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Van de redactie

ln het vorig nummer (29) heeft de redac-
tie op pagina 3 de lezers van "Uit Eijsdens
Verleden" opgewekt -tegen een bedrag van
minimaal f 25,- per jaar - begunstiger te
worden van de Stichting Eijsdens Verleden.
ln enkele nummers van het plaatselijk in-
formatieblad "Binding" werd die opwekking
nog eens herhaald met name voor belang-
stellenden in de geschiedenis van Eijsden
die "Uit Eijsdens Verleden" niet of niet re-
gelmatig onder ogen krijgen. Met veel ge-
noegen kan de redactie hierbij bekend ma-
ken dat haar acties tot resultaat hebben ge-
had dat het aantal begunstigers in het tijdvak
van 1 januari tot1 juni van ditjaargestegen
is van 270 naar 340, een stijging derhalve
van ruim 25%.

Wie het nog niet weet en begunsti-
ger van onze Stichting wil worden, kan daar-
over contact opnemen met haar voorzitter,
R. Huijnen, Cramignonstraat 27, tel. 1563,
haar secretaris, R. Boersma, Kerkstraat 13,
tel. 2324 of haar penningmeester, H. Wij-
nands, Breusterstraat 30, tel. 3712.

Op de voorlaatste pagina van de omslag
van dit nummer 30 zijn het postrekening-
nummer en de vier bankrekeningnummers
van onze Stichting vermeld, die U kunt ge-
bruiken om Uw bijdrage voor het jaar 1985
te voldoen.

Van de heer René Vliegen - geboren Eijs-
denaar, die in het Belgische Kanne woont-
ontving de redactie een reactie op het arti-
kel van Henri P.J. Warnier "De bevrijding
van Eijsden door de Amerikanen" in ons
nummer 27-28 van november 1984. Bij de
foto op pagina 23 (rechts onderaan) staat
als onderschrift "Amerikaanse legerpredi-
kant op het terrein van de Zinkwitfabriek".
De foto betreft echter niet de legerpredi-
kant maar de korporaal Erwin Uhrhammer,
chauffeur van de predikant.

Voorts is in nummer 29- eveneens op pa-
gina 3 - door de redactie medegedeeld dat
in het parochie-archief van Breust-Eijsden
nauwelijks stukken bewaard zijn van om-
streeks 1860 tot 1960. Vrijwel alles uit die
periode is spoorloos. Namens de pastoor
en de overige leden van het kerkbestuur
heeft onze redactie toen een dringend be-
roep gedaan op de lezers van "Uit Eijsdens
Verleden" om dat archiefgedeelte op te
sporen. Op die redactionele oproep is
slechts één reactie binnengekomen, die
echter - tot onze spijt - niet heeft kunnen
leiden tot het beoogde doel. Wij herhalen
dan ook nog eens het slot van onze oproep
in nummer 29:
"Het is werkelijk van groot belang dat deze
stukken alsnog te voorschijn komen. Als U
iets meer weet, geeft U dan even een seintje
aan de pastoor of iemand van Eijsdens Ver-
leden. U bewijst er én de parochie en de
Eijsdense historie een grote dienst meel".

Eijsden, juni 1985.



ln memoriam
Harry Corsius

Nadat in 1975 de Stichting Eijsdens Ver-
leden werd opgericht met onder andere als
doelstelling het bevorderen van het histo-
risch onderzoek van de gemeente Eijsden
en het publiceren van de verkregen gege-
vens, werd al snel duidelijk dat het aantal
bronnen, waaruit geput kon worden om de
Eijsdense historie te beschrijven, een bijna
onmetelijke omvang vertoonden.

Om deze brei van gegevens te bestude-
ren werden werkgroepen gevormd die ieder
één bepaald facet uit de rijke historie onder
handen namen, zoals bijvoorbeeld de werk-
groep Genealogie.

Het is in deze werkgroep dat Harry Cor-
sius een belangrijk aandeel heeft gehad.
Door ziekte in ernstige mate gehinderd in
zijn bewegingsvrijheid bood deze werk-
groep hem de mogelijkheid om thuis in alle
rust een zinvolle hobby te beoefenen waar-
aan hij veel plezier beleefde.

Zijn aandeel binnen de werkgroep Ge-
nealogie was daarin gelegen, dat hij van een
75-tal Eijsdense families al de beschikbare
gegevens van doop-Y trouw-, en overlij-
densdata (enige duizenden) over een pe-
riode van ruim 200 jaar rangschikte per ge-
zin en noteerde op zogenaamde gezins-
kaarten. Een monnikenwerk dat eindeloos
geduld vroeg.

De Stichting Eijsdens Verleden heeftin
de persoon van Harry Corsius een goed-
lachse medewerker verloren die om zijn ge-
trouwe inzet allerwege respect afdwingt.
Dat hij rust in vrede.



Twee wegkruisen

Wegkruisen zijn typerend voor deze streek.
Door vormgeving en plaatsing geven deze
kruisen iets bijzonders aan hun directe om-
geving. Jammer genoeg zijn de kruisen in
deze tijd en zeker op plaatsen waar veel
verkeer is erg kwetsbaar.

Enkele maanden geleden bijvoorbeeld
werd het kruis aan het Stationsplein, bij het
Chinees-Indisch Restaurant, vernield. Wij
laten hierbij van dit kruis enkele foto's zien.
Op de oudste foto kunt u zien dat het kruis
mooi en beschut stond onder een boom en
omgeven door struiken. Op een latere foto
ziet u dat het kruis alleen nog beschermd
werd door struiken. Dan ziet u, nadat in
1974 in het woonhuis, annex kantoor van
de Amrobank, een café-restaurant werd ge-
vestigd, het kruis kaal en zonder enige sfeer
staan, helemaal vrij op de hoek van het ca-
féterras. Op de laatste foto kunt u zien hoe
het kruis er nu bijstaat.



Anders ging het met het wegkruis
(moordkruis'?) bij de kruising van de Caes-
tertstraat en de Kruisstraat ofwel Aon de
Wiette Päölkes. Dit kruis werd begin van dit
jaar van zijn plaats gestoten. Gelukkig werd
het kruis met de mooie sokkel niet bescha-
digd. Op de sokkel is het wapen van de
familie De Geloes afgebeeld en de vermel-
ding AD 1899. Het kruis zelf is gemaakt van
prachtig smeedwerk. Het is bekend dat
eind vorige eeuw veel siersmeedwerