranje Nassau.

Henk LLM. Boersma

Voor het samenstellen van deze
kroniek werd gebruik gemaakt
van de collectie krantenknipsels
van de Stichting Eijsdens Verleden.
De knipseis zijn afkomstig van
medewerkster Ria Huijnen z.g..
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Een verkeersongeval in 1681'

De rolregisters ofwel rollen van een schepenbank bevatten merendeels de
verslagen van de zittingen waarin de openbare behandelingen plaatsvinden
van zowel crimineie- als civiele processen. Daarnaast vermeldt de griffier vaak
bijzondere gebeurtenissen die zich in het betreffende rechtsgebied afspelen
zoals de benoeming van leden van de plaatselijke magistratuurI een verslag
van de gerechtsbode over het leggen van arrest op persoon of goed, een
overlijden onder vreemde omstandigheden of een plaatselijk ongeval, zoals
uit onderstaande tekst blijkt.

Visitatie

“Op heden den 10 juni 1681 hebben
wij stathouder en schepenen der vrij-
heijt en(de) heerlijkheijt Eijsden, ons
vervoeght1 op ,t aanbrengen2 van Tíjwis
Nellissen, naar het Causter velt bij
Moulingen in de grebbea. alwaar wij
hebben gevonden des voorn(oernde)illustratie Jackie Janssen

eE , __f'
' l'f rs_.çr/„el l

f

Nelisen dienstmeijt, doot, onder eenen
boom van een karre waar meede dat sij
soude lrlaaveren*1 halen voor de bestiae-
len5 haars voorss(eyde] meesters. Naar
ondervraaginge, soo aan haren meester
vrouwe, des voorn(oemde) meesters
broeder, als meede sijnen kneght, hoe
ende op wat maniere de voorn(oemde)
dienstmeijt aan soo deer1(yc)f' ongeluck
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was geraakt, soo heeft haaren meester
in bijsijn vande voorss(eyde) geant-
woort dat de meergenoem(de) rneijt
en(de) kneght souden gaan haaien
kleeT voor (de) beesten ge1(vc) booven
geseijt, maar dat den kneght een(en)
anderen wegh was gegaan en(de) de
meijt, hem met de karre niet willen[de)
volgen, dewelke sij was voerende,
en(de) alsoo hij kneght van(de)
voorn(oemde) Neellissen de karre niet
en sagh uijt de voorssfleyde) grebben
opkomen, vermits hij in “t velt was
arbeijden(de], ende door dien de
vrughten des velts al taamel(vc) hoogh
sijn, en(de) de karre darom niet en
konde sien vaaeen, soo twijfelden hemlš
voor eenigh ongeval, en(de) was hem
derhalven op 't spoedighste daarnae toe
begeven(de) met den broeder van sijn
meester vonden de karre op een sijde
met het pert9 waar onder de
meergenfoemde) dienstmeijt was
leggen(de), nogh eenige tekens van
leeven toonenfde) waar op sij het peert
haastel(yc) soghten los te maaken,
gel(vc) ook deeden, maar dat sij onder
tussen haaren geest hadde gegeven. Wij
hebben se gevonden leggen[de) op
haaren buijk, het hooft gekeert
leggen[de) op 't reghter oor, haar aan-
gesigt seer persch'", haar beijde armen
gebrooken, den regter dight bij de
schouders, buijten twijffel heeft het
peert (op haar lighaam leggen(de) )
haar het herte11 door het spartelen
en(de) werpen verstikt, hebben nergens
geen bloet gesien, en(de) naar op alles
rijpel(ijc) gelet hebbèn[de) soo heeft
den stathouder het peert en(de) karre
doen arresteren door onsen gerigs-

boode Reijner Peters, en(de) sijn alsoo
wegh gegaan, waarop den voorss(evde)
Nelissen ons is gevolght en(de) vers-
oght permissie om de voorss(eyde)
meijt met het peert en(de) karre naar
huijs te vaeren 't welk hem was consen-
teeren(de)”, mits dat hij het
meergen(oemde) peert en(de) karre

ef altijt tot Eijsden in arrest leveren soude
als hem “t selve bekent soude gemaakt
werdenß, sulx gestipuleert hebben(de)“
is gekeert in hoeden.15 Den 19 dito
heeft den voorss[eyde) Neellissen den
arrest ontslaagen'fi op peert en(de)
karre, heeft de costen betaalt is daer-
halve op vrije voeten gestelt”

Ook toen was sprake van een aanspra-
kelijkheid van de eigenaar van een dier
en werd het “corpus delicti” in beslag
genomen, niet ten behoeve van enige
schadevergoeding aan een slachtoffer
of nabestaande (n), doch uitsluitend
ter zekerstelling van de kosten aan een
“visitatie” door de schepenbank ver-
bonden.

