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Uit Eijsdens verleden

Diepstraat 26, de laatste voormalige boerderij in dit deel van het beschermd dorpsgezicht. De voorgevel en de poort is sinds
eeuwen een beeldbepalend element in de Diepstraat. Volgens plannen van de gemeente zou ditpand plaat moeten maken
voor nieuwbouw. Ruim 700 Eijsdenaren protesteerden met hun handtekening en sloten zich daarmee aan bij het verzet van
omwonenden en de Stichting Eijsdens Verleden tegen de voorgenomen sloop. Foto: Guy Schroen, 2003.



Nummer

94,
juni

2003

4 Uit Eijsdens Verleden

Colofon

Uz' t Eijsdens Verleden:
Een uitgave van de Stichting
Eijsdens Verleden

Redactie.'
René Huijnen
Trees Iacobs
Willy Ieukens
lean-Pierre Piters
Guy Schroen

Grafische vormgeving:
Iudith Geraerts-Huijnen

Druk:
Imprimerie Wagelrnans s.a.
B 4600 Visé

ISSN 0920-3915

06

07

14

19

28

33

Inhoudsopgave

Van de redactie

In memoriam Harry Peijs

De gereformeerde gemeente Eijsden en het beheer
van de simultaankerk ter plaatse
WAJ. Manier

Scheiden, een gerechtelijk aan te pakken zaak?
A.M.G.G. Stroom

Monumenten
Willy Ieukens

Uit het fotoarchief
Guy Schreef:

Limburger koerier
Bèr Pachen

Kent u ze nog?
René Heijnen - Guy Schreef:



i
Nummer

94,
juni

2003

Uit Eijsdens Verleden

Van de redactie

Het nummer dat nu voor u ligt, verschijnt later dan de bedoeling was. Sommige
lezers reageerden bezorgd toen het nieuwe nummer wat langer uitbleef. Daaruit
blijkt de betrokkenheid van onze abonnees en de redactie is daar blij mee.

De inhoudsopgave hiernaast laat weer een afwisselende inhoud zien. Daarbij is
helaas ook een in memoriam. Harry Peijs, die zich lang als medewerker van de
Stichting Eijsdens Verleden heeft ingezet, is op 10 september 2002 overleden.

I

Bij de tekst waarin we hem gedenken, hebben we een foto geplaatst waarop hij
bezig is met zijn hobby: het opknappen en herplaatsen van veldkruisen.

De foto op de voorpagina heeft een bijzondere betekenis. U weet wellicht dat de
Stichting Eijsdens Verleden, samen met andere belanghebbenden en met schrifte-
lijke steun van ruim 700 (l) Eijsdenaren, bezwaar heeft gemaakt tegen de voor-
genomen afbraak van het pand. De stichting vindt dat toch op zijn minst de
beeldbepalende gevel en de poort bewaard moeten blijven. De geplande nieuw-
bouw kan daarachter uitgevoerd worden. De gevelwand van de Diepstraat hoeft
dan niet aangetast te worden.

Naast de vertrouwde bijdragen Uit het fotoarchief, Kent u ze nog? en de Limbur-
ger Koerier staat in dit nummer de tweede aflevering van Monumenten 1960-

- 1980-2002. Ook is er een bijdrage van W. Munier en een van A. Stroom. Beide
schrijvers zijn geen onbekenden voor onze trouwe lezers. Ze hebben al vaker in
ons tijdschrift gepubliceerd. Van Munier staat in dit- nummer de eerste van drie
afleveringen over de gereformeerde gemeente Eijsden en het beheer van de
St.-Christinakerk in de tijd dat deze zowel door katholieken als door protestanten
werd gebruikt. A. Stroom schrijft weer over een van de bijzonderheden die hij bij
zijn werk op het Rijksarchief in Limburg tegenkwam. Het gaat deze keer over een
scheldpartij uit 1782. De heer Stroom heeft ons geschreven dat dit zijn laatste of
voorlaatste bijdrage voor Uit Eijsdens Verleden zal zijn. Wij danken hem voor de
interessante artikelen die hij in de loop van de tijd aan de redactie heeft aangeboden.

Wij wensen u veel plezier met dit nummer.

Willy Ienkens

Correctie
De heer Hartmann laat ons weten dat in UE\«ir nummer 91!92, oktober 2002, op
pagina 36 de persoon op de foto linksboven niet Willv Hageman is, maar I. Heuts.



Nummer

94,

juni

2003

6 Uit Eijsdens Verleden

ln memoriam Harry Feijs
14 november1926 - 10 september 2002

Vrijwel iedere vereniging kent ze: de
op de achtergrond werkende, stille
krachten. Mensen die amper voor het
voetlicht treden, de vereniging op
handen dragen, tal van klussen afhan-
delen en zelf heerlijk genieten van de
behaalde resultaten. Ook de Stichting
Eijsdens Verleden kan op zulke
mensen bouwen. Harry was één van
hen. Een bescheiden, voorzichtig en
beminnelijk man.

Een van de eerste werkgroepen binnen
de Stichting Eijsdens Verleden was de
groep Wegkruisen, later omgedoopt
tot werkgroep Veldkruisen. De leden
houden zich bezig met het herstellen,
herplaatsen en onderhouden van veld-
kruisen in Eijsden. Harry was een zeer
actief lid hiervan. Vrijwel dagelijks was
hij gepassioneerd bezig met het
opknappen van onze “monumentjes
van devotie”. Het restaureren had hij
zich zelf eigen gemaakt. Hij hanteerde
daarbij een bijzondere techniek,
waarbij hij zelfs mest als afbijtmiddel
gebruikte om de vele oude verflagen te
kunnen verwijderen.

Zijn inzet bleef niet onopgemerkt. Vele
vrienden, bekenden en andere Eijsde-
naren vonden de weg naar Harry met

het verzoek om ook het onderhoud en
de restauratie van oude grafkruisen op
zich te nemen. Hij had er bijna een
dagtaak aan. Ook toen zijn ziekte hem
veel dingen onmogelijk maakte bleef
hij nog lang voortgaan met zijn werk
voor de Stichting Eijsdens Verleden.

Harry is niet meer onder ons, maar de
inspanningen die hij heeft gedaan voor
het behoud van de zichtbare tekens
van ons geloof, zullen de herinnering
aan hem nog lang levend houden.

Bestuur en medewerkers van
de Stichting Eijsdens Verleden.
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Het volgende artikel is een bijdrage van
WAJ. Munier. De heer Munier is geen
onbekende voor de lezers van Uit Eijs-

dens Verleden. In onze uitgave nummer
60 (december 1992) en nummer 77

(maart 1998) verschijnt, van zijn hand,
achtereenvolgens: “Complicaties bij het
simultaangebruik van de Sint-Christi-
nakerk in Eijsden in het laatste kwart

van de achttiende eeuw” én “Kan tteke-
ningen bij enkele ach ttiende-eeuwse lid-

matenlijsten van de gereformeerde
gemeente van Eijsden ((1700-1795ff In

1998 verschijnt, eveneens van zijn
hand, het boek “Het simultaneum in de
landen van Overmaas. Een uniek insti-
tuut in de Nederlandse Kerkgeschiede-

nis (1632-1858)? Leeuwarden 1998. De
schrijver heeft de hierna volgende bij-

drage uit dit boek bewerkt voor Uit
Eijsdens Verleden.

Omdat het een tamelijk omvangrijke
bijdrage betreft, heeft de redactie

gemeend deze te verspreiden over drie
opeenvolgende uitgaven. In deze uitgave

leest u, na een korte inleiding over het
simultaneum, hoe het gesteld was met

de reglementering van de begrafenissen
tijdens het simultaneum. In de daarop
volgende uitgaven zal achtereenvolgens
aan de orde komen: “Begrafenissen in

de kerken van Eijsden en Sint Geer-
truid': “Het onderhoud van de simul-

taankerk” en “Op weg naar andere
verhoudingen?

De gereformeerde gemeente Eijsden en het
beheer van de simultaankerk ter plaatse

Onder verwijzing naar mijn boek over
het simultaneum in de Landen van
Overmaas kan ik als bekend veronder-
stellen dat ook de Sint Christinakerk
van Eijsden onderworpen is geweest
aan het statuut van het simultaneuml.
Dat werd er gevestigd na de verovering
van Maastricht door Frederik Hendrik
in 1632 en bleef met enkele onderbre-
kingen in Eijsden zelfs tot in 1858
gehandhaafd. Over de beginfase zijn
weinig bijzonderheden bekend geble-
ven. Zoveel is echter duidelijk dat de
gereformeerde gemeente Eijsden, net
zoals dat het geval was in andere plaat-
sen in de Staatse Landen van Over-
maas, de eerste positie toekwam in het
beheer van het kerkgebouw ter plaatse.
Aan de roomsen werd slechts het
(mede-)gebruik per conniventie, zoals
dat heette, toegestaan. Wanneer het
aan de gereformeerde kerkelijke
instanties had gelegen, was dit zelfs
nooit gebeurd. Maar in de politieke
situatie van die tijd, vooral na de vrede
van Nijmegen in 1678, was het voor de
burgerlijke instanties een uitgemaakte
zaak dat enige tegemoetkomendheid
aan roomse belangen onontbeerlijk
was. Na genoemde vrede Was het
simultaneum definitief ingeplanti.

De reglementering van
de diensten van de beide
confessies

Geleidelijk aan was de reglementering
van de diensten vooral op de zon- en
feestdagen overal op nagenoeg dezelfde
wijze tot stand gekomen. Afgezien van
geringe variaties gold het volgende
uur-schema voor de diensten:
tot ,s-morgens 9 uur konden de
roomsen gebruik maken van het kerk-
gebouw;
van 9 tot 11 uur stond het ten dienste
van de protestanten;
van 11 tot 13 uur weer van de
roomsen;
van 14 tot 16 uur dienden weer de
protestanten voor hun tweede dienst
de kerk tot hun beschikking te hebben;
na 16.00 uur konden de roomsen er
weer gebruik van maken.
Tijdens de protestantse diensten werd
een gordijn om het altaar dichtgetrok-
ken. Dit gebeurde om het altaar,
centrum immers van wat doorging
voor paapse afgoderij, aan de gelovige
blikken van protestanten te onttrek-
ken. Met hetzelfde doel moesten ook
beelden, voor zover nog aanwezig,
zorgvuldig worden afgedekt.

De klok van de St.-Christinakerk is in 1617 gegoten door Nicolaas Brochard en
Antonin Richault. Ze heeft een diameter van 101 cm.
Foto: Alle foto's bij dit artikel zijn in 2003 gemaakt door Guy Schroen.



8 Uit Eijsdens Verleden

Een elektromotor brengt de klok
in beweging als ze geluid wordt.
De aa ndrijfketting is op de foto
goed te zien. Op de plaatsen
waar de klepel de klok raakt, is
de binnenwand uitgesleten.

Het luiden van de klokken was aan
stringente regels gebonden-l. Het
spreekt vanzelf dat de manier waarop
al deze voorschriften werden nageko-
men een voortdurende bron vormde
voor allerlei conflicten en regelmatig
aanleiding werd tot wederzijdse regel-
rechte pesterijeni. Het is mij daarom,
in het hier volgende, niet in eerste
instantie te doen. Veeleer gaat het mij
er om een aanzet te geven tot een
onderzoek naar de manier waarop de
kerken in de gehele periode waarin het
simultaneum van kracht was, beheerd
werden. Een eerste vraagstuk dat zich
daarvoor aandient, is de begrafenis van
overledenen binnen en buiten het
kerkgebouwi. Ik wil dit vraagstuk toe-
spitsen op de kerk van Eijsden, nauw
verbonden met die van Breust, en in
mindere mate op die van Sint-Geer-
truid.

