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Aan den lezer

Met hetverschijnen van dit nummervan Uit EijsdensVerleden is de zorgdie in het vorige nummer
doorde toenmalige redactievoorzitterwerd geuit overde continuïteit van Uit Eijsdens Verleden naar
ik hoop vooralsnog weggenomen. Hetwas natu u rl ij k n iet gemakkelijk om de nagenoeg geheel
opgestapte redactie te vervangen en tegelijkertijd ook nog een nieuwe vormgeveraan te trekken.
Tel daarbij op het beëindigen van het contract met de dru kkeren menige vereniging zou toch wel de
schrikom het hart slaan. Dat laatste was ook bij ons het geval, maarde bereidheid onder bestuuren
medewerkers om samen de nieuwe situatie het hoofd te bieden én doorte pakken heeftertoe geleid
dat geheel in lijn met het uitgifteprogramma voorzo11 Uit Eijsdens Verleden nummer123 tijdig kon
verschijnen. Naarwij hopen zijn we erin geslaagd een gevarieerd en lezenswaardig nummersamen te
stellen.

Uit Eijsdens Verleden nummer 123 opent met een
stukje verslaggeving over de presentatie en de pro-
motie van het onlangs doorde Stichting uitgegeven
caféboek D'n ène cafel is d' n aandere neet. Een eeuw cafe'-
geschiedenis in Eijsden van de hand van Ton Spauwen.
Bestuuren medewerkers zijn zeer verheugd dat de
auteurdit boek onder de vlag van de Stichting Eijs-
dens Verleden heeftwillen uitgeven. Inmiddels heeft
het boek al vele lezers gevonden, die enthousiastvan
de inhoud kennis hebben genomen.

ln deze uitgave veel aandacht voor begravingen van
protestanten in Eijsden vanaf1858 nadat de kerken-
raad in 1855 met de burgerlijke overheid was over-
eengekomen het zogenaamde simultaan gebruik
van de Sint-Christinakerk en de daaraan verbonden
gebruiksrechten van kerktoren en begraafplaats te
beëindigen. Ter uitvoering daarvan was het aan pro-
testanten niet meer toegestaan begravingen te ver-
richten op de begraafplaats bij de Sint-Christinakerk.
ln de bijdrage van Henk Boersma wordt verhaald hoe
hieraan invulling is gegeven. Een andere bijdrage
van deze auteurhoudt de herinnering levend aan het
Station van Eijsden dat in 1861, ditjaardus150jaar
geleden, in gebruikwerd genomen. ln sneltreinvaart
worden de belangrijkste feiten in een wat breder ka-
dergeplaatst.
Van luchtiger aard zijn de nieuwsfeiten over Eijsden
en omgeving uit de Limburger Koeriervan 1901 die
door Bèr Pachen zijn verzameld en van commentaar
voorzien. Hij schreefook de bijdrage overde onlangs

vernielde en gelukkig vrij snel daarna weer in oude
luister herstelde Mariakapel in Maarland aan de
Rijckholtervveg. Het tekent de Maarlandse gemeen-
schapdatzij snel voldoende mensen en middelen ter
beschikking had om de herstellingen te verrichten.
Een belangrijke steunpilaarwaren daarbij de leden
van het Broederschap van Maerlant. Een andere bij-
drage met een religieus tintje betreft die van Annie
Aarts-Crousen. Zij haalt herinneringen op aan haar
heeroom pater Pierre Crousen (1908-1970), die als
priester-docent werkzaam is geweest. Met de als
maar minder wordende roepingen wordt ook dit fe-
nomeen langzamerhand slechts geschiedenis, daar
waar het in het verleden een voorbeeld tot navolging
diendete zijn.
Twee afdrukken van oude fotois in de rubriek “Kent u
ze nog' completeren deze uitgave.

Het is verheugend te constateren dat deze uitgave
bijna in zijn geheel is samengesteld met bijdragen
van bestuuren medewerkers van onze stichting. Dat
moet de lezererechter niet van weerhouden om ook
eens een bijdrage voor publicatie aan te bieden. Wij
zullen de (e-mail)brieven bus de komende tijd extra
in degaten houden.

Henk Boersma, voorzitterWerkgroep Redactie SEV
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D' n ène café is d ' n aandere neet.
Een eeuw cafégeschiedenis in Eijsden

Op 18juni 2011 verscheen een prachtig en rijkge'illustreerd boek overde Eijsdense cafés, zijn
bezoekers, de kasteleins en hu n gezinnen. Het boek werd geschreven doorde EijsdenaarTon
Spauwen, zelfgeboren en getogen in een kasteleinsgezin, en uitgegeven doorde Stichting
Eijsdens Verleden. De presentatie van het boekvond plaats in zijn stamcafé Le Bonheurin de
Wilhelminastraat te Eijsden. Bij de presentatie was het de voorzittervan de Stichting Eijsdens
Verleden, Henk Boersma, een eeren een genoegen de totstandkomingvan het boektoe te lichten en
de auteurde eerste exemplaren van zij n pennenvrucht aan te bieden.

De voorzitter:
“Dames en heren, en dan in het bijzonderTon en An-
nie Spauwen, hartelijkwelkom bij de presentatie van
het boek D'n ène café is d/n aandere neet. Een eeuw ca-
fégeschiedenis in Eijsden. Ik heet u welkom in deze wel
zeer bijzonderomgevingvoor de presentatie van een
boek. Voor mij zelfnog extra bijzonder, want ik kom
eigenlijkalleen metde Bronkin deze lokalen van ver-
derfen drankmisbruik. Maargelet op de titel en de
te verwachte inhoud is het natuurlijk toch wel zeer
toepasselijk om hierte zijn. Het is de nadrukkelijke
keuzevan de auteu rom u hierte ontvangen. lkciteer:
'De presentatie van een caféboek houd je niet in een
zaaltje, maar in een café zelf. Mijn voorkeur heeft
mijn huidige stamcafé Le Bonheur, dat plaats biedt
aan zo'n 60 personen, liefst allen uit de plooi'. Einde
citaat. Het is maar dat u hetweet en dat duidelijk is
wat van u wordt verwacht: uit de plooi. Wij zullen u
daarwat bij helpen doorafen toe de bierkraan open
te zetten en wat stemmingsmuziekuit het accordeon
van Louis van den Bongaert te laten klinken. Laat u
zich vooral door niemand remmen om te gaan teke-
zingen, dansen ofmet luide stem uw ideeën om de
wereld te verbeteren te verkondigen.

De totstandkomingvan dit boek heeft een lange ge-
schiedenis. De auteurheeft er naarverluidtgjaaraan
gewerkt. Een manuscript is noggeen boek. De Stich-
ting Eijsdens Verleden heeft ook nog wel 11/2 jaar
nodig gehad om van de usb-stick en de mappen met
foto,s een tastbaar boek te maken. Voorde auteur is
die periode heel lang, voordegenen die dit vrijwilli-
gerswerkvoorhun rekening hebben genomen,waren
de dagen te kort. Desalniettemin is de Stichting Eijs-
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dens Verleden blij datde auteurzijn boek als een uit-
gave van onze stichting heeft willen uitgeven. Dank
daan/oor.

Een boek schrijfje alleen. Maar bij de totstandko-
ming zijn vaak velen betrokken. Iedereen heeft zijn
m uze nodig die aanspoort wanneer het tegen zit en
meejuichtwanneerzaken goed lopen. Het was René
Huijnen die deze rol metverve heeft vervuld.
De teksten die aan het papier worden toevertrouwd
moeten niet alleen begrijpelijkzijn voor de schrijver
en het groene boekje staat ook niet bij iedere auteur
op het bureau. Het is dan goed dat anderen meelezen
en de tekstdaarwaar nodigaanpassen. Irene Custers
en WillyJeukens hebben deze rol met verve vervuld,
waarbij Willy nog nadru kkelij k de vele Eijsdense dia-
lectwoorden in dejuiste spelling heeftvast laten leg-
gen.
Het oog wil ook wat. En steeds meer. ln onze kijkcul-
tuur moet de vorm de inhoud aantrekkelijk maken,
terwijl in het spraakgebruikjuist de inhoud voorop
staat. Het 360 pagina”s tellende D'n ène café is d”n
aandere neet. Een eeuw cafégeschiedenis in Eijsden werd
vormgegeven doorjudith Geraerts-Huijnen. Maan-
denlang werkte zij onder immense tijdsdruk om dit
boek aantrekkelijk te laten ogen. En daarin is ze heel
goed geslaagd.

Historisch onderzoeken hetvastleggen van het resul-
taat daarvan kan op meerdere manieren geschieden.
Historisch onderzoek doeje bijvoorbeeld in archie-
ven.Je probeert de papieren neerslag van gebeurte-
nissen uit hetverleden te begrijpen, te bewerken en te
hertalen. ln een publicatie legje de bevindingen vast.



Jouw bevindingen, aangevuld en getoetst aan wat an-
deren daarover geschreven hebben. Na verloop van
tijd ontstaat er dan consensus over het verloop van
bepaalde gebeurtenissen in de geschiedenis. Ik kan
u garanderen dat niets zo veranderlijk is als geschie-
denis, in weenvil van de stelligheid waarmee de gang
van zaken soms wordt voorgesteld.

Voorwat betreft Een eeuw cafégeschíedenis in Eijsden zou
regulieronderzoek kunnen leiden tot een alinea met
devolgende inhoud.

Tot in het midden van de 20Ste eeuw telde groot-Eijs-
den ruim 125 cafés. Hetvoeren van een café was aan
strenge regelgeving gebonden voorwat betreft ope-
ningstijden. Een strengvergunningenbeleid moest
drankmisbruik voorkomen. Het cafébed rijfwas in
vrijwel alle gevallen een nevenactiviteit. Het assor-
timent dranken was beperkt en werd geleverd door
lokale brouwers en destillateurs. De prijzen van de
consumpties varieerden van 1 tot 3 centen.

Ton Spauwen is echterop een andere manieraan de
slaggegaan om de geschiedenis van de Eijsdense ca-
fés vast te leggen. Hij gebruikte het interview als be-
langrijkste bron om de Eijsdense cafés een gezicht te
geven. Het interview is een vorm geschiedvorsingdie
onder oral historywordt begrepen. Om dat goed dat
te doen is een goed doordachte en gestructureerde
vraagstelling noodzakelijk om tot een betrouwbaar
resultaat te komen. Ton is er in geslaagd om meer
dan 120 mensen vaak uit eerste hand verrassende
uitspraken te laten doen die een mooi beeld geven
van het caféleven in Eijsden in de vorige eeuw. lnsite-
information heetdat dan.

Dan krijgje ook andere geschiedenis voorgescho-
teld, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat
en die de meestvoorde hand liggende vragen beant-
woordt. De hien/oorgeciteerde oFficiële geschiedenis
luidtdan alsvolgt:

Het verkrijgen van een vergunning voor de verkoop
van sterke drank was aan regelgeving gebonden,
maar met enige hulp van een wethouder ofeen
raadslid was een vergunning altijd te regelen. Er
moest wel brood op de plank komen. Sluitings-
tijden kenden we niet: de achterdeur stond altijd
open. Sterke drank mochten we niet schenken,
maarde keuken ofde achterkamerwas ons domein,

D,n ène café is
d,n aandere neet

Een eeuw calegeschiedenis in Eijsden

en daarkonden we schenken watwe zelfwi lden. Dat
waren allemaal publieke geheimen, waarmee we el-
kaargijzelden.
De betaling aan onze leveranciers gebeurde meestal
achterafuit de opbrengst van de verkoop. Ook onze
klanten betaalden niet per consumptie, maar bij-
voorbeeld perweek, permaand, of niet. Watdat laat-
ste betreft, en daarwil ik mee eindigen, wil ik u een
eigen ervaring niet onthouden. Het was enigejaren
geleden met de Bronk, wanneer anders, en u kunt
dat bij mijn oudste broerverifiëren (u ziet het waar-
heidsgehalte wordtdaarmee gewaarborgd) was ik bij
de Greune Mèrt. Gezellig, muziek, leuke mensen en
dan: de onvermijdelijke en verdwaalde toerist aan de
bar. Vraag: wat is hierte doen? Antwoord: wij vieren
hiervandaag Bronk, sacramentsfeest. Vraag: kan ie-
dereen hieraan deelnemen?Antwoord:ja. En dan de
vraag waar klaarblijkelijk alles om draait: wat kost
hier een biertje? En dan het legendarische antwoord
van zekere stamgast S.J. (de gebeurtenis is te recent
om hiereen volledige naam te noemen): 140 euro per
week!”.

Hierna werden de eerste exemplaren van D” n ène café
is dl n aandere neet. Een eeuw cafe'geschiedenis in Eijsden aan
de auteurTon Spauwen overhandigd. Vervolgens gaf
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de auteurop anekdotische en humoristische wijze
zijn ervaringen weerondervonden bij hetverzamelen
van de informatie die tot deze uitgave hebben geleid.

D'n ène café is d'n aandere neet, ioojaar cafe'geschiecle-
nis in Eijsden, is geen encyclopedisch overzicht van
de meer dan 125 cafés die erin aan de orde komen,
maar neemt de lezer mee naar het midden van de
zoste eeuw en vertelt het verhaal van de bewoners
die het café draaiende hielden, hun wel en wee, hun
verwachtingen, hun desillusies. De kasteleins ofhun
nakomelingen deden hun persoonlijkverhaal aan de
auteur, soms met een korreltje zout, altijd oprecht
en direct uit het hart. Met aanvullend archiefonder-
zoek werden verhaalen geschrift voorzoverals mo-
gelijk bij elkaargebracht. Globaal strekt de periode
die behandeld wordt zich uit van 1880 tot 1980. De
besproken cafés worden per buurtschap (Eijsden,
Breust, Caestert, Station, Mariadorp, Maarland,
Oost, Withuis en Mesch) behandeld. Van elk café
wordt de exploitatieperiode vermeld, de namen van
de opeenvolgende uitbaters, de officiële naam, de
naam zoals die in de volksmond leefde en de locatie
in het dorp. Natuurlijk is er ruim aandacht voor de
vaste bezoekers, met hun verhalen, hun bijnamen.
ln enkele inleidende beschouwingen wordt een al-
gemeen tijdsbeeld gegeven over onder andere het
café, de drankwet, de rol van de gemeente en onze
zuiderburen. Het boekis ruim voorzien van historisch
beeldmateriaal en afdrukken van (café-) schilderijen
van Petrus Wolfs. Het boek is verkrijgbaar bij de pen-
ningmeestervan de Stichting Eijsdens Verleden en
bij de bekende verkoopadressen van de stichting. Er
is geen herdrukvoorzien

HenkJ.L.M. Boersma
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Begravingen van protestanten in Eijsden vanaf1858
De aanle van de protestantse be _raafplaats aan de Caestertstraat en de inrich-
tingvan e grafkeldervan de faml 1e Franck

Henkj.L.M. Boersma

De Maasveldtocht (1632) van Frederik Hendrik, graafvan Nassau, prins van Oranje (Delft 1584-Den
Haag1647) bracht naast een ruime reeks steden,waaronderMaastricht, ook delen van de drie landen
van Overmaas (Land van Valkenburg, Land van Dalhem en het Land van 's-Hertogenrade) onder
de machtssfeervan de Staten-Generaal van de RepubliekderVerenigde Nederlanden. Dit gingten
koste van de Koningvan Spanje, die daarvoordeze gebieden in zijn bezit had. Binnen de Republiek
was het protestantisme de bevoorrechte godsdiensten de Staten-Generaal ijverden om zo snel
mogelijk na de in bezit name van de nieuwe verworven gebieden de uitoefening en de verbreiding
van de protestante eredienst mogelijk te maken. Eijsden (Land van Valkenburg) was één van de
plaatsen waaral in 1633 een protestantse gemeente werd ingericht. Onder protest van de pastoor
werd aan de protestanten de Sint-Christinakerk aan de Vroenhofvoorde eredienst ter beschikking
gesteld, zij het datze het gebruikvan de kerk moesten delen met de katholieken. Overigens moest
ook de klokkentoren en de begraafplaats rondom de kerk door beide geloofsgemeenschappen
gemeenschappelijkgebruikt gaan worden. Het alternerend gebruikvan één kerk doortwee ofmeer
verschillende geloofsrichtingen wordt si mu ltaneum genoemd.

Het simultaan gebruik van de Sint-Christinakerk
werd pas per1 augustus 1857, dus na 225jaar, beëin-
digd. De overeenkomst daartoe is vastgelegd in een
akte van zojuli 1855 tussen enerzijds de burgerlijke
gemeente Eijsden en anderzijds de protestantse ge-
meente van Eijsden. Deze voor Eijsden belangrijke
akte werd onlangs voor het eerst volledig getranscri-
beerd en gepubliceerd.'

De essentie van de overeenkomst is dat:

Het gemeente bestuur van Eijsden ofheeren comparanten ter
eenre zijde dragen hiermede in vollen en vrijen eigendom over
aan de Hervormde Gemeente aldaar, het schoollokaal, bene-
vens de daarbij gelegen onderwijzerswoning met tuin, opene
plaats en verdere aanhoorigheden, staande en gelegen in het
dorp en gemeente Eijsden (...).

Waartegen de kerkeraad der Hervomde Gemeente van Eijsden
ofheeren comparanten ter andere zijde aan degemeente Eijs-
den afstaat, al de regten zoowel die van eigendom, als die van
gebruik, welke die gemeente heeft en tot hiertoe heeft uitgeoe-
fend, op het simultalium (sicl) kerkgebouw en toren staande

engelegen in het dorp en gemeente Eijsden, en op de zich in die
kerk bevindende kerkelijke meubelen, klokken en het daarbij
gelegen kerl<hof(...).

De protestantse gemeente kreeg per1 mei 1856 de
beschikkingoverde onderwijzerswoning en per1 de-
cemberdaaropvolgend over het schoollokaa|,de tuin
en de 'opene, plaats. De gemeente Eijsden kreeg de
aan haarafgestane rechten en eigendommen pas per
1 augustus 1857 in bezit, zodat de protestantse ge-
meente voldoende tijd had om de in bezit gekregen
gebouwen in te richten voorde erediensten als huis-
vestingvoorde predikant alsook om een bescheiden
klokkentoren te bouwen.2

De aanleg van een nieuwe begraafplaats

Per1 augustus 1857 gingen dus alle rechten die de
protestantse gemeente had op het gebruik van de
Sint-Christinakerk en alles wat daartoe gerekend
werd over naar de burgerlijke overheid, inclusiefhet
recht om overledenen op de begraafplaats bij de kerk
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teraarde te bestellen. Doorde pastoorvan de parochie
Breust, Christianus Willemsš, werd die gelegenheid
meteen aangegrepen om het protestantse deel van de
begraafplaats in te wijden en daarmee voorde begra-
ving van katholieken geschikt te maken. Het was nu
aan de protestantse gemeente om elders een nieuwe
begraafplaats aan te leggen. De noodzaak daartoe
werd meteen nijpend toen op 19 december 1857 de
vooraanstaande Eijsdenaaren kerken raadslid Willem
Hendrik Nolens4 overleed, en erop dat moment nog
geen protestantse begraafplaats voorhanden was.
Men koos ervoor om hem toch op de bestaande be-
graafplaats te begraven, tot ontzetti ngvan de pastoor
en het kerkbestuu rvan de parochie Breust (-Eijsden).
Het voorval bereikte het kabinet van de Commissaris
des Konings in het Hertogdom Limburg. Bij schrijven
van 6februari 1858 aan de bu rgemeestervan Eijsden,
Pieter Pinckaerss, maakte hij zijn zorgen kenbaar.6'|k
wil voor het oogenblik niet onderzoeken aan welke zijde het
regt is, doch wensch door u te worden onderrigt ofde moeije-
lijkheden, waar van hiersprake is, zijn uit den weg geruimd,
dan wel ofze bij het afsterven van een protestant zich weder
kunnen voordoen'. De kerkenraad was van mening 'dat
de tot de Roomsch-Katholijke kerk te Eijsden [Sint-Christi-
nakerk op de Vroen hof] behoorende begraafplaats steeds
voor de ledematen diergemeente [Hervormde gemeente]
moet beschikbaarzijn'. LDe kerkfabriek [kerkbestuurvan
de parochie Breust-Eijsden] (...) protesteerde daartegen
op grond dat het regt van simultaneum, dat vroeger op die
kerk kleefde, sedert eenigen tijd heeftopgehouden te bestaanï
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De Sint-Christinakerk,
inclusiefde daarbij behorende
kerktoren en de begraafplaats
aan de Vroenhofin Eijsden,
werdgedurende de periode
1633-1857zowel door
katholieken als protestanten
voor de uitoefening van de
erediensten het begraven van
hun overledenen gebruikt,
prentbriefl<aart ca. 1950.
Collectie auteur.

