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Van de redactie
Hoewel u nummer 25 van onze uitgave

wellicht nauwelijks heeft uitgelezen, mel-
den we ons nu reeds met een nieuw exem-
plaar, nummer 26.

De veranderingen die Uit Eijsdens Ver-
leden sinds het vorige nummer heeft on-
dergaan, worden in deze aflevering weder-
om doorgevoerd en hier en daar nog iets
geperfectioneerd. De reacties, die de re-
dactie erop heeft mogen ontvangen, waren
onverdeeld positief. U begrijpt dat wij hier
erg blij om zijn.

Overigens staan we steeds open voor
reacties, dus indien u ons iets wilt laten we-
ten, schroomt dan niet om dit, mondeling
of schriftelijk, te doen.

De inhoud van dit nummer is weer vol
afwisseling. U treft het eerste deel aan van
een zeer interessante reeks van drie afle-
veringen, geschreven door W.A.J. Munier
over de doop-, huwelijks- en overlijdens-
registers van Breust-Eijsden in de Staatse
tijd. ln dit eerste deel legt hij vooral uit hoe
een en ander geregeld was tussen protes-
tanten en katholieken in die tijd.

De kerk van Mesch wordt uitgebreid be-
sproken in een (vertaald) artikel van M.C.
Caumartin. Het gaat hier om een verhaal
dat ruim honderd jaar geleden werd ge-
schreven. Trouwe lezers van Uit Eijsdens
Verleden zullen zich kunnen herinneren
uit eerdere bijdragen van zijn hand, dat de
tekst met enige korrels zout gelezen dient
te worden. Desondanks is het verhaal zeer
de moeite waard.

Verder wordt er aandacht besteed aan
een brand in Eijsden op 24juni 1828, waar-
bij enkele mensen het leven lieten en is het
prachtige gedicht „Zjengske” van Pierre
Theunissen opgenomen.

Tenslotte ontbreekt ook de rubriek „Kent
u ze nog?" niet, waarin deze keer aandacht
wordt gevraagd voor de R.K.-Lagere Jon-
gensschool St.-Martinus in het jaar 1921
of 1922 en voor een familiefoto uit 1900.

We hopen dat u, net als wij, aan dit num-
mer veel plezier zult beleven.

Eijsden, juli 1984.



Aantekeningen bij de doop-, huwelijks- en
overlijdensregisters van Breust-Eijsden in de

Wie een beetje de weg weet in het Rijks-
archief te Maastricht, weet dat hij daar in
de grote leeszaal tientallen planken vol met
kerkregisters in kopie kan vinden, goed en
overzichtelijk geordend naar alle plaats-
namen, waar parochies en gemeenten van
andere kerkgenootschappen te vinden zijn,
goed toegankelijk gemaakt door een sinds
kort ook uitgegeven en zeer gedetailleerde
beschrijving van de hand van R.J.l. Goos-
sens en A.M.S. van Hees met als titel: „Be-
schrijving van de doop-, huwelijks-en over-
lijdensreglsters ter inzage op het Rijksar-
chief in Limburg, Maastricht 1980".2 Het
staat er goed, dat ter inzage. Zonder enige
rompslomp kan men er terecht om wille-
keurig welk deel van deze rijke collectie ter
hand te nemen. Wat er staat in kopie is
bijeengebracht van alle mogelijke bewaar-
plaatsen in en buiten Limburg, soms moei-
lijk te vinden, soms ook moeilijk toeganke-
lijk. Zonder overdrijving kan men zeggen,
dat er vele manjaren in zijn gaan steken om
dit alles bijeen te kunnen brengen, maar
deze investering komt honderdvoudig te-
rug, omdat het voor talloze onderzoekers
een enorme tijdwinst oplevert. Voor de
originele registers betekent het eveneens
een onschatbaar voordeel, omdat ze door
het beschikbaar zijn van kopieën veel min-
der gebruikt behoeven te worden en daar-
mee aan veel minder slijtage onderhevig
zijn.

iedereen, die een beetje op de hoogte is,
weet dat het merendeel van de bezoekers
en gebruikers, die dikwijls de leeszaal van
voor tot achter bevolken, op zoek zijn naar
genealogische gegevens, die dan ook hier
in onvoorstelbare hoeveelheden liggen
opgetast. Omdat echter dit soort registratie
vóór de officiële invoering van de burger-
lijke stand in de Franse tijd3 en de daarmee
ingezette verambtelijking ervan een veel
minder formeel karakter had dan wij heden
ten dage gewend zijn, bevatten deze regis-
ters talloze gegevens die ook voor de histo-
ricus met andere interesses van belang
zijn. Natuurlijk was de registratie van gege-
vens betreffende doop, huwelijk en over-
lijden lang vóór de Franse tijd aan regels
van kerkelijke en hier en daar ook van bur-
gerlijke zijde gebonden, in bepaalde geval-
len zelfs vastgelegd in voorgeschreven

modellen.4 Dit neemt niet weg, datde ruim-
te voor een persoonlijke noot, mee bepaald
door de eigen geaardheid van de kerkelijke
bedienaar die de registratie verrichtte, veel
groter was. Niet alleen konden de gebrui-
kelijke gegevens van op- en aanmerkingen
van geheel persoonlijke kleur voorzien
worden, de registers zelf dienden nogal
eens voor het plaatsen van aantekeningen
die met de eigenlijke materie niets van doen
hadden, maar van bijzonder belang kunnen
zijn. De genoemde beschrijving vermeldt
dit soort dingen dan ook steeds apart. Wie
de registers zelf ter hand neemt, komt tot
de ontdekking dat er nog veel meer gege-
vens, in de regel kleinigheden, maar soms
zeer waardevol en bruikbaar, her en der
verspreid liggen.

Als een voorbeeld uit vele volgen hierwat
aantekeningen bij de doop-, huwelijks- en
overlijdensregisters van Breust-Eijsden,5
met wat de tijd aangaat, een beperking tot
de Staatse tijd, die daar evenals elders een
aanvang nam kort na de verovering van
Maastricht door Frederik Hendrik in 16326
en tot de officiële inlijving bij de Franse
Republiek in 1795 voortduurde.7 Geduren-
de heel deze periode bestond er in Eijsden
naast de R.K.-Parochie ook een Hervormde
Gemeente.8 Dat was natuurlijk ook in tal-
rijke andere plaatsen binnen Staats gebied
het geval. Het bijzondere van Eijsden was,
dat de R.K.-Parochie ook Breust, een plaats
die niet tot Staats grondgebied behoorde,
omvatte, en voorzien was van twee kerken,
die bijgevolg door een en dezelfde pastoor
bediend werden.9 Deze toestand is tot op
de dag van vandaag blijven voortbestaan,
zij het dat in tegenstelling tot de huidige
situatie de pastoor toen in Breust en niet
in Eijsden woonde. De kerk, die hij in laatst-
genoemde plaats bediende, behoorde tot
de zogenaamde simultaankerken, wat in-
hield, dat de kerk niet alleen voor de room-
se, maar ook voor de protestantse ere-
dienst gebruikt werd.10 De bedoeling van
onderstaande bijdrage is om voor Eijsden
te laten zien, op welke wijze de registratie
van doop, huwelijk en overlijden de sporen
van deze bijzondere situatie vertoont. Een
aantal bijzonderheden, die we aan de regis-
ters zelf zullen ontlenen, zullen in een aan-
tal gevallen ook met behulp van gegevens



staaise tijd (1656-1795)1 Deel l

uit andere bronnen worden toegelicht en
beschreven.

Enkele bijzonderheden omtrent de vesti-
ging van het Staats regiem en de betekenis
daarvan voor de verhoudingen tussen
roomsen en protestanten laat ik eerst hier
volgen. De vestiging van het bewind nam
een aanvang in de jaren rond de verovering
van Maastricht in 1632, maar het kreeg
eerst zijn definitieve setting door het zoge-
naamde Partagetractaat van 1661,11 waar-
mee aan de politieke onzekerheid waarin
de Landen van Overmaas ook na de vrede
van Munster waren gebleven een einde
kwam. Krachtens dat tractaat werden deze
landen in een zogenaamde Staatse en een
Spaanse, later na de vrede van Utrecht in
in 1713 Oostenrijks geworden partage
verdeeld. De kerkelijke verhoudingen wer-
den beslissend bepaald door een resolutie
van de Staten-Generaal van 15 april 1633,12
krachtens welke voor die plaatsen, waar
maar één kerkgebouw was, werd voorge-
schreven, dat deze kerk ten dienste moest

De kerktoren van Eijsden, in aanleg 14e eeuws.
Foto.' Paul Rutten, 20 mei 1984:

komen voor zowel de hervormde of gere-
formeerde als de rooms-katholieke ere-
dienst. Weliswaar kwam deze bepaling als
gevolg van wisselende politieke omstan-
digheden niet onmiddellijk en overal in
werking. ln het algemeen kan men stellen,
dat het zogenaamde simultaneum binnen
alle parochies van de Staatse partage van
omstreeks 1680 tot 1795 onafgebroken
heeft gefunctioneerd, zij het dat de fre-
quentie waarmee dat gebeurde voor de
hervormde religie onder andere afhanke-
lijk was van de aanwezigheid van een her-
vormde gemeente met eigen predikant. ln
een aantal kerken heeft echter het simulta-
neum al in de periode van 1633 tot 1680
voor kortere of langere tijd gefunctioneerd.
Dat was ook in Eijsden het geval.13 Bij dit
hinderlijk simultaangebruik van de kerken
kwamen andere reglementen, die het sa-
menleven van protestanten en katholieken
regelden. Vooral het zogenaamde „Egtre-
glement" werd daarbij van grote beteke-
nis.14 Daarin werd onder andere bepaald,
dat zowel de ondertrouw als het huwelijk
zelf dienden plaats te hebben ten overstaan
van de kerkeraad, en dat rooms-katholieke
priesters daarmee geen bemoeienis moch-
ten hebben. De registratie diende ook ten
gerieve van de schepenbanken onder ver-
antwoordelijkheid van de kerkeraad te ge-
beuren.

Over de beginperiode van de Hervormde
Gemeente in Eijsden beschikken we
slechts over spaarzame gegevens. Ver-
moedelijk dateert de aanwezigheid van
protestanten in Eijsden van omstreeks
1632.15 Van een echte gemeente is echter
dan nog geen sprake.16 Ook in Eijsden
bleef de politieke onzekerheid na 1648
voortduren en daar werden evenals elders
de levenskansen van het protestantisme
wezenlijk bepaald door het politieke bestel.
De oudste registers in het archief van de
Hervormde Gemeente dateren van 1656.17
Daarmee wordt duidelijk, dat de gemeente
toen al hecht georganiseerd was en voor-
zien van een eigen predikant en een kerke-
raad. Ook over de samenstelling van de
gemeente zijn we dan goed geïnformeerd,
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omdat het eerste lidmatenregister stamt
uit dat jaar, evenals een register van ge-
doopte kinderen en een huwelijksregis-
ter.18 Het aantal lidmaten bedroeg in 1656
34, welk aantal kort daarna werd uitgebreid
met nog eens 21, een totaal vormend van
55, waarbij dan nog een aantal doopleden
geteld moeten worden, zodat het totaal
aantal protestanten op zijn minst op 75 ge-
schat moet worden.19 Dat is voor de Her-
vormde Gemeente van Eijsden opmerkelijk
hoog. ln geen enkele ledenlijst van later
datum tot in de twintigste eeuw toe zal dit
aantal opnieuw bereikt worden. integen-
deel, de totalen zijn over het algemeen
aanzienlijk minder. De lijst van lidmaten
van bijvoorbeeld 1717 vermeldt niet meer
dan 22, maximaal 25 lidmaten.20 En in de
jaren dertig van de vorige eeuw werd het
twintigtal niet eens meer gehaald.