De begrafenis van over-
ledenen in Eijsden en
Sint Geertruid

Het ligt bij voorbaat voor de hand dat
het begraven van de overledenen,
zowel binnen als buiten het kerkge-
bouw, aanleiding was voor talrijke
geschillen. Moesten de van ouds geves-
tigde rechten van rooms-katholieken,
vooral die van de beter gesitueerden
die rechten op grafplaatsen binnen de
kerk bezaten, gerespecteerd worden?
En zo ja, hoe diende dat geregeld te
worden ten voordele van de protes-
tantse partij? Aan de protestanten
waren immers de voornaamste rechten
betreffende het beheer van het kerkge-
bouw cum annexis voorbehouden.
Het is bekend dat de beantwoording
van dit soort vraagstukken op tal van
plaatsen gepaard ging met de nodige
conflicten. Dat was zonder twijfel ook
in Eijsden het geval, hoewel nauwelijks
details ter beschikking staan over de
beginfase van het simultaneum. De
vermoedelijk eerste reglementering
van het begraven der doden en het
ceremonieel dat bij gelegenheid van
een sterfgeval plaats vond, dateert van
6 december 1681. Op die datum vaar-
digde de drossaard van het Staatse deel
van het Land van Valkenburg, Arnold
van Wachtendonk, een bevelschrift uit,
gericht aan schout en schepenen van
Eijsden. Dit bevelschrift had de uit-
drukkelijke bedoeling de gerefor-
meerde koster, zijnde johan van
Rijckel, de nodige steun te verlenen bij
het uitoefenen van zijn ambtfi. Ten
gevolge hiervan verordenden schout en
schepenen op li) december daaropvol-
gend het volgende met betrekking tot
het luiden van de klok en het delven
van de graven:
Diensvolgens Haaren boode tllnsten dat
hij op het serienste uijt den nnarne vnn
Hnare HooMoo en den Heere Drossn-
erdt snll hebben t'verbieden en interdi-
ceeren nan alle Cathoi ijcke Costers oßte
doodegrnnvers het lnijde der kiocke over

hanre doode ojffte het manken der
groeven voor deselve, maar sulx talenten
geschieden en doen door de Supplinnr
voor de Rechter van outs daar toe
staande. Op peene dat tegens de contra-
ventenrs met alle rigeur van rechten als
wederspnnige ende ongehoorsnrne nen
de Souvereine Mocht sal werden gepro-
cideert.
De secretaris van de schepenbank
Eijsden, P. Frantsen, tekende daarbij
aan:
Wordt gelast 10 December 1681 den ge-
reformeerden Coster Inn von Rijckel van
sijn gednan versoek onverhinderr en
pnisibel alleen te Zanten genieten op peene
dat in cas vnn eenige moiestie door
teegens sal werden versien soodannig als
bevonden sal worden te hoeren.
Deze verordening ontnam dus aan
roomse mannen de bevoegdheid zich
met deze praktijken in te laten.
Conflicten over de uitvoering van dit
soort voorschriften konden niet uit-
blijven. Dat was zowel in Eijsden als op

Deze hamer slaat de uren.
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andere plaatsen het geval. Langs de
rapporten van zowel de classis van
Maastricht en de Landen van Over-
maas als ook die van andere instanties,
bereikten bij diverse gelegenheden
klachten hierover de autoriteiten in
Den Haag. Op 3 juni 1715 achtten de
Staten-Generaal het ogenblik gekomen
om middels een algemene reglemente-
ring toekomstige en telkens terugke-
rende conflicten en de klachten de pas
af te snijden'. Conform het advies van
de Commissarissen Deciseurs, die in
dat jaar verslag hadden uitgebracht
van hun gebruikelijke inspectietocht in
de Staatse partages van cle Landen van
Overmaas, verordenden zij dat al
degenen die aanspraak maakten op
rechten tot het begraven “in de gehele
kercken, de choren niet uitgesondert”
binnen een termijn van drie maanden
duidelijke bewijsstukken van die
rechten moesten overleggen aan de
predikanten en hun kerkenraden.
Daaraan zou dan door openbare plak-
katen bekendheid gegeven moeten
worden, waarop dan een registratie
van al deze rechten zou plaats vinden.
De predikanten en kerkenraden
zouden er voor moeten zorgen dat de
rechthebbenden voorzien zouden
worden van aan de nieuwe omstandig-
heden aangepaste acten die eens en
voor goed aan alle twijfels en geschil-
len een eind moesten maken. Voor het
geval echter dat de oude rechthebben-
den binnen die termijn niet zouden
komen opdagen of dat zij niet in staat
zouden blijken overtuigende bewijs-
stukken te overleggen, werd bepaald
dat dan alle rechten als vervallen aan
de predikanten en de kerkenraden
moesten worden beschouwd. Aan hen
zou dan in de toekomst het beheer
over al de begraafplaatsen blijven
voorbehouden. Aan hen kwam bijge-
volg het recht toe de nog vrije plaatsen
te verkopen en de opbrengst daarvan
te bestemmen voor de diakoniearmen.
Prijzen daarvoor werden niet vastge-
legd. Het was duidelijk de bedoeling

Tegen de torenwand aan de binnenzijde van de kerk is nog gedeeltelijk een
wijzerplaat zichtbaar. Vanaf het altaar kon de celebrant hier vroeger de tijd
aflezen. Tegenwoordig is de wijzerplaat niet meer vanuit de kerk te zien.
Het orgel is er voor gebouwd.

een en ander in handen te leggen van
de plaatselijke instanties. Slechts werd
bij wijze van richtprijs vastgelegd dat
voor ieder lijk dat in de kerken begra-
ven zou worden e'én ducaton ten
gerieve van de diakoniearmenkas
betaald moest worden. Uitdrukkelijk
werd in dit verband gesproken over
graven “zo in de kercken als onder de
chorena'.

Het reglement in uitvoering

Het bewuste plakkaat werd op 19 juli
1716 zowel in Eijsden zelf als in Sint
Geertruid (Eijsden op de Berg), welk
kerkdorp tot de gemeenschap van
Eijsden werd gerekend, op de kerkdeu-
ren aangeplaktï Bij die gelegenheid
werd ook vastgelegd dat telkens op
enkele achtereenvolgende zaterdagen
en zondagen aan de eigenaars van
grafrechten de gelegenheid zou worden
geboden zich bij de predikant en de
kerkenraad te presenteren voor de
voorgeschreven registratie. Dit werd in
Eijsden een compleet fiasco. Na
verloop van de drie maanden die in de
resolutie van de Staten-Generaal waren

voorzien, moest men tot de bevinding
komen dat niemand zich had gepre-
senteerd. Misschien had het voorbeeld
van de heer van het kasteel uit de
trouw rooms-katholieke familie van de
Lamargellesï die in Eijsden reeds over
een grafkelder beschikte, de doorslag
gegeven. De resolutie werd door het
roomse deel van de Eijsdense bevol-
king volkomen genegeerd. In Sint
Geertruid kwam het zelfs tot een corn-
plete rel, toen op zondag 23 augustus
l7l6 de predikant en een aantal getrou-
wen van zijn gemeente, zich voor de
dienst in de kerk aldaar presenteerden.
Veel roomse inwoners waren tijdens de
dienst de kerk binnengedrongen en
hadden deze met hun luidruchtige
aanwezigheid ernstig verstoord. Het
kwam zelfs tot handtastelijkheden,
waarbij over en weer harde klappen
vielen. Toen ten slotte gerechtsdienaars
met pistool op het toneel verschenen,
werd het wat rustiger en kon de dienst
worden afgesloten'°. In de verhitte
atmosfeer viel echter in Sint Geertruid
al helemaal niet aan een rustige pre-
sentatie van de graven in de kerk te
denken. In haar vergadering van
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17 november 1716 stelde de kerkenraad
van Eijsden dan ook vast dat op beide
plaatsen de termijn was verstreken en
omdat niemand zich binnen die
termijn had gepresenteerd waren alle
rechten aan haar vervallen". Om meer
inhoud te geven aan de richtlijnen van
de Staten-Generaal werd bij diezelfde
gelegenheid een reeks bepalingen vast-
gelegd over de tarieven die bij het
begraven in de kerk berekend zouden
gaan worden. Conform het voorschrift
van de Staten-Generaal werd de reeks
geopend met de bepaling dat voor ieder
lijk dat in de kerk begraven zou worden
telkens een ducaton betaald zou
worden ten bate van de kerk of de gere-
formeerde armen. De kerkenraad van
Eijsden wenste echter verschillende
tarieven te hanteren voor het begraven
in de kerk zelf of in het koor van de
kerk, terwijl ook de tarieven voor inge-
zetenen en niet-ingezetenen niet
dezelfde zouden zijn. Ingezetenen van
Eijsden zouden voor een graf in de kerk
zes ducatons moeten betalen en voor
een graf in het koor twaalf ducatons,
terwijl niet-ingezetenen daarvoor
bedragen van respectievelijk tien en
twintig ducatons moesten gaan neertel-
len. Voor iedere bijzetting in het koor
zou verder een tarief van twee ducatons
van kracht zijn. In alle gevallen zou
men, wat de uitvoering betreft,

De westgevel van de toren toont dit ovaal van acht krulankers. Ze zijn met
ijzeren staven in de tegenoverstaande wand verankerd en geven daarmee steun
en stevigheid aan het metselwerk van de toren.

gehouden zijn aan de voorwaarden die
door de kerkenraad zouden worden
vastgesteld. In Sint Geertruid op de Berg
zou de pastoor er voor moeten zorgen
dat ook daar niemand in de kerk of in
het koor van de kerk begraven zou
worden zonder dat aan het tarief van
een ducaton per begrafenis werd
voldaan. Bovendien moest hij bij voor-
komende gelegenheden de opbrengst
ten voordele van de armenkas aan de
kerkenraad of de diakenen van de gere-
formeerde gemeente afdragen'i. Op
10 januari 1717 werd nog uitdrukkelijk

vastgelegd dat in deze tarieven de aan-
schaf van een grafsteen niet was inbe-
grepen. Allen die daartoe wensten over
te gaan, moesten met de kerkenraad een
overeenkomst sluiten over de aard en
samenstelling van deze grafsteen en de
plaats waar deze zou worden aange-
bracht. Het resultaat van dit soort over-
eenkomsten zou dan telkens in een
aparte acte moeten worden vastgelegd.
Niet lang daarna deed zich voor het
eerst een dergelijk geval voor. Bij wijze
van voorbeeld van hoe het reglement in
de concrete praktijk werd toegepast,

Een van de verbindingsijzers van de muurankers. De ruimte heeft een tonge-
welf. ln de nis heeft ene R. Essers in 1996 zijn naam gekrast.
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laat ik hier de acte volgen die op 26
februari 1717 werd opgesteld:
De kerkenraad der Hervormde Gemeente
van Eysden, Lande van Overmaas,
Partage van Haare Hoogmogenden, uit
kragt van een resolutie van Haar Hoog-
Mogenden in dato den 3 [uni l7l5 ge-
authoriseerd zynde om de graven zoo wel
op het choor als in de kerk gelegen
waarvan zich de eigenaars binnen den tyd
van drie maanden na de publicatie en
afiictie van de voors. resolutie niet
opdeden en haar recht tot de graven met
genoeg same bewysen niet doceerden, tot
haar te nemen en dezelve ten voordeel van
de gereformeerde armen te verkopen en
over te doen, hebben op versoek van de
erfgenamen van wyle Mejufirouwe de
Weduwe Ian j'osselet” aan hun op den
24 Februari 1717 verkogt een grafzonder
steen gelegen op het choor aan de Zuid-
zeide naast den altaar, voor den prys van
twintig Ducatons volgens haare resolutie
genoomen den 21 Februari onder het
beding dat boven de voorschreve somme
voor dit lyk en alle andere die, by vervolg
van tyd daar in mochten gelegd worden
door de erfgenamen zullen betaalt worden
twee ducatons wyl het grafop het choor is.
Uit welken hoofde den kerkenraad door
dese haare acte haar onteigenen en
depossideren van het regt dat sy opt
voorschreve grafhadden, de erfgena-
men van wylen de weduwe van Ian
Iosselet in den eigendom vant graf voor-
noemt vestigende en eigenende om daar
mede als hun eigen pand te handelen
kunnen, zich verbindende omt selve graf
voor niemand te sullen laten openen als
die door genoegsame bewysen van de
voorschreve erfgenamen daar toe
gevoegligt mogten tonen.
Uit naam en last des kerkenraads etc“.
Uit het betaalde bedrag valt op te
maken dat de bewuste erfgenamen tot
de categorie van de niet-ingezetenen
behoorden. Zij hadden niettemin een
eigen graf in de kerk van Eijsden ter
beschikking gehad hetgeen echter ont-
eigend was. Waar de bewuste weduwe
vandaan kwam heb ik niet kunnen
achterhalen. Zij moet tot de katholieke

gemeenschap behoord hebben. De acte
zelf is illustratief voor hetgeen we
hieraan voorafgaand hebben beschre-
ven. Zij werd kennelijk als voorbeeld
voor volgende gelegenheden opgeno-
men in het verslag van de bewuste ver-
gadering van de kerkenraad. Bij
diezelfde gelegenheid nam deze kerken-
raad nog enkele besluiten die betrek-
king hebben op gewoonten die zich in
veel kerken, van zowel rooms-katholie-
ken als protestanten, hadden ontwik-
keld en die bestonden in het
aanbrengen van wapenschilden of
rouwkassen als herinnering aan overle-
den parochianen of gemeenteleden. Op
de vergadering van 26 februari 1717
legde de kerkenraad van Eijsden ook
dienaangaande enkele dingen vast. De
notulen van die vergadering maken
melding van een verzoek dat was bin-
nengekomen van een zekere Plancken,
commandant van de vesting Hoei, om
een dergelijk wapenbord te mogen
ophangen in de kerk van Eijsden. De
kerkenraad beschikte goedgunstig op
dit verzoek en bepaalde de prijs op tien
ducatonsß. Tegelijk werd vastgelegd dat
dit bedrag zou worden aangehouden,
voor het geval andere verzoeken van
dezelfde strekking zouden volgen.
Jammer genoeg zijn de berichten over
het aanbrengen van dergelijke rouw-
kassen voor de simultaankerken in de
Landen van Overmaas uitzonderlijk,
zodat we niet over de mogelijkheden
beschikken ons een beeld te vormen
van het interieur in deze kerken.