Voor beide standpunten is iets te zeggen. Wie van
beiden gelijk had is nog een onbeantwoorde maar
zeer interessante vraag. De kerkenraad had welis-
waar al haar oude rechten op de begraafplaats op-
gegeven, maar op de begraafplaats was immers ook
een afgescheiden deel gereserveerd voor hen die niet
in gewijde grond begraven mochten worden (zoals
drenkelingen en ongedoopte kinderen). ln feite zou
erdus ook plaats moeten zijn voor het begraven van
protestanten. Laterzou de begraafplaats bij de Sint-
Christinakerk inderdaad door het gemeentebestuur
worden aangewezen als algemene begraafplaats
voorde gemeente Eijsden. Het kan verkeren.

De Commissaris wenste zoals gezegd spoedig geïn-
formeerd te worden over de maatregelen die waren
genomen om herhalingte voorkomen. ln zijn schrij-
ven wees hij erfijntjes op dat mochten ergeen initia-
tieven ontwikkeld zijn door partijen, de gemeente op
basis van de artikelen 1, 2, en 7van het nogvan kracht
zijnde decreet van 23 Prairial van hetjaael van de
Frans Republikeinse Kalender( 1 2-6-1804)7 verplicht
was een algemene begraafplaats in te richten en dat
de kosten daarvan, volgens artikel 205 van de Ge-
meentewet van 1851, voor rekening van de gemeente
kwamen. 'Indien iets aan de dadelijke oprigting eenerderge-
lijke begraafplaats in uwegemeente in den weg staat, eenige
voorlopige voorziening volstrekt noodig is”. Het is duide-
lijk dat de Commissaris hiergeen halve maatregelen
wilde, om spanning tussen beide geloofsgroepen te
voorkomen.



De protestantse begraafplaats
aan de Caesterrstraatte
Eijsden anno 2011. ln het
midden de treurwilg, rechts de
ingang van de begraafplaats,
links desteeg naarde
Wilhelminastraat.
Foto Guy Schroen.

De bu rgemeester zag de financiële bui al hangen en
verzocht daaropjoachim Willem Suringar, hij was
predikantte Maastricht en consulentvoor Eijsden bij
ontstentenisvan een predikant aldaar,8onderve|wij-
zing naar de overeenkomst van zojuli 1855, om een
nieuwe begraafplaats aan te leggen “voor hare geloofs-
gezinde', omdat 'het te voorzien is, dat met er tijd er zullen
komen te overlijden, die immers niet zonder begraving kun-
nen blijven'. Bovendien moesten conflicten die daar-
uit zouden kunnen ontstaan worden voorkomen.9
De consulent nam zijn verantwoordelijkheid en ging
naarstig op zoek naar een geschikte locatie voor het
aanleggen van een begraafplaats. Conform het hier-
voor reeds aangehaalde decreet moestdateen plaats
zijn buiten de bebouwde kom.
Bij schrijven van 17 maart 1858 liet Su ringar bu rge-
meester Pinckaers weten er nog niet in geslaagd te
zijn een geschikt terrein te vinden en verzocht hij de
bu rgemeester erin te bewilligen datThéophile graaf
de Geloes, rentenier en kasteelheer (Oost) een klein
gedeelte van een wei aan het Veldje aan de Hervorm-
de Gemeente zou willen verkopen om daar de be-
graafplaats aan te ku nnen |eggen.1°Vo|gens schrijver
zou doorde verkoop van dat stukje (het betrofde kop
van een in een punt uitlopend perceel) 'die weide (...)
eene betere vorm krijgen' en zou De Geloes meewerken
aan 'eene zaak die en voor de Roomsch Catholijken en voor
de Hervormdegemeente menschwaardig isï De keuze voor
hetVeldjewasoverigens nietvreemd,omdatdaar00k
al een begraafplaats voor dejoodse gemeente was.11
Partijen kwamen echter niet overeen. De reden daar-

van is niet bekend. ln juni slaagde de protestantse
gemeente er wel in een perceel te verwerven. ln de
Kruisstraat (nu Caestertstraat) kon een kleine weide
'gelegen ter plaatsegenaemd aan het Kruisregt' (...) 'grenzen-
de de Kruisstraat, een steeg, de erven Nolens en den verkooper'
worden gekocht. Het driehoekige perceeltje met een
oppervlakte van 360 vierkante meter, kadastraal be-
kend onder sectie D nummer 540, kon worden ge-
kocht voor125 gulden van de Eijsdense landbouwer
en fruitkoopmanjan Hendrik Piters. De akte daartoe
werd verleden op 30juni1858 voor notaris V.E. Nier-
strasz te Maastricht.12 De verkoper bleefeigenaar
van de heg en van de bomen die zich rondom het
verkochte perceeltje bevonden. Hij was wel verplicht
om deze binnen zojaarop zij n kosten te verwijderen.
De koop werd geacht reeds op 15 maart 1858 te zijn
gesloten tervoorkomingvan problemen met bakker
Mathijs Cuijpers uit Eijsden, die het betreffende per-
ceel sedert die datum in pacht had van de verkoper.
Cuijpers toonde zich echter inschikkelijk, zodat de
huurovereenkomst op 4juli afgekocht kon worden
voor23 gulden en 23 centen. Wel diende Cuijpers het
perceel 'van heden aftervrijen en ongehinderde beschikking
van de Hervormde Gemeente van Eijsden te laten liggen7 en
'de daarop gezaaide ofgeplante aardvruchten onmiddellijk
daarvan weg te ruimen, de grond gelijk te maken en het per-
ceel metgraszaad te bezaaijenï13 De aankoop was mede
mogelijk gemaakt vanwege een schenking van 300
franken uitde nalatenschap van de hiervoorgenoem-
de ouderlingWillem HendrikNolens.14
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Meteen na de koop ging een verzoek uit van de ker-
kenraad aan Gedeputeerde Staten van Limburg om
het perceel als begraafplaats te mogen inrichten.15
Bij missive van 28ju|i werd daarop positiefbeschikt:
“dat zich niets verzette, het bedoelde strookje grond tot een
begraafplaats, voor de overledenen van uwe Godsdienst in te
rigten, waarbij ik met volkomegenoege, inwillige' zo liet de
Commissaris des Konings doortussenkomst van de
burgemeestervan Eijsden weten.16

Terzelfdertijd was ook een verzoekvan de kerken raad
uitgegaan aan Gedeputeerde Staten vooreen finan-
ciële bijdrage om de aanleg van de begraafplaats te
kunnen bekostigen. De totale uitgaven voor het ver-
werven van de grond, het maken van een hek, hang-
en slotwerk en enige bijkomende kosten, werden be-
groot op 196 gulden en 62 centen. “Daar de gemeente
geene kerkelijke fondsen ofinkomsten bezit, kan zij deze
uitgaven nietgeheel uit eigene middelen bestrijden, en het
is daarom dat zij zich tot U Groot Edel Achtbare wendt met
verzoek haar uit de provinciale fondsen nog eens eene subsi-
die van honderd gulden te verlenen'.17 Reeds op zzjuli be-
schikte Gedeputeerde Staten positiefop hetverzoek.
Uitbetaling zou plaats vinden 'zodra de begraafplaats
meteene behoorlijke omheining voorzien is en voorts aan hare
bestemming beantwoordtl.18 Op 30 augustus 1858 vond
de eerste ter aarde bestelling plaats op het nieuw
aangelegde kerkhofen in decemberwerd het nodige
werk verricht doorJ.H. Weusten aan de afrastering
en het hang- en sluitwerk.19 Ca. januari 1859 was aan
alle voorwaarden die Gedeputeerde Staten hadden
gesteld voldaan en bij schrijven van 18januari vroeg
de kerken raad om betaal baarstelli ng. Gedeputeerde
Staten informeerde bij het gemeentebestuur van
Eijsden ofaan de voorwaarden was voldaan.20 Op 11
maart1859 stelde Gedeputeerde Staten het mandaat
van de toegezegde subsidie van 100 gulden aan de
kerkenraad beschikbaarvoor uitbetaling.”

Voor het aankopen ofvervreemden van onroerend
goed was de kerken raad gehouden voorafKonin klij ke
goedkeu ring te vragen. ln haarvoortvarend heid was
de kerkenraad echtervergeten om de voorgenomen
verwerving van de grond ten behoeve van de aanleg
van de begraafplaats voor goed keu ring voor te leg-
gen. Die omissie was geconstateerd doorde Ontvan-
gerder Registratie van onroerend goed te Maastricht,
die prompt de Ministervoorde zaken der Hervormde
Kerk daarvan op de hoogte bracht. Via het College
van Toezigt op de financiële administratie der Her-
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vormde Gemeenten in Limburgwerd de kerkenraad
van Eijsden verzocht de vereiste toestemming alsnog
aan te vragen.22 Het verzoek aan de Koning om auto-
risatie van de reeds gedane koop ging op 6 augustus
de deur uit.23 Bij besluit van Zijne Majesteit van 22
septem ber1858 nr. 76 werd de goedkeuring alsnog
verleend.24

Bouwvan een lijkenhuisje

Aanleiding
ln de strijd tegen het verspreiden van besmettelijke
ziekten kwam de nationale overheid in 1872 met na-
dere regelgeving. |n de Wettotvoorzieningtegen be-
smettelij ke ziekten van 4 december1872 (Staatsblad
134) (de epidemiewet) was onderandere bepaald dat
bij iedere begraafplaats een lokaal, in de volksmond
“lijkenhuisje” genoemd, ter beschikking moest zijn
“voortijdelijke bewaring van overledenen aan besmettelijke
ziektenï Gebrui kelijk was dat overledenen, ongeacht
de doodsoorzaak, thuiswerden opgebaard totde dag
van de begrafenis. ln Limburgwaren het de Commis-
saris des Konings en Gedeputeerde Staten die toe-
zagen op de uitvoering van deze regelgeving. Pas in
1874 en 1875 kwamen in Eijsden de vereiste voorzie-
ningen tot stand. Dat was niet zonder slag ofstoot
gegaan.

Verzoektot oprichting
Bij missive van 11 april 1874 maakte de Commissaris
des Konings, doortussenkomstvan de burgemeester
van Eijsden, aan de eigenaren van begraafplaatsen
kenbaardatop1 mei bij alle begraafplaatsen een lij-
kenhuisje beschikbaar moest zijn.25 Op dat moment
waren in Eijsden vijfbegraafplaatsen in gebruik: de
Algemene Begraafplaats, dat is de begraafplaats bij
de Sint-Christinakerk in Eijsden, waarvan een gedeel-
te ook als bijzondere begraafplaats voor katholieken
in gebruik was, de strikt voor katholieken bestemde
begraafplaats bij de Sint-Martinuskerk in Breust, de
twee Joodse begraafplaatsen op het Veldje26 en de
protestantse begraafplaats in de Caestertstraat.
De gemeente Eijsden, die eigenaar was van de Al-
gemene Begraafplaats, was voornemens om het
'brandspvithuisje' als lijkenhuisje te bestemmen. Dit
gebouwtje was eerder gebouwd tegen de zuidkant
van de kerktoren.
De kerkfabriekvan Breust zag mogelijkheden om uit
eigen middelen een lokaaltje te bouwen pal tegen de



De protestantse begraafplaats
aan de Caestertstraat met op
de voorgrond het in 2009
afgebroken lijkenhuisje. Foto
G. Wolfs, 1986. Collectie St.
Eijsdens Verleden nr. 3469.

kerkm uurdat de begraafplaats bij de kerkvan Breust
omsloot.

Gebrek aan middelen
ln een ongedateerde brief, geregistreerd ten kantore
van Gedeputeerde Staten op 13 april, had de kerken-
raad (kerkvoogdjan Rudolph Dinckgreve27 en de no-
tabelen Harm Antoine van derVeen enjan Hubertus
Verhorst) te kennen gegeven geen middelen ter be-
schikking te hebben en dat ook van de 38 gemeente
leden 'waarvan verre weg het grootste gedeelte behoort tot
den mingegoeden stand, die nauwelijks in eigene behoefte
kunnen voorzien' geen bijdrage was te verwachten. Zij
zochten de oplossingin hetgezamenlijkgebruik met
de gemeente van het tot lijkenhuisje om te bouwen
brandspuithuísje, dat immers uit algemene midde-
len was betaald en dus ookvooriedereen beschikbaar
moest zijn.28 Gedeputeerde Staten informeerden
schrijven van 17 april) bij Bu rgemeester en Wethou-
ders ofdaartoe mogelijkheden waren. Burgemeester
en Wethouders constateerden dat dit niet mogelijk
was, omdat de afstand tussen
de begraafplaats en het als lijkenhuisje in te richten
brandspuithuísje ruim 500 honderd meter bedroeg
en daardoor niet geschikt voor het beoogde doel. 29
Ook het kerkbestuur(de heren Charles Coopman en
Alexander Stern) van één van de twee joodse (naar
het taalgebruik van toen: Israëlitische) gemeenten
maakte schriftelijk kenbaar (briefvan zo april recht-
streeks aan de gemeente Eijsden) dat de slechts uit
44 leden bestaande gemeenschap niet bij machte

was aan de opdracht te voldoen vanwege het ontbre-
ken van geld.30
Burgemeesteren Wethouders namen kennis van de
inhoud van beide brieven en legden deze met hun
commentaar voor aan Gedeputeerde Staten voor
advies 'ten einde besturen in vroegtijdigheid kennis worde
gegeven van de verpligting tot daarstelling van bedoelde ge-
bouwen'.31 Dat kwam bij schrijvenvan1 meißlGedepu-
teerde Staten volhardde uiteraard in het afdwingen
van de wettelijke voorschriften. Zowel de gemeente
als de andere eigenaren werden opnieuw gemaand
(voor zover daar nog niet in voorzien was) om ten
spoedigste te zorgen voorlijkenhuisjes. Burgemees-
teren Wethouders werden geacht binnen veertien da-
gen te rapporteren overde stand van zaken.
Eveneens op1 mei beantwoordde Gedeputeerde
Staten de brieven van de kerkenraad en van het
joodse kerkbestuur. ln hun antwoord ('spoed') aan
de kerkenraad stelden zij dat van gezamenlijk ge-
bruik van het lijkenhuisje geen sprake kon zijn,
omdat de wet stelde dat bij elke begraafplaats een
lijkenhuisje voorhanden moest zijn. Gelet op de
afstand tussen beide begraafplaatsen kon dat hier
niet als zodanigworden beschouwd. Aan hetjood-
se kerkbestuurwerd gemeld dat het ontbreken van
geld geen reden was om in een lokaal te voorzien.
Beide instanties werd te kennen gegeven dat wan-
neer zij in gebreke zouden blijven, de burgerlijke
overheid in de benodigde lokalen zou voorzien en
dat de kosten van de bouw op de verzakende kerk-
besturen zouden worden verhaald33
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Degemeente springt bij
ln de rapportage van 15 mei konden Burgemeester
en Wethouders nog weinig vooruitgang melden.34
Alleen de gemeente zelfhad inmiddels het brand-
spuithuisje geschikt gemaakt als lijkenhuisje. De
overige partijen waren nog in gebreke gebleven. Ge-
deputeerde Staten begonnen hun geduld teverliezen
en schreven (22 mei) aan Burgemeesteren Wethou-
ders om op kosten van de nalatige eigenaars van de
begraafplaatsen in een lijkenhuisje te voorzien. 'Aan
deze, u bij de wetgedane opdragt, behoortderhalve dooruge-
volg te worden gegeven'.35 De situatie werd dus allengs
grimmiger.
De betreffende kerkbesturen werden door Burge-
meester en Wethouders op de hoogte gebracht van
de nieuwe situatie. Het kerkbestuurvan dejoodse
gemeente schreefdaarop een verzoek (op 24 mei met
verwijzing naar hun eerder schrijven van 20 april)
aan de gemeente voor een financiële bijdrage.36 Ui-
teraard wilden ze u itvoering geven aan de wetgeving,
maar 'dat den kleinen eigendom dien wij bezitten, bestaat
in eenen moesthof, welke waarde 150 à zoo gulden bereikt,
en wij deze somme minstens noodig hebben voor reparatie
aan onze synagogei. Derhalve vroegen ze 'voor de eersten
maal (...) eene bijdrage uit de Gemeente Kasse om in de kosten
van hetgebouwte voorzienï Om inzichtte hebben in de
kosten werd hen door Burgemeesteren Wethouders
gevraagd om een begroting te maken (27 mei).37 Op
16juni kwam het bericht datvoor het bouwen van een
lijkenhuisje 400 à 5oo gulden noodzakelijkwas.38

Bij schrijven van 24juli (onder verwijzing naar de
eerdere missiven van 1 mei en 22 mei) informeerden
Gedeputeerde Staten nog maareens bij Burgemees-
teren Wethouders naar de stand van zaken.39 Hun
verzoek om “spoedige opgave” werd op 3 augustus be-
antwoord.4° Over Eijsden (algemene begraafplaats)
en Breust (begraafplaats katholieken) kon men mel-
den dat de “lijkenhuisjes gebouwd staan”behoudens het
dakwerk van dat te Breust hetwelkonmiddellijkzal worden
opgerigt'. Minder positiefwas de mededeling dat de
Israëlieten en de Hervormden daarvanwege ontbre-
kende middelen nog niet in waren geslaagd en dat
de gemeenteraad nog geen besluit had genomen
terzake de toekenning van een gemeentelijke subsi-
die op de verzoeken daartoe gedaan. Burgemeester
en Wethouders haastten zich te zeggen dat zij zich
bleven inspannen dat aan de wettelijke eisen zou
worden voldaan. Gedeputeerde Staten waren uiter-
aard niet tevreden met het resultaat, maar de toon-
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zettingvan hun briefvan 14 augustus daaropvolgend
was enigszins milderen behelsde slechts hetverzoek
om aan hen melding te maken zodra de Hervormde
Gemeente en de beide lsraëlitische Gemeenten hun
lijkenhuizen hadden gerealiseerd.41 Klaarblijkelijk
was men beducht geworden voor subsidieaanvra-
gen van de kerkgenootschappen en gunde men deze
wat meertijd om de benodigde fondsen bij elkaar te
schrapen. Uiteindelijk was het de gemeente Eijsden
die toch moest bijspringen om de bouw mogelijk te
maken. ln de raadsvergaderingvan 24augustus 1874
werden overeenkomsten gesloten metjan Rudolph
Dinckgreve, predikant, Harm Antoine van derVeen
en Jan Hubertus Verhorst (vertegenwoordigende de
diaconie) namens de Hervormde Gemeente en met
Charles Coopman, Alexander Stern en Alexander
Lefebvre, vertegenwoordigers van de lsraëlitische
gemeenten.42 Erwerd afgesproken datde Hervormde
Gemeente de ene helftzou betalen van de kosten voor
de oprichting van hun lijkenhuisje en de gemeente
Eijsden de andere helft. De regeling metde twee lsra-
elitische gemeenten was complexer. Men kwam over-
een dat er één huisje gebouwd zou worden “zullende
bedoeld huisje gemeenschappelijk voor al de Israëlieten die-
nen welke aan eene besmettelijke ziekte zullen komen te over-
lijden,l Dejoodse gemeente vertegenwoordigd door
Alexander Lefebvre zou 2l8egedee|ten bijdragen in de
kosten, dejoodse gemeente vertegenwoordigd door
Charles Coopman en Alexander Stern 3/8E gedeelte
en de gemeente Eijsden tenslotte de rest ad eveneens
3/8e gedeelte.
Het kostte daarna nog bijna een jaar alvorens de lij-
kenhuisjes daadwerkelijk gebouwd werden.
Bij schrijven van 18juni 1875 (onderverwijzing naar
hun verzoek van 14 augustus 1874) werden Burge-
meesteren Wethouders nog maar eens verzocht “het
gevraagde berigt thans zonder eenig verder verwijl in te zen-
den'.43 Dat gebeurde op 26juni.44 Eindelijk konden
Bu rgemeesteren Wethouders melden dat de vereiste
lijkenhuisjes waren gerealiseerd, met als bijzonder-
heid dat de tweejoodse gemeenschappen hadden
gekozen voor een gezamenlijk te gebruiken lokaal
voorde 'naastelkandergelegen begraafplaatsen'. Geldge-
brek had de twee partijen noodzakelijkenvijze nader
tot el kaar gebracht.

ln dejaarrekeningen van de protestantse gemeenten
over 1875 en 1876 is een bedrag van 80 gulden ver-
antwoord voorde bouwvan het lijkenhuisje.45 \n 1892
werden vergaande verbeteringen aan het gebouwtje



Op de protestantse
begraafplaats werden in
de periode 1951-1963
vierentwintig personen uit
de Mol ukse gemeenschap
begraven. De graven
worden nog steeds netjes
onderhouden.
Foto Guy Schroen, 2011.

doorgevoerd. Door verbeteringen in het professio-
neel gekoeld bewaren van overledenen en wetgeving
die bewaring elders mogelijk maakte raakte het lij-
kenhuisje zijn functie kwijt. ln zoog werd het afge-
broken.