AM. G. G.Stroom **

'i Zie RAL Archieven Landen van Over-
maas. Inventarisnummer 5230.
“i Met dank aan Hans van Hall en
Ger.Coolen voor hun redactionele en tech-
nische ondersteuning.
Tekstverklaringen:
1 begeven
2 kennisgeving
3 greppel of holle weg
4 klaver
5 de beesten, het vee
6 droevig, ongelukkig
7 klaver
8 vermoedde hij
9 paard
10 paars
11 hart
12 hem werd toegestaan
13 inleveren bij de schepenbank op

aanzegging
14 na aflegging van deze gelofte
15 naar zijn huis teruggekeerd
16 zich bevrijdt van
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Kent u ze nog?

Kampioensfoto 1e elftal van R.K.V.V. Eijsden in 1945

Het elftal werd ongeslagen kampioen in de 4e klasse K.N.V.B. Bij uitwedstrij-
den werd het vervoer van de spelers, bestuur en supporters verzorgd door de
heer van Caldenborgh met een door hem van het Amerikaanse leger overge-
nomen GMC-vrachtauto. Foto: J. Rousch

1 Zjif Rousch; 2 Bear Wolfs; Cons Peusens; 4 Zjeng Rousch; 5 Henri Wolfs;
6 Sjaak Wolfs; 7 Colla Jacobs; 8 Colla Janssen; 9 Zjif Stevens; 10 Frits Gerards;
11 Laurent Spauwen.
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6e klas R.K. Jongensschool St.-Martinus-Eijsden schooljaar 1962-1963 op excursie
bij Radium Rubberfabriek te Maastricht
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1 Theo Geurten 10 Michel Voncken
2 Willy Rutten 11 Hub Creuwels
3 Mathieu Wolfs 12 Eddy Klippert
4 Jean-Pierre Piters 13 Johnny Partouns
5 Joseph Lousberg 14 Frans Duijkers
6 Lambert van de Weerdt 15 Jules Warnier
7 Jan Stevens 16 Berty van Kranenburg
8 Theo Wolfs 17 Jacq Theunissen
9 Paul van Laar 18 Marcel van den Berg

19 Jacq Dubois
- - -- - -- - l 20 Louis Creuwels

1 21 Jean Frijns
22 Willy van Wanrooy
23 Guy Schroen
24 Nico Feys
25 Henny Bessems
26 Jan Jurkiewicz
2? Hub Haenen
28 Jeddy Duyckers
29 Michel Wolfs
30 André Wolfs
31 Martin Prickaerts
32 Jean Warnier
33 Mathieu Jeukens (onderwijzer)
34 Wynand Wolfs
35 Gerry Nijsten
36 George Piters
37 Gerry Lebon
38 Jo Paquay
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Limburger koerier

Oost-Eijsden 15 Nov. Onder alge-
meene deelneming vierden de echtge-
nooten Carlier alhier hun gouden
huwelijksfeest. Met het rijtuig van den
hooggeboren Graaf de Geloes ter kerke
gebracht, werd aldaar den Almachtige
eene I-I.Mis van dankzegging opgedra-
gen, terwijl later door de schutterij, in
tenue opgetrokken, bij monde van den
heer Pinckaers, secretaris, een fraai
geschenk werd aangeboden. Van alle
kanten stroomden bewijzen van deel-
neming toe.
(LK. Woensdag 17 November 1897)

Mesch 15 Nov. Een man is uit ons
midden weggenomen, dien een geheel
dorp liefhad en eerde, die door zijne
wijze lessen tal van geslachten stichtte
en opvoede,
de heer I.L.Schrijnemakers, in leven
hoofd der school alhier. Ruim 46 jaar
lang hier werkzaam, was hij bij jong en
oud, bij zijne schoolopzieners, zijne
ambtgenooten, dorpsgenooten en
bekenden geëerd en geacht.
Dat bewees de menigte, die zijn stoffe-
lijk overschot, naar het kerkhof verge-
zeide. Voorop de schooljeugd, vurig
biddend, de lijkbaar, gedragen door
zijne collega°s en daarachter honder-
den bloedverwanten en vrienden.
Allen moesten instemmen met de
hulde zijner nagedachtenis gewijd aan
<t nog niet gesloten graf door den
arrondissements-schoolopziener
Mr.5tassen en den heer Heijnens, die
namens schooltoezicht en ambtge-
nooten een laatst vaarwel aan den
dierbare ontslapene toeriepen.
Zijne nagedachtenis zal hier in Mesch
steeds in gezegend aandenken blijven,
als die van een man, die geene vijan-
den kende, omdat hij allen heeft wel
gedaan!
(LK. Woensdag 17 November 1897)