Aanvullende reglementering
van de Staten-Generaal

De problemen waren na de reglemen-
tering van 1715 kennelijk niet de
wereld uit. Naar aanleiding van de vele
binnengekomen klachten zetten de
Staten-Generaal op verzoek van de
Commissarissen Deciseurs met een
nieuwe resolutie van 15 juli 1730 de
puntjes op de i met de bedoeling aan
voorkomende onregelmatigheden een
eind te maken. Ik volsta hier met de

tekst waarmee een en ander in Eijsden
daaromtrent werd genotuleerdw. Het is
het meest gedetailleerde reglement
waarin exact werd vastgelegd wat een
gereformeerde koster toekwam voor
het door hem te verrichten werk rond
een begrafenis. Het werd samengesteld
door de kerkenraad van Eijsden op
haar vergadering van 25 juli 1731 en
een kleine aanvulling daarop kwam
nog tijdens de vergadering van 30 sep-
tember van hetzelfde jaarli.
Na rijp beraad en rekening houdend
met de gesteldheid van de meeste
gemaeentenaeren van onsen hervorm-
den godsdienst - met die van de
roomsen behoefde dat expliciet niet te
gebeuren - worden de volgende bepa-
lingen onder art. 2 van de eerstge-

4 noemde vergadering vastgelegd:
Dat voortaen de Coster niet meer
eijschen sal voor het luyden en begrae-
ven van een gereformeerde doden als
van een der Rooms-gesinden
naem. de somme van 2 Dukatons
Behalven dat wanneer deselve in de kerk
zoude mogen begraven worden, hem
voor het openen en toeleggen van het
grafi' daerenboven nog zal gegeven
worden de somma van 1 Dukaton
Dog wat aenbelangt de verdere diensten
van den Coster ontrent sulke begraefe-
nisse, so word mede goedgevonden van
hem toe te leggen
1 voor het aenseggen en bekentrnaken
des doots 1 Dukaton
2 voor het bidden ter lijcke 1 Dukaton
3 voor het leesen van de lijckcedulle
nejfens het leijden der lyck naer en het
wederbrengen uyt de kerk, ofeen paer
handschoen met een sluyer of het geene
in de vrije keus van een jeder gestelt
word 1 Dukaton
Welke die laetste poincten so te verstaen
zyn, dat niemand zal gebonden ofver-
pligt zyn om dit alles te moeten laeten
verrigten door den Coster, also vele het
meeste van dien geensints nodig hebben.
Namaer wanneer jemand dese diensten
ofeenige van deselve zoude willen laten
doen, dat alsdan hy zal gehouden weesen
om niemand anders te emplojeren als
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den Coster, en bern ook daer van naer
dit opstel syne regten te betaelen. Behal-
ven van het aenseggen des doots, liet
welk in het sterfkuys door een dienstbode
ofjernand van liet ltuysgesin zal mogen
verrigt worden, bijaldien desnlke den
Coster daer toe niet wilde gebruycken.
De koster om wie het hier ging, Gerard
Rohler (18), was daarmee niet tevreden
en legde zijn bezwaren aan de vergade-
ring van de kerkenraad voor. Deze
besliste daarop op de bijeenkomst van
30 september onder art.5 als volgt:
Wierd van den Predikant voorgedraegen
liet versoek van den Mr Roltler aen liem
gedaen wegens het reguleeren synder
doode regten van de Gereformeerde waer
in by aen dese vergaedering versogte om
hem nog jets toe te leggen by de toegesta-
ene sonnna, also hij so veel aen de
luj'ders der klokken en aen den dode-
graever geven nioeste. Waerop is goedge-
vonden van dese vergaedering om lien:
dog clagteloos te stellen dat dan aen lien:
daerenboven nog betaelt sal worden een
gulden voor den dodegraever en vijftbien
stuyvers voor liet luyden ofanders kan
sulks door een der vrienden van den
ajgestorvene selfs besorgt worden.

Dit reglement werd in een latere fase
op de vergadering van 18 februari 1772
nog eens nadrukkelijk vastgelegdfi. Dit
gebeurde kennelijk omdat de conflic-
ten over dit soort retributies niet volle-
dig waren verdwenen.
De tekst van dit reglement is belang-
rijk genoeg om hier volledig te worden
opgenomen:
Reglement der Groeve en de koste der
groeven als begraefenisse zoo volgens
Resolutie van kan Hoogmoogende in
dato 15 Iulij 1730 als door biesondere
actens Consistorii voorgestelt:
l Geen groeve in de Kerk of op liet Cboor
zullen mooge worde geopent als met
voorkennis van de predikant volgens hun
Hoogmogende Resolutie 15 lulii 1730.
11 Die een ijge graf heeft betaelt voor de
legplaets niets, alleen aen den roster of
doodgraever zoo als hieronder art. 12 zal
volgen; idem resolutie.
111 Dezelve ijgenaers zullen in hun groeve
mooge legge die van hun fantilije of
ltuijsgezii-I, zonder daervoor iets aen den
ari-ne te betaele, dog ieinm-idt lntijIe bun
liuijsgesin offinnielje derin willende legge
moete betaele een aaton, ofvijfiigld.
en vijflStuijvers ten beboet-fe voor den

arme en de koster zijn Zalaris daer
buijre; idem resolutie.
1 V De groeve op het Choor werde verkogt
aen een ingeseete voor 12 aatons en
aen een vreemde 21 Dukatons, Acta Con-
sistorii 12 November 1716, art.3-”""
V lmant een lijk willende begraeve
(geen ijge grajffltebbende) zal alleen
voor de legplaets betaele 10 guldens en
een vreemde 31) guldens; Acta Consisto-
rii, lOIannuarij 1717, art.3“, dog den
cosler zijn zalaris daer buijte, zoo als
onder art. 1 1 zal aengeweese; zier ook
art. 10 hieronder,
V1 De grave in de kerk zullen werde
verkogt aen een ingeseetene 6 Dukarons
en aen een vreemde 10 Dukatons.
V11 Iniant geen ijge grafi' hebbende en
een ingeseetene zijnde zal voor een leg-
plaets in de kerk betaele een Dukaton of
vijfl'gld en vijffstuijvers, dog een vreem-
deling 15 gld. en de coster zijn zalaris
daer buijte; ziet ook bier onder articel 10.
V111 De steene zoo wel op de groeve op
lier Cltoor als in de kerk worde niet
gereekent onder de verkooping der grave,
rnar blijve alle in eijgendorn aen de kerk.
lX Die een scliilt of waepe in de kerk
znll wille oplzange zullen lletzelve niet
niooge doen dan niet voorkennis van de
predikant en betaele voor ijder scltilt of
waepenbort 2 Dukatons ten behoeve van
de Diakonie arme volgens resolutie van
bun Hooginogende den 151ulij 1730.
X De lijke bierboove art. V en V11 ver-
meldt, daerdoor werde verstaen ouwde
lijke, dog voor kinders zal maer half
betaelt worde; de. jaere der kindsbijt
liebbe de eerw. Kerken raet goet gevonde
dat zal gereekent worde na dejaere op
welke jongelinge en jonge dogters konne
testeere; dus wort de half betaeling
gereekent voor een jonkrnan 16 jaere
voluijt en een jongedogter 14 jaer volnijt
en na de expiratz'e van die jaere worde
zij gebouwde onder de onwdelijke.
Xl Het rouw of doodkleedt zal verlnnn't
worde voor 2 guldens aen een ingesee-
rene en 3 guldens aen een vreemde; Acta
Consistorii 31 Maert 1,718. artji- en
wer: in diezelfde acte vernielt dat
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vreemde of ingeseetene van elders een
doodsltleet koelende of meedebrengende
evenwel het voorgemelde gelt aen den
arme moet betaele.
XII De koster en doodgraever zijn
zalaris is volgens resolutie van den eer-
waerden kerkenraet in dato den 15 Inlii
173i', art.2” en den 30 September 1731,
art.524 als volgt.'
I voor het bedijde en begraeve de sorrnna
van f 3,15
H behalve dat wanneer dezelve in de
kerk zouwde begraeve worde hern voor
bet opene en toelegge van het grafi' daer
en boove zal betaelt worde 2 gld.
IH wat aenbelangt de verdere dienste
van de custos omtrent de begraefenisse
zoo wordt nteede goet gevonde van liern
toe te legge.'
I voor liet aen zegge en bekent maeke
des doods, l gld.
2 voor bet nodige ter begraefenisse, l gld.
3 voor liet voorgaen voor het lijk na de
kerk en van de kerk na het sterfliaijs,
alsook bet leeze der lijk-cedulle, ofeen
paer ltandscboene niet een sluijer of
rouwbant genaemt, ofbetgeen in de
vrije keuze van een ijgelijk gestelt wordt
aen gelt 2 gld.
Welke 3 laeste poincte evenwel zoo te
verstaen zijn dat niemant zal verpligt
zijn orn dit alles te rnoete laete verrigte
door den coster, alzoo veele het niet
noodig hebben, maer wanneer iernandt
deeze dienste ofeenige van dezelve
zouwde wille laete doen, dat als dan men
zal gebouwde weese om niernandt anders
te en'zplojeere als den coster en hern na
dit opstel zijn regte te betaele, behalve
liet eerste, namelijk de bekentmaeking
des doods, hetwelk door een dienstboode
in het sterfilniijs mag gedaen worde.
Ziet dit alles aengeteekent en bijeenge-
bragt in: Acta Consistorii gebouwde den
19 Februarij' 1772, artikel 4.

WAJ. Manier

Noten

1 De volledige titel luidt: Het simultaneurn in de Landen van Overmaas. Een uniek insti-
tuut in de Nederlandse kerkgeschiedenis (1632-1858), Leeuwarden 1998. Het zij hier opge-
merkt dat per abuis in de titel het jaar 1878 als het jaar van de beëindiging van het
simultaneum staat opgegeven. Het boek is trouwens slechts een eerste deel dat gaat tot het
eind van de achttiende eeuw. Er komt nog een vervolg dat gaat tot in 1858, het jaar waarin
uitgerekend in Eijsden het simultaneum werd beëindigd.
2 Hiervoor zij verwezen naar Hoofdstuk III, De definitieve inplanting van het simulta-
neum (1678-1700), 221-334 van aangehaaid werk.
3 Bijzonderheden hierover in mijn boekje: De beginfase van het z.g. simultaneum in de
kerk van de H.H.Nicoiaas en Barbara te Valkenburg (i632-1687). Katholieken en prote-
stanten in strijd om het bezit van een kerkgebouw, Valkenburg 1985.
4 De geschiedenis van het simultaneum toont dit overduidelijk aan.
5 De hier volgende bijdrage over de situatie in Eijsden vormt een voorproef van een
samenvattende studie: Over begraven en begraafplaatsen in de Landen van Overmaze
tijdens de Staatse overheersing (1632-1795).
6 RALM, arch.L.v.O, inv.nr 5625.
7 Dit reglement kwam reeds uitvoerig ter sprake in een omvangrijk artikel van I. Habets,
Beknopte (l) geschiedenis van de Proostdij van Meerssen, in: PSHAL 25 (1888), 1-160,
vooral 85-88.
8 De tekst van een verslag van de gebeurtenissen van ds Gijsbertus Rumpf, bestemd voor
de Commmissarissen-Deciseurs, werd in zijn geheel opgenomen in de notulen van een
kerkenraadsvergadering van 25 augustus 1716, ArchNHGEijsden, inv.nr II, ff.67-69.
9 De hier genoemde teigen uit de familie van de Lamargelles komen ter sprake in: NNBW
IX, Leiden 193 3,569-571. Zie ook: E. Poswick, Histoire biographique et généalogique, l,
Liège 1873, 202-204.
10 Die dienst kreeg uiteraard een zeer bewogen karakter.
ii RALM, ArchNHGEijsdei-t, inv. nr II, ff.70-71.
12 Betreffende Sint Geertruid werd op dezelfde vergadering van de Eijsdense kerkenraad
beslist.
13 Ik heb tevergeefs gezocht naar de identificatie van de genoemde personen.
14 De acte bevindt zich aan het eind van de tekst in: RALM, ArchNHGEijsden, inv.nr II,
ff.73-74.
15 T.a.p., ff, 73-74; deze prijs werd vermoedelijk bepaald voor het ophangen van het
wapenschild. Een der begeleidende stukken maakt daar uitdrukkelijk melding van. Een
onderzoek naar de aard van deze wapenborden wees uit dat de kostprijs voor het vervaar-
digen ervan dikwijls aanzienlijk hoger lag.
16 De tekst hiervan volgt hierna met een aantal aanvullingen van later datum. De originele
tekst is om. te vinden in een dossier in: RALM, Archief proosdij Meerssen, inv.nr 32; zie
ook het eerder genoemde artikel van Habets in: PSHAL 25 (1888) 87-88.
17 RALM, ArchNHGEijsden, inv.nr III, f.152 onder art.2.
18 Deze Gerard Rohler was gedurende lange tijd, van 1725 tot 1772, in Eijsden werkzaam.
Zijn naam komt dikwijls voor in de acten van de kerkenraad, ook vanwege tal van conflic-
ten die hem een schorsing van enkele jaren opleverde, maar desondanks wist hij zich te
handhaven. De hier gepubliceerde tekst is te vinden in: RALM, ArchNi-lGEijsden, invnr
III, f.255 onder art.5.
19 T.a.p., ff. onder art/l.
20 RALM, ArchNHGEijsden, inv.nr II, f.71.
21 T.a.p,.f.72.
22 T.a.p., inv.nr lll, f. 1.
23 T.a.p., f.152.
24 T.a.p., f.154..



_!______
..

Nummer

94,
juni

2003

14 Uit Eijsdens Verleden

Scheiden, een gerechtelijk aan te pakken zaak?1

ln elk geval sedert het begin van de

achttiende eeuw is er sprake van een

joodse gemeenschap in Eijsden.2

Juist in deze kleine gemeenschap

ontstond in de lente van 1782 de

nodige beroering.

Op 11 april 1782 dient Catharina
Heijman David -verder te noemen
Caatje-, als dienstbode werkzaam bij
de jood Valk, een verzoekschrift in bij
de schepenbank van Eijsden. Zij ver-
haalt daarin het volgende:

In het begin van de maand maart zit
zij aan het raam van haar werkgevers
huis toen Moyses, zoon van Calman
Medex, daar langskomend haar toeriep
“dat sij een kind gebaerd, hetselve ver-
moord en in een secreet geworpen had?
Na deze zware beschuldigingen in het
Hebreeuws geuit te hebben, herhaalt
hij de beschuldigingen voor iedereen
verstaanbaar in het “nederduyts” zeg-
gende “dat sij een kind had gehad en
den selven in een kakhuys had ver-
moor ,f

De vader van Moyses vraagt daarop
aan Iacobus Knoepen, een getuige van
het voorval, of deze wel goed verstaan
had hetgeen zijn zoon Caatje had
voorgeworpen Op diens bevestigend
antwoord verklaart de vader van
Moyses partij voor zijn zoon te kiezen.

