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Van de redactie
Ter herinnering aan de bevrijding van
Eijsden door de Amerikanen, deze herfst
veertig jaar geleden, werd op 12 september
1984 een geden ksteen onthuld op de plaats
waar de eerste bevrijders Nederland binnentrokken. Hoe dat toen, in september
1944, allemaal in zijn werk is gegaan kunt u
in deze dubbele aflevering van Uit Eijsdens
Verleden lezen in de bijdrage van de heer
H. Warnier. ln zijn verhaal geeft hij defeite-

lijke gang van zaken weer, zoals die her en

der te halen is uit schriftelijke bronnen,
aangevuld en verrijkt met herinneringen
van mensen die er toen in Eijsden oogge-

tuige van waren. Het resultaat is een interessante beschrijving van een belangrijke
gebeurtenis uit de geschiedenis van Eijsden.

Daarnaast treft u in dit nummer het twee-

de deel aan van de Aantekeningen bij de

doop-, huwelijks- en overlijdensregisters
van Breust-Eijsden in de Staatse tijd (16561795) van W.A.J. Munier. Wie het eerste
deel, in het vorige nummer, gelezen heeft
weet, dat hij hier een waardevolle bijdrage
zal aantreffen die ons tussen de historische
feiten door, een blik gunt op de soms merk-

waardige ideeën daarachter.

Hoewel het enigzins buiten het kadervan

onze uitgave valt, willen we u toch -wellicht

ten overvloede - erop attent maken, dat er

sinds het verschijnen van het vorige nummer in juni 1984, drie Eijsdense boeken verschenen zijn.
Mya Brennenraedts: Breve aon Mène;
Heerlen, 1984.
'nne Koëmel vool; Eijsden, juni 1984.
Ursulinencomplex Eijsden; Eijsden, juni

1984.

Tot besluit nog een oproep.
We zoeken foto”s van "De wiette päölkes"
uit de tijd dat er werkelijk nog päölkes stonden. Natuurlijk krijgt u de foto's, die u ons
wilt laten zien, onbeschadigd terug. We
maken er alleen even een afdruk van. Belt

u even iemand van de Stichting?

Eijsden, november 1984.

Jeanne Theunissen

Na een langdurige ziekte overleed op 29
september 1984 ons ere-bestuurslid mejuffrouw Jeanne Theunissen.
Vanaf de oprichting was zij bestuurslid van

de Stichting Eijsdens Verleden.
Bijna 30 jaren was zij als onderwijzeres
verbonden aan de openbare lagere school
in Mesch. Jarenlang zette zij zich in voor de

processie in Mesch en de bronk in Eijsden.

ln haar eigen parochie Breust-Eijsden was
zij op diverse gebieden bijzonder actief en
werd hiervoor geëerd met de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

Al vroeg realiseerde mejuffrouw Jeanne

zich wat de nieuwe tijd ook voor Eijsden
zou gaan betekenen. Zij begon met het op
schrift vastleggen van wat zij zich herinnerde uit haar jeugd. Kinderliedjes, spelletjes

en oude gebruiken uit het begin van deze

F `

eeuw werden door haar beschreven. ln
haar gedichten beschreef zij Eijsden en
haar liefde voor het dorp waar zij geboren
en getogen was.
Voor het verleden van Eijsden is haar
werk nu al van onschatbare waarde.
Ook op ander gebied uitte mejuffrouw
Jeanne Theunissen zich. Tekeningen, schilderijen en prachtig fijn naaldwerk kwamen
van haar hand.
Mejuffrouw Jeanne was een ware kunstenares.
Eenvoudig, zelf steeds op de achtergrond, deed zij wat ze meende te moeten
doen. Op haar is bijzonder van toepassing
wat zij in een van haar gedichten schreef:
"De sjoenste blumkes bleuje ien de loer".
Moge het een troost zijn zulk een mens
ontmoet te hebben.

De bevrijding van Eijsden door de Amerikanen
"Dinsdag 12 september 1944 18.45 uur. De
Amerikanen zijn er!!! Tenminste, het wordt
op goede grond verondersteld en alles wijst
erop."
Zo simpel staat het geschreven in een
dagboek. Dit dagboek werd bijgehouden

door mej. Jo Scholten. Zij was geboren te

Zutphen op 30 mei 1874. Zij woonde te Den
Haag en moest als gevolg van de aanleg
van de Duitse Atlantikwall langs de kust van de
Noordzee, einde 1943 uit haar woonplaats
evacueren, waarna zij op 9 mei 1944 in Eijsden terecht kwam. Zij verbleef te Eijsden op
kamers bij de Zusters Franciscanessen in
het "Klein Kloostertje" te Breust. Daar heeft
ze haar dagboek geschreven en bijgehouden vanaf 11 september 1944totde algehe-

le bevrijding van Nederland in mei 1945. Op

11 juni 1946 keerde ze weer terug naar Den
Haag.
Maar vóór ze op 14 september 1944 in
haar dagboek schreef dat Maastricht ge-

heel bevrijd was, had Eijsden heel wat bange en angstige dagen beleefd.
Verschillende auteurs hebben de bevrijding van Zuid-Limburg beschreven. Onder
dit artikel is een vijftal belangrijke werken
aangehaald, die voor het schrijven van dit
artikel als bronnenmateriaal hebben gediend. De schrijvers volstaan er mee om
Eijsden en omgeving te noemen in het ka-

der van de bevrijding van de stad Maas-

tricht op 13 (oost) en 14 (west) september
1944. Alleen Ch. Whiting en W. Trees wijden een pagina van hun boek (p. 13) aan ,
het binnenrukken van de Amerikaanse
troepen in Eijsden en Noorbeek.
Toch zijn er mensen die zich meer verdiept hebben in hetgeen gebeurde bij de
bevrijding van onze contreien. Een van deze personen is de heer Joseph Wetsels uit
Moerslag (toen gemeente St. Geertruid;
thans gemeente Margraten). Als hobby
heeft hij meer dan zesjaren besteed aan het
vezamelen van documentatiemateriaal betreffende de bewegingen van de Duitse en
Amerikaanse troepen ter plaatse. Hiervoor
heeft hij heel wat vraaggesprekken gevoerd
met ooggetuigen. De heer Wetsels heeft
zijn vergaarde kennis, alsmede documen-

tatiemateriaal en foto's, ter beschikking

gesteld van de Stichting Eijsdens Verleden,
waarvoor schrijver dezes en het stichtings-
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Afzonderlijk-e vijandelijke vlieg-

weermacht deelt tuigen lieten des nachts bommen
bevel
van de
mede:
op Hannover vallen.
V
ln een aanvulling Op het weer.
„Aan het Normandische front
hield de sterke vijandelijke druk machlberlcht worm gemeld;1_,ulje

aan,

Zonder

dat

de \fi-land noe' nant von Bostell van een aﬁdeeling

menswaardige successen kon beha- smrmgeschul heeft zich

1811

_

bijzonder

onderscheidei bij de operaties te-

_

In het gebied len Noorden Val) g-en vijandelijke tanks in het ge-

Alençon rukten

gepantserde

ge- bied van Modohn

vechtsgroepen op tegen den door
`sterke luchtstrijd'krachten gesteunden, opdringenden vijand. Er onthevige~gevechten.
zich
spannen
Door luchtdie nog voortduren.
doelgesehut derV luchtmacht werden

12 vier-motorige bommenwer-

pers neergeschoten.
verdedigers van Si.. Malo
De
sloegen ook gisteren alle vijande
Zuidelijk van
Alijke aanvallen af.
het eiland Guernsey beschadigden
een vijandelijken tormíjnvegers
door talrijke treffers
pedoj'ager
van het geschutvuur.

bestuur de heer Wetsels grote dank verschuldigd zijn. Daarbij bevindt zich onder

andere een uittreksel uit het legerjournaal
van het 117e lnfantry-Regiment. Dit regi-

ment behoorde tot de 30e U.S. lnfantry
Division bijgenaamd de "Old Hickory". Dat
journaal werd bijgehouden door de verbindingsofficier op de commandopost (CP)
van dat regiment, welke post op 11 september te Rukkelingen (Roclenge) aan de Jeker gevestigd was.
Met het verkregen materiaal en gegevens

zijn wij toen aan het werk gegaan. Op ad-

vies van de heer Wetsels werden opnieuw
personen geïnterviewd, thans echter an-

dere dan die welke door de heer Wetsels
reeds waren ondervraagd. Metal deze gegevens kon een vrij nauwkeurig verslag

worden samengesteld van hetgeen zich

-

vóór en tijdens de bevrijding van Eijsden
heeft afgespeeld.
Om een goed beeld te krijgen zullen we

moeten teruggaan tot eind juli 1944. Dan
breken de Geallieerden uit Normandië en

weten in een adembenemende opmars geheel Noord-Frankrijk te bevrijder.. Begin

september staan hun tanks in België. De

Duitsers trekken in wanorde terug. De wegen naar Duitsland zijn dag en nacht vol,

ook de Rijksweg Battice-Heer. Zelfs door
de dorpen trekken ze terug. Alles wat nog
kan rijden wordt in beslag genomen. Voor-

al fietsen zijn dan geliefde vervoermiddelen. Maar ook paarden en wagens gaan
mee. Wie kan verstopt zijn bezit zo goed
mogelijk. Met fietsen kan dat nog wel eens
lukken doch verstop maar eens een paard
en wagen. Toch wordt er soms wel iets op
gevonden. Een bekende truc was het verstoppen van het paardetuig. De reeds sinds
jaren in ons dorp verblijvende Duitse militairen vertrekken. Er komen echter andere

en veel jongere voor in de plaats. Wat er
eigenlijk gebeurt weet niemand. Echter

iets staat vast en dat weet iedereen: "De
Duitse legers zijn verslagen; het kan niet
lang meer duren en dan zijn we vrij." Maar
"de langste dag" moest voor Eijsden nog
komen. Niemand kon vermoeden dat iets
de geallieerde opmars nog kon vertragen.
Dan worden plotseling de aanwezige mannen opgeroepen en opgepikt om "een-

mansputten" langs de Rijksweg te graven.
Dit gebeurde onder toezicht van de Duit-

sers. Dan, het is rond 7 en 8 september, de
terugtocht mindert, wordt vanuit de verte
kanonvuur vernomen. Af en toe hebben zelfs
ontploffingen langs de Rijksweg plaats.
Vrijdag 8 september, Eijsden en vooral de
bewoners van het Withuis, beleven een
angstig voorval met droevige afloop.
De heer Charles de Vriendt, sinds jaren
chef van de Technische Dienst van de N.V.
Maastrichtsche Zinkwit-Maatschappij, was
een bekende persoonlijkheid in Eijsden. Als

Belgisch officier diende hij vóór de Eerste

Wereldoorlog in het Belgische leger. Ge-

durende 1914-1918 had hij tegen de Duitsers gevochten. Voordat ons land door de
Duitsers bezet werd woonde hij in Eijsden
aan de Diepstraat no. 30. Gedurende de bezetting moest hij dit huis ontruimen omdat
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hierin de Duitse "Orts-Kommandantur" gevestigd werd. De heer de Vriendt, inmiddels
weduwnaar geworden, vond toen onderdak in een van de bijgebouwen van kasteel

Eijsden.

Wat heeft deze man die achste september bezield? Niemand zal het ooit weten.
Op die noodlottige septemberdag heeft de

heer de Vriendt zijn goed bewaard officiersuniform aangetrokken en al de aan
hem verleende decoraties opgespeld waarna hij, vergezeld van zijn hondje, naar het

Withuis is gemarcheerd. Toen hij daaraankwam heeft men nog getracht hem van de

Rijksweg af te leiden. Doch wat men ook

deed, niets baatte. Stoer stapte hij de weg
op en sommeerde de eerste de beste Duitser te stoppen. Aan dit "bevel" werd voldaan. Wat er echter besproken werd weet
niemand. Alleen hebben ooggetuigen ge-

zien dat de aangehouden Duitser als een

i

,fcoﬂ/lf/ *Ls
fifa
ffcmwvå ,

/13 ,1234!

Uil` het dagboek van J.
Geurfen.

hazewind met zijn fiets richting Mariadorp

verdween. Hierna ging de heer de Vriendt

naar de grenskantoren en schoot met zijn
pistool en passant de voorbanden van een
aankomende Duitse vrachtwagen stuk, die
op stukgeschoten banden ook in de rich-

vorenomschreven voorval, doch omdat de
meeste Duitsers reeds teruggetrokken waren en zo niet, zij opnieuw georganiseerd
waren en nieuwe stellingen hadden betrok-

ken. Uit navorsingen van geschiedschrij-

dels waren hem echter twee Duitsers slui-

vers en particulieren weten we thans dat
vanaf de Maas te Eijsden langs de Voer tot
bij Sint-Maartensvoeren en van daar verder

beide kantoren had neergelaten werd hij
door de dichterbij gekropen Duitsers op
Belgisch grondgebied neergeschoten. En
daar lag hij in de goot voor het toenmalig

nant-Generaal Friedrich August Schach
een verdedigingslinie was opgeworpen.

ting van het Mariadorp verdween. inmidpend gevolgd. Toen hij de slagbomen van

café Adam.
Heel snel deed het praatje de ronde dat
de heer de Vriendt het Duitse leger had wil-

len tegenhouden en daarbij gesneuveld
was. Een gevolg was nog dat al de mensen
die nog aan het Withuis aanwezig waren
uit hun huizen werden gedreven en als gij-

zelaars werden afgevoerd naar Visé. Gelukkig zijn ze allen later weer vrijgelaten.

Op verzoek van Gravin de Liedekerke de
Pailhe, echtgenote van de op 8 oktober

1943 in Utrecht door de Duitsers gefusilleerde Raphaël Graaf de Liedekerke de
Pailhe, die het vreselijk vond dat een Bel-

gisch officier in de goot te kijk lag, is dokter

J. Jacobs naar het With uis gegaan en heeft

van de Duitsers het stoffelijk overschot vrij

via Moresnet tot de Siegfriedlinie in het
Hürtgenwald in Duitsland, door het Duitse
81e Legerkorps onder leiding van Luite-

Vanaf de Maas tot Sint-Maartensvoeren
hadden zich de 49e en 275e infanterie-divi-

sies onder Generaal Schmidt ingegraven.
Verderop bij Moresnet stond de 116e tankdivisie. Nu weten de Eijsdenaren waarom
de Duitse soldaten de laatste dagen voor
de bevrijding zo schooiden om in het bezit
te komen van een spade.

Maar waar bleven de Geallieerden?
Stonden deze legers dat maar allemaal toe?

Om hierop een antwoord te krijgen zullen
we de draad weer moeten opnemen bij het

bereiken van de Frans-Belgische grens

door de geallieerde legers.

Het eerste Amerikaanse leger rukte begin september ten zuiden van Doornik
(Tournai) België binnen. Hieronder bevond

gekregen, waarna het met hulp van de heer
Martin Peusens naar het gemeentelijk lij-

zich ook de 30e U.S. lnfantry Division bijge-

kenhuisje aan de Vroenhof werd gebracht.

naamd de "Old Hickory" (16.000 man
sterk). Wat de Duitsers vreesden gebeurde.

Intussen was de Duitse terugtocht tot
stilstand gekomen. Natuurlijk niet door het _

Op 7 september buigt deze divisie, uitgerust met tank- en antitankbataljons, boven-

Ha/ftrack op het erf van
de Muggenhofin LaagCaesterf. Op de bumper staat het nummer
van de 1139 Calva/er/e.
Foto: Pierre Smeets, 13
september 1944.

vliegtuig het geschut van de Geallieerden
leidt.