Daar staat tegenover, dat het totaal aantal
inwoners in het dorp Eijsden en de daarbij
behorende gehuchten aanzienlijk hoger
ligt. Die waren in het algemeen gesproken
natuurlijk rooms. Een visitatieverslag van
165821 vermeldt voor de parochie Breust-
Eijsden het volgende: „Sunt sub hac paro-
chia circiter 700 communicantes, compre-
hensis incolis de Eijsden, Oost et Castert
ab hac parochia dependentibus." Daarmee
kan het aantal roomsen, de kinderen dus
meegerekend, op dicht bij 1000 geschat
worden, zodat duidelijk wordt in welke
minderheidspositie de hervormden zich in
Eijsden bevonden. Dat toen al het simul-
taneum in de kerk van Eijsden functioneer-
de, blijkt uit hetzelfde visitatieverslag.22
Daar wordt ook al de overlast, die dit ver-
oorzaakte, er bij vermeld. Door een groe-
iende industrie en nijverheid bleef de be-
volking toenemen. Dankzij een volkstel-
ling, die in 1837 namens het bisdom Luik
verricht werd, zijn we voor dat jaar zelfs
heel nauwkeurig geïnformeerd over de
samenstelling van de bevolking.23 Men
vindt dan een totaal van 2005 inwoners voor
heel de parochie, waarvan de totalen voor
de afzonderlijke gehuchten en dorpen als
volgt zijn: Breust 276, Eijsden cum annexa
851, Maarland 243, Oost319, Caestert 278,
Withuis 38. Vermeld worden verder 56 jo-
den en 17 calvinisten, in totaal 73 niet-
katholieken.

De kleine minderheid, die we hier met
17 calvinisten vinden aangeduid, bevond
zich gedurende heel de Staatse periode in
een overheersende positie. Deze hing niet
alleen samen met de verhoudingen die met
het staatsbestel waren ingevoerd, maar
ook met de samenstelling van de bevolking,
die overigens ook bepaald werd door het
staatsbestel. Men moet er van uitgaan, dat
de Hervormde Gemeente zelf ontstaan is
uit de ambtenarij, die met de vestiging van
het Staats bewind zich in Eijsden vestigde,
omdat volgens Staatse wetgeving deze
ambtenaren van de ware of gereformeerde
religie moesten zijn.24 Het zijn telkens de-
zelfde familienamen die opduiken en die
wijzen op de mensen die de Hervormde
Gemeente generaties lang hebben bevolkt,
zoals daar zijn de Nolens, de Morees, de
Pietermans, de Tuits en enkele andere
meer. Van een inplanting in de autochtho-
ne bevolking is beslist geen sprake. De
leden van de Hervormde Gemeente be-
hoorden voor een deel tot de upper ten van
Eijsden. Daar kwamen bij leden van het
Maastrichtse garnizoen of van de Staatse
legers, die zich in Eijsden vestigden, hetzij
nog in actieve dienst, hetzij als rustend
militair. Daaronder kwamen hogere en
lagere officieren voor en soms ook man-
schappen, waaronder ook vreemde uit
Zweden, Zwitserland en Duitsland, zodat
met hen soms het lutherse element zijn
intrede deed. Dit lutherse element kreeg
in het laatse kwart van de achttiende eeuw
versterking, toen men voor de groeiende
industrie in Eijsden werklieden uit de Eifel,
vooral uit Monschau ging aantrekken.25
Ten gerieve van deze lutheranen werden
toen eigen diensten in de kerk gehouden.
Helemaal tegen het eind van de Staatse
periode kwam daar nog een contingentje
Waalse protestanten bij, toen krachtens
het verdrag van Fontainebleau een aantal
plaatsen in de Landen van Valkenburg en
Dalhem werden uitgewisseld tussen de
Republiek der Verenigde Nederlanden en
het keizerrijk Oostenrijk. Een aantal Walen
uit plaatsen als Dalhem weken toen uit naar
Eijsden, waar zij in 1790 een eigen predi-
kant kregen toegewezen en een Waalse
gemeente in het leven geroepen werd.26
Gedurende een aantal jaren waren er toen



vier partijen die elkaar in de ene kerk van
Eijsden moesten verbeurten op zon- en
feestdagen, hetgeen met name de verhou-
ding tussen roomsen en protestanten niet
vergemakkelijkte. Hoewel het maar zelden
voorkwam, dat er overgangen plaats von-
den van de ene naar de andere kerk, had
dit niettemin in beide richtingen plaats.27
Men vindt er dan ook betrekkelijk regelma-
tig melding van gemaakt, vooral in de be-
waard gebleven registers van de Hervorm-
de Gemeente, terwijl ook de beraadslagin-
gen van de kerkeraad er nogal eens aan
gewijd werden.

Over de registers van beide kerkgemeen-
schappen nog enkele opmerkingen. Zoals
gezegd beschikken we voor de periode die
aanvangt met 1656 voor de Hervormde
Gemeente over doop- en trouwregisters,28
die beide doorlopen tot in 1672, toen met
de komst van de Fransen in onze contreien
de Hervormde Gemeente van Eijsden even-
als verschillende elders in het ongerede
kwam. Tot aan het eind van de zeventiende
eeuw duurden bepaalde moeilijkheden
voort,29 zodat er sinds de jaren zeventig
wel voor een aantal jaren gegevens be-
schikbaar zijn, maar telkens met vele hia-
ten. Pas na 1705 lopen de registers voor
doop en trouw regelmatig door. Overlij-
densregisters staan echter slechts voor de
periode van 1774 tot 1795 ter beschikking.

De parochie Breust-Eijsden heeft de
oudste papieren.30 Het oudste doopboek
begint in 1604, de vroegste aantekeningen
over huwelijken stammen uit 1623, terwijl
de overlijdensregisters eveneens in dat
jaar aanvangen. Jammer genoeg zijn er
talrijke hiaten, in het bijzonder voor de
periode waarin het protestantisme in Eijs-
den tot ontwikkeling begon te komen. Voor
heel de periode van 1646 tot 1670 ontbre-
ken er gegevens over de doop, terwijl de
trouwregisters een onderbreking kennen
van 1643 tot 1673, de overlijdensregisters
van 1646 tot 1672. Ook voor de laatste de-
cennia van de zeventiende eeuw vallen
talrijke gaten.

Uiteraard zijn in dit verband de registers
die betrekking hebben op huwenden het
belangrijkst. Na de vestiging van het Staat-
se bewind in Eijsden moesten alle paren
ten overstaan van de kerkeraad hun trouw-

De kerk van Breust, vanuit„de Bron". Foto: Pau/
Rutten, 20 mei 1984.

beloften of ondertrouw doen vastleggen
en ook voor hun trouwen voor hetzelfde
gremium verschijnen. Het gevolg is, dat
hervormde echtparen in tweevoud werden
geregistreerd, roomsen zelfs in drievoud,
voorzover zij onderworpen waren aan de
bepalingen van het echtreglement.31 Bij
dit alles was het voor beide partijen een
grote zorg om de wegen te vinden ter voor-
koming van gemengde, of zoals men aan
protestantse zijde dit noemde, ongelijke
huwelijken. Deze zorg komt bijvoorbeeld
tot uitdrukking in het verslag van een bui-
tengewone kerkeraadsvergadering in janu-
ari 1688, toen men zich beraadde om mid-
delen te vinden „tot wederopregtinge der
vervallene kerkelijke discipline" en daarbij
zijn toevlucht nam tot richtlijnen van de
synode van Gelderland in 1661 in Arnhem
en in 1686 in Harderwijk gehouden.32 Daar
werd melding gemaakt van „den 46. artic.
sprekende van ongelijcke houwelicken,



bijsonder van Gereformeerde met papis-
ten", waarvoor de synode „vermaent de
predikanten om op alle wijse daertegen te
vigileeren, te prediken, opdat de gelovige
geen ander jok souden aentrecken met de
ongelovige".

Men kan er van uitgaan, dat aan roomse
zijde een soortgelijke bekommernis aan de
dag werd gelegd. Bij tijd en wijle liet ook
de overheid er zich toe brengen aan dit
soort vigilantie ondersteuning te bieden
door verscherping van de reglementen.
Dat gebeurde onder andere in 1750 met
enkele bepalingen van het zogenaamde
echtreglement. Op aandrang van kerkelijke
instanties in Brabant, die verontrust waren
geraakt door enkele stuitende gevallen
rond de geboorte van kinderen uit een ge-
mengd huwelijk, vaardigde de Staten Ge-
neraal op 3 juni 1750 een resolutie uit,33 die
onder andere bepaalde, dat het aangaan
van een „ongelyke verbintenis", waarbij
een van de partijen de gereformeerde, de
andere de roomse godsdienst was toege-
daan, slechts geoorloofd was voor de wet,
wanneer hij zijn vijfentwintigste en zij haar
twintigste levensjaar voleind had. Trouw-
beloften die waren aangegaan zonder met
die bepalingen rekening te houden, werden
van nul en gener waarde verklaard. Boven-
dien werd vastgelegd, nu met een duidelij-
ke verwijzing naar het echtreglement, dat
voor de huwelijksproclamaties in dergelij-
ke gevallen de normale regel, die bepaalde
dat deze van week tot week, d.w.z. op drie
achtereenvolgende zondagen, moesten
plaats vinden, vervangen werd door een
regel, dat telkens een termijn van zes we-
ken daartussen moest worden aangehou-
den, een maatregel die kennelijk bedoeld
was om gegadigden alsnog tijd van bezin-
ning te geven en langs die weg van hun
heilloos voornemen te kunnen afbrengen.
Deze resolutie werd ook voor de Landen
van Overmaas verplichtend verklaard, en
de classis van Maastricht beijverde zich
om exemplaren van de tekst aan alle ge-
meenten te doen toekomen om die binnen
de gelederen bekend te maken en te ver-
spreiden. De kerkeraad van Eijsden was
zelfs zo ijverig de complete tekst ook in
haar eigen notulenboek vast te leggen.34

ln de ondertrouw- en trouwregisters be-

Rechts op de foto een van de huizen uit het rijke
Nolensbezit.

speurt men een enkele maal duidelijk de
gevolgen van deze maatregel, zoals men
kan zien aan de hand van de periode die
verliep tussen de datum van ondertrouw
en die van de trouw zelf. Een enkel geval
komt hieronder nog ter sprake. Of de maat-
regel veel geholpen heeft valt moeilijk na
te gaan. Uit de frequentie, waarmee de zorg
voor het voorkomen van dit soort verbin-
tenissen tot aan het eind van de Staatse
tijd aan het licht treedt, krijgt men de in-
druk, dat het effect niet zo heel groot ge-
weest is. In het verslag van een kerkeraads-
vergadering van 2 apri|1773 komt men een
nieuwe kerkelijke maatregel tegen, die
daarna telkens weer terugkeert.35 Op die
dag ging het om twee jonge dochters, die
tot de belijdenis werden toegelaten, nadat
zij op alle vragen omtrent haar kennis van
„de geheele waarheijt en leere der gere-
formeerde kerk alsook omtrent eenige ver-
schilstukken van andere gesintens bison-
der die der roomsche kerk" bevredigend
hadden geantwoord. Zij kregen beide het
advies om nog „ten minste een jaar ge-
bruijk van de ordinaire catechisatie te mae-
ke" en kregen tenslotte nog een aantal vra-
gen voorgelegd, waarop zij haar jawoord
moesten geven. Het rijtje werd afgesloten
met de vraag "of sij beloofde met geen
manspersoon buijte hun religie te trouwe
biesonder die der roomsche kerk", welke
vraag met ja werd beantwoord.