Caatje is van mening dat deze beschul-
diging van kindermoord niet alleen
zeer ernstig is, doch ook dusdanig cri-
mineel dat de Officier van Eijsden tot
een strafrechtelijke vervolging van
Moyses moet overgaan.
Zij verzoekt de schepenbank om
Moyses samen met zijn vader (in
verband met diens minderjarigheid)
op te roepen voor de schepenbank te
verschijnen om kennis te nemen van
haar twee eisen:

1. Een z.g. “Honorabele” eis: Moyses
moet in het openbaar “God, deeze
justitie en de suppliante (Caatje)
om vergiffenisse bidden onder ver-
claeringe niet wes (niets) tot laste
van de eerbaarheid van de sup-
pliante te allegueeren.(aan te
voeren)”

2. Een z.g. “Proñtabele”eis: Een boete
van duizend gulden, waarvan de
helft zal worden bestemd voor de
armen van Eijsden.

3. Omdat door geen geld of ander
wereldlijk goed een zodanige bele-
diging kan worden goedgemaakt,
verwacht zij bovendien een harde
uitspraak in een door de Officier
aanhangig te maken strafzaak
tegen Moyses over diens wandaad.

Als arm weeskind verzoekt zij tevens
pro-deo (gratis) te mogen procederen.
Ten slotte doet zij een beroep op de
schepenen, als ordehandhavers en
beschermers van weduwen en wezen,
akkoord te gaan met haar gegronde
eisen.

De schepenbank besluit het verzoek-
schrift van Caatje ter kennis te brengen
aan haar tegenpartij met opdracht zijn
visie te geven middels het z.g. “dienen
van belang”.
Op 25 april 1782 dient Caatje voor de
tweede maal een verzoekschrift in
omdat Movses nog steeds niet heeft
gereageerd. Zij benoemt tevens tot
haar procureur IJ. Sarolea, notaris te
Berneau. De tegenpartij ontvangt
wederom een kopie van het verzoek-
schrift en wordt voor de tweede maal
gelast te reageren de door “te dienen
van belang).

Op 10 mei 1782 verschijnt de procu-
reur van Moyses, M. Pitersi, voor de
schepenbank en overhandigt het ant-
woord van zijn cliënt.
Moyses ontkent hierin niet hetgeen in
maart jl. gebeurd is. Hij beweert echter
dat Caatje hem van tevoren boosaardig
verweten had dat hij een dief was.
“Dat hij een seckere somme ducaeten van
een Polack (Pool) ontstoolen hadde”.
Als bewijzen voor deze bewering dient
hij een zestal schriftelijke verklaringen
in.
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Eerste verklaring:
Op 26 april 1782 verklaart Iohannes
Servais, buurman van eerder genoem-
de Valk, dat hij, samen met zijn vrouw
over de deur hangende, gezien heeft
dat Caatje, vanaf een bovenkamer, uit
het raam naar Moyses geroepen heeft:
Daer is dien Polaksdiefi die den Polakker
voor soo veel geit bestoolen heeft, en sijn
vaeder en durft ook niet meer in
Amsterdam koomen” en nog meer bele-
digende woorden van gelijke strekking.
Hierop had Moijses geantwoord” Wat
wils dou hebben. Dou hebs een kindt
gehadt, ende hebs hetselve vermoort, en
in een kakhuys gesmeeten. Dat sal ich
dig goet macken (bewijzen).

Tweede verklaring:
Piter Piters was op de joodse vasten-
avond in maart 1782 in de herberg van
juffrouw Lagasse* toen Moyses daar
binnen kwam om een glaasje brande-
wijn te drinken. Op de vraag waarom
hij niet meer zo vaak naar deze herberg
kwam gaf hij ten antwoord dat
niemand van zijn familie nog zin had
naar deze herberg te komen. Zij waren
de beledigingen van Caatje, die naast de
herberg woonde, zat. Moyses betaalde
zijn borrel en verliet de herberg. Piters
hoorde lawaai buiten. Hij ging samen
met de herbergierster naar buiten en
zag Caatje uit het raam hangen, boos
scheldend naar Moyses over diens
besteling van de “Polak” en de schulden
van zijn vader elders in het land. Caatje
kwam daarop naar beneden. De verwij-
ten volgden over en weer zowel in het
Hebreeuws als in het Nederduits.
Piters verklaart in zijn verslag van 26
april 1782 samen met juffrouw Lagasse
de gemoederen daarna gesust te
hebben.

Derde verklaring:
Fransisca Lagasse bevestigt in haar ver-
klaring van 26 april 1782 het verhaal
van Piter Piters. Zij zegt ook nog dat
de vader van Moyses daags tevoren
nog in haar herberg te gast was. Hij

heeft gewoon gepraat over zijn zaken
en zijn gezin zonder ook maar iemand
te "choqueereni'. Hij verlaat de herberg
en wordt buiten opgewacht door
Caatje en vervolgens door haar getrak-
teerd op een scheldpartij: Dou canaille,
dou en dijn soonen sijn groote schelmen
en dieven. Dijn soonen hebben den
Polackken bestoolen, en dou en durfs
niet meer in Amsterdam koomen. Daer
staen 700 guldens op dijnen kop. Er
volgen nog meer beledigingen die
Fransica niet meer exact weet te herha-
len. De vader van Moyses vervolgt zijn
weg zonder op het smadelijk
geschreeuw van Caatje te reageren.

Vierde verklaring:
De bakker Pieter Rutten en diens echt-
genote Maria Anna Dolmans verklaren
op 6 mei 1782 dat verleden jaar meer-
dere joodse vrouwen, waaronder
Caatje en Saartje Borg, naar de bakke-
rij zijn gekomen om brood te bakken.
Tussen Caatje en Saartje ontstaat ruzie
tengevolge van een verwijt aan Saartje
dat haar man zich had opgehangen in
de schouw (open haard) en zijn lijk
daarna door de rechterlijke macht
elders aan een galg werd gehangen, een
gebruikelijke straf voor een zelfmoor-
denaar.
Saartje heeft zich daarop gerevan-
cheerd door Caatje te beschuldigen
van moord op haar kind en het weg-
spoelen van het lijkje in het secreet.

Vijfde en zesde verklaring:
De jodinnen Hendel Joseph en Keijle
Levi bevestigen in hun verklaring van
6 mei 1782 het gebeurde in de bakkerij
van Pieter Rutten.

Moyses geeft toe dat hij in een jeugdige
onbezonnenheid wel wat erg fel gere-
ageerd heeft op de lasterlijke aantijgin-
gen van Caatje. Het blijft echter een
reactie op beledigingen hem eerder
aangedaan. Omdat Caatje begonnen is
met de beledigende woorden, heeft zij
geen enkel recht om hem wegens bele-

digingen aan te klagen.
Volgens de ingediende getuigenverkla-
ringen vonden de beledigingen door
Caatje al veel eerder plaats en heeft
hijzelf -”zich verwerende tegen een uit-
barsting van boosaardigheid”- slechts
herhaald hetgeen anderen vóór hem
straffeloos Caatje hadden verweten.
Hierop had Caatje bovendien nooit
gereageerd.
De verzinsels van Caatje zouden hem
eerder redenen geven voor een aan-
klacht als andersom.

Hij betwist het recht van Caatje om
pro-deo te mogen procederen. Hier-
voor is het noodzakelijk dat zij van te
voren haar eigen geloofwaardigheid `en
de juistheid van de door haar gewenste
procedure aantoont
En dat is volgens Moyses onmogelijk
omdat de door haar gestelde eisen
ongefundeerd zijn. Er kan dan ook van
een pro-deo procedure géén sprake
zijn. Integendeel; zij is zelfs verplicht
voldoende borg te stellen als zekerheid
voor betaling van de proceskosten.

Op het slot van zijn “Belang” komt hij
tot de navolgende conclusie:
1. Hij verzoekt de schepenbank de

wederzijdse beledigingen te com-
penseren;

2. Caatje dient in haar eisen ongefun-
deerd en onontvankelijk verklaard
te worden;

3. Het verzoek van pro-deo behande-
ling rnoet worden afgewezen;

4. Caatje moet voldoende borg stellen
voor de proceskosten die volledig
bij haar in rekening moeten
worden gebracht.

Omdat een schikkingsvoorstel van de
schepenbank tot niets leidt, worden
beide partijen gelast een z.g. Memorie
in te dienen, waarin hun visie op deze
zaak nogmaals wordt uiteengezet, zo
mogelijk onder vermelding van wet-
teksten en rechtsgeleerden waarop zij
zich baseren. Het gaat om een laatste
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pleidooi van partijen alvorens de sche-
penbank een vonnis zal wijzen.

Op 4 juli 1782 wordt namens Caatje
een “Memorie in puncto cautionis”
afgegeven. In dit document, opgesteld
door advocaat Van Slijpe uit Severen
bij Maastricht, beperkt zij zich uitslui-
tend tot de door Moyses ingediende eis
van borgstelling alvorens met een pro-
cedure te mogen aanvangen. Zij
beklaagt zich erover dat zij als arm
weeskind daartoe wordt gedwongen en
beschouwt dit als discriminatie van
armen. Het recht komt immers tot toe
aan iedereen zonder onderscheid des
persoons .

Aan de orde zijn twee kwesties :
1. Is zij onredelijk- zoals wordt

gezegd- of gefundeerd in haar aktie
tegen Moyses š'

2. Is de haar aangedane belediging
niet dusdanig zwaar dat een open-
bare correctie of herroeping nood-
zakelijk is ?

Indien beide kwesties voor haar posi-
tief worden beoordeeld, mag haar
financiële onmacht haar goed recht op
een procedure niet verhinderen.
Voor geval een pro-deo behandeling
niet zal worden toegestaan, moet zij
kunnen volstaan met een z.g. cautie
juratoir. Een vorm van borgstelling
door in de schepenbank onder eedsaf-
legging te verklaren de haar eventueel
op te leggen kosten te zullen voldoen.

Verder wordt het volgende aangevoerd:
ad 1: Het betreft hier een z.g. “Reum
Confitentem”, d.w.z. een beschuldiging
die de beschuldigde heeft bekend.
ad 2: De vraag rijst of in de beschuldi-
ging van Moyses van kindermoord een
criminaliteit opgesloten ligt.Gewezen
wordt naar de rechtsgeleerden Ioannes
a Sande en Benedictus Carpzovius, die
van mening zijn dat een zware beledi-
ging gekoppeld dient te worden aan
een zware bestraffing. De misdaad
waarvan Caatje beschuldigd werd, niet

alleen van hoererij maar ook van
moord op haar kind, komt in aanmer-
king voor de doodstraf. Een strafpro-
ces tegen Moyses is derhalve
onvermijdelijk om haar eer te herstel-
len. Daarnaast moet zij door middel
van een pro-deo procedure in de
mogelijkheid worden gesteld om ook
zélf haar eer te verdedigen.

Het voorstel van Moyses om de beledi-
gingen over en weer te compenseren,
wijst zij van de hand. Het “lus Retor-
sionis” (wedervergeldingsrecht) is
alleen van kracht bij verbale beledigin-
gen van weinig belang of indien
scheldwoorden met gelijke scheld-
woorden beantwoord worden en
hiervan is geen sprake.
Ook déze visie toont zij aan met ver-
wijzingen naar Antonius Faber,
Andreas Gaill, Paulus Christineaus en
de eerder genoemde rechtsgeleerden,
waaruit in het algemeen volgt dat bele-
digingen met een crimineel karakter
nooit gecompenseerd zouden kunnen
worden.

Zij betwist ook de juistheid van de
door Moyses ingediende getuigenver-
klaringen. Zij is bereid om zich te ver-
antwoorden over haar uitlatingen in
een pro-deo te voeren procedure.
Tenslotte is zij van mening dat alle
onnodige kosten betreffende de eis van
cautiestelling ten laste van Moyses
gebracht moeten worden.

Op 4 juli 1782 dient procureur Piters
namens Moyses diens “Corte Memorie
incommunicabel'f.
De navolgende zaken worden nog eens
nader toegelicht:
l. Volgens alle getuigenverklaringen is
Caatje met schelden begonnen. Daarin
beschuldigde zij hem van een misdaad
(beroving) waarop eveneens de dood
straf kan worden opgelegd. De weder-
zijdse beschuldigingen zijn derhalve
gelijkwaardig en kunnen derhalve
gecompenseerd worden.

De beweringen van sommige rechtsge-
leerden dat de beschuldiging: “Iij bent
een dief” slechts gecompenseerd kan
worden met de tegenbeschuldiging:
“j'ij liegt, je bent zelf een dief” lijkt hem
absurd. Indien gesteld wordt “jij bent
een dief” en de beledigde antwoordt
met “jij bent een overspeler” zou dan
niet gecompenseerd kunnen worden
en zou dan moeten leiden tot tot de
vreemde situatie dat in e'én procedure
dezelfde persoon gelijktijdig moet ver-
geven e'n om vergiffenis vragen.
Natuurlijk citeert hij een rechtsge-
leerde, Joannes Voet, die hij aan zijn
kant weet. Deze is zelfs van mening dat
alle beledigingen voor compensatie in
aanmerking komen. Als een der par-
tijen daarbij buitensporig tekeer was
gegaan, diende deze buitensporigheid
extra bestraft te worden.
De beledigingen van Caatje over zijn
persoon zijn lasterlijke verzinselclie
zwaarder moeten wegen dan de door
hem slechts herhaalde beweringen van
anderen.
2. De aanvraag van Caatje om pro-deo
te mogen procederen, wijst hij uit-
drukkelijk van de hand. Haar verzoek
werd namelijk niet ondersteund door
een advies van een onpartijdig rechts-
geleerde, zoals gebruikelijk was.

