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Aan den lezer

Met hetverschij nen van het proefschrift Eijsden, een urijheid met Luikse stadsrechten van Hans van Hall
op7 oktober2011 is een belangrijke leemte in de geschiedenis van Eijsden opgevuld. Dejonge
doctorwist een alleen voor specialisten in onderzoekte nemen periode (1300-1550) in klare taal te
vatten en voorwat betreft Eijsden in nieuwe inzichten vastte leggen. De Stichting Eijsdens Verleden
feliciteert Hans (oud-bestuurslid van de Stichting) ookop deze plaats met het behaalde resultaat. ln

dit nummervan Uit Eijsdens Verleden is de samenvattingvan dit proefschrift opgenomen. Het boek is

uiteraard te koop voor iedereen waarvoorde samenvatting naar meer smaakt.

Mariadorp is in het begin van de twintigste eeuw
ontstaan als woon kolonie voor de arbeiders van de
Zinlwvitfabriek in Eijsden. Het buurtschap kreeg een
geheel eigen identiteit met een groot ontwikkeld
gemeenschapsgevoel. Hetvoornemen om te komen
tot de bouwvan een eigen kerk leidde in 1951 binnen
de gemeenschap tot de oprichting van het cabaret-
ensemble Kunst naar Kracht. Met het doen van uitvoe-
ringen hoopte men de bouwkas te kunnen spekken.
Echter nog voor de kerk in 1960 in gebruik kon wor-
den genomen was het gezelschap geruisloos opge-
lost in de nieuwe tijd. De onuitwisbare herinneringen
zijn gebleven en voor de toekomst vastgelegd door
Tino Huijnen.

Niet iedereen van Eijsden was werkzaam bij de Zink-
wit ofvoorzag als landbouwer offruitteler in eigen
onderhoud. De Radium, KNP, en wat verder weg
Pied-Boeufen de diverse mijnen waren ook in trek.
Een klein contingent Eijsdenaren vond werk bij Lauf-
fer Frères in Hermalle (B), producent van onder an-
dere hoogwaardige staalproducten. ln het artikel van
Sen/é Aarts leestu waarom.

Onderwijs is weliswaarvan alle tijden, maarwas vroe-
ger niet voor iedereen weggelegd. Vóór ca. 1800 was
het lager onderwijs meestal in handen van de koster
ofde kapelaan, die tevens school hield. Vanafhet
midden van de 17de eeuw werd van overheidswege
bepaald datde kinderen van Eijsden verplicht waren
om school te gaan bij de protestantse schoolmeester
ter plaatse. Daardoor nam het schoolbezoek aan-
zienlijk af. Na de komstvan de Fransen aan het einde
van de achttiende eeuw kwamen openbare scholen
tot stand met ondervvijzersdie daartoe een opleiding

hadden genoten. Pas veel laterwerd de schoolplicht
ingesteld. De onderwijzers die in Eijsden werkzaam
zijn geweestwaren niet allen het voorbeeld dat men
van hen zou verwachten, zo blijkt uit de bijdrage van
ondergetekende.

Henk Boersma, voorzitterWerkgroep Redactie SEV

Reacties op UEV123

De lezers van UEV wisten nog een aantal personen te
identificeren van de foto van de retraitegangers uit
1953 (UEV123, pag. 40):
nr. 3: Tossanus Richelle (fruitteler, Breustermolen,
Hoog-Caestert)
nr. 20: Arnold JozefHubert Philippens (werknemer
PLEM)
nr. 36:]05ephus Antonius Hubertus (Sjef) Huijnen
(landbouwer, Kruisstraat1, Hoog-Caestert)
De gegevens werden aangereikt door Tino Huijnen
uit Eijsden (3 en 36) en doorG. Philippens uit Maas-
tricht(2o en 36).

Op de pagina's 7 en 17 (UEV123) is de boom op de
protestantse begraafplaats perabuis geïdentificeerd
als zijnde een treurwilg. Het is echtereen treures, zo
lietjanjanssen (Eijsden) ons weten.
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Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten
Een rechtshistorische schets van de ontwikkelingvan een Minderstadt tussen
Maas en Rijn (ca. 1300-ca. 1550)

Op vrijdag7 0kt0ber2011 verdedigde Hans van Hall, archivaris bij het Regionaal Historisch Centrum
Limburg (Maastricht) en bij het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (Maastricht), met succes
zijn proefschrift Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten, terverkrijgingvan de graad van doctor
aan de Universiteit van Maastricht. Een zeer ruim aantal geïnteresseerden was in de aula van de
universiteit aan de Minderbroedersberg te Maastricht aanwezig 0m hem te ondersteunen tijdens het
academisch uurdat hem daartoe was gegeven. Uiteraard was 00k een grote delegatie van bestuur
en medewerkers van de Stichting Eijsdens Verleden present op deze voorde geschiedvorsingvan
Eijsden belangrijke dag. Daarenboven is Hans (geboren te Roosendaal en Nispen, maarjarenlang
te Eijsden woonachtig in de Wilhelminastraat, waarzijn vadereen notarispraktijkvoerde) zeker
geen onbekende onderde lezers van Uit Eijsdens Verleden. Regelmatig publiceerde hij in dit blad
over regionaal- en rechtshistorische onderwerpen. ln de periode 1977-1996 was hij bestuurslid van
de Stichting Eijsdens Verleden en maakte hij deel uit van de redactie van Uit Eijsdens Verleden. Met
zijn studie is een grote leemte in de kennis overEijsden in een moeilijktoegankelijke periode op
uitstekende wijze beschreven.

De vraag die centraal staat in zijn rechtshistorische Hans van Halltijdens de
studie naarde ontwikkelingvan Eijsden in de periode promotieplechtigheid.
1300-1550 is: 'Was Eijsden in de uiterste zuidwesthoek uan
de Nederlandse provincie Limburg een stad, een dorp ofgeen
uan beide? Op basis van rechtsregels en rechtsprak-
tijk, in combinatie met ruimtelijke, demografische
en sociaaleconomische aspecten, concludeert Hans
van Hall dat Eijsden als een stadje - een Minderstadt
-kan worden beschouwd. Eijsden is exemplarisch
voortal van stadjes die in de Late Middeleeuwen door
diverse landsheren zijn gesticht in het politiek fel
betwiste gebied aan weerskanten van de Maas. Zo
verleende de prinsbisschop van Luik privileges aan
Eijsden die ontleend zijn aan het stadsrechtvan Luik.
Het zogenaamde Vrijheidsboekvan Eijsden legt hier-
van getuigenis af.

Het proefschriftvan Hansvan Hall is een zeerwel kom
vervolg op het in 1986 verschenen proefschrift van
onze plaatsgenootjan Hartmann De reconstructie uan
een middeleeuws landschap. Nederzettingsgeschiedenis en
instellingen uan de heerlijkheden Breust en Eijsden bij Maas-
tricht (102-10e eeuw), Assen/Maastricht 1986 (Maas-
landse Monografieën deel 44 [lSBN90-232-2201-61.
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Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten
(samenvatting)

ln dit proefschrift is de volgende hypothese onderzocht: De kern van hettegenwoordige Eijsden was in de
Late Middeleeuwen en het begin van de Nieuwe Tijd een vrijheid. Daarbij wordt een aan een stedelijke nederzetting

verwante territoriale rechtskring verondersteld, met aan Luik ontleend recht.
De vrijheid Eijsden hield in dat binnen dit gebied een andere rechtsorde gold dan in het omringende

platteland; zij week althans op een aantal punten afvan het geldend recht in de rest van de

heerlijkheid.
De te beantwoorden vraagwas ofde rechtsorde van de vrij heid Eijsden dusdanig afwijkend was dat

we van een stedelijke, ofaan het stedelijke verwante, rechtskring kunnen spreken.
Ook dorpen kunnen, in elkgeval in aanzet, een afzonderlijk rechtsgebied, een territoriale rechtskring

vormen. Dorpen als ressort waarbinnen het asielrecht gold, met bepalingen over het recht van

uitlevering, kwamen voor. Strafbepalingen voorvechtpartijen binnen de dorpsom heining, afivij kend

van die daarbuiten kwamen nog meervoor. Bouwen onderhoud van een wal en gracht rondom een
dorp eisten eveneens aparte rechtsregels. Het zijn zaken die ook allemaal binnen de vrijheid Eijsden

werden aangetroffen.

Maar andere rechtsregels zoals afwijkend erfrecht,
schatvrijheid, een vaste cijns voor poortgoed, vrijdom
van keurmede, afivijkende bepalingen met betrek-
king tot de tweekamp, wijzen op een verdergaande
ontwikkeling. Veel daarvan bleekte vinden in hetvrij-
heidsboek.Aanvankelijketwijfelsoverde authentici-
teit konden worden weggenomen. Hetvrijheidsboek
is zeer oud, dateert in zijn oorspronkelijke vorm uit
1321, en vormt een belangrijke bron voorde rechten
van devrijheid Eijsden.
Het vrijheidsrecht, dat blijkens de vele verwijzingen
ernaar in het schepenbankarchiefwaarlijk levend
recht vertegenwoordigde, maakt dat binnen de vrij-
heidsgrens van meerdan alleen de aanzet van ofeen
gedeeltelijk ontwikkelde rechtskring kan worden
gesproken. De vrijheid Eijsden was een volledig zelf-
standige territoriale rechtskring die juridisch was y
losgemaakt van het platteland. Binnen de vrijheid 'b wwf'L" a “trek j “w

gold het vrijheidsrecht en nog slechts subsidiair het h` N" w-

landrecht. Belangrijke onderdelen van dit geldende
en toegepaste recht blijken te zijn ontleend aan het
Luikse recht.
De verheffing van het handelsplaatsje Eijsden tot
zelfstandige rechtskring lijkt bijzonder veel op de
vorming van een stedelijke rechtskring. Er zouden

Hans van Hall
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geen bezwaren bestaan om van een dwergstadje te
spreken.
Allerlei stedelijke kenmerken bevestigen dit. Tot het
zogenoemde “gecombineerde stadsbegrip, behoort
een gehele keten van stedelijke kenmerken. ln deze
Datenkette participeert in de vrijheid Eijsden, behalve
een sterk afwijkend aan het Luikse ontleend recht, en
een orgaan - de schepenbank - dat zelfstandig rech-
terlijke, regelgevende en bestuurlijke taken uitoe-
fent, een hele reeks schakels. Eén ervan is dat de vrij-
heid Eijsden werd bewoond door poorters als meest
kenmerkende groep bewoners conform stedelijke
gemeenschappen elders. Ook in de plaatselijke eco-
nomische en geografische omstandigheden is een
aantal aanknopingspunten te vinden voor verdere
stedelijke kenmerken.
Handel en scheepvaart over het gehele bevaarbare
gedeelte van de Maas, van het huidige Charleville-
Mézières in Frankrijk tot Dordrecht in Holland, als-
mede een regionale marktfunctie, waren voorde vrij-
heid Eijsden van importantie. Nijverheid speelde een
geringere rol. Topografisch was kenmerkend dat de
vrijheid, die een oppervlakte omvatte van ongeveer
20 hectare, was omwald en omgracht, waarmee aan
de behoefte tot beschutting en symbolische afbake-
ning werd voldaan. De bebouwingsdichtheid was, in
1619 althans,driekeerzo groot alsin de aangrenzen-
de dorpen. De gesloten, enigszins stads aandoende
bebouwing omvatte onderandere een schepen ban k,
gasthuis, scheepswerfies en gebouwen voor de op-
slagvan voorraden zoals zinkerts (kalmijn). Een cen-
traal gelegen brede straat die de vrijheid in tweeën
deelde, moet als marktplaats hebben gediend. Op-
pervlakte, aantal huizen en bewoners zijn die van
een klein stadje. Opvallend is dat de bouwperiode
van de kerk, die een aanzienlijke inspanning moet
hebben gevergd, min ofmeer synchroon liep met de
totstandkomingvan de vrijheid. De bezegeling door
de schepen bankweek afvan naburige dorpsschepen-
banken.
Andere schakels binnen de keten zijn afte leiden uit
enkele specifieke rechtsregels binnen het vrijheids-
boek. De inperkingvan de gerechtelijke tweekam p in
de vrijheid Eijsden beteugelde een bewijsmiddel dat
doorzijn onvoorspelbaarheid niet acceptabel was in
een naar rechtszekerheid strevende, van handel af-
hankelij ke gemeenschap. Het dragen van stenen als
strafvoorscheldende vrouwen verschafte informa-
tie over het door hen afte leggen traject en daarmee
overdeomvangvan de vrijheid. Hettoegepaste gast-

Uit Eijsdens Verleden nr. 124

recht als verkorte gerechtelijke procedure voor niet-
ingezetenen droeg bij aan een efficiënte rechtsgang
in een deels van 'buitenlandse' handelscontacten
afhankelijk poortergenootschap. Ook het privilege
van Eijsdense poorters om bij schuldverhaal alleen
aan panding te worden onderworpen in plaats van
het veel ingrijpender arrest, kwam ten goede aan als
'stedelijk' te beschouwen activiteiten.
Resteert als laatste stedelijk kenmerk de gebruikte
terminologie. Geen enkele rechterlijke ofbestuur-
lijke functionaris van de vrijheid Eijsden, in casu de
schepenbank, lijkt de vrijheid ooit met 'stad' te heb-
ben aangeduid. Ookdaarbuiten komtde aanduiding
“stad” voorde vrijheid Eijsden nergens voor- behou-
dens één opmerkelijke uitzondering- maarwel voort-
durend de kwalificatie 'vrijheidï
De vrijheid Eijsden was het resultaat van een proces
dat typerend is voorde laatmiddeleeuwse ontstaans-
periode van steden. Het betrofeen uiteen hofverband
gegroeide nederzettingdie in de periode van 1284tot
1321 stedelijke rechten ontvingvan de prinsbisschop
van Luikalsopperleenheer. Een voorgangervan hem
had Eijsden lang daarvóór, in 1213, voor het eerst in
leen gegeven aan de latere hertog Walram lll van
Limburg. De vorming van de vrijheid Eijsden paste
in de strategie van de prinsbisschop gericht op ter-
ritoriale machtsvorming, waarbij waarschijnlijk ook
Walram, heervan Valkenburg, als onderleen man van
de hertogvan Limburg was betrokken. Rivaliteit van
de prinsbisschop met de hertogvan Brabant en Lim-
burg heeft in dit grensgebied een grote rol gespeeld.
Zeker is dat een vrijheid groeide uit, en vermoedelijk
deels naast, een oudere bewoningskern. Eijsden was
deels een nieuw gestichte nederzetting op een regel-
matiggrond plan, waarvan de centraal gelegen markt
nog steeds herkenbaar is. Een climax in de ontwik-
keling vormde de totstandkoming van het vrijheids-
boek en schepenbank rond 1321.

De vrijheid Eijsden is getoetst aan de theorievorming
op basis van twee onderzoeksclusters, van Duitsta-
lige en Brabants-Belgische origine. Omdat beide
een volledig gescheiden ontwikkeling hebben door-
gemaakt, zijn deze samengevat en met elkaar in ver-
band gebracht. Tevens is daarin een eigen standpunt
bepaald.
Kenmerken van de uit de Brabants-Belgische litera-
tu u rafkomstige uillefranche (totvrijheid uitgegroeide
nederzetting) en ville neuve (nieuwe planmatig ge-
stichte vrijheid) zoals door Steurs getypeerd, wer-



Omslag van het afschrift uit 171 7 van het Vrijheidsboek uit 1321.
'Nota. Die puenten de ordinantie uan der urijheit van Eijsden.
Gecopieert uyt een geschrift berustende onder confreer Van der
Heyden. 1717.'

den beide in de vrijheid Eijsden teruggevonden. Met
name echter het Duitstalige discours met de intro-
ductie en de verdere ontwikkeling van het begrip
Minderstadt was in dit onderzoek begripsbepalend.
De uitkomst hiervan is tevens op de Brabantse vrijhe-
den te betrekken en lijkt in het algemeen ookvoorde
Nederlanden relevantte zijn. Het resultaat kan mede
worden gebruiktvoorverdere exploratie van soortge-
lijke ontwikkelingen elders.
Eijsden is een vrijheid in de specifieke betekenis die
volgens de literatuur uiteindelijk de overhand krijgt.
ln het licht van de Duitstalige literatuur is Eijsden
tevens een zuiver voorbeeld van een Minderstadt in
de door Stoob bed achte strikte betekenis. Het begrip
Minderstadt is ten onrechte door latere auteurs in
veel bredere zin gebruikt zoals ook voor de städtischen
Kümmerformen, de mislukte en vervallen steden. Een
Kümmerform van een stad was Eijsden niet. Van een
gebrekkige ofonderbroken ontwikkeling in de Volle
en Late Middeleeuwen is geen sprake.
Een Minderstadt in strikte zin kenmerktzich doorge-

plande reductie ofwel kwaliteitsverminderingten op-
zichte van een dwergstadje, waarbij het onderscheid
vrijwel uitsluitend in de terminologie is te zoeken. De
ontwikkelingvan Minderstädte is in tegenstellingtot
wat de term suggereert, neutraal ofzelfs positiefte
waarderen. Ze vormt een werktuig in een politiekvan
territoriale machtsvorming. De landsheer verleent
zoveel vrijheid als voor de ontwikkelingvan zijn ge-
bied noodzakelijk is met het doel landsheerlijkheid
op economische en bestuurlijke vooruitgangte stoe-
len. De Minderstadt maakt als op stadsrechten ge-
baseerd concept tot territoriumvorming deel uit van
de laatmiddeleeuwse landsheerlij ke politiek. Gesug-
gereerd is in plaats van de enigszins negatieve con-
notatie van de term Minderstadt voortaan te spreken
van een landsheerlijk gebonden stad.
De vrijheid Eijsden is een dergelijk stadje waarvan,
na een aanloop, de ontwikkeling zijn beslag kreeg
in 1321. De naarterritoriale machtsvorming in een
grensregio strevende prinsbisschop van Luik was
de drijvende kracht. Deze rechtshistorische studie
brengt aan het licht dat het stadje Eijsden exempla-
risch isvooreen belangwekkend stedelijk fenomeen
dat zich heeftvoorgedaan in het gebied van Maas en
Rijn in de Late Middeleeuwen en vroege Nieuwe Tijd.