Een van beide dochters was Anna Maria
Nolens.36 Zij kwam uit een vooraanstaande
hervormde familie. Een van haar broers



was diaken en verschillenden van haar fa-
milie hadden al eerder belangrijke functies
zowel in de kerk als in het burgerlijk be-
stuur van Eijsden uitgeoefend. Deze Anna
Maria zou wel op een bijzonder pijnlijke
manier aan haar eens gegeven woord ge-
houden worden, toen zij op een kerke-
raadsvergadering van 22 december 177637
zou worden uitgesloten van het avondmaal
op Kerstmis, omdat zij ongehuwd zijnde
naar verluidde zwanger was geworden van
een rooms manspersoon. Zij werd op 27
december daaraanvolgend38 door de cen-
suur van dezelfde kerkeraad getroffen
wegens dit ernstig misdrijf. De achtergrond
daarvan en haar verdere trieste lotgevallen
komen verderop nog ter sprake. Eerst moe-
ten we de registers van zowel de Hervorm-
de Gemeente als de R.K.-Parochie wat
meer van naderbij bekijken om zo goed
in het vizier te krijgen, wat ervan te ver-
wachten valt.

Het spreekt vanzelf, dat de trouwregis-
ters de meeste gegevens die voor ons van
belang kunnen zijn bevatten. ln het bijzon-
der over de plaats van herkomst van de
echtelieden zijn er talrijke gegevens in te
vinden. Het valt onmiddellijk op, dat inwo-
ners van een zo kleine dorpsgemeenschap
hun levenspartners uit zoveel verschillende
dichtbij en veraf gelegen plaatsen hebben
gehaald. De plaatsen, die alleen al in de
hervormde registers over de jaren 1656
tot 1717 vermeld worden, zijn bijzonder
talrijk. Uiteraard zijn de dichtbij gelegen
gehuchten: Caestert, uiteenvallend in
Hoog-Caestert en Laag-Caestert, Maar-
land, Bruisterbosch en Oost sterk verte-
genwoordigd, juist als nabijgelegen plaat-
sen als Eckelrade, Herkenrade, Moerslag,
Libeek, Mesch, Sint Geertruid; ook de
Voerstreek is sterk vertegenwoordigd met
's-Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren,
Sint-Pieters-Voeren, Teuven, Reimersdaal,
Moelingen; allerlei plaatsen binnen de
Landen van Overmaas en de daar tussen
liggende gebieden en gebiedjes komen
voor als Valkenburg, Oud-Valkenburg,
Gulpen, Mheer, Banholt, Reijmerstok, Pe-
saken, Gronsveld, Rijckholt, Margraten,
Noorbeek, Mechelen, Wijlre, Vijlen, Elsloo,
Nuth, Cadier, Keer, Heugem, Limmel,
Maastricht, Sint-Pieter, Dalhem, Aubel,

Visé, Berneau, Bombaye, Hellebaye, Her-
stal, Emael, Zichen, Bilsen, maar ook ver-
der afgelegen plaatsen als Sittard, Suste-
ren, Urmond, Roermond en zelfs Nijmegen,
's-Hertogenbosch, Dordrecht, Leiden
Luik, Tongeren, Nijvel, Brussel, Monschau,
Heinsberg, Linnich, Randerath, Mülheim,
Münster, Halle, Lübeck, Kreuzberg, en een
aantal niet nader aangeduide plaatsen in
het hertogdom Limburg, in het Gulikse,
in Pruisen, Zwitserland en Zweden.

Afgaande alleen op de vermelde plaats-
namen, mag men veronderstellen, dat het
bij een groot aantal van de daarvandaan
komende echtelieden om roomse mensen
ging, in weer andere gevallen om hervorm-
de, terwijl in veel gevallen er alleen op deze
basis niets te zeggen valt van de godsdien-
stige overtuiging van de betrokkenen. Van
verschillende ver afgelegen plaatsen in de
Republiek of daarbuiten kan men uitgaan
van de veronderstelling, dat het ging om
ambtenaren, officieren en soldaten, van
wie dan wel de meesten de hervormde
religie zullen toegedaan geweestzijn.39 Het
is wel duidelijk, dat volledige zekerheid
slechts op basis van zorgvuldige analyse
van de beschikbare gegevens verkregen
kan worden. Daarvoor is het hier niet de
plaats.

Dat het trouwregister van de Hervormde
Gemeente van Eijsden, zoals we boven al
zagen, precies in 1656 begint is natuurlijk
geen toeval. Aanleiding daartoe vormde
natuurlijk het in dat jaar uitgevaardigde
echtreglement. De toenmalige predikant
Justus Crollius,die kort nade uitvaardiging
zijn werkzaamheden in Eijsden begon, leg-
de het register direct na zijn aanstelling
aan. Hij deed het aldusr*0
„Lijste der getroude persoonen
bij mij Justus Crollius in mijn gemeente
tot Eijsden soo naer voorgaende (sonder
opspraecke gegane) proclamaties met
attestatien van elders in den echten staat
bevestigt (1656)
vooreerst
op den dach van mijn bevestiging den
18 junij 1656 is met attestatie van
Maestricht des voormiddaechs in den
houwel. staet door d'heer Phil. Ludovicus
bevestigt eenen Mr Thomas Schoen-
macker tot Maestricht trouwende met



sijn dienstmaecht."
Volgt dan het eerste door hemzelf ingeze-
gende huwelijk in juli van dat jaar. Uit de
aantallen huwenden, die van meet af aan
in het register worden opgenomen blijkt,
dat het echtreglement van de aanvang af
goed is nagekomen. De aantallen huwelij-
ken die in het register staan vermeld van
1656 tot 1666, het jaar waarin een apart
ondertrouwregister werd geopend,41 zijn
als volgt over de tussenliggende jaren ver-
deeld: 1656 (6), 1657 (11), 1658 (27), 1659
(20),1660 (12),1661 (13), 1662 (9),1663
(15), 1664 (14), 1665 (12). Uit deze cijfers
kan met concluderen, dat het Staats regiem
al voor de toewijzing van de heerlijkheid
Eijsden aan de Republiek der Verenigde
Nederlanden krachtens het Partagetrac-
taat van 1661 in een plaats als Eijsden ste-
vig gegrondvest was. De aantallen huwelij-
ken zijn voor de jaren vóór 1661 opvallend
hoog. Terwijl het gemiddelde per jaar later
nooit hoger komt dan een tiental, wordt
voor 1658 en 1659 een aanzienlijk hoger
aantal geregistreerd, een aantal dat nooit
meer zelfs niet bij benadering geëvenaard
zal worden. Natuurlijk gaat het daarbij
vooral om huwelijken van roomsen, ook al
kunnen we dat voor elk geval afzonderlijk
bij gebrek aan de daarvoor noodzakelijke
gegevens in roomse registers niet vaststel-
len.42 Moet men nu voor bedoelde jaren
denken aan een soort schrikreactie van
roomse zijde kort na het uitvaardigen van
het echtreglement met zijn strenge sanc-
ties, en concluderen, dat zij in latere jaren
er in geslaagd zijn mazen in de voorschrif-
ten te ontdekken en daarmee het nakomen
van de wet te omzeilen? We weten het niet.

Vergelijkt men de aantallen huwelijken
in de registers van de HervormdeGemeente
met die van de Rooms-Katholieke Paro-
chie, dan vindt men wat de aantallen be-
treft weliswaar wat schommelingen, maar
de totalen komen op enkele uitzonderingen
na nagenoeg overeen. Neemt men wat
steekproeven, dan blijkt, dat in het jaar
1700 er elf paren voor de predikant in de
echt verenigd zijn, terwijl het er voor de
pastoor veertien zijn, voor het jaar 1750
vindt men de getallen 17 en 25, voor 1790
respectievelijk 8 en 7. Zet men enkele ach-
tereenvolgende jaren op een rijtje, dan
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krijgt men voor 1751 15 en 11, voor 1752
13 en 13, voor 1753 12 en 11, voor 1754 12
en 13, voor 1755 11 en 15. De hogere aan-
tallen die men soms aantreft in de roomse
registers vinden een verklaring in het feit,
dat niet alle huwelijken die voor de pastoor
werden gesloten onderworpen waren aan
het echtreglement. Hierin speelde nu een-
maal de omstandigheid, dat de pastoor in
Breust en dus op niet-Staats gebied woon-
de, een rol. Daartegenover kwamen natuur-
lijk ook hervormde echtparen voor de pre-
dikant, niet alleen uit Eijsden, maar ook van
elders. ln de eerste aantekening van ds.
Crollius is al sprake van een attestatie van
elders.

Opvallend is ook, dat lang niet in alle ge-
vallen aan roomse zijde aantekening ge-
houden wordt van de roepen die van pro-
testantse zijde voor roomse paren werden
gedaan. Er zijn pastoors'*3 die er nooit
melding van maken, ook niet van de roepen
die in hun eigen kerk gedaan werden. Pas-
toors, die het wel doen, zijn niet altijd even
nauwkeurig in het vermelden van de ma-
nier waarop het gebeurde. Een man als
Andreas van Wel,44 die zelfs de dagen aan-
gaf waarop dit gebeurde, is beslist een
uitzondering. Wat de voren gehanteerde
steekproefjaren betreft, kan worden opge-
merkt, dat in 1700 de roepen in geen enkel
geval worden vermeld. ln 1750 wordt ech-
ter bij 9 paren op het totaal van 25 vermeld,
dat de roepen gedaan werden voor de
predikant, in 1790 was dat voor 4 paren
op een totaal van 7 het geval. Zowel in 1750
als in 1790 wordt in enkele gevallen sim-
pelweg vermeld, dat er roepen plaats von-
den.

Interessant is ook een vergelijking van
de aantallen doopsels, die in beide ge-
meenschappen werden toegediend. ln de
Hervormde Gemeente was dat vanzelf-
sprekend een min of meer uitzonderlijk
gebeuren, in de roomse parochie daaren-
tegen een regelmatig voorkomend ver-
schijnsel. Het laatste wordt bijvoorbeeld
zichtbaar in de getallen die we kennen voor
enkele jaren in de zeventiende eeuw en die
hier volgen: 1670 (38), 1672 (34), 1673 (29),
1674 (24), 1696 (38). Enige schommeling
valt ook in de cijfers van de Hervormde
Gemeente waar te nemen, wanneer we de
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beschikbare cijfers voor de periode van
1656 tot 1700 op een rijtje zetten: 1656 (2),
1657 (9), 1658(3),1659(2),1660(7),1661
(0), 1662 (1), 1663 (3), 1664 (7), 1665 (6),
1666 (2), 1667 (4), 1668 (4), 1669 (3), 1670
(2), 1671 (4), 1672 (1), 1673 (0),1674(0),
1675 (1), 1676 (7), 1677 (0), 1678 (6), 1679
(2), 1680 (0), 1681 (5), 1682 (3), 1683 (0),
1684 (0), 1685 (3), 1686 (3), 1687 (1), 1688
(5), 1689 (1), 1690 (3), 1691 (3), 1692 (0),
1693 (0), 1694 (0), 1695 (3), 1696 (2), 1697
(0), 1698 (2), 1699 (3) en 1700 (1). De op-
vallende schommelingen die in de cijfers
van de jaren zeventig voorkomen, zullen
zonder twijfel samenhangen met de boven
al vermelde nalatige houding van ds. Crol-
lius, die zijn gemeente in de steek had
gelaten.45 Ook toen de gemeente na het
Franse intermezzo in 1678 met ds. Adolf
Sylvius'*6 weer een vaste predikant kreeg
duurde het nog weer enkelejaren, voordat
zij na het herstel van het Staatse bewind
haar bevoorrechte positie had herkregen.
Op een merkwaardige manier blijkt dat
onder andere uit de aantallen huwelijken,
die in de ondertrouw- en trouwregisters
werden opgenomen. ln de trouwregisters
zijn dat de volgende cijfers: 1678 (2), 1679
(1), 1680 (3), 1681 (2), 1682 (3),1684(1),
1685(7),1686(7),1687(6),1688(7),1689
(5), 1690 (5). Duidelijk wordt zichtbaar, dat
de regelmaat eerst in 1685 hersteld was.
Er was dan ook ruim een jaar tevoren een
resolutie van de Staten Generaal aan te
pas gekomen om de katholieke echtparen

opnieuw tot het nakomen van de voor-
schriften van het echtreglement te bewe-
gen.