Begravingen op de protestantse begraafplaats

De protestantse gemeente in Eijsden telde in de 19e
en zoe eeuw tussen de 25 en de 45 personen, waarvan
de meeste slechts kortdurend in Eijsden woonachtig
waren. Het betreft dan bijvoorbeeld personen ofver-
wanten van personen die tijdelijk voor hun werk in
Eijsden woonden. Van de op de begraafplaats begra-
ven personen is alleen nog de familie van de auteur
van deze bijdrage in Eijsden woonachtig, zij het dat
ze geen deel meer uitmaken van de protestantse ge-
meente, en een dochter van het echtpaar Westhoff-
Pols zaliger. Het aantal overlijdens perjaar binnen
de gemeenschap was navenantgering. Soms vonden
ertientallen jaren achter elkaar geen begrafenissen
plaats. Op de begraafplaats zijn ook personen begra-
ven die niet in Eijsden zijn overleden. De reden daar-
van is niet altijd bekend, maar het zou kunnen gaan
om protestanten die zijn overleden in een plaats waar
geen protestantse begraafplaats ter beschikking was
en men niet op een algemene begraafplaats begra-
ven wilde worden. Soms betreft het bijzettingen van
verwanten.

Op de kleine en intieme begraafplaats van de protes-
tanten in Eijsden met een treurwilg als decorwerden
slechts 66 personen begraven in de periode 1858-
1993. De eerste begrafenis betreft die van Mathijs
Nicolaas Schröders (nr. 1 op de lijst in Bijlage 1) die
op 30 augustus 1858 overleed. ln de periode tot en
met 1933 volgden nog 35 begravingen (nrs. 2 tot en
met 36), waarna pas weer in 1951 het levenloos ge-
boren kindje Doortje Koritelu (nr. 37) een plaatsje
werd gegund. Haarouders maakten deel uit van een
contingent Molukkers (naar de hoofdstad van Zuid-
Molukken meestal Ambonezen genoemd) die vanaf
april 1951 in het inmiddels afgebroken Capucijnen-
klooster (beter bekend als het patersklooster) in
het Poelveld waren ondergebracht na hun komst in
Nederland als gevolg van het opheffen van het Ko-
ninklij k Nederlands Indisch Leger (KNlL) per zojuli
1950. Het maximaal aantal Molukkers dat in Eijsden
was ondergebracht bedroeg op enig moment bijna
4oo personen. Het voormalige klooster bleeftot in
december 1961 in gebruik als eerste opvang voor de
Molukkers. ln dejaren daarna werden ze elders in
Limburg ondergebracht, waaronder in de nieuw ge-
bouwde woonwijken in bijvoorbeeld Geleen en met
name Heer. ln de periode 1951-196113 werden in to-
taal 24 personen (nrs. 37 tot en met 60) met een Mo-
lukse achtergrond op de protestantse begraafplaats
begraven. Het betreft niet alleen bewoners van het
Capucijnenklooster, maar ook bewoners van elders,
zoals van de opvang in het Dominicanen klooster in
Rijckholt (opvang daar in de periode 1952-ca.1968).
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Onder de overledenen een groot aantal kinderen,
waarondereen kind dat in de Maas was verdronken.
De begrafenis van kinderen maakte destijds grote
ind ru k op de inwoners van Eijsden. Zij werden name-
lijk geheel volgens de eigen ritus in een volstrekt wit
aangeklede stoet, waarvan de deelnemers voorzien
waren van witte parapluutjes, met zang, naar de be-
graafplaats overgebracht.
Na het vertrek van de Molukkers uit Eijsden vonden
er nog slechts 5 begrafenissen plaats. De laatste ter
aarde bestelling betreftdievan Miekejansen (nr. 61 b)
0p4juni1998.

ln 2011 waren van 41 (c.q. 43) overledenen nog het
grafmonument aanwezig (zie het plattegrondje
in Bijlage 1). Het is niet altijd duidelijkofde (oud-
ste) monumenten nog op de oorspronkelijke plaats
staan. ln het begin waren alle grafmonumenten in
dezelfde uitvoering gemaakt: een klein hardstenen
zuiltje 'grafpaaltjë van 20x20x50cm met een een-
voudige inscriptie (voorletter(s), achternaam en jaar
van overlijden). Deze werden doorde kerkenraad be-
schikbaar gesteld en gekocht bij zekere Pierry.46 Na
verloop van tijd werd dit systeem verlaten en mocht
men naar ieders eigen wens een grafmonument
plaatsen. Enkelen gingen ertoe overom de oorspron-
kelijke grafpaaltjes te vervangen. Niet altijd werden
de oude grafpaaltjes venivijderd, zodat op sommige
graven twee monumentjes Staan.

Uit Eijsdens Verleden nr. 123

Hetgebruik uan gelijkuormige
grafpaaltjes op de protestantse
begraafplaats werd al snel na
de invoering weer verlaten.
Enkele uan deze paaltjes zijn
thans nog aanwezig.
Foto Guy Schroen, 2011.

Kerkhofzondertoekomst?

Het onderhouden van de begraafplaats is een kost-
bare aangelegenheid voor een kleine kerkelijke ge-
meenschap. Om daarin te kunnen voorzien heeft de
kerkenraad in 2008 geprobeerd om in overleg met
het College van Burgemeester en Wethouders van
Eijsden tot een oplossing te komen.47 ln een ideale
situatie zou de begraafplaats in de toekomst door de
gemeente onderhouden worden en in dat geval was
de kerkenraad bereid 0m de begraafplaats in eigen-
dom over te dragen aan de gemeente. De gemeente
koos echtervoor het beschikbare stellen van een een-
malige bijdrage om een grondige renovatie van het
kerkhofmogelijk te maken (verwijdering lijkenhuis-
je, schoonmaak van de tuin en de aanplant van een
nieuwe heg). ln 2008/2009 werd daaraan uitvoering
gegeven, met dien verstande dat de protestantse ge-
meente nog gojaarzelfhet onderhoud zal verzorgen.
Na die periode zal bezien worden ofde begraafplaats
geruimd zal worden. De consequentie daarvan is dat
erop voorhand gedurende 30jaargeen begravingen
meer plaats mogen vinden. Als datum van ingang
daarvoorwerd 5 juni 1998 gekozen, de dag volgend
op de laatste begraving. Wanneer in 2028 de termijn
van 30jaar is verstreken dient het cultuurhistorisch
belang van deze begraafplaats een belangrijke ar-
gu ment te zijn in de overwegingen om al dan niet te
ruimen.



ln de zuidoosthoek van
debegraafplaats bij de
Si nt-Christinakerk aan de
Vroenhof is het bovengronds
muurwerk uan degrafl<elder
van de familie Franck
zichtbaar.
Foto Guy Schroen, 2011.

De grafl<eldervan de familie Franck

Met de realisatie van een eigen begraafplaats was
het leed nog niet geleden. Op de begraafplaats bij
de Sint-Christinakerkwaren een groot aantal protes-
tanten begraven (overigens ook een enkeling in de
kerk zelf). Deze graven moesten in principe worden
geruimd. Hoe dat precies in zijn werk ging is niet be-
kend. Voor een deel zal de tijd zijn werk hebben ge-
daan, maar de familie Franck kwam tot een andere
oplossing. Zij gingen overtot herbegraven c.q. bij-
zetten van een aantal overledenen in een nieuw aan
te leggen grafl<e|der. Het was opnieuw de hiervoor
genoemde Willem (Guillaume) Hendrik Nolens, die
de twijfelachtige eerkreeg om als eerste in de nieuwe
grafkelderte worden bijgezet.

Plaatsbepalingvan de grafl<elder

De grafkelder van de familie Franck grenst aan de
(algemene) begraafplaats bij de Sint-Christinakerk.
ln de zuidoosthoek van de begraafplaats is het bo-
vengronds muurvverkvan de grafkelderaan één zijde
zichtbaar. De andere zijden van de kelder bevinden
zich onderhet maaiveld. De kelderis gedekt metgro-
te betonnen platen. Naar verluidt stond ervroeger
een gedenksteen op. Momenteel is de plaats van de
ingang niet meerals zodanig herkenbaar.
Het stukje grond van 60 m2 was afl<omstig uit de na-
latenschap van de puisant rijke Pieterjacob Nolens

(1760-1838) en zijn echtgenote Agnes Hollender(ca.
1766-1840) en had oorspron kelijk als kadastrale aan-
duiding sectie D nummer937 en was aangeduid als
'gebouw'f'g Het echtpaar Nolens-Hollender was kin-
derloos. Nolens had zijn neef, de vrijgezel Hendrik
Franck (1802-1864)49, tot universeel erfgenaam be-
noemd. Het moet deze Hendrik Franck zijn geweest
die de aanzet voor de grafl<e|der heeft gegeven. ln de
gemeentelijke ad ministratie van Eijsden is daar ech-
ter geen spoor van te vinden. Dat is anderzijds ook
niet vreemd, omdat noch het plaatsen van grafmo-
numenten noch het aanleggen van een grafkelderop
dat moment aan bestuurlijke goedkeuring was on-
derworpen. Het stond iedere bu rgervrij om daarnaar
eigen inzichten goedvinden mee om te gaan. Datwas
een verworvenheid van de Franse Revolutie die nog
niet aan banden was gelegd.
ln 1867 werd het gebouw ter plaatse sectie D num-
mer937 gesloopt en kreeg de nieuwe voorziening het
etiket 'grafl<e|der' en het nieuwe kadastrale nummer
sectie 01678. Omstreeks 1877 werd de grafl<eldervan-
afde Vroenhofmet een 15 meter langen ca. 1 meter
breed pad beter bereikbaargemaakt. Als gevolgdaar-
van werd ook het kadastrale nummerweeraangepast:
D1917 (met een oppervlakte van uiteraard 75 m2).

Doorvererving kwam de grafkelder steeds in andere
handen. Soms binnen de familie Franck, soms bij
aangehuwde families. Te traceren waren achtereen-
volgens Ephraima Alexandrina Louisa Franck, de echt-
genote van (1) Cornelis Leijdekkers en later van (2)

Uit Eijsdens Verleden nr. 123 13
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predikantjan Rudolph Dinckgreve, Hendrika Petronelle
(Henrietta) Franck, de echtgenote van Lodewijk Eduard
Brückner, enjanjacob Emile Brückner, zoon van Lode-
wijk Eduard Brücl<ner.5°

Bijzettingen

Ervan uitgaande dat de grafkelder van de familie
Franck inderdaad in het najaar van 1858 is aange-
legd, dan betekent dat de bijzettingen van personen
die vóórdie periode zijn overleden en in de grafkel-
der uiteindelijk hun laatste rustplaats vonden, her-
begraven moeten zijn. Dat betreft 12 personen die
zijn overleden in de periode 1815-1856. Met name
het herbegraven i.c. bijzetten van degenen die het
langst overleden waren moeten geen sinecure zijn
geweest. Onder hen bevinden zich drie personen
die elders overleden waren, respectievelijk te Luik
(2), Maastricht (5) en te Maastricht (8).S1 Het is niet
duidelijk ofzij al direct na hun overlijden in Eijsden
begraven waren, maardat lijktwel waarschijnlijk. De
herbegravingen/bijzetti ngen betreffen voornamelijk
familieleden van jacobus Petrus Nolens (6) en zijn
echtgenote Agnes Hollender(7). Ook zij zelfwerden
in de grafkelderbijgezet.
De latere bijzettingen, totaal 18 personen, betreflfen
het echtpaarjean Arnold Franck (15) en Emilie Fre-
deriqe Petronella Collard (17), hun kinderen, hun
schoonzonen en schoondochters en hun kleinkinde-
ren alsmede Hendrik Franck (16), een broervanjean
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Het pad tussen het pand
Prinses Beatrixplein 2 en de
kerkhofmuur leidt naar de
grafkelder van de familie
Franck. Fotoj. Rethero, 1986.
Collectie St. Eijsdens Verleden
nr. 5332.

Arnold en Lambertha Wilhelmina Willinck (18), de
moeder van schoonzoon Willem Frederik van Gor-
kum (24). Ook een aantal van deze personen zijn niet
in Eijsden overleden maarelders, met name in Beek
Lb. (18, 20, 21, 24, 25), Maastricht (19, 29), Gouda
(22), Roermond (23), Den Haag (27), Utrecht (28),
Zevenbergen (30) en waarschijnlijk Luik (14).

Inmiddels was er wetgeving tot stand gekomen
waarin tal van zaken met betrekkingtot het begraven
van overledenen was geregeld. ln de wet van 1o April
1869 (Staatsblad 65)52, tot 'vaststelling van bepalingen
betrekkelijk het begraven van lijken, de begraafplaatsen en
de begrafenisregten”, de zogenaamde Wet op de Lijkbe-
zorging, was in artikel 4vastgelegd datde ambtenaar
van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden
van een persoon aan de bu rgemeestervan de plaats
waarde begrafenis van die persoon zou plaatsvinden
daarvan mededeling moest doen. Voorwat betreft de
melding van in de grafl<e|der Franck bijgezette over-
ledenen zijn een drietal aankondigingen bewaard
gebleven.'53 Op 16januari 1871 meldde de gemeente
Beek aan de bu rgemeestervan Eijsden het overlijden
en de overbrengingvan het lijkvan Emilejan Willem
van Gorkum (20) met de toevoeging 'bij aankomst
moet het lijk aan de burgemeesterworden getoondï
Op 24 december 1881 werd de burgemeester door
Roermond op de hoogte gebracht van het overlijden
van Henriette Petronella Franck (23) op 23 december
en de overbrenging van haar lijk naar Eijsden op 27
december'perStaatsSpoorwegom halfacht'. De der-
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kadasterkaart van Eijsden
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gearceerdweergegeven :5
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beschikbaar gestelddoor
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Prinses Beatrixplein

Margraten).

de melding betreft die van LouisaJosephina Franck
(25) die op 25 augustus 1883 te Beekwas overleden.

Aan de vergetelheid ontrukt

De laatste bijzetting in de grafkelder van de fa-
milie Franck vond plaats in 1910. ln de loop van de
tijd kwam de grafl<elder in de vergetelheid om met
de ontdekking van de lijst met de daarin bijgezette
personen weer even onder de aandacht te komen.
Voorlopigzijn ergeen bouwkundige ontwikkelingen
te verwachten op de plaats waarde grafl<e|deris gesi-
tueerd. Dus van ruiming zal vooralsnog geen sprake
zijn. Het zou natuurlijk wel interessant zijn om de
kelder een keer te openen om de toestand in ogen-
schouwte kunnen nemen.
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BIJLAGE1

Overzicht van de op de protestantse begraafplaats in de Caestertstraat

te Eijsden begraven personen

Het overzicht werd samengesteld op basis van het Kerkhofboek c.q. begraafregistervan de
protestantse gemeente van Eijsden dat in 1858 werd begonnen. Tevens werd gebruik gemaakt van
enige eerdergemaakte inventarisaties van de grafmonumenten. De daarin opgenomen coderingen
(hierna in vet weergegeven) die verwijzen naarde plaats van de betreFFende grafmonumenten
is integraal overgenomen. De cursiefweergegeven tekstdelen onderde registraties betrefien de
inscripties zoals deze in 2011 op de grafmonumenten leesbaarwaren.S4 De nummers vóórde
inschrijvingen corresponderen met de getallen op de schematische weergave van de plaats van de
grafmonumenten op de begraafplaats.