HenkJ.L.M. Boersma

Noot
Met dank aan Hans van Hall voor het beschikbaar stellen
van de samenvattingvan zijn boek.
Een onverkorte versie van dit proefschrift Eijsden, een vrij-
heid met Luikse stadsrechten. Een rechtshistorische schets van
de ontwikkeling van een Minderstadt tussen Maas en Rijn (ca.
13oo-ca.155o)[lSBN 978-90-8704-245-5] werd uitgegeven
in de reeks Maaslandse Monografieën (deel 74), Hilver-
sum 2011, en is o.a. te koop bij het Regionaal Historisch
Centrum Limburg te Maastricht (Sint Pieterstraat 7).
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Uit het fotoarch iefvan de Stichting Eijsdens Verleden

Het fotoarchiefvan de Stichting Eijsdens Verleden telt inmiddels al meerdan 6.000 foto's. Nog
steeds worden door lezers van Uit Eijsdens Verleden foto's beschikbaars gesteld vooropname in
onze collectie. De waarde van een foto neemt toe wan neerduidelijk is waaren wan neerde foto werd
gemaakt en meer nog als bekend is welke personen zijn gefotografeerd en bij welke gelegenheid. Het
kan geen kwaad deze gegevens ook vast bij recente opnamen vast te leggen.

Eijsdense dienstplichtigen (ca. 1918) (defoto werd beschikbaar
gesteld door Ria Paquay-Warnier)

Zittend u.l.n.r. Andries Wolfs (1897-1918), Emmastraat; Guillaume Wolfs
(1896-1948), Breusterstraat. Staand u.l.n.r. Louis Paquay (1897-1918),
Boom kensstraat; Hajke Schroen (1897-1985), Diepstraat; Sjeng Meertens
(1897-1972), Platanenlaan. Collectie SEV nr. 6529.

Familiefoto Loyens (ca. 1960)

Grootvader Louis Loijens (1880-1975) met
in de ponykar uier uan zijn kleinkinderen.
V.l.n.r. Henrie, Wies, Louis en lne Loijens.
De foto werd genomen in de oprit uan hun
woning aan de Boomkensstraat. Collectie
SEV nr. 2376.
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Cabaretensem ble Ku nst naar Kracht
(Mariadorp 1951-1958)
Tino Huijnen

ln 1870 werd doorde Belgische ingenieurGeorges Rocourin Eijsden een zinkwitfabriek (”t febriek')
opgericht. Aanvankelijk was het aantal arbeiders dat erwerkte nog gering. Onder Fernand Pisart, lid
en latervoorzittervan de Raad van Beheervan de Maastrichtsche Zinkwit Maatschappij (M.Z.M.),
maakte de onderneming een stormachtige ontwikkeling door. Het aantal werknemers was in een
tijdsbestekvan 5ojaargegroeid van zeven mannen en éénjongen (1871) tot meerdan 400 in 1919. ln
laatstgenoemdjaarverdienden, buiten directie en kantoorpersoneel, 380 arbeiders erhun brood.
Een mengelingvan eigenbelangen verantwoordelijkheidsbesefbracht Pisart ertoe om voorzijn
werknemers goedkope huurwoningen te bouwen in wat laterMariadorp zou gaan heten. Hierdoor
wist hij zijn werknemers tot in lengte van jaren aan de M.Z.M. te binden.1

Mariadorp

ln het begin van de twintigste eeuw bestond het ge-
bied ten oosten van de Rijksweg in hoofdzaak uit
boomgaarden en landbouwgronden. Dat beeld ver-
anderde drastisch toen de Maastrichtsche Zinkwit
Maatschappij (nu Umicore/PQ Corporation) in de
periode 1913-1916 hier in totaal 87 arbeiderswonin-
gen liet bouwen.2 De arbeiderswoningen waren voor
die tijd ruim bemeten. Ze waren alle voorzien van
elektriciteit en stromend water. Behoorl ij ke sanitaire
voorzieningen waren beperkt. Na het werk kon in de
achterliggende tuinen groenten en fruit voor eigen
gebruik worden gekweekt. Oorspronkelijk waren
de bakstenen huizen niet geverfd. Omstreeks 1961
werden alle huizen witgekalkt. Er waren meerdere
typen woningen die in lanen lood recht op de Rijks-
weg waren gebouwd. Afl1ankelijkvan de functie die
men in de Zinkwit uitoefende kreeg men een woning
toegewezen. De zeven lanen met de arbeiderswonin-
gen kregen alle een bomennaam. De lanen waren
onverhard en niet voorzien van straatverlichting. Op
zaterdag veegden de bewoners de straten, waarbij ze
elkaar probeerden te overtreffen in het maken van de
mooiste figuren in het rulle zand. Dewoningen waren
bestemd voor gezinnen. Ongehuwde arbeiders von-
den een kosthuis bij particulieren ofin het gebouw
dat de kantine werd genoemd op het fabrieksterrein.

Het was een vrij gemêleerde bevolking die de wonin-
gen in Mariadorp betrok. Niet alleen mensen uit Eijs-

den, maarook uit Maastricht en de omliggende dor-
pen lieten zich met een woningverleiden om hetvaak
verre van aantrekkelijkwerk op de Zinkwit te verrich-
ten. |n de volksmond kreeg de buurt al snel de naam
'De Koloniel, hetgeen doordeinwonersvan Mariadorp
alsdiscriminerend werd ervaren, hoewel dattoch een
vrij gebruikelijke benamingwas voor nieuwbouw ar-
beiderswoningen (de zgn. koloniebouw) in Limburg.
“t Krejjeduerep'was al evenmin eenvleiende benaming
voor de buurtschap. Deze naam was te danken aan
deverhardingvan lanen en paden met de in diejaren
nog onschuldig lijkende, maar inmiddels beruchte
zinkassen. Ook in het sociaal-maatschappelij k leven
voelden veel inwoners van Mariadorp zich achterge-
steld. Wellicht hierdoor en ook doorde geïsoleerde
liggingvan Mariadorp ten opzichte van Eijsden-dorp,
ontstond er een hechte gemeenschap waarbinnen
enige aversie tegen Eijsden nietvreemd was.

Doorde aanleg van een wielerbaan in 1926, één jaar
na de bouw van de Mariagrot, zorgde M.Z.M. voor
enige ontspanning voor de opgroeiende jeugd van
haarwerknemers in Mariadorp, terwijl voorde peu-
tersin1954een speeltuin werd aangelegd. Maardein
1935 opgerichte voetbalclub S.V_M.E. heeft wellicht
het meest bijgedragen aan het gemeenschapsge-
voel.3 Heel Mariadorp stond als één man achterzijn
voetbalclub. Vooral de wedstrijden tegen V.V. Eijsden
werden vaak op het scherpstvan de snede uitgevoch-
ten, waarbij aan weerskanten de sportiviteitwel eens
uit het oogwerd verloren.4
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De Kolonie, later Mariadorp
genoemd, bestaat uit zeuen
lanen die loodrecht op de
Rijksweg zijn gesitueerd. De
huizen werden omstreeks 1961
op instigatie van Stichting
Het Limburgs Landschap
witgeuerfd. Op de voorgrond
hopen sintels ('krejje') om
de wegen te uerharden.
Prentbriefkaart ca. 1920.
Collectie Henk Boersma.

ens-du

Een andere vereniging in Mariadorp die in dejaren
vijftigopzien zou baren, en niet alleen in Mariadorp,
was het cabaretensemble “Ku nst naar Krachtï5

Oprichting en samenstelling van het cabaret-
ensemble 'Kunst naar Kracht'

Rond 1950 werden er plan nen ontwikkeld voorde bouw
van een kerk met pastorie in Mariadorp.6 Die plannen
vonden bij het bisdom Roermond een gewilligoor. De
directie van de Zinkwit stortte in de periode 1950-1955

De kerk van de parochie Maria
ten Hemelopneming van `l`
Mariadorp werd op 14 april
1960 ingebruikgenomen. I..De plechtige inzegening vond ::l
plaats opzoktober1960. :F:
Prentbriefl<aartuit1969. ú:
Collectie Henk Boersma.

Gfoqw Fujitsu; .n Knicmo

25.000 gulden als beginkapitaal in het Fonds Kerk-
bouw Roermond als donatie voorde bouwvan de kerk.
Tevens verklaarde de directie zich bereid om de beno-
digde bouwgrond, die eigendom was van de M.Z.M, pro
deo afte staan aan het kerkbestuurvan het op te richten
rectoraat. Ook de inwoners van Mariadorp waren be-
reid de handen uit de mouwen te steken en door mid-
del van het organiseren van allerhande activiteiten hun
steentje bij te dragen in de bouwkosten van de kerk.

Dat was wellicht de reden, dat op 19 april 1951 de in-
woners van Mariadorp bijeen kwamen in het zaaltje
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van Hubke van Reij aan de Rijksweg.7Michel Vranken
nam het woord en ontvouwde de plannen voorde op-
richting van een ontspanningsvereniging onder de
naam 'Kunst naar Kracht'. Zijn voorstel viel bij de aan-
wezigen in goede aarde. Dat blijkt wel, want nog in
dezelfde vergaderingwerd een bestuurgekozen, be-
staande uit Hubke van Reijs, voorzitter, Michel Vran-
ken9, secretaris, Kees van Vugt, penningmeester, Zjif
Duykers, waarnemend voorzitter, ZjifBeijers, plaats-
vervangend penningmeester, tevens souffieu r, terwijl
HubWolfs tot commissaris werd benoemd. Gieljans-
sen werd aangewezen als regisseuren in die hoeda-
nigheid maakte hij tevens deel uit van het bestuur.
Gieljanssen speeldejarenlangtoneel bij de (voorma-
lige) toneelvereniging Eendracht die, gelieerd was
aan de Koninklijke Harmonie Sainte Cécile, en hij had
dus op toneelgebied enige ervaringopgedaan.

Ook het orkest kon nog in dezelfde vergaderingwor-
den samengesteld en bestond toen uit: Martin Wolfs
(accordeon), Baer Huyveneers (klarinet/saxofoon),
Lambaer Husson (klarinet/saxofoon), Henri Sipers
(klarinet), Louis Geelen (drums), Pieke Cobben (kla-
rinet) en Martin Warnier(klarinet).

Als werkende leden traden toe Mathieu Duijckers,
Theo Arpotz, Zjif Plusquin, Emiel Vranken, Harie
Heije, Liza Bartels, Nie Huyveneers, Antoinette Ga-
det, Lucie Vranken en Nitvan Vugt-Martin met haar
kinderen Ria, Gerda, Louis en Paul.
De familie Van Vugt was ongetwijfeld een van de be-
langrijkste pijlers waarop de nieuwe vereniging zou

gaan steunen. OpJeanette na, de oudste dochterdíe
inmiddels was gehuwd, en Lie en Corrie die tejong
waren, bood Kunst naar Krachtde overige leden van het
gezin een dankbaar podium om hun zang- en acteer-
talenten te etaleren.10

De pas opgerichte vereniging ontbrak het natuurlijk
aan startkapitaal. VoorzitterVan Reij bood spontaan
aan de eerste hoogst noodzakelijke benodigdheden
te financieren. Ook kon Kunst naar Kracht gratis ge-
bruik maken van het door hem geëxploiteerde zaaltje
voor haarvergaderingen, repetities en optredens.

ln de vergadering van 4 oktober1951 werden de sta-
tuten vastgesteld. Secretaris Michel Vranken zal wel-
licht in de opstelling hiervan de hand hebben gehad.
Nagelaten werd echterom die statuten notarieel vast
te leggen. Het doel van de ontspanningsvereniging
was, zo blijkt uit de statuten: “De beoefening uan toneel
en muziek, hetgeuen uan concerten en het begunstigen uan
gezellig verkeer en vermaak onderling". Voorts zou elke
gelegenheid te baat worden genomen om de bouw
van een kerkin Mariadorp financieel te steunen.

Tijdens die vergadering kon de secretaris trots mel-
den dat zich weer een aantal nieuwe leden had aan-
gemeld. Onder hen Pierre Lebon, die meteen in het
bestuurwerd opgenomen. Hubaer Kempener was
bereid de directie te voeren over het orkest. Hij was
als organist, en dat gedurende een reeks van jaren,
verbonden aan de kerkvan Sint Pancratius in Mesch
en tevens dirigent van het kerkelijk zangkoor. Henri

Het orkest uan Ku nst naar
Kracht aangevuld met enige
zangers. Op de achtergrond
u.l.n.r. Toine Magermans, Guill
Smeets en Martin Wolfs. Op
de voorgrond u.l.n.r. Hubert
Kempener, Pierre Cobben,
Martin Warnier, Lies Wolfs,

1 Lambert Husson, Lucie
Vranken, Henri Sipers en Giel
Scheepers. Collectie SEV nr.
3495-
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Sipers werd aangewezen als tweede man opde bok.
Hoewel de nieuwe leden, met uitzonderingvan Pier-
re Lebon, niet met name in de notulen worden ge-
noemd, hebben onderandere ook Pierre Gadet, Giel
Smeets, Laurent Lebon, René Wiche, Toine Mager-
mans (accordeon), Giel Scheepers (saxofoon, later
dirigent) en de dames Lisa Lebon, Truus Puts en Lies
Wolfs, gedurende korte oflangere tijd, deel uitge-
maakt van Kunst naar Kracht.

!
l.

ï. we
d'

Statieportret van bestuuren werkende leden uan Kunst naar Kracht.

ln dezelfde vergadering van 4 oktoberwerd de con-
tributie vastgesteld op 25 cent perweek en deze zou
iedere week worden geïnd door ZjifDuyckers. De
opbrengst van de contributie was bestemd voor het
maken van gezellige uitstapjes. Ook, en dat was o.a.
in 1952 het geval, werd 75 gulden uitgetrokken voor
hetvieren van hetfeestvan Sint Nicolaas voorde kin-
deren van Mariadorp.

1. Kees uan Vugt, 2. Pierre Gadet, 3. Louis uan Vugt, 4. ZjifPlusquin, 5. Theo Arpotz, 6. Mathieu Duijckers, 7. Guill. Smeets, 8.2jifDuyckers,
9. Laurent Lebon, 10. Huub uan Reij,11. Ria van Vugt, 12. Miel Vranken, 13. Gerda van Vugt, 14. Michel Vranken, 15.Truus Puts, 16. Huub
Wolfs, 17. Gieljanssen, 18. Toine Magermans, 19. Martin Wolfs, 20. Lucie Vranken, 21.Antoinette Gadet, 22.ZjefBeijers, 23. Lies Wolfs, 24.
Lisa Lebon, 25.]ean Walpot, 26. Pierre Cobben, 27. Martin Warnier, 28. Henri Sipers, 29. Hubert Kempener, 30. Lambert Husson, 31. Guill.
Scheepers. Collectie SEV nr. 3498.
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Pasjaren later, in de ledenvergaderingvan 9decem-
ber 1957, werd op voorstel van René Wiche de con-
tributie gewijzigd en vastgesteld op 1 gulden per lid
per maand, en vooreen echtpaar(indien beiden lid
waren) op1 gulden en 5o centen. Ondanks eenjaar-
lijkse subsidie van de M.Z.M. van zoo gulden was
de financiële positie van het gezelschap, eind 1957,
verre van florissant te noemen. De vereniging had
nog slechts 10 gulden en 83 centen in kas, liet pen-
ningmeesterMartinWolfs in dievergaderingweten.

ln devergaderingvan 9 november1951 tradjean Wal-
pot11 toe tot de gelederen van de vereniging. Hij werd
meteen tot erevoorzitter gebombardeerd en dat had
een reden. Kunst naar Kracht stond bij hem in het krijt
voor een aantal muzieklessenaars die hij had gele-
verd en waarvan de rekening nog openstond. Spon-
taan -of had het bestuur van Kunst naar Kracht hier
toch wel op gerekend- schonk Walpot het ensemble
die schuld kwijt.