Wat op de achtergrond staat van de ge-
ringe aantallen in de jaren 1678 en volgen-
de komt duidelijk naar voren in de consi-
derans van bedoelde resolutie van 21 au-
gustus 168347 Daar heet het: „Daar de
pausgezinde beweerden, dat zij niet ge-
houden waren zich te storen aan het echt-
reglement, voorzoover betreft het laten
afkondigen van de drie Zondagse gebo-
den, en het trouwen voor de Gereformeer-
de gemeente of schouten schepenen, daar
de oefening openlijk was gedacht en de
trouw bij hen voor een sacrament wordt
gehouden, wordt besloten, dat ook in deze
punten het echt-reglement moest onder-
houden worden".

Sindsdien bleef het echtreglement on-
verminderd van kracht tot aan het eind van
het Staatse bewind. Ook een pleidooi van
de pastoors van de Staatse Landen van
Overmaas in de tweede helft van 1788 om
deze maatregelen op te heffen,48 bleef
zonder gevolg. Veelzeggend wijzen de
pastoors daar op „de swaere moeyelyk-
heden, die sy dagelyks ontmoeten in ma-
terie van huwelykssaeken met hunne
Roomsche gemeentenaren en die onver-
mydelyk zyn, indien den inhoud van het
echtreglement ten hunnen opzichte in
vigueur moet blyven".

We besluiten dit gedeelte met aan enkele
voorbeelden te laten zien, op welke manier
de gegevens betreffende eenzelfde paar
in de boeken van beide kerkgenootschap-
pen geregistreerd werden. Het zal in het
licht van het vorenstaande wel duidelijk
zijn, dat het dan op zijn minst moet gaan
om een paar, waarvan een of beiden rooms
waren en het huwelijk ook voor de pastoor
gesloten was. lk begin met de allereerste
aantekening van dat soort, die ik heb kun-
nen vinden. Die stamt eerst uit het jaar
1711. Het zal misschien verbazing wekken,
dat dit voorbeeld komt uit een betrekkelijk
laatjaar. De verklaring moet hierin gezocht
worden, dat de roomse trouwboeken voor
de tweede helft van de zeventiende en het
begin van de achttiende eeuw slechts voor
een gedeelte bewaard zijn gebleven en dat
er in dat bewaard gebleven gedeelte grote
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hiaten voorkomen, terwijl de registers van
de Hervormde Gemeente voor deze perio-
de ook nogal wat gebrekkigheden verto-
nen. Er was geen synchroon voorbeeld
van een vroeger tijdstip te vinden.

Bedoelde aantekening is van 8 februari
1711,49 een dag waarop toevallig twee
paren zich voor de ondertrouw presen-
teerden en die op 2 maart daaraanvolgend
ten overstaan van de kerkeraad voor de
registratie van hun huwelijk verschenen,
dat een dag tevoren voor de pastoor was
gesloten. Het betrof twee paren, waarbij,
zoals uit de namen te zien valt, broer en
zus betrokken waren. De registratie door
de toenmalige predikant gebeurde uiterst
simpel:
„8 februari 1711 ondertrouwd:
Lambert Meertens j.m. met Lijsbeth van
Gulpen j.d.
beide uit Eijsden.
Jan Boekholt j.m. met Margriet Meertens
j.d.
beide uit Eijsden".
ln het trouwboek van de gemeente werd
onder 2 maart 1710 exact dezelfde formule
gebruikt.50 Beide paren trouwden op 1
maart voor de pastoor in Breust. Het eerst-
genoemde echtpaar werd als volgt geregis-
treerd:51
„Anno Domini1710 die 1 martii coram me
Andrea van Wel pastore in Breust
contraxerunt cum invicem matrimonium
per verba de presenti Lambertus
Meertens juvenis circiter 22 annorum
et Elisabeth van Gulpen puella circiter
22 annorum praeviis duabus52
proclamationibus per ministrum in Eijsden
et praevio diligenti examine et nullo
detecto canonico impedimento in facie
ecclesiae clara luce tempore aperto.
Testes fuerunt Joannes Fosseer et Maria
Haubrecht ex Eijsden."
De registratie van het tweede echtpaar
gebeurde mutatis mutandis precies het-
zelfde. Zoals in dit voorbeeld duidelijk
wordt, blijkt op geen enkele manier in de
geregistreerde gegevens, dat het hier ging
om een viertal roomse mensen. Problemen
omtrent de doop van hun kinderen hebben
zich dan ook niet voorgedaan. We zullen
daarvan hierna wel enkele gevallen be-
schrijven om langs die weg duidelijk te
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maken, tot wat voor consequenties dit kon
leiden. Voordat we er toe over gaan om
enkele aspecten van een en ander wat
scherper te belichten, volgt hier nog het
laatste geval van een dubbele registratie.
Het gaat om een paar, dat op 19 maart 1796
voor de predikant Nicolaas Vonk53 in on-
dertrouw ging en op 1 april voor hem
trouwde, terwijl op 4 april daaraanvolgend
het huwelijk plechtig in Breust werd ge-
sloten voor de pastoor.

De verbintenis werd als volgt in het re-
gister van de Hervormde Gemeente vast-
gelegd:
„den 19 Maart 1796
Hubertus Hoebiers j.m., woonende alhier,
met Cornelia Meertens, meede woonende
alhier;"
met de aantekening in de marge: „ge-
trouwd den 1 April".54 De aantekening in
het trouwboek van de Parochie Breust-
Eijsden was als volgt:
„Anno Domini 1796 4ta Aprilis factis
tribus proclamationibus in Eijsden
servatisque de more servandis matrimonio
juncti sunt coram me Thoma Knapen
pastore
Hubertus Hoebiers et Cornelia Mertens;
testes sunt Joannes Hoebiers, Henricus
Fossaer, Joanna Mertens et Joanna
Hoebiers Eijsden".55

Om tot slot het verschil te laten proeven
volgt hier nog de registratie van een geval,
waarin het ging om twee mensen, die in
Breust woonden en daarom niet onderhe-
vig waren aan het voorschrift om zich ook
bij de predikant en de kerkeraad te presen-
teren.
„Anno Domini 1705 die 8 Julii coram me
Andrea van Wel ut pastore de Breust
in facie ecclesiae clara luce tampore
aperto praemissis tribus proclamationibus
inter missarum solemnia anno Domini
1705 diebus 28 Junii Dominica, 29 Junii
festo B.B. Apostolorum Petri et Pauli
et 5 Julii Dominica et praevio diligenti
examine et nullo detecto impedimento
canonico contraxerunt cum invicem
matrimonium per verba de praesenti:
Joannes Jeuckens viduus et Elisabeth
Jansen, ambo ex parochia de Breust;
testes fuerunt Nicolaus Jansen, Petrus
Moor et Maria Jansen".56

(wordt vervolgd)