V.2/

53113131 M"131-
[BELEE/1311313113131/

3/1

-1313313112/31
J13113

@/
ø ...á/j

ee J//

Schematische Weergave van deplaats van de grafinonumenten die in 2011 aanwezig waren op de protestantse
begraafivlaats. De getallen corresponderen met de volgnummers van Bijlage 1 waar de namen van de overledenen en de
teksten op de grafinonumenten zijn weergegeven. Tekening auteur

Overzicht van de op de protestantse begraafplaats
begaven personen (al dan nietinmiddelsvenvijderd):

“Op het kerkhofliggen begraven beginnende aan de
regterzijde ofzuidoost punt:

'Eerste rij':

1. Mathijs Niclaas Sch röders, overleden 30 augustus 1858.
A8zM/Sl1858

2. Antoon Lodewiichröders, overleden 17 oktober1858.
A&M 15/18 58

3. Willem de Leth, med. doct, overleden 20december1858.
W.de/ Math/185855

Uit Eijsdens Verleden nr. 1 23

4. Harm Albert Prins, gepensioneerd wachtmeester, over-
leden 8maart1859.
Prins/1859

5. Anna Catharina Bogman, wed uwe van Boulanger, over-
leden 2juni1859.
A.C./Bogman/1859

“Tweede rij':

6. Petrus Mathijs Schröeders, overleden zo septem ber1861.
P.M./Schröders/1861

7. Daniel Boersma, overleden zo augustus 1861.
j.D./Boersma/1861

8. Gerard Hendrik Cornelis Sluijter, overleden 13 decem-
ber1861.
G.H.C./Sluijter/1861



10.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Jacobus Boersma, overleden 12 october 1867 (is ge-
plaatsttussen nr. 7en 6).
j./Boersma/1867
Marie Catharinus Raebel, overleden 15 september
1871.
Johanna Albertina Lemmens, weduwe van Delhaas,
overleden 26 april 1872.
J.A./Lemmensl1872
Maria Cornelia de Rooij, jonge dochter, overleden 9
november1876 (C).
M.C.lde Rooy/1876 tweede steen (grote sarcofaag):
Hier rust/MJC. de Rooy/ 1847-1876
Jan Diederik de Rooy, overleden te Val kenbu rg op 10
januarij 1879 en al hier begraven den 14 dito (D).
J.D./de Rooy/1879 tweede steen (dezelfde sarcofaag):
Hier rustljD. de Rooy/18564879
Marie Anne Quayle, echtgenote van Jombard, over-
leden te Richelle den 28januarij en alhier begraven
den 31 jan uarij 1879.
Jacobina Theodora Johanna de Cleijn Brem, overle-
den 25 december1880, begraven 28 december(aan
de voetvan nr. 7)(venvijderd).
J.de C./Brem[1880
Nehemia de Cleijn Brem, overleden 17 augustus
1882, begraven 19 augustus “s avonds (naast nr. 13)
(grote sarcofaagin 3 stukken)(E).
(grafmonumentonleesbaar)
Johan Hubert Verhorst, overleden 6 november 1886
en begraven 9 november (naast nr. 16)(lege plaats
naastE plattegrond).
Derk Duit (bijna 2 dagen oud), overleden 7 maart,
begraven 9 maart 1889 (aan de voet van nr. 1)(verwij-
derd).
Foke Wietzes Boersma, 73jaar, overleden 11 april en
begraven 13 april 1889 (aan de voetvan nr. 12)(verwij-
derd).56
Maria Louisa Erkes (16jaaren 8 maanden oud; doch-
ter van een beambte van de Staats Spoorwegen),
overleden te Gronsveld 24januari en op 27 januari
1890 alhier begraven (naast nr. 19)(verwijderd).
Marretje Streef, weduwe van J.H. Verhorst, 65 jaar,
overleden 28 februarij en begraven 3 maart 1890
(naast nr. 17)(|ege plaats naast F).
M./Streefl1890
Carl Friedrich Zimmermann, overleden 28 oktober
1891, ruim 79jaar, en begraven 30 oktober(naast nr.
20)(verwijderd).
Regina Maij, weduwe van Carl Friedrich Zimmer-
mann, overleden 23 en begraven 25 maart 1892
(naast nr. 22)(verwijderd).
Albert Schindhelm, overleden 10januari 1895, 3jaar
oud, zoontje van een fabriekswerker (naast nr. 23)
(verwijderd).
R.M.J. de Cleijn Brem, overleden 29 maart 1896, 49
jaaroud, ouderlingen notabele dergemeente, nota-
ris al hier(naast n r. 16)(grote sarcofaag)(F).
R.M.J. de Cleijn Brem/geboren 8juli 1846/ouerleden 21
maart 1896

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33-

34-

35-

36.

37-

38.

39-

40.

NeelenaJohanna van de Moer, weduwe van dr. A.N.
Fabius, overleden 17 mei 1896, oud 78jaar, en is be-
graven onderden treuresch [treurwilg], links van het
pad (K).
Neelena/johanna van de Moer/weduwe van dr. A.N. Fa-
biuslgeb. te Heerenveen 19 oct.1817/ouerl. te Eijsden 17
mei/1896
Anna Elisabeth FourestierLanous, weduwe van Fo|<e
Wietzes Boersma, overleden 1 juli 1902, oud 74jaar
(tegenovernr. 26, rechtsvan het pad)(verwijderd).
Johanna Theodora Cox, weduwe van W.M. van der
Ham, overleden zojanuari 1905, oud 75jaar(onder
den treursch [treurwilg] naast nr. 26)(J).
Hier rustl'lÉTh u. den Ham] geb. Cox/geb. 13 oct.183o/en
overleden 20/jan.1905
Lucretia Femma Harger, wed uwe van N. E. Rost, over-
leden te Eijsden 7september1905, oud 80jaar(langs
de hegtegen overnr. 28)(H).
Hier rust/LF. Harger/geb. 23 december 1824/ouerl. 7sept.
1905/weduwe van N.E. Rost
Rosalie Zimmermann, dochter van Carl Friedrich
Zimmerman, overleden te Eijsden 26 augustus 1909
in den ouderdom van 73jaar.
Catharina Geertruida Maria Louisa Braun Bakhuijs
(Bachhuijs), geboren te Eijsden 13 maart 1910, over-
leden te Eijsden 2 augustus 1910 (tegenover nr ...,
naast nr. 15).
Gerritje Willemina Frederiks, echtgenote van Frede-
rik Laurens Methorst, oud 38jaar, overleden te Eijs-
den 23januari 1912 (langs de heg naast nr. 29)(l).
Hier rust/GW. Frederiks] echtgenoote van/EL. Methorst/geb.
te Westervoort/den .. december1873/ouerl.te Eijsden den/23
jan.1912/Matth.26-39
Johanna Hendrika Boender, overleden 6 december
1912 te Eijsden, oud 2jaaren 8 maanden, doch-
tervan W.H. Boenderen van S. Sch ut, machine-
drijverStaats Spoorwegen (naastnr. 31).
Catharina Agatha van Essen, oud 81 jaar, overleden
te Eijsden 14februari 1913, dochtervanJ.A. van Essen
en A. Blink(ingeplaatsttussen nr. 25 en 29).
Jannes Deelstra, oud 7 dagen, overleden te Eijsden
1 maart 1915, zoon van Pieter Deelstra, ríjksambte-
naar, en van Lamke Aalmoes.
Johannus August Massot, oud 5 jaar, overleden te
Eijsden op7december1933, zoon vanJ.H. Massoten
Else Zweihofï, begraven 11 december1933 (onmid-
dellijkrechtsvan den ingang).
Doortje Koritelu, levenloos geboren op 10 decem-
ber 1951, dochter van Jacob Koritelu, |(.N.l.L., en
Lea Kurway, begraven 13 december 1951 (begraven
rechts van het middenpad 2de rij de eerste) (op plat-
tegrondnr.11).
Eduard AdolfFalaksuru, oud 3 dagen, overleden 27
juli 1952 (begraven naast nr. 37) (op plattegrond nr. 12).
Hier rust/EA. Falaksuru/geb. 24-7-1952/ouerl. 27-7-1952
Levenloos kind van Manahutu Latupeirissad.d. 7 no-
vember1952 (naast nr. 38)(open plel<?).
AdolfBernardus Sekewael, oud 2 maanden, overle-
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41.

42.

43-

44-

45-

46.

47-

48.

49-
50.

51.

52.

53-

54-

55-

56.

den 5januarí 1953 (naast nr. 39)(op plattegrond nr. 13).
Telah meninggal/A.B/Sel<ewael/Lahir 29-10-19521Meningg:
4'1'1953
David MozacJoseph, oud 3 dagen, overleden 22 april
1953 (naast nr. 4o)(op plattegrond nr. 14).
Hier rust/D.M.Josephlgeb. 19-4-1953/ouerl. 22-4-1953
Adrana Tousalwa, oud 1jaaren 1 maand, overleden 26
april 1953 (naast nr. 41)(op plattegrond nr. 15).
Adrana/Tousalwa/geb. 27-2-1952/ouerl. 26-4-1953
Rappie Latuserimala, oud 5 dagen, overleden 7 juni
1953 (naast nr. 42)(op plattegrond nr. 16).
....Latuserimala...(verderonleesbaar)
Levenloos kind van M. Talaksuru en van P. Kanikur,
d .d. 3 ol<t0ber1953 (naast nr. 43)(op plattegrond nr. 1 7).
Jonathan Leleury, oud 39jaar en 7 maanden, overle-
den 22ju|i 1953 (langs de muurin de rechterhoek)(B).
(Molukse ulag)l (verder niet meerleesbaar)
E. Lohij, echtgenote van Manuhutu, oud 32jaar en 5
maanden, overleden 28juli 1953 (naast nr. 45 in de
hOek)(A).
Hier rust in Vrede/mevr. E. Manuhutu/geboren Lohij/geb. 25-
2-1921/ouerl.28-7-1953
Ronald Sahertian, oud 15 dagen, overleden 26 juli
1955 (naast nr. 44)(op plattegrond nr. 18).
Rust zacht/Runald/Sahertian/geb.11-7-1955/ouerl. 26-7-
1955
Josephina Catharina Leatemia, oud 2 maanden en 8
dagen, overleden 25 augustus 1955 (naast47)(op plat-
tegrond nr.19).
Hier rust/Josephina/Leatemialgeb.16-6-1955/ouerl. 25-8-
1955 (zelfde tekst op oudere steen)
PietMarlatoe Tetelepta, oud bijna 8 maanden, overle-
den 1odecember1955 (naast48)(op plattegrond nr. 20).
Augustina Sainak Paays, oud 33jaaren 1 maand, over-
leden 12december1955 (rechts naastde ingang) (nr. 1
schema).
(Moluks ulaggetje)lHier rust/Augustina/Sainak Paays/geb.
18 oct.1922lte Werd-Gembong (Jaua)/ouerl. 12 dec.1955[te
Maastricht/Rust zacht
Levenloos geboren kind van Hans Roskam en Wil-
lempje Homan, op 27januarí 1956 (naast nr. 49)(tus-
sen nr. 20 en z1;weggeva||en).
Levenloos geboren kind van Titeheru en Tomasoa op
10 februari 1956 (naast nr. 51)(op plattegrond nr. 21).
Hier rust/zoontje F.Titiheru/geb.10-2-1956/ouerl.10-2-1956
Ruben Rahametwan, oud 3ojaaren 9 maanden, over-
leden op 21 mei 1956 (naast nr. 5o)(nr. 2 schema).
Hierrustuben Rahametwan/geb.19-8-1925/te Ohinangan
(|<ei)louer|. 21-5-1956/te Rijckholt
Johannes de Lima, oud 13jaaren 41/2 maand, overle-
den 2juni 1957 (naast nr. 53 in grafkeldear. 3 sche-
ma).
Johannes Alf. Mahuwalan, oud 5jaar en 9 maanden,
overleden 9 augustus 1957 (naast nr. 54)(nr.4schema).
Hier rust in vrede/Joh. Alf. Mahuwalanlgeb. 2 oct.1951/te
Staphorst/overl. 9 aug. 1957/te Rijckholt
FritsJohan Latupeirissa, oud 2jaar, overleden 4febru-
ari 1959 (op plattegrond nr. 22).
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58.

59-

60.

61a.

61 b.

62.

63.

64a.

64b.

Jacobus Selanno, oud 3 jaar, geboren 3 april 1955,
overleden 190ktober1958. (nr. 5 schema).
Jacobus/Selanno/geb.3-4-1955/ouerl.19-10-1958
Obeth, levenloze zoon van Selanno-Noija, begraven
16ju li 1960 (op plattegrond nr. 23).
Obeth Selanno/geb. 15-7-1960 overl.
Joël Solisa, geboren te Mnges-Waen (l ndonesië) op 27
oktober1923, oud 37jaar, begraven 29 mei 1961 (nr. 6
schema).
J. Solisa/geb. 27-1 0-1923 overl. 25-5-1961/echtgenootvan/J.
Souminah/rust in urede
Yvonne Tentua, oud 6jaar, geboren 14 oktober1957,
overleden 17 oktober 1963, begraven 19 oktober 1963
(nr. 7schema).
Hier rust onze/geliefde dochterlYIentua/geb. 14-10-1957/
overl. 17-10-1963
PhilippusJohannes (Hans) Windemuller, oud 56jaar,
overleden op 3 januari 1966, begraven op 7 januari
1966 (koopgraf)(ruwe rechtopstaande steen)(L).
MiekeJansen
Hans Windemuller/1909-1966
MiekeJansen/1911-1998
Hagerman, overleden januari 1978 (op kosten ge-
meente)(hekgraf)(G).
Bastiaan Meerman, geboren op 4 december 1887,
overleden op 8 februari 1978, begraven op 11 februari
1978 (E2).
Hier rust in urede/ Bastiaan Meerman/geb. 4-12-1887 ouerl
8-2-1978/echtg. van/C. uan der Lelie
Jan Westhoff, geboren 1918, overleden op 20 oktober
1989, begraven op 24 oktober1989 (E3).
(65). Alie Pols, echtgenote vanJ. Westhoff, geboren op
24februari1919,over|eden op 21 maart1993, begraven
op 25 maart1993 (E3).
Hier rust/Jan Westhoff/geb. 25-7-1918/ouerl. 20-10-1989
oo
AaltjeJacoba Pols/geb. 24-2-191910uerl. 21-3-1993
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De in de grafl<eldervan de familie Franck bijgezette personen

De lijst van in de grafl<elder Franck bijgezette personen werd gereconstrueerd op basis van
het register'Bijgezet in de Gratkelderderfamilie Franckï57 De gegevens op dit overzicht zijn
zeersummier. Soms niet meerdan een naam en een overlijdensdatum. Op basis van intensief
genealogisch onderzoek konden de personen worden geïdentificeerd.

(A) herplaatsingen van personen die eerder op de
begraafplaats bij de Sint-Christinakerk waren be-
graven.
1. (Waarschijnlijk) Adelheijd Nolens, gedoopt (prot.) te

Eijsden op 7-1-1731, dochter van Jacobus Nolens en
van Christina Nolens, rentenierster, overleden te Eijs-
den op 29-5-1815, gehuwd (prot.) te Eijsden op 13-7-
1749 met François Franck, afl<omstigvan Bombay (B),
aldaar secretaris en voorlezer, zoon van Jean Franck,
griflfiervan de schepen bank te Bombay, en van Maria
Quinze (:Marie Suzanne Gyot?).
JeanneJacobine Petronella Franck, geboren te Eijsden
op7 Frimairejaarlande Frans Republikeinse Kalen-
der (28-11-1 800), dochtervan Jean Jacques Franck en
van Anna Catharina Gertrude Hollanders, overleden
te Luik (B) 13-11-1819.
Catharina Christina (Christina) Nolens, gedoopt
(prot.) Eijsden 16-9-1764, dochtervan HendrikNolens
en van Gertruid Elisabeth König, ongehuwd, rente-
nierster, overleden te Eijsden 4-2-1829.
Elisabeth Teneu(r)s, geboren te Krefeld (Pru issen) ca.
1773, dochter van Mathias Teneu(r)s en van Susana
Theodora Leendertz, overleden te Eijsden (Eckelrade)
13-3-1833, gehuwd met Pierre Henri Everard Hollen-
der.
Edouard QuirinJean Franck, geboren te Maastricht op
26-1-1837, zoon vanJean Arnold Franck en van Emilie
Fredericque Petronella Collard, overleden te Maas-
tricht op 29-8-1837.
Jacobus Petrus (Jacob Pieter) Nolens, gedoopt te
Eijsden (prot.) 3-8-1760, zoon van Hendrik Nolens
en van Gertruid Elisabeth König, rentenier, grond-
eigenaar, burgemeester en raadslid van Eijsden,
overleden te Eijsden 30-6-1838, gehuwd met Agnes
Hollender.
(Catharina) Agnes Hollender, geboren te Waldniel
(Pruissen) 1760, dochter van Melchior Arnold Hol-
lender en van Anna Gertruida Koning, rentenierster,
overleden te Eijsden 23-1-1840, gehuwd metJacobus
Petrus (Jacob Pieter) Nolens.
Edmond Henri Quirin Alexandre Franck, geboren te
Maastricht op 10-5-1841, zoon vanJean Arnold Franck
en van Emilie Fredericque Petronella Collard, overle-
den te Maastricht op 25-2-1842.
Antonius Adrianus Wierts van Coehoorn, geboren

10.

11.

12.

te Breda op 10-3-1782, predikant te Eijsden, zoon van
Gedion Adrianus Wierts van Coehoorn en van Ma-
ria Anemaet, overleden te Eijsden (Caestert, op den
Dries) op 21-4-1847, gehuwd te Schimmert op 27-8-
1815 met Hubertina Gertruda Hendrika Nolens, ge-
doopt te Beek (Lb.) prot. op 7januari 1770, dochter
van Willem Nolens en van lda Geertruid Groeber. Zij
huwde (1) Gerard Toussaint.
Pierre Henri Everard Hollender, geboren te Waldniel
(Pruissen) 6-9-1771, zoon van MelchiorArnold Hollen-
deren van Anna Gertruida Konings, (gepensioneerd)
officier, overleden te Eijsden (kasteel Breust) 3-3-
1852, gehuwd met Elisabeth Teneus.
AnnaCatharinaGertrude Hollender, gedooptte Wald-
niel (Pruissen) 16-5-1786, dochtervan MelchiorArnold
Hollender en van Anna Gertruida Konings, rentenier-
ster, overleden te Eijsden (kasteel Breust) 25-1-1855,
gehuwd (1) Eijsden 1-7-1797 metJeanJacques Franck
en (2) Eijsden 8-6-1815 metGregoirJoseph Habelok.
Cornelis Leijdekkers, geboren te Halsteren 13-2-
1807, zoon van Joannes Leijdekkers en van Adriana
Bierbooms, (gepensioneerd) kapitein, overleden te
Eijsden 20-3-1856, gehuwd Eijsden 16-10-1851 met
Ephraima Alexandrina Louisa Franck, rentenierster.
Zij werd geboren te Eijsden op 27-3-1830, dochtervan
Jean Arnold Franck en van Emilie Fredericque Petro-
nella Collard. Zij gehuwd (2) Eijsden 23-8-1859 met
Jan Rudolph Dinckgreve, predikantte Eijsden.

(B) Bijzettingen in de grafl<e|der Franck terstond na
overlijden
13.

14.

15.