Op 10 september bereiken het 117e lnfantry en het 119e lnfantry het Albertkanaal. Het fort Eben-Emael wordt bij verrassing ingenomen. Een spits van het 119e lnfantry stoot zelfs verder door. Deze spits
vindt een brug bij Hermalle-sous-Argen-

teau over het Albertkanaal intact, trekt hier-

over en bereikt de Maas. Het is 11 september 1944. Nog dezelfde dag steken de eerste soldaten met bootjes de Maas over en
vormen een bruggehoofd op de oostelijke

oever. Uit het legerjournaal (Unit Journal

117th lnfantry) blijkt dat mede waren opgerukt de regimenten 119 en 120 lnfantry.

/nfanteristen

op

de

Schansweg gaan via
Hoog-Caestert richting
Moe/ingen.
Foto: Pierre Smeets, 13

september 1944.

dien gesteund vanuit de lucht, naar het
dag bereiken ze Waterloo. Als de tanks ge-

Wij schrijven nu 9 september 1944. De

bevrijding van ons dorp staat voor de deur.

Reeds beginnen de insiagen van de kanonnen ons te bereiken. Vooral de Rijksweg
Battice-Heer is het mikpunt. En de volgende dag zondag, 10 september, wordt voor
het eerst een verkenningsvliegtuigje hier
gezien. Zeer traag vliegt het laag over en
weer. Spoedig krijgt het dan ook de naam
van „d'n Dreuvige". Achteraf blijkt dat dit

Group met lichte tanks en pantserwagens

bij Luik over de rivieren spoedtzich zonder
veel tegenstand te ondervinden naar het
noorden, richting Visé. De 113e Cavalry
blijkt juist op tijd te zijn om gedeelten van
twee van haar eigen infanterie-regimenten
bij Argenteau te begroeten.
Nu vindt er op de commandopost volgens het meergenoemd journaal om 23.10

oosten af op zoek naar de Maas. De eerste

brek aan benzine krijgen moeten de manschappen van de infanterie ervan af en te
voet verder. Toch komen ze de volgende
dag tot Geldenaken (Jodoigne) even ten
zuiden van Tienen. En de Old Hickory zou
haar bijnaam van "the workhouse of the
western front" (het werkpaard van het westelijk front) eer aan doen door de volgende
dag nog eens een behoorlijk aantal kilometers zonder vervoermiddelen af te leggen.
Zij bereikte thans zelfs Tongeren en omgeving. Maar wat belangrijker voor haar is,
men heeft weer brandstof voor de tanks.

Ook kan hierin worden gelezen dat de divisie-verbindingsofficier het 117e adviseert
's nachts de Maas over te trekken. Het zevende Amerikaanse legerkorps was reeds
bij Luik over de Maas. Nu trekt op de ochtend van 11 september de 113e Cavalry

uur een overleg plaats met de verbindingsofficier van de "Old Hickory-Divisie". Bij
De eerste bevri/de Neder/anders.
Foto: Pierre Smeets, 13
september 1944.

dat overleg wordt onder andere bevel gegeven dat het 117e lnfantry op 12 september
vanaf 9.00 uur los van de 113e Cavalry moet
oprukken naar punt ““.C Volgens de staf-

kaart is punt C bij Eckelrade. Letterlijk volgt
dan in het journaal: "As Regt moves up to
Obj "C" the 1 13th Cav will be on its leftflank

between the Regt and the river." Vrij ver-

taald betekent dit: "Als het regiment oprukt naar object C zal de 113e Cavalry de

linker flank van het regiment tot aan de ri-

vier dekken."
Eerder hebben we in het journaal kunnen lezen dat vóór het regiment in bewe-

ging komt, reeds patrouilles vooruit zullen

gaan om de te volgen route te verkennen
en te markeren.

Het zou veel te ingewikkeld worden om hier

het hele journaal met vertaling weer te geven. We zullen alleen proberen om met de

in ons bezit zijnde gegevens een recon-

structie van de opmars van de diverse legeronderdelen te geven.

Daar het regiment moet oprukken naar
object C (dit is tussen St. Geertruid en

Eckelrade) gaat het niet door Visé, doch
volgt de kortste weg. Deze gaat achter Visé

om, over Lorette en Mons naar Berneau,

dwars door de weilanden en boomgaarden
heen. Vervolgens langs het riviertje de Berwijn naar het punt, waar de weg van Moe-

lingen naar 's-Gravenvoeren en de Rijksweg

Battice-Heer elkaar kruisen. De eerste pa-

trouilles waren reeds tussen 8.00 en 9.00
uur hier aangekomen. Ooggetuigen bevestigen dit, want omstreeks die tijd is het
schieten hier begonnen. Ook de in Vaals
wonende

Duitse journalist en publicist

Wolfgang Trees schrijft in zijn artikelen- ,
serie "Krieg ohne Sieg" in de "Aachener
Volkszeitung" onder vervolgnummer 127

(17 april 1978) met als kop "Schüsse auf

den deutschen General": "Op de zonnige

morgen van 12 september heeft ook Gene-

raal Schmidt pech. Om zijn eenheden de

nieuwe posities te verklaren, rijdt hij samen

met zijn adjudant naar de vooruitgeschoven linies van zijn nieuw front. Op weg van
's-Gravenvoeren naar Mesch verdwalen zij

zonder het zelf te merken. Plotseling staan

zij op 80 meter van een Amerikaanse patrouille die hen direct onder vuur neemt.

Het zijn vijftien Amerikanen, die komend

van het zuiden, recht op de stellingen af-

gaan. De situatie van de generaal en de

zijnen is hopeloos. Terugkeren kunnen zij
niet, de chauffeur stopt en zij springen uit

:.\

de auto. Maar twee van hen worden door
de schoten getroffen. De generaal aan de
heup en de chauffeur dodelijk. De adjudant

wordt bij de terugtocht geraakt en blijft lig-

gen. Rennend en kruipend bereiktde gene-

raal na ruim twee uur zijn Duitse stellingen.

Onderweg zag hij nog een tweede Amerikaanse patrouille die slechts op 50 meter
van hem rechts passeerde". Volgens datartikel had dit voorval om 8.30 uur plaats.

Dit alles heeft zich afgespeeld in de buurt

van grenspaal 35 op de weg van 's-Graven-

voeren naar Moelingen nabij het kruispunt "La Haut". Dit is de plaats waar genoemde weg de Rijksweg kruist. Volgens

de heer Tossings die in deze buurt woont,
hoorde hij omstreeks dat uur tussen het

kanongebulder door plotseling geweer- of

mitrailleurvuur uit die richting komen. Ook

zag hij toen naar het zuiden over de weg

uitkijkend in de verte langs de Berwijn
Amerikaanse soldaten in lange rijen komen. Hij wist toen nog niet dat het Amerikanen waren. Maar aan de uniformen zag
hij wel dat het geen Duitsers konden zijn.
Volgens weer andere getuigen maakte op
ongeveer hetzelfde tijdstip een andere patrouille contact met de Duitsers die in de
weilanden achter het Withuis en de stort-

plaats van de Zinkwitfabriek waren inge-

graven (de loop van de Voer is later bij de
aanleg van de autosnelweg E 9 verlegd).

Hoe het ook zij, hier werden vuurstoten van

mitrailleurs gehoord. Verschillende kogels
sloegen zelfs aan de achterkant tegen de
huizen.

Intussen was het gehele 117e lnfantry
langs de Berwijn aangekomen. Een gedeel-

Op de voorgrond v. l.n. r.:
Wil/em Smeets, Pierre
Gi/issen, Hubert Smeets,

Anna Smeets-Schi//ings

en Zieng Dui/'sens van
hoeve de Schans.
De heer Gil/'ssen uit de
Kerkstraat haalde vrijwel iedere ochtend melk
bij de familie Smeets,
ook de ochtend van 13
september 1944. Niet te

denken dat hij die dag

met een Amerikaanse
tank naar huis zou worden gebracht.
Foto: Pierre Smeets, 13
september 1944.

Catharina Roebroeks,

huishoudster bij de fa-

milie

Smeets,

Duiisens

en

Z/'eng

Wil/em

Smeets volgen met belangstelling de troepenverplaatsing.

Foto: Pierre Smeets, 13

september 1944.

te trok van hier verder richting Mesch ter-

Al snel bleek ook dat het niet de bedoe-

wijl een ander gedeelte vanaf de Berwijn

ling was van de Amerikanen om verder naar

via Moelingen richting Zinkwitfabriek af-

gekomen, trok door Visé en zuiverde dit

Eijsden door te stoten. Wel achtervolgden
ze nog enige wegvluchtende Duitsers maar
verder dan halverwege de "De la Margellelaan" zijn zij niet gegaan. Wel werd de hele

ten de eerste pantserwagens de buurt Mug-

omgeving van Duitsers gezuiverd. Spoedig
bleek dat er een voetbrug over de Maas

boog.

Ook de 113e Cavalry was in beweging

van Duitsers. Omstreeks 11.00 uur bereikgenhof (Schansweg no. 2). Veel tegen-

stand hadden de Duitsers hier nog niet ge-

boden. Kortom, om 11.30 uur waren het

éérste Nederlandse huis en zijn bewoners
van de Duitse overheersing bevrijd. De be-

woners waren destijds de familie SmeetsSchillings en haar dienstbode mej. Roebroeks uit Libeek. De bevrijding van deze

familie verliep eigenlijk op een eigenaardige wijze. Door het hevig kanongebulder
opgeschrikt had de familie haar toevlucht

in de kelder gezocht. Daar het huis vol met
Duitsers was waren de deuren niet afgeslo-

ten. Eensklaps vloog echter de kelderdeur
open en werden zij gesommeerd er uit te
komen. Met lood in hun schoenen klommen zij omhoog en zagen toen dat degene,
die hun bevolen had omhoog te komen, een
in Cheratte wonende Nederlander was, die
geregeld bij hen op de hoeve op bezoek

was geweest. Hij vroeg hun waarom zij toch
in de kelder zaten, terwijl de bevrijders voor

de deur stonden. Toen zij van de schrik bekomen waren zagen zij inderdaad de Amerikaanse tanks komen aanrollen.
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moest worden geslagen. Deze brug heeft

iets ten noorden van de Muggenhof ter
hoogte van de Leentjesweg gelegen. Reeds

in de late namiddag en de daarop volgende
nacht ging het 120e lnfantry over deze brug

en verwijderde zich in de richting Moelingen. Slechts weinige getuigen hebben deze
brug gezien daar zij reeds zeer snel weer
werd verwijderd door de Amerikaanse troepen.
De 113e Cavalry en het 117e lnfantry
staan dus op het punt om Eijsden en Mesch
te bevrijden._Maar hoe is het hier vanaf 8
september verlopen?
Sinds 5 september is het dorp Eijsden en

omgeving

langzaam volgestroomd met

Duitse troepen. ln een gedeelte van het

Ursulinenklooster is een soort commandopost gevestigd. Trein- en busverbindingen

stagneren en vallen op de duur helemaal

uit. Dat gebeurt ook met de kranten en het
postverkeer. Dan is het dorp, met uitzonde-

ring van het telefoonverkeer, van de bui-

tenwereld afgesloten. Vanuit de verte komt

het kanongebulder steeds dichterbij. Als de

eerste inslagen plaats vinden verdwijnen
de Eijsdenaren allengs van de straat. Man-

nen het eerst, want hetgeruchtdoetde ronde dat zij worden opgepikt om loopgraven
te helpen maken. Het gebulder wordt heviger en komt vanaf de overkant van de Maas.
lnslagen zijn er in het begin hoofdzakelijk
op en langs de Rijksweg.

Om enig begrip te krijgen van de strijd

die zich hier afspeelde moet men de toen-

malige bebouwing van de kern van het dorp

kennen. Zo bestonden toen de uitbreidingen ten noorden van het Ursulinencomplex
(plan Noord, De Bak en plan Emmastraat)
nog niet. Dit waren nog geheel boomgaar-

den tot aan Oost toe. Zo waren er ook

wordt het kalmer en ga ik naar boven om
me te verfrissen. Als de zuster om 8.00 uur
het ontbijt brengt, vertelt ze dat vele huizen
zijn getroffen. Van één huis is het dak afge-

rukt, terwijl de huisvrouw met vier kleine
kinderen in de kelder zat. Een man gedood.
Verscheidene koeien gedood. Vanuit mijn

kamer zie ik dat van het huis hiertegenover
een stuk uit de muur is geschoten en het

raamkozijn naar beneden hangt. (Dit is het
huis van de familie Huls-Houbiers aan de
Emmastraat no. 16.) Om 9.30 uur beginthet

schieten opnieuw, nu, om 11.00 uur is het
zo hevig dat het lijkt of er geen huis gespaard zal blijven. Het lawaai en gedreun
is schrikwekkend. De granaten gieren over

boomgaarden midden in het dorp, inge-

ons huis. Vanaf de Rijksweg Battice-Heer

waren nog slechts incidenteel bebouwd.

richting komt nu ook mitrailleurgeknetter.
Het is om gek te worden, alsof vlak boven
ons hoofd de granaten ontploffen. Om
17.30 uur terug uit de kelder. Sinds een uur

sloten door de Breusterstraat in het noorden, de Prins Hendrikstraat in het oosten,
de Wilhelminastraat in het zuiden en de
Schoolstraat in het westen. Al deze straten
ln deze boomgaarden waren honderden

Duitse soldaten verdekt opgesteld. Toen

echter "d'n Dreuvige" boven het dorp begon te cirkelen volgden alras ook in deze
weilanden de inslagen. Iedereen verwachtte een aanval op ons dorp vanaf de overkant van de Maas. Vermoedelijk ook de
Duitse soldaten, want zij lagen alle met hun

geschut in de richting van de Maas. Maan-

dag 11 september om 10.00 uur nemen het
kanongebulder en de inslagen in hevigheid

toe. Overal zijn geweldige rookzuilen te
zien.

Alle burgers zitten in de kelders. Af en toe

stijgen weer rookwolken op. Vanuit die

ketsen er geweerkogels tegen de muur, ze
komen van de zijde van de Diepstraat. Het
kanongebulder is minder hevig; de tussen-

pozen worden groter. 18.45 uur: De Amerikanen zijn er!!!!!l Ten minste, het wordt op
goede grond verondersteld en alles wijster-

op. Er schijnen toch nog enige Duitse soldaten in ons dorp te zijn. Het kanonvuur
veplaatst zich naar het dorpje Maarland
richting Maastricht. Gedurende de nacht
dreunt voortdurend het kanon, doch de
tussenpozen zijn vrij lang: :l: een half uur.
Af en toe een harde slag waarvan je opschrikt."

Withuis. 13 september
1944, ca. 10.30 uur.
Foto.' A. Steensma.

gaan de moedigsten eens via een kiertje
een kijkje nemen. Men probeert via de
buurman iets aan de weet te komen. Het
zijn echter allemaal maar geruchten. Pas
als het geschut na een paar uren iets minder wordt en daarna bijna geheel zwijgt,
durft men weer een luchtje te scheppen.