W.A.J. Munier



Noten: Door toeval raakte ik in het bezit van een bijdrage
van de Luikse historicus René Leboutte aan een
in 1975 in Luik gehouden congres van een Col-
loque international: Amouret Mariage en Europe.
Deze bijdrage droeg de titel: „Les fiançailles et le
mariage dans les communautés catholiques
soumises aux Provinces-Unies. Le cas de Dal-
hem aux 17e et 18e siècles", gepubliceerd in een
in hetzelfde jaar verschenen congresboek, 167-
172. Uit contacten met de auteur is mij inmiddels
gebleken, dat een en ander onderdeel uitmaakt
van een project om door gerichte studies van
sociologen en historici de rijkdommen, die op-
getast liggen in de door de kerken lang voor de
invoering van de burgerlijke stand bijgehouden
registers, geleidelijk aan te ontsluiten. Onder-
staande studie wil daartoe een bijdrage leveren
en aan de hand van een concreet voorbeeld de
aandacht ook in Nederland vestigen op de moge-
lijkheden, die hier liggen.
397 blz.
De voornaamste gegevens betreffende de situa-
tie vóór de invoering van de burgerlijke stanl
zijn te vinden bij A.J.A. Flament, De burgerlijke
stand voor de invoering der Fransche wet van
20 september 1792, in: Verslagen van 's Rijks
Oude Archieven, XLll (1919), blz. 445-576. Daar
vindt men o.m. de voornaamste bepalingen van
het concilie van Trente (1545-1563) voor deze
materie (blz. 459-464), en de daarop gebaseerde
maatregelen van de eerste synode van de
Mechelse kerkprovincie van 1570 (blz. 482-484),
evenals die van het bisdom Roermond (blz. 484-
492), en de verordeningen van de vaderlandse
Gereformeerde Kerk op dit punt (blz. 501-503).
Ook een aantal voorschriften van de burgerlijke
overheid, in het bijzonder die van de Landen van
Overmaas, komen daar ter sprake (blz 557-560).
Zie de voorbeelden voor het bisdom Roermond
bij Flament, o.c., blz. 486-489 overeenkomstig
bisschoppelijke voorschriften van 1771; zie ook
Beschrijving enz., blz. 6.
ln de reeds genoemde Beschrijving te vinden
onder de nrs. 21 (Breust) en 36 (Eijsden). ln de
regel zal ik naar de kopieën en de daar gebruikte
paginering verwijzen. Met behulp daarvan is het
steeds mogelijk de foliering van de originelen
terug te vinden.
lk vermeld hier slechts het belangrijke werk van
P.J.H. Ubachs, Twee heren, twee confessies. De
verhouding van Staat en Kerk te Maastricht,
1632-1673, (Maaslandse Monografieën) Assen
1975, met een zeer substantiële beschrijving van
de politieke situatie, die niet alleen voor Maas-
tricht maar ook voor de Landen van Overmaas
van beslissende betekenis is geweest.
Voor een algemene beschrijving zie Ch. Thewis-
sen, Limburg van 1648-1795, in: Limburgs Verle-
den, ll, blz. 302-355; en W. Jappe Alberts. Ge-
schiedenis van de beide Limburgen, ||, Assen
1974, blz. 1-115.
Literatuur van enige betekenis over beide bestaat
er niet. Enkele verdienstelijke studies in Uit Eijs-
dens Verleden.
Enkele bijzonderheden zijn te vinden bij A. de
Ryckel, Sur la libre seigneurie de Breust, in: Pu-
blications de la société historique et archeolo-
gique dans le Limbourg (P.S.H.A.L.), 17 (1890),
blz. 3-22.
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Een korte beschrijving van een door mij geplande
publicatie over dit voor de Landen van Overmaas
zo karakteristieke verschijnsel is te vinden in:
Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkge-
schiedenis van de negentiende eeuw, maart
1981. blz. 12-15.
Zie daarover uitvoerig J.A.K. Haas, De verdeling
van de Landen van Overmaas 1644-1662. Terri-
toriale desintegratie van een betwistgrensgebied
(Maaslandse Monografieën), Assen 1978.
De tekst van deze resolutie is o.a. te vinden in
P.S.H.A.L., 49 (1913), blz. 20-21.
Volgens een rapport van 1660 was in datjaar het
simultaneum in 7 à 8 kerken in de Landen van
Overmaas in praktijk, vergelijk een uitvoerige
beschrijving van de situatie in de notulen van de
classicale vergadering te Maastricht op 3 febr.
1660 in de Acta classis | (1632-1669) inv.nr. 6
in het archief van de N.H.-Kerk te Den Haag. Over
het Land van Valkenburg heet het daar: „'t Land
van Valckenburg heeft 34 parochie-kerken, waar-
van maar vier bij de onse worden gebruijckt, te
weten tot Valckenberg, Heerle, Beeck en Eijs-
den". ln verband met de ophanden zijnde afslui-
ting van het partagetractaat wordt bepleit daar-
aan een eind te maken door de helft van de kerken
exclusief aan de gereformeerden over te dragen.
Wat Eijsden betreft wordt opgemerkt, datditzon-
der ongemak voor de katholieken zou kunnen
gebeuren, omdat zij in Breust, waar zoals gesteld
wordt „oock de meeste inwoonders van Eijsden
te kercke gaan", allen gemakkelijk terecht kun-
nen. De kerk van Eijsden zou dan „van ornamen-
ten gesuijvert en den predicant alleen ingeruijmt
worden".
De tekst is o.a. te vinden bij A.S. Blecourt - N. Ja-
pikse, Klein Plakkaatboek van Nederland` Verza-
meling van ordonnantiën en plakkaten betref-
fende de regeringsvorm, kerk en rechtspraak
(14e eeuw tot 1749), Groningen 1919, blz. 275-
287; N. Wiltens, Kerkelijk Plakaat-Boek, behel-
zende de Plakaaten, ordonnantiën ende resolu-
tiën over kerkelijke zaken, Den Haag 1792, 818 vv.
De volledige titel luidt: Egt-Reglement over de
Steden, ende ten platten Lande, in de Heerlijck-
heden, ende dorpen, staende onder Generaliteyt.
De voornaamste art. zijn ook te vinden bij Fla-
ment, o.c., blz. 558-560. Art. |V luidt als volgt:
„Geen van de Roomsche Geestelijkheid, of van
eenige secte, soo ze mogen genaamd zyn, sullen
haar onderwinden iemand in ondertrouw op te
neemen, te trouwen of hertrouwen, op poene
van de eerste reise, dat aan alle de soodaanige
de plaatse haarer wooninge of residentie ter-
stond sal werden ontseid... tweede reise, dat se
uit ons Land sullen gebannen werden, sonder
daar nimmermeer weeder te moogen inkomen";
zie ook Jos. Habets, Geschiedenis van hettegen-
woordige bisdom Roermond en van de bisdom-
men, die het in deze gewesten zijn voorafgegaan,
Roermond 1875-1892, deel ll, blz. 287-288.
Godefroid Hotton, die met grote ijver als predi-
kant werkzaam was in het hertogdom Limburg
en daar verschillende gemeenten in het leven
riep, zou begin 1633 ook in Eijsden werkzaam
geweest zijn en in april van dat jaar de eerste
diensten in de kerk verricht hebben, vergelijk
Habets, o.c., deel ||, blz. 183 vv.G. Davenne, Notes
et documents pour servir à l'histoire des commu-
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nautés réformées de Verviers, Hodimont, Petit-
Rechain et Limbourg de 1632 à 1635, in: Bulletin
de l'lnstitut Archeologique liégeois, t. LXVlll
(1951), blz. 39-78.
Nog in 1633 zou Eijsden in de persoon van Mat-
thias Ludovicus zijn eerste eigen predikant heb-
ben gekregen. Volgens het z.g. handschrift (hs)
Regt in het archief van de N.H.-Kerk te Den Haag
met o.m. korte biografische notities over alle
predikanten in de Limburgse Hervormde Ge-
meenten zou hij er van 1633-1640 werkzaam ge-
weest zijn. Na een vacature van 1640-1648 was
een zekere Johannes Outhusius van 1649 af tot
aan zijn dood in 1655 predikant te Eijsden.
Zij stammen van ds. Justus Crollius, die van 1656-
1674 in Eijsden in functie was. Volgens het ge-
noemde hs Regt zou hij wegens de veranderde
politieke omstandigheden tijdens de Franse be-
zetting zijn weggevlucht en in 1678 zijn overle-
den. Bij nader onderzoek blijkt, dat hij in de jaren
na 1674 in de buurt van Eijsden verbleef, maar
er ondanks herhaalde aandrang van de classis
Maastricht zijn werkzaamheden niet hervatte,
en tenslotte uit zijn bediening werd ontzet. Hij
stierf vermoedelijk in Maastricht in 1677, zie de
Acta Classis ll (1669-1703), inv.nr. 11 in het ar-
chief van de N.H.-Kerk te Den Haag.
Zij_ worden volgens een willekeurig aandoende
formule op twee verschillende adressen bewaard
in Eijsden en in Mheer. Een lijst van de belang-
rijkste archivalia van de gemeente is te vinden
in inv.nr. XVll. Op deze plaats wil ik graag mijn
dankbaarheid betuigen aan de archiefbewaarder
de heer J. van Binsbergen, Past. Gilissenstraat
32, Mheer, die mij zonderenige reserve belangrijk
archiefmateriaal uitleende.
Archief N.H.-Gemeente Eijsden, ll f.1 Register
der Leedematen ende Communicanten inde Ge-
meijnte van Eijsden van den Jaere 1656 ende
vervolgens (kort voor Pasen 1656) soo in de selve
gevonden als van tijt tot tijt aangenomen naar
behoort.
Deze lijst is te vinden in inv.nr. lll, achterin; de
lijst is bijgehouden tot in 1804.
Habets, o.c., deel l, blz. 433.
Het bevat ook een van de oudste gegevens over
de tijdsindeling op zondag, in zover dat er van
de kapelaan, die evenals de pastoor in Breust
woonde, wordt vermeld, dat hij op de zondagen
in Eijsden celebreert en daar de dienst om 9 uur
moet beëindigd hebben om de protestanten te
gerieven. „Debet tamen absolvisse servitium ante
nonam, qua haereticorum minister calvinista in
Eisden incipit suam concionem". Over de ker-
kelijke registers heet het: „Habet (de pastoor)
librum, baptismalem, morientium et conjugato-
rum; non tamen in Eisden, in quo loco dictus
minister calvinista omnes conjungit et pastor
non audet assistere ob prohibitionem ipsi fac-
tam". Het pas uitgevaardigde echtreglement had
duidelijk een schrikreactie teweeg gebracht.
Zie daarvoor mijn artikel: Een parochiële volks-
telling in het bisdom Luik omstreeks 1837, in:
P.S.H.A.L., 103/104 (1967/68), blz. 1-15.
Met frenetieke ijver worden door de classicale
overheid in de jaren zestig de gevallen, waarin
katholieken nog overheidsfuncties vervullen,
naar de autoriteiten in Den Haag gerapporteerd.
Het waren o.a. de gebroeders P. en W. Scheibler,
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die zich met een lakenindustrie zowel in Dalhem
als Eijsden vestigden, vergelijk J. Detro, Dalhem-
le-"Comte", Dalhem 1982, 254. Zij wendden zich
op 28 augustus 1776 tot de Staten Generaal met
het verzoek om ten gerieve van de lutheranen
de mogelijkheid van diensten door een luthers
predikant te verwerven, welk verzoek op 5 sep-
tember daaraanvolgend werd ingewilligd, verge-
lijk Algemeen Rijksarchief (A.R.A.), Archief van
de Staten Generaal, inv.nr. 1776, f. 110 v.; 30 sep-
tember 1776 werd daarvan mededeling gedaan
aan de gereformeerde kerkeraad in Eijsden, ver-
gelijk archief N.H. Gemeente, lll, f. 108.
Een aantal gegevens daarover bij E. Hubert, Les
églises protestantes du duché de Limbourg pen-
dant le XVllle siècle, Bruxelles 1907, o.a. een
rapport van 9 september 1791 waarin een aantal
zaken in strijd met art. XXl van het verdrag van
Fontainebleau worden gesignaleerd, o.c., blz.
343-345. Het archiefje van deze Waalse gemeente
wordt apart in de Beschrijving enz. vermeld. Ge-
gevens over de lutherse inwoners van Eijsden
zal men vermoedelijk in het archief van de luther-
se gemeente te Maastricht of Vaals moeten zoe-
ken.
Dergelijke overgangen veroorzaakten bij gele-
genheid de nodige repercussies, zoals onge-
twijfeld het geval was met Gerrit Nolens, die in
1694 rooms werd, terwijl hij op 12 december 1689
(inv.nr. ll, f. 28 v.) en opnieuw 16 februari 1693
(inv.nr. ll, f. 30) onder predikantA. Sylvius ouder-
ling was geworden. Hij werd door een besluitvan
de kerkeraad van 24 januari 1694 „als een vuijl
lid van de gemeente" afgesneden, vergelijk inv.
nr. ll, f. 32.
Beschrijving enz., blz. 91-92.
Wel was de Hervormde Gemeente na 1678 tot
aan het eind van de Staatse periode in 1795 zon-
der noemenswaardige onderbreking van predi-
kanten voorzien; zie het al genoemd hs Regt,
ff. 463-464.
Zie Beschrijving enz. onder Breust, blz. 59.
Voor bijzonderheden verwijs ik naar de hierna te
beschrijven voorbeelden; voor literatuur betref-
fende de in deze materie geldende voorschriften
naar: DTC, V, 2, Paris 1913, cc. 2268-2276 (A. Vil-
lien) s.v. fiançailles; DTC, Tables générales, Paris
1951, cc. 1518-1520; Fr.X. Wernz, Jus Decreta-
lium, dl. lV Jus matrimoniale ecclesiae catholi-
cae, 2e uitg., Prato 1911; Encyclopedia of Reli-
gion and Ethics (ed. J. Hastings), Vlll, Edinburgh
1915, blz. 433-443 (W.M. Foley) s.v. marriage;
Christ. Enc., lll, Kampen 1958, blz. 550-552 (A.J.
Bronkhorst en D. Nauta) s.v. huwelijksbevestiging.
Archief N.H.-Gemeente, inv.nr. ll, ff. 22-25.
Zie voor het hier volgende inv.nr. lll, ff. 286-292.
Zie verslag van een consistorievergadering in
oktober 1750 te Eijsden gehouden, waar wordt
bericht: „Naer aanroepinge van Gods H.Naam
gaf de Leeraer te kennen dat Haar Hoo.Moo. een
voor deese Landen soo hoognoodig als lang ge-
wenscht Placaet teegens de ongelyke huwelyken
hebbende doen emaneeren en hetselve met een
bysonder Rescript aen Classis Predikanten en
kerkenraeden recommandeeren..."; predikant
was toen F.W. Wintgens (1741-1763) hs Regt.
lnv.nr. ll, ff. 4-5.
ln de ledenlijst achterin in inv.nr. lll (ongefo-
lieerd) vindt men aangetekend: „Anna Maria
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Nolens en Liebe Tuijt j.d. zijn tot leedemaete
aengenoome den 2 April 1773 door mij N. Vonk";
en de aantekening, dat de eerste vertrokken is
11 december 1783 en de tweede met attestatie
in hetzelfde jaar.
|nv.nr. |V, f. 37.
ib., ff. 39-40.
ln de ledenlijst, die in 1717 aanvangt (inv.nr lll)
komen o.a. de volgende aantekeningen over dit
soort lidmaten voor: „1770 29 meij: is met attes-
tatie van den predicant van het regiment Schot-
ten van den heer general majoor Gordon alhier
gekoomen d'heer lieutenant John Boddonl';
„175215 Meij: Wilhelm Nolens vaendrig ten dien-
ste der Vereenigde Nederlanden"; „1753 W.N.
met attestatie vertrokken naar Olne"; „1752 zijn
met attestatie gekomen de heer Johannes Junaer
Snel, gepensioneert cornel ten dienste van den
Staat en desselvs huisvrouwe, bijde met attestatie
vertrokken nae Hees in de Meijerij (zonder opga-
ve van datum)"; „1752 was met attestatie van
Dalhem ingekomen Johan Adolph Nolens en in
februari 1761 met een attestatie van hier vertrok-
ken nae (niet ingevuld), onderde krijgs-trouppen
van zijne majesteit den koning van Pruissen",
enz.
|nv.nr. l, f. 33.
lb., f. 3 „Namen der persoonen in onse kercke
van Eijsden in ondertrouw opgenomen 1666".
Hierbij moet nog worden opgemerkt, dat ook de
pastoor van Sint Geertruid onderworpen was
aan de bepalingen van het Echtreglement.
Trouwlustigen uit zijn parochie moesten zich ook
voor de kerkeraad van Eijsden presenteren, zie
daarvoor b.v. de DHC-registers onder nr. 116.2,
blz. 167-206 passim.
Een nog niet gepubliceerde pastoorslijst van
Breust-Eijsden met enkele biografische notities
werd mij welwillend ter beschikking gesteld door
de heer van Hall, werkzaam op het R.A.L. Zij werd
samengesteld door kapelaan Hegtermans.
Hij was pastoor van Breust-Eijsden van 1705 tot
1744.
Zie noot 17.
Hij was predikant van 1678-1730; Hs Regt.
P.S.H.A.L., 51 (1915), blz. 243-244.
Habets, |l, blz. 319; de tekst van dit pleidooi ib., blz.
668-670.
Rijksarchief in Limburg (R.A.L.), DHO 36.1, blz.
24.
lb., blz. 66.
lb., 21.4-5, blz. 139-140.
Waarom soms een van de roepen achterwege
bleef, heb ik niet kunnen achterhalen.
Ds. Nic. Vonk was vanaf zijn bevestiging op 5 au-
gustus 1770 tot aan zijn dood op 14 oktober 1795
in Eijsden werkzaam; verg. hs Regt. ln hetdoor hem
bijgehouden register |V wordt vermeld, dat door
zijn zoon Dirk Daniel Vonk op 12 september 1791
de eerste steen gelegd werd voor een nieuwe
pastorie, die ruim een jaar later op1 oktober 1792
was voltooid. Hij heefter niet lang meer van kun-
nen profiteren. Toen ereerst in 1811 een opvolger
kwam, was het huis inmiddels in andere handen
overgegaan.
R.A.L., DHO 36.4, blz. 109. ln het hervormde
trouwregister volgt dan nog een tweetal aanteke-
ningen van huwelijken, nl. op 23 april 1796 en
15 april 1797, welke pas weer in 1815 gevolgd
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worden door nieuwe aantekeningen van de sinds
1811 fungerende door Napoleon benoemde pre-
dikant ds. A. Wierts van Coehoorn. De voor deze
jaren geregistreerde huwelijken: 1815 (2), 1816
(1), 1817 (0), 1818 (1), 1820 (1), 1821 (O),1822(0),
1823 (2) enz. weerspiegelen de normale situatie
na de opheffing van het echtreglement.
R.A.L., DHO 21.14, blz. 30.
lb 21.5, blz. 129.
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Uit oude registers
24 juni 1828, Brand in Eijsden