Het reilen en zeilen van het cabaretensemble

Pas van start gegaan uitte de dirigent van het orkest,
Hubaer Kempener, al zijn ongenoegen over het ge-
drag van de muzikanten. Erwerd naarzijn mening
tijdens de repetities veel te veel gelachen. Ook het
drinken van een pilsje vóór de repetitie was hem een
doorn in hetoog. De orkestleden lagen wel eensvaker
dwars. Ze hadden er een handje van om Hubaer, die
zijn taak als directeurzeerserieus nam, een beetje op
stang tejagen. Ook liet hun bezoek aan de repetities
veel te wensen over. Het bestuurdreigde, dat degene
die zonder geldige reden de repetities niet bijwoon-
de, van verdere optredens zou worden uitgesloten.
LambaerHusson leek het eerste slachtofferteworden
van dit strenge beleid. Maar omdat hij aan de wieg
stond van het ensemble en niet alleen deel uitmaakte
van het orkest, maarook als zangeroptrad, bleefhet
uiteindelijk bij een waarschuwing.

Voorzitter Van Reij, zo blijkt uit de notulen, stoorde
zich ook meermalen aan het gedrag van een aantal
jeugd i ge leden dat op vrijersvoeten was. “Ze moesten zich
wat meer weten te beheersen in de bus, maar ook in de kleedka-
mer,” merkte hij op. Maarja,je bentjong en je wil wat.

De notulen werden door secretaris Michel Vran ken
met pen geschreven in een ingebonden dik schrift,

dat voorzien was van een stevige kaft. Tweemaal per
jaarwerd ereen algemene ledenvergadering gehou-
den in de zaal van voorzitterHubke van Reij, behalve
in 1956. Datjaarkomt in het schrift van de secretaris
nietvoor. De reden hiervan was niet te achterhalen.

Nu en dan ontaardden devergaderingen in een Pool-
se Landdag. Vooral tijdens de rondvraag namen le-
den de kans waarom hun ongenoegen te uiten. Vaak
ging het overfutiliteiten zoals het aan- en uitzetten
van de geluidsinstallatie, het storen van souffieur
ZjifBeijers tijdens de uitvoering, het ontbreken van
rekwisieten, kledingstukken van de cabaretgroep die
niet op tijd bezorgd waren ofhet achterwege blijven
van een reparatie van een paraplu die bij het uitvoe-
ren van de sketches werd gebruikt. Ook de achter-
klap in Mariadorp over het reilen en zeilen van het
ensemble, schoot menigeen in het verkeerde keel-
gat en daarwerd in de vergadering heftig tegen van
leer getrokken. Op een bepaald moment werd het
de secretaris toch te veel. Hij dreigde zelfs met op-
stappen: “Want zoals die vergadering van hedenavond, dit
is hopeloosß' sprak hij verbolgen. Het bleefoverigens
bij dreigen, want tot de opheffing van het ensemble
bleefMichel Vranken in functie.

ln 1957 werden zowel op 4 novemberals op 9 decem-
beralgemene ledenvergaderingen gehouden. Uit de
notulen van die vergaderingen is toch wel afte leiden
dat de belangstelling van de leden voor het ensem-
ble tanende was. lmmers niet alleen de terugloop
van het aantal leden datde repetities bezocht baarde
het bestuurzorgen, maar ook het aantal leden dat
de vergaderingen bijwoonde lietveel te wensen over.
Een gebelgde secretaris stelde dat voorde volgende
vergadering uitdrukkelijk in de oproep zou worden
vermeld: “verplichte Bestuurs- en Ledenvergadering". De-
genen die dan nog zonderdringende redenen afwe-
zig waren zouden van verder lidmaatschap van de
verenigingworden uitgesloten.

Uitvoeringen van Kunst naar Kracht

Na oprichting in 1951 ging het cabaretgezelschap
met veel enthousiasme van start. Er werd druk ge-
repeteerd, zowel thuis als in de zaal van Van Reij.
Tijdens de vergadering van 4 oktober 1951 kon de
voorzittertrots melden dat de eerste optredens van
hetcabaretensemble plaats zouden vinden op4en 5
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Paul, Lie en (vader) Kees van Vugt in actie. Collectie familie uan
Vugt.

novembervan datjaarin de zaal van Van Reij.
Deze optredens werden meteen een groot succes en
gingen niet ongemerkt voorbij aan de buurgemeen-
ten tot in België toe. Al in decembertrad het ensem-
ble daartoe gevraagd op in Margraten en Sint Geer-
truid en in het Belgische plaatsje Val Meer.

ln het seizoen 1952-1953 werden niet minder dan
14 cabaretuitvoeringen en één toneeluitvoering ge-
geven door Kunst naar Kracht, waaronder een gratis
optreden op 12 oktober1952 in zaal Richelle aan de
Kerkstraat, waarvan de opbrengst was bestemd voor
de missie van paterKamps in de (voormalige) Belgi-
sche Congo en een op 26 oktober voor de Sint Vin-
centiusvereniging. ln de vrij korte periode dat Kunst
naar Kracht heeft bestaan werden, naast de reeds ge-
noemde plaatsen, o.a. ook in Oost-Maarland (zaal
Certontaine), Voeren (B) en Noorbeek uitvoeringen
gegeven en vaak meerdan één keer, waaruit de grote
waarderingvoorhetensemble bleek.

Uit Eijsdens Verleden nr. 124

Voorde uitvoeringen elders werd hetvervoerverzorgd
door autobusonderneming Boosten, later door de
Firma Meussen. Zo nodigwerd gebruik gemaakt van
taxivervoer.

Dat het orkestvan Kunst naar Kracht ook dansavonden
met muziek opluisterde, is afte leiden uit een voor-
stel van Kees van Vugt, om tijdens de bals op 18, 19
en zo november1951 (St. Martinuskermis) niet alleen
het orkest, maar ook de zangeressen van het ensem-
ble in de gelegenheid te stellen enige nummers ten
gehore te brengen. Zijn voorstel werd aangenomen.

En uiteraard verzorgde het orkest de balavond in zaal
Van Reij op 15 augustus, op het feest van Maria ten
Hemelopneming, de patrones van Mariadorp. Die
dagwerd in Mariadorp uitbundig gevierd. De kermis
met diverse attracties was zeervermaard en trok heel
wat volk uit Eijsden en omgeving. Vooral dejeugd
kwam aan haartrekken. Allerlei spelletjes werden er
voor de kinderen georganiseerd, waaronder mast-
klimmen (demastwas met groene zeep ingesmeerd),
hardlopen, zaklopen. Tevens werd er een grootvoet-
baltoernooi georganiseerd, waar S.V.M.E. natuurlijk
aan deelnam, maar ook diverse clubs uit de omge-
ving. Ook V.V. Eijsden was meestal van de partij.

Het programma

Het programma dat Kunst naar Kracht bracht was zeer
gevarieerd. Metveel verve werden muziek-, cabaret-,
en toneeluitvoeringen gegeven. De spits werd meest-
al afgebeten door het orkest. De zangers en zange-
ressen, onderandere Lambaer Husson, Miel Vran-
ken, René Wiche, Paul, Louis, Ria en Gerda van Vugt
en Nie Huyveneers brachten de in die tijd populaire
schlagers en smartlappen ten gehore, waaronder's
Avonds als het kampvuurbrandt, High Noon,Zeeman, ozee-
man, Ik was in mijn dromenland, O heideroosje en O, wat ben
je mooi'. Ria en Gerdavan Vugttraden meestal samen
open zongen hun repertoiretweestemmig, gestoken
in chique tot de enkels reikende jurken, gemaakt
doorjosephine Wal pot-Schoenmaeckers, de echtge-
note van de erevoorzitter. Na de voorstelling moest
de kledingweer bij de cou peuse worden ingeleverd.

Maar vooral met de humoreske sketches oogstte het
gezelschap veel succes, zoals met “Klaas Pummel uoorde
keuring, de mop uan defietsenbewaarder, de wraak van een koe,



hetlijk, de dinertruc'. Een aantal van die sketches was eer-
deral op de radio te horen in het populaire programma
'De bonte dinsdagavondtrein' van de KRO, met o.a. Willy
Walden en Piet Muyselaar. De sketches werden onder
meer uitgevoerd door Theo Arpotz, Laurent en Antoi-
nette Gadet, Hub Wolfs en Paul en Louis van Vugt.
Kees van Vugt trad meestal op als conferencier. Het
programma werd aan elkaar gepraat door Giel jans-
sen, die een vlotte babbel had en het optreden van de
artiesten met de nodige humorwist aan te kondigen.

De teloorgangvan het toneel- en
cabaretensemble

Dejuiste reden van het opheffen van het ensemble
Kunst naar Kracht is moeilijk te achterhalen. Wellicht
speelde de tijdgeest een rol. De welvaart nam toe
en met die welvaart groeiden andere interesses en
behoeften. Vooral dejeugd liet het afweten. Zij had
meer belangstellingin de rocken roll die in opkomst
kwam dan in de muziek en de liedjes die door het en-
semble ten gehore werden gebracht. jeugdige aan-
was bleefdan ook uit.

Daarbij kwam dat een aantal orkestleden wat pro-
beerde bij te verdienen met het musiceren in orkes-
ten op de toen zeer populaire dansavonden (bals) en
dus niet altijd beschikbaarwas als Kunst naar Kracht
een uitvoering gaf. Bekende Eijsdense dansorkesten
in die tijd waren onder andere De Melona›s, de Swing
Stars, de Solo M io's, de Teddy's,jazz-band Orkest Mariadorp,
De Brabantse Drie (de gebroeders Bongers) en Harry en
Bert(Harry Formannoij en Bert Bröckling). Ookwaren
de meeste orkestleden van Kunst naar Krachttevens lid
van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden en
(enkelen) van de Koninklijke Harmonie Sainte Cé-
cile. Het lidmaatschap van de harmonie was vaak
moeilijk te combineren met de repetities en uitvoe-
ringen van het cabaretgezelschap. Weliswaarwaren
de dagen en uren van de repetities van de zanggroep,
de cabaretiers en van het orkest in een roostervastge-
legd, maarte vaakwerd, tot groot ongenoegen van de
leden, hiervan afgeweken.

Maar het was toch vooral het bestuurdat het liet af-
weten. “Plotsklaps hoorden wij niets meer van het bestuur”
is een veel gehoord argument. Als oorzaak daarvan
wordt wel genoemd, de tweespalt die was ontstaan
tussen de zang- en cabaretgroep enerzijds en een,
in haar ogen, te eigenzinnig optredend bestuurslid,

hetgeen waarschijnlijk in de laatste vergadering in
1958, waarvan hetverslag ontbreekt, tot een vrij felle
woordenwisselingleidde.

Ongetwijfeld zal ook hebben meegespeeld, dat een
drietal bestuursleden, en niet de minste, door de
kerkbouwdie vanaf1955/1956 in een stroomversnel-
ling kwam, zodanig in beslag werd genomen door
andere bezigheden, dat Kunst naar Kracht naar het
tweede plan verhuisde.

De bouw was gegund (14 november 1958) aan de
Firma Bogman uit Beek die het ontwerp van archi-
tect Eugène Hoen uit Maastrichtvoor305.31o gulden
moest zien te realiseren. Het moesteen moderne kerk
worden, passend in het landschap en voorzien van
400 zitplaatsen. Jean Wijsen, werkzaam als kapelaan
van de parochie Breust (-Eijsden) werd tot bouwrec-
torbenoemd. Naastde reeds vermelde schenkingvan
25.000 gulden van de Maastrichtsche Zinkwit Maat-
schappij en het gratis afstaan van de bouwgrond,
kenden zowel de gemeente als de provincie een een-
malige subsidie toe in de bouwkosten. Ook het bis-
dom en het kerkbestuurvan de parochie Breust (-Eijs-
den) droegen hun steentje bij. Het resterende bedrag
moest worden bijeen gebracht door leningen, giften
en acties. Erwerd een actiecomité gevormd om de n0-
digefinanciële middelen te verwerven.

Het Actiecomité Kerkbouw Mariadorp (opgericht op
24januari1956)12bestond onderandere uiteng De-
beij (Groenstraat), Zjeng Goossens (Parallelweg) en
Louis Reintjens (Withuis), maarook Michel Vranken
en Gieljanssen (hij zou latertot kerkmeesterworden
benoemd), respectievelijk secretaris en bestuurslid]
regisseurvan Kunst naar Kracht, maakten erdeel van
uit. Hoe langer hoe meerwerden beiden in beslagge-
nomen door het vele werk dat gemoeid was met het
organiseren van diverse acties 0m de ontbrekende
gelden binnen te halen. Tijd voor Kunst naar Kracht
kwam daardoorin hetgedrang.
En voorzitter Van Reij had zijn handen vol aan de
exploitatie en het beheervan zijn bakkerij, kruide-
nierswinkel en horecabedrijf. Daarnaast was hij als
bestuurslid van de Koninklijke Oude Harmonie be-
trokken geweest bijde voorbereidingen van de bouw
van de zaal van de harmonie aan de Prins Bernhard-
straat (1954), maar meer nog met de inrichting en
exploitatie van het horecagedeelte van zowel de zaal
als van de foyer.
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Op 14 april 1960 (Witte Donderdag) werd de kerk in
gebruik genomen. Op 2 oktober van datjaar (R0-
zenkranszondag) kwam de bisschop van Roermond,
Mgr. P. Moors, de kerkconsacreren. Nadeze kerkelij-
ke plechtigheid volgde een receptie in zaal Van Reij.
Het betekende de afsluitingvan een bouwperiode van
ruim 5jaar.

Het eens in Eijsden en omgevingzo populaire toneel-
en cabaretgezelschap Kunst naar Kracht, waarvan de
oprichting mede tot doel had, zoals uit de statuten
blijkt, de bouwvan de kerk in Mariadorpfinancieel te
steunen, was toen al tweejaarterziele. Het is dan toch
een beetje wrangte constateren datde reden om Kunst
naar Kracht op te richten, ook een belangrijke oorzaak
heeft gehad in het geruisloos laten verdwijnen ervan.

Noten

1 A. Smeets (red.), 90jaarZinkwitindustrie in Nederland
1870-1960, Eijsden 1960.

2 De betreffende bouwvergunningen bevinden zich in
het Gemeente archiefvan Eijsden, ArchiefGemeente
Eijsden 1828-1933, inv. nrs. 1700 (1913), 2006 (1914),
1711 (1915) en 1703 (1916), respectievelijkvoor11, 24,
22en 3owoonhuizen.

3 B. Vaes-janssen en R. Huijnen, S.V.M.EZestigjaargeor-
ganiseerd voetbal in Mariadorp [1935-1995], in: Uit Eijsdens
Verleden nr. 69 (1995), pag. 4-14.

4 Een historische uitslag van een “vriendschappelijke”
wedstrijd tussen V.V. Eijsden en S.V.M.E. die gespeeld
werd bij gelegenheid van de ingebruikname van het
nieuwevoetbalterreinvan V.V. Eijsden in 1948,wil|en wij
u niet onthouden. Gezeten op een speciaal daartoe op-
gerichte tribune, zagen de gemeentelijke en kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleders,alsmededefinefieurvan
de Zinkwit, V.V. Eijsden roemloos ten ondergaan met
9-1. Kees van Vugt, fervent S.V.M.E.-su pporter, schreef
meteen een liedje overdie smadelij ke nederlaag, dat
bijde Eijsdensesupportersdie,evenals Keeswerkzaam
waren op deM.Z.M., nietingoede aardeviel.

5 Voor het samenstellen van dit verhaal werd dankbaar
gebruik gemaakt van het notulenboek van de vereni-
ging uit de periode 1951-1957 en van mondelinge in-
formatievan de (bestuurs)|eden van de vereniging. en
(oud)inwonersvan Mariadorp.