Willem (Guillaume) Hendrik Nolens, gedoopt (prot.)
te Eijsden 29-8-1779, zoon van Frederik Willem No-
lens en van Anna Geertruida Lantmeeter, overleden
te Eijsden 19-12-1857, gehuwd met Maria Hubertina
Schrivers, geb. Olne ca. 1773, overleden te Eijsden op
7-4-1852, dochtervan Hendrik Schrivers en van Susan-
na Maria Franck.
SaraJacobina Brückner, overleden op 17-2-1861 (waar-
schijnlijkte Luik), dochtervan Lodewijk Edouard Brück-
neren van Hendrika Petronelle (Henriette) Franck.
Jean Arnold Franck, geboren te Eijsden 29 Fructidor
jaar Vl van de Frans Republikeinse Kalender (15-9-
1798), rentenier, zoon van Jean Jacques Franck en van
JohannaCatharina Gertrude Hollanders,over|edente
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Eijsden (Breust) 31-7-1862, gehuwd met Emilie Frede-
ricque Petronella Collard.
Henri (Hendrik) Franck, geboren te Eijsden 5-7-1802,
zoon vanjean Jacques Franck en van Johanna Catha-
rina Gertrude Hollanders, ongehuwd, overleden te
Eijsden 26-9-1864.
Emilie Fredericque Petronella Collard, geb. te Maas-
trichtop 22 Nivôsejaae van de Frans Republikeinse
Kalender (11-1-1798), dochter van Quirin Alexander
Collard, onder hoog-schoutte Maastricht (overleden
te Eijsden op 29 Nivôsejaaell van de Frans Republi-
keinse Kalender: 20-1-1804) en van Sara van Slijpe,
rentenierster, overleden te Eijsden (Breust) 29-4-1867,
gehuwd metJean Arnold Franck.
Lambertha Wilhelmina Willinck, geboren/gedoopt
(prot.) te Zutphen op 2/8-12-1793, dochter van Ar-
noldus Willem Willinck en van Barbara Catharina De
Veijl (De Veye), overleden te Beek (Lb.) op 28-7-1867,
gehuwd te Zutphen op 29-5-1821 metJan van Gor-
kum, ged. (prot.) teArnhem op 23-12-1781, luitenant-
kolonel, Commandant van de 17e afdeling Infanterie,
Ridderin de Militaire Willemsorde, overleden te Den
Bosch op 19-8-1838, zoon van Pietervan Gorkum en
vanJohanna MariaJansvan Eldick.
Albert Hendrik Rudolph Willem Burghgraef, geboren
te Grave op 7-12-1851, ongehuwd, overleden te Maas-
tricht (Vrijth0f1844) op 29-7-1871, zoon van Willem
Jan Burghgraefen van Alexandrina Henriette Franck.
EmileJan Willem van Gorkum, geboren te Beek (Lb.)
op 9-6-1866, overleden te Beek (Lb.) op 16-1-1871,
zoon van Willem Frederik van Gorkum en van Louisa
Josephina Franck.
Sara Magdalena van Gorkum, geboren te Beek (Lb.)
op 5-6-1869, overleden te Beek (Lb.) op 8-7-1869,
dochtervan Willem Frederikvan Gorkum en van Loui-
saJosephina Franck.
Elise Celine Emilie Franck, geboren te Maastricht 5-8-
1839, dochter van jean Arnold Franck en van Emilie
Fredericque Petronella Collard, overleden te Gouda
op 27-2-1874, gehuwd te Eijsden op 8-5-1866 metJan
Hendrik Antoon Cromhout, geboren te Delfzijl 29-4-
1824, kapitein-ingenieur, zoon van Barend Cromhout
en van Aukje Blink.
Hendrika Petronelle (Henriette) Franck, geboren
te Eijsden 7-4-1826, dochter van Jean Arnold Franck
en van Emilie Fredericque Petronella Collard, over-
leden te Roermond op 23-12-1881, gehuwd Eijsden
20-9-1853 met Lodewijk Edouard Bruckner (Eduard
Ludwig Brückner), geboren te Aken op 13-7-1818,
boekhouder,overleden te Roermond op 6-11-1890. Zij
woonden o.a. te Luik.
Willem Frederikvan Gorkum, geboren te Deventer 24-
7-1829, zoon van Jan van Gorkum en van Lambertha
Wilhelmina Willinck, kandidaat notaris teGronsveld,
notaris te Beek (1859-1882), kerken raadslid te Eijsden
(1851-1856),58 overleden te Beek (Lb.) op 30-4-1882,
gehuwd te Eijsden 9-8-1860 met Louisa Josephina
Franck.
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25. LouisaJosephina Franck, geboren te Eijsden (Breust)
22-10-1833, dochter van Jean Arnold Franck en van
Emilie Fredericque Petronella Collard, overleden te
Beek(Lb.) op 25-8-1883, gehuwd met Willem Frederik
van Gorkum.

26. Jan Rudolph Dinckgreve, geboren te Groningen 8-2-

27.

28.

29.

30.

1825, zoon van Egbert Willem Dinckgreve en van
Anthonetta Helena Wilhelmina van Laer, predikant
te Eijsden 1858-1893 (hulppredikant aldaar sedert 1
n0vember1856; beroepen per16 augustus 1858, be-
vestigd 20 oktober1858)59, overleden te Eijsden 26-9-
1893, gehuwd te Eijsden op 23-8-1859 met Ephraima
Alexandrina Louisa Franck.
EmileJan Frederik Franck, geboren te Maastricht 14-
2-1836, bij 1Ste huwelijk: eerste luitenant, bij 2de huwe-
lijk gepensioneerd kapitien der infanterie, zoon van
Jean Arnold Francken van Emilie Fredericque Petro-
nella Collard, overleden te Den Haag op 24-11-1896,
tr. (1) te Kampen op 4-7-1866 met Sara Magdalena
Hoek, geboren te Kampen in 1843, dochtervan Ad ria-
nus Hoek, kapitein-luitenant (1866), en van Cornelia
Rouffaer, tr. (2) te Den Haag op 24-4-1878 met Antje
Eschauzier6°, geboren te Terschelling 9-4-1841, over-
leden (hier perabuis: ongehuwd) te Den Haag (Sche-
veningen) op 17-2-1913, dochtervan Willem Samuel
Louis Eschauzieren van Neeltje Gerrits Swart.
Alexandrine Henriette Franck, geboren te Breust 24-
9-1824, dochtervan Jean Arnold Francken van Emilie
Fredericque Petronella Collard, overleden te Utrecht
op 26-12-1901, gehuwd te Maastricht op 28-12-1844
met Willem Jan Burghgraef, geboren te Peize (Dren-
the) op 7-7-1810, kanonnier, onderscheiden met het
Metalen Kruis vanwege zijn inzet tijdens de Belgisch
Opstand, overleden te Groningen op 19-10-1854, zoon
van Willem Burghgraef, kapitein der artillerie, en van
Allegonda van Swinderen.
Annajacobina Sara Franck, geboren te Breust 6-3-
1823, dochter van Jean Arnold Franck en van Emilie
Fredericque Petronella Collard, overleden te Maas-
tricht op 22-10-1902, gehuwd kerkelijk (prot. ) te
Eijsden op 14-6-1841, op dezelfde dag te Maastricht
(burgerlijk) met Charles Ernest Nicolas deWaremine,
geboren te Maastricht op 11-7-1812, zoon van Nicolaus
Josephus de Waremine en van Maria Petronella Elisa-
beth Caters.
JeanJacob Emile Brückner, geboren te Eijsden (kas-
teel Breust) 7-3-1855, notaris te Zevenbergen (1893-
1910), zoon van Lodewijk Edouard Brückner (over-
leden te Roermond op 6-11-1890) en van Hendrika
Petronelle (Henriette) Franck, overleden te Zevenber-
gen 10-5-1910, gehuwd te Den Haag op 4-2-1864 met
Eu phraime Alexandrine Louise van Gorkum, geboren
te Beek (Lb.) op 20 mei 1864, dochtervan Willem Fre-
drik van Gorkum en van Louisejosephíne Franck. Zij
tr. (2) Den Haagop19-11-1913 metAugustusJosephus
Vincentius Mariavan de Mortel, geboren te Zeven ber-
gen op 14-6-1874, zoon van Vincentius Georgius van
de Mortel en van Maria Franciscajosephina de Charro.
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Henkj.L.M. Boersma, Eijsden, een Maasdorp in ont-
wikkeling,1851-1860, Maastricht 2011, Bijlage1.
Zie voor deze interessante periode in de geschiedenis
van de protestantse gemeente ook W.A.j. Munier, Be-
eindigingvan het simultaneum van de Sint-Christina-
kerk in Eijsden, in: Uit EijsdensVerleden nr. 110 (2007),
pag. 4-16.
Zie voor hem, Boersma, Eijsden, pag. 83-84.
Hij tekende steeds met GW Nolens, naar het Franse

Guillaume. Zie voor hem Boersma a.w. pag. 95.
Zie voor hem Boersma, Eijsden, pag. 24-25
GAE,AGE1828-1933, inv. nr. 1303. Briefvan het Kabi-
netvan de Commissaris, datum genoemd, nr. 12.
ln ditdoor Napoleon ondertekende decreetwerd het be-
graven in kerken verboden en werd aan de gemeentelijke
overheden de oprichting gelast van algemene begraaf-
plaatsen die buiten de bebouwde kom moesten liggen.
Johannes Suringar was weliswaar nog officieel pre-
dikant in Eijsden, maar klaarblijkelijk was hij al niet
meer actiefin functie. Zie voor hem Boersma a.w. pag.
94-
RHCL, ArchiefNederlands Hervormde Gemeente van
Eijsden, inv. nr. XXlll, onder nr. 42. Briefvan 13 maart
1858.
Gemeente ArchiefEijsden, ArchiefGemeente Eijsden
1828-1933, inv. nr. 1289.
Boersma, Eijsden, pag. 98-101.
Als voren, inv. nr. XXlll (losse akte). Kerkenraadslid

W. F. van Gorkum trad op als gemachtigde van de Her-
vormde Gemeente van Eijsden. Verkoper was wed uw-
naarvanjohanna Theunissen. De bijkomende kosten
bedroegen 17 gulden en 72 centen (nota in inv. nr. XVl).
lnv. nr. XVI. Onderhandse aktevan 4ju|i1858. De pacht
zou op 15 maart1859 eindigen.
ArchiefNederlands Hervormde Gemeente van Eijsden,
inv. nr. XVll, Notulen Kerkenraad 1836-1926, onder 2
maart1858.
lnv. nr. XXIll, stuknummer48. Schrijven van 6juli 1858.
Als voren, stuknummer 48. Schrijven Burgemeester

van Eijsden d.d. 3 augustus 1858, nr. 2105, aan de ker-
kenraad.
Als voren, stuknummer44. Schrijven van 7juli 1858.
Eerderwaren al su bsidies ontvangen voorde inrichting
en bouw van de kerken de predikantswoning.
Alsvoren, stuknummer45.
lnv. nr. XVI. RekeningvanJ.H. Weusten vanwege in de-
cember1858 verrichtte werkzaamheden op het kerkhof
vooreen bedragvan 40 gulden en 80 centen.
GAE,AGE1828-1933, inv. nr. 1289.
lnv. nr. XXlll, stuknummer 49. Bij schrijven van 11

maart 1859 werd het mandaat nr. 342 van 1oo gulden
van Gedeputeerde Staten aan de Kerkenraad toegezon-
den.
Alsvoren, stuknummer46 gedateerdzaugustus1858.
Als voren, eveneens stuknummer46. Hierwerd de lo-
catie van het perceel aangegeven “ter plaatse genaamd
de Lange Haag'.
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Als voren, stuknummer 47. Per abuis is in het stuk
sprake van sectie D nummer14o. Het schrijven (dagn r.
8) van de Ministervoorde zaken der Hervormde Eere-
dienstenz. dateertvan 28 september. 1858
RHCL, Provinciaal Archief, inv. nr. 7415, lias Eijsden.
ln 1865 was het tot een scheu ring binnen de joodse

gemeenschap in Eijsden gekomen en waren er twee
zelfstandige gemeenten met iedereen eigen begraaf-
plaats. Zie Boersma a.w. pag. 95-97, 99.
Zie voor hem Boersma a.w. pag. 94.
RHCL, Provinciaal Archief, inv. nr. 7415, lias Eijsden.
GAE, AGE Eijsden 1828-1933, inv. nr. 70 (Brieven uit-
gaande van hetgemeentebestuur1871-1879), ondernr.
633.
RHCL, Provinciaal Archief, inv. nr. 7415, lias Eijsden.
GAE, AGE Eijsden 1828-1933, inv. nr. 7o (Brieven uit-
gaandevan hetgemeentebestuur1871-1879), ondernr.
633 d.d. 23 april 1874.
GAE,AGE Eijsden 1828-1933, inv. nr. 1291.
RHCL, Provinciaal Archief, inv. nr. 7415, lias Eijsden.
GAE, AGE Eijsden 1828-1933, inv. nr. 7o (Brieven uit-
gaandevan hetgemeentebestuur1871-1879), ondernr.
636d.d. 15 mei1874.
GAE, AGE Eijsden 1828-1933, inv. nr. 1291.
GAE, AGE Eijsden 1828-1933, inv. nr. 1291.
GAE, AGE Eijsden 1828-1933, inv. nr. 70 (Brieven uit-
gaandevan hetgemeentebestuun871-1879), ondernr.
641 d.d. 27 mei 1874.
GAE, AGE Eijsden 1828-1933, inv. nr. 1291.
GAE, AGE Eijsden 1828-1933, inv. nr. 1291.
GAE, AGE Eijsden 1828-1933, inv. nr. 70 (Brieven uit-
gaandevan hetgemeentebestuur1871-1879), ondernr.
648 d.d. 3 augustus 1874.
GAE,AGE Eijsden 1828-1933, inv. nr. 1291. ldem RHCL,
Provinciaal Archief, inv. nr. 7415, lias Eijsden.
GAE, AGE Eijsden 1828-1933, inv. nr. 3 (Raadsnotulen
1873-1887), onder nr. 9.
GAE, AGE Eijsden 1828-1933, inv. nr. 1291.
GAE, AGE Eijsden 1828-1933, inv. nr. 70 (Brieven uit-
gaandevan hetgemeentebestuur1871-1879), ondernr.
791 d.d. 26 augustus 1875.
lnv. nr. lVX. ln de rekeningvan 1875 is een bedragvan

60 gulden verantwoord ten behoeve van de bouw van
het lijkenhuisje. ln dievan1876een bedragvan 20 gul-
den.
Als voren. ln de rekeningen is diverse malen een post
'grafpaaltješ opgenomen (bijv. 1877, 1878, 1879).
Vriendelijke mededeling van mw. A. Meerburg die
destijds met predikant R. van den Bosch, namens de
protestantse gemeente Eijsden met Burgemeester en
Wethouders overleg voerde. Dank ook aan haar voor
het kritisch doorlezen van deze bijdrage op onvolko-
menheden.
Voor de kadastrale ontwikkeling van dit perceel, zie
GAE,AGE1828-1933, inv. nrs 3820-3827.
Hij was een zoon van zijn schoonzus Anna Catharina
Gertrude Hollender(1768-1855) en zijn schoonbroer
jeanjacques Franck (1750-1797).
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Anno 2011 is R.G.M. Tillie uit Maastricht eigenaar
(vriendelijke mededeling gemeente Eijsden-Margra-
ten, waarvoor dank) en heeft als kadastrale aandui-
ding, inclusiefomgeving, sectie D nr. 4873.
De tussen haakjes geplaatste cijfers komen overeen
metde nummers van de personen in Bijlage 2.
Bij wetvan 7 maart1991, houdende nieuwe bepalingen
inzake de lijkbezorging, werd de wet van 10 april 1869
ingetrokken (artikel 94).
AGE,AGE1828-1933, inv. nr. 1306.
De onderscheiden lijsten werden mij ter beschikking
gesteld doorde heer D.A. Rootert (Eijsden), waarvoor
op deze plaats nogmaals dank. De lijsten maken deel
uit van het archiefvan de protestantse gemeente van
Eijsden.
Zie voor hem Boersma a.w. pag. 114.
Zie voor hem Boersma a.w. pag. 94-95. Hij is de bet-
overgrootvader van de auteurvan dit artikel. Zie voor
zijn echtgenote ondergrafnummer27 en voortweevan
hun kinderen onderde nummers 7 en 9.
De lijst werd mij ter beschikking gesteld doorde heer
D.A. Rootert (Eijsden), waarvoor op deze plaats nog-
maals dank. De lijst maaktdeel uit van het archiefvan
de protestantse gemeente van Eijsden.
RHCL, ArchiefHervormde Gemeente Eijsden, inv. n r.

XV|| (gekozen 23-1-1851, bevestigd 16-2-1851) en inv.
nr. XIV ondernr. 58 (verzoekontslag i.v.m. vertrek naar
de provincie Utrecht).
RHCL, ArchiefHervormde Gemeente Eijsden, inv. nr.

XIV, ondernr. 82.
Men vervvarre haar niet met haar tweelingzus Anna

Amalia Eschauzier.
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Pater Pierre Crousen (1908-1970)
Annie Aarts - Crousen

ln 1899 trouwdejoseph Crousen (1865-1917) te Eijsden met Elisabeth SchiFFelaers (1870-1928). Zij
kregen acht kinderen waarvan ertwee op zeerjonge leeftijd overleden zijn. Het gezin woonde in Laag-
Caestert aan De la Margellelaan 2, pal naast de Voer.

Pierre te midden van zijn broers en (schoon)zus,1932v Staand (u.l.n.r.) Guillaume,jef, Martin enjeng, zittend (u.l.n.r.) Anna, Pierre enjeanne
Crousen-Graven. Collectie auteur.

Pierre werd geboren op 3 februari 1908 en groeide sa-
men op met zijn broers en zus. Het betreftjefügoz-
1995) die trouwde met Maria Hessels (1904-1962),
Anna (1903-1982) die trouwde met Theophile Theu-
nissen (1902-1974), Jeng (1905-1982) die trouwde
metJeanne Graven (1908-1987), Guillaume (1909-
1993)dietrouwde metJeanne |<lippert(1911-1954)en
Martin (1910-1949) die trouwde met Wies Goessen
(1914-1992).

Na de lagere school in Eijsden bezocht hij het klein
seminarie in Waregem (B), waarna hij zijn pries-
teropleiding voltooide in Nieuwenhoven (B). Op 10
juli 1932 werd hij tot priestergewijd in het Belgische
Velaines. Zijn ouders waren op dat moment helaas
beiden reeds overleden. Op 24juli 1932 droegde neo-
mist in de Sint Martinuskerk te Breust-Eijsden zijn
eerste Heilige Mis op.
De foto's die die dag werden gemaakt (door Chrit
Pachen) laten zien dat dit voor Laag-Caestert een
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zeer bijzondere gebeurtenis was. Door dejonkheid
van Caestert werd het ouderlijk huis, de De la Mar-
gellelaan en de Graafde Geloeslaan feestelijk ver-
sierd.
ln1934werd pater PierreCrousen leraaraan het Klein
Seminarie in Houthem Sint Gerlach. Hij doceerde
Frans en Latijn. Cultuurgeschiedenis was zijn groot-
ste hobby en hierin gafhij vrije lessen, die goed be-
zocht werden doorde studenten.

Na enkele verhuizingen naar o.a. Sevenum, Duiven

Uit Eijsdens Verleden nr. 123

De doordejonkheid uan
Caestert versierde Kasteelslaan
(nu: De La Margellelaan en de
Graafde Geloeslaan). Collectie
St. Eijsdens Verleden nr. 280.

en Beverwijk, waar hij leraar aan de PABO was, vestig-
de hij zich in 1956 in het klooster Ravensbosch te Val-
kenburgwaarhij zich weerinzettevoordevormingen
opleidingvan de studenten.
Hij kwam graag en geregeld naar Eijsden en lo-
geerde dan bij zijn zus Anna. Pierre voelde zich
nauw betrokken bij zijn familie. Bij het gezin van
zijn jongste broer Martin was hij vaak te vinden.
Martin was al jong erg ziek en is op 39 jarige leef-
tijd overleden.
ln de zomervakanties trok Pierre samen met andere



paters in een piepklein autootje naarZuid-Frankrijk.
Soms mocht er een neefofnicht mee, op de achter-
bank, dubbelgevouwen, maardaarom niet minderin
trek. Het gezelschap verbleefgedurende deze vakan-
tie in een pastorie in Velaux.

Pierre overleed plotseling op 19 november 1970 op
62jarige leeftijd. Hij is 42jaarMissionaris Oblaat en
38jaar priester geweest. Pierre werd begraven op het
kerkhofvan het Collegium Carolinum bij het klooster
Ravensbosch te Val ken bu rg.
Toen het klooster in particuliere handen overging en
al snel in verval raakte is pater Pierre in 2008 samen
met nog zesendertig andere paters herbegraven in
een gezamenlijk grafop het kerkhofin Hulsberg. De
familie Crousen en vele andere families werden voor
deze plechtigheid uitgenodigd en waren getuigen
van deze bijzondere gebeurtenis.
Het is goed te weten dat de Missionarissen Oblaten
van Maria zo respectvol met hun overleden mede-
broeders omgaan.