Als vervolg op de voorgaande artikeltjes
in deze reeks presenteren wij u nu een ver-
slag uit het „Régistre aux délits, tontés ou
commis, mème que des événements extra-
ordinaires", aanwezig in het gemeente-
archief van Eijsden. Onder nummer 30 van
dit register vonden we een verslag van een
brand.

Deze brand vond plaats in de nacht van
24 juni 1828. Aan de Vroenhof (thans heet
dit deel Prinses Beatrixplein) brandden
drie huizen af. Bovendien heeft een blusser
tengevolge van de brand het leven verloren.
Ook toentertijd was dit een even bedroe-
vende als sensationele gebeurtenis als dat
het nu zou zijn, die het gehele dorp beslist
dagenlang heeft bezig gehouden.

Ook nu willen wij u de oorspronkelijke
tekst niet onthouden.

De redactie

„Volgnummer:
30.

Dagtekening:
Op 24 junij 1828 's morgens tusschen een
en twee uren.

Voorgevallen ramp:
Afbranden van drie huizen gelegen in het
dorp Eijsden, ter plaatse genaamd den
Vroenhof, omtrent de kerk; gecoteerd on-
der N° 96, 97 en 98, toebehoorende het
eerste aan Hubert Houbiers, brander, be-
woont door Conrard Kiph, winkelier. Het
tweede aan Gillis Duysens, tapper en win-
kelier, en het derde aan Jacob Isaac, sleg-
ter, alle drie met leijen en pannen gedekt
en tegen den brand in de Maatschappij van
Onderhuijschen Waarborg verzeekerd.
Dezen brand wordt aan de onachtzaam-
heid toegeschreven.

Genoemde maatregels met aanduiding
wanneer en aan wien kennisgeving van het
voorgevallene is gedaan:
ln het oogenblik dat men het vuur heeft
ontwaard, heeft men de klokken geluid en
den trommel doen roeren, waardoor de
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inwooners der omliggende dorpen en ge-
huchten seffens op de been zijn geraakt
en ter hulp gekomen om den brand te blus-
schen voor te komen dat hij zich versprie-
de. Waarvan dadelijk aan den heerdistrikt-
kommessaris is kennis gegeven, tevens
ook aan den heer controleur der direkte
belastingen der buitengemeenten te Maas-
tricht.

Aanmerkingen:
ln het blusschen van den brand hebben
zich voornamelijk uitgemunt de persoonen
van Renier Paquay, daglooner, en Jan Roe-
schop, schoenmaker, door welkertoedoen
en dat der andere tegenwoordig zijnde
personen, het huis van B. Bovy is worden
gered. Beide deze personen zijn in het vuur
gevallen, waardoor de eersten eenige uren
daarna is omgekomen en den tweeden
doodelijk verbrand."

Tot zover het letterlijke verslag. ln het
gemeentearchief van Eijsden bevindt zich
onder inv. nr. 4.3.4. een deel getiteld „brief-
wisseling der gemeente Eijsden" waarin
we onder de nummers 413, 415 en 418 nog
enkele nadere details over bovenstaande
brand aantreffen. We vernemen dat de hui-
zen toebehorende aan Hubert Houbiers en
Gillis Duysens tot de mooiste van het dorp
gerekend werden, maar dat er na de brand
slechts een hoop as van over was. De brand
werd voor het eerst waargenomen in het
derde huis, van slachter Jacob Isaac, dat
echter weliswaar aanzienlijk maartoch nog
het minst van alle drie beschadigd was.
Hoewel de oorzaak niet exact bekend is,
schrijft men de brand aan onachtzaamheid
van Jacob Isaac toe.

Bij het blussen van de brand was Renier
Paquay, als zoon van Mathijs Paquay en
Maria Heris in 1786 in Breust geboren, op
een dak geklommen en daarbij in het vuur
gevallen. De fatale afloop binnen enkele
uren maakte van Maria Agnes van der Cruis
een bedroefde weduwe. Haar zes minder-
jarige kinderen moesten het verder zonder
vader stellen. De andere ongelukkige die
in het vuur viel, Jan Roeschop, schijnt hoe-
wel „doodelijk verbrand", hetgeen toch
wel ernstig moet zijn, niettemin de brand
overleefd te hebben. Hij is althans in de
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Tonnie Boersma-de Vrede.

overlijdensregisters niet te vinden.
De afloop van de brand was dus ramp-

zalig, maar het had nog veel erger kunnen
zijn. De schuren en stallen in de direkte
omgeving waren nog allemaal met stro ge-
dekt, terwijl de meeste niet meer dan één
tot vijf meter van de afgebrande huizen ver-
wijderd waren. Ook het (behouden) huis
van Bartholomeus Bovy vlak bij dat van
Jacob Isaac had een strooien dak. Het hal-
ve dorp of meer had kunnen afbrandenl
Het gebeuren kreeg dan ook nog een staar-
tje, hoewel alle mogelijke blusmiddelen
waren gebruikt en de ingezetenen veel ijver
betoond hadden. De districtskommissaris
te Maastricht (een soort „vierde bestuurs-
laag" tussen gemeente en provincie in)
vroeg nadere inlichtingen omtrent de
brandbestrijding in Eijsden. Het gemeen-
tebestuur deelt hem op 26 juni mee dat de
gemeente geen brandblusmiddelen heeft,
maar dat de graaf De Geloes een goede
brandspuit en enige leren tobben bezit,
die bij de brand van 24 juni van veel nut ge-

weest zijn. De gemeente beschikt ook niet
over brandladders en haken, maar dat is
nergens voor nodig, zo schrijft het gemeen-
tebestuur, want er zijn veel fruitkooplieden
en landbouwers in Eijsden die allemaal
respectievelijk fruitladders en mesthaken
bezitten. Blijkbaar heeft de districtskom-
missaris laten weten dat hij het toch tijd
vond dat er in Eijsden een goed georgani-
seerde brandbestrijding kwam. Het ge-
meentebestuur informeert vervolgens na-
melijk naar een mogelijkheid om zo voor-
delig mogelijk aan tobben, haken, ladders
en een brandspuit te geraken. Er was nog
wel enig geld in de gemeentekas aanwezig,
maar het gemeentebestuur wenste dat te
reserveren voor een nieuw schoollokaal.
Kennelijk vond men dat op dat moment
urgenter.

Nader onderzoek zal moeten leren of we
in het jaar 1828 inderdaad aan het begin
staan van een met gemeentelijke hulp goed
georganiseerde brandbestrijding in Eijs-
den.

17



De kerk van Mesch

Mesch is een klein dorp, het kleinste en
het meest nietige dat ik ken, niet alleen
gelegen buiten elke grote verbindingsweg,
maar wat meer is, buiten elke buurtweg.
De straatweg van Verviers naar Maastricht
oordeelde het dorp dan ook van zo'n gering
belang, dat die zich niet eens verwaardigde
het dorp te doorkruisen om het een beetje
tot leven te doen komen, en zelfs de buurt-
wegen die, gaande vanuit Moelingen en
vanuit Eijsden, zich begeven naar de ge-
meenten 's-Gravenvoeren, Sint-Maartens-
voeren en Sint-Pietersvoeren, laten het
dorp geringschattend links liggen. Het telt
heden ten dage een veertigtal huizen -in
plaats van toe te nemen lijkt het aantal van
jaar tot jaar terug te lopen - en het telt 240
inwoners.

Omspoeld door de Voer en gelegen aan
de voet van het grote plateau, dat van bij
het begin van het dal van Sint Geertruid,
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Kerk/e van Mesch, anno 1866.
(L/'tho van J. Brabant)

om het dorp loopt tot voorbij Sint-Pieters-
voeren, zijn er slechts twee oude wegen,
die even voorbij de plek Platiel genaamd
naar beneden lopen het dorp in en die zich
gaan splitsen in de Koninklijke Straatweg1
en in de zo geheten Oudstraat -- deze door
de Romeinen aangelegde diverticula spe-
len een tamelijk grote rol in deze omge-
ving - om uit te komen op de gemeente-
weg van 's-Gravenvoeren, en deze wegen
leveren het bewijs, dat het dorp vroeger
een drukker verkeer en een bruisender
'leven kende.