Omdat beide partijen hun ingenomen
standpunten niet hebben gewijzigd,
roept de schepenbank hen per decreet
van 18 juli 1782 op om direkt na de
vakantiedagen voor de schepenen te
verschijnen om, alvorens tot een
vonnis te komen, gelegenheid te geven
voor een minnelijke schikking.

I-Iet verstand blijkt bij beide partijen te
overwinnen en komt er tussen de sup-
pliante (Caatje) en de geïnsinueerde
(Moyses) het navolgende akkoord tot-
stand:
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“Partijen gehoord en uyt de overgegeven
stucken gebleecken zijnde dat den geïnsi-
nueerden de injuriën, waer over de sup-
pliante haer bij requeste heeft beklaagt,
alleenlijck heeft geprofereert bij retorsie
(als wedervergelding opgeworpen),en
haer diensvolgens erkent voor een
persoon waer op niets te seggen wist en
haer houdende voor een eerlijck persoon,
mits welkce gedaene verklaeringe de
suppliante alhier injudicio daarmede

J

.

genoegen genomen hebbende soo worden
partijen gestelt buyten proces latende
niet te min de geïnsinueerden in het
geheel wegens door de suppliante aen
hem gedaene injuriën, om sodanig te
doen ofl' handelen als nae gedrag van
mede met condemnatie (veroordeling)
van ge'i'nsinueerde in de costen ten desen
geresen soonodig ter onser taxatie en
moderatie.Actum in judicio den 10
oktober 1782. Gepronuntieert in instan-
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rie partibus citatis er presentibus per pro-
cumtores un' nuntius retulir” (afgekon-
digd op de gebruikelijke wijze in het
bijzijn van partijen en hun procureurs
opdat het zal worden uitgevoerd).

Maar ondanks deze minnelijke schik-
king volgt er wel nog een heel gedoe
over de betaling van de proceskosten.
Volgens voormeld akkoord moet de
verliezende partij (Moyses) alle kosten
betalen, ook de kosten van de procu-
reur en advocaat van Caatje. In overleg
met de schepenbank worden de kosten
vastgesteld op ruim 176 gulden,
hetgeen toch voor die tijd aan aanmer-
kelijk bedrag vormt.
Omdat Moyses niet altijd in Eijsden
aanwezig was vanwege zijn ambulante
handel, wendt Caatje zich met haar bet-
alingseis tot Calman Medex en dringt
zij er bij de schepenbank op aan om
Calman namens zijn minderjarige zoon
te sommeren tot betaling. In uitvoerige
Memories tracht Calman aan te tonen
dat hij niet verantwoordelijk gesteld
kan worden voor de schulden van zijn
zoon. Alhoewel interessant, gaan de
juridische spitsvondigheden te ver om
in dit verhaal te worden opgenomen.

Moyses zelf is op 23 april 1783,
vanwege de paasdagen, in Eijsden aan-
wezig en nu neemt Caatje haar kans
waar om de schepenbank te verzoeken
Moyses en diens persoonlijke bezittin-
gen te arresteren. Op 1 mei 1783
vordert zij executie van de in beslag
genomen goederen van Moyses, waar-
onder een zilveren horloge en zilveren
gespen. Voor geval de opbrengst onvol-
doende zou blijken, wenst zij dat
Movses tot ná betaling in Eijsden zal
worden gegijzeld.

Daarop geeft Moyses te kennen dat hij
geen zin meer heeft in een nieuwe pro-
cedure, zoals hem werd voorbehouden
in het akkoord van 10 oktober 1782.
Van Caatje valt toch financieel niets te
verwachten.

Om aan alle ellende een einde te
maken is hij bereid alle kosten te zijner
tijd te betalen. Hij moet dan wel in de
gelegenheid worden gesteld om het
benodigde geld daarvoor de gaan ver-
dienen met zijn handel buiten Eijsden.
Ofschoon hij van mening is dat hij als
minderjarige wettelijk niet terecht kan
staan en zeker niet in arrest genomen
kan worden, wil hij het arrest niet
formeel aanvechten, doch verzoekt hij
opschorting van het arrest onder eeds-
aflegging dat hij zich op eerste bevel
van de schepenbank zal melden.

Een reaktie van de zijde van Caatje
wordt wel toegezegd doch nooit
gegeven.

Als wijze mannen maken de procureur
LF. Sarolea en vader Calman Medex
namens beide partijen een einde aan
de invorderingsprocedure. In het
bijzijn van de schepen Henry Nolens
betaalt Calman Medex het honora-
rium van procureur Sarolea, het hono-
rarium van advocaat Van Slijpe en alle
verdere proceskosten. Hij zegt ook toe
de nakosten- ontstaan ná het akkoord
van 10 december 1782- voor zijn reke-
ning te zullen nemen.

Daarmee komt eindelijk een verstan-
dig einde aan een door emoties
beheerste beledigingsaffaire.

AM. G. G.Stroom°

Noten

1 Ontleend aan RAL 01.0?5 Archief Landen
van Overmaas inv.nr. 5298 (1782)
2 U.E.V. jrg.l789 nr.45 p.4 Tom Baas
“Moyses Alexander Cahin in conflict met
Eijsdense schepenbank”
3 (vermoedelijk) Martinus Piters gím
Maria Anna Rutten geb.14 november 1746
en als voorspreker (procurator) verbonden
aan de schepenbank van Eijsden. Zie
A.P.L.Paqaij in “Geboremgehuwd en!of
overleden in.....iS1997. p.136.
4 RAL 01.075 Archief Landen van Over-
maas inv.nr.5284/ 176 U.E.V. jrg.2001 nr.87
p.24 A.M.G.G.Stroom “Hoe een inwoner
van Eijsden tot Stadtkint werd verklaard'l
5 Documenten als Memorie waren uitslui-
tend bestemd voor de schepenbank. De
inhoud mocht derhalve niet “gecommuni-
ceerd” worden aan de tegenpartij.
Iedere partij moest zijn eigen pleidooi
kunnen bevestigen met kennis en weten-
schap van derden, zonder nieuwe feiten te
vermelden.
6 Met dank aan Hans van Hall en Ger
Coolen voor hun redactionele beoordeling.



Nummer

94,
juni

2003

ï
r+érma

19 Uit Eijsdens Verleden

Monumenten

1960- 1980-2002
aflevering 2

Op onze tocht langs Eijsdense monumenten deden we in de eerste aflevering
de St.-Christinastraat aan, het Mariaplein, het Bat, de Vogelzang, de Spriemen-
straat en een hoekje van de Vroenhof. Dat was in Uit Eijsdens Verleden
nummer 92 van december 2002. ln deze aflevering vervolgen we onze weg
over de Vroenhof en door de Kerkstraat tot aan de Diepstraat. Van een aantal
monumenten die we passeren, vergelijken we telkens weer twee of drie foto's
die gemaakt zijn in 1960, 1980 of 2002.

1980
Foto: EV 1699.

2002
Foto: EV.

In de eerste aflevering zagen we wel
wat veranderingen in de loop van de
laatste ruim 40 jaar, maar dat betrof
bijna altijd alleen maar de aankleding
van de openbare ruimte: lantaarnpa-
1en, verkeersborden, geparkeerde auto”s
en bestratingen. En natuurlijk de
antennes uit 1980! De monumenten
zelf waren niet wezenlijk veranderd, al
waren twee van de getoonde gevels in
1960 nog wit en in 2002 niet meer. Dat
waren de nummers 4 en 7. Een pand,
nummer 5, was in 1960 wit, in 1980
niet meer en in 2002 weer wel, terwijl
we van nummer 1 niet zeker weten of
we de voorgevel in 2002 nog wit
kunnen noemen of niet.

Hoe de panden van deze tweede afle-
vering bewaard zijn gebleven, ziet u op
de fotols die hierna volgen. Ze zijn
weer per serie van twee of drie genum-
merd. Deze aflevering begint bij
nummer 8. In de bijschriften geef ik
enkele opmerkingen, maar de afbeel-
dingen vertellen het verhaal. Oordeelt
u zelf.

Net als vorige keer zijn de foto”s uit
1960 gemaakt in opdracht van de Res-
tauratiestichting Limburg. Die van
1980 zijn van Iohn Wiersma en de
nieuwste foto”s zijn gemaakt door Guy
Schroen. Ik dank René Huijnen, die de
tekst voor deze aflevering kritisch heeft
gelezen en op een aantal punten aan-
gevuld.

Voor de gegevens bij de foto's heb ik
gebruik gemaakt van de “Inventarisatie
met advies inzake aesthetisch en cul-
tuurhistorisch belangwekkende
panden en dorpsbeelden binnen de
gemeente Eijsden'l opgesteld door de
Stichting tot instandhouding van
voortbrengselen der gewestelijke
bouwkunst in Limburg (Restauratie-
stichting Limburg), 10 november 1960,
en van W. Mares en I.I.F.W. van Agt:
De Nederlandse monumenten van
geschiedenis en kunst; deel V De pro-
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vincíe Limburg; derde stuk: Zuid-
Limburg, uitgezonderd Maastricht;
Arnhem 1972, 2e druk, pag. 102-128.

8. Vroenhof 6 en 8
De westzijde van de Vroenhof wordt
beheerst door het drie verdiepingen
hoge huis uit het begin van de negen-
tiende eeuw. Het is zeven vensters breed,
heeft een mansardedak en een ellips-
boogpoort. Vensters, poort en deur zijn
omlijst met hardsteen. De voorgevel is
in 2002 nog steeds gewit. De koperen
plaat met het opschrift “Ieukens Fersl',
die rechts naast de deur was bevestigd, is
verdwenen. Het huis staat al enige tijd
leeg en er is en hek omheen geplaatst.
Het lijkt erop dat het geheel opgeknapt
en verbouwd zal worden.

De aankleding van de Vroenhof is
sinds 1960 wel veranderd. Het plein
heeft enkele jaren geleden een opknap-
beurt ondergaan. De monumentale en
karakteristieke hardstenen paaltjes zijn
verdwenen. Langs de randen zijn
enkele metalen zitbanken en prullen-
bakken geplaatst. De oude bomen zijn
vervangen door nieuwe, voorzien van
een ijzeren corset. De verharding met
kiezel is vervangen door een vaste en
stofvrije bedekking en diagonaal over
het plein zijn paden aangegeven. Op
een Tranchot-kaart van rond 1800 zijn
op de Vroenhof kruiselings paden aan-
gelegd, vermoedelijk geflankeerd door
bomen. Die paden zijn bij de renovatie
van de Vroenhof in 1998 met klinkers
weer zichtbaar gemaakt.

Het huis naast Vroenhof 6 is de Raets-
kelder. Het is anderhalve verdieping
hoog, heeft een brede gladde topgevel
en stamt uit de negentiende eeuw. Het
is van belang door de situatie waarin
het ligt. Opvallend in 2002 is de duide-
lijke aankleding van de voorgevel met
de groene luifel boven een terras, het
uithangbord opzij en de naam van het
biermerk in grote rode letters tegen de
bescheiden, witte gevel.

9. Vroenhof 14
We nemen Vroenhof 14 als één uit een
rij van gepleisterde voorgevels
waarmee de oostzijde van het plein
gesloten is. Nummer 14 staat helemaal
rechts op de foto uit 1980 en op die
van 2002 in het midden. Beide foto's
laten duidelijk uitkomen hoe dit huis
past in de hele gevelwand. Of dat voor
alle huizen van die rij geldt, laat ik hier
in het midden. Het middenraam
boven de voordeur is in 2002 weer
hersteld en aan beide zijden van van
de deur zijn leuningen aangebracht,
terwijl links naast de deur een ijzeren
lantaarn is opgehangen.

Het pand is (vermoedelijk) achttiende-
eeuws. De deur en de ramen van de
benedenverdieping hebben omlijstin-
gen in hardsteen waarbij de bovendor-
pels dubbelboogjes hebben. Boven de
sluitstenen zijn in het pleisterwerk ver-
sieringen aangebracht met een schelp-
motief.

1980
Foto: EV 1700.

2002
Foto: EV.
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10. Kerkstraat 15
Kerkstraat 15 is de pastorie van de
parochie Breust-Eijsden. Het huis is van
baksteen en heeft een gepleisterde voor-
gevel met opvallende hoekblokken. Het
zadeldak, met twee dakkapellen, sluit
op de gevel aan met een forse daklijst.
Ook hier zijn de ramen en de deur met
hardsteen omlijst. Het pand stamt uit
de eerste helft van de achttiende eeuw.

1960
Foto: EV 2846.

Bij vergelijking van de foto”s blijkt er
aan dit huis bijna niets veranderd te
zijn. Alleen is in 1960 de verlichting
naast de deur nog afwezig en is de aan-
sluiting van de dakgoot op de zijgevel
nog niet voorzien van een afdekplaat.
Toen waren er wel nog twee houders
voor vlaggenstokken aan de gevel, een
boven de deur en een boven het linker
benedenraam. De houder boven het
raam is in 1980 en 2002 behouden, die
boven de deur heeft plaats moeten
maken voor een royale vlaggenstok.
Zoals op meer plaatsen, bijvoorbeeld
Vroenhof 14, is ook hier naast de deur
een ijzeren handgreep aangebracht.

1980
Foto: EV 1701.

2002
Foto: EV.
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11. Kerkstraat 6, 8 en 10
Kerkstraat 10, links op de foto's, met
daarnaast nummer 8 en als derde in de
rij het huis nummer 6 met de winkel,
vormen drie voorbeelden van gepleis-
terde gevels, zoals we er veel in de Kerk-
straat en aan de Vroenhof aantreffen.
De drie huizen zijn uit de tweede helft
van de achttiende eeuw en ze hebben
mansardedaken met dakkapellen.

In 1960 was in huis nummer 8 kapsa-
lon Ieanne Schroen gevestigd. Toen,
en ook nog in 1980, hadden nummer
10 en 8 een doorlopend dak. De foto
uit 2002 laat zien dat nummer 8 een
aparte dekking heeft gekregen, met
een gasafvoerpijp en een extra dak-
raam. Rechts op de voorgevel is een
regenpijp aangebracht en de vensters
kunnen met rolluiken gesloten
worden. Toch zijn dat kleine verande-
ringen vergeleken bij de aanpassingen
die nummer 6 heeft ondergaan. Daar
is al vóór 1960 de voorgevel ingrijpend
veranderd bij het inrichten van het
pand als winkel. Het bevat nu een
winkel in sportartikelen en drie appar-
tementen.

1960
Foto: EV 2850.

1980
Foto: EV 1705.

2002
Foto EV.
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12. Kerkstraat 14 en 16
Ook dit pand heeft een gepleisterde
voorgevel. Het is zeven vensters breed,
heeft ramen en deuren omlijst met
hardsteen waarbij de onderdorpels
doorgetrokken zijn tot een lijst over de
breedte van de gevel onder de bene- 1980
denramen en onder de ramen van de Foto: EV 1704-
verdieping. Het is van eind achttiende 2002
eeuw. Boven de sluitstenen van de Foto: EV
ramen en deuren zijn in de cementbe-
pleistering leeuwenkoppen als versie-
ring aangebracht, veertien in totaal. Bij
de gevel van Vroenhof 14, hierboven
bij nummer 9 beschreven, zagen we
een versiering met een schelpmotief.
Zo heeft elke gepleisterde gevel zijn
eigen kenmerken.

Het grote huis bevatte in 1960 en 1980
twee woningen. In 2002 blijkt woning
nummer 16 opgesplitst te zijn in acht
appartementen. Dat is alleen te zien
aan de brievenbussen in het muurtje
links van het huis. Het oude toegang-
spoortje is verwijderd, maar de voor-
gevel is intact gebleven.

1960
Foto: EV 2849.
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13. Kerkstraat 2?
Het huis rechts op de fotols is nummer
27. Het is van het begin van de acht-
tiende eeuw. In 1960 was de gevel niet
gewit, in 2002 is hij dat wel. Daardoor
komen de hoekblokken en de hardste-
nen omlijstingen van ramen en voor-
deur goed tot hun recht. De raam-
omlíjstingen zijn opvallend door de
zware bovendorpels en geproñleerde
sluitstenen. De deur heeft zo”n zelfde
getoogde bovendorpel met sluitsteen.
Opvallend aan de voordeur is ook de
geproñleerde tussendorpel. De rollui-
ken aan de benedenramen zijn wegge-
nomen.

Verderop, aan het eind van de rij
huizen op de foto uit 1960, staat een
gepleisterde topgevel met drie raam-
openingen. In 2002 is dat pand vervan-
gen door een appartementencomplex
met eenzelfde soort topgevel aan de

straatkant als in 1960. Vorm en grootte 1960
komen enigszins overeen. De raamin- Foto: EV 2847-
deling van de gevel is natuurlijk afge-
stemd op de eisen van de
achterliggende woningen en tussen de
nieuwe gevel en het bestaande winkel-
pand zijn balkons gebouwd. Het is aan
u om te beoordelen of de nieuwbouw
daarmee voldoende ingepast is in de
bestaande omgeving waarin hij werd
neergezet en of de oude situatie 2002
daarmee geen geweld is aangedaan. Foto: EV-
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1960
F0t0: EV 2848.
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2003 14. Kerkstraat 31 en 33
Het hoekhuis, nummer 33, is uit de
negentiende eeuw. Tegenwoordig is de
ingang niet meer aan de Kerkstraat,
maar aan de Diepstraat. In 2002 is het
wit dat de gevels sierde in 1960 en
1980, van de muren gehaald, waardoor
het geheel van witte huizen op die
hoek onderbroken wordt.

Het huis ernaast, Kerkstraat 31, was in
1980 niet gewit. Later heeft men de
toestand van 1960 weer hersteld en in
2002 sluit de witte gevel aan bij die van
nummer 29 en 27. Ook is op de foto
van 2002 te zien dat in de gevel naast
de voordeur een poortje is gemaakt op
de plaats waar in 1960 een brievenbus
was. ln 1980 was dat stuk van de gevel
nog gesloten. Wel was in de muur een
litteken van een vroegere toegangsdeur
naar de kelder zichtbaar.

ln de gevel beneden zijn resten van
breukstenen muurwerk zichtbaar.
Deur en raam hebben een vlakke hardw
stenen omlijsting waarbij de tussen-
dorpel van de deur opvalt. Het huis is
achttiende-eeuws; de verdieping is van
latere tijd. Daar werd in de gevel een
andere raamindeling gemaakt.

1980
F0120: EV 1694.

2002
Foto: EV.
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1960
Foto: EV 2851.

1980
Foto: EV 1706.
2002
Foto: EV.

15. Kerkstraat 20,
hoek Diepstraat 22
Op de westhoek van de Kerkstraat en
de Diepstraat ligt dit grote achttiende-
eeuwse huis, twee keer zes vensters
breed en twee en een halve verdieping
hoog met een mansardedak. Het heeft
op de hoek een strak geblokte hoek-
pilaster. Ramen en deuren hebben een
vlakke hardstenen omlijsting.

Uiterlijk is er aan dit pand niet zo veel
veranderd, maar de indeling binnen, in
verschillende woningen, is wel enkele
keren aan nieuwe behoeften aangepast.
Daarbij was het nodig de toegangdeu-
ren aan te passen. Op de foto uit 2002
is te zien dat de deur op de hoek van
de Kerkstraat omgebouwd is tot raam
en het derde raam vanaf de hoek deur
is geworden. Helaas past de onderdor-

pel van dit nieuwe raam niet. De hard-
stenen plint moet nog afgewerkt
worden. A1 voor 1960 is ook aan de
Diepstraatzijde een raam vervangen
door een deur. De oorspronkelijk enige
toegangsdeur tot het huis was aan de
Diepstraat. Dat is nu nog te zien aan
de grote hardstenen stoepsteen voor
die deur en het bovenlicht erboven, dat
door zijn extra versiering afwijkt van
alle andere bovenlichten boven de
ramen en naderhand aangebrachte
deuren. Opvallend is verder nog dat
vijf ramen op de benedenverdieping in
1960 en 1980 beneden een groot onge-
deeld venster hadden. Hier was de
winkel gevestigd van Nandus Partouns:
huishoudelijke artikelen, kachels en
haarden, zinken emmers en teilen,
potten, pannen en dergelijke. In 2002
zijn alle ramen hersteld en weer ver-
deeld in kleine vlakken.

Dit stukje beschermd dorpsgezicht
lijkt de tijd ongeschonden doorgeko-
men te zijn. Maar bij nauwkeurig
kijken vallen toch nog enkele dingen
op. Naast de hierboven beschreven ver-
anderingen aan het pand wijzen we op
de drie gasafvoerpijpen op het dak, de
verandering aan de schoorstenen, de
ontluchting boven naast de hoekblok-
ken, de witte beugels voor bloembak-
ken voor de ramen, de elektriciteitskast
tegen de gevel en de bordjes van de
gas- en waterleidingen, de verkeersbor-
den in de Kerkstraat, de borden voor
toeristen, de paaltjes van de wandel-
routes en het winkelpand aan de Kerk-
straat met het Lego-uithangbord. Zo
blijkt er -ongemerkt- toch wel wat te
veranderen!

Willy Ieukefls
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Uit het fotoarchief
20 april 1972

Grote brand in een schuur en stallen
van de monumentale boerderij van de
gebroeders Rompelberg aan de
Catharinastraat 16 te Oost, gemeente
Eijsden.
De vrijwillige brandweer van Eijsden,
geassisteerd door de brandweer van
Maastricht moest met groot materieel
uitrukken om de brand meester te
worden. De schade was groot.

Met man en macht wordt geblust.
Foto EV 894
Straatzijde met brandweerauto.
Foto EV 891

Links Wiiiy Habets en midden
Harrie Prickaerts van de brand-
Weer.

Foto EV 893

Jacques Rousch (midden)
Foto EV 892



i
Nummer

94,
juni

2003

za uit tijt-.dens'verieden

Limburger koerier

EYSDEN, 28 Dec. Meer dan 150 perso-
nen vulden een der lokalen onzer
school of stonden opeengehoopt in de
gang, om de voordracht van den Zui-
velconsulent, den heer Van Weijdom
Claterbos, te hooren over Zuivelberei-
ding. Onder de aanwezigen waren ver-
schillende vreemdelingen en een 60 tal
vrouwen, die begrepen hadden dat deze
voordracht haar voornamelijk gold, die
belast zijn met de behandeling van
melk, room en boter. Van vijf uur tot
half zeven wist de spreker zijn gehoor te
boeien, nu eens door de misbruiken bij
de uiterst subtiele boterbereiding te
bespreken, dan met kennis en onder-
vinding den waren weg aan te wijzen;
deze voordracht zal ongetwijfeld in
onze veehoudende streken veel goed
gedaan hebben. De opkomst toont, dat
deze wetenschappelijk-populaire voor-
drachten in den smaak vallen, weshalve
van wege de afdeeling de omliggende
dorpen Heer, Gronsveld en Oud Vroen-
hoven hunne beurt zuilen krijgen,
terwijl de heer Lips, iandbouwkundige
te Maastricht, door de afdeeling uitge-
noodigd den 10den Januari e.k. voor
het casino Evsden zal behandelen:
“het gebruik en de beteekenis van de
kunstmeststoffen in den landbouwl'.
(LK. Donderdag 30 December 1897)

EIISDEN, 7 Ian. Ongerust, omdat men
zekeren G., een alleenwonend rente-
nier, sedert eergisteren niet meer zag,
deden zijne bloedverwanten een
onderzoek en vonden hem dood,
waarschijnlijk reeds eergisteren overle-
den, gezeten op een stoel bij de kachel.
De overledene was een zeer godsdien-
stig en braaf man, dien den dood wel
overvallen kan, maar die steeds tot den
grooten stap gereed was.
(LK. Zaterdag 8 Januari 1898)

EIISDEN, 9 jan. Een zonderling voorval
had hier Donderdagavond plaats na
aankomst van den laatsten trein uit
Maastricht. Eene vrouw komende van
Melick bij Roermond

en op reis naar Luik, was genoodzaakt
aan het station alhier uit te stappen.
't Was tegen half elf, en gelukkig, dat
eenige mannen in de nabijheid waren
en de helpende hand konden bieden: de
ongelukkige beviel op het stationsplein
van een welgeschapen kind, dat in de
jas van een der aanwezigen gewikkeld
werd, waarna door de inmiddels toege-
snelcle autoriteiten, de politie en de te
laat gehaalde vroedvrouw, de jonge
moeder en haar kind in een huis
werden ondergebracht, vanwaar zij
”s-anderendaags ten huize der vroed-
vrouw werden overgebracht, alwaar zij
nu ter verdere verpleging verblijven.
Zij is eene jongedochter, M. I. van
Melick, die in Duitschland gediend
hebbende, in den toestand waarin zij
van daar terugkeerde, niet meer door
haar vader werd opgenomen en zoo
een uitweg had gezocht naar Luik.
(LK. Dinsdag IIIanuari 1898)

EIISDEN, lG Ian. Hedenavond waren
wij in de gelegenheid eene vergadering
van ons bloeiend landbouwcasino bij
te wonen, die ongetwijfeld niet weinig
uit zal stichten.
Een SO-tal landbouwers waren tegen-
woordig. Rekening werd overlegd door
den Penningmeester, waaruit bleek, dat
ondanks vele onkosten bij aankoop
van fokbeeren en een fokstier, de kas
een saldo heeft van ruim honderd
gulden; in de Februari vergadering zal
beslist worden, of daarvoor met eenige
nuttige werktuigen of eenig vee zal
worden aangekocht voor eene verlo-
ting onder de casinoleden, nieuwe
zoowel als oude voor 1898.
Daarna worden herkozen de bestuurs-
leden, de heeren Leo Duysens en
Victor Janssen.
Het glanspunt van deze vergadering
was de schoone voordracht van den
jongen Maastrichtschen landbouw-
kundige, den heer Lips, die gedurende
bijna anderhalf uur de talrijke aanwe-
zigen wist te boeien door zijn onder-
werp: Kunstmest en zijne toepassing.

Stalmest, bewees spreker, is onvol-
doende om den bodem terug te geven,
wat hem onttrokken wordt: aanvulling
met kunstmest is noodzakelijk. Door
zonder kennis van zaken verkregen
slechte resultaten, hebben vele landbou-
wers een vooroordeel tegen kunstmest,
en toch, doelmatig naast stalmest
gebruikt, vermeerdert de kunstmest de
opbrengsten op zoodanige wijze, dat bij
de meerdere onkosten ruim vergoedt.
Toch kan spreker geen bepaald recept
geven. De landbouwer onderzoeke zelf
in ,t klein door proefveldjes en kieze
dan, wat voor zijn akker en weide het
meest rendabel is.
Bepaalde voordeelen heeft kunstmest,
als zijn gemakkelijk en goed transport,
zijne lichtopneembaarheid, zijn weinig
blood staan aan waardeverlies.
Chilisalpeter en zwavelzure ammoniak,
ruwe en opgeloste Peru-guano,
superphospaat en thomasphospaat,
kaïniet, zwavelzure magnesia en
gebrande kalk worden daarna beurte-
lings behandeld, hun oorsprong,
hunne waarde, hun gebruik besproken,
en met vermijding van alle geleerd-
heid, van opgeschroefde wetenschap-
pelijkheid, in bevattelijke termen
hunne toepassing verduidelijkt. De
weidebernesting krijgt tenslotte nog
afzonderlijk eene beurt.
Daverend applaus toonde aan, dat
spreker den aanwezigen zeer was beval-
len: zelden werd met meer eenvoud en
gemakkelijkheid zoo moeilijk en licht te
geleerd onderwerp behandeld.
Terecht dankte de Voorzitter, Graaf de
Geloes, den spreker dan ook namens
de aanwezigen, en zeker, was 't hun
alien welkom, dat op verzoek van den
Voorzitter, de heer Lips beloofde in
Februari een tweede voordracht voor ,t
landbouwcasino te geven.
(LK. Donderdag, 13 januari 1898)

EIISDEN, 8 Febr. Waar de patroon den
werkman goed behandelt en hem geeft
wat hem toekomt, daar zetelt liefde in
de harten van 't werkvolk. Dat bewezen
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de arbeiders van den heer \Vatrim die
hem Zondag onder eene hartelijke toe-
spraak bij gelegenheid van zijn zilveren
jubilé een paar prachtige amphoren
aanboden. In *t feestelijk versierde
atelier werden zij flink onthaald.
Straks kwam de Oude Harmonie haar
zilveren bloemtuil aanbieden en hare
feesttonen doen weerklinken voor den
Iubilaris. Daarna was ,t de Harmonie
St. Cécile, die haar geschenk, een zilve-
ren kofñeservies, en dat der grafelijke
familie, een zilveren plateau, haren
commissaris en zijner echtgenoote
aanbood. Ook deze beide muziekgezel-
schappen werden gastvrij onthaald.
Eindelijk bood de Spaarbank, waarvan
de heer Watrin opzichter en sedert
eenige jaren president is, den Jubilaris-
sen hunne crayonportretten in prach-
tig vergulde lijst als eene schoone
herinnering aan. Telkens dankte de
zoon der feestelingen namens zijne
ouders, die in hunne ontroering nau-
welijks een woord konden spreken.
De besturen der verschillende vereeni~
gingen, bloedverwanten en vrienden
verzamelde de heer Watrin dien avond
aan zijne tafel, waar hartelijk werd
feestgevierd en het aan heildronken
niet ontbrak.
Had dit wegens den Zondag niet
kunnen plaats hebben, Maandag werd
eene plechtige Mis van dankzegging
opgedragen, en weer vereenigden zich
de werklieden om hun geëerden
meester en nog eens werd hun een
feestelijke dag bereid. Evenals den
vorigen dag knalden de vreugdescho-
ten; in een woord, lang zal dit feest
patroon en werklieden, ja onze heele
gemeente heugen.
(LK. Donderdag l O Februari 1898)

EYSDENS Maart. Belangrijk was de
Casinovergadering deze week, hoewel
slechts door een veertigtal leden
bezocht, welke minder drukke
opkomst èn aan *t weder, èn aan het
groote aantal ongesteldheden te wijten
15.

Na ballotage van twee nieuwe leden
werd besloten uit de goed voorziene
kas eene onderlinge gratis-verloting
van nuttige voorwerpen voor den
landbouw te organiseeren voor de vol-
gende vergadering. Eene commissie zal
de prijzen aankoopen, en daar alleen
een lot aan de aanwezige leden wordt
uitgereikt en 't getal kansen groot zal
zijn, zal elk lid trachten een prijsje te
halen. Daarna werd ingeschreven voor
gezamelijken aankoop van maïs, chili
en superphosphaat. Nog tot Zondag
blijft de aanmelding open, bij den
secretaris of in het Casinolokaal.
Eindelijk werd de vergadering vergast
op eene voordracht van den heer Lips
over “Veevoedering”, waarin tal van
nuttige wenken gegeven werden
omtrent eene rationeele wijze van voe-
dering, waardoor van goed vee uit-
muntende opbrengst kan verkregen
worden.
Ook de Maatschappij van Land- en
Tuinbouw heeft voor hare afdeling
alhier de lessen weder begonnen. De
Heer Swinnen, leeraar in België, sprak
hier Woensdagavond voor een klein
maar belangstellend publiek over
boomteelt, voor onze gemeente een
belangrijk onderwerp.
Deze lessen kunnen niet anders dan
een gunstigen invloed hebben op de
hier zoo uitgebreide fruitteelt.
(LK. Vrijdag 1 lMaarr 1898)

EYSDEN, 10 Maart. Onder Oost werd
gisteren uit de Maas opgehaald het lijk
van een jong meisje. De Belgische
politie, door de onze verwittigd, heeft
zich heden komen overtuigen, dat de
verdronkene is eene achttienjarige
Luiksche, sedert 16 November vermist.
Het in verregaanden staat van ontbin-
ding verkeerende lijk wordt dezen
namiddag geneeskundig geschouwd;
openlijk zijn er geene sporen van
geweld zichtbaar.
iLK. Vrijdag II Maart 1898)

Vereeniging ter bevordering
van Tuin- en Landbouw.
In het Hertogdom Limburg, te
Maastricht.
De leergangen over de Ooft- en Woud-
boomteelt zullen door den heer
Hubert Swinnen, (Belgisch leeraar te
Waltwilder Bilsen), en die over den
groententeelt door den heer Fred.
Buvenich, ieeraar aan de Staatstuin-
bouwschool te Gent, op de na te
melden dagen gehouden worden.
Afdeeiing Eijsden.
In de zaal van den heer W. Theunissen
[Station] te Eijsden ,s avonds te 6 ure.
Door den heer H. Swinnen, op Maandag
7 en 21 Maart, 4 April en 8 juni.
(LK. Vrijdag 11 Maart 1898)

Onderwijzers-examens
MAASTRICHT,25 April. Heden
werden voor de akte van onderwijzeres
geëxamineerd 6 candidaten, van welke
o.a. slaagden de dames I.G.H. De
Cleijn Brem en M.C.I-I. Roebroeck,
van Eijsden.
(LK. Dinsdag 26 April 1898)

EUSDEN, 1 Mei. Aan de mildheid van
onzen burgemeester, Graaf de Geloes,
dankt onze gemeente den aankoop van
eene brandspuit, geplaatst te Maarland
ten huize van den wethouder Duysens,
voor eventueele gebruik te Oost of
Maarland.
Onze burgemeester oordeelde, dat de
verafgelegen gehuchten onmiddelijke
hulp moesten hebben en kocht een
brandspuit met eigen middelen.
(LK. Dinsdag 3 Mei 1893)

Onderwijs
Eindexamen H.B.S.
BREUST EIISDEN, l Mei. De R. Kath.
Kweekschool, verbonden aan het kloos-
ter der zusters Urselinen alhier, mag
weer op een schoon succes wijzen.
Acht hater leerlingen presenteerden
zich bij de onderwijs-examens en acht
diplomals werden behaald.
(LK. Dinsdag 3 Mei 1898)
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EIISDEN, 1 Mei. Ons dorp is getooid
in het sneeuwkleed van zijn kersen-
bloei. Moge het weder gunstig blijven,
dan zal alle fruit dit jaar een rijken
oogst geven.
(LK. Dinsdag 3 Mei 1898)

EIISDEN, 20 Mei. Achtereenvolgens
werden van hier verplaatst de mare-
chaussees Van Ballegooi en De Riet.
Met leedwezen zagen de ingezetenen
hen heengaan; de laatste vooral had,
door een vijfiarig verblijf in ons
midden en door een humaan optreden,
waar plicht gebood, de achting der
ingezetenen ruimschoots verworven.
(LK. Zaterdag 21 Mei 1898)

De Kersen
't Is lang niet zeker, of de kersen geven
zullen, wat zij beloofden. Het gure
voorjaar deed veel schade, en men
rekent op een middelmatigen oogst.
(LK. Zaterdag 21 Mei 1898)

EIISDEN, 10 Iuni. Sedert een paar
dagen is het huis van den heer Mulder
- Fieret, café M. Ieukens dicht bij het
station alhier, met den Maastricht-
schen telephoon verbonden; een
belangrijk voordeel voor ons dorp en
zijn gewichtigen fruithandel.
(LK. Zaterdag 11 jam' 1898)

EIISDEN, 10 juni. In een blad uit Luik
lezen wij omtrent het hier in de Maas
gevonden lijk: “Dank aan het signale-
ment in de bladen, dadelijk bekend
gemaakt, van het lijk ener jonge
vrouw, Maandag jl. te Eijsden in de
Maas gevonden, is dit gisteren door
den broeder en de zuster herkend als
dat hunner verdwenen zuster, oud 25
jaar, die in dienst bij een koopman in
Luik, den 22 Mei de woning van haar
meester had verlaten.
Langs administratieven weg werden de
bloedverwanten van de verdwijning en
het signalement der gevischte verwit-
tigd.

De bioedverwanten verzoeken ons
voornamelijk den Burgemeester Graaf
de Goeloes en den brigade-cornman-
dant, den heer Krul, te bedanken, die
al 3t mogelijke gedaan hebben, om het
treurig onderzoek der bedroefde
bloedverwanten gemakkelijk te maken.
(LK. Zaterdag 11 juni 1898)

EIISDEN, 11 Iuni. Ons landbouwca-
sino, willende het nuttige met het aan-
gename vereenigen en den leden doen
delen Iin het batig slot van het vorige
jaar, organiseert voor hen eene gratis-
loterij. Daarvoor zijn aangekocht 65
nuttige voorwerpen voor landbouw en
veeteeld, als zeizen, spaden vorken,
thermometers, moeternmers, enz. Al
deze voorwerpen zijn tentoongesteld
in het Casinolokaal. bij de Wed. Theu-
nissen; alle leden, ook nieuwtoetre-
dende, krijgen tegen betaling van hun
bewijs van lidmaatschap een lot, waar-
mede zij op Zondag 26 Juni a.s. om 4
uur in genoemd lokaal moeten aanwe-
zig zijn, waar de trekking van deze
gratis-tombola plaats heeft. Tegen-
woordigheid van de leden of hunner
huisgenoten met de kwitantie is ver-
eisclit, en allen zullen zeker wel
opkomen, daar de helft der leden zeker
een voorwerp winnen.
(LK. Zaterdag 11 Iain' 1898)

BIEDEN, 24 juni. Zondag jl. liqui-
deerde hier de spaarbankvereeniging,
met een kapitaal van bij de 25 duizend
franken. Zij telde 76 deelnemers. Ten-
gevolge van de verschillende conversies
in België was de interest klein, vooral
ook omdat de vereeniging den
aankoop van stadsobiigaties in haar
reglement heeft, met het oog op de
premietrekkingen. Zij blijft eene
nuttige instelling, omdat de ingeschre-
ven leden, waaronder tal van kleine
burgers en werklieden, tot de maande-
lijksche stortingen verplicht zijn.
(LK. Zaterdag 25 [uni 1898)

De Kersenoogst
EYSDEN, 24 juni. Reeds plukt men
eenige weeke kersen. st Zal echter nog
wel veertien dagen duren, eer de
zwarte kersen rijp zijn. Men verwacht
tegen dien tijd eene groote drukte:
algemeen wordt er een belangrijke
voorraad korven opgedaan.
De lijn Luik-Maastricht, die jammer
genoeg 1 Iuli nog niet overgaan zal,
heeft een verzoek van het Casinibe-
stuur geweigerd, om de kersenwag-
gons's morgens per extra machine naar
Maastricht te laten vervoeren, anders
werd wellicht algemeen over Vlissingen
geëxpodieërd. De Etat Belge houdt de
gunstige beschikkingen vol, vroeger
door de Gr. C. Belge toegestaan,
zoodat het vervoer over Antwerpen
weer van Maastricht uit per personen-
trein zal geschieden.
(LK. Zaterdag 25 juni 1898)

EIISDEN, 24 Juni. Ook ons dorp deelt
in de schrikkelijke verwoestingen door
het noodweer van Woensdagnamid-
dag. Eerst in den middagtijd en later
tegen half zes kwamen uit het Zuid-
Westen vernielende hagelbuien met
stroomen van regen opzetten, die het
graan terneersloegen, de aardappels
knakten, het geboomte kaal maakten.
Gelukkig werden alleen de landerijen
naar de zijde van den Rijksweg geraakt
en heeft de fruitoogst minder geleden.
Mesch, is Gravenvoeren, Berneau,
Bombave en Visé zijn erger getroffen,
daar zijn veld- en boomvruchten totaal
vernield.
Als een breede waterplas overstroomde
de Voer, anders eene geringe beek, hare
oevers en stuwde hare golven door den
hollen straatweg van Caestert. Langs
de zijde der heuvels zijn weiden en
akkers vol slib gedreven.
(LK. Zaterdag 251um` 1898)
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MESCH, 26 juni. Ook hier werden de
vorige week door een hagelbui de te
velde staande vruchten totaal vernie-
tigd. ln het geheel niets meer heeft den
landman van den anders zoo veel belo-
venden oogst te verwachten. Met
beklemd hart ziet hij de toekomst te
gemoet en geheel moedeloos vraagt hij
zich af: waar zullen wij in den winter
van leven, waarmede ons vee voederen,
terwijl wij van alles niets, geen enkel
mud rogge, tarwe of haver, geen bos
stroo bezitten. Groote nood zal van
den winter geleden worden, zoo er niet
van welken kant ook een milde onder-
steuning kan verkregen Worden.
(LK. Dinsdag 28 [uni 1898)

Feesten en wedstrijden
EUSDEN, 28 Iu-ni. Onze Handboog-
schutterij Les Disciples de St. Hubert
heeft Zondag een schoon feest gevierd.
Een twaalftal gezelschappen van den
edelen handboog vereenigden zich om
2 uur op het Stationsplein, waarna
onmiddelijk tot de personeele wed-
strijden werd overgegaan op het ver-
sierde en welingerichte terrein van den
heer I. Theunissen.
Na de kerkelijke middagdiensten werd
het feest opgeluisterd door de Harmo-
nie St. Cecile, die achtereenvolgens tal
van nummers van haar repertoire
speelde, terwijl de kampvechters om
de prijzen streden. Tegen zeven uur
verscheen de Hooggeboren Heer Graaf
de Geloes op het terrein en begon de
uitreiking der prijzen, als volgt ten deel
gevallen: 1ste prijs Verguld zilveren
medaille en 85 frank Neerbeek
uSt. Martin” met 107 punten, 2de prijs
Maastricht “Willem Tell” met 107
punten, 3de 15 frank Kelmond “Wii-
helrnina” met 104 punten, 4de prijs 6
frank Elsloo '“St. Hubert” met 96
punten, Rozenprijs: “Wilhelmina”
Bunde. Eerekruis:
I. Engelbert v. “Willem Tell” Maas-
tricht. lste personeele prijs: Custers,
Krawinkel, 2de Vliegen Cadier en Keer,
3de Frans Pijls, Spaubeek.