Laten we nu, om ons een beeld te vormen

van de belevenissen van de burgers, een
stukje uit het dagboek van mej. Scholten
citeren: "11 september: van 20.00 tot 22.00

uur vrij rustig, slechts af en toe een kanonschot. Om 23.00 uur neemt het in hevigheid

toe. De nacht is vreselijk, voortdurend oorverdovend kanongebulder. Bij elke slag
krijg je inwendig een schok en steken in het
hoofd. Tegen 7.00 uur (12 september)
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Uit vraaggesprekken die met diverse bur-

gers werden gevoerd over de bevrijding
blijkt dat elke Eijsdenaar de laatste dagen

voorafgaande aan de bevrijding ongeveer
de ervaringen heeft gehad zoals mej.
Scholten ze heeft opgetekend in haar dag-

boek. Ook wat de inslagen betreft klopt het

relaas van mej. Scholten. Verschillende
huizen werden door treffers beschadigd
namelijk aan de Diepstraat, Schoolstraat,
Graaf de Geloeslaan en nog op diverse
andere plaatsen. Doch het meest hebben
de boomgaarden te lijden gehad. Ook het
in het dagboek vermelde feit, datop 11 sep-

tember in Eijsden een man is dood geble-

ven, is juist. Toen namelijk het geschut op
11 september in alle hevigheid los barstte
en links en rechts granaten in de kom van
Eijsden insloegen en iedereen naar de kelder vluchtte, sloeg het noodlot toe in het
gezin van de heer Bertus van den Heuvel,
toen wonende aan de Spauwenstraat, waar
thans pand 19 is. De heer Bertus van den
Heuvel was zich aan het scheren. Zijn
vrouw en kinderen liepen alvast vooruit

naar de kelder van de familie Wetzels aan

de Diepstraat no. 67. Net toen hij zelf ook
naar de Diepstraatlwilde lopen viel een voltreffer op zijn woning en doodde hem. Dit
was het laatste slachtoffer dat Eijsden aan
zijn bevrijding offerde. Dat er niet meer
slachtoffers onder de bevolking gevallen

zijn, mag, gezien het aantal granaten dat
insloeg,

schouwd.

als

een

wonder

worden

be-

Wij hebben het 117e lnfantry en de 113e

Bij de grensovergang
aan het Withuis worden
de Amerikaanse soldaten verwe/komd.
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Cavalry op dinsdagmorgen 12 september

verlaten zowel vóór de Nederlands-Belgische grens bij Mesch als achter de Zinkwit-

fabriek en bij de Muggenhof en de Schansweiden. Wat gebeurde er verder? Als we nu
weer het meermalen genoemd journaal van
het 117e lnfantry raadplegen dan zien we
dat om 9.40 uur bericht wordt doorgegeven
van S-2 (inlichtingenofficier op regiments-

niveau) aan G-2

(inlichtingenofficier op

divisieniveau) dat een eenheid van het regiment op 1800 yard van de vorderingslijn
12 (dit is volgens de stafkaarten, die in het

bezit zijn van de heer Wetsels te Moerslag,
een denkbeeldige lijn die ongeveer van

grenspaal 32 naar grenspaal 36 loopt) vuur
ontvangt van mortieren en kleine hand-

wapens.

9.50 uur. S-3 (officier operaties) bericht
dat hij van menig is datde bewuste eenheid
aan de vorderingslijn 12 is aangekomen.
9.55 uur. S-2 bericht aan G-2 dat burgers
hebben gemeld dat een bataljon vijanden

in het dorp achter vorderingslijn 12 is.
10.00 uur. S-2 zet uiteen dat, als de regimentseenheid aan vorderingslijn 12 is, de-

ze dan in Nederland vecht. En dan komt
-eveneens om 10.00 uur- het bericht binnen van de A-compagnie van het 117e lnfantry dat in het legerjournaal vemeld is als

volgt: "A" Co reported to be in Holland -

The 117th lnf are the 1st American trps to
reach Holland.” ("A" compagnie meldt in
Nederland te zijn - Het 117e lnfantry zijn
de eerste Amerikaanse troepen die Nederland bereiken.)

Amerikaanse granaat-

kop uit 1944.

Foto: Giel Wolfs.
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september

1944.

Vroenhof. Duitse krijgs-

gevangenen begeleid
door Amerikaanse soldaten. Zi/'n er bekenden
op de foto?
Foto: A. Steensma.

Volgens de in het bezit van de heer Wet-

sels zijnde stafkaarten bevond deze Acompagnie zich tussen de zogenaamde
Onderste Berneauerweg en de Moelinger-

weg, duidelijker gezegd tussen grenspaal
35 en grenspaal 36. Ook Wolfgang Trees
schrijft in de hiervoor reeds genoemde
kranteartikelen-serie: "Während die A-

Kompanie des 117. Regimentes die nieder-

|andische Grenze zwischen Grenzpfahl 35
und 36 überschreitet - es ist ein Acker, der ,

keinerlei Deckung bietet- und gegen den

Ort Mesch voorückt, werden weiter westlich an der Maas die allerersten Niederländer von den Amerikanern befreit." Het
was toen inderdaad een open akker die

geen dekking bood. Dat wisten de Duitsers
ook. Het betreft hier de akkers gelegen ten

oosten van de Rijksweg Battice-Heer, in
het zuiden begrensd door de weg komend

van Moelingen naar 's-Gravenvoeren. De

akkers lopen in de richting Mesch schuin
omhoog en dalen dan plotseling voor
Mesch. Waar de boomgaarden rond Mesch
weer begonnen hadden de Duitsers zich
ingegraven. Vanuit hun stellingen hadden

zij een vrij uitzicht tot bijna aan de evenge-

noemde wegen. Hier hebben de Amerika-

nen dan ook grote tegenstand ondervon-

den en werd er vrij lang gevochten eer ze

doorbraken naar Mesch.
ln Mesch en omgeving zijn onder de
Duitsers vrij veel gewonden te melden. Het

was zelfs zo, dat in het café van de familie
Van Hoven, gelegen aan de Grijze Graaf no.

14 te Mesch, gedurende de gevechten, die

ten zuiden van dit café, in het terrein hiervoor omschreven plaats vonden, tijdelijk
een veldlazaret van de Duisters was gevestigd.

Terwijl de "slag" om Mesch voortduurt,
trekt een bataljon van het 117e lnfantry
Moelingen binnen, zuivert dit van vijande-

lijke soldaten en nadert het dorp Eijsden
tussen de Rijksweg en de spoorlijn Maastricht-Visé. Doch ook hier bieden de Duit-

sers, al of niet gedwongen, fanatiek tegen-

stand. Er doen namelijk verhalen de ronde,
dat er Duitse militairen waren ten zuiden
van "Kerenshof" (woonhuis, Voerstraat no.
2 en boerderij, Voerstraat no. 4) die wilden
terug trekken, maar die door hun officier

met de wapens in de hand werden gedwon-

gen stand te houden. Een soldaat werd
zelfs door deze officier ter plekke doodgeschoten. Hoe het ook zij, vooraleer dit bataljon via de Zinkwitfabriek het station Eijsden naderde was Mesch reeds gevallen.
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Hier waren intussen de gevechten geluwd. De Duitsers hadden de boerderij de
"Laathof" in brand geschoten om door de

rookontwikkeling een veilige aftocht te
hebben. Dit gebeurde omstreeks 14.00 uur.

Spoedig daarna kwamen de eerste Amerikanen het dorp in sluipen. Zij kwamen volgens ooggetuigen via de Bovenste en On-

derste Berneauerweg alsmede over de
Moelingerweg Mesch binnen. Van hierver-

spreidden zij zich in het dorp. De voorhoede ging direct verder richting Mescherhei-

de. Dit gebeurde echter niet via de tegenwoordige Heiweg, doch door een toenmaals nog bestaande holle weg, die vanaf
het tegenwoordige pand Heiweg no. 2
(voormalig café Tumke) de Mescherheide

op leidde. Deze weg werd genoemd de
"Waardhof". Ook werd gebruik gemaakt
van de tegenwoordige Steenbergsweg.

Hoe laat de eerste Amerikanen Mesch
zijn binnengekomen is niet met zekerheid
te zeggen. Volgens een tiental getuigen,

verklaart dat hij omstreeks 15.00 uur met
een Amerikaanse soldaat in een jeep een
rondje door het dorp heeft gemaakt. Weer

een andere getuige heeft ook omstreeks
die tijd een jeep gezien. Zo kan dus rustig

gezegd worden dat Mesch, niet als eerste
gemeente (een gemeente was Mesch im-

mers sinds 1 januari 1943 niet meer) maar

wel als eerst bevrijd dorp van Nederland, de
geschiedenis is ingegaan.
Aan gebouwen had Mesch, met uitzondering van de "Laathof", weinig schade
geleden. Wel had het vee dat in de weilanden rondom het dorp liep een grote tol aan
de bevrijding betaald. Ontelbaar waren de
koeien die door granaten gedood of ge-

wond waren. De inslagen waren hoofdzakelijk in de weilanden en de akkers.
lets westelijk van Mesch, aan het Withuis
namelijk, moest men iets langer geduld

hebben eer men de Amerikanen kon begroeten. Hier zaten de Duitsers langs de

Mesch. Daarover kan worden gezegd dat

Rijksweg in eenmansputten, die een week
voordien door daartoe opgehaalde burgers
waren gegraven. Ook in de weilanden rond
het Withuis hadden de Duitsers zich ingegraven. Terwijl ook hier de huizen geen

lig hoofd van de openbare school aldaar,

waren er wel diverse inslagen van granaten
in de weilanden. De strijd hier was snel be-

die menen de eersten gezien te hebben, ligt
dat tijdstip tussen 14.00 en 14.30 uur. An-

ders is dit voor de gehele "bevrijding" van

het dorp om 15.00,uur geheel vrij van Duitsers was, want de heer J. Warnier, toenma-

De Amer/kanen in de
Kerkstraat.
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noemenswaardige schade ondervonden

Duitse krijgsgevangenen in de Kasteel/aan
in Oost.

slist en zo kon de inmiddels overleden echtgenoot van "Maria", de heer Zjeng van der
Cruys, in de kelder boven de schakelaar
van het electrisch licht schrijven: "16.35
uur. De eerste Amerikaanse auto (jeep) ge-

zien aan het Withuis." Volgens andere ge-

tuigen was deze jeep bemand met naast de
chauffeur een soldaat met de mitrailleur in
de aanslag. De voorruit van de jeep was
neergeklapt.
Weer iets westelijker kwamen omstreeks
die tijd de Amerikaanse soldaten vanaf de

Zinkwitfabriek richting station. Hier werd

flink weerstand geboden door de Duitsers.
Elk uitstekend huis werd door hen benut A

als bescherming om van daarachter de oprukkende Amerikanen te beschieten met
handwapens. Ja zelfs het terras van het
voormalig café Klippert aan het Stationsplein diende tot dekking. Hier stonden namelijk de terrasmeubelen buiten waarachter men zich verschool. Toen tenslotte een
Duitse officier hier sneuvelde trok men terug onder dekkingsvuur vanuit de oprit van
Hotel Modern (Wilhelminastraat no. 27).

Dit waren eigenlijk de laatste gevechten,

die in de kom van Eijsden hebben plaats
gevonden.
Hoewel de troepen, die aan de "Schans"

over de grens waren gekomen, niet verder

oprukten dan de eerste huizen van LaagCaestert, trokken toen de Duitse troepen

toch uit het dorp weg. Slechts enkelingen

bleven. Sommigen waren fanatiekelingen

die achterbleven als scherpschutters, maar
de meesten bleven om zich over te geven
aan de geallieerde soldaten. Zo weten we
nu dat in diverse huizen in de kern van het
dorp Duitsers zijn binnengedrongen die
aan de bewoners vroegen om daar te mogen blijven teneinde in krijgsgevangenschap te kunnen gaan. Het zou te veel werk
zijn om al de adressen na te gaan en hierop
te sommen, waar men Duitsers, nadat ze
hun wapens hadden afgegeven, onderdak
verleend heeft tot de Amerikanen hen zijn
komen ophalen.

Wat gebeurde nu echter met de ge-

vechtswagens en pantsers van de 113e Cavalry die ten zuiden van Caestert stonden?
Deze werden namelijk reeds op 12 september om 12.45 uur ter hoogte van de "Nieu-

we Schuur" (halfweg de "De la Margelle-

laan") gesignaleerd door een ambtenaar
van de toenmalige Staatspolitie. Zij zijn op

12 september echter niet verder gekomen

en werden weerteruggetrokken ter versterking van het bruggehoofd omdat in de na-

middag reeds begonnen werd aan het leg-

gen van een voetgangersbrug. Van die brug

zijn voorzover wij weten geen foto's voor-

handen. Jammer. Het zou volgens mensen
die ze gezien hebben een brug over de
Maas zijn geweest die enkel aan dikke touwen (kabels) was opgehangen en gedeeltelijk gesteund werd door pontons.Ze zou
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dergelijke O.D. te organiseren. De O.D. had

onder meer tot taak om maatregelen te treffen ter beteugeling van mogelijke excessen

in het machtsvacuum na de bevrijding. Er
moest een comité gevormd worden uit
vooraanstaande politiek betrouwbare personen, welk comité op bevrijdingsdag
moest optreden. ln een door de heer Nu-

lens nagelaten notitie kunnen wij lezen:
"12 september 16.00 uurAmerikanen grens
gemeente Eijsden genaderd tot spoorweg-

overgang (bij station). Deze dag ondergranaatvuur van Amerikaansetroepen op westelijke Maasoever. Hele dag plaatselijke gevechten en langzame terugtocht van de
Duitsers. In de loop van de nacht Eijsden

vrij."
"13 september. ± 8.00 uur begin tijdstip van
optreden als commandant O.D. ln tuin opgraven verborgen herkenningsbanden O.D.
en geheime gegevens. Op hoek van straat
en Stationsplein in contact getreden met
commandant Amerikaanse tanks." Dan
volgt een aantal technische gegevens. En
verder weer in de notitie van de heer
Nulens: "Inmiddels bevolkingsgroepen op

de been. Onder aanvoering van Jezu'ieten
zingend met nationale vlaggen door de
straten. Aubade gemeentehuis. Weldra
overal vlaggen. Rond 11.00 uur van politie-

post bericht dat er geheime verbinding was
tot stand gekomen met Den Haag. lk heb
Sergeant Houser hijst
op 13 september 1944
de vlag bi/ boerderij
Wetse/s in Moers/ag,
Sint-Geertruid.

slechts een breedte van 50 tot 100 centimeter hebben gehad.
De aanwezige Amerikaanse soldaten wa-

ren bang voor een tegenaanval van de Duit-

sers en ze hebben de familie Smeets verzocht de nacht elders door te brengen. Dit

is gebeurd. Een tegenaanval van de Duit-

sers is echter uitgebleven. Hieruit zou men
kunnen afleiden dat het centrum van Eijsden door de Duitsers tegen het vallen van
de avond was prijs gegeven.

Intussen had de commandant van de

Eijsdense Ordedienst (O.D.), de heer Arnold Nulens, reserveofficier en toenmaals
leraar aan de Eijsdense U.L.O.-school, diverse regelingen getroffen. ln 1943 had de
heer Nulens reeds bezoek gehad van een
ordonnans van commandant Sijmons van
de O.D.-Maastricht met het verzoek in het
geheim ook voor Eijsden en omgeving een

1.8

toen enkele belangrijke berichten kunnen
noteren die doorgegeven moesten worden
naar Brussel (Prins Bernhard) hetgeen de

volgende ochtend per koerier inderdaad
gebeurd is.

Ook telefonisch verzoek van kapitein Sijmons uit Maastricht om Amerikanen te

doen besluiten in iedergeval Maastrichtte
bevrijden vóór ze naar het oosten afbogen.

De Amerikaanse officier hieromtrent gevraagd kon dat niet onmiddellijk garanderen maar vroeg of we \konden doorgeven

aan Maastricht om detoen nog intact zijnde

Sint Servaasbrug tot iedere prijs te hand-

haven. Helaas niet gebeurd." Aldus de noti-

tie van de toenmalige commandant van de

O.D. te Eijsden. Ook hieruit blijkt dat het

centrum van Eijsden door het terugtrekken
van de Duitsers in de avond of nacht geheel
vrij was.
Laten we nu nog eens kijken in het "Unit

Journal 117th infantry". We lezen dat om
12.35 uur bericht binnenkomt dat het 2e
bataljon optrekt aan de linkerflank van het

1e bataljon. Dit was het bataljon dat via

Moelingen en de Zinkwitfabriek in de
strook tussen de Rijksweg en de spoorlijn

de Duitsers aan het verjagen was. Dan volgt
het volgende bericht om 14.00 uur en dat

...is
C

luidt: "Old CP closed". (Oude commandopost gesloten.) intussen gaan de gevechten zoals we weten hierverder. Ervolgen nu

geen berichten meer tot om 9.30 uur het
bericht wordt verzonden: "New CP opened
at Mesch, Holland, coordinates 588-425."
(Nieuwe commandopost geopend in Mesch,
Nederland, coördinaten 588-425.) Verder
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lezen we ook dat om 22.45 uur de divisie-

verbindingsofficier op de commandopost

in Mesch komt met de orders voor de vol-

gende dag. Hij meldt tevens dat de 113e

Cavalry in rust is gegaan voor de nacht.
Uit het dagboek van mej. Scholten heb-

ben we reeds gezien dat tegen 5.00 à 5.30

uur het kanongebulder plotseling mindert.

Het geschut dat dan nog vuurt is gericht op

de omgeving van Oost en Maarland. Dit
klopt precies want Mesch, Withuis, Station,

Hoog- en Laag-Caestert, Mariadorp en de
kom van Eijsden met Breust erbij zijn dan,

op enkele scherpschutters na, geheel bevrijd van de Duitsers. Men kan rustig slapen
gaan. De Amerikaanse bevrijders waken
wel over ons en ons dorp.

Maar wat brengt de morgen? We kunnen

nu weer het best een stukje uit meergenoemd dagboek citeren:“13 september.
We zijn bevrijd!!! De Amerikanen zijn

er; de vreugde is onbeschrijfelijk. Vanaf

7.00 uur verbreidt de gelukstijding zich
door het huis. We feliciteren elkaar met
stralende gezichten. Een loodzware last is

van ons afgewenteld. De eerste Amerikanen hebben nog strijd geleverd met de
Duitsers die achtergebleven waren. Van-

daar dat er geweer- en mitrailleurkogels
tegen onze muren ketsten. Er zijn verscheidene Duitsers gedood, andere vluchtten of

werden gevangen genomen.

Aan de voor- en achterzijde van ons gebouw wappert de driekleur met oranjewimpel. Oranjebloemen op tafel en Oranje in
het hart. Om 9.00 uur ga ik op verkenning
uit in het dorp. Er wordt nog voortdurend

geschoten, maar niemand trekt er zich iets

Uit het /eger/'ournaaL

van aan; er schijnt geen gevaar meer te bestaan. Alle mensen dragen oranje en groeten elkaar met: "Oranje boven". Louter

stralende gezichten! Een groep jonge Jezuïeten en studenten, getooid met oranjesjerpen en strikken zingt enige liederen,
waaronder: “lt's a long way". Huis aan huis
is gevlagd; kinderen lopen met oranjemut-

sen en sjerpen.
Aan het einde van de Kerkstraat krijg ik
de indruk van wat er zich heeft afgespeeld.
Er is geen ruit heel gebleven. Bij de dokter
die een groot huis bewoont met veel ramen

op de hoek van de Kerkstraat en de Diep-

straat is geen ruit heel gebleven; toch hangen er vlaggen uit de ramen, vier nog wel. De

driekleur voor de dokter, de Belgische vlag
voor zijn vrouw, geflankeerd door twee kinderviaggetjes. (Hier woonde destijds dokter Jacobs.)
De Diepstraat met uitzicht op de Maas is
er ontzettend aan toe. De grond bedekt met
glasscherven en takken, waaronder heel
grote, van de dubbele rij lindebomen. De

huizen zijn erg gehavend, van enige zijn
helemaal de daken afgeschoten. Toch

staan de bewoners vrolijk en wel aan de
deur. ln de laan naar het kasteel (Graaf de

Geloeslaan) is het rentmeestershuis geheel

uitgebrand.
Toen ik tegen 10.30 uur naar huis wilde

gaan, kwamen de Amerikanen in hun gevechtswagens, op weg naar Maastricht om

die stad te bevrijden. Ze namen de weg via
19

De bemanning van een

Amerikaanse gevechtswagen wordt in Ri/ckholt (bi/I Maar/and) enthousiast verwelkomd
door "de Witte paters
en broeders".

het gehucht Oost (bij Maarland), waar nog
Duitsers met hun mitrailleurs stonden. Tot
15.00 uur hoordeje nog schieten en het gie-

ren van projectielen. Nu is het heel stil en is
Oost zeker gevallen."
Tot zover het dagboek. Maar wat er gebeurde met de legeronderdelen van de
Amerikanen? We hebben deze verlaten
toen zij de Mescherheide op trokken restectievelijk bij het Withuis en op het Stationsplein. De spits van het 117e infantry
trok over de Mescherheide en bereikte
Moerslag. Zelfs wist een patrouille het be-

wuste "object C" bij Eckelrade te halen,

maar keerde terug naar Moerslag waar de
nacht werd doorgebracht.

Zoals we hiervoor reeds hebben kunnen

lezen bracht de divisieverbindingsofficier

om 22.45 uur de orders voor de volgende

dag. (13 september) Hieruit bleek dat het
1e bataljon moest oprukken naar een punt

nabij Cadier en Keer om daar de Rijksweg

Maastricht-Aken af te snijden. Volgens het
ontvangen bericht om 8.30 uur rukt het regiment op tijd op. Het 1e bataljon bericht
dat het geen tegenstand ontmoet. Dan
volgt het bevel van colonel Johnson aan de
commandant van het 2e bataljon om zo
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snel mogelijk op te trekken als achterhoede
van het 1e bataljon. Het 2e bataljon was het
bataljon dat via Withuis en Zlnkwitfabriek
tot het station Eijsden was doorgedrongen.
Het trekt nu verder via Mariadorp, de voor-

malige Hoolstraat, langs de Bosrand naar
St. Geertruid achter het 1e aan. Nu het 2e

bataljon uit Eijsden weg trok kwamen de
tanks en gevechtswagens van de Schans

Eijsden binnen. Zo kan het gebeuren dat

commandant Nulens van de O.D. zijn eer-

ste contact maakte meteen officier van de

113e Cavalry en niet met een infanterieofficier.
Intussen was het 2e bataljon bezig achter
het 1e de flank te zuiveren, dus het Savelsbos met de Rijksweg; dit kunnen we lezen

in een instructie die het 2e ontving. Maar

dan komt om 10.40 uur een correctie op de
ontvangen bevelen. Deze correctie is af-

komstig van de divisie en luidt: " Het 2e

bataljon moet met de zuivering ophouden
waar het ook is. Neem niet de "high

ground" (berg). Ga verder om de stad
(Maastricht), die links van je ligt, te nemen.

De stad is slechts zwak verdedigd, slechts

een 50 tot 100 man zonder zware wapens.
Wij hebben een directe burgerlijnverbinding

en weten wat mogelijk is." Hierna trekt dit
bataljon achter Gronsveld om richting

meeste Duitse soldaten reeds vertrokken
en hadden zich verschanst in de kersen-

Heugem en Heer. Het komt immers uit de

weiden achter Oost en Maarland.
Dit wil niet zeggen dat hier alles van een

Intussen zijn de lichte tanks en gevechtswagens ook in beweging gekomen en gaan

leien dakje is verlopen. Ook hier hadden de
weilanden geleden van het artillerievuur.
Dit had in hoofdzaak op 12 september
plaats. Verschillende Duitse soldaten vonden daarbij de dood. Een groter aantal
raakte er licht tot zwaar gewond. ln de late
namiddag werden verschillende landbouwers opgehaald. Zij werden gedwongen
om met paard en wagen deze gewonden
naar Cadier en Keer te vervoeren. Dit gebeurde allemaal onder voortdurende be-

richting van St. Geertruid en Eckelrade.

richting Oost en Maarland. Ook via de

Rijksweg gaan nu de troepen en vervoer-

middelen. l maken echter geen haast,

want het is de bedoeling dat de Duitsers,
die zich hier nog bevinden en ook die, welke
tussen Oost en Heugem zijn ingegraven,

worden omsingeld. Want we hebben ge-

zien dat een bataljon reeds op weg is om,
tussen Gronsveld en Heer vanaf St. Geertruid, naar Maastrichtte trekken. Daar komt
bij dat men Maastricht bij verrassing wil ne-

men in verband met de Sint Servaasbrug

die op dat ogenblik nog intact is. Wel zijn
reeds troepen via de Rijksweg in de voormiddag tot bij Rijckholt doorgedrongen.
Zo kon het gebeuren dat men in Maarland in de voormiddag van 13 september
plotseling een peloton Duitsers vanuit de
richting Maastricht zag komen. Zij zijn ech-

ter weer spoedig, zonder een schot te heb-

ben gelost, vertrokken. Toen de eerste
Amerikanen om 15.00 uur via de Spoor-

straat Maarland binnen kwamen waren de

schietingen van de Amerikanen. De landbouwers zijn allen, met achterlating van

hun paarden en wagens midden in de nacht
kunnen terugkeren. Na de bevrijding telde
men hier ± dertien gesneuvelde Duitsers
en alleen al in het weiland achter en naast
het pand aan de Spoorstraat no. 2 (de heer
Henri Duysens) een 400-tal granaatinsla-

gen. Een raadsel blijft het dat hier geen
slachtoffers onder de bevolking zijn gevallen.
Laten we nu terugkeren naar de opmars

richting Maastricht die door het 2e bataljon

zou plaats vinden. Dit heeft inmiddels as-

Op 12 september 1984
eert de gemeente Eijsden haar bevrijders bij

de onthulling van een

gedenksteen aan de
Grijze Graaf in Mesch.

Foto.' Paul Rutten, 12

september 1984.
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sistentie gekregen van enige tanks en is nu
niet meer te stuiten. Van een tank komt

de rug.

Bronnen:

Wij hebben uit dit verslag kunnen lezen

1. Dr. L. de Jong “Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede We-

bericht: "2nd Bn states it entered town of
Maastrich, Holland, riding on the tks". (Het
2e bataljon meldt dat het de stad Maastricht
in Nederland binnen gaat, rijdend op

dat op enkele honderden meters van het
punt waar op 10 november 1918 de Duitse
Keizer Wilhelm |l Nederland binnen kwam,
thans de eerste geallieerde legers ons land
binnen rukten om de Duitsers te verdrijven.
Ook kunnen we de draad volgen die het 2e
bataljon van het 117e lnfantryl behorend
tot de "Old Hickory Division", vanaf Moe-

lingen tussen Oost en Heugem. Een stukje

Wyck-Maastricht trok om dit van de laatste

The Story of the 30th

spoedig bericht binnen dat er buiten het
front van het 2e bataljon vijanden zijn die

zich wensen over te geven. Zij zwaaien met
witte vlaggen. Om 15.00 uur komt dan het

tanks.) Nu eindigen ook de schermutse-

van Zuid-Limburg is bevrijd.
Om 20.20 uur komtdan het bericht: "New
CP established as of 1800 at 614-493, near

town of Cadier and Keer, Holland". (Nieuwe commandopost gevestigd met ingang
van 18.00 uur op 614-493, naast de stad
Cadier en Keer, Nederland.) Mesch is dus
niet langer meer commandopost en dat betekende dat Eijsden niet langer meer

"front-stad" is. Het heeft nu zijn "langste
dag", die 2 x 24 uren heeft geduurd, achter

lingen via Eijsden en St. Geertruid naar
Duitsers te zuiveren. Vijfendertig Duitsers

werden in Eijsden en omgeving gedood.
Maar ook onze bevrijders hadden doden te
betreuren bij de gevechten in of rond de

gemeente.
Wij willen tenslotte dank brengen aan

hen die de tijd gevonden hebben om ons te

woord te staan om inlichtingen betreffende
onze bevrijding te verstrekken.

reldoorlog", deel 10a
"Het laatste jaar, eerste

helft" 's-Gravenhage 1980.
. J.G.J. Koreman "Maastricht van D-day tot be-

vrijding", in de Maasgouw 1969.
. R.L. Hewith "WOrkhOuse of the Western front.
lnfantry Division", Washington D.C. 1946.

. A.H. Paape "Donkere
jaren. Episoden uit de
Geschiedenis van Limburg" (Maaslandse Mo-

nografieën). Assen 1969.

. Ch. Whiting en W. Trees

"Van Dolle Dinsdag tot
Bevrijding. Ons langste
Oorlogsjaar." Bussum
1977.

. Een kopie van het “Unit

Henri P.J. Warnier

Journal 117th lnfantry"

van 11 september 1944
10.30 uurtot15september 1944 16.00 uur, zoals de heer J. Wetsels,

Moerslag 1, Margraten,

die

J. Warnier, oud hoofd
der school in Mesch,
bewaarde de omslag
van een pak/'e Amerikaanse sigaretten.

kopie

ontvangen

heeft bij brief van 10
april 1980, AS 80 - 3207

van National Archives

and Records Services,
Washington D.C. 20.408.

Lamp/ons en feestmutsen ín de Diepstraat.
13 september 1944.
Trots met de bevrijders
op de foto.
Foto.' Pierre Smeets, 13
september 1944.
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Deze foto's werden gemaakt in december 1944
bij het bruggetje in
Hoog-Caestert.

De Diepstraat veranderde binnen enkele weken in een depót voor
Amerikaanse tanks en

andere /egervoertuigen

<l<1

Leden van l'armée blanche volgden de Amerikaanse soldaten in Bel-

gië

om

buitgemaakt

Duits oorlogstuig op te
halen. De foto's zi/'n gemaakt bij hoeve Navagne
op Belgisch grondgebied.
Foto's: Pierre Smeets.

Amerikaanse legerpredikant op het terrein
van de Zinkwitfabriek.
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Aantekeningen bij de doop-, huwelijks- en
overlijdensregisters van Breust-Eijsden in de
Nadat we in deel l enkele wat algemeen
omlijnde gevallen van dubbele registratie
van eenzelfde paar in de boeken van beide
kerkgenootschappen weergegeven hebben,
gaan we in deel ll wat meer gedetailleerd in
op een aantal andere. We beginnen metenkele details over de eigen aard van de ondertrouw, waaraan alle huwelijkskandidaten uit Eijsden en andere plaatsen in de

Staatse partage onderworpen waren.

De plechtigheid van de ondertrouw schijnt
zich in de regel als volgt voltrokken te hebben. Het paar verscheen in de consistoriekamer of in de kerk57 om ten overstaan van
de predikant en de voltallige kerkeraad of
een vertegenwoordiging daarvan58 het
voornemen kenbaar te maken een huwelijk
aan te gaan. Of dit gebeuren louter formeel
verliep en daarvan simpelweg akte werd
genomen, of ook met enige officiële plechtigheid met religieus karakter gepaard
ging, heb ik niet kunnen achterhalen. Het
lijkt waarschijnlijk, dat het eerst en vooral

ging om een formele zaak, nl. de vastleg-

ging en registratie van de trouwbeloften,
maar de predikant zal het zeker naar omstandigheden nogal eens nodig gevonden

hebben een stichtelijk woord te laten ho-

ren.59 Zeker is weer, dat er aantekening van
gemaakt werd, meestal in een apart register, dat in iedere hervormde gemeente
moest worden bijgehouden. Meestal werden daar niet meer dan de namen van man
en vrouw opgetekend, hun plaats van afkomst, hun burgerlijke status met gebruikmaking b.v. van j.m. (jongeman) en j.d.
(jongedochter) of weduwnaar en weduwe,
en in dat geval ook met de naam van de
vorige echtgenoot of echtgenote.60 Daarbij
wordt dan ook vermeld, dat dit gebeurde
ten overstaan van de predikant en de kerke-

raad, al of niet volledig vertegenwoordigd.

Twee of drie weken later vond dan ten overstaan van dezelfde autoriteiten de officiële
huwelijkssluiting plaats. Daarbij werd er
van uitgegaan, dat op drie achtereenvol-

gende zondagen dit aanstaande huwelijk
aan de gemeente was bekend gemaakt.

Men kan dus veronderstellen, dat in die ge-

vallen, waarin slechts een termijn van twee

weken gelegen was, de derde afkondiging,

proclamatie of roep op de dag van het huwelijk zelf of onmiddellijk er voor plaats
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vond.61 Soms ook wordt uitdrukkelijk vermeld, datde proclamatie slechts tweemaal
plaats had gevonden. Een aantekening omtrent de godsdienst van de partners vond in
de regel niet plaats, zodat men slechts uit
andere bron kan achterhalen, of een van
beide of beiden rooms waren. Deze officiële huwelijkssluiting werd eveneens vast-

gelegd, ofwel in een apart register, ofwel bij

de aantekening van de ondertrouw.
ln de regel moest voor beide formalitei-

ten een bepaald bedrag betaald worden.
Op een kerkeraadsvergadering van 21 ok-

tober 170662 is uitdrukkelijk sprake van
trouwpenningen die in het rekeningenboek apart geregistreerd werden, terwijl
men uit de opmerking, dat degenen die een
en ander thuis willen laten doen, het dub-

bele, zijnde een rijksdaalder, als bijdrage
voor de armen moesten betalen, afgeleid

kan worden dat normaal een halve rijksdaalder betaald werd!53
Had men in Eijsden wel de roepen gehad, maar wilde men elders trouwen, dan
was daarvoor een z.g. attestatie vereist en
ook daarvoor moest betaald worden. Op

een consistorievergadering van 30 decem-

ber 171764 werd vastgelegd, dat de huwen-

den ook in dat soort gevallen „aan de ar-

men zouden geven een ryxdalder of vier
guldens voor behoeven der armen alhier".
Toen zich in 1721 een geval voordeed,
waarbij een paar dat de huwelijksinzegening thuis wenste en daarvoor de armen
met een royale gift bedacht, werd voor
soortgelijke gevallen vastgelegd, dat daarvoor een vast bedrag moest betaald worden, welke „vaste recognitie" werd bepaald
op „een pistool in goud of vyftien fl., vyf
stuivers in silver geld te doen geven van desulke, die in huis willen getrouwt worden".65 Dat betekende aanzienlijk meer dan
in 1706 was voorzien. Voor dit soort verplichtingen kwam men dan ook elders te
staan, wanneer daar de roepen plaats vonden en de huwelijksinzegening in Eijsden
zou zijn.
Omdat deze dubbele registratie voor alle
paren, ongeacht hun religie, of het nu de
gereformeerde, de roomse of een andere

was, verplicht was gesteld door de burgerlijke overheid en daarvan de officiële erkenning van hun huwelijk en de daaruit

Staatse tijd (1656-1795)
voortgekomen kinderen afhankelijk was,

werd dit alles van de zijde der rooms-katho-

lieke kerkelijke overheid al of niet stilzwijgend toegelaten66 en werd er door de

roomsen ook in feite de hand aan gehou-

den. Zonder de termen te kennen stond dit
voor hen in de plaats van wat wij zouden

noemen de burgerlijke stand. Bij het ontbreken van een predikant b.v. bij gelegenheid van een vacature, of bij niet-verschijnen van een plaatsvervanger kon bij wijze
van tegemoetkoming de ondertrouw en
zelfs de huwelijkssluiting gebeuren ten
overstaan van de burgerlijke overheid. ln

De kerk van Breust ge-

schilderd door Walther
Willems in 1958.
Foto: Giel Wolfs.

dat geval wordt nogal eens melding gemaakt van de justitie, zij het dat dan meestal bij vermelding van de betreffende autoriteit wordt aangetekend, dat hij b.v. ouderling was.67 Wat in dergelijke gevallen de na-

Deel ll
druk had, het burgerlijk of kerkelijk karak-

ter van zijn gezag moet in het midden gelaten worden. Beide vormen vloeiden op een
voor ons bijna onontwarbare manier in elkaar, ook al omdat de vertegenwoordigers
van dat burgerlijk gezag verondersteld wer-

den te zijn van de ware gereformeerde religie. Wel is zeker, dat al vanaf 1656, dus bij

de invoering van het echtreglement, de
burgerlijke overheid als zodanig interesse

vertoonde voor de registratie van huwelij-

ken en deze bij gelegenheid ook zelf ter
hand nam. Van verschillende schepenban-

ken, o.a. van die van Margraten, zijn dergelijke registers bewaard gebleven.68 Daaruit blijkt, dat gegadigden zich presenteerden voor schouten schepenen om hun

voorgenomen huwelijk bekend te maken,
waarvan dan door de gemeentebode, ook

wel gerechtsbode genoemd, driemaal een
proclamatie werd gedaan, waarvan door
hem dan weer verslag moest worden uitgebracht.
Voor de roomsen was langs al deze wegen uiteraard nog niet een voor hen geldig
huwelijk tot stand gekomen. Dat diende immers volgens de voorschriften van Trente
ten overstaan van de pastoor en op zijn

minst twee gekwalificeerde getuigen te ge-

beuren.69 ln het bestel van de Staatse gebieden zagen zij zich genoodzaakt, en dat
dan weer met oogluikende toelating van de
burgerlijke overheid, de echte huwelijks-

sluiting, zoals het heette „in facie ecclesiae" of naar de vorm weer „inter missarum

sollemnia", te wringen tussen de beide andere plechtigheden. Soms ook gebeurde
dat na de huwelijkssluiting voor de predikant. Zoals uit een vergelijking van de gegevens in de rooms-katholieke registers
van de parochie Breust-Eijsden met die van
de Hervormde Gemeente van Eijsden valt
op te maken, was het in veel gevallen zo, dat
de roomse huwelijkssluiting plaats vond
op dezelfde dag, waarop het paar zich voor
de predikant presenteerde, ook wanneer
dat niet in Eijsden, maar in niet al te ver af-

gelegen plaatsen als Meerssen of Wilre
(Wolder) in de Vroenhof gebeurde.7°

ln de katholieke registratie werd altijd
melding gemaakt van de aanwezigheid van
de getuigen, die met naam en toenaam

worden vermeld, soms ook met bijzonder-
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heden over hun leeftijd, plaats van herkomst e.d. Voor zover valt na te gaan werd
het helemaal aan de katholieke bedienaar
overgelaten, of hij in die gevallen, waarin
de echtelieden zich voor de predikant gepresenteerd hadden, daar melding van

de kinderen, die uit dergelijke verbintenissen voortkwamen.
Men kan zich indenken welke moeilijkheden er voor partners van verschillende
religie ontstonden wat de doop en de opvoeding van hun kinderen betreft. Naar

wege. Sommige pastoors deden het weer
met grote nauwkeurigheid, kennelijk met

door hun respectievelijke geestelijke bedienaren evenals door hun ouders en familieleden de nodige druk zijn uitgeoefend

maakte. ln veel gevallen bleef dit achter-

de bedoeling de huwenden zelf te gerieven

en ook naar de overheid toe veilig te staan.
Daarbij werden wisselende formules gebruikt, zoals „factis tribus proclamationibus per praedicutium", of „per ministel-

lum in Eijsden", of ook wel, dat zij aan hun

verplichtingen „coram ministro acatholico" voldaan hadden.71 De ook door Trente
voorgeschreven roepen vonden voor deze

echtparen in de eigen kerkdiensten niet nog-

maals plaats, ook al woonde de pastoor,
zoals met die van Breust het geval was, bui-

men mag veronderstellen zal op hen beiden

om het eeuwig heil van de kinderen uitdeze
huwelijken te verzekeren door voor hen de

juiste doop en de dienovereenkomstige

godsdienstige opvoeding veilig te stellen.
Hoewel van beide partijen dikwijls onverzoenlijke beginselen dienaangaande wer-

den verkondigd, komt men in de praktijk

alle mogelijke vormen tegen, gaande van
de meest extreme uitersten tot alle denk-

bare schakeringen daar tussen in. Zo kon

het gebeuren, dat beide partijen zich ten-

ten Staats gebied. Het zou ongetwijfeld in

slotte verenigden op de eis om alle kinde-

de ogen van de overheid een laakbaar feit
hebben betekend, en daar zouden moeilijkheden uit hebben kunnen voortkomen,
wanneer hij zich op Staats gebied begaf.
Vanzelfsprekend vonden de roepen wel
plaats wanneer het ging om echtelieden,
die beiden ofwel uit Breust zelf ofwel uit
andere buiten Staats gebied gelegen plaatsen afkomstig waren. ln die gevallen wordt
dat in de regel door de meer accurate lieden onder de geestelijken van Eijsden apart
vermeld, soms ook met toevoeging van de
drie zon- of feestdagen, waarop de roepen
waren gedaan.
Hoewel ook in de roomse registers in de
regel geen melding wordt gemaakt van de
eventueel andere religie van een van beide
partners, valt dit uit een zorgvuldige vergelijking en analyse van de beschikbare gegevens wel op te maken. Het zou interessant
zijn om na te gaan, hoe hoog dat percentage lag en welke wisselingen het verschijnsel, zoals het zich naar alle waarschijnlijkheid laat aanzien, in de loop van
de tijden heeft doorgemaakt. Zo zijn er
meer bijzonderheden ,die bij een dergelijk

ren hervormd te doen dopen en op te voeden. Het tegenovergestelde kwam natuurlijk ook voor, d.w.z. dat overeengekomen
werd ter wille van de lieve vrede alle kinderen rooms te doen dopen en op te voeden.

onderzoek naar boven zouden komen.

Daar is het echter hier de plaats niet voor.
lk wil mij beperken tot slechts enkele facetten van gemengde huwelijken, die dan
voornamelijk betrekking zullen hebben op
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De mengvorm behoorde natuurlijk ook tot

de mogelijkheden, d.w.z. dat men accoord

ging met een fifty-fifty verhouding en besloot alle kinderen van het mannelijk geslacht op te voeden in de religie van de vaderen alle kinderen van het vrouwelijk geslacht in die van de moeder.72 Welke doop

zij dienden te ontvangen werd door dezelf-

de overwegingen bepaald. Het behoorde
natuurlijk ook tot de mogelijkheden dat
zorgvuldig uitgewerkte formules in de
praktijk niet werkten, doordat partijen zich
om uiteenlopende redenen niet aan de afspraken gebonden achtten of ze door omstandigheden en bemoeienis van anderen
niet konden nakomen.
Van het laatste laten we hier onmiddellijk een voorbeeld volgen. Volgens het ver- _
slag van de kerkeraadsvergadering van 22

januari 1757 „gaf de leeraar aan de presente

leeden te kennen, dat den dorpsmeester Jacob Nolens de hervormde leere toegedaan

versogd hadde om in ondertrouw te mogen

worden opgenomen met zeekere Ida Jeukens zijnde van den Roomschen Godsdienst, versoekende aan de leeden haare

gedachten te moogen verstaan noopens de
voorwaarden welke aen hun lieden den
eysch zou kunnen toestaan; waarop een-

parig geadviseerd wierd dat men behalven

allen te laaten opbrengen.
Gedaan ter presentie van den Heer Theodorus van der Wood, ouderling en den
Heer J.F. Nolens, diaken te Eysden dato

de ordinaire stukken van het egtreglement
conditioneeren moest, dat soowel het
reets in onecht gewonne als de nog uit het
huwelyck verwacht wordende in den Gereformeerden Godsdienst souden worden
opgevoed; het geen parthye nae lang te-

quo supra

in het boek der ondertrouwde persoonen,
hebbende ook de weduwe Nolens op geen
andere als deese voorwaarde haer consent
willen geeven".73

getrouwd op 15 April".75
Het echtpaar had tenslotte gekozen of beter gezegd moeten kiezen voor de meest
eenvoudige formule, t.w. dat alle kinderen
zouden worden opgevoed volgens de reli-

genstribbelen belooft met handteekening

Het is duidelijk, waar het hier om gaat.

Het was al lang bekend, dat de bewuste
dorpsmeester de vader was van een kind,
dat bij een roomse vrouw verwekt was en

op 31 maart 1755 door de kapelaan Petrus

nobis praesentibus w.a. J. Nolens

Th. van der Wood

+merkteken van lda Jeukens, verclaerende niet bekwaem te sijn in 't schryven.
N.B. Deese zijn nae hun proclamatien van

6 tot 6 weeken ontfangen te hebben

gie van de vader. Dat gold dus ook voor het
voorkind, een dochtertje Christina, dat inmiddels twee jaar oud was geworden. Men
kan er van uitgaan, dat ook hierbij de druk

Lamberti in Breust gedoopt.74 Toen beiden

van de hervormde familieleden van de
echtgenoot de doorslag had gegeven.

kenbaar maakten om in het huwelijk te tre-

Het heeft allemaal niet mogen baten. Een
week na hun trouwen voor de predikant
presenteerden beide echtelieden zich voor

dus nu geruime tijd later het voornemen

den en zich daartoe volgens voorschrift bij

de kerkeraad presenteerden, was deze
slechts te bewegen deze verbintenis op de
omschreven voorwaarden goed te keuren.
De bruidegom stamde uit een vooraanstaande familie en wat gebeurd was, had
dan ook niet nagelaten de familie in opspraak te brengen. Niet voor niets wordt
daarom vermeld, dat de moeder, weduwe
van een vroegere schout van Eijsden, alleen bereid was haar toestemming te geven, wanneer beide_partijen de bedoelde

de pastoor, door wie het huwelijk in tegenwoordigheid ook van de vice-pastor op 22
april werd ingezegend. Het werd als volgt

geregistreerd in het trouwboek van de parochie:
„Anno Domini 1757 die 22a aprilis factistribus proclamationibus per praedicutium

d'Eijsden et habita licentia superiorum ma-

Hervormde Gemeente:
„Jacob Nolens, dorpsmeester en ontfan-

trimonio juncti sunt Jacobus Nolensdictae
reformatae religionis et ldaI Jeukens catholica praesentibus uti testibus RD. Mathia Heijnen vice pastore in Breust, Mechtilde Salden, Jacobo Wolfs ex Eijsden;
quod attestor G. Dupuits
(pastor in Breust-Eijsden).H76
Uit een en ander is duidelijk, dat ook aan

woonende tot Eysden met lda Jeukens van

teiten

persoonen van den verschillenden Godsdienst waaren, zynde de bruidegom der
Gereformeerde en de bruid der Roomsche
Belijdenisse toegedaan, soo belooven echter soo wel de bruid als bruidegom alle kinderen, soo wel het geene reets buiten echt
bij hun is gewonnen als degeene, die uit

sloten werd „cum licentia superiorum",
wat niets anders kan betekenen dan dat er
dispensatie was verleend voor het huwelijksbeletsel dat voortkwam uit het verschil
van godsdienst. Dat zal wel op het bisdom

voorwaarden aanvaardden. Dat gebeurde,
zij het zoals de tekst vermeldt „nae lang
tegenstribbelen". De ondertrouw werd als

volgt geregistreerd in de boeken van de
ger van de Maas-toll, alhier geboortig en

Hoog-Caster onder Breust. Alsoo deese

dit huwelyk verder souden konnen spruiten, in de Gereformeerde Religie alleen en

deze huwelijkssluiting een aantal formalivoorafgegaan

zijn.

Uitdrukkelijk

wordt immers vermeld, dat het huwelijk ge-

in Luik gebeurd zijn. Deze dispensatie

werd uiteraard niet verleend met betrek-

king tot de rooms-katholieke voorschriften
en praktijken, die golden voor de doop en
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opvoeding van de kinderen uit een derge-

lijke verbintenis. De echtelieden zullen wij-

selijk gezwegen hebben over de door hen
ten overstaan van de predikant aangegane
verplichtingen. Mocht de pastoor eventueel op de hoogte zijn geweest, dan zal hij er
tegenover zijn superieuren het zwijgen toe
hebben gedaan. ln de gegeven omstandigheden kon iedere pastoor weten, dat het

ondoenlijk was dejofficieel door de roomskatholieke kerk in deze materie aangehangen beginselen in de praktijk van alledag

erkend en doorgevoerd te krijgen. Niet helemaal uitgesloten is, dat de echtelieden in
dit concrete geval aan de pastoor hebben
kenbaar gemaakt, dat zij beslist niet van
plan waren zich onverkort aan de aange-
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Maria Catharina op 23 september 1762.78
Stereotiep wordt er in het roomse doopregister telkens bij vermeld, dat de vader
van de z.g. hervormde godsdienst was -het
„ita dictae (reformatae religionis)“ moet er
iedere keer bijkomen- de moeder van de
rooms-katholieke. ln de aantekening van
1762 wordt het nadrukkelijk „orthodoxae
fidei; (van het rechtzinnig geloof)“. Het
werd wellicht met een zeker triomfantelijk
gevoel door de toenmalige pastoor G. Dupuits neergeschreven, in de veronderstelling dat hij inderdaad op de hoogte was van

de eerder aangegane verplichtingen.

Er kwamen daarna nog twee kinderen,

Het vreemde is echter, dat de vader wegens zijn ontrouw aan het gegeven woord
op geen enkele manier door de kerkeraad
met een tuchtmaatregel werd getroffen.
Dit is des te merkwaardiger, wanneer men
constateert, dat in de verslagen van de vergaderingen uit deze jaren met een vaste
regelmaat sprake is van dit soort maatregelen.79 Het komt b.v. herhaaldelijk voor,
dat gemeenteleden, die zich aan op zijn
minst soortgelijke overtredingen hadden
schuldig gemaakt, door de kerkeraad van
het avondmaal worden uitgesloten. Heeft
men het niet aangedurfd deze verloren
zoon uit de familie Nolens, waarvan we telkens leden ontmoeten in de rangen van
ouderlingen en diakenen, zo openlijk aan
de kaak te stellen? We weten het niet. We

doopt werden, een onder de naam Petronella op 26 mei 1759 en een onder de namen

op een andere manier het verloop der dingen bij te sturen.

gane verplichtingen te houden.
Op het ogenblik, dat de overeenkomst
plechtig werd vastgelegd, was de bruid opnieuw zwanger en toen het kind ter wereld
kwam, werd het op 6 september 1757 door
door de al eerder genoemde vice-pastor
Mathias Heijnen in Breust gedoopt.77 Dat
de vader het daarmee eens was moge blijken uit de omstandigheid, dat het kind -het
was deze keer een jongetje- naar hem genoemd werd en gedoopt onder de naam
Jacobus. Als peter en meter traden op

Theodorus Schruers en Anna Pieters uit
Caestert.

twee meisjes, die alle twee katholiek ge-
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vernemen evenmin iets van pogingen om

/ .

-.,

Met deze hand noteerde pastoor G. Dupuits
het huwelijk van Jacob
Nolens en /da Jeukens
in het trouwboek van
de parochie.

Dit contrasteert wel bijzonder sterk met
wat door de kerkeraad een aantal jaren eerder was ondernomen, toen bij een andere
overeenkomst bij een gemengd huwelijk
de zaak eveneens uit de hand was gelopen.

Toevallig beschikken we in dit geval over
zoveel gegevens, dat we de zaak tot in de-

tails kunnen volgen in het ondertrouw
register van de Hervormde Gemeente Eijsden enz.
Dat het ook bij een dergelijke op zich
simpele overeenkomst helemaal uit de
hand kon lopen, blijkt uit het volgende
voorval. |n het ondertrouwregister van de
Hervormde Gemeente Eijsden staat bij de
registratie op 15 april 1735 bij de ondertrouw van Mathias Daniël Simons, notaris

en procureur alhier, met Johanna Gertruij

Franssen, „beijde wonende alhier," de vol-

gende aantekening:

„Verklaert de ondergeschr. heijrbij te beloven, dat alle kinderen, dewelke uijt dit
huwelijck zouden kunnen verwekt worden,
niet alleen in de hervormde kerck zullen
gedoopt, maer ook in deselve religie opgebragt worden. (ondert) M.D. Sijmons".77
Deze nadrukkelijke verklaring, die uitzonderlijk is in dit register, hing samen met de

omstandigheid, dat de bruidegom, in dit

geval een man van een zeker aanzien,
rooms was. Zijn bruid, hoewel van gereformeerde religie, was al enkele malen een
voorwerp geweest van zorg voor de kerkeraad van de gemeente, waartoe zij behoorde. ln het verslag van de kerkeraadsvergadering van 1 april 173578 verneemt men, dat
de heren zich in dit geval hadden willen
spiegelen aan het voorbeeld van de Hervormde Gemeente van Maastricht, waar
men besloten had om niemand meer van

diverse religie in te schrijven of te trouwen,

tenzij partijen hadden beloofd alle kinderen uit de verbintenis hervormd te doen
dopen en op te voeden. De kerkeraad van
Eijsden had met deze verbintenis in het

vooruitzicht besloten dezelfde maatregel

te treffen om zo paal en perk te stellen aan
het euvel van ongelijke huwelijken en dus
eveneens „niemand van diverse religie
meer in te schrijven, tenzij bij handteke-

ning belooft worde, dat alle kinderen in
onse kerk gedoopt en in onsen hervormde

godsdienst opgevoed zullen worden". De

roomse notaris was de eerste, die zich hieraan had moeten conformeren. Wellicht om
niet nog meer opspraak te verwekken, liet

hij zijn huwelijk op 1 mei in Wilre (Wolder)
bij Maastricht door de predikant aldaar inzegenen.

Toen het jaar daarop een kind uit dit huwelijk werd geboren, werd het geheel in
overeenstemming met de aangegane verplichting op 5 februari 173679 onder de
namen Jan Matthijs hervormd gedoopt.
Doopgetuigen waren de heer Johan Frans-

sen en juffrouw Judith Hamal.80 De moeder
begon zich echter, nauwelijks uit haar
kraambed opgestaan, steeds vreemder te
gedragen. Zij meed de hervormde diensten, onder voorwendsel, dat zij zich ziek
voelde. Al gauw begonnen er geruchten te
circuleren, dat zij in roomse kringen contacten onderhield, o.a. met paters franciscanen van het klooster Slavante bij Maastricht.81 Zij bestookte de predikant of de
kerkeraad met brieven, waarin zij de heren

vroeg om een openlijke discussie aan te
gaan met een rooms priester over de voor-

naamste geschilpunten tussen roomsen
en protestanten onder voorwendsel, dat
haar man daarom verlegen zat. ln feite
werd het steeds duidelijker, dat zij zelf in
het geding was en steeds openlijker roomse neigingen begon te demonstreren. Het
kwam tenslotte zo ver, dat zij en haar man
zich in de kerk van Breust op 17 januari
1736 opnieuw lieten trouwen ten overstaan
van de pastoor van Gronsveld, Henricus
Van der Meeren,82 daartoe gemachtigd
door de pastoor van Breust, die liever zelf
buiten schot bleef. De bruid had tevoren

plechtig de calvinistische ketterij afgezwo-

ren en was door de biecht van alle smetten
vrij verklaard. Het huwelijk werd opnieuw geregistreerd, nu in de boeken van
de parochie Breust-Eijsden, met de aante-

kening, dat er gedispenseerd was in de roe-

pen. Als getuigen waren aanwezig de kapelaan Petrus Lamberti en een zekere Joanna
Janssen uit Eijsden. Het huwelijk werd duidelijk in alle stilte voltrokken, om geen opschudding te veroorzaken.
Kennelijk bleven ook bij de vader de
scrupules over zijn tegemoetkoming aan

protestantse eisen ten aanzien van de doop

van zijn zoon nawerken. Feit is, dat de jon-
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gen op 7 augustus opnieuw ten doop werd

gehouden,83 zij het met de reserve, die het

kerkelijk recht bij dit soort gevallen voorschreef. Men vindt er de sporen van in de
aantekening in het doopregister van de parochie:

„Anno Domini 1736 die 7 augusti implete

sunt seremonie (sic) baptismales super
Mathiam Simons circiter 7 mensium antea
baptisatum apud acatholicos in Eijsden,

filium domini Mathiae Danielis Simons et
Johannae Gertrudis Fransen, conjugum,
conversa ad christianam Romano Catholicam fidem, servatis servandis; patrinis
Alexandro Lumpens et Catharina Gilissen
pro Maria Anna Catharina Bemelmans
traiectensi ex Eijsden."
Uiteraard was aan dit alles geen ruchtbaarheid gegeven en men slaagde er inder-

daad in een en ander voor de vroegere geloofsgenoten en in het bijzonder voor de
kerkeraad verborgen te houden. Zelfs wan-

neer deze in een vergadering in de loop van
januari 1737 op de hoogte blijkt te zijn,85
dat de vrouw regelmatig roomse diensten

frequenteerde en het zelfs duidelijk was
geworden „dat sij ook desselfs allerverfoeijelijkste godsdienst omhelst heeft",

legde men een opmerkelijke lankmoedigheid aan de dag. Toen echter alle pogingen
haar van de onzalige overgang terug te

brengen mislukt waren, werden alle contacten verbroken terwijl zij uit het lidmaten-

register verwijderd werd.86

Daar bleef het voorlopig bij. Toen echter
enkele jaren later de beide ouders overleden waren,87 kwam de kerkeraad op-

nieuw in het geweer.88 De inmiddels be-

roepen nieuwe predikant F.W. Wintgens89

hield op 1 januari 1747 zijn kerkeraad voor,

dat de verantwoordelijkheid voor de godsdienstige opvoeding van het jongetje -andere kinderen waren er niet gekomen- bij

de Hervormde Gemeente bleef berusten,

omdat „hetselve kind in onse kerk was gedoopt" en volgens een door de vader eigenhandig afgelegde verklaring in de gere-

formeerde religie moest worden opgevoed.
Hij hield de heren met klem van redenen

voor „welk een prijswaardige zaak het was
om zodaanigen ziele te rukken uit de doodelyke dwaalingen des Pausdoms", en zette hun omstandig uiteen, welk een gewe-
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tensplicht het voor hen allen was om alles
in het werk te stellen de gereformeerde opvoeding veilig te stellen. Het kind moest
daarom aan de macht van de roomsen ont-

trokken worden en was dit eenmaal gebeurd, dan was het het beste het onder te

brengen in het gereformeerde weeshuis in

Maastricht. De predikant nam tenslotte met
volle instemming van de kerkeraad de taak
op zich om met inschakeling van de heer
Jan Franssen „als des kinds oudste oom
en doopgetuige"90 het op te sporen en vei-

lig onder te brengen.
Spoedig werd duidelijk, dat daarbij grote

behoedzaamheid in acht genomen moest
worden. Op 6 februari bracht de predikant
verslag uit van zijn eerste bevindingenšl1
Hij wist te berichten, dat hij en zijn compagnon „hadden moeten verneemen, hoe

De 12e eeuwse hardstenen romaanse doopvont uit de kerk van
Breust. Van de vier hoekzuiit/'es zi/'n slechts de
met hoekbladeren versierde basementen over.
Foto: Giel Wolfs.

dat des kinds paepsche stiefmoeder hetzelve buiten lands en dorps gebracht hadde ende den Pastoor te Breust de stouthyd
hadde orn hetselve by hem op te houden".
De vergadering was daarop van mening,
dat men in deze zaak niet het recht in eigen
hand mocht nemen, maar de hulp van de
overheid moest inroepen. De predikant
werd geraden ten overvloede ook nog een

gereformeerde advocaat te consulteren,

om na te gaan, welke stappen ondernomen
konden worden, terwijl men Franssen gelastte om het kind „qua momboir, oom en
doopgetuige te vorderen, hetsij van de
moeder,92 ofte den pastoor te Breust".
Enkele weken later93 kon gemeld worden, „dat door medehulpe van den heer

Officier het kind uit Paapsche handen ge-

rukt, hetselve naer Maastricht gebracht en
niet alleen de protectie van hetselve van
den heer Vice-Hoogschout verkreegen,
maar ook geeffectueerd hadde, dat het tot
meerder securiteit provisioneel in het gereformeert weeshuis bestelt was". Er kwam
echter nog een kink in de kabel. Men was
in botsing gekomen met de regenten van
het weeshuis en de heren van de Brabantse raad, die op grond van een tweetal artikelen uit een pas vernieuwd reglementQ4
omtrent het opnemen van weeskinderen
het standpunt innamen, dat het onderhavige geval daarmee in strijd was.95 Er was
dus nog geen regeling getroffen kunnen
worden om het kind definitief in het wees-

huis onder te brengen. De predikant sprak

de hoop uit door interventie van de Hoogmogende Heren in Den Haag dispensatie
te zullen verkrijgen van de bedoelde artikelen van het reglement. Het arme jongetje
van toen, nu omstreeks twaalf jaar, was bij
dit alles louter lijdend voorwerp. Over hem
werden beslissingen getroffen van diep ingrijpende aard, zonder dat hij daar ook
maar iets bij had in te brengen.
Uit de notulen van de regentenvergade-

ring van het weeshuis weten we, dat er heel

wat hindernissen genomen moesten worden, voordat men bereid was de jongen in
het weeshuis op te nemen.96 Er kwam echter tenslotte een overeenkomst met de familieleden tot stand en op 13 maart 1747

kon hij onder bepaalde condities worden

opgenomen. De laatste hinderpalen waren

opgeruimd, toen de Staten-Generaal bij
resolutie van 25 maart daaraanvolgend97
dispensatie verleende in een tweetal artikelen uit het reglement, die de opname van

de jongen in de weg hadden gestaan. Toen

hij op 22-jarige leeftijd op 15 oktober

175698 het weeshuis verliet om elders zijn

toen al begonnen studies voort te zetten,
werd met voldoening geconstateerd, dat
hij „eersdaaghs sijne geloofsbelijdenisse"
zou doen. De langs slinkse wegen afgedwongen heropvoeding had kennelijk de
beoogde vruchten afgeworpen. Hij kreeg
een uitzet mee en een reisgeld van 5 rijksdaalders en tevens op verzoek van vrienden „een douceur" van nog eens 12 rijksdaalders.
Tot welke eigenaardige consequenties
afspraken bij het huwelijk over de doop van

de kinderen konden leiden, willen we nog

voor één geval nagaan. Voor het echtpaar
Jacobus Meertens of Maertens en Martha
Pietermans laat zich een en ander tot in details reconstrueren. Ze waren beiden uit Eijsden afkomstig. Hij, ongeveer 36jaaroud, was
meester schoenmaker en van de roomse

religie. Zij kwam uit een van de meer voor-

aanstaande hervormde families van de Pietermanssen, die al enkele malen diakens
of ouderlingen hadden voortgebracht. Zij
was ongeveer 30 jaar oud. Hun ondertrouw
vond plaats op 17 november 1714.599 Zij
trouwden eerst op 30 december daaraanvolgend.100 De wat ongebruikelijk langetijd

tussen ondertrouw en trouwdag had mis-

schien verband met de moeilijkheden, die

gerezen waren met betrekking tot de kin-

deren, die uit deze verbintenis zouden
voortkomen. Zoals later zou blijken, kwam
er een overeenkomst tot stand ten overstaan van de toenmalige predikant J.A.
Frykenius,101 die inhield, dat de kinderen
van het mannelijk geslacht rooms zouden
worden gedoopt en opgevoed, terwijl de
kinderen van het vrouwelijk geslacht hervormd zouden gedoopt en opgevoed worden. Op 6 januari 1715 begaven bruid en
bruidegom zich naar Breust om daar ten
overstaan van pastoor Andreas van Wel in
het huwelijk te treden.102 Zoals de aanteke-

ning in het roomse huwelijksregister luidt.

werd alles in orde bevonden: „Previis pro-

clamationibus coram ministro de Eijsden
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et praevio diligenti examine et nullo detecto canonico impedimento", zoals het heette. Of zich dit ook uitstrektetotde overeenkomst met betrekking tot de kinderen,
blijkt op geen enkele manier. Getuigen waren Joannes Wiemott en Margaretha Waernier uit Eijsden.
De bruid, die toen het paar in ondertrouw ging, al enkele maanden zwanger
was, bracht in maart 1715 een kind ter wereld. Het was een dochtertje, dat volgens
de afspraak op 26 maart 1715103 hervormd
gedoopt werd onder de naam van Barbara.
De vader was daar kennelijk niet mee tevreden en liet het kind op 29 maart104 nog eens
in Breust dopen. Datgebeurde, afgaand althans op de aantekening in het doopboek

van de parochie, zonder enige reserve. De

aantekening luidt:
„Anno Domini1715 die 29 Martii baptisata
est a R.D. Petro Lamberti, sacellano in
Breust, Barbara, filia Jacobi Meertens et
Marthe Pietermans Calvinistae conjugum,
patrinis Egidio Claesens et Joanna Gijlissen ex Eijsden".
De daaraan voorafgegane hervormde doop
was een gevoelige concessie geweest voor

de roomse vader, want toen zijn vrouw het
volgend jaar een tweeling ter wereld bracht
en beide kindertjes opnieuw dochters ble-

ken te zijn, liet de vader de wurmen door

de vroedvrouw in het holst van de nacht
vlak na de geboorte naar Breust brengen
om ze daar te laten dopen.105 Het was de
2e september 1716. De kinderen werden
door de kapelaan onder de namen Anna en
Elisabeth gedoopt.106 Er werd nauwlettend
op toegezien, dat beide kinderen van doopouders werden voorzien. Toen daarmee de
predikant voor een fait accompli was gesteld, bleef hem en zijn kerkeraad niet veel
anders over dan daartegen protest aan te
tekenen. De moeder was onder druk gezet
om alles te doen wat mogelijk was, om een
volgende keer beter op haar qui vive te zijn
en voor het nakomen van de afspraak te
zorgen. Mogelijk werd het als een godsoordeel door protestanten gezien, dat de
twee dochtertjes kort na elkaar, op 18 en
20 september overleden.107
ln de daarop volgende jaren was er geen
vuiltje aan de lucht. ln 1720 echter was er

grote consternatie in de kringen van de
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hervormden. Er was eind april opnieuw een
dochtertje geboren en de vader weigerde
opnieuw alle medewerking om het kindje
hervormd te doen dopen. De predikant
Gijsbert Ftumpf,108 opvolger van Frykenius,
die in 1715 naar Wesel beroepen was, overlegde met zijn kerkeraad omstandig wat
hem te doen stond om zowel de vader als
de pastoor te Breust onder druk te zetten
en een herhaling van de gebeurtenissen
van 1716 te voorkomen. De maatregelen,
die genomen werden, staan zo pijnlijk

nauwkeurig in het verslag van een vergadering van 5 mei 1720 geregistreerd,109 dat

ik de tekst er van grotendeels hier laat volgen. Na melding te hebben gemaakt van de

gegronde vrees, dat de vader „tegens sijne

plegtige en beëdigde beloften bij de opneminge en intekeninge in ondertrouw
voor leden van den kerkenraad opt kragtigste gedaan niet mogt tragten op ene hij-

melijke en bedekte wijse dit dogtertje der

moeder mogt ontweldigen, aan sijn kerk
opofferen en sijnen leer en godsdienst
door 't sacrament des doops laten inlij-

ven" gaat de tekst als volgt verder: „Dat hij

(predikant) ten eersten Pieter Pietermans,
haar broeder,110 toen bij hem predikant

sijnde, versogt na het huis van Jacob
Meertens te gaan en sijne vrienden te zeggen, dat sij toch een wakend oog moesten
houden en soo veel doenlijk was sorge dra-

gen, dat het kint niet na Breust gebrogt
wierd. Waarop Margriet Pietermans, vrouwe van C. Tuit, omtrent seven uren bij hem

kwam, hem kennis gevende van de aanhoudende pogingen des vaders bij sijn
vrouw om te bewilligen, dat dit kint gedoopt mogt worden bij den pastoor onder
frivole en belachelyke voorwendsels.
Waarop hy predikant te rade was geworden
omme den voorlezer en koster Van der
Heyden111 ten eersten na den pastoor te
senden tot Breust wonende, en hem pastoor uit naam van den predikant en kerkenraad te laten aanzeggen, dat de bovengen.
vrouwe verlost was van een jonge dochter,

welke uit hoofde van de conventie'tus-

schen de twe egteluiden in de Hervormde
Religie door den doop moest ingelijft worden, en dat hij door den voorn. predikant
en kerkenraad uit dien hoofde opt ernstig-

ste gewaarschouwd wierd, om dat kint soo

rechts gevolg, want het verhaal bericht
verder: „De man thuis gekomen sijnde,

heeft de vrouwe hem van de gedane bood-

schap door Van der Heyden kennis gegeven, waarop hij des anderen daags sijnde
den tweden dezer des morgens ten huise
van Van der Heyden gekomen is. Aldaar
opt alleronzinnigste tegens dese waarschouwinge getiert, gevloekt en den kerkenraad, tevens den Hervormden Gods-

dienst op 't allersmadelykste gehoont en

gelastert heeft. Uit het huis van Van der
Heyden gelopen na sijn huis en daar in
komende het kint van des moeders zeyde
gerukt en het tegen haare bewilliginge op
sijn armen na den pastoor gedragen heeft

om te laten doopen en door hem ook ge-

doopt is."
Helemaal onvoorbereid gebeurde dit overi-

gens ook niet, want hoewel de aantekening

van deze doop in het roomse doopregister
de sporen draagt van het onstuimig optreDe Sint-Christinakerk
aan de Vroenhof.

het bij hem ten doop mochte gepresenteerd worden, niet te dopen of te laten dopen door den capelaan, of soo hij bij onverhoede vilipendie van dese waarschouwinge het kint doopte, sij alsdan souden
geroepen sijn daaroverte doleren ter plaatse daar het behoorde." De pastoor had heel
lakoniek naar de aard van die overeen-

komst gevraagd, en toen hem daarover
mededeling was gedaan, had hij verklaard

dat graag zwart op wit bevestigd te zien.
Hij ging er kennelijk van uit, dat er toch

geen voor het gerecht voldoende bewijsstuk boven water zou komen, en dat hij dus
de mogelijkheid van een gerechtelijke ver-

volging met gerustheid tegemoet kon zien,

dit te meer, daar hij in Breust, en dus buiten het machtsgebied van de Staten-Generaal woonde. Hij zou door de gang van za-

ken in een later stadium in het gelijk ge-

steld worden. Nadat de koster na zijn terugkeer aan de predikant verslag had uitgebracht van zijn wedervaren, stuurde deze hem naar het huis van Meertens om, zoals het heette: „aan hem en sijne vrouw deselve boodschap te doen als aan den pastoor en den vader te verbieden de dochter
uit het huis naa den pastoortedragen; welke boodschap hij aan de vrouw alleen sijn-

de en de man uithuizig hadde gedaan."

Deze interventie had een volkomen ave-

den van de vader, maakt zij ook melding

van de aanwezigheid van twee doopgetui-

gen, en uit de namen valt op te maken, dat

het zeker geen toevallige aanwezigen waren. De doop werd opnieuw door kapelaan
Petrus Lamberti bediend, die noteerde:
„Baptismum instantissime petente patre
prolis; qui ipse attulit filiam predicaam prolem ex Eijsden in templum de Breust. Patrinis Joanne Meertens et Margaretha
Waernier ex Eijsden".112
Menbegrijpt, dat deze gang van zaken de

kerkeraad in alle staten van opwinding
bracht. De aantekeningen in het verslag113

zijn dan ook doortrokken van ziedende
verontwaardiging. Men oordele zelf:
„Welke onsinnige en voorbedagte schen-

dingen, ja inbruek en geweldoefeningen

omtrent de vrijheid en regten des Hervormden Godsdienst in dese landen soo
veel te onverschoonlijker en strafbaarder
is omtrent den heer pastoor, wijl dat de
predikant hem bij 't geval van 't jaar 1716

aan sijn huis had laten ontbieden, sijn
groot mislag toen begaan in 't doepen dier
twe dochters onder 't oog gebragt en hem
op 't vriendelijkste versogt had van in 't toekomende voorzigtigerte willen sijnen geen
inbreuk voortaan meer met voorbedagten
raad omtrent den'Hervormden Godsdienst
te doen, of dat hij sich geroepen en ge-
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noodgedrongen soude vinden om sijne soo
onverschonelijke stoutheid door hoger hand
en magt te laten beteugelen."
De kerkeraad was van mening, dat dit laatste dreigement na het uitdagend optreden
van de kapelaan, die natuurlijk de pastoor
achter zich had, nu dan maar moest worden uitgevoerd, om hem op die manier nadrukkelijk tot de orde te roepen en mogelijkerwijs streng te doen bestraffen om zo
„de soo buitensporige en onverschoonlijke vilipendie der gedane waarcshouwinge"

gewroken te zien worden. Men besefte
echter heel goed, dat men voor een ge-

rechtelijke vervolging van misdrijven van

dit soort heel goed voorbereid op het toneel zou moeten verschijnen. Men herinnerde zich maar al te goed, dat de pastoor
al bij de eerste gelegenheid wat provocerend te verstaan had gegeven, dat hij best
wel eens wilde ervaren, hoe ver de macht
van de Staten-Generaal reikte.
Men begon dus heel voorzichtig het classicaal bestuur in Maastricht in de arm te
nemen.114 De heren daar waren niet moeilijk te overtuigen, dat hier stappen op moesten volgen, die er op gericht waren om de

eer van de protestantse zaak veilig te stel-

Toen dit antwoord op de vergadering van
de kerkeraad van 11 juli117 werd meegedeeld, meende men er op te kunnen rekenen, dat de schout met dit bewijsstuk in
handen de zaak met ijver zou pousseren.

Bijgevolg meende men te kunnen verwach-

ten, dat er een voorbeeldige straf op zou
volgen, in het bijzonder voor de pastoor en
zijn kapelaan, die zich van de aangegane
overeenkomst niets hadden aangetrokken.
De kerkeraad stelde zich voorlopig tevreden met de moeder nog eens opnieuw op
haar plichten te wijzen en haar aan te sporen haar oudste dochtertje voortaan als
een bewijs van goede wil mee ter kerke te nemen en er voorte zorgen, dat het kind op de
catechisatie zou komen. Toen de predikant daarop in hoogsteigen persoon de
moeder ging opzoeken, kreeg hij van haar
te horen, dat haar man in geen geval te bewegen zou zijn daarvoor zijn toestemming
te geven. Toen daarop de predikant de man
zelf trachtte te bepraten en hem de daartoe
aangegane verplichting in herinnering
bracht, kwam het tot een heftige woor-

denwisseling, waarbij de vader bij hoog en
bij laag ontkende ooit een belofte, laat

staan een eed te hebben afgelegd van de

len. Het classicaal bestuurstuurde dan ook

bedoelde strekking en onder het uiten van

ken. Van hem kreeg men echter onmiddel-

een vloed van verwensingen aan het adres
van alles wat protestants was, bezwoer hij,
dat niets hem van zijn stuk zou kunnen

een afvaardiging naar Eijsden om de zaak
bij de schout Pesters115 aanhangig te malijk te horen, dat hij machteloos stond,
wanneer hem niet de nodige bewijsstukken

overgelegd konden worden dat hier het

gezag van de overheid in het geding was.

brengen en dat hij al zijn kinderen in zijn
eigen godsdienst zou opvoeden en dat hij

al de kinderen die nog zouden komen, in
zijn eigen kerk zou laten dopen.

Ondanks alle aandrang, die vanuit de
kerkeraad werd uitgeoefend om de vader

De kerkeraad wendde zich daarop tot ds
Frykenius, die betreffende de kern van de
zaak per kerende post een stuk van de volgende inhoud op tafel legde:
„De ondergeschreve betuigen mits desen
dat toen Jacob Meertens en Marta Pietermans, beide van Eijsden, bij ons in ondertrouw sijn opgenomen, de bruidegom Ja-

aan een zacht lijntje werd gehouden, en
geen genoegdoening kreeg. Toen men met

ondertrouwde Marta Pietermans in de oefeninge van haren Godsdienst niet te willen hinderen, maar dat ten minste de kin-

men van het „gerechtshof van de vrije heerlijkheid Eijsden" geen andere toezegging

onze Gereformeerde Godsdienst souden
onderwezen en opgebragt worden en in
onze kerk gedoopt worden (Wesel 10 Julii

dan dat men voor het geval het opnieuw een
dochtertje zou zijn zowel de vader als de
pastoor niet alleen namens de kerkeraad,
maar ook namens het gerecht het verbod

cob Meertens niet alleen belooft heeft sijne

deren van de vrouwelijk sexe of mijsjes in

1720).”116
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en vooral de pastoor gerechtelijk te doen
vervolgen, bleef het proces gedurende lange tijd op een laag pitje voortslepen. De

kerkeraad klaagde steen en been, dat hij
argusogen een nieuwe zwangerschap van
de vrouw in 1721 begon te volgen, kreeg

op kon leggen om het kind andermaal in de

roomse kerk te doen dopen of te dopen.
Het gerecht was zich waarschijnlijk beter
dan de kerkeraad bewust, dat er geen toereikende machtsmiddelen waren om de
pastoor, die immers buiten het territorium
van de heerlijkheid Eijsden woonde, de
wacht aan te zeggen. Wel bleek de vader
zelf toch wel onder de indruk te zijn gekomen van de bemoeienis van de hoge autoriteit van Eijsden. Toen in het najaar 1721
opnieuw een dochtertje werd geboren,
koos hij eieren voor zijn geld. Het kind werd
nu op 12 september 1721 hervormd gedoopt.118 Het kreeg de naam Elisabeth als
herinnering aan een van de gestorven
tweeling. Er volgde deze keer geen tweede
doopplechtigheid. Zelfs de pastoor had

zich bij de gang van zaken neergelegd, zo-

als de notulen van 16 oktober 1721 uitdrukkelijk vermelden.119 Het kind werd
door een predikant van Maastricht ds

Jager120 gedoopt „sonder veel tegensprekens van de vader zelve met raat van den

pastoor om het dochtertje volgens con-

ventie in onze kerk maar te laten dopen."
Dit wekt de indruk, dat ook de pastoor be-

ducht was geworden voor de gevolgen van

een eventuele nieuwe veronachtzaming

van de aangegane overeenkomst.
Dat was althans enige genoegdoening
voor de beproefde kerkeraad. In het begin

om de slepende rechtszaak maar te laten
rusten en „te acquiesceren by het verleen-

de doopsel van Elisabeth, dogter van Marta

Pietermans, in onze kerk door den vader
Jacob Meertens, als den vader sich laatvin-

den omme de dochters in de kerk gedoopt

in onse kerk en categesatien te laten
gaan."121 Bij gelegenheid van een huisbe-

zoek zou dat de vader op het hart gedrukt
moeten worden.122 Hetgeen ook inderdaad

geschiedde. Over de uitwerking er van
wordt geen mededeling meer gedaan.
Hoewel nog een paar maal vermeld wordt,
dat de zaak „levendig" werd gehouden,
vinden we na 11 maart 1723123 geen enkele
aantekening meer in het notulenboek van
de kerkeraad. De beide echtelieden zullen
vermoedelijk wel op hun maniermet de op-

voeding van hun kinderen zijn klaar ge-

komen. ln augustus 1724 werd nog een
kind geboren. Deze keer was het een zoon,
die op 25 augustus van dat jaar in Breust
in de katholieke kerk werd gedoopt.124 Het
was vermoedelijk het laatste kind van het
echtpaar, en althans in dit geval werd de
overeenkomst, bij de huwelijkssluiting
aangegaan, zonder enige reserve nagekomen, tenminste zoals men mag veronderstellen van de zijde van de vader. De arme
moeder had kennelijk een veel minder zware stem in het kapittel gehad.

van het jaar 1722 werd dan ook besloten

(wordt vervolgd)

`loten;
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Soms wordt een andere plaats vermeld, zoals

b.v. voor het jaar 1752: „Sijn op het hoogadelyk
huis in ondertrouw opgenomen den hoogwel-

edelgeb. Heer François AdolphusAnselmus Baron Berghe de Tryp, Heere van Hemersbach

Junckersdorff Amstel etc. etc. met de Hoogweledelgeb. Freule Maria Theresia graevinne de
Geloës etc. ln praesensie van den kerkenraed
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op het Casteel getrouwd", vergelijk R.A.L., DHO
36.3 blz. 121.
Uit register 36.3 (171 7-1 746; 1760-1765) tekende
ik de volgende variaties op:
„Door den volledigen kerkenraed is in ondertrouw opgenoomen;"

„Door den eerwaerden kerkenraed in onder-
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trouw opgenoomen;"

„Door de leden van den eerwaerden kerkenraed;"
„Door de leden van den kerkenraed;"

„21 Januari 1764 de jure ontfangen door den
heer ouderling J.F. Nolens bevestigd door de

justitie den 5 febr. 1764 mits de vacature en het

agterblijven van ds Guichard;"

lykse voorstellingen" of „de drie voorstellingen", die, zoals we al zagen, soms tot twee be-

„Persoonen die anno 1677 bij de heer stadthelder Nicolaas Theut als ouderling der Gerefor-

perkt bleven.

Veelzeggend is wat men leest in het verslag van
een classicale vergadering van 3 februari 1660,

waar geconstateerd wordt. dat het echtregle-
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procedure. Volgens akte van 3 mei 1697 ver-

tot gehoor van Godts woort comen". Wanneer

scheen een paar voor schouten schepenen om

de zaak een louterformeel karakter zou hebben
gehad, zou zo'n opmerking zinloos zijn; archief

een verklaring omtrent hun voorgenomen huwelijk af te leggen. Daarop had op 5 mei de eer-

ring van 21 oktober 1 706 geeftde meeste bijzonderheden over de plechtigheid en de registra-

tweede en derde resp. op 12 en 19 mei, bij welke

N.H. kerk, inv. nr. 6 Acta Classis (1649-1669).
Een aantekening van de kerkeraadsvergade-

ste proclamatie door de gemeentebode plaats,
waarvan deze dan weer bij de overheid een ver-

klaring aflegde. Hetzelfde gebeurde voor de

tie ervan. Daar heet het onder art. 5 (N.H. gemeente, inv. nr. ll, f. 32):

„De namen dergeenen die haar in den huwelike
staat denken te begeven, sullen in de kerck aan-

getekent worden` moetende daarom de persoonen in de kerck ten negen uuren compareeren, opdat aldus te beter verhoeden worde datte
geen persoonen in het kerckeboek onaangetekent blijven, welck gebreck men bespeurt in
het heele jaar, op welk de plaats gevaceert heeft,
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als ook eenige tijt daernae, wanneer de kerckwelingen opgeteekent waaren verlooren hebben
men zal dan voortaan de aantekening
doen in de kerck, 't zij diegheen, welke haar in
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eenigh huys willen laaten aanschrijven, dubbel,
dat is een R(ijks) D(aalder) voor de armen wil-

len betaalen".
De onvoldoend gebleken registratie kan ook samenhangen met een verordening van de bis-
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Soms werd het huwelijk ook in de katholieke
kerk op zondagen gesloten.

N.H. gemeente inv. nr. ll, f. 45v.
Zie hiervoor onder noot 60.
lb., f. 86.
Beide bepalingen werden opgenomen in DHO
36.3, een register over de jaren 1717-1760. Daar
wordt op blz. 2 melding gemaakt van „Wetten
gemaakt bij den E(erwaarden) kerkenraed wegens het inscryven en trouwen", waarop dan

een verwijzing volgt naar de consistories van
1717 en 1721 met een korte samenvatting van de
daar getroffen maatregelen.
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Zie R.A.L., DHO 21.3 passim, o.a. blz. 135-136;

eveneens voor Sint Geertruid lb., 116.2, waar
ik de volgende varianten tegenkwam:

stro acatholicorum Falcoburgensium" e.d.
Gegevens van deze strekking vond ik vooral in
de registers van de hervormde gemeente of ook
in aantekeningen betreffende consistorievergaderingen; ook aan rooms-katholieke zijde
kwamen min of meer officiële vormen van dit
soort overeenkomsten voor; zie het onder aant.

32a vermelde overzicht. Wel moet worden opgemerkt, dat aan roomse zijde dit soort dingen

schop van Roermond van 2 oktober 1706, die

aan de pastoors voorschreef zelf hun registers
bij te houden, zoals zij voorheen gewend waren geweest, vergelijk Habets, o.c. deel ll, blz. 298299.

laatste uitdrukkelijk werd vastgesteld „sonder
dat ijmant ter voors. proclamatiedaegen eenige
reedenen van verhinderinge heeft aangebracht", o.c., blz. 4-5.
Zie onder noot 3.
Her en der komt men de vermelding van deze
nabuurgemeenten tegen.

„factis a ministro in Eysden"; „factis 3 bannis
a ministro in Eysden"; „factisß bannis a ministro
acatholicorum in Eysden"; soms ook „a mini-

boeken niet machtigh waaren, zijnde naderhant
de briefjes op welke de naamen der ondertrou-

61

meerde gemeijnte tot Eijsden in den huwelijcken
staet opgenoomen sijn."
R.A.L., DHO 79.9-10 bevatten huwelijksproclamaties door de schepenbank, die ook elders
plaats vonden. Slechts een voorbeeld van deze

ment allerwegen is ingevoerd en nagekomen
wordt: „en wordt opgemerkt, dat daardoor vele
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weer opriepen, zoals al voor het jaar 1633 vv.
door Habets wordt vermeld, o.c. deel ll, blz.
183W.
Zo vond ik R.A.L., DHO 36.4 o.a.
„Getrouwt tot Eisden den 8enjanuarij1764 door
de justitie aldaer, mits de vacature en hetachterblyven van ds Coninckx van Wilre, wiens beurt
het was alhier te predicken;"

„Door mij (predikant) in presentie van de ouder|ing;"
van de roepen zelf is sprake van „hare huwe-
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Nader onderzoek hieromtrent zal wellicht uitwijzen, dat bepaalde maatregelen elkaar over en
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in de concrete praktijk zelden op papier werden gebracht.
Archief N.H. gemeente, lll, ff. 313-314.
R.A.L., DHO 21.10 blz. 156. Bij registratie van

deze doop heet het al, dat naar verluidt de vader

75
76
77
78
79
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van het kind Jacobus Nolens was.
R.A.L., DHO 36.3 blz. 132.
R.A.L., DHO 21.10 blz. 143.
R.A.L., DHO 21.10 blz. 168.
Resp. R.A.L., DHO 21.10 blz. 176 en 1.11 blz. 23.
Archief N.H. gemeente, lll, passim.
ln de ledenlijst vermeld als lidmaten sinds 1734;

zij was met attestatie geregistreerd; beiden ver-

trokken op een niet nader aangeduide datum,
waaruit blijkt, dat J. Fransen militair was „luitenant van den Staat met deselvs huisvrouw
Judith Hamal".
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De hier vermelde gegevens zijn ontleend aan

ten Maastricht practisch uitsluiten, met slechts

van deze vrouw werd uitgebracht in een vergadering van de kerkeraad in januari 1737, verge-

der, die zelf uit Maastricht afkomstig was, en na

een uitzondering voor kinderen van een moe-

een uitvoerig verslag, dat over de gedragingen
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lijk archief N.H. gemeente, inv. nr. l|l,ff.208-211.

R.A.L., DHO 21.9 blz. 145-146 met de aantekening: „abjurata haeresi Calviniana et per ipsum
(Henr. v.d. Meeren) sacramentaliter absoluta."

83
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lb., blz. 34.
Vaneen echte herdoop was in dit geval dus geen

85

sprake.
Archief N.H. gemeente, inv. nr. lll, f. 210; men
wilde proberen met haar een gesprek te hebben,
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voordat men tot sancties zou overgaan, kennelijk in de veronderstelling, dat men haar alsnog
zou kunnen bewegen van haar dwaalwegen terug te komen.
Dit gebeurde door haar naam in het lidmatenregister door te strepen. Men vindt daar tevens
de aantekening, datzij, vermoedelijk iets eerder,
maar waarschijnlijk ook in verband met de gerezen moeilijkheden, een tijdje naar Maastricht
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was uitgeweken. Dat gebeurde toen nog met attestatie, wat betekende, dat zij op dat ogenblik
nog als volwaardig lid van de gemeente werd
beschouwd.
Zij overleed blijkens het R.K. overlijdensregis-
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getreden op 7 februari 1745; dit gebeurde zo

88
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eenvoudig mogelijk, zoals valt op te maken uit
de aantekening in het register van de hervormde
gemeente; deese syn in huijs aengeteekent, ende daervoor weegens den armen ontfangen 5 f.
brabants en zyn getrouwt in huys d. 7 februarij);
vermoedelijk viel er aan de door hem verworven
grafrechten niet te tornen, want er staat vermeld, dat hij begraven werd in de kerk van Eijsden.
Reeds op 1 januari 1747 kwam zijn overlijden in
de kerkeraadsvergadering ter sprake, vergelijk
archief N.H. gemeente, inv. nr. lll, f. 261.
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104
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92

138

106
107
108
109
110
111
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113
114
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gegeven met: ontvoering van het kind van Simons; de plannen, die beraamd werden, gingen
dus welbewust in die richting.
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Hier met de betekenis van stiefmoeder; was
het de weduwe van het tweede huwelijk?
lnv. nr. lll, f. 263 onder 17 maart.
Het archief van het gereformeerd weeshuis bevindt zich ook in het Stadsarchief van Maas-

tricht; inv. nr. 1 vermeldt dit reglement, dat op

17 oktober 1740 van kracht werd.
Zie noot 93.

De gehele gang van zaken valt nauwkeurig na te
gaan in het resolutieboek van de regentenver-

gadering in het genoemde archief, inv. nr. 7

120

121

(1726-1748); daar is oa. ook de tekst van het al

122
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wuste art. 3 en 4 de opname van wezen van bui-

124

genoemde reglement te vinden, waarvan de be-

Het huwelijk werd ingezegend door ds Joh.

Adolph Frykenius, die op 16 nov. 1713 als prowerd, vergelijk inv. nr. ll, f. 59 en Hs Regt. Het
huwelijk werd geregistreerd in inv. nr. l, f. 71.
ln strijd met de geldende bepalingen aanvaardde hij al in 1715 een beroep naar Wesel.
R.A.L., DHO 21.6 blz. 206.
lb., 36.1-2 blz. 71.
lb., 21.6 blz. 33; bij de registratie werd op geen

enkele manier melding gemaakt van de doop

laan Petrus Lamberti, die de doop verrichtte, of
handelde deze tegen beter weten in, misschien
zelfs in de mening, dat het geen echte doop was.
De hier volgende bijzonderheden zijn ontleend

aan een uitvoerig verslag van de gebeurtenissen
in de kerkeraadsvergadering van 5 mei 1720,
vergelijk archief N.H. gemeente, inv. nr. lll,
ff. 37-42.
R.A.L., DHO 2.6 blz. 43 onder vermelding „matris calvinistae". zoals opnieuw trouw wordt
toegevoegd.

lb.. 36.3 blz. 120.

Hij werd beroepen op 4 november 1715; hij was

afkomstig van Utrecht, vergelijk archief N.H. gemeente, inv. nr. ll, f. 64v. en hs Regt.
Zie onder noot 105.
lnv. nr. lll, f. 23; hij was op 20 juli 1719 voor de

tweede maal diaken geworden.
Hij was in 1718 tevens ouderling.
R.A.L., DHO, 21.6 blz. 72-73.
Nog steeds dat van 5 mei 1720.

Het hele verhaal wordt ook op de voet gevolgd

in de verslagen van de classicale vergaderingen,
vergelijk N.H. archief te Den Haag, inv. nr. 13
Acta classis lV (1719-1739) op de overeenkom-

Archief N.H. gemeente, ib., ff. 262-263; in de

marge staat de strekking van het bericht weer-

gadering van 15 oktober 1756.
Archief N.H. gemeente, inv. nr. l, f. 28v.

van enkele dagen tevoren; misschien had de
vader daarvan geen melding gemaakt bij kape-

Hij was in functie van 1 januari 1747 af; hij overleed op 18 maart 1763 in Eijsden, vergelijk hs

Regt.
Zie hiervóór blz. 29 bovenaan.

Ook de tekst van deze resolutie is t.a.p. te
vinden.
Zie inv. nr. 8 (1749-1767) het verslag van de ver-

ponent tot predikant van Eijsden beroepen

ter op 23 april 1739, ca. 33 jaar oud, voorzien van
de sacramenten (R.A.L., DHO 21.9 blz. 99); hij

overleed 13 december 1746, na een tweede huwelijk te zijn aangegaan met Anna Heckels (ib.,
21.10 blz. 71); (hij was met haar in het huwelijk

haar huwelijk elders had gewoond maar als weduwe in Maastricht was overleden.

stige data.

Over deze schout zijn mij geen nadere bijzon-

derheden bekend.
Archief N.H. gemeente, inv. nr. lll, f.44.
lb., f.43.
R.A.L., DHO, 36,3 blz. 171.
Archief N.H. gemeente, inv. nr. lll, f.59 „zonder
veel tegensprekens van den vader, zelvs met
raat van den pastoor om het dochtertje volgens
conventie in onze kerk maar te laten doopen".
Geerlof de Jager (1714-1736) predikant te

Maastricht; zie Gedenkboek der Hervormde Gemeente van Maastricht 1632-1932, Maastricht
1932, Bijlage Vll onder nr. 28.
Archief N.H. gemeente, ib., f.63 de vergadering
van 8 januari 1722.
lb., f.71 onder 16 april 1722.

lb., f.90 waar voor het laatst vermeld staat: „vind
men goed den artikel levendig te houden".
R.AL., DHO,21.6 blz. 179 onder de naam Paulus.
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Een hersteld grafkruis aan de Voerenweg

Sinds begin september staat het sedert
minstens een halve eeuw verminkte kruis
aan de Voerenweg (zie U.E.V., nr. 25, blz. 23
e.v.) weer op zijn laatst bekende standplaats niet ver van "Hakkeknoep". Er is
voordien nog hard gezocht naar de ontbrekende gedeelten, maar zonder resultaat,
zodat het monumentje nu is aangeheeld
met nieuw gezaagde steen in oorspronke-

lijke vorm en materiaal.
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Kent U ze nog?
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2.
3. Jacques Vermeulen, Maastricht; 4. Frits Bartels (woont in St-Geertruid);
.. Habets, Maastricht; 6. Baer Frijns; 7. Leo Hacquier; 8. DoorGulikers; 9. Zjeng Hacquier;
10. Zjifke Huijnen, ook Macheelke genoemd; 11.
12.
13.
Brok, Maastricht; 14.
15. Guill. Janssen; 16. Zjaak ln de Braek; 17. André Feys; 18. Zjif Habets, Amby; 19. Wim
Barels (?); 20. Geel Schiebert, Maastricht; 21. Pie Vrijhoeven, Maastricht; 22. Jeuke
Maastricht; 23. ...,Maastricht; 24. Lambert Pinckaers; 25.
26. Pieke
Heer; 27. Jan
Baumsteiger; 28. Zjang Partouns, Mariadorp; 29. Pie Custers, Amby of Heer; 30. Zjeng
',34 2e Luitenant
Goessens, Gronsveld; 31. .Custers Amby (? ); 32. korporaa|?; 33.
1.

Sprockel, Heerlen; 35. Kapitein Nulens; 36. Sergeant-

38. Schoenmakers Heer; 39. Jeu Dorée, Maastricht; 40.
Majoor

Rodenhuis; 37. ZjifWarnier;

3e grenswacht, voorheen de Orde-Dienst

O .Dilgefotografeerd begin 1945 op het
terrein van de Zinkwitfabriek te Eijsden. De
A:lagere leden van de O.D. waren met de
Amerikaanse troepen meegetrokken naar
:Jitsland ter bewaking van materieel.
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