Het einde van de berg, die boven het dorp
uitsteekt, draagt de naam Schans, vesting-
werk, en de inwoners bouwden er een oud
versterkt kasteel.2 Temidden van de heide-
velden heb ik wel de sporen van een gracht



Voor mij staat hetbui-
ten kijf, dat de Konin-
klijke Straatweg wel
degelijk een diverti-
culum is, want ik ken
sommige plekken, uit-
gespoeld door wate-
ren, die de Romeinse
kiezelzand hebben
blootgelegd. Via deze
wegsplitsingen stond
de villa van Mesch in
direkte verbinding met
Valkenburg en Meers-
sen aan de ene kant
en met Chevremont
aan de andere kant.
Het woord Schans,
dat in het moderne
Vlaams vestingwerk
betekent, werd in vroe-
ger tijden gebruikt om
een „uitwijkplaats die
versterkt was" aan te
duiden; verscheidene
Limburgse dorpen heb-
ben op hun grondge-
bied een plek, die de-
ze naam draagt. De
plaats waar de Fio-
meinse villa Ronde-
bosch staat, een villa
die onlangs is opge-
graven, zou misschien
de Schans van Hout-
hem geworden kun-
nen zijn.
Histoire du comté de
Daelhem (geschiede-
nis van het Graafschap
Daelhem). De inwo-
ners van het dorp, de
geletterden, zeggen
dat de villa van Mesch
gebouwd werd door
Pepijn. Is het de Pe-
pijn van Herstal of is
het die van Landen?
Vakterm voor: belas-
ting van het „nieuw
ontgonnen land".
(Noot van J. Vaes.)

bemerkt, maar die is zo smal en zo ondiep,
dat die mij het gevoel gaf, dat het een dood-
eenvoudige greppel was, gegraven om par-
ticuliere eigendommen van elkaar te schei-
den. Overigens dragen enkele gedeelten
van het grondgebied van de gemeente
heden ten dage nog namen, die naar het
schijnt in verband gebracht kunnen wor-
den met de herinnering aan de invallen van
de Barbaren of met vergeten historische
feiten. Zo zien we lager gelegen dan
Schans midden tussen de buurtschappen
een weiland liggen, waarvan de naam
Franckryck bewaard is gebleven en een
blok huisjes, Burgogne genaamd.

Hoe het ook zij, Mesch, in het Waals
Mexhawe, is een zeer oud dorp en het feit,
.dat het zijn eigen leven leidt, bewijst dat.
Ondanks de omstandigheid, dat het weinig
belangrijk was en ondanks de directe na-
bijheid van Eijsden, waarvan het nauwelijks
25 minuten verwijderd is, heeft het altijd
een gemeente gevormd, die zich zelf be-
stuurde, terwijl we daarentegen onder ge-
huchten rekenen tal van rijke en dichtbe-
volkte plaatsen, bescheiden onderafde-
lingen van een dorp, dat uit zichzelf erg
onbetekenend bleef, maar dat zijn belang
juist te danken heeft aan de gehuchten, die
zich op diens grondgebied vormden. Na
de verwoesting van datgene wat de plaats
had doen ontstaan, had Mesch geen reden
van bestaan meer en bleef het dorp slechts
vegeteren. Tegenwoordig gaat het zicht-
baar achteruit. Als men de overlevering
mag geloven, zou het zijn oorsprong te
danken hebben aan een Karolingisch land-
goed, dat bekend was onder de naam Mer-
chault en later Manderveld. Wat de heer
Rahlenbeek betreft: hij is daarvan over-
tuigd, want hij zegt: „ln dat opzicht is twijfel
niet toegestaan, omdat we immers weten,
dat Keizer Lotharius er stil hield toen hij
zich in 854 van Luik naar Meerssen begaf."3
Volgens mij zou de huidige molen met haar
bijgebouwen voor een groot deel wel eens
op de plaats kunnen staan van de Karo-
lingische villa, want het schijnt, dat de ter-
reinen die er aan grenzen omgewoeld zijn.
Voormalige vijvers, tekenen van een ver-
vlogen glans, werden omgevormd tot wei-
land en de moderne gebouwen werden
met dergelijke afmetingen opgericht, dat

zij in vergelijking met de andere huizen van
het dorp bijna een monument vormen.
Zeker is, dat men de naam Manderwelt,
Manderveld voor het eerst tegenkomt in
930 in een akte, die de oorspronkelijke
schenking bevestigt van de none4 van 44
villa's, een schenking gedaan in 888 door
Lotharius aan de kerk van de H. Maria in
Aken. ln zijn werk „Mémoire sur les anciens
noms de lieux" (Herinnering aan de oude
plaatsnamen) denkt de heer Grandgagna-
ge dat Mandervelt en Mesch niet dezelfde
plaats aanduiden, want hij zegt: „natuur-
lijk ligt Manderfeld ten Zuidwesten van
Cronenbourg (bij St.-Vith), zoals Lacom-
blet naar voren brengt. Volgens Ernst zou
dat Mesch zijn, maar behalve het totaal
verschillend zijn van de naam, bestaat er
nog deze tegenwerping, dat de laatstge-
noemde plaats in de akte van 1226 voor-
komt naast de onze, n.l. Mesche." Deze
moeilijkheid bestaat slechts schijnbaar,
want Manderveld is de eigenlijke naam van
de villa van Mesch die, omdat hij in 9'30
als enige bestond, aangehaald is zonder
dat de akte melding maakt van het dorp,
omdat het óf nog niet gevormd was óf om-
dat het te onbeduidend was om de aan-
dacht te trekken; maar in 1226 was dat niet
meer het geval, en de akte uit dat jaar duidt
én de villa én het dorp aan, dat ontstaan
was gedurende de drie eeuwen, die verlo-
pen waren sedert de voornoemde akte van
930.

De heer Rahlenbeek voegt er aan toe:
„het keizerlijk domein werd later een fis-
caal eigendom van de kerk van de H. Maria
van Aken en het ging tenslotte uit de han-
den van de graven van Hochstade over in
die van de heren van Visé, van Bombaye
en van Fraipont, die van hetzelfde geslacht
stamden. Na de dood van Gertrude de
Bombaye in 1427 werd het tiend van Mesch
gelijkelijk verdeeld tussen Nicolaas van
Valkenburg, kanunnik van het Heilig Kruis
te Luik, en Nicolaas van Visé, een van zijn
bloedverwanten. ln 1439, tengevolge van
het overlijden van de laatste van voornoem-
de erfgenamen, legde de burchtheer van
Daelhem, die benoemd was tot curator van
de cijns van het erfgoed Mesch, de nieuwe
eigenaar de voorwaarde op, dat al zijn va-
zallen, van beider kunne, zich ieder jaar,
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Hans van Hall, jaren 70.Meschermolen. Foto
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5 Op de bovendrempel
van de deur van de
cijns van Mesch is het
volgende vers van de
psalmdichter gegra-
veerd: Cor mundum
et castum crea in me,
o Deus! Et spiritum
rectum innova in vis-
ceribus meis. (Schep
in mij, o God, een op-
recht en rein hart! En
geef mij een nieuwe
zuivere geest in mijn
innerlijk.)
Laten we heel even
opmerkzaam maken
op het woord „ado-
rer" (aanbidden), ge-
bruikt door de heer
Rahlenbeek; de Ro-
meinse katholieken
aanbidden de relie-
ken van de heiligen
niet. ze vereren ze.
Sint-Pancratius stierf
de marteldood op 14-
jarige leeftijd in 304
onder Keizer Diocle-
tianus. De keuze van
deze Heilige als pa-
troon van de kerk is
een zeker bewijs van
naarhoge ouderdom.

woensdag na Pinksteren, met kruis en ba-
nier voorop, naar Aken zouden moeten
begeven om er de relieken te aanbidden,
die op diezelfde dag in de kathedraal waren
tentoongesteld. Dat gebruik is bewaard
gebleven tot in het midden van de 17e
eeuw."5

Het is erg gemakkelijk om dicht langs
dit dorp te lopen, zonder het te bemerken,
omdat het als het ware begraven ligtte mid-
den van de bomen en omdat er geen enkel
hard geluid uit opstijgt, ware het niet dat
de klokketoren van een kerk de nabijheid
doet vermoeden van enkele woningen.

Het toeval, dat de God is van de ontdek-
kingen, liet me op zekere dag een gesprek
bijwonen tussen twee boeren, van wie er
een opmerkte, dat „de kerk van Mesch in
haar muren bakstenen bevat, die ontzet-
tend dun zijn. Zo'n dunne komen nergens
anders voor." lk nam terdege nota van deze
waarneming en ik besloot meteen me van
dat feit op de hoogte te stellen. Bij de eer-
ste aanblik deed het oud aandoend uiter-
lijk van de kerk me voor haar ingenomen
zijn. Een echte Romaanse kerk. Van me-
neer pastoor en van de gemeentelijke on-
derwijzer kreeg ik welwillende toestem-
ming om via de tuin van de pastorie en via
het kerkhof rondom het gebouw te kunnen
lopen en zo de muren ervan nauwkeurig
te kunnen bekijken.

Wat meteen in het oog springt, is, dat
het gedeelte van het schip, dat het pries-
terkoor omvat, hoger ligt. Het is gebouwd
met uitgehouwen zandstenen en er zijn
vier openingen voor vensters in aange-
bracht. Men zou kunnen veronderstellen,
dat men de bedoeling had om de gehele
kerk tot die hoogte op te trekken, maar dat
door een onbekende beweeg reden de wer-
ken onvoltooid zijn gebleven. Overigens,
aangezien het schip betrekkelijk modern
is, halen we het bovengenoemde feit alleen
maar aan ter herinnering.

Het interieur van de kerk, dat we het eerst
zullen bezoeken, biedt nlets bijzonders.
Het is een grote, langwerpige plaats, zon-
der zijbeuken, die men via de toren bereikt
en die bijna 12 meter lang bij ongeveer 6
meter breed is. Er zijn zes kleine vensters-
drie aan elke zijde - in aangebracht. Het
plafond is horizontaal en het is niet erg

hoog.
Deze kerk, toegewijd aan Sint-Pancra-

tius, bezit drie schilderingen, waarvan er
een, die van hetaltaar, nietonverdienstelijk
is.6 Maar werkelijk opvallend is het houten
beeld van de Heilige, geplaatst op een klei-
ne Romaanse kolom met gebroken nerven.
Dit angstaanjagende beeld, gehouwen
door een werkman uit de Middeleeuwen,
dat gewapend is met een zwaard, waarvan
de enorme schede, die omhoog uitloopt,

Houten beeld van de Heilige Pancratius in har-
nas, hoog 98 cm., 17e eeuw. Een veel ouder,
vermoedelijk 14e eeuws, lindehouten beeld van
de H. Pancratius is afgebeeld in „Uit Eijsdens
Ver/eden" 2e irg. nr. 1 (jan. 1978). Foto: Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg.
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enige gelijkenis vertoont met het foedraal
waarin een slagersknecht zijn slagersmes
opbergt, heeft een opengewerkte maag,
die van glas is voorzien. Het bevat namelijk
een relikwie van de Heilige. Bij de trap die
naar het priesterkoor leidt, ziet men de
grafzerken van twee pastoors van het dorp,
de een overleden in 1733, de ander in 1781.
Een derde is aan de linkerzijde van het
priesterkoor geplaatst, maar is voor twee-
derde deel aan het oog onttrokken door
de trappen van het altaar.