6 j.Wijsen,KerkbouwMariadorp,in:UitEijsdensVerledennr.
36 (1986), pag- 4-9-

7 Gegevensoverde in dit artikel genoemde horecagele-
genheden zijn ontleend aan T. Spauwen, D'n ène cafe'is
d”n aandere neet, Uitgave van de Stichting Eijsdens Ver-
leden, Eijsden 2011.
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Hubke van Reij (1901-1980) kwam in 1922 van de Keu-
tenberg (Wijlre) werken op de Zinkwitfabriek, kreeg
verkering en kocht in 1926 een woning aan de Rijks-
weg, die hij volledig verbouwde en renoveerde. Hij
huwde in 1926 en opende datzelfdejaareen winkel in
Koloniale Waren. Tweejaar later bouwde hij naast de
bestaande woning een nieuwe woning, annex horeca-
ruimte. Daarbleefhet niet bij. Definancieel-economi-
sche crisis in dejaren dertig, waaronderookdeZinkwit
had te lijden, was voor hem een stimulans om samen
met zijn broerin 1936 een bakkerij te beginnen. Zelf
bleefhij tot 1942 werkzaam op de Zinldvitfabriek.
ln zijn weinige vrije tijd maakte Van Reij zich verdien-
stelijkvoordegemeenschap. Hij was medeorganisator
van dejaarlijkse activiteiten rond de augustuskermis
in Mariadorp. Ookwas hij lid van de supportersvereni-
gingvan S.V.M.E. Niet minderdan 25jaar maakte hij
deel uit van de gemeenteraad van Eijsden, waarvan
4jaar als wethouder. Daarnaast was hij 20 jaar lang
bestuurslid van de Koninklijke Oude Harmonie van
Eijsden om daarna, op grond van zijn verdiensten, tot
ere-bestuurslid te worden benoemd.
De zaal van Van Reij was van oorsprong de be-
drijfsloods van Fouragehandel Peusens, gelegen op
het perceel naastzij n café. Na hetvertrekvan Fou rage-
handel Peusens omstreeks 1947, werd in die ruimte,
tijdens de kermis in Mariadorp op 15 augustus, een
*zjwiek' (een verplaatsbare houten dansvloer) neerge-
legd en werd, zo nodig, een podium opgebouwd. De
oprichting van Kunst naar Kracht was aanleiding voor
Van Reij om de voormalige bed rijfsloods gefaseerd tot
een volwaardige zaal te verbouwen.
Michel Vranken (1920-1979) was geboren en getogen
in Mesch. Hij verhuisde later, als medewerkervan de
Zinkwit, naar Mariadorp. Als garde was hij belast met
de bewakingvan het fabriekscom plex. jarenlang was
hij bestuurslid van het N.K.V. (Nederlands Katholiek
Vakverbond) en van 1957 tot 1969, met tweejaaron-
derbrel<ing,voorzittervan devoetbalclubS.V.M.E. Van
1966 tot aan zijn overlijden op 28 april 1979, was hij lid
van de gemeenteraad van Eijsden, waarvan één peri-
ode (1970-1974) als wethouder.
Kees van Vugt (1905-1969) was afl<omstigvan Noord-
wijkerhout (Z.H .). Hij was werkzaam, evenals zijn va-
der(uitvoerder) bij het bedrijf, dat in opd racht van de
LimburgscheTramweg-Maatschappij in dejaren 1922-
1925, belast was met de aanleg van de stoomtramlijn
Maastricht-Vaals. ln 1938 werd deze lijn opgeheven
wegens het geringe aantal passagiers en werd de
dienst per bus voortgezet.
Tijdens de werkzaam heden aan de stoomtramlij n ver-
hu isde het gezin Van Vugt naarZuid-Limbu rg en ves-
tigde zich in Cadieren Keer. ln datdorp leerde Kees zijn
toekomstige vrouw Nit Martin uit Gronsveld kennen,
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waarmee hij in 1925 trouwde. Hetjonge echtpaarvond
eveneens onderdakin Cadieren Keerwaar, binnen een
tijdsbestekvan vijfjaar, vijfki nderen werden geboren,
waarvan zoon Jean op 10-jarige leeftijd kwam te over-
lijden. Na het gereedkomen van de stoomtram l ijn ver-
anderde Keesvan baan. Zijn nieuwewerkgeverwerd de
M.Z.M. in Eijsden. De afstand Cadieren Keer-Eijsden
viceversaoverbrugde hij metde fiets. Na een kortetus-
senstop in Margraten, verhuisde het gezin op 15 de-
cember1932 naarEijsden en betrokdewoning, annex
café, aan de Stationsstraat 18 (nu lr. Rocourstraat 18).
Naast zijn werk op de zinkwit, hield hij en Nit enkele
jaren het café open, dat bekend stond onderde naam
Riddercafé, aangezien het bierwerd geleverd doorde
bierbrouwerij De Ridder uit Maastricht. Rond 1935 ver-
kaste hetgezin naarMariadorp, naareen huurwoning
van de M.Z.M. in de Platanenlaan nr. 20.
jean Walpot (1911-2002) is geboren in Eijsden. Hij
woonde aan het Withuis. |n1932 startte hij in Visé
een meubelmakerij, maarbleefin Eijsden wonen. Hij
maakte ook doodskisten. Het was niet abnormaal dat
de 'kistenmaker' zich ook met de uitvaart bemoeide
en dat deed ook Walpot. Echte begrafenisonderne-
mers waren in die tijd vrij zeldzaam. Na zijn huwelijk
verplaatste hij zijn bed rijfnaar het Withuis. De meu-
belmakerij, en meernogde uitvaartonderneming,flo-
reerden. Hetwerkgebied van het bedrijfbeperkte zich
niettot klandizie uit Eijsden, maarWalpot kreegsteeds
meer klanten u it de wijde omgeving, tot in België toe.
ln 1976 namen zijn zonen,]ean en Gerard , het bedrijf
over, terwijl inmiddels de derde generatie (de kinderen
van jean en Gerard) in het bedrijfwerkzaam zijn. Dat
de familieonderneming met zijn tijd meegaat, blijkt
uit de bouw in 2006-2007 van een hypermodern uit-
vaartcentrum met crematorium aan de Pisartlaan in
Eüsden.
HenkJ.L.M. Boersma, Ouerkwartjesenguldens, Verslag van
degeldinzamelingsacties uooreen kerk in Mariadorp (1955-
1960), in: Uit Eijsdens Verleden nr. 79 (1998), pag. 24-33.
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Kent u ze nog?
De kinderen van de bewaarschool van de zusters Ursulinen uit1949?

ln de zomervan 1949 maakte And rees Miessen een foto van de kinderen (geboortejaren 1942 en 1943)
bij hun afscheid van de bewaarschool. Na de zomervakantie gingen zij naarde 'grote school' (foto
beschikbaar gesteld door Lucie Pachen-Teeuwen.

Theunissen (Station boomkweker)

qtg
Cmšä4. Frans Fonsaer(Vroenhof), 5. Harm

W
Homan (Kerkstraat), 6.jose' Baltus

(al:1\_ ` \I (Stiegel), 7. Tiny Wolfs (snijder,
" Breusterstraat), 8. Marie-Elise Nijsten

, , b (geh. H.Hacquier),9. Lies Dodemont` ï \ l T í Ill (Julianastraat), 1o.Jeanny Vliegenf
(geh. L. Partouns). Rij 2:11.jef
Waterval (Sint Martinusstraat), 1 2.

jean Gi l issen (Stationsstraat), 13.jean Creuwels (Schoolstraat), 14. Peter Voncken (kolen- en fruithandelaar), 1 5. Henk Gootjes (textielzaak,
Vroenhof), 16. Martin Warnier(geh.jettie Warnier), 17. Michel Wolfs (zv. Toussaint), 18.jean Duijkers (Dorpstraat), 19. Annie Warnier
(dv. Leo), zo. Marie-Louise Paquay (Rijksweg), 21.Tiny Wolfs, 22. Frans Duijsens (zv. burgemeester), 23. Fie Waterval (geh. M. Pachen),
24. Lucie Pachen (geh. H. Teeuwen), 25. lneke Houbiers (Breusterstraat). Rij 3: 26.]ohnie Frijns (Dorpstraat), 27.Jean Walpot(Wíthuis),
28. Henk van lrsen (Parallelweg), 29. Nico Schreurs (Laag-Caestert), 30. Eugène van de Wall (bakker, Dorpstraat), 31 .?, 32.2, 33. Marieke
Maas (Laag-Caestert), 34. Ting Rousch (geh. Homblen), 35. Lies Miessen (geh, M. Feijs), 36. Lenie Pinckers (Dorpstraat), 37. Rina
Klinkenberg, 38. Marlène Montfort (Capucijnenstraat), 39.]eannie Warnier (geh. G. Willems),4o. Gemma Duijsens (dv. Burgemeester), 41.
Fien Simons (geh. Borro). Bovenste rij: 42. Rudy Henquet (Kerkstraat),43. Sjaak Creuwels (Kapittelherenstraat), 442,45. Gerrie Spauwen
(Rijksweg), 46. M ichel Feijs (Breusterstraat), 47. Piet Snoek (Stationstraat), 482, 49. Annie in de Braek (geh. Veugen), 50. Wies Wolfs
(Emmastraat), 51. Corrie van Vugt, 52. Rina Huijnen (Rijksweg), 53. Daniëllejacobs (geh. W. Wijnands), 54. Annie Franssen (geh. W,
Schreurs). Foto Collectie SEV nr. 6521.

,ä

wfšjL

14° ,H Steedsv.l.n.r.onderste rij: 1.jules
' E3 Qdßl) g?? 5blx) Straet(van Nandus),2.?,3. Freddy
l , ?\I
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Lageronderwijs in Eijsden gedurende
hetAncien Régime
Henkj.L.M. Boersma

Scholingvoor kleine lieden, inleiding

ln kleine gemeenschappen, maarook in dedru kkerbevolkte steden, was het aantal mensen dat
kon lezen en schrijven beperkt. Dat voorrecht was voorbehouden aan met name geestelijken,
magistraten, adel, aan kooplieden en aan hen die een vrij beroep uitoefenden zoals advocaten,
dokters en notarissen. Zij konden hun werkzaamheden niet uitoefenen en hun handel nietdrijven
wanneerzij niet enigermate konden lezen, schrijven en rekenen. Een enkeling beheerste wellicht nog
een andere taal dan het Nederlands (Nederduits, Diets), zoals Frans ofLatijn.
Voor boeren, ambachtslui, dagloners en andere kleine lieden was het eigenlijk ook niet noodzakelijk
om te kunnen lezen en schrijven om in hun onderhoud en bestaan te kunnen voorzien. Voor hen was
het van belang dat een ambacht kon worden geleerd. Dat gebeurde in de praktijk, vaakvan vader
op zoon,van generatie op generatie. De enkele keren in een mensenleven dat zij een notariële akte
moesten ondertekenen konden zij volstaan doorhet waarmerken van de akte met het plaatsen van
een kruisje als hun handmerk.

Lageronderwijs in Eijsden

Het aan de Maas gelegen dorp Eijsden bestond tot
aan de herindelingvan 1828 uittwee geografisch van
elkaar gescheiden gedeelten.1 Een gedeelte van het
dorp lag in het Maasdal en bestond uit Eijsden-dorp
en de eronder ressorterende gedeelten van Hoog- en
Laag-Caestert. Het andere gedeelte van Eijsden was
op het plateau van Margraten gelegen en bestond uit
Herkenrade (Eijsden op de berg) en gedeelten van
Libeek, Eckelrade, Moerslag, Bruisterbosch en Sint
Geertruid. ln deze bijdrage wordt met Eijsden steeds
de in het dal gelegen delen van Eijsden bedoeld.
De in het dal gelegen delen van Eijsden behoorden
tot de parochie Breust. De op het plateau gelegen
gedeelten van Eijsden behoorden sedert 1222 tot de
parochie SintGeertruid, die in datjaarwas afgeschei-
den van de parochie Breust. Beide parochies maak-
ten onderdeel uitvan het bisdom Luik.2
Na de Maasveldtocht die voor de stedendwinger
Frederik Hendrik bijzonder succesvol was verlopen,
kwam ook Eijsden onder de macht van de Staten-
Generaal derVerenigde Nederlanden in Den Haag.
ln het Partage-tractaat dat gesloten werd tussen de

Koningvan Spanje en de Staten-Generaal in 1661 en
meer bepaald na de conferentie van Aken in 1663 wer-
den de afspraken nadergeconcretiseerd.3
Voor het lager onderwijs in Eijsden betekende die
soevereiniteitsovergang een cesuur voor de wijze
waarop lager onderwijs werd aangeboden. Vóór
de machtsovername was de koster van de parochie
Breust de aangewezen persoon om onderwijs te ge-
ven. Ná de machtsovername werd die taak, óók voor
de katholieke kinderen van Eijsden, aan de protes-
tantse school meesteropged ragen.4
Hierna wordt ingegaan op de wijze waarop het lager
onderwijs in Eijsden gestalte moest krijgen en zullen
enige personaliavan dekostersq.q.en van de school-
meesters worden weergegeven. De nad ruk zal liggen
op de 17deen 18de eeuw.

Dorpscholen5

Het lager onderwijs in dorpen en steden kreeg een
grote impuls door het vierde concilie van Lateranen
(1215). Daar werd dwingend bepaald dat bij iedere
parochiekerk een school moest worden opgericht.
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De schoolgaat uit. Leerlingen van de dorpschoolgaan naar huis.
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Het is dan niet vreemd dat het onderwijs nogal op
christelijke leest was geschoeid. Het is niet metjaar-
tallen te staven wan neer precies aan datvoorschriFt in
de parochie Breust en de in 1222 daarvan afgeschei-
den parochie Sint Geertruid gevolg is gegeven. Door
het ontbreken van een schoolmeesteren de beperkte
middelen kan de oprichting van een parochieschool
ook pas geruime tijd na de verplichting daartoe zijn
gerealiseerd. Van oudsher fungeerde in dorpen de
kosterofkapelaan als schoolmeester. Alleen in grote
plaatsen waren soms zelfstandige schoolmeesters
gevestigd. Het beroep genootweinigbeschermingen
in feite kon iedereen zich als schoolmeester aan bie-
den. Opleidingen tot kosterofschoolmeesterwaren
erniet. Dit beroep gingvaak, net zoals tal van andere
beroepen, overvan vader op zoon. Zij die hun ambt
met waardigheid uitvoerden genoten het aanzien
van de bevolking. Het is waarschijnlijkdat de pastoor
een aanzienlijke rol speelde bij de opleidingvan ka-
pelaan en kosterc.q. de schoolmeester in spe. Voor
zijn inspanningen genoot de schoolmeester bijd ra-
gen van de plaatselijke kerk en de burgerlijke over-
heid. Het onderwijs voor de kinderen van armlastige
ouders werd uitdearmenkas voldaan. Ook kwam het
voordat arme talentvolle kinderen gratis onderwijs
genoten.

Kapitaalkrachtige ouders moesten schoolgeld be-
talen. Aangezien er geen leerplicht was werden veel
kinderen thuis gehouden om daar of elders arbeid
te verrichten en zo het gezinsinkomen te verhogen.
Van een apart schoolgebouwwas noggeen sprake. Er
werd school gehouden bij de schoolmeesteraan huis.
De kinderen zaten allemaal in één ruimte en kregen
een aantal jaren les in de meest elementaire vakken:
lezen, schrijven en in beperkte mate rekenen. Verder
werd er veel aandacht besteed aan godsdienstoefe-
ningen van allerlei aard. Dit lager onden/vijs was be-
stemd voor kinderen van 5 tot1ojaar.
Zij die het zich konden permitteren konden gedu-
rende enigejaren vervolgonderwijs genieten op een
Latijnse School. De dichtstbijzijnde Latijnse Scho-
len waren in Hoog-Crutsó, Maastrichten Sittard. Op
de Latijnse School werd, het zal nietvreemd overko-
men, met name het Latijn onderwezen, de taal van
de Kerken van de wetenschap. Men zou het kunnen
beschouwen als een vorm van voorbereidend weten-
schappelijkonderwijs. Een goede kennis van het La-
tijn was immers noodzakelijk om verder te kunnen
studeren aan een Universiteit, bijvoorbeeld in Keu-

len (gesticht in 1388) ofLeuven (gesticht in 1425), of
aan een kapittelschool, bijvoorbeeld in Luik, die al
omstreeks 900 een zekere faam genoot, ofin Maas-
tricht.

Schoolmeesters van de parochie Breust

ln de parochie Breust was de versmelting van het
ambtvan kosterofkapelaan zo venveven met datvan
schoolmeester, dat de laatste beroepsaanduiding
sec van die persoon eigenlijk niet voorkomt. Er zijn
mij althans geen voorbeelden daarvan bekend. ln
de parochie Breust, waaronder Eijsden ressorteerde,
was het meestal gebruikelijk dat de kosterzowel de
hoofdkerk in Breust (Sint Martinuskerk) als de bij-
kerk in Eijsden (Sint Christinakerek) verzorgde. Na-
tuurlijk behelsde dat in eerste instantie het verzor-
gen van het interieurvan de kerken het klaarzetten
van zaken met betrekking tot de liturgie. Omstreeks
1625 was daar het bedienen van het torenuurwerk in
de Sint Christinakerk aan de Vroenhofnog bij geko-
men.7 Ervan uitgaande datde rol van schoolmeester
ook in de parochie Breustdoorde kosterwerd uitge-
oefend, komen de volgende personen als zodanig
voorin de onderhavige periode.