Pater Pierre Crousen. Collectie auteur.
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De Mariakapellen van Maarland
Bèr Pachen

De Mariakapel op de hoekvan de Hoogstraat en de St.-_|ozefstraat

Omstreeks honderd jaargeleden uitte Maarlandenaar Pie Rutten zijn devotie tot de Heilige Maagd
door het initiatiefte nemen tot het bouwen van een Mariakapel op de hoekvan de Hoogstraat en de
St.-jozefstraat. Deze kapel werd in 1911 gebouwd. Het daarin geplaatste Mariabeeld had hij zelfuit
Lou rdes meegebracht. De Limburger Koerierwist te melden dat er bij de inzegeningvan de kapel
op zondag 26 november1911 in Maarland een enorme toeloop was van volk uit de omliggende
dorpen. Het kerkelijk zangkoorvan Eijsden luisterde de plechtigheid op door het zingen van enige
Mariahymnen.

Deze kapel werd in 1962 afgebroken. Verwaarlozing
en het feit dat de kruising wel wat overzichtelijker
mocht worden vanwege de toenemende verkeers-
dru ktewaren oorzaakvan de afbraak(mede ontleend
aan HenkJ.L.M. Boersma, Maarland, Maastricht
2004, pag. 110).

De Mariakapel aan de Rijckholterweg

Het verdwijnen van de kapel voelde toch als een ge-
mis, zodat in 1964 aan de d riesprong Rijckholtem/eg,
Parrestraat, Kooiestraat door de mensen van Oosten
Maarland in eend rachtige samenwerkingeen nieuwe
kapel werd gebouwd. Aannemer Dou men leverde de
bouwstenen en het houtwerk. Smid Lamkin leverde
alle ijzerwerk. Vrijwilligers van beide woonkernen
metselden en timmerden en voerden alle mogelijke
werkzaamheden uit. Op 16 mei 1964 werd de nieuwe
kapel door deken Hoogers van Gronsveld ingeze-
gend. Het oude Mariabeeld werd ondergrote belang-
stelling plechtíg in processie naarde nieuwe stand-
plaats gebracht waar het beeld doorde heer Lamkin
van het kerkbestuu rop zijn voetstu k werd geplaatst.
Het kerkelijkzangkooren de gelegenheidsharmonie
“De Greu n” gaven de plechtigheid met passende mu-
ziek een feestelijktintje (mede op basis van Boersma,
a.w. Maarland, pag. 110-111).

Het perceeltje grond waarop de kapel werd gebouwd
behoorde tot de achterliggende weide. De toenma-
lige eigenaar, Guus Duysens uit Breust, stelde dit
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De achterzijde uan de Mariakapel aan de kruising van de
Hoogstraat en de Sint-jozefstraat. Foto beschikbaargesteld door
Peter Paquaij, Eijsden.



De in zoiogeheel
gerestaureerde Mariakapel
aan de Rijckholterweg.

Foto auteur.

stukje grond belangeloosterbeschikking. Laterwerd
Twan Rompelberg uit Oost eigenaarvan deze weide
en daarmee eigenlijk ook van de opstal, de Mariaka-
pel. Om te voorkomen dat bij nieuwe vervreemding
van de weide, het voortbestaan van de kapel een dis-
cussiepunt zou worden, werd door middel van een
schenkingvan het stukje grond met de kapel aan het
kerkbestuurvan de parochie Oost-Maarland dit pro-
bleem ondervangen.

ln de nieuwjaarsnacht van 2009/2010 werd de kapel
vernield. Waarschijnlijkdooreen aantal personen die
daar een feestje hadden gevierd dat echter behoor-
lijk uit de hand moet zijn gelopen met als resultaat
de ernstige vernielingvan kapel en Mariabeeld. Het

prachtige Mariabeeld, een kleurrijk modern kunst-
werk, ging aan diggelen. De manierwaarop men te
werk is gegaan is uitermate schokkend. Een van de
nabij de kapel gelegen zware natuurstenen brok-
ken werd als stormram gebruikt om het 1 centime-
terdikke plexiglas van de metalen beeldenkast aan
diggelen te slaan. Het Mariabeeld werd uit de kast
gehaald en met vuurwerk volgestopt. De lont werd
aangestoken waarna het beeld in honderden stukken
explodeerde. De dikke hardstenen altaarsteen werd
met hetzelfde ram blok bewerkt en in gruzelementen
geslagen. Een daad die eeuwen geleden al, ook bij
andere religies, als een zeer ernstigvergrijpwerd be-
schouwd en dan ook strengwerd bestraft. Afgestoken
vuurwerk beschadigde verder nog muren en plafond.
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Maarland was geschokt, de gemeenschap was als
verdoofd. Een dergelijke brutaliteit was in hun dorp
nog nooitvoorgekomen.

Het Broederschap van Maerlant, een zeeractieve club
van mensen die de gemeenschapszin in hun buurt-
schap na aan het hart ligt, nam het voortouw in de
restau ratiewerkzaam heden. Gesteu nd doorvele par-
ticuliere giften en doorsponsoringvan bedrijven wis-
ten zij daartoe voldoende middelen bij elkaarte bren-
gen. Door zelfde handen uit de mouwen te steken
wisten zij ookvoldoende andere mensen te motiveren
om de aanzienlijke schade mede te herstellen. Dank-
zij dejoviale medewerking van Staalbouw Eijsden
kon een stevig hekwerk, een soort grille vervaardigd
worden, dat ervoorzorgen moetdat het nieuwe beeld
beter beveiligd is tegen vandalisme.

Op Pinkstermaandag 24 mei 2010 werd om 14.00 uur
de Mariakapel door de pastoorvan de parochie Oost-
Maarland, lv0 Krewinkel, na de grondige restauratie,
opnieuw ingezegend. De inzegening werd een waar
feest. Vanafde kerk trok, samen met de pastooren het
kerkbestuuren dejonkheden van Maarland en Oost,
een lange processie van vele belangstellenden naar
de kapel, waar ze muzikaal werd ontvangen dooreen
groep jeugdige muzikanten uit de dorpen. Na een
welkomstwoord en een dankwoord doorde voorzitter
van het broederschap zegende pastoor Krewinkel de
kapel en het nieuwe Mariabeeld opnieuw in. Een zes-

Uit Eijsdens Verleden nr. 123

tal bloemenmeisjes bracht op ontroerende wijze hul-
de aan Maria door het neerleggen van boeketten van
veldbloemen. De muzikanten brachten hun muzikale
hulde door het spelen van enkele mooie en passende
stukjes. Samen met de pastoor baden de vele aanwe-
zigen enkele weesgegroetjes ter ere van de H. Maagd.
Een speciaalwoord van dankwas ervoordeZusters on-
derde Bogen van Maastricht, die met drie zusters bij
de inzegeningaanwezigwaren,voor het schenken van
het nieuwe beeld voorstellende Onze Lieve Vrouw van
Lourdes. Naafloopwas ereen koffietafel in de pastorie.

Augustus 2010. Dagblad de Limburger en de web-
site Eijsden.nu hebben slecht nieuws te melden.
Het nieuwe Mariabeeld dat doorde zusters Onderde
Bogen enkele maanden eerder geschonken was, lag
op maandagmorgen 26 augustus in gruzelementen
op de trappen van de kapel. Onverlaten hadden het
nieuwe hekwerk met massale mankracht geforceerd
en brutaal hun vernielend werk uitgevoerd. Vol on-
geloofuitten velen op deze website hun ongenoegen
over hetgebeu rde. Verslagenheid was eralom. De ar-
beiders van Staalbouw Eijsden waren twee dagen la-
ter present om hun hekwerk nog beter aan de muren
te verankeren. Niets dan lofvoordeze snelle aanpak.
ln de nis werd weereen nieuw Mariabeeld geplaatst.
Bestuuren leden van de Broederschap van Maerlant
komt alle respect en loftoe voor de wijze waarop zij
de kapel, hun monumentje van Mariadevotie weten
te beheren en te verzorgen.

Een gelegenheidsensemble
luisterde de feestelijke
herinzegening van de kapel
op met vrolijke klanken.
Foto auteur.



150JaarStati0n Eijsden (1861-2011)

Henkj.L.M. Boersma

Inleiding1

De aanlegvan de Belgisch-Nederlandse grensoverschrijdende spoorlijn Luik-Maastricht was in de
voorbereidingsfase nagenoeg geen ondenøverp van gesprek binnen het gemeentebestuu rvan Eijsden.
Hierwaren hoge heren van elders metdikke portefeuilles, goede relaties, ondernemerszin en een
vooruitziende blik aan zet. De beoogde spoorlijn moest het afzetgebied van het ind ustriebekken van
Luik naarNederland een sterke impuls geven. Water-en landwegen waren bij lange na niet meer
voldoende om aan die behoefte te voldoen. De plaatsen tussen Luiken Maastricht ijverden om het
hardst om stationsplaats te worden. Een station zou de bereikbaarheid vergroten en ongetwijfeld
tot meer handelsactiviteiten leiden. Voorde gemeente Eijsden die een kwijnend bestaan leidde in de
periode 1850-1860 was de komstvan de spoorlijn een geschenk uit de hemel.2

Bij de aanleg van de spoorlijn werden op Nederlands
grondgebied stations gebouwd in Eijsden en Grons-
veld. Omstreeks 1902 werd het wachthuisje van de
overwegwachter bij de spoonNegovergang aan de Sint-
Jozefstraat te Maarland door het realiseren van een
bijbouw opgewaardeerd tot halteplaats c.q. station
Maarland. Daarmee was een derde station gecreëerd
op Nederlands grondgebied op de spoorlijn Luik-
Maastricht.

Wilhelm || (persoon in
het midden op de foto)
ijsberend op het station van
Eijsden in afwachting van
besluitvorming ouerzijn
asielaanvraag. Collectie St.
Eijsdens Verleden nr. 1027.

Met name in Eijsden werd de omgevingvan het sta-
tion een broeiplaats van economische activiteit. De
fruithandel kreeg hier, evenals later in Gronsveld,
een geweldige impuls. Het nieuwe vervoermiddel
maakte het mogelijk om de bederfelij ke waarsnel en
overgrote afstanden te vervoeren. De aanwezigheid
van het station was ook een van de redenen dat Ge-
orges Rocour in de directe omgeving ervan in 1870
zijn Zinkwitfabriek begon. De fabriek kreeg een ei-
gen spooremplacement dat op de grote spoorlijn
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werd aangesloten. Op enig momentwerkten ermeer
dan 1200 mensen bij deze fabriek.3 Het spoorbedrijf
zelfwas ook een grote werkgevervoor Eijsdenaren.
Zij vonden emplooi op het station, bij de vele spoor-
wegovergangen, het onderhoud van de baan en op
de treinen.4

ln 1918 was het station even wereldnieuws toen op
zondag 10 en maandag 11 november de afgetreden
en gevluchte Duitse keizerWilhelm || in afwachting
van zijn asielaanvraagjuist hierwachtte op een be-
sluit van de Nederlandse regering. Het positieve be-
sluit werd pas laat in de avond van 10 novemberaan
hem ken baargemaakt. Het moet een hele opluchting
voor hem zijn geweest toen de hoFtrein op 11 novem-
ber omstreeks 9.15 uurEijsden kon verlaten richting
Utrecht.5

Per15 mei 1938 werden de stations van Maarland en
Gronsveld gesloten. Station Gronsveld werd weer in
de dienstregeling opgenomen in de periode 1 juni
1945-14 mei 1950, waarna het station definitiefwerd
gesloten. Het beschikbaar komen van busvervoer
(Meussen) en de wens voorsnelle treinverbindingen
waren daardebet aan.

Het station van Eijsden werd 0p12december2006uit
de dienstregeling genomen om de NM BS-sneltrein-
verbinding Maastricht-Luik-Brussel (Maastricht-
Brussel-express) experimenteel vooreen periode van
vijfjaar mogelijk te maken. Een stop in Eijsden was
daarbij niet meer aan de orde omdat de trein te lang
was, c.q het perron te kort, om verantwoord in en uit
te kunnen stappen. De Eijsdense gemeenschap voel-
de zich voor het blok gezet. Een heus burgerinitiatief
Trein terug in Eijsden (THE) ijverdejarenlangvoorterug-
komstvan detrein. ln hetzichtvan hetverstrijken van
de 5-jaarsperiode maakte de Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen (NMBS) bekend dat van-
wege tegenvallende reizigersaantallen en de matige
pu nctualiteit de Maastricht-Brussel-express uit de
dienstregeling zal worden genomen per11decem-
ber 2011. Per gelijke datum zal door de NMBS een
nieuwe treinverbinding Maastricht-Luik (!), met als
halteplaatsen tussen beide steden Randwyck-Maas-
tricht, Eijsden, Visé en Bressoux, in gebruikworden
genomen. Het kan verkeren.
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Financiering en concessieverlening voor de
spoorlijn Luik-Maastricht

De eerste serieuze plannen voor een spoorlijn tus-
sen Luik en Maastricht dateren van 1841. Door het
aanleggen van spoorwegen die aansloten op reeds
bestaande spoorwegen ofwaterwegen kon het reizi-
gerstransport en goederenven/oerworden bevorderd
en het land ontsloten. Pas in 1855 waren de Belgische
en Nederlandse regering zover dat zij aan de daad-
werkelijke uitvoering hun toestemming en mede-
werking wilden verlenen. Van regeringszijde werd
een Cahier des Charges opgesteld met daarin de ge-
detailleerde plannen en kostenberekeningenvoorde
lijn Luik-Aken aan de rechterzijde van de Maasoever
door Eijsden. Het Cahier des Charges werd in juni
1856 aanvaard door een internationaal consortium
bestaande uit Barthold Suermondt, grondeigenaar
te Aken, André Adolphe Gadiot, grootgrond bezitter
te Gronsveld en door Fréderic SchiFFers, grondeige-
naaren bankierte lxelles (Elsene) bij Brussel. Op 30
juli 1856 werd door koning Willem lll een voorlopige
overeenkomst met dit drietal gesloten voor het op
Nederlands grondgebied gelegen gedeelte en op 3
oktober door koning Leopold ll voor het op Belgisch
grondgebied gelegen gedeelte van de spoorwegen.
De uitvoeringvan de plannen liep vertragingop door
het ontbreken van geld bij de drie voorlopige conces-
sionarissen. De regeringen verlangden namelijk een
waarborgsom van 150.000 gulden en een beginkapi-
taal van 900.000 gulden. Bedragen die Suermondt
c.s. nietzelfstandigkonden opbrengen. Naarmate de
werken vorderden zou dit geld weer aan de concessi-
onarissen terugbetaald worden. De Luikse magistra-
ten die het belangvan goede spoon/vegverbindingen
voor hun industriestad en ommelanden goed in het
vizier hadden schoten te hulp. Zij brachten de voor-
lopige concessionarissen in contact met bankiers in
Brussel en in Amsterdam, waarbij belangrijke rollen
waren weggelegd voor het Brusselse bankiershuis
Brugmann fils et Cie en ingenieurR. Du Pré uit Brus-
sel, honorairhoofdingenieurvan de Belgische Water-
staat. Uiteindelijk werden de gelden bijeengebracht
doorde gebroeders De Rothschild uit Parijs en Brug-
mann fils et Cie uit Brussel. Uiteraard verlangden de
nieuwe spelers in het veld ook een rol als concessi-
onaris. De laatste stap die genomen moest worden
om aan alle voorwaarden van de beide regeringen
te voldoen was het oprichten van een vennootschap
die de daadwerkelijke uitvoering op zich zou nemen.



Hetspoorwegpersoneel l
poseert trots voor het station

'

van Eijsden, ca. 1910.
Collettie auteur.

Station Eijsden

Dat gebeurde op 31 maart1860 te Brussel. Daarwerd
opgericht de Société anonyme du chemin de fer de
Liège à Maestricht et ses extensions. De oprichters,
tevens de nieuwe concessionarissen waren de oud-
concessionarissen Suermondt, Gadioten de weduwe
van Fréderic Schifi'ers, 4 ban kiershuizen en ingenieur
Du Pré. Zij legden gezamenlijk 5 miljoen Belgische
franken in en gaven voor6 miljoen Belgische franken
obligaties uit. Aan hen werd een concessie verleend
voorgojaar, daarna zou de spoorlijn doorde regerin-
gen worden aangekocht.

Tracé en aanleg

Vanwege de grotere bevolkingsdichtheid en het
grotere aantal industriële vestigingen op de rechter
Maasoever werd gekozen voor een tracé dat daar bij
aansloot. Een tracé op de linker Maasoever zou ook
duurder zijn vanwege de aanleg van tunnels door de
aanwezige heuvels en een brug overde Maas bij Luik
om de industriebekkens aldaar aan de rechter Maas-
oeverte kunnen bereiken. Bij Luik werd aansluiting
gezocht bij het reeds bestaande station Longdoz.
Richting Nederland werden op Belgisch grondge-
bied stations geprojecteerd in Amercoeu r, jupille,
Wand re, Cheratte, Argenteau en een grensstation
in Visé. Op Nederlands grondgebied werd Eijsden
grensstation. Tot aan eindstation Maastricht werd
alleen nog een station voorzien buiten de kern van
Gronsveld. ln Maastricht sloot de spoorlijn aan op

het reeds bestaande station van de Aachener-Lande-
ner Eisenbahn (Aken-Maastricht-Hasselt-Landen).
Over de loop van het traject werd nog discussie ge-
voerd met medeconcessionaris Gadiot, de bewoner
van het kasteel in Gronsveld. Ondersteund doordi-
verse gemeentebesturen beargumenteerde hij dat de
spoorlijn ca. 800 meter in oostelijke richting moest
opschuiven, zodat het beoogde station dichter bij de
kern van Gronsveld kwam te liggen. Dat scheelde 800
meterextra lopen overeen slechte wegvoorde poten-
tiële treinreizigers en voor het brengen van steenko-
len en granen voorverdertransportdoorleveranciers.
Zijn argumenten werden weggewuifd. Verbetering
van de weg naar het station zou meer soulaas bieden
en goedkoperzijn. Na alle commotie werd hettraject
uitgekozen conform het eerste voorstel, zijnde het
huidige traject. Op 1o april 1860 werd reeds begon-
nen met de grondwerken, dat wil zeggen het aan-
leggen van een aarden baan. Hierop werd eerst en-
kelspoor aangelegd. Voor het tweede spoor kon dan
voor het vervoervan materialen van het eerste spoor
gebruikworden gemaakt. Op Eijsdens grondgebied
moesten ongeveer100 land bouwpercelen worden ge-
kocht om de spoorlijn aan te kunnen leggen. Slechts
voor enkele percelen moest een onteigeningspro-
cedure worden gestart. Het waren voornamelijk de
grootgrond bezitters die het op een procedure lieten
aankomen om daarmee hun opbrengst te verhogen.
Sommige procedures liepen nog door na de inge-
bruikname van de spoorlijn.
De spoorlijn doorkruiste tal van wegen en paden.
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Door het gemeentebestuurvan Eijsden en andere
belanghebbenden zoals molenaars, die in de hele
gemeente graan ophaalden en meel terugbrach-
ten, werd geijverd om op zoveel mogelijk plaatsen
een spoorwegovergang te krijgen. Om de kosten te
drukken wilde de spoorwegmaatschappij uiteraard
zo weinig mogelijk spoorvvegovergangen aanleg-
gen.

Gemiddeld werkten 200 arbeiders gedurende 6 da-
gen per week tijdens de maanden april tot en met
september 1860 aan het Nederlandse gedeelte van
de spoorlijn. ln oktoberwerd de laatste hand gelegd
aan de afwerking van het 11 kilometer lange traject;
op18 oktobervond de oplevering plaats. Met de bouw
van het stationsgebouw in Eijsden was men in mei
1861 begonnen naar een ontwerp van Jean Eijrond,
architectingenieuruit Luik. Op 18 oktober1861 werd
de gehele spoorbaan inclusiefstations en een aantal
bijgebouwen opgeleverd.

Feestelijke openstelling

De officiële openstelling van de spoorlijn Luik-
Maastrichtvond plaats op 10 n0vember1861. Door
de gemeenteraad van Maastricht was daarvoor
1589 gulden beschikbaar gesteld. De meerkosten
werden betaald doorde stad Luik en de spoorweg-
maatschappij. Om 9.00 uur 's ochtends liep de
eerste trein uit Luik Maastricht binnen. De trein
was bevolkt met drie muziekgezelschappen uit
Luik die musicerend door de stad trokken en de
gouverneurvan Limburg een aubade brachten. De
tweede trein liep om 13.30 uurMaastricht binnen.
Met deze trein werd het bestuurvan de spoorweg-
maatschappij en een groot aantal Luikse autori-
teiten aangevoerd. Zij hadden een tussenstop in
Eijsden gemaakt waar zij verwelkomd waren door
de gouverneurvan Limbu rg en enige andere Neder-
landse autoriteiten. Enkele Maastrichtse muziek-
gezelschappen gaven de ontvangst een feestelijk
tintje. ln Maastricht werd het feest voortgezet met
veel muzikale optredens, toespraken en een ban-
ket voor genodigden in de Augustijnenkerk aan de
Kesselskade. Voorde armen van Maastricht waren
800 halve roggebroden beschikbaar gesteld voor
een populatie van 9000 armen. ,s Avonds werden er
meerdere bals georganiseerd. De Maastrichtena-
ren lieten het echter massaal ahw/eten. Mogelijk dat
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het slechte weer van die dag daarbij een rol heeft
gespeeld.
De eerste trein die volgens de dienstregeling reed
vertrok op zondag 24 november1861 om 6.15 uur uit
Luik. De trein deed er45 minuten overom in Eijsden
te geraken, en daarna nog zo minuten om in Maas-
tricht te arriveren, na een tussenstop in Gronsveld.
De trein vertrok weer uit Maastricht richting Luik om
7.40 uur.
De lijn voorzag in een geweldige behoefte. Het
aantal reizigers nam van jaar tot jaar toe. ln het
eerste exploitatiejaar maakten al ruim 350.000
mensen gebruik van deze trein. Vanaf1866 nam
ook het goederenvervoer een enorme vlucht. Per
dag reden 5 goederentreinen met ieder 20 wagons
het traject Luik-Maastricht. Regelmatig werden
ook aan de passagierstreinen goederenwagons ge-
koppeld.

Station Maarland

Het aanleggen van de spoorlijn en de bijbehorende
overwegen, bruggen, stations, seinposten en over-
wegposten heeft heel wat werk opgeleverd voor de
lokale bevolking, hetzij als arbeider bij de aanleg,
hetzij als leverancier van materialen, hetzij als ver-
schaffervan kost en inwoning voor arbeiders van el-
ders. De aanleg heeft natuurlijk ook heel wat hinder
opgeleverd doordat tal van paden en wegen perma-
nent werden afgesloten en veel landbouwpercelen
doorsneden werden, waardoorze moeilijker bereik-
baarwerden ofte klein om ze bedrijfsmatig te kun-
nen exploiteren. Pas bij latere herverkavelingen werd
hieraan tegemoet gekomen. Daartegenover stond
uiteraard de beschikbaarheid van een spoorlijn die
een geweldigvoorspoedige invloed heeft gehad op de
economische ontwikkelingvan Eijsden en dus van de
bevolking.

Tijdens de aanleg van de spoorlijn Luik-Maastricht
was een bewaakte overweg voorzien op de weg van
Maarland naar Oost (nu St.-Jozefstraat). Voor de
overvvegwachters werd daartoe een zogenaamd
Blokhuis (Post) gebouwd, waarin de overwegwach-
ter met zijn gezin kon wonen en werken. De over-
wegwachter bediende de sluitbomen van de over-
weg en de seinen. Het sluiten van de overweg ging
gepaard met het luiden van een bel. Eerst handma-
tiglater mechanisch.



Station Maarland omstreeks
1925. Collectie St. Eijsdens
Verleden nr. 1190.

Het Blokhuis aan de St.-Jozefstraat was gebouwd op
het perceel met kadastraal kenmerk Maarland sec-
tie B nr. 933 en werd omschreven als 'wachthuis en
erf” met een oppervlakte van 250 vierkante meter.
Omstreeks 1902 (dienstjaar1901) werd een bijbouw
gerealiseerd, waardoor het wachthuis werd opge-
waardeerd tot 'station Maarland'. Op de bijbouw,
de openbare wachtruimte, werd dat ook in geschrift
aangegeven: Maarland. Dat betekende dat Maarland
ook als halteplaats in de treinregeling werd opgeno-
men. Passagiers konden nu van en naar Maarland
reizen. ln de volksmond werd niet van 'station' ge-
sproken maarvan 'de halteï Bij de halte konden ver-
voersbewijzen worden gekocht, maarook zogenaam-
de perronkaartjes, waarmee men het recht kreeg op
het perron te komen om mensen weg te brengen of
op te halen.
ln 1938 verloor Maarland zijn status als *stationï
Omstreeks 1960 werden de handmatig te bedienen
slagbomen vervangen dooreen mechanisch systeem
waarmee de bomen automatisch konden worden ge-
sloten. Het wachthuis werd hierdoor overbodig en
viel ten prooi aan de slopershamer.

Noten
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Kent u ze nog?
De kinderen van de 6e klasvan de R.K.-Mariaschool uit1963/1964?

De schoolfoto van de ene helft van de leerlingen van de 6e klas van de R.K.-Mariaschool aan
de Breusterstraat, schooljaar1963l1964 is reeds in Uit Eijsdens Verleden nr. 122 (2011) pag. 28
gepubliceerd. De andere helft is hieronderweergegeven. Zij kregen les van ondenivijzeres Mère
Sophie.

Van links naar rechts staand: 1. Marie-Jose' Piters, 2. Louise Rutten, 3. Marion Gerards, pensionaire, 4. Lilian uan Wanrooij, 5.
Lieke Otten, 6. Rina Partouns, 7. Annie Wolfs, 8.]eanny Haenen, 9. Lilian Steenbergen, 10.]enny Vaessen, pensionaire. 11. Marie-Jose'
Boumans, pensionaire, 12. Hilda Kempener, 13. Maria Wijnands, 14. Marjo Duyckers, 15. Rita Beijers, 16. Tillyjeurissen, 17. Mia Gorissen,
pensionaire en 18. Els Wolfs.
Van links naar rechts zittend: 19.]acqueline Rompelberg, zo. Eliane Brzozowski, 21. Mia van den Heuuel, 22. Hanny van de Weerdt,
23. Henriette Warnier, 24.]ulia Wolfs, 25. Tilla Claessens en 26. Petra Gilissen.

Foto en namen werden verzorgd door Margriet Schroen-Rutten.
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LimburgerCourier(15 mei 1901 toten met 25ju|i 1901)

Verzameld en van com mentaarvoorzien door BèrPachen

EISDEN, 12 Mei. Naar we vernemen hebben onze
beide harrnonieën eveneens ingeschreven tot deelna-
me in de nader uitgeschreven afdeeling voor “Lec-
ture à Vue” bij het concours te Meerssen.

(LK. Woensdag 15 Mei 1901)

Noot: Begin mei besloot de organisatie, om aan het
gewone concours nog een bijkomende wedstrijd
“Lecture à Vue” toe te voegen. Dit betekende dat
naast de normale concourswerken, uiteraard in een
aparte afdeling, een onbekend Werk diende te wor-
den uitgevoerd. De partituren voor dit muziekstuk
werden ter plaatse door de organisatie verstrekt. Het
deelnemende korps diende dit Werk na een minimale
voorbereiding, bijvoorbeeld na een half uur repeti-
tietijd, uit te voeren. Deze Wedstrijd “Lecture à Vue”
Werd ook door de jury beoordeeld.

EIJSDEN, 13 Mei. Maandag a.s. hopen de echtelie-
den M. Warnier en M. Cortlever den dag te herden-
ken Waarop zij voor 50 jaar in het huwelijksbootje
stapten. Dat men deze dag voor de brave oudjes tot
een feestdag make hopen wij gaarne; het Ware al-
thans geen onverdienstelijk Werk.

(LK. Woensdag 15 Mei 1901)

MAASTRICHT. Koninklijke Zangvereeniging
Mastreechter Staar. Zondag jl. (19 mei) heeft in de
zaal der M.S. de loting plaats gehad, regelende de
beurt van optreding in den a.s. Zangwedstn'jd. Opge-
komen Waren ongeveer 150 afgevaardigden.
In de Zangvereenigingen 3e Afdeeling lootte de
“Vriendenkring” te Oost-Maarland de 4de plaats.
(NB. de loting van de andere zangverenigingen
blijft hier verder buiten beschouwing).

(LK. Dinsdag 21 Mei 1901))

MAASTRICHT, 21 Mei. Examen acte lager onder-
Wijs. Geëxamineerd 6 candidaten. Geslaagd de da-

mes H. Sanders, EMH. Schlichtlug, A.M.C. Smite,
EJ .C. Marres, M. Commandeur en G.G.E. van Teef-
felen allen van Eijsden. De examens zijn hiermede
geëindigd. De volledige uitslag der acte-examens in
Limburg is geweest als volgt: van de 95 mannelijke
candidaten slaagden 51 en Werden 44 afgewezen,
van de 93 vrouwelijke candidaten slaagden 52 en
werden 41 afgewezen.

(LK. Donderdag 23 Mei 1901)

EISDEN, 20 Mei. Heden herdachten de echtelie-
den M.Warnier en M. Cortlever den dag Waarop zij
voor 50 jaren in het huwelijk traden. Terecht had
men begrepen dat zoo”n dag niet ongemerkt mocht
voorbijgaan, en een vreugdedag moest wezen voor
de brave oudjes. Eere daarom vooral aan de jonge
dochters uit de buurt, die geenerlei moeite ontza-
gen ten einde den jubilarissen eene verrassing te
bezorgen, getuige en de mooie versieringen èn het
inzamelen van geld voor een cadeau, bestaande
uit twee zeer nette fauteuils en twee sierlijk opge-
smukte hammen. Vöôr dag en dauw Was men reeds
in de weer met het aanbrengen van eerebogen,
guirlandes en lampions, zoodat Voor het ter kerke
gaan, door de jubilarissen, omringd door kinderen
en kindskinderen, alwaar eene H. Mis tot dankzeg-
ging Werd opgedragen, alles reeds in gereedheid
was. Des avonds Werd door de jonge dochters het
cadeau aangeboden; daarna brachten beide harmo-
nieën eene korte serenade en Werd 6t feest besloten
door de z.g. “Crarnignons” die door omstandighe-
den slechts kort konden zijn, ten spijt zeer zeker
van de jonkheid.

(LK. Donderdag 23 Mei 1901)

MESCH, 25 Mei. Bij Kon. Besluit van 10 Mei is
aan de gemeente een buitengewoon subsidie in de
kosten van het lager onderwijs toegekend van f 270.
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EISDEN, 23 Mei. Met genoegen kunnen We mede-
deelen dat van de acht leerlingen der Norrnaalschool
van het Ursulinenklooster alhier er zeven zijn ge-
slaagd voor de betrekking van onderwijzeres. Wel
een sprekend bewijs van de deugdelijkheid dezer
inrichting.

(LK. Zaterdag 25 Mei 1901)
Noot: Het onderwijs bij de zusters Ursulinen stond
Wijd en zijd bekend als zijnde van zeer hoog niveau.
Van heinde en verre kwamen meisjes naar Eijsden
om hier lessen te volgen. Naast de externen telde
het pensionaat rond 1900 een honderdtal internen
Waarvan een groot gedeelte uit Luik en uit Duitsland
kwam (Ontleend aan: M. Kellens, Van meisjespensi-
onaat tot gemeentehuis; een historische schets, pag.
24, in Ursulinencomplex Eijsden, z.p., 1984).

EISDEN, 28 Mei. Ter vervanging van den brigadier-
titulair van de Riet, thans te Valkenburg, is alhier
geplaatst de brigadier-titulair F. Bruins, voorheen te
Maastricht.

(LK. Dinsdag 28 Mei 1901)

EIJSDEN, 31 Mei. In de jongste raadszitting is
besloten tot verhooging van de jaarwedde van den
gemeente-secretaris met f 100.

(LK. Zaterdag 1 Juni 1901)

MAASTRICHT, 3 Juni. Rechtszaken. Voor de ar-
rondissementsrechtbank alhier stond terecht: LK.,
17 jaar te Eysden, beschuldigd van dierenmishande-
ling. Eisch f. 10 of 2 weken hechtenis.
(LK. Dinsdag 4 Juni 1901)

EISDEN, 4 Juni. Tengevolge der benoeming van
den Hooggeboren Heer Graaf de Geloes, burge-
meester dezer gemeente, tot lid der Provinciale Sta-
ten voor het district Meerssen - vacature ontstaan
door het aftreden van den Hooggeb. Heer Baron de
Rosen die voor de herbenoeming niet meer wen-
scht in aanmerking te komen - bracht de Harmonie
St. Cecilia heden avond te zijnen kasteele aan ha-
ren hooggeschatten President eene serenade. Werd
de Edelmogende heer bij monde van den heer H.
gecomplimenteerd met de hooge eer hem te beurt
gevallen, ít district Meerssen vooral werd geluk-
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gewenscht met dezen nieuwen vertegenwoordiger,
overtuigd als men is dat èn Christelijke - èn mate-
rieële belangen aan goede handen zijn toevertrouwd.

(LK. Donderdag 6 Juni 1901)

HEER, 15 Juni. Naar wij met groot leedwezen
vernemen, heeft de Eerw. Heer Meulleners met in-
gang van l Juli a.s. om gezondheidsredenen ontslag
aangevraagd als pastoor dezer parochie. Hij zal zich
metterwoon vestigen in het klooster der EE. Zusters
Ursulinen te Breust-Eysden. Onze parochie verliest
in hem een hooggeachten en inniggeliefden herder.
Zijn onverwacht heengaan treft al zijn parochianen,
zonder onderscheid, diep, en zeer zeker zullen zij
pastoor Meulleners nooit kunnen vergeten, die door
zijne voortreffelijke en beminnelijke eigenschappen
aller harten heeft veroverd.
Hoe gaarne de parochie haren herder had behouden,
behoeft nauwelijks gezegd. In het klooster te Breust
Wacht den Eerw. Heer Meulleners eene aanmerkelijk
lichtere taaken eene sobere werkkring in s,Heeren
wijngaard. Moge het hem gegeven zijn aldaar nog
eene lange reeks van jaren een rustig leven te geme-
ten, deze is zeker de hartewensch van al de parochi-
anen te Heer.

(LK. Dinsdag 18 Juni 1901)

MEERSSEN, 29 en 30 juni. Meerssen,s groote
Muziekwedstrijd. Had men reeds lang van deze
in Limburg nog niet plaats gehad hebbende feesten
iets grootsch verwacht, onze verwachting is verre
overtroffen. Sinds dagen hadden allen de handen
aan het Werk geslagen om onze plaats een feeste-
lijk aanzien te geven, om ons fraai gelegen dorp in
een feestgewaad te doen prijken, zooals Meerssen
dit nooit gekend had. Begunstigd door een heerlijk
Juni weder nam het groote concours voor de fanfa-
regezelschappen Zaterdag een aanvang. De drukste
dag echter was Zondag als wanneer de Wedstrijd der
Harmoniegezelschappen zou plaats hebben. Evenals
gisteren werden de deelnemende vereenigingen aan
het gemeentehuis ontvangen en Werd aan de HH.
Presidenten en Directeuren de eerewijn aangeboden,
Waarna de goed geslaagde monster-uitvoering van
de feestmarsch “Marsana”, gecomponeerd door den
heer De Pauw, Werd uitgevoerd. Door den Ed. heer
de Ras, eerepresident der feestcommissie, lid der 2e
Kamer, Werd een hartelijk Woord van dank gericht
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tot de vereenigingen die aan den Wedstrijd deelna-
men. Hierna trok men naar het feestterrein etc. . ln
de Eerste Afdeeling kwamen uit: Eijsden “St Ceci-
lia” en Eijsden “Oude Harmonie”. Verplicht nummer
“Ma Patrie” Ouverture Classique PL. Langlois. Etc.
Eene buitengewone groote drukte heerschte thans in
ons dorp, veel drukker dan gisteren. De uitslag die in
spannende afwachting werd afgewacht Was als volgt
etc. in de lc Afd. le prijs (met algemeene stemmen)
“St Cecilia” Eijsden, Ze prijs “De Oude Harmonie”
Eijsden. Etc.
Een prachtig vuurwerk sloot het goed geslaagde
concours af. Aan de feestcommissie mag een woord
van dank niet onthouden worden. Dank aan de hee-
ren Juryleden die door hunne onpartijdigheden zich
ieders achting hebben verworven en ten slotte dank
aan allen, die het hunne er toe hebben bijgedragen
voor het welslagen der feesten (N.B. de uitslagen
van de andere deelnemers blijft hier buiten beschou-
wing).

(LK. Dinsdag 2 Juli 1901)

BREUST-EYSDEN, 5 Juli. Een gelukkig denk-
beeld hebben de Eerwaarde Zusters Francicanessen,
bijgestaan door de Hooggeboren Gravin de Geloes
gehad, door te besluiten alhier eene zoogenaamde
Crèche, bewaarplaats voor kleine kinderen, op te
richten. Daarin zullen aangenomen worden kinde-
ren, die beginnen te loopen, tot den leeftijd van 4
jaren voleindigd; zij zullen daar verzorgd worden
van af 8 uur cs morgens tot 7 uur “s avonds, voor
de som van 10 cent per dag. Ook kunnen daar be-
waakt worden grootere kinderen tot den leeftijd van
7 jaar, buiten de gewone schooluren. Op deze wijze
zal menige huismoeder beter voor haar gezin en hare
huishouding kunnen zorgen, of deelnemen aan den
arbeid op het veld. Deze Crèche zal geopend worden
15 Juli a.s. Voor dien tijd reeds kan men de kinderen
laten inschrijven of nadere inlichtingen bekomen bij
de Eerwaarde Moeder Overste te Breust.