Het priesterkoor is vijfhoekig. Daar het
veel hoger is dan het plafond van het schip,
veroorzaakt dit laatste, doordat het plotse-
ling ophoudt, een tamelijk origineel effekt.
Twee met elkaar verbonden zuilen met Ro-
maanse kapitelen, dragen een spitsboog-
gewelf, dat de ingang van het priesterkoor
markeert. De preekstoel, die tegen de kerk-
muur vastzit en die naar het inwendige van
de kerk toe is uitgebouwd, lijkt ophet eer-
ste gezicht ontoegankelijk; de trap die er
naar toe leidt moet men gaan zoeken in een
kleine, heel moderne constructie, die als
het ware tegen de buitenmuur van de kerk
aanleunt.

Al is ook de binnenkant van deze kleine
kerk niet van erg groot belang, met de bui-
tenkant is dat niet het geval, want die heeft
helemaal alleen de verdienste, dat men
er de aandacht op kan vestigen; die heeft
recht op de achting der archeologen. Van-
uit de verte ziet men de buitenkant met zijn
stevige toren, die men, evenals het pries-
terkoor, als enige delen kan zien boven de
bomen uit; het tussengedeelte is niet zo
hoog dat men het kan zien, men kan het
bestaan ervan slechts raden.

`

De muren van de toren, tot op de helft
van de hoogte, maar vooral die van het
schip, zijn gebouwd in kleine kubussen van
een roodachtigde zandsteen, die in regel-
matige lagen op elkaar zijn gelegd -- de
zogenaamde kleine bouwwijze - en ze
zijn ingebed in een dikke laag cement, be-
halve echter het onderste deel van de mu-
ren waar de onregelmatige bouwwijze
overheerst met ruwe stenen van verschil-
lende afmetingen, die gelegd zijn als een
soort opvulling zonder regelmaat - de
zogenaamde ongelijke bouwwijze. Midden
tussen deze twee bouwwijzen zitten hier
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Metselwerk in visgraatverband, een van de oud-
ste gedeelten van de kerk van Mesch. Foto: Paul
Rutten, 20 mei 1984.
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en daar stukken baksteen en stukken van
Romeinse dakpannen ingemetseld, even-
als dat het geval is in sommige delen van
de muren van de Dom van Aken; men komt
er overal tegen - behalve natuurlijk op het
priesterkoor -ik heb er gehaald uit de nok
van de muren van hetschip, waarop de dak-
sparren steunen. Het lijkt me toe, dat het
Romeinse cement, vermengd met bakste-
nen of metfijngemalen dakpannen, terug te
kennen is in enkele delen van de muren.

De zijde van het gebouw, die naar het
dorp gericht staat, is de meest interessante.
Aan weerszijden van een rond uitspringend
venster, waarvan de opening zich nage-
noeg bevond in het midden van de muur
van het schip en dat sedert eeuwen dicht-
gemetseld was - waarschijnlijk was het de
deur die oorspronkelijk toegang gaf tot het



gebouw - verschijnt op een hoogte van 1,5
meter een soort bekledingslaag, die zeer
zelden voorkomt: de wetenschap noemt
deze bouwwijze het visgraatmotief- opus
spicatum. Dit wordt gevormd door smalle
zandstenen, die schuin op elkaar zijn ge-
plaatst. Wij komen deze bouwwijze weer
tegen boven de tegenwoordige deurvan de
toren; ze is aan deze zijde overal in de
breedte te vinden tot aan de grote moderne
stenen, die de hoeken ervan afzetten. Het
kleine bakstenen gebouw, dat de trappen
insluit van de preekstoel, is er de oorzaak
van, dat men niet kan zien waar het deel
van het „visgraatmotief" links van het
dichtgemetselde venster eindigt; onafhan-
kelijk van deze constructie omringen het
huis van de gemeenteonderwijzer, een
scheidingsmuur tussen deze woning en de
pastorie en een ander gebouwtje, dat erbij
behoort, nog steeds een groot deel van het
priesterkoor en van de rest van de kerk.

De kleine vensters die het schip verlich-
ten met hun rondbooggewelf en die zo
maar aangebracht zijn in de oude muren,

zijn naderhand voorzien van een rand van
gekapte zandstenen, die scherp afsteekt
tegen het roodachtig grijs van het gebouw.
Geen enkele scherpe rand, geen enkele
gemetselde band vormt de scheiding van
het dak met de muren van de kerk; bij het
nauwkeurig bekijken ervan leek het me toe,
dat men hun oorspronkelijke hoogte had
moeten inkorten, teneinde er het huidige
dak op aan te brengen; ik zou er dan ook
wel voor willen oppassen om naar voren
te brengen, dat de toren en het schip eer-
tijds gebouwd waren met de bedoeling er
een kerk van de te maken. lk zou geneigd
zijn te denken dat ze slechts een restant
zijn van de voormalige Karolingische ge-
bouwen, die door het bijbouwen van het
priesterkoor en door het verhogen van de
toren geschikt zijn gemaakt voor de ere-
dienst.

De bouwwijze met het visgraatmotief is
bij ons zo zeldzaam, dat men tot op heden
slechts twee plaatsen kan aanduiden waar
dat motief is gebruikt. Een ervan is in de
oudste delen van de crypten van de kloos-
terkerk van Sint-Bavo te Gent, die naar alle
waarschijnlijkheid dateren uit de tijd van
de stichting van deze kerk door Eginhard,
de beroemde historicus van Karel de Grote,
en die doorgaan voor het oudste monu-
ment van België. ln zijn werk „Histoire de
l'Archltecture en Belgique" vestigde de
heer Schayes voor het eerst de aandacht
op dit soort bekledingslaag. De tweede
plaats waar de heer Petit de Rosen deze
bouwwijze ontdekte was in de kerk van
Coninxheim, bij Tongeren. Deze ontdek-
king vormde het onderwerp van het ver-
slag, dat hij in 1860 publiceerde in de „An-
nales de la Société d'Archéologie de Bel-
gique". Voor zover ik weet heeft men se-
dertdien geen voorbeelden meer ontdekt
van deze bouwwijze; ik ben blij een derde
plaats te hebben gevonden waar deze
bouwwijze werd toegepast en ik haast me
dan ook om dat kenbaar te maken aan mijn
Nederlandse collega's.

Jammer genoeg wordt deze kleine Ro-
maanse kerk met verval bedreigd. Het on-

De kerk van Mesch anno 1984 vanuit het zuid-
westen. Foto: Paul Rutten.
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derste deel van de toren is gezwollen, de
ruwe steunberen van de kerk buigen door,
in alle delen van de muren laten stenen los
en in het interieur van de kerk constateerde
ik talrijke scheuren. Zou het geen daad van
vandalisme zijn om dit eerbiedwaardige
gebouw stukje voor stukje in elkaarte laten
storten, verpletterd als het ware onder het
gewicht van de eeuwen? Het is nog tijd om
het te redden van de ondergang waar het
hard op weg naar is, maar men zou zich
moeten haasten.

Naar men mij gezegd heeft, zouden de
inwoners van Mesch het gebouw graag
afbreken om het geluk te kennen op die
plaats een hele nieuwe, mooie bakstenen
kerk te bezitten, die heel nauwkeurig ge~
pleisterd is, maar die erg koud aandoet.

Missiekruis uit 1892, kerk van St.-Pancratius te
Mesch. Foto.' Paul Ftutten, mei 1984.

Dat alles valt te betreuren; het is een plicht
voor het Historisch en Archeologisch Ge-
nootschap om zich in te spannen teneinde
een dergelijke ontwijding te verhinderen.

M.C. Caumartin

Naschrift van de redactie

De hierboven weergegeven tekst is een
zo nauwkeurig mogelijke vertaling van een
tekst van de hand van M. C. Caumartin die
werd gepubliceerd in de Publications van
het jaar 1866. Hoewel de meningen over
een aantal door hem aangeroerde zaken
tegenwoordig wel enigszins gewijzigd zijn,
is het interessant om te vernemen hoe Cau-
martin als historisch geïnteresseerde be-
zoeker van Mesch in de negentiende eeuw
tegen de dingen aankeek. De vertaling is
van de hand van de heer J. Vaes.

De door Caumartin vermelde bouwvalli-
ge toestand van de kerk leidde binnen tien
jaar tot de ineenstorting van de toren,
waarover de heer J. Ch. Warnier reeds in de
2e jrg. nr. 1 van dit tijdschrift schreefin zijn
artikel over Sint-Pancratius.

ln tegenstelling tot dat waarvoor Cau-
martin bang was, deden de Meschenaren
geen afstand van hun oude kerk. In 1888-
1889 volgde een herstel en verbouwing
waarbij het koor en het oudste gedeelte van
de kerk - het schip - gehandhaafd bleven.
Wel werd het schip op dezelfde hoogte ge-
bracht als het koor en bovendien naar het
westen verlengd. De totaal nieuwe toren
werd aansluitend hieraan eveneens meer
westelijk opgetrokken. Tenslotte vond in
de jaren zestig van deze eeuw nog een
grondige opknapbeurt plaats, die vooral
een restauratie in eigenlijke zin was.



Zjengske
Zjengske waor e klèèsjper menneke,
'nne meter sjesjteg waor e hoeg.
Es 'r mit z'n naos gong sjnowve
wies eder`e`en dat 'r loeëg.

Ens waor e aon 't vertelle
dat 'r ien èè keteer
'nne diekke èèk wies urn te howwe
„Jao, èè keteer, en e laog neer."

„Wie kins diech zoe get noe bewaere,
'nne diekke èèk ien èè keteer!
Oe haet dae daan gesjtaande? \ \
Of laog dae soms al neer?"

Zjengske begint te sjnowve
en haet z'n aantwoerd klaor:
„lech ming dat waor ien de Sahara,
oe iech dow aon 't howwe waor."

„Noe dèèste miech toch lache.
Wie kumste dao noe bie?
Dao sjteun geng bujm, ien de Sahara!"
„Jaoß' sjnowft 't Zjengske, „noe neet miei"

Pierre Theunissen
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Kent u ze nog?

Tweede klas van de R.K.-Lagere Jongens-
school St.-Martinus, Breusterstraat 12. De
foto werd gemaakt in 1921 of 1922.

1. Guillaume Pinckaers;
2. Marcel Kerff;
3. Martin Wolfs;
4. Marcel Lousberg;
5. Laurent de Gros;
6. Zjif Partouns;
7. Piters;
8.
9. Pierre Martens;

10. Herman Slpers;
11. Laurent Wolfs, van de Kuëning;
12. Mathieu Wolfs, van Nelke;
13. Lambert Meertens;
14. Colla Janssen;
15. Frijns;
16. Twan Closset;
17. Marcel Janssen, Moelingen;
18. Toussaint Wolfs;
19. Clement Warnier, van Clement van

Françoise;
20. Pierre Wolfs.

NO)



Chic op de foto in 1900 in de tuin achter
het herbergiershuis en huidige café Kerk-
straat 4.
De foto werd niet voor een speciale gele-
genheid gemaakt. ln die tijd verscheen zo
nu en dan een fotograaf uit Visé of Luik in
het dorp om familiefoto's of portretten te
maken.

U\

h

Lambert Meertens, expediteur Maison
Meertens;
Joseph Thomas, kassier bij de Zink-
witfabriek in Maastricht;
Theodoor Meertens, onderwijzer en
vele jaren president van de zangver-
eniging Mestreechter Staar;
Guillaume Meertens, onderwijzer;
Lambert Meertens, Lambertsje, her-
bergier en bouwer van de zaal voor
de harmonie Ste.-Céci|e in de Kerk-
straat 4;

_"

Louise Meertens, trouwt later met
Colla Jacobs;
Marie Thomas-Meertens;
August Thomas, kind van Joseph en
Louise Thomas-Meertens (2. en 7.);
Louise Meertens-Lemaire;
Joseph Meertens, werd in de tweede
wereldoorlog door de Duitse bezet-
ters opgepakt en overleed op 7 april
1944 in het concentratiekamp Natz-
weiler.
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