Eijsden 10 Dec. Met groot genoegen
hoorde men in den laatsten tijd
beweren, dat er een kans bestaat een
geneesheer in deze gemeente te

krijgen. Het zou een waar geluk zijn
voor onze gemeente met 2500 zielen
en ook voor de omstreken, Gronsveld,
St.Geertruid, Mesch, enz., die alle van
geneeskundige hulp verstoken zijn. Wij
moeten hier onze dokters (een uur
ver) uit België halen - hetgeen, vooral
bij pressante gevallen, zeer noodlottig
is - ofwel wij moeten met groote
onkosten een arts van Maastricht laten
komen. De gansche gemeente verlangt
snakkend naar eigen geneeskundige
hulp. De gansche zaak zal nu afliangen
van ons gemeentebestuur. Wil dat een
paar honderd gulden meer geven, dan
- zoo wordt verzekerd - zal zich hier
wel een dokter vestigen.
Wij twijfelen er dan ook niet aan, of
ons bestuur zal zich dat kleine offer, te
algemene beste, wel getroosten.
(LK. Zaterdag 11 December 1897)

Eijsden 14 Dec. Een heuglijk feest
vierde onze St.Vincentiusvereeniging in
de dagen van 12 en 13 December. Was
,t Zondag haar gewoon jaarlijksch feest
met liefdadigheidstoespraak, collecte en
rapport, Maandag herdacht zij haar
tienjarig bestaan. Den 13e December
1887 namelijk kwam op initiatief van
den hoogeerw. heer Marres, thans
deken te Venlo, toenmaals pastoor
alhier, deze schoone instelling in ons
dorp tot stand.
Aan den hoogeerw. heer Marres werd
per brief het schoone feest in herinne-
ring gebracht en hem dank betuigd
voor de weldaad aan onze parochie
geschonken, die onder leiding van
graaf de Geloes tien jaar lang zegenend
werkte en voortienduizend gulden aan
aalmoezen uitdeelde, ongerekend de
moreele weldaden.
Een hoogst vleiend telegram van
gelukwensch beantwoordde de kennis-
geving.
Was 't woord van den eerw. pater, die
de feestpreek hield in de Hoogmis
indrukwekkend, niet minder was 't in
de algemeene vergadering 's namid-
dags in de ruime zaal der eerw. zusters

Ursulinen. Ook de voorzitter en den
eerw. heer Pastoor, alsmede een gast,
de heer Quaadvlieg, Vincentiaan van
Aken, spraken bemoedigende, geest-
driftvolle woorden tot de vergadering.
Uit het rapport bleek dat ook nu weer
veel goeds was gedaan: ruim f 755 in
ontvangsten en f 747 in uitgaven ver-
melde het rapport. Uitgedeeld werd bij
de 4000 KG. brood en 13000 KG.
Steenkolen en verder tal van kledings-
tukken, beddegoed, enz.
Moge deze schoone vereeniging nog
tientallen van jaren hare zegeningen
alhier verspreiden!

Fruithandel
Eijsden 14 Dec. Uit het landbouwverslag
vermelden wij de volgende cijfers der
alhier aan `t station verhandelde en ver-
zonden producten, waaruit blijkt welke
belangrijkheid de handel alhier heeft, en
welke drukte er op zekere tijden des
jaars aan ons station heerscht.
Verzonden werden: 151.600 KG. kersen
(minder hoog cijfer wegens `t misluk-
ken van dit fruit) - 1.370.000 KG.
appels, 592.000 KG. peren, 510.000
KG. Beetwortels en 340.000 KG. aard-
appels. Vooral de fruitcultuur verdient
meer en meer de aandacht der land-
bouwers en zal nog toenemen als de
regeering spoedig hare belofte nakomt
en de cider van rechten ontheft.
(LK. Woensdag 15 December 1897)

Eijsden 17 Dec. Een verdienstelijk
en geacht ingezetene, de heer
W. Theunissen, sedert tal van jaren
gemeente-ontvanger alhier, heeft
gisteren het tijdelijke met het eeuwige
verwisseld. Dat zijne algemeen
bekende en geachte familie van alle
zijden bewijzen van deelneming
ondervindt en men hier en in de om-
streken den overledene hoog waar-
deerde, zal de toeloop bij zijne
begrafenis op morgen genoegzaam
bewijzen.
(LK. Zaterdag 18 December 1897)
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