Bartholomeus Mieckens
Bartholomeus Mieckens8 werd geboren in Eijsden
omstreeks 1575 als zoon van Hans (jan) Mieckens en
van ltgen Palmen. Hij was behalve koster(in Breust
en Eijsden) ook nog landmeteren mogelijk brouwer.
Hij overleed te Eijsden in oktober1646. Mieckens was
tweemaal gehuwd. Eerst met Sophia Gijsmans (Sop-
hia Schoenmeckers) uit Moelingen, een nicht van
MartinusGijsmans, de pastoorvan Breusten Eijsden
(vanaf1613 van Gronsveld) en na haaroverlijden met
Jehenna Tossis (Joanna Toussaint Lamberts), een
dochtervan Toussaint Lamberts, maasschipper, en
van GrietWalpots. Uit beide huwelijken zijn kinderen
bekend. Mieckens werd na zijn overlijden opgevolgd
doorjoannes Wijers.

joannesUan) Wijers
Jan Wijersverklaardein 16599 dat hij de zorgvoor het
uurwerk in de Sint Christinakerk op 'St Mertensdach
den 11 9bris [=november] 1646' had aangenomen en
dat hij tevens de opvolgerwas van de overleden kos-
ter. Jan Wijers was evenals zijn voorganger koster
in Breust en Eijsden. Verdere personalia ontbreken
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vooralsnog. Wel is bekend dat zijn opvolger Paulus
Schroen sedert1671 in functie was.

Paulus Schroen (Schroeun)
Paulus Schroen werd gedoopt te Breust op 16 mei
1645 als zoon van Henricus Schroen en van Catharina
Petermans. Paulus bleefongehuwd. Hij stierfin het
harnas op 31 augustus 1715, na ongeveer42jaar kos-
ter in Breust te zijn geweest (“qui fuit circiter 42 annis
matricularius in Breust).

joannes Cerfontaine
Joannes Cerfontaine. “Den eerwerdigen heerjoannes
Cerfontaine, capellaen alhier, [B reustj, ongehuwd, over-
leed op 12 maart 1693 en werd op 13 maart begraven
in de kerkvoor het altaarvan SintAn na. De kerkdienst
werd op 31 maart gedaan.

Hendricus Blonden
Hendricus Blonden was schoolmeester ('ludimagis-
ter'). Hij overleed te Breust op 26juli17oo,tijdigvoor-
zien van de H. Sacramenten van de kerk.

Lager onderwijs in Eijsden na de politieke
omwentelingvan 1632

De Staten-Generaal waren erop uitom zo snel moge-
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Interieur van een gemengde
school. Aan de wanden hangen
de houten schooltassen.
De onderwijzer helpt een
kind met het uersn ijden
van een ganzenueer. De
'kwaatdoender' staat te
pronk uoorde leerlingen.

lijk na de in bezitnamevan de nieuwverworven gebie-
den de uitoefening en de verbreding van de protes-
tantse eredienst mogelijkte maken. Vrijwel meteen
na de capitulatievan Maastrichten Limbourg in 1632
werden in deze plaatsen protestantse gemeenten in-
gericht. De predikanten van deze plaatsen ijverden
ten zeerste voor de verbreiding van hun geloof. Op
basis van hun voorstellen werden op tal van plaatsen
protestantse gemeenten uit de grond gestampt en
predikanten beroepen. Zo ook in Eijsden. Al in begin
1633 werd in Eijsden dominee Mattheus Ludovicus
als predikant aangesteld. Hij was een broervan Philli-
pus Ludovicus, die in Maastrichtde Nederduitstalige
protestanten voorging. De protestanten van Eijsden
moesten voor hun diensten de Sint Christinakerk op
de Vroenhofdelen met de katholieke inwoners. Aan
dit simultaan gebruikvan de kerk kwam pas per1 au-
gustus 1857 een einde. Een predikant werd in de be-
diening van zijn ambt en bij het onderhoud van zijn
gemeente bijgestaan door de kerkenraad en doorde
koster, die in kleine gemeenten tevens de fu nctie van
voorlezer(voorzinger) combineerde. De kerkenraad,
werd voorgezeten door de predikant, en bestond in
Eijsden uit twee diakenen en twee ouderlingen. Al
in de Kerkenordening, die werd vastgesteld tijdens
de Nationale Synode van de Gereformeerde Kerken
te Dordrecht (1618-1619), werd er bij de kerkenra-
den op aangedrongen dat zij moesten toezien 'dat



ergoede schoolmeesters zijn, die niet alleen de kinderen leren
lezen, schrijven, spraken en vrije kunsten, maar ook dezelven
in de godzaligheid en in de catechismus onderwijzenï1G Het
Schoolreglement van 1655 bracht nadere regels over
tal van zaken het onderwijs betreffende.

Het School reglement van 165 511

Het brede besefdatde samenlevinggebaat is bij goed
ontwikkelde kinderen 'wesende hetzaet daer uyt allege-
schicktheyt in de Kercke ende Republijcque te verwachten is'
kwam bij de burgerlijke overheid pas eniger mate in
zwang in de tweede helftvan de 170le eeuw. Erwerden
regels opgesteld die bijvoorbeeld eisen stelden aan
de schoolmeesters en in zeer beperkte mate aan het
onderwijs zelf. ln de Republiek derVerenigde Neder-
landen werd per; mei 1655 het'School-Reglement, in de
Steden, ende ten platten Lande in de Heerlickheden ende Dor-
pen staende onder de Generaliteyt' van kracht (aangevuld
en verbeterd in 1658 en 1680,geheel herzien in 1725).
Perzojuli 1709 werd een tweede reglement uitgevaar-
digd “Reglement voor Voorleesers, Kosters en Schoolmeester
onderde Generaliteyt' dat als een aanvulling beschouwd
kan worden op het Schoolreglementvoorwat betreft
de eisen die door de overheid aan onderwijzers op
het platteland werden gesteld. Voorlezer (ookwel:
voorzanger), kosteren schoolmeesterworden hierin
een adem genoemd,omdatdeverschillendefuncties
vaak dooréén persoon werden uitgeoefend. Latijnse
scholen op het platteland onder de Staten-Generaal
werden ondenNorpen aan het 'Latijnse School-ordre der
Steden'.

Schoolmeesters

Binnen de Republiek der Verenigde Nederlanden
en de Generaliteitslanden was de “Christelijcke Gere-
formeerde Religie' sedert 1619 (als uitvloeisel van de
Synode van Dordrecht, 1618-1619) de bevoorrechte
godsdienst. Ook in de onderwijsreglementen is dat
aspect nadrukkelijkaanwezig: bevoordelingvan pro-
testanten, afzetten tegen met name de katholieken.
Er werd bepaald dat alleen belijdend protestanten
mochten worden aangesteld als voorlezer, koster of
schoolmeester. Zij moesten minstens 25 jaar oud
zijn en niet alleen kunnen 'leesen, singen, schryven en
cyfferen' maar ook getuigen van een 'goedt en Christe-
lijck leeuen, ende soo ver in de gronden van de Religie geoef-

SCIIOOL
REGLEMENT.

Geen Kind mag, zonder verlof, uit de School blijven.

É

__T.„__--as

'

Geen Kind mag te laat School komen.

Een Kind moet vriendeliik en beleefd zijn. jegens ie-
der een.

l

Elk Kind moet gewaslehen, gekamd, en zuiver gc-
i

i kleed ziin.

l*

ri

van den Meester hoort.

i ,Men moet zijne Boeken en Papieren zuiver bewaren.

Men moet nier vragen, om naar buizen te gaan. dan
wanneer het vulltrekt noodig is, en dan ook :er-

Op School moet men flil zijn, en niemand Roren.

Men moet oplettend zijn, wanneer anderen leeren, en -
onthouden, wat men in de Sehoolboekjes leest, of

ll

äRund weer binnen komen.

Men mag nooir liegen.

l
\Waneer men iets vindt, moet men het bij den Mees-

|
ter brengen.

De Kinderen moeten met orde uir de School gaan, en
zich op de llruat ul` bij den weg vreedzaam en ze-
\lig gedragen.

1,'.aj__-:_-: __

Het Schoolreglement werd in iedere school opgehangen en werd
regelmatig door een leerling ofdoor een onderwijzer voorgelezen.

fent (zijn), dat (zij) dejeught daar in kan onderwysen”. Ten
bewijze daarvan moest de aspirant voorlezer, koster
ofschoolmeestervan zijn vakkundigheicl blijk geven
aan de Classis (1655). Later(1709) kon volstaan wor-
den met een getuigschrift (attestatie) van de plaatse-
lijke predikant en kerkenraad.
Schoolmeesters mochten een zelfvervaardigd 'Cae-
rte ofte Monster uythangen* met daarop aangegeven de
vakken waarvoor ze toestemming hadden gekregen
om les in te geven. Schoolmeesters, kosters en voor-
lezers werden benoemd door de Raad van State in
Den Haag en geïnstalleerd door de Classis waaron-
der de school ressorteerde. Alvorens geïnstalleerd te
kunnen worden moesten de aspirant school meesters
het formuliervan enigheid ondertekenen, waarmee
zij aangaven zich te conformeren aan de beginselen
zoals vastgelegd in het Schoolreglement. Door de
Classis van Maastricht en de Landen van Overmaas
werd sedert 1711 in aparte registers aantekening ge-
houden van de school meesters die de vereiste form u-
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Met dit soort voorbeeldborden en spellingsregels werden de
kinderen de eerste beginselen van het lezen geleerd.

lieren hebben onderte|<end.“Zij die zondertoestem-
ming school hielden, bijvoorbeeld religieuzen en
particulieren 'niet zijnde van de ware Gereformeerde
Religie' werden gestraft met een geldboete en bij
herhaling met een arbitrale correctie. Aan “Paepsche
School-meesters' was het zonder meerverboden om de
les te geven. Ook bijeenkomsten “onderschijn van te lee-
ren Nayen, Breyen, Spinnen, op Instrumenten spelen, ofan-
dersints' bij 'Pausgesinden' etc. “ in't prive'ofte publijck by
de Huysen, ofte inde School-plaetsen' etc. 'op Sondagen ofte
Paepsche Heylige dagen, bg avonden ofte ontyden' etc. wer-
den ten strengste verboden. Het dagelijkse pendelen
van de kinderen met ofnaareen “PaepscheSchool-mees-
ter' die school hield buiten het machtsgebied van de
Staten-Generaal werd eveneens verboden.
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Voorlezers, kosters en schoolmeesters, waren uit-
drukkelijk verplicht om hun taken zelfuit te oefe-
nen. Alleen in bijzondergevallen, en dan nog alleen
met toestemming van het bevoegd gezag, mochten
gekwalificeerde vervangers in de voetsporen van de
aangestelde functionarissen treden. Schoolmeesters
mochten zelfs geen gebruik maken van ondermees-
ters, behalve bijvoorbeeld bij ziekte en in die geval-
len waarbij het aantal kinderen te groot was vooréén
schoolmeester, en dan nog alleen met toestemming
van het bevoegd gezag. De Classes moesten op een
goede uitvoering toezien en één keer perjaar daar-
over verslag uit brengen aan de rentmeesters en
ontvangers van de Geestelijke Goederen. Alleen dan
zou tot betaling van het salaris van de betrokkenen
worden overgegaan. Schoolmeesters werden perd rie
maanden betaald doorde rentmeesters van de Gees-
telijke Goederen. Daarenboven moesten scholieren
per maand schoolgeld betalen ook als ze “maer vier of
vijfdagen t'school gegaen hebbende, oft'huys bleven, ofte
elders schole gingen, sal daer voor nochtans moeten betaelt
worden de volle Maentï Het schoolgeld voor de arme
kinderen kwam ten laste van het dorpsbestuur. Zo
betaalde de gemeente Eijsden bijvoorbeeld in 1781
15 gulden 'aen den schoolmeester Rohler voor het Leeren
der arme kinderen gratis'. “3 De benodigde spullen om
les te geven moesten ook door het dorpsbestuurter
beschikkingworden gesteld. Om hun inkomen aan
te vullen hielden nogal wat schoolmeesters kostgan-
gers. Wanneerze kinderen als kostgangers hielden,
mochten ze alleen jongens in huis hebben wanneer
hun eigen dochters niet ouder waren dan 10 jaar;
hielden ze meisjes in de kost dan mochten hun eigen
zonen maximaal 13jaaroud zijn. Per7januari 1775
werd Anna Tuíjt14, dochter van Cornelis Tuijt, voor
een jaar bij schoolmeesterjohan Cornelis Rohler in
de kost gedaan op voorspraak en voor rekening van
dominee Vonk en de kerkenraad van Eijsden. Voor
4 schellingen perjaar moest hij haar klaarstomen
'om voortweede meijt te kunnen dienen'. Hij moest haar
onderrichten in 'leeze en schrijve, naaje en stoppe en het
huijswerkï15
Ook andere inkomstenbronnen waren aan regels ge-
bonden. Aan schoolmeesters en hun familie was het
bijvoorbeeld niet toegestaan om te 'tappen' en 'gela-
gen (te) setten” ofom 'neering ende hanteeringe (te) doen,
waer door dejongejeucht in 't leeren ende goede manieren
eenighsints verhindert, ofde Kercke ontsticht mochte werden'.
Het schoolmeesterambt en dat van kosterwerd on-
verenigbaar geacht met een functie in het open-



Schoolinterieur. De
schoolmeester en zijn hulp
geuen onderwijs aan een
gemengde klas. Let op de
pestkop die de aanwijsstok van
zijn medeleerling beroerd.

baar bestuur (“politijcque officienl), zoals bijvoorbeeld
schout, schepen ofsecretaris. Dooral deze verboden
konden zij zich geheel richten op de uitoefeningvan
hun functie.
Het ontduiken van de voorschriften van het School-
reglement werd streng gecontroleerd, overtreders
werden gestraft met een geldboete oferger. De op-
brengst van de geldboetes werd gelijkverdeeld door
justitie, de diaconie van de armen en degenen die de
misstand aan de kaak hadden gesteld!
Over de kwaliteit van het onderwijs en de onderwij-
zers werd gewaakt doorde predikant, de kerken raad
en devisitatoren die namens de Classis de protestan-
te gemeenten visiteerden. Vanaf1782 werd de con-
trole in Maastrichten de Landen van Overmaas (Eijs-
den maakte deel uit van het land van Valkenburg)
geïntensiveerd om te voorkomen dat het onderwijs
verder in verval raakte, hetgeen een aanwijzing mag
zijn voor de kwaliteit ervan in de voorafgaande pe-
riode. Bij gebrek aan middelen en goede onderwij-
zers bleefhet vaak bij het constateren van mistoe-
standen, zonderdatverbeteringen werden ingezet.16
Slechts van een enkele school werd vastgelegd dat
het onderwijs goed functioneerde. Zo ook in Eijsden
(1782-1785) toenJohan Cornelis Rohlereronderwij-
zerwas.17

Onderwijs

Op de dorpscholen werd les gegeven van maandag
tot en met zaterdag van 8 tot 11 uur en van 13 tot
16 uur, zomer en winter door, 'alwaer 't oock datter
weynigh Kinderen quamen'. Uit opgaven van leerlin-
gen aantallen blijkt evenwel dat de kinderen met
name in de wintermaanden de school bezochten. ln
voorjaaren zomerwerden ze thuis gehouden om te
helpen in het huishouden ofop het landnolgens
opgave van de Classis bezochten in de achttiende
eeuw gemiddeld 50 kinderen perjaar de school in
Eijsden. Kleinere aantallen kinderen werden tegen
de voorschriften in door hun ouders naar de koster
in Breust gestuurd om te leren lezen en schrijven.19
Toen in 1782 door de Raad van State een maande-
lijkse telling van de leerlingenaantallen verplicht
werd gesteld, om te voorkomen dat het schoolwe-
zen in de Landen van Overmaas nietverderin verval
zou raken, kwam in Eijsden het maandgemiddelde
uit op 18 (telling periode178z-1784), hetgeen de
doorde Classis vastgelegde aantallen in een ander
perspectief plaatst.20 De schoolmeester moest er
op toezien dat de kinderen aanwezig waren en bij
afwezigheid de oorzaak daarvan achterhalen. Met
name op katholieke feestdagen was er extra afwe-
zigheid te bespeuren onder de katholiekejeugd.
Jongens en meisjes kregen gescheiden plaatsen in
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de klas. Op woensdagmiddag en zaterdagmiddag
waren de kinderen vrij van school, maarwerd wel
godsdienstondervvijs gegeven aan de protestantse
kinderen. Perjaarwerden slechts twee weken grote
vakantie gevierd en niet meer en zeker'nimmer meer
op Paepsche Feest-dagenï De dagwerd begonnen met
het “Morgen-Gebedt, en eindigde met het 'Avond-Ge-
bedtï Hier werd niet altijd de hand aan gehouden
doorde schoolmeesters, ook niet in Eijsden (1717).21
Geletop de samenstellingvan de schoolpopulatieis
dat ook niet vreemd. Wanneer de protestantse sig-
natuurte nadrukkelijk de overhand kreeg hielden
de ouders als protest gewoon hun kinderen thuis.
De kinderen leerden eerst lezen en daarna schrij-
ven. ledere onderwijzer stond het vrij naar eigen
goeddunken de benodigde boeken daarvoorte ge-
bruiken. Pogingen om tot uniformering te komen
leidden tot niets.22 Erwerd uiteraard veel aandacht
geschonken aan godsdienstonderwijs, met bijzon-
dere aandacht voor de protestantse leerlingen. De
schoolmeesters hadden wat dat betreft zelfs enige
extra taken, zoals de kinderen manen de kerkdien-
sten bij te wonen, het leren van de Catechismus en
het zingen van Psalmen. Ongehoorzaamheid van
de kinderen mocht gestraft worden met 'Roede en
Placke'.'Ende sullen de Ouders hare Kinderen aende Mees-
ters soo overgeven, om van de selve onderwesen, ende we-
gens haere fouten gestraft te worden, sonder daer over ont-
stelteniste maecken'. Kom daarnu maareensomlAan
katholieke kinderen werd hetverboden om “Paepsche
Boecken, Roose-Kransen, Beeldekens, Crucifixen, Schil-
dereytjes, ofyets diergelijcken* mee naar school te ne-
men. Ook werd het hen nadrukkelijk verboden om
'Gereformeerde kinderen (te) quellen, lasteren, verdoemen,
ofte eenige Paperyen in (te) planten'. Verder moesten
de schoolmeesters erop toezien datde kinderen na
school goed thuis kwamen en zich onderweg en op
school onthielden van onderandere vloeken, zwe-
ren, lasteren,stelen, |iegen,dobbe|en, kaartspelen,
het geven van bijnamen etc.