(LK. Zaterdag 6 Juli 1901)

(Ingezonden) Concours Meerssen.
Den bezoekers heeft het stadje Meerssen een paar
genotvolle dagen bezorgd. De overheerlijke muziek
van fanfares en harmonieën Wekte op tot genieten.
Tal van muziekgezelschappen hebben hunne moei-
te bekroond gezien met goud of zilver; andere zijn

L

teleurgesteld naar huis gegaan. Teleurgesteld, ja _
wijzer, neen. De heeren juryleden maakten bekend:
lste prijs dié fanfare, 2de prijs die harmonie, met al-
gemeene stemmen - met 4 van de 6 stemmen enz.
enz. Is de ondervinding op 't concours te Meerssen
opgedaan, Wel van eenige blijvende waarde voor een
muziekgezelschap? Wat heeft een muziekgezelschap
er aan, als het niet zijne fouten aangewezen krijgt?
Hoeveel corpsen gaan met de overtuiging huis-
waarts, dat zij in hun oog minstens zoo goed voldaan
hebben, misschien beter dan een, dat den palm der
overwinning wegdroeg! Zie, dat werkt teleurstellend
en ontmoedigend. Het doel moet toch wezen, de mu-
ziekcorpsen te verbeteren. Hoe nu verbeteren, als de
wonden niet aangewezen worden? Wat helpt het den
zieke, als de geneesheer hem zegt: “Man je bent ziek
- ga naar huis, maar medicijn geef ik je niet.” Ik heb
Wel eens in Limburg melkwedstrijden bijgewoond,
waar ook kampvechters en kampvechtsters tegen el-
kaar in het strijdperk traden. Na afloop reikt evenwel
de Jury zoowel den bekroonden als teleurgestelden
een puntenlijstje uit - zwart op wit - Waarop ieder
zijne fouten kan aflezen. Zoo moest ook een muziek-
concours ingericht Worden, dunkt me. Dan bereikte
men zijn doel. Wat dunkt u, muziekgezelschappen in
Limburg vooral, zou dit doel te bereiken zijn? Wie
heeft den moed om verder op zoo”n idée in te gaan
of er een beter voor in de plaats te stellen. “Du choc,
des opinions jaillit la verité.” X.

(LK. Zaterdag 6 Juli 1901)

(advertentie) Bekendmaking. Het bestuur der Oude
Harmonie te Eijsden maakt bij deze bekend dat de
aan de Oude Harmonie op het concours te Meerssen
toegekende 2de prijs, 1ste Afdeeling geweigerd is.

(LK. Zaterdag 6 Juli 1901)

(advertentie) Dankbetuiging. Hiermede betuigen
Wij aan allen zonder onderscheid innigen dank voor
de talrijke blijken van deelneming, ondervonden bij
de ziekte, het overlijden en de begrafenis van den
Zeer Eerwaarden Heer J. H. Lud. Van Oppen, oud
Deken van Gulpen. Namens de familie, W. Stassen,
pastoor. De plechtige zesWekendienst zal plaats heb-
ben in de parochiekerk van Breust-Eijsden, Dinsdag
16 Juli om 9 ure.

(LK. Zaterdag 6 Juli 1901)
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Noot: Deken Van Oppen, rector in het Ursulinenkloos-
ter, Werd begraven op het kerkhofje van de zusters Ur-
sulinen in het park bij het huidige gemeentehuis.

(correspondentie) Aan de inzenders van ingezon-
den stukken over het oordeel der Jury te Meerssen
zij medegedeeld, dat Wij geen enkel artikel daarover
meer opnemen. Behalve de gepubliceerde stukken,
daarop betrekking hebbende, ontvingen Wij er nog
verschillende Waarin veel Wordt geïnsinueerd en
meer beweerd dan bewezen, meer zelfs dan Waar-
schijnlijk bewezen kan Worden.

(LK. Dinsdag 9 Juli 1901)

Belastingambtenaren. Bij min. Res. ddo. 9 dezer is
met ingang Van 1 Augustus a.s. verplaatst de ambte-
naar Timmer J. kommis Se klasse van Eijsden naar
Hillegersberg (Directie Rotterdam).

(LK. Zaterdag 13 Juli 1901)

Het Concours te Meerssen. Wij laten hier volgen
het oordeel der Jury bij het te Meerssen gegeven
concours van dillettanten, Harmonie- en Fanfare
Gezelschappen. Echter alleen het algemeene oordeel
der Jury en niet hare kritiek over de verschillende
onderdeelen van gezelschap of uitvoering. “Ceci-
lia Eysden”. “ In een Woord een voortreffelijk en
prachtig corps, bepaald een genot om te hooren.”
Na veel lof komt eindelijk het volgende oordeel:
“Dit gezelschap zal de gevreesde concurrent voor de
Limburgsche Concoursen zijn.” “Oude Harmonie”
Eysden. Ook een flinke Harmonie met uitnemende
krachten.'”De Jury gelooft echter, dat met de voor-
handen elementen veel meer te presteeren is”.

(LK. Donderdag 18 Juli 1901)

EIJSDEN, 19 Juli. Door Wijlen den Pastoor-Deken
J .H.L. van Oppen is gelegateerd aan het Roomsch
Katholiek kerkbestuur te Breust de som van f. 1100
en aan het R.K. parochiaal armbestuur aldaar de som
van f 400.

EIJSDEN, 19 Juli. Andermaal mocht ons dorp de
eer hebben, dat een der zonen van eene geachte fa-
milie alhier, de EerW. heer P. Schmitz, van de orde
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der Oblaten, zijn eerste H. Misoffer in onze gemeen-
te opdraagt. Het geheele dorp Was in feestdos. De
jonkheid had haar best gedaan om huis en straat en
kerken te versieren. Afgehaald door de EerW. Gees-
telijkheid, het Zangkoor van Breust en de beide Har-
monieën, Werd ZE. onder de vreugdetonen van zang
en muziek ter kerke geleid. Onder de H. Mis hield de
E. Heer Rector eene treffende feestrede. “s Narnid-
dags bracht de Jonkheid haar cadeau, een prachtig
Missaal en brachten de beide Harmonieën eene se-
renade, Waarbij namens hare leden de Eerwaarden
jongen Priester en zijne geachte familie Werd geluk-
gewenscht.

(LK. Zaterdag 20 Juli 1901)

Noot: De familie Schmitz is afkomstig uit Aken.
Volgens het Bevolkingsregister van Eijsden (1880-
1900) vestigde het gezin Schmitz, ouders met vier
kinderen, zich op 12 oktober 1895 in Eijsden. Zij be-
trokken het herenhuis Kerkstraat 94 (nu huisnummer
14). Vader Leonard Hubert Schmitz, rentenier, Werd
op 29 december 1839 in Aken geboren. Hij overleed
in Eijsden op 23 november 1910. Hij Was tweemaal
gehuwd. Eerst met Margaretha Hubertina Esser,
daarna met Anna Maria Margaretha Johnen. Uit het
eerste huwelijk sproten twee kinderen: Anna Maria
Catharina Schmitz (ongehuwd, overleden te Eijsden,
ouderlijk huis in de Kerkstraat op 26 juli 1952) en
Peter Maria Jozef (Peter) Schmitz, geboren te Aken
op 9 maart 1877. Uit het tweede huwelijk sproten
eveneens twee kinderen: Maria Elisabeth Schmitz
(geboren te Aken op 8 april 1888 en overleden te
Eijsden op 23 juni 1897) en Frans Schmitz (geboren
te Vaals op 13 maart 1890; hij Woonde met zijn echt-
genote rond 1950/1960 een aantal jaren in de riante
villa aan de Prins Hendrikstraat 29 te Eijsden).
Peter Schmitz bezocht het klein seminarie, het ju-
nioraat “Sankt Karl” van de paters Oblaten in huize
Ravensbosch te Valkenburg. Kort nadat de familie
Schmitz zich in 1895 in Eijsden vestigde werd Peter
op 14 augustus als novice aangenomen te Sint-Gerlach
in Houthem-Strabeek. Hij deed professie op 15 augus-
tus 1896. Daarna vervolgde zijn studies aan het groot
seminarie te Luik Waar hij op 7 juli 1901 tot priester
Werd gewijd. Nadat hij op zondag 14 juli 1901 in de
parochiekerk van Breust-Eijsden zijn Eerste Heilige
Mis opdroeg vertrok hij naar Ceylon, nu Sri Lanka,
Waar hij leraar werd aan een college in de hoofdstad
Colombo. Hier leidde hij ook een zangkoortje, Waar-
mee hij de liturgische diensten opluisterde.



Pand Kerkstraat 14 te Eijsden. Hier woonden de ouders
vanpater Schmitz. Collectie St. Eijsdens Verleden nr.
5542.

In 1911 Werd hij als eregast ontvangen door de
Duitse kroonprins, die een vakantietrip maakte langs
enkele landen van Zuidoost Azië. In 1916 Werd hij
benoemd in de vice-provincie der paters Oblaten te
St. Henry-Belleville in Illinois, U.S.A., een gebied
dat Wel 10 staten omvatte. Hij was hier pastoor in
Richfield/Minneapolis. Tijdens Zijn pastoraat maak-
te de parochie zowel materieel als ook op geestelijk
gebied een grote vooruitgang door. Met zijn Werk
verwierf hij hoog aanzien. In 1932 vertegenwoor-
digde hij de vice-provincie van Belleville op het 22e
Generale Kapittel te Rome. Peter Schrmtz overleed
op 22 mei 1956 te Sisseton South Dakota U.S.A.

(Met dank aan wijlen pater Pierre Souren OMI. Mis-
sionaris Oblaat van Maria Ravensbosch Valkenburg
aan de Geul; aldaar overleden op 24 juni 2011).

EIJSDEN, 19 Juli. Een drietal weken duurt de ker-
senoogst reeds, en Waarschijnlijk zal het nog een
veertien dagen duren, eer alles verhandeld is. On-
danks de massa”s, die van hier en omstreken aan-
gevoerd Worden, zijn de prijzen tamelijk gebleven,
lopende van 30 tot 15 frank de 100 kilo. Elken avond

worden acht à tien wagons voor Engeland geladen,
zestig tot tachtig duizend kilo”s. Gemiddeld plukt
een man tachtig kilo per dag, zoodat het plukken da-
gelijks een duizend man werk geeft.

(L.K. Zaterdag 20 Juli 1901)

EIJSDEN, 22 Juli. Door omstandigheden een beet-
je laat, had gisteren ten kasteele van haren Voorzit-
ter, den Hooggeboren Heer Graaf de Geloes, de re-
ceptie plaats van de Harmonie “St. Cecilia” wegens
het behalen van den len prijs met algemeene stem-
men in de 1e afdeeling bij het nationaal concours te
Meerssen.Tegen half zes toog men met muziek naar
het station, teneinde aldaar haren wakkeren Direc-
teur, den Heer A. Bossy af te halen. Na “t spelen van
de “Brabaçonne” en het “Wien Neerlandsch bloed”,
Werd hij onder aanbieding van een prachtigen ruiker
bij monde van den Heer C. in prachtige bewoordin-
gen gelukgewenscht met den behaalden triomf. In
enkele doch pittige woorden bedankte de heer Bossy
heeren bestuurs- en Werkende leden voor de hulde
hem gebracht. Thans ging Lt in optocht naar “t lokaal,
vanwaar men onder vroolijke tonen der muziek te
kasteele toog, alwaar den dapperen overwinnaars ter
eere een heerlijk feestbanket was aangericht, in de
open lucht, “t geen zeker den goeden eetlust geens-
zins schaadde. In eene sierlijke toespraak wenschte
de Hooggeb. Heer Graaf de Geloes, Directeur, Be-
stuurs- en werkende leden hartelijk geluk met het
schitterende succes, bedankte hen voor de vele opof-
feringen, welke men zich had getroost; als belooning
en herinnering aan de behaalde overwinning, ont-
ving de Heer Bossy een prachtig gouden horloge.
De Heer Directeur op zijne beurt bedankte namens
Bestuurs- en Werkende leden den edelen President
en de Hooggeb. Vrouwe Gravin voor den krachtigen
moreelen - zowel als financieelen steun steeds hun-
nerzijds ondervonden. Gedurende het souper Werd
men aangenaam verrast door de “Cramignons” der
jonkheden van Eisden en Caestert. Intussen was de
tijd gekomen om naar “t lokaal terug te keeren, “t
geen met verlof van den Heer Burgemeester met
“Cramignon” gepaard ging om alsdan volgens echt
burgervaderlijke vermaning “als muisjes zo stil”
huiswaarts te gaan. Zoo eindigde in volmaakte har-
monie dit schoone feest.

(LK. Donderdag 25 Juli 1901)
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Heren uit
Eijsden en
Gronsveld .

op retraite in
Spaubeek,

15 december
1955*-

Liefstg
geestelijken
en een hond

waren nood-
zakelijkom
de heren het
rechte pad te

wijzen.
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Kent u ze nog?
De mannen van Eijsden en Gronsveld die in 1953 op
retraite gingen in Spaubeek?

“Op retraite gaan, was in de periode 1900-1970 heel gebruikelijkvoorkatholieke mannen en vrouwen. Groepsge-
wijswerden ze een aantal dagen ondergebracht in een kloosterwaarze in rusten afzonderingonderleidingvan
geestelijken het leven konden overdenken. Drie dagen bidden, biechten, contemplatie en de onvermijdelijke
donderpreken moestvan hen weerweerbare mannen en vrouwen maken die metvoldoende Godsvrucht hun rol
in gezin en maatschappij konden vervullen. ln Eijsden verzorgden de Dochters van de Heilige Maagd retraites
voorvrouwen. Mannen konden terecht in Spaubeek (Moorheide) bij het retraitehuis Sint-lgnatius van de paters
Jezuïeten (1925-1942; 1947-1968).

._.f _ _. >' ~Ã v. ,_›_~
:___2...'T'WFinn:-,\§.J.M'If'äf„?..r_ :k_fi; f_. r , v._" ...av- . c. 3,' <.›vfikuf
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1.Sjeng van Thoor,z. P, 3. Mathieu Henssen uit Laag-Caestert,4.
Sjang Gorissen uitGronsueld, 5. ?. 6. Kapelaan Haanen van Breust,
7. Wolfs (koster), 8. Hubert Broers uit Eijsden (wethouder en loco-
burgemeester), 9. Mathieu Martin uit Gronsveld (postbode), 10.i '

_ Bèr Huls uitOost,11.jefGoessens uit Rijckholt,12.)ean Caelen uit
`

l
Rijckholt, 13. Lambert Pinckers, 14. Vícjaspars uit Gronsveld (eigenaar
electronicawinkel), 15. ?, 16. Sjeng Goessens uitGronsueld (lid bestuur
van de Boerenleenbank), 17. Leo van Caldenborgh uit Gronsveld

_ (kantonnier),18. Sjeng Debeij (voorzitter KOH van Eijsden), 19. Louis
Debeij (landbouwer) , zo. Philippens, 21.2, 22. Schwanen (kleermaker),
23.jefPricl<aertz(loodgieter), 24. Braeken, 25. Guus van den Boorn uit
Gronsveld (kruidenier), 26.jacques Houben uitGronsueld (kantonnier),
27. ?, 28. 2, 29 Nandus Partouns (loodgieter),30.Crousen,31.?, 32. ?,

FOtO en namen Werden Verzorgd door Colla AlbertS Uit 33.]efuanCaldenborgh uit Gronsveld,34.SjengAarts uit Rijckholt,
Gronsveld. 35.?,36.?,37.?,38. ?,39.?,4o.?,41.?,42. 9,43. ?,44.?,45. ?,46.?
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Overde Stichting
Eijsdens Verleden

De Stichting Eijsdens Verleden werd in 1975 opge-
richt met als doel het bevorderen van het historisch
onderzoek betreffende Eijsden.
Binnen de Stichting zijn zeven werkgroepen actief:

Werkgroep Redactie

De Werkgroep Redactie is verantwoordelijk voor de
uitgave van Uit Eijsdens Verleden [ISSN 0920-39151.
De bedoeling is dat 3 à 4 keer perjaareen nummer
verschijnt. Het eerste nummer verscheen in 1977.
Daarnaast assisteert de Werkgroep Redactie bij het
uitgeven van boeken over Eijsden die onderverant-
woordelijkheid van de Stichting Eijsdens Verleden
worden uitgegeven.
Momenteel bestaat de Werkgroep Redactie uit; Guy
Schroen, Treesjacobs en Henk Boersma (voorzitter).

Werkgroep Collecties

De Werkgroep Collecties beheert en ontsluit de col-
lecties van de Stichting Eijsdens Verleden. De collec-
ties bestaan met name uit boeken, tijdschriften, ar-
tikelen, archieven van derden, bidprentjes, foto's en
historische voorwerpen. De Werkgroep streeft ernaar
de collecties uitte breiden. Op dit moment omvatten
de diverse collecties enige duizenden voorwerpen.
Momenteel bestaat de Werkgroep Collecties uit: Bèr
Pachen en PierreTheunissen (voorzitter).

De Werkgroep Beheer Fotocollectie

De Werkgroep Beheer Fotocollectie, digitaliseert en
ontsluit de collectie foto”s van de Stichting Eijsdens
Verleden. De collectie omvat inmiddels enige dui-
zenden foto*s die met name gebruikt worden voor
het illustreren van Uit Eijsdens Verleden en voor het
inrichten van tentoonstellingen.
Momenteel bestaat de werkgroep uit: PierreTheunis-
sen (voorzitter), Bèr Pachen, Annie Aarts-Crousen,
Marie-Annevan derCruijs, Bert Schutte, Miep Claes-
sen en Theo Geurten.

Werkgroep Toponiemen

De Werkgroep Toponiemen legt de benamingen vast
die door de eeuwen heen voor huizen, wegen en lan-
derijen werden gebruikt en lokaliseert deze op (ka-
daster)kaarten. Het is de bedoeling dat op termijn
hierovereen publicatie verschijnt.
Momenteel bestaat de werkgroep uit: Tonnie Spau-
wen (voorzitter), Pierre Theunissen,Jacques Warnier
en Pierrejeukens.

Werkgroep Bidprentjes

De Werkgroep Bidprentjes verzamelt en inventari-
seert bidprentjes van met name in Eijsden overleden
personen en van Eijsdenaren die elders overleden
zijn. De gegevens op de bidprentjes worden gebruikt
voor genealogisch onderzoek.
Momenteel bestaat de werkgroep uit: Miep Claessen
en Margriet Schroen-Rutten.

Werkgroep Website en PR

De Werkgroep Website en PR onderhoudt de website
van de Stichting Eijsdens Verleden en de contacten
met de pers en personen die geïnteresseerd zijn in de
geschiedenis van Eijsden.
Momenteel bestaat de werkgroep uit: Guy Schroen,
Miep Claessen en Bert Schutte.

Werkgroep Onderzoek- en publicatiebegelei-
ding

De Werkgroep Onderzoek- en pu blicatiebegeleiding
helpt personen opweg die geïnteresseerd zijn in 0n-
derzoek naar het rijke verleden van Eijsden en helpt
hen bij het vastleggen van hun resultaten.
Momenteel bestaat de werkgroep alleen uit: Henk
Boersma.

De werkgroepen komen meestal op woensdagavond
van 19.30-22.00 uur in de even weken bij elkaar in
de ruimten van de Stichting Eijsdens Verleden in het
voormalige gemeentehuis (Ursulinenklooster) te
Eijsden. Interesse voor een van de activiteiten? We
verwelkomen u graag!
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Aan den lezer

Dl n ène café is d' n aandere neet.
Een eeuw cafégeschiedenis in Eijsden

Henkj.L.M. Boersma, Begravingen van protestanten
in Eijsden vanaf1858. De aanlegvan de protestantse
begraafplaats aan de Caestertstraat en de
inrichtingvan de grafl<eldervan de familie Franck

Annie Aarts-Crousen, Pater Pierre C rousen (1 908-1970)

Bèr Pachen, De Mariakapellen van Maarland

Henkj.L.M. Boersma, 1501aarStati0n Eijsden (1861-2011)

Margriet Schroen-Rutten, Kent u ze nog? De kinderen
van de 6e klas van de R. |<.-Mariasch00| uit 1963/1964?

Bèr Pachen, LimburgerCourier
(15 mei 1901 toten met 25ju|i 1901)

Colla Alberts, Kent u ze n0g?De mannen
van Eijsden en Gronsveld die in 1953 op retraite
gingen in Spaubeek?
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