Eene flinke gift schonk de Eerevoorzit-
ter het feestvierend gezelschap ter
bestrijding van de kosten; een hartelijk
woord van dank sprak daarbij de voor-
zitter, de heer Ramakers. De Harmonie
deed daarna nog eene wandeling met
cramignons over het Stationsplein,
waarna de schutterij haar uitgeleide
deed naar haar lokaal.
jt Was een genoegelijk feest, dat Inge-
zetenen en vreemden zeker goed heeft
bevallen.
(LK. Donderdag 30 Jimi 1898)

De Hageisiag
Men schrijft ons:
Het mag wel verwondering baren dat,
terwijl voor eenige jaren, toen een deel
van ons land door hagelslag werd
bezocht, er van vele zijden hulp
opdaagde, tot heden nog niets is
gedaan, om de slachtoffers van den
onlangs plaats gehad hebbenden hagel-
slag hulp te verleenen. Dat die hagel-
slag niet onbeduidend was kan blijken
uit de daadzaak dat bij één pachter
voor fr. 16.000 is verhageld. jt Wil ons
voorkomen, dat hier hulp dringend
noodig is. De landbouwer is reeds
geruimen tijd in ongunstige conditiën,
dat slagen als deze hem geheel kunnen
ten gronde richten. De tegenwerping
dat de getroffenen zich door assurantie
hadden kunnen bevrijden valt weg,
wanneer men bedenkt, dat reeds
zooveel van de opbrengst van het
bedrijf afmoet, dat het den kleinen
pachter ondoenlijk wordt tegelijk èn
zijn have èn zijn vee tegen ongevallen
te verzekeren. Onze hoop is, dat alsnog
invloedrijke mannen zullen opstaan
om door collecties, het houden van
concerten enz. het lot der getroffen
landbouwers te helpen verzachten.
(LK. Zaterdag 91u11' 1898)

Het Weer
In de laatste nachten heeft het hier
gevroren. Gisterennamiddag om vijf
uur teekende de thermometer
Réaumur vijf graden warmte, dus zoo

ongeveer als in November. Heden
zagen we een dame met een pola. ,t
Weer is er koud en akelig genoeg voor.
(LK. Maandag 11 Iuli 1898)

EIISDEN, 19 Iuli. Voor den vreemde-
ling vooral is een uitstapje tegen den
avond naar Eijsden, het kersenland
aan te bevelen. Tegen zes uur stroomen
wagens, en allerlei voertuigen naar de
markt. 't Getal karren, die kersen aan-
voeren, kan gerust op meer dan dertig
geschat worden. Een zestal herbergen
om het stationsplein nemen de aange-
voerde waar in hare magazijnen op,
waar onmiddelijk het verpakken
begint, dat voortduurt tot 2, 3 uur
's nachts. En dat moet niet verwonde-
ren, als men weet, dat Eijsden en
omliggende dorpen elken avond van
twintig tot dertig duizend kilo kersen
aanvoeren, voornamelijk “basterd-
dikke” of “abbesses de Mouland”
Buitengewoon hoog waren de prijzen:
men betaalde van de helft der vorige
en deze geheele week geregeld 50 frank
per honderd kilo, zoodat sommige
onzer groote boeren, die wagens
geladen met 500 tot 800 kilo aanbren-
gen, elken avond met 200 tot 400 frank
huiswaarts keeren.
Ook te Gronsveld en Visé wordt inge-
laden; op elk dezer plaatsen een tiende
deel ongeveer, van wat hier gemarkt
wordt. Zelfs uit België worden hier de
kersen ter markt gebracht. Daar er
honderden elken avond op de ver-
koopplaats zijn, dat de karren, zoo
verschenen, zoo verkocht en door de
groote concurrentie duur betaald,
onmiddelijk aan de magazijnen
afladen en verdwijnen, behoeft niet te
verwonderen.
Sommige landbouwers verkiezen,
ondanks de hooge prijzen alhier,
hunne waar zelf te zenden, en aan hen
hebben de anderen te danken, dat de
kooplieden hier zoo hoog moeten
blijven.
Honderden handen vinden werk aan
de kersenplukkerij, het inpakken enz.
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en dat brengt ook welvaart en vertier
in het dorp, want plukkers kunnen van
drie tot vijf frank daags verdienen.
Wanneer het weder gunstig blijft, kan
de kersenoogst nog een paar weken
duren, ofschoon men reeds meer dan
een halve maand bezig is. Zoo kan hier
nog wel wat geld uit het rijke Engeland
naar de beurzen onzer boeren en
kooplieden verhuizen.
(LK. Zaterdag 23 juli 1898)

EIISDEN, 19 Iuli. Een vrij hevige
brand legde een groot gedeelte van den
looimolen der leerlooierij Coopman in
de asch. Het gezin, dat het belendende
woonhuis bewoont, werd door de
buren gewekt, en kon nog iets van
zijne have bergen. Men begroot op
2500 frank de door het vuur aange-
richte schade. Onze flinke brandweer
stuitte het vuur in zijn loop en bleef de
puinen, waaronder eene massa smeu-
lende looi, bewaken en geheel blus-
schen. Het gebouw was verzekerd.
(LK. Zaterdag 23 juli 1898)

GRONSFELD, 21 Iuli. Wij zijn hier in
't land der kersen. Gronsveld en om-
streken: Rijckholt, Eckelrade, St. Geer-
truid, Keer, Margraten, enz. leveren
jaarlijks groote hoeveelheden van die
heerlijke vruchten. Maar de verkoopers
moeten een heelen weg afleggen, zij
moeten n.l. naar Eysden, om hunne
waar kwijt te geraken. Thans is hun dit
heel wat gemakkelijker gemaakt, door
het houden van eene markt hier bij
den heer Peusens vlak bij het station,
waar zij hunne kersen tegen een
flinken prijs aan den man brengen.
Voor vele verkoopers is zij dus van
groot gemak, en voor de koopers is zij,
vlak bij het station, ook niet lastig. De
kersen kunnen dadelijk verpakt en
geladen en met de eerste gelegenheid
verzonden worden.
Hoe jong onze markt ook is, toch kon
gisteren o.a. een koopman reeds circa
3000 K.G. verzenden.

Wij durven dan ook gerust beweren,
dat zij een waardige mededingster
wordt van die van Eysden. Het is te
begrijpen, dat deze markt, die elken
avond gehouden wordt, nog al wat
drukte in ons dorp brengt.
(LK. Zaterdag 23 juli 1898)

Mond en Klauwzeer?
EIISDEN, 22 Iuli. Een waggon vee
werd dezer dagen uit Visé teruggezon-
den, omdat een stuk vee aan mond- en
klauwzeer lijdende was. Toch schijnt
dit vee van te voren in Nederland
gekeurd te zijn, wanneer men zoo
voort gaat, heeft België altijd gemakke-
lijk eene reden gevonden, om de
grenzen gesloten te houden. Aan wie
de schuld?
(LK. Zaterdag 23 Iuli 1898)

EIISDEN, 5 Aug. Mej. Cornelia Man-
derveld, onlangs gediplomeerd als
vroedvrouw hier in Nederland, daar-
enboven voorzien van een diploma als
zoodanig voor Frankrijk en België,
heeft op aandringen van ons gemeen-
tebestuur, dat haar eene subsidie heeft
toegekend, besloten deze gemeente als
hare standplaats te kiezen. (Men zie
annonce).
(LK. Zaterdag 6 Augustus 1898)

EIISDEN, 5 Aug. Ofschoon de feest-
commissie reeds eenige malen verga-
derde, kon de datum, waarop hier de
kroningsfeesten zullen gevierd worden,
nog niet worden vaste gesteld. Toch is
de commissie reeds met de collecte
begonnen en heeft het gemeentebe-
stuur eene flinke som daartoe uitge-
trokken.
De feestelijkheden zullen beginnen
met eene plechtige Hoogrnis en Te
Denm, waarna uitvoering van feestlie-
deren door kinderen van beide
scholen: 's namiddags groote optocht
van de verschillende hier bestaande
verenigingen, opgeluisterd door de
beide Harmonieën en besloten met

een monstercrarnignon en ,s avonds
vuurwerk op de Maas, aangeboden
door de Grafelijke Familie en illumina-
tie van het dorp.
(LK. Zaterdag 6 Augustus 1898)

Bèr Pachen



Nummer

94,

juni

2003

33 Uit Eijsdens Verleden

Kent u ze nog?

ESV: Eerste Eijsdense Sportvereniging. Foto Evca. 1914-1915

Voorzover tot nu toe bekend is, was
ESV de eerste voetbalclub van
Eijsden. Het is niet bekend of bij de
vereniging, buiten het voetbal, nog
andere sporten werden beoefend.
De juiste oprichtingsdatum is niet
bekend. Volgens overlevering zou
de club kort na de oprichting van de
Voetbalvereniging Eijsden (WE) in
1935 ophouden met bestaan.
Er werd gevoetbald op een terrein
nabij de zinkwitfabriek aan de
huidige |r.Rocourstraat (voorheen Sta-
tionsstraat). De tenuekleuren waren
wit hemd, zwarte broek en zwarte
kousen met witte bovenrand*.

We denken dat de foto is gemaakt
in de periode 1914-1916. Voor
nadere informatie houden wij ons
graag aanbevolen.

* Gegevens uit Eijsden Bal li! 1935-1995
Een historische schets rond VV Eijsden,
bladzijde 13 en 14.

1 2 Jef Caelen; 3 Hubert Wolfs (broer van Reneerke Wolfs) 4 (moet de
keeper zijn),I 5 Sjeng Meertens (Sjeng van 't Mensje) 6 ...; 7 Victor Wolfs (van
Blunsje),I 8 ...; 9 Andrees Wolfs; 10 Leo Cortenraede; 11 ...; 12 Guiliaume Wolfs;
13 Guillaume Theunissen (drogistk 14 No Didderen; 15 .lef Wolfs.



Nummer

94,

juni

2003

34 Uit Eijsdens Verleden

Twee klassen van de kleuterschool in Oost-Maarland in 1948

De foto is gemaakt op de in die tijd
genoemde "grote speelplaats".
Op de achtergrond klaslokalen welke
later werden omgebouwd tot
gymzaal. ln tegenstelling tot de
klassen van de lagere school was de
kleuterschool in 1948 gemengd, dus
jongens en meisjes samen in de klas.

1 Mejuf'frouw Hoekstra;
2 Fieni Bormans;
3 Els Huntjes;
4 Gertie Olislagers
5 Han Janssen;
6 Georgette Vranken;
7 Corrie Janssen;
8 Jose van Neer;
9 Jacqueline Huls;
10 Marieke Feron;
11 Ria Tossings;
12 Nico Tossings;

13 Freek Dokter;
14 Noel Janssen;
15 wees; Wm H1 ier.,
16 Truus Lebon;
17 Truus van de Berg;
18 Maria Rozenhoudt;
19 Maria Janssen;
20 Ria Soudant;
21 Isabelle Hornesch;
22 Fia Wolfs;
23 Jannie van den Heuvel;
24 Martin Wolfs;
25 Jacques Henssen;
26 Marieke Kluten;
27 Jan Janssen;
28 Corne Schrijnemakers;
29 Henkie Dokter;
30 Bart Kluten;
31 Pierre Meijs;
32 Ninette Mingels;
33 Marie-Louise Warnier;

34 Maria Bormans;
35 Maria Tossings;
36 Jeanne Tossings;
37 Rosette Bosch;
38 Lieke Sthijns; `
39 Olislagers; Latvia
40 Hupie Meertens;
41 Pierre Huls;
42 Tonny Spauwen;
43 Johny Warnier;
44 Fons van de Berg;
45 Jean Dubois;
46 .çéo
47 Nico Janssen;
48 Toine Janssen;
49 Willy Wolfs;
50 Leo Hacquier;
51 Jeu Hacquier.
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