Het schoolhuis

Het was aan het dorpsbestuu rom te zorgen vooreen
'vrye bequame wooning” voor de schoolmeester en na-
tuurlijkvooreen “schoolhuys'. Van een apart schoolge-
bouwwas in een dorp meestal geen sprake. Daan/oor
waren de inkomsten te gering en de kosten te hoog.
|n de praktijk kwam het erop neerdat de schoolmees-
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ter school aan huis hield en de gemaakte kosten bij
de gemeente in rekening bracht. Pas in 1778 ging de
gemeente Eijsden ertoe overom een pand aan te ko-
pen met de bedoeling om dat in te richten als 'huijs
wooning en schoolhuijs voor den schoolmeester'. De aan-
koopvan de gemeentewerd omschreven als “huijs, hof
en agter caemer bestaende dus in drie plaetsen ter aerden en
een bovencaemersolder met de gerechtigheijt op een putte'.
Dit huis was gelegen op de kop van de Dorpstraat
(Diepstraat). Men betaalde er 1ooo gulden voor.23
Dat geld was doorde gemeente Eijsden geleend van
de protestantse diaconie van Eijsden tegen 3% rente
perjaar. Op 28 september1789 was de hele som af-
gelost.24
Na de komst van de Fransen verloor het zijn functie
als school en werd in zijn geheel als woonhuis in ge-
bruikgenomen (zie hierna).

Schoolmeesters in Eijsden

Het Schoolreglement was sedert de effectueringvan
het Partagetractaat van 1661 ook in Eijsden van toe-
passing, omdat dit dorp als gevolg van dat traktaat
onder de soevereiniteit van de Staten-Generaal van
de Republiek der Verenigde Nederlanden was ge-
bracht. ln Breust bleefde oude situatie gehandhaafd,
omdat Breust onderhorigwas aan de prins-bisschop
van Luik.

Het Schoolreglement en de andere door de Staten-
Generaal derVerenigde Nederlanden afgekondigde
ordonnanties en wetten bleven van kracht tot aan de
Franse omwentelingin 1795.
De facto betekende dit, dat alle kinderen van Eijs-
den, hetzij protestant, hetzij katholiek ofanders-
zins voor het volgen van onderwijs gedurende de
periode ca. 1661-ca. 1795 waren aangewezen op een
protestantse schoolmeester. De katholieke koster
die tevoren het onderwijs verzorgde werd daarmee
buiten spel gezet. Dit zal bij de overwegend katho-
lieke bevolkingvan Eijsden zwaarzijn gevallen. Uit-
wij ken naar Breust was een optie, maar strafbaar.
Ouders die pertinent niet wilden dat hun kinderen
onderwijs genoten van de protestante schoolmees-
ter konden dat alleen voorkomen door hun kinde-
ren thuis te houden. Er was immers door de over-
heid noggeen leerplicht ingesteld. Ofde kinderen
van Eijsden op de Berg ook naar Eijsden-dorp kwa-
men voor het volgen van onderwijs is niet duidelijk.



Waarschijnlijk bleven zij gewoon, zij het tegen de
regels in, bij de kostervan de parochie Sint Geer-
truid in de klas, evenals de kinderen van Breust op
de Berg.

Dejoodse inwoners van Eijsden waren in feite ook
verplicht om hun kinderen bij de protestantse on-
derwijzer naar school te brengen. Het is onwaar-
schijnlijk dat dit gebeurde. Waarschijnlijker is dat
zij, hoewel verboden, huisondervvijs kregen van
dejoodse voorgangers. Sedert ca. 1773 wasjoseph
Cahn uit Beek in Eijsden alsjoods schoolmeester
werkzaam.25

Op het einde van het Ancien Régime was er in Eijs-
den ook nog een protestantse onderwijzer, speci-
aal voor de kinderen van de Waals Gereformeerde
kerk. Dat wasjean Louis Fourestier Lanous (Olne
1768-Luik 1835). Hij woonde toen met zijn echtge-
note Elisabeth Ghier en hun twee kinderen Johan
Daniel en Johannes Kasper in de Dorpstraat (thans
Diepstraat).26 Hij was tevens koster van de Waals
Gereformeerde Kerk. ln het begin van de FranseTijd
vervulde hij enige bestuurlijke en administratieve
taken.27 Nadien was hij voorlezervan de protestant-
se (Nederlands hervormde) gemeente van Eijsden.28
Laterwas hij kostervan de Waalse kerk in Maastricht
en Luik.

De protestantse schoolmeesters van Eijsden
1656-1797
De protestantse gemeenschap van Eijsden beliep
meestal niet meer dan 35 tot 50 leden. Daaron-
der te verstaan zowel lidmaten als doopleden. De
totale bevolking van Eijsden (dorp c.a.) kan voor-
zichtig geschat worden op ca. 500-550 personen.
De onverenigbaarheid van bestuursfuncties en het
schoolmeestersambt maakte de spoeling dun om
uit eigen kring een geschikte kandidaat te vinden
als schoolmeester. ln het nabij gelegen Maastricht
vormden protestanten echtereen substantieel deel
van de totale bevolking. Doortoedoen van de Clas-
sis Maastricht werd onder hen naarstig gezocht
naar gegadigden voor de functie van schoolmees-
ter in Eijsden. Van de 6 protestantse schoolmees-
ters die in de periode 1656-1797 in Eijsden school
hielden, waren er minstens 3 eerderwoonachtig in
Maastricht. Twee van hen werden opgevolgd door
hun zoon. Hiervooris uitvoerig betoogd dat ook de
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katholieke en dejoodse kinderen van Eijsden voor
lager onderwijs waren aan gewezen op de protes-
tantse schoolmeester. Hoewel in Eijsden al sedert
1633 een protestantse gemeente was gevestigd
werd het onderwijs aan katholieke en joodse kin-
deren pas met het Schoolreglement van 1656 door
protestante onderwijzers wettelijk opgedrongen.
Het was van de politieke constellatie afhankelijk
ofdaar daadwerkelijk invulling aan werd gegeven.
Met name gedurende de periode 1672/73-1678
toen de katholieke Fransen het in deze contreien
kortstondig voor het zeggen hadden, waren de
doorde Republiek derVerenigde Nederlanden uit-
gevaardigde wetten niet meer vigerend. Maar met
het herstel van hun gezag werd de naleving daar-
van weer geü rgeerd.
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Achtereenvolgens waren schoolmeesterin Eijsden:

Naam Periode Bijzonderheden

David Costers (Custers) (overl. Eijsden 1662), Zeker sedert 1656-T1662 Eerder ruiter onder Bloemendaal en in
tr. lttgen (Jen neken) Janssen garnizoen te Maastricht. Tevens voor-

lezer. Werd opgevolgd door zijn zoon
Antonius Costers.

Anthoneij (Antonius) Custers (Costers) 1662-1671 Opvolger van zijn vader David Costers.
(Maastricht 1647-..) Benoemd in plaats van Jan la Cous die

zijn benoeming niet accepteerde.

Johan van Rijckel (Jan Rijckelt)(Maastricht 1671-T1688 Werkte eerder als schoolmeester in
1648-Eijsden 1688), zn. van Arent e.v. Meerssen. Was al in 1672 voorlezer in
Catharina Cnabbenhouwers, tr. Eijsden 1672 Eijsden, later ook koster en voorzanger.
Jenneke (Johanna) G(h)ijsen (Giesen) uit Schepen Eijsden 1680-1685,1686-T1688.
Den Haag

Pietervan der Heijden (geb. Leiden-overl. 1688-T1725 Tevens voorlezer, koster en deunivaarder,
Eijsden 1724), tr. (1) Eijsden 1689Johanna diaken (1709) en ouderling (1716).
Ghijsen (wed uwe van schoolmeester Van Dorpsmeestervoor Eijsden (1708).
Rijckel, zie hiervoor), tr. (2) Eijsden 1716 Schepen Eijsden 1695-1702 (wegens
Sophia Brouwers van Linnich (D). wangedrag uit zijn functie ontheven).

Gerardus Rohler (overl. Eijsden 1774), tr. 1725-1772 Tevens voorlezeren koster. Werd op-
(1) Elisabeth van Calcar, tr. (2) Eijsden 1748 gevolgd doorzijn zoonJohan Cornelis
Anna Cornelia Tuijth van Eijsden, dr. van Rohler.
Cornelis en van Margaritha Pietermans.

Johannes Cornelius Rohler (Eijsden 1750- 1772-T1797 Opvolgervan zijn vader Gerardus Rohler.
1797), zn. van voorgaande, tr. Eijsden 1772 Ook koster en voorlezer. Keurmeester
Jean netta (Johanna) Chabrier uit Den Haag, maten en gewichten (1789), schepen
dr. van Pierre e.v. Petronella Clara Minne. Eijsden 1779-1796

Hierna volgen korte biografieën van de (protestant-
se) schoolmeesters die in de periode 1656-1797 in
Eijsden werkzaam waren.

Dauid Costers (1656-1662) en Anthoneij Custers
(1662-1671)
De oudst bekende protestantse schoolmeesterVan
Eijsden was David Costers (Custers). Zijn herkomst
is onbekend. Voorzijn aanstelling tot school meester
was hij ruiter onder Bloemendaal, in garnizoen te
Maastricht en aldaar belijdend lid maatvan de protes-
tantse gemeente. Hij was gehuwd met lttgen (jen ne-
ken)Janssen. Uit hun huwelijk werden in Maastricht
drie kinderen geboren en protestants gedoopt. Zeker
sedert 1656 was hij al als schoolmeester in Eijsden
werkzaam. Hij wordt ook als voorlezer (voorzanger)
genoemd. Waarschijnlijkvervulde hij tevens de fu nc-
tie van koster(nomen estomen). ln Eijsden werd het ge-
zin uitgebreid met nog een kind. David was tot aan
zijn overlijden in 1662 werkzaam als schoolmeester
en werd opgevolgd doorzijn zoon Anthoneij Custers.
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David Costers (Coster, Custer, Custers), ruiter onder Bloe-
mendaal, belijdend lidmaat prot. gem. Maastricht,
lid maat prot.gem. Eijsden, schoolmeester en voor-
lezer te Eijsden, overleed te Eijsden in 1662, gehuwd
met lttgen (Jenneken)Janssen, lidmaat protestantse
gemeente van Eijsden.
Uitdit huwelijk:
1) Anthoneij Custers, geboren te Maastricht en gedoopt

protestant aldaar14-8-1647. Volgt.
2) Johannes Coster, geboren te Maastricht en gedoopt

protestant aldaar12-12-1649.
3) N.N. Custer (voornaam niet vastgelegd), geboren

te Maastricht en gedoopt protestant aldaar 29-1-
1652. Op 27 maart 1671 werd zekere Hendrik Costers
op belijdenis lidmaat van de prot. gem. Eijsden.
Ervan uitgaande dat dit op ca. 18-jarige leeftijd
gebeurde zou dit een aanduiding kunnen zijn
N.N. hiermee te identificeren.

4) Anneke Costers, geboren te Eijsden en gedoopt pro-
testantaldaar18-3-1657.



Anthoneij Custers (1662-1671)
Anthoneij (Antonius) Custers (Costers) werd ge-
boren te Maastricht als zoon van David Costers en
van lttgen Janssen, en aldaar protestants gedoopt
op 14 augustus 1647. Hij was amper 15 jaar toen
hij zijn vader opvolgde als schoolmeester en voor-
lezer. Waarschijnlijk omdat men niemand anders
kon krijgen. Een zekerejan la Cous was benoemd,
maar had zijn benoeming niet geaccepteerd. Per
7 januari 1662 was Anthoneij door het bevoegd
gezag benoemd tot voorlezer op voorspraak van
de kerkenraad.29 Het is waarschijnlijk dat hij om-
streeks dezelfde tijd ook de functie van school-
meester kreeg toebedeeld, na het overlijden van
zijn vader. Pas in 1709 werd de leeftijdsgrens van
25jaargehanteerd om als schoolmeesterte mogen
werken. ln 1670 kwam Costers in moeilijkheden.30
Hij werd ervan beschuldigd 'seeker urouwmens”, met
name Jenne Thomas (Thomassen), 'beslaapen ende
beswangert te hebbenï Van haar was bekend dat zij
eerder ook al een kindje had gekregen dat ze aan
Costers had willen opdringen. Zowel het gerecht
van Eijsden als de kerkenraad bemoeiden zich met
de zaak. De kerkenraad ondervroeg beiden over
het voorval. Jenne hield de beschuldiging stug vol,
wist evenwel niet meer precies wanneer e.e.a. had
plaatsgevonden, maarwel dat het 'bij cle smits, was
gebeurd. Anthoneij ontkende alles. Door deze of
gene werd hij desondanks bestraft. ln 1671 werd hij
opnieuw beschuldigd een kind te hebben verwekt
en wel bij Thrijn Douwen, dochter van zijn 'gerechte
moije [tante]*, terwijl hij bovendien ook nog in on-
dertrouw was gegaan met Cornelia de Bruijn, zon-
der evenwel zijn belofte na te zijn gekomen.31 Nu
was de maat vol voor de kerkenraad en de Classis
en werd hij per14 mei 1671 geschorst als school-
meester en voorlezer, totdat volstrekt duidelijk
was hoe hij in deze zaken stond.32 Klaarblijkelijk is
het hem niet gelukt om op overtuigende wijze zijn
onschuld aan te tonen, zodat hij niet meer in zijn
oude functies terugkeerde. Toen dan ook in 1671 de
Scholen onderde Classis van Maastricht en de Lan-
den van Overmaas werden gevisiteerd viel Eijsden
in negatieve zin op doordat daar geen onderwijs
werd gegeven.33

Moederlttgenjanssen was bij haar zoon inwonend.
Pergjuli 1672 verliet zij Eijsden en vestigde zich in
Maastricht. Vandaar vertrok zij op 28juli 1679 naar
elders.

johan uan Rijckel (1 671-1'1688)
Johan van Rijckel (johan nes van Rijckelt) werd gebo-
ren te Maastricht en aldaar protestants gedoopt op
7 oktober 1648 als zoon van Arent van Rijckel(t) en
van Catharina Cnabbenhouwer (na het overlijden
van haar man, inwonend bij haarzoonjohan)34. Hij
ondertouwde/trouwde protestant Maastricht/Eijs-
den 24-1/19-2-1672Jenneke Gijsen (Giesen) uit Den
Haag, maarwonende te Maastricht. Uit dit huwelijk
werd een kind geboren: Catharina Uan Rickelt, gedoopt
(protestant) te Eijsden op 27 november1678.
Ten tijde van zijn huwelijkwasjohan al voorlezervan
de protestante gemeente in Eijsden en aldaarwoon-
achtig. jenneke werd per12 februari 1672 te Maas-
tricht als lid maat uitgeschreven vanwege haarvertrek
naar Eijsden. De eerstejaren werkteJohan zonder
bezoldiging. Pas in 1678 deden schouten schepenen
enige moeite om een salaris voor hem te verwerven.
Per14 augustus 1680 werd hij benoemd tot schepen
in Eijsden. Deze benoeming was in strijd met het
Schoolreglement van 1655 waarin was bepaald dat
schoolmeesters geen politieke ambten mochten
uitoefenen. Als gevolg hiervan werd zijn positie ter
discussie gesteld met als eindresultaat dat hij per12
februari 1685 uit zijn functie werd ontheven. Het be-
sluit daartoe vocht hij met succes aan bij de Staten-
Generaal. Als zodanig werd hij begin 1687 opnieuw
geïnstalleerd. ln 1688 nam hij evenwel zelfontslag
als schepen en werd de schepenstoel aan zijn broer
Willem toegewezen.
Naast schoolmeester en voorlezer was Van Rijckel
ook koster. ln deze laatste functie ondervond hij nog-
al wat concu rrentie van zijn katholieke evenknie. Het
ging daarbij met name om (natuurlijk) de inkom-
sten verbonden aan het luiden van de doodklok en
het maken van de graven. Deze waren bij reglement
voorbehouden aan de protestantse koster, hetgeen in
Eijsden nietwerd nageleefd. Reden voor hem om zich
in 1681 tot de drossaard van het Land van Valkenburg
te wenden om ondersteuning. Klaarblijkelijkwas de
lokale schepenbank hem daarin weinig terwille. De
drossaard oordeelde uiteraard anders. Hij droeg de
schepenbankopervoorte zorgen datVan Rijckel zijn
functies al voorlezeren koster behoorlijk kon uitoe-
fenen en erop toe te zien dat “alle catholijcke costers ofte
doodegraauers,hetluijde derklockeouerhaare doode ofte het
maaken dergraeuen Uoorde selve (_..) aan Van Rijkel te laten
uoor de rechte van outs claertoe staende'.35
johan testeerde op 27 september1687 ten overstaan
van notarisjoannes Ruth te Eijsden.36 Hij was op dat
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De oude schoolmeester ouerhoort een leerling. ln zijn hand houdt
hij een roede vast. Strafwas altijd dichtbij.

moment een vermogend man. Hij had voor bijna
1400 gulden kapitaal uitstaan bij diverse personen.
Daarenboven bezat hij enige landerijen te Beek (Lb)
uit de nalatenschap van Lambert Ghijsen en Agnies
van Rijckelt. Hij benoemde zijn vrouw totenigerfge-
naam. Johan overleed na langdurig ziek te zijn ge-
weest 0p14ju|i 1688. Zijn weduwe hertrouwde met
Pietervan der Heijden. Pieterzou hem opvolgen als
schoolmeesterin Eijsden.

Pieter uan der Heijden (1688-1725)
Op 14juli 1688 overleed Johan van Rijckel (jan Rijc-
kelt). Gedurende bijna zojaarwas hij in Eijsden voor-
lezer(voorzanger), kosteren schoolmeestergeweest.
Het lesgeven aan de katholieke kinderen van Eijsden
was niet van een leien dakje gegaan. Vaak hielden
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de ouders hun kinderen thuis oflieten ze, tegen de
verboden in, onderwijs volgen bij de kosterin Breust,
waarde protestanten geen zeggenschap hadden. Van
Rijckel werd opgevolgd door Pietervan der Heijden.37
Deze had een benoeming op zak voorGeulle, maar
wist deze om te zetten naareen benoemingtotonder-
wijzerin Eijsden, tegen de wens van de Classis Maas-
tricht, die in deze bevoegd waren. ln zijn aanstellings-
akte, afgegeven door de Raad van State op 10 oktober
1688, werden de autoriteiten in Eijsden duidelijk
ge'instrueerd erop toe te zien dat alleen doorVan der
Heijden onderwijs mocht worden gegeven en dat ou-
ders die hun kinderen elders naar school lieten gaan
daarvoor bestraft moesten worden. De vermaningen
mochten echterniet baten. Herhaaldelijk moesten de
ouders op hun verplichtingen worden gewezen. Als
reactie hielden ze hun kinderen gewoon uit school.
Pietervan der Heijden, hij was afl<omstig uit Leiden,
huwde te Eijsden op 18 december1689 metjohanna
Ghijsen, afl<0mstig uit Den Haag, inmiddels weduwe
van de hiervoorgenoemdejohan van Rijckel. Van der
Heijden leefde zeerin onmin met zijn echtgenote, tot
aan zware mishandeling toe. Kerkenraad en Clas-
sis bemoeiden zich ermee om tot een oplossing te
komen. Vanzelfsprekend had dit ook zijn weerslag
op zijn functioneren als onderwijzer; misschien was
juist zijn functioneren als onderwijzer debet aan de
echtelijke twisten. Hij bleek namelijk niet berekend
op zijn taken en verwaarloosde zijn werkzaamheden.
Daar komt nog bij dat hij niet met zijn handen van
de kinderen kon afblijvenßgVooral de katholieke kin-
deren moesten het daarbij ontgelden. De “ueuligheden
aan de kinderen gepleegd', meestal in de kerktoren ofde
sacristie, leidden ertoe dat hij meerdan eens werd ge-
schorst. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 0u-
ders hun kinderen nietofelders naarschool brachten.
Het is onduidelijkwanneerzijn echtgenote overleed,
maar zeker sedert 17 november 1709 was bij hem
Haltje inwonend als dienstmaagd. Zij was belijdend
lid maat van de protestantse gemeente van Eijsden.
ln oktober 1710 vertrok zij naar Maastricht. Pieter
hertrouwde te Eijsden op 22 november1716 (onder-
trouwd te Maastricht op 6 novemberen te Eijsden op
7 november) metde in Maastrichtwoonachtige maar
van Linnich (D) afl<omstige Sophia Brouwers. Uit
beide huwelijken van Pieterzijn geen nakomelingen
bekend.
Pietervan der Heijden was van vele markten thuis.
Naast ondervvijzerwas hij tevens voorlezeren koster,
maar ook bijvoorbeeld deurwaarder, dorpsmeester



en schepen van Eijsden, hoewel dat in strijd was met
de voorschriften van het Schoolreglement. ln diverse
functies (diaken, ouderling) maakte hij bovendien
deel uit van de kerkenraad van de protestantse ge-
meente van Eijsden. Het ging hem eigenlijkvoor de
wind. Zijn meerdan onstuimig en heftig karakter en
wangedrag bracht hem echter steeds opnieuw in de
problemen. Meermaals maakte hij zich schuldig aan
woordenwisselingen, handtastelijkheden en vecht-
partijen, een vooraanstaand inwoner van Eijsden
onwaardig. In 17o2 werd hem daarom zelfs het sche-
penambt ontnomen. Van der Heijden bleefevenwel
tot aan zijn overlijden in het najaarvan 1725 (tussen
19juli en 22 november) als onderwijzer in Eijsden
werkzaam. ln zijn opvolgingwas al tijdens zijn leven
voorzien doorde aanstellingvan Gerardus Rohlerals
zijn substituut [plaatsvervanger] met het recht van
opvolging. De 'aanhoudende swakheid' van Van der He-
ijden noopte daartoeßg
De weduwe van Van der Heijden, Sophia Brouwers,
overleed omstreeks dejaarwisseling van 1728-1729.
Zij werd begraven in de kerk van Eijsden. De begrafe-
nisrechten werden op 8januari 1729 voldaan.4°

Gerardus Rohler (1 725-1772) enjohan Cornelis Rohler
(1772-1797)
De kerkenraad maakteop 29 mei 1724 kennis metGe-
rardus Rohler. Klaarblijkelijk tot genoegen, want op
iojuni 1724 werd een verzoek aan de Raad van State
toegezonden om hem als su bstituut van Van der He-
ijden aan te trekken. Het verzoek werd gehonoreerd
en op 8juli daaropvolgend was hij overgekomen van
uitWesel, althans opdie dagwerd hem 24 gulden be-
taald vanwege het 'transport sijner meubelenï Voor de
aanstelling van Rohler moest de kerkenraad diep in
de buidel tasten. Totdat Van der Heijden in functie
bleefwerd aan hem een vergoeding gegeven als bij-
drage in de huurvan zijn woningen als supplement
op zijn salaris. Ook was men genegen om de kosten
te dragen van “den witter voor het witten van t huijs' ad
3 gulden, en *tweglase ramen metglasen gehengel en ar-
beijdt loon (_..) volgens noodbouw aan t huijs geheurt voor
den schoolmeester, ad 4 gulden en 14 stuivers, waarvan
4 gulden verhaald zou worden op de verhuurder. Met
de komst van Rohler werd flink geïnvesteerd in het
Schoolmeubilair. Er werden 'twegroete en 4 kleine nie-
we bancken in de school, en “een lessenaer en stoel voor de
schoolmeester' aangeschaft en timmerman Cristiaen
van der Linden maakte een 'schrijftafel'[schoolbord].
Vanwege het bestuurvan de gemeente Eijsden werd

daaraan 40 gulden bijgedragen (de uitgaven bed roe-
gen overigens slechts 37 gulden en 2 oorden).41
Gerardus Rohlerwas bijna 5ojaarschoolmeestervan
Eijsden. Hij heeftdus vele generatiesjonge Eijsdena-
ren de eerste beginselen van het lezen en schrijven
bijgebracht. Vanwege zijn “zwakke lichaemsgesteltheijt'
verzocht hij op 25 januari 1772 de kerkenraad van
Eijsden om zijn zoon johan Cornelis als zijn su bsti-
tuutaan te stellen,zondervergoedingvoordeteleve-
ren diensten. De kerken raad was daarin niet bevoegd
en adviseerde hem zijn verzoek bij de Raad van State
voorte leggen.42 De uitkomst daarvan is mij niet be-
kend, maar bij besluitvan 11 september1772 kreeghij
een aanstelling tot schoolmeester, koster, voorlezer
en voorzangerte Eijsden in opvolgingvan zijn vader
die vrijwillig afstand had gedaan van zijn functies.43
Onderjohan Cornelis werd in 1778 doorde gemeente
Eijsden een gecombineerd woon-schoolhuis aange-
kocht. Dit pand was gelegen op de kop van de Dorps-
traat (Diepstraat)(zie hiervoor). Zowel vader als zoon
overleden “in het harnasï Van Johan Cornelis Rohler
is bekend dat hij zijn zaken goed op orde had. Dat
liet onverlet dat ook hij te kampen had met lage aan-
tallen leerlingen.44 Op de Bevolkingslijstvan Eijsden
uit 1796 staatjohan Cornelis nog vermeld als maïtre
d'e'cole. Hij woonde toen met zijn echtgenote en doch-
terAn na Petronella in de Dorpstraat( Diepstraat).45
Met zijn overlijden in 1797 kwam ook een natuurlijk
einde aan het dwingende overheidsvoorschrift dat
alleen personen van de protestantse religie gerech-
tigd waren om school te mogen houden. De Fransen
opteerden op basis van hun vrijheidsidealen voor
openbare scholen, waarbij op basis van openbare
examens de meest geschikte kandidaten als onder-
wijzerwerden benoemd. Zij genoten betaling uit de
staatskas. Het woon-schoolhuis verloor zijn functie
als school en werd doorde gemeente Eijsden te huur
aangeboden. Eerste huurderwerd de weduwe Roh-
ler. Metingangvan1zGerminaljaarV||van de Franse
Republikeinse Kalender(1-4-1799) kreegzij vooreen
periode van 6jaar het huis ter beschikking. Zij betaal-
de er52 franse franken perjaarvoor.46

Gerardus (Gerhardus) Rohler, afkomstig van Wesel (D),
lidmaat protestantse gemeente Eijsden (attestatie
1724), schoolmeester, kosteren voorlezerte Eijsden,
overleed te Eijsden op 6-1-1774, trouwde (1) Elisabeth
van Calcar, lidmaat protestantse gemeente Eijsden
(attestatie 1724), overleed te Eijsden, datum onbe-
kend, ondertrouwde/trouwde (2) te Eijsden (protes-
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tant) 30-10/17-11-1748 met Anna Cornelia Tuijth,
overleden te Eijsden op 9-12-1792, dochtervan Cor-
nelis Tuijth en van Margaretha Pietermans.47
Uit hettweede huwelijkwerden te Eijsden geboren en
gedoopt (protestant):
1) Johannes Cornelius Rohler, gedoopt 22-2-1750 (get.

PaulusTuijth en Maria CatharinaTuith). Volgt.
2) Paulus Rholer, gedoopt 28-11-1751 (get. Paulus

Tuijth voorjohannes Tuijth en Anna Frankote
voorAgnes Dorpmans, echtgenote vanjohannes
Tuijth).

3) Gerhardus Rohler, gedoopt 23-9-1753 (get. De heer
Paulus Franckott van Maastricht en Catharina
Pietermans, echtgenote van CornelisTuijth).

4) Petrus Hermannus Rholer, gedoopt 21-9-1755 (get.
de heer Paulus Tuijth voor Hermannus Klomp en
Maria Catharina Tuijth voor Elisabeth Tu ijth uit
Amsterdam). Lidmaat protestantse gemeente
Eijsden (belijdenis1774).

johannes Cornelius Rohler, geboren Eijsden, gedoopt
aldaar22-2-175o (get. PaulusTuijth en MariaCatha-
rina Tuith), schoolmeester, ma'itre d'école,48 koster
en voorlezerte Eijsden, overleed Eijsden 8 Vendémi-
aire jaar V| (29-9-1797), ondertrouwde/trouwde te
Eijsden (protestant) op 15/22-11-1772 metJean(n)
ette Chabrier(Schabrier, Schabrijer), geboren te Den
Haag ca. 1737, woonden bij huwelijk aldaar, overleed
te Eijsden op 13-1-1817, dochter van Pierrejoseph
Chabrieren van Petronella Clara Minne.
Uitdit huwelijk te Eijsden geboren en gedoopt (pro-
testant):
1) Anna Petronella Rohler, gedoopt12-3-1775 (get. Anna

Thuit, weduwe Rohler en Paulus Rohler), waardin,
trouwde (1) te Eijsden op 11 Messidorjaae (29-6-
1798) de katholiek Henri Roosen, geboren te Maar-
land, gedoopt te Breust op 2-1-1765, notaris met
standplaats Maarland 1790-1818, raadslid Eijsden
1806-1816, burgemeester van Breust 1814-1818,
overleed te Eijsden op18-5-1818, zoon van Bartholo-
meus Roosen en van Catharina Hartsteijn.Trouwde
(2) te Eijsden op 28-2-1821 de katholiek Balthasar
Frijns, gedoopt te Heugem op 20-3-1796 (blijkens
verklaring afgegeven doorVan den Boorn, schout
van Gronsveld) en bij huwelijk aldaarwoonachtig,
hij was behoorlijk uit militaire dienst ontslagen na
3jaar en 7 maanden gediend te hebben als soldaat
in het Eerste Regiment Karabiniers, tuinier, zoon
van Balthasar Frijns en van Maria Debaar.
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2) Apollonia Elizabeth Rohler, gedoopt 5-7-1778 (get.
Petrus Hermanus Rohler en Apollonia Elizabeth
Rohlergeb. Snibelli), overleed te Eijsden op 27-9-
1781.
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gustus 1701 (Joan nesjegers voor het kind van Frans
Lousbergh genaamd Simon) en van 1o september
1701 (de kinderenjanjanssen, Willem Blonden, Hen-
drickvan Dalen, Claes Leebens en Anthoon Theunis-
sen). ln extenso: A.M.A. Maassen, Zedenschandalen in
Eijsden, in: LTGjrg. 26 (1998), pag. 55-59. Populair: K.
Schutgens, Problemen op school, in: Groot Verhalenboek
van Maastricht, Zutphen 2010, pag. 93-94.
RHCL, ArchiefHervomde Gemeente Eijsden, inv. nr.
|||,f0|. 106
RHCL, ArchiefHervomde Gemeente Eijsden, inv. nr.
V|,jaarrekening1729.
Voor al deze uitgaven zie RHCL, ArchiefHervomde
Gemeente Eijsden, inv. nr. Vl, onder1724 (aanpassen
woonruimte, schoolmeubilairetc.), 1725 (suppletie)
en 1726 (suppletie).
RHCL, ArchiefHervomde Gemeente Eijsden, inv. nr.
|||. Een en anderonderverwijzing naar artikel 6 van
het eerste kapittel van het Schoolreglement.
RHCL, ArchiefHervomde Gemeente Eijsden, inv. nr.
lll.
Munier, Oueronderwijs, pag. 83-86, i.h.b. voor Eijsden
pag. 86.
Boersma, Bevolking, pag. 82 sub 19.
Gemeente ArchiefEijsden, ArchiefKanton Eijsden
1795-1800, inv. nr. 3.
Voorde familie Teuth, zie: Henkj.L.M. Boersma, Ge-
nealogieTeuth (Tuijth), Het nageslacht van Claes Vrancken en
PinckejanTeuth (Eijsden e.o.ca. 1550-1800), in: LTGjrg. 36
(2008), pag. 3-16, i.h.b. pag. 14onderV|asub5.
Bevolkingslijstvan Eijsden uit1796. Hij woondetoen
met zijn echtgenote en dochterAnna Petronella in de
Dorpstraat (Diepstraat). Boersma, Bevolking, pag. 82
sub19.
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Eijsdenaren aan het werk bij Lauffer Frères
in Hermalle (B)
SeruéAarts

Generaties lang is men in Eijsden opgegroeid in de schaduwvan fruitboomgaarden, de stroopfabriek
van Henqueten de Zinkwít, om maareens een paarin het oog springende zaken te noemen. Toch
is er ook een periode geweest, kort na de Tweede Wereldoorlog, dat de naam Lauffer(in Eijsden
uitgesproken als Lóófer) tientallenjaren een begripwas. Iedereen had in die periode wel iemand
in zijn familie- ofkennissenkring die zijn brood verdiende bij de firma Lauffer. En ofschoon de
activiteiten van defirma Laufferzich niet binnen de Eijsdense gemeentegrenzen afspeelden, mag
toch met recht worden gesteld dat óók Lauffereen stukje Eijsdens verleden is. De periode Lauffer is
voorveel oudere Eijsdenaren erg bekend en zal bij hen ongetwijfeld goede herinneringen oproepen.

De firma Lauffer Frères (1907-1987)

Vanafdejaren vijftig van de vorige eeuw was er een
aanzienlijke groep Eijsdenaren die werkvond in Wal-
lonië. Zo trokken in de bloeiperiode van de Waalse
staalindustrie dagelijks tientallen Eijsdenaren naar
Hermalle, even ten zuiden van Visé, naar het bedrijf
Lauffer Frères. Overigens zochten mensen uit Eijsden
in dietijd wel meerhun heil inWallonië, bijvoorbeeld
bijjupiler in Chertal (Luik) en bij een van de talrijke
steenkolenmijnen. Opmerkelijkwas wél dat bij een
andere staalfabriek in Hermalle, schroevenfabriek De
Housse, géén enkele Nederlanderin dienstwas.

Het bed rijfLaufferdankte zijn naam aan twee Franse
broers Lauffer uit de Elzas (Noord-Frankrijk), Emile
en Henri, die het bedrijfin 1907 startten in het iets
zuidelijker gelegen Herstal. Vooral Emile Lauffer
werd gezien als het brein achteralle innovatieve idee-
en bij LaufferFrères.
De fabriek in Hermalle werd gesticht in 1910, maar
de directiewoning aan de overzijde van het fabrieks-
complex dateerde al van 1903. Daarwas destijds de
jonge ingenieur Albert Coenegracht woonachtig,
die samen met Emile Lauffer het plan opvatte om de
activiteiten van de broers van Herstal te verplaatsen
naar Hermalle. Tijdens het leven van Emile Lauffer
fungeerde Coenegracht min ofmeerals diens rech-
terhand, maar na het overlijden van Emile werd Coe-
negrachtdoorde opvolgers gezien als la cínquime roue,
hetvijfde wiel aan de wagen.
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Mensen die slechts oppervlakkig van de activiteiten
van de firma Laufferop de hoogte waren, verkeerden
ten onrechte in deveronderstellingdatde naam Lauf-
ferwas afgeleid van het Duitse werkwoord laufen. Tot
de absolute topproducten van deWaalse staalprodu-
cent hoorden immers de looproosters, 'des planchers
me'taliques'. Anderen meenden er de Franse woorden
l'eau en fer (wateren ijzer) in te herkennen. De fabriek
lag immers op een steenworp afstand van Maas en
Albertkanaal.

Beginjaren tachtig kwam de voorzetting van het be-
drijfin zwaarwater, omdat eronenigheid was tussen
de nazaten van de broers Lauffer. Henri had geen kin-
deren, Emile had 5 dochters. ln die periodewaren er5
schoonzonen/aandeelhouders. Drie ervan wilden al-
leen een winstuitkering, twee ervan bekleedden een
functie als directeur in het bedrijf. Eén daarvan was
de Nederlander Henning, afl<omstig uit Heerlen.
Er is in die periode intensiefgezocht naar potentiële
kopers. Eén van de gegadigden was bijvoorbeeld het
Nederlandse Stork. Toen Lauffer midden jaren ,80
zijn werkzaamheden daadwerkelijk moest staken,
werd de fabriekverkocht aan de firma We'rister in Fle'-
ron. Dat was een ondernemingdie zich destijds toe-
legde op de fabricage van nucleaire installaties voor
de kerncentrales in Huy (Hoei) en Tihange (Doel),
een activiteit die de hoogste graad van precisie ver-
eiste. De werklieden werden van minuut tot minuut
gevolgd en ookde arbeidshandelingen moesten zéér
nauwgezet en tot op de millimeter precies worden



Hub Vranken aan het werk bij Lauffer.

uitgevoerd. Hetwas een bed rijfscultuurdie volstrekt
niet paste bij de werkwijze die de mensen van Lauf-
fer gedurende tientallen jaren hadden gekend. Het
klikte niet en in 1987 ging de fabriek daarom over in
handen van staalgigant Cockerill Sambre.

Lauffer is overigens nooit failliet verklaard, maarge-
woon opgehouden te bestaan onderdie naam. Uit-
eindelijk heeft iedereen het bedrijfkunnen verlaten
met een vertrekpremie van de Waalse deelregering.
Alleen dejongeren onder hen hebben daarna nogeen
andere baan gezocht en gevonden. Onder andere bij
CoxGeelen in Eijsden.

De activiteiten van Laufi'er Frères

Na verplaatsing van de activiteiten van Herstal naar
Hermalle ontwikkelde Laufier Frères tal van nieuwe ac-
tiviteiten met betrekking tot verwarmingsappara-
tuur, maar ook bijvoorbeeld wielsets en lagers voor
transporttreintjes in de kolenmijnen. Men speciali-
Seerde zich als een van de eerste in Europa in zoge-
naamde planchers me'taliques, looproosters. Deze wa-
ren aanzienlijk sterker dan gewone metalen platen
die bij belasting de neiging hadden tot doorbuigen.

Helaas werd in dejaren ,70 en '80 onvoldoende ge-
investeerd in nieuwe technieken met betrekking tot
deze looproosters. Men was als gevolg daarvan niet
concurrerend genoeg meer en op een gegeven mo-
ment konden bedrijven als Stacco goedkoper leveren.
De activiteiten van Lauffer Frères werden met name
gekenmerkt door hoogwaardig laswerk volgens de
nieuwste technieken. Gaandeweg beschikte men
overeen drietal divisies:
een thermische divisie voor het vervaardigen van
warmtewisselaars, boilers, kleine opslagtanks en
dergelijke; een speciale lasdivisie voor de fabricage
van zware opslagtanks en ketels van speciaal staal,
in te zetten voor industriële toepassingen, de che-
mische industrie en de petrochemie en een persaf-
deling voorde fabricage van metalen vloerdelen en
looproosters.
Zoals in elke fabriek destijds, had men naast prod uc-
tiemedewerkers ook een aparte onderhoudsploegvan
onder meer elektriciens, schilders en bankwerkers.
De zogenaamde manoeuvreploeg was belast met alle
voorkomende werkzaam heden zoals transport, laden
en lossen. Van tijd tottijd moest men daarvoorook bij
het station zijn waar een café gelegen was. Het is dan
ookal eens voorgekomen dat de manoeuvres niet meer
diezelfdewerkdagterugkeerden naardewerkplaats....
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Theo Warnieraan het werk bij Lauffer.

Werkomstandigheden

De Fabriekshallen van de firma Lauffer Frères waren
gelegen aan de noordwestzijde van Hermalle, opeen
steenworp afstand van het Albertkanaal. De hallen
hadden via het dak een open verbinding met de bui-
tenlucht om zo de oorverdovende fabrieksgeluiden
te laten ontsnappen; in die tijd droeg men immers
nog geen oorbeschermers. ln de wintermaanden kon
het erdan ook steenkoud zijn. De werklieden maak-
ten zelf stalen vuurkorven om zich te verwarmen.
Bij erge vrieskou kon hetwel eens zó koud zijn datde
handen van de werklieden aan het metaal vastvroren,
dat ze moesten bewerken. Werkhandschoenen kende
men nog niet en als er een metalen werkstuk moest
worden versjouwd, gebruikte men koperstukken min
ofmeerals handschoenen om de betrokken staalpla-
ten (les tôles) op te tillen.

Franse taal geen handicap

De meeste Eijsdenaren waren bij hun aantreden de
Franse taal (nog) niet machtig. Maar het aanleren
daarvan verliep spelenderwijs.AlsjeWaalsecollega,
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wijzend naar het gereedschap op de werkbank, vroeg
om hem de marteau even aan te reiken en je gafper
ongeluk de ernaast liggende beitel in plaats van de
hamer, dan had je meteen een fikse oorvijg te pak-
ken.

Binnen de kortste keren kendeje de Franse benaming
van alle werktuigen en had je ook de restvan de Fran-
se basisvocabulaire onderde knie.
Sommigen maakten zich de taal wel héél goed eigen.
Theo Warnier bijvoorbeeld, was kennelijk begena-
digd meteen talenknobbel en sprak ookvloeiend het
Waalse dialect van de streek, een mengelmoes dat
zelfs dooréchte Fransen niet begrepen wordt.

Waarom was Lauffer zo in trek bij de Eijsdense
werknemer?

Bij de Waalse bazen van Laufferstond de Nederland-
se werknemer hoog in aanzien. Niet alleen vanwege
diens uitstekende vakmanschap maar ook vanwege
een geringere stakingsbereidheid dan de Waalse
collega's, die voor elke futiliteit het werk neergooi-
den. Niet voor niets was ereen speciaal gedelegeerd



vakbondsman (René Doffe) in het bed rijfaangesteld
voorde bemiddeling bij conflicten.
Dat een baan bij de firma Lauffer bij veel Eijsdena-
ren zo in trekwas, had meerdere redenen: “De meesten
van onsgingen ernaar toe om meer te verdienen. Verdiendeje
een dubbeltje per uur bij Stacoma (Kanaaldijk Maastricht),
we'l, bij Lauffer kreegje een kwartje. En de stroopfabriek van
Henquet had dan wel een beter aanzien dan deZínkwit, maar
als 15-jarige puberzagjeje toch niet de hele dag appelen of
bieten scheppen".
Een belangrijke financiële stimulans was trouwens
ook het kindergeld dat in België ruim driemaal zo
hoog was in vergelijking tot Nederland. Een brave
huisvader meteen grote schare kinderen bracht soms
meeraan kindergeld binnen dan aan salaris.

Welke Eijsdenaren waren onder meer actiefbij
Lauffer?

Waarschijnlijkeen van de eersten die vlak na de oor-
log bij de firma Laufier werk vond, was Guillaume
Duijckers, oom van de schrijver en destijds woon-
achtigaan de St.Jozefstraat in Maarland. Hiervooris
ook al de naam gevallen van een andere Eijsdenaar
die actiefwas bij Lauffer Frères. Het gaatte verom hier
een volledige opsomming te geven van alle mensen
die er gewerkt hebben, want ongetwijfeld worden
er dan vergeten. Volstaan wordt daarom met een
opmerkingvan de heer Doffe dat vooral de families
Duij kers, Feijs, Meijs en Stessen goed vertegenwoor-
digd waren.
Een verhaal apart binnen Laufferwas trouwens Vic
Theunissen. Als 14-jarige in 1953 begonnen als las-
ser, had hij het voordeel dat hij ook avondschool
had gehad en tekeningen kon lezen. Al op zijn 23e
werd hij voorvverker in de laswerkplaats en op zijn
27e werd hij gevraagd om als verkopervooeaan-
deren, Nederland en Duitsland naarAntwerpen te
verhuizen. Zijn Waalse collega's waren verbijsterd
en vroegen zich afwat Victór in godsnaam in dat
achtergebleven gebied te zoeken had: “ln Wallonië
waren ze in de veronderstelling dat de mensen in Vlaande-
ren nog steeds op handen en voeten liepen .......”. Zijn klan-
ten waren voornamelijk petrochemiebed rijven die
gebruik maakten van bijvoorbeeld grootformaat
boilers met een capaciteitvan meerdere duizenden
liters.
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GOLLAAriemen

Plaquette ter nagedachtenis aan de slachtoffers die op 8 september
1944 het leven lieten in de fabriek na een Duits bombardement
(Hermalle, Rue de la Re'sistance). Foto Guy Schroen, 2012.

Tot slot

Het is frappant dat, daar waar de meest uiteenlo-
pende zaken zelfs uit een zeerververleden op inter-
net worden beschreven, er over Lauffer Frères niets is
terug te vinden. Hoewel het een zeerflorerende on-
derneming is geweest die bijna een eeuw lang aan
honderden mensen werk verschafte, is het alsofhet
bedrijfnooit bestaan heeft. Het enige dat op internet
aan het bed rijfLauffer Frères herinnert, is een foto van
de plaquette aan de voorgevel van de fabriek, van de
4 burgers die er i n de Tweede Wereldoorlog het leven
lieten.

Wat was het geval?Aan het eind van de oorlog trok-
ken de Amerikanen aan de westkantvan hetAlbert-
kanaal op naar het noorden, richting Nederland.
Toen ze Hermalle tot op een 1o-tal kilometers waren
genaderd, hadden de Duitsers zich verschanst in de
heuvels aan de overkantvan de Maas, ter hoogte van
de gemeenten Sarolay,Argenteau en Richelle. Onder
de burgers van Hermalle had zich het bericht van de
optrekkendeAmerikanen als een lopend vuurtje ver-
spreid en men wist ookdatdie een pontonbrug over
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Albert Meijs (linksuoor) aan het werk bij Lauffer.

het kanaal wilden aanleggen. Een aantal burgers uit
de omgevingwilde de Amerikanen behulpzaam zijn
en toog naarde fabriekvan Laufferom erbidons(drij-
vendevaten)te maken voordegeplande pontonbrug.
De Duitsers namen door de open fabrieksdaken de
gloed van laswerkzaam heden waar en verkeerden
in de veronderstelling dat de Amerikanen er aan
het smeden waren. Ze richtten een kanon op het fa-
briekscomplex en doodden op die manierde 4 bur-
gers. Een triest gegeven,want gedurende de gehele
oorlog was erin Hermalle tot dan niet één burger
gedood.
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Monsieur Rene' Doffe (midden)

Noot

Vakbondsgedelegeerde monsieu rRené Dofie, ten tijdevan
het schrijven van dit artikel 88jaaren nog steedswoonach-
tig in Hermalle, voorzag de auteurvan veel nuttige infor-
matie over het bedrijf. De meeste Eijsdense werknemers
kende hij na zoveeljaren nog met naam en toenaam.

Ook mevrouwAnnyWarnier-Nuil en VicTheunissen mogen
hier niet onvermeld blijven omdat ze de schrijvervan zeer
bruikbare informatie en fotomateriaal hebben voorzien.



Overde Stichting
Eijsdens Verleden

De Stichting Eijsdens Verleden werd in 1975 opge-
richt doorJeanne Theunissen, Louise Reintjens-
Jacobs, SjefWarnier,Jean Piters,JefReintjens, Niek
Eijck, René Huijnen, Paul Rutten, Rob Boersma,John
Wiersma en Henk Boersma. Het bestuuris thans als
volgt samengesteld: Bert Schutte, voorzitter (2011),
Annie Aarts-Crousen, secretaris (2011), Theo Geur-
ten, penningmeester(2o1o), en de leden PierreTheu-
nissen (2007) en Henk Boersma (1975).

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het
historisch onderzoek betreffende Eijsden, een en an-
der in de ruimste zin des woords. Zij tracht dit doel
te bereiken door het doen oflaten doen van onder-
zoekingen (historisch en archeologisch), zich in te
zetten voor het behoud van zaken van cultuurhisto-
risch belang (gebouwen, straten, pleinen, begraaf-
plaatsen), het verzamelen en beheren van zaken van
cultuurhistorisch belang (kaarten, foto*s, films, do-
cumenten, bidprentjes) en doorhetopenbaar maken
van onderzoeksresultaten.

Binnen de Stichting zijn op dit moment zeven werk-
groepen actief:

Werkgroep Redactie

De Werkgroep Redactie is verantwoordelijk voor
de uitgave van Uit Eijsdens Verleden. De bedoeling
is dat 3 à 4 keer perjaar een nummer verschijnt.
Het eerste nummer verscheen in 1977. Daarnaast
assisteert de Werkgroep Redactie bij het redigeren
van boeken over Eijsden die onder verantwoorde-
lijkheid van de Stichting Eijsdens Verleden worden
uitgegeven. Momenteel bestaat de Werkgroep Re-
dactie uit: Guy Schroen, Trees Jacobs, Gerard Ven-
ner en Henk Boersma (voorzitter). Correctiewerk
wordt gedaan door Marie-Joséejeukens-Corsius en
Peter Sch roen.

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 Pierre Theunissen (voorzitter).

De Werkgroep Beheer Fotocollectie

De Werkgroep Beheer Fotocollectie, digitaliseert en
ontsluit de collectie fotols 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: Pierre Theunissen (voorzitter), Bèr
Pachen, Annie Aarts-Crousen, Marie-Anne van der
Cruijs, BertSchutte,MiepClaessen en TheoGeurten.

Werkgroep Toponiemen

De Werkgroep Toponiemen legt de benamingen vast
die doorde eeuwen heen voor huizen, wegen en lan-
derijen werden gebruikt en lokaliseert deze op (ka-
daster)kaarten. Het is de bedoeling dat op termijn
hierover een publicatie verschijnt. Momenteel be-
staat de werkgroep uit: Tonnie Spauwen (voorzitter),
PierreTheunissen,JacquesWarnieren 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
voorgenealogisch 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 werk-
groep uit: Guy Sch roen, Miep Claessen en Bert Sch utte.

Werkgroep Onderzoek- en publicatie-
begeleiding

De Werkgroep Onderzoek-en publicatiebegeleiding
helpt personen op wegdie geïnteresseerd zijn in 0n-
derzoek naar het rijke verleden van Eijsden en helpt
hen bij het vastleggen van hun resultaten. Momen-
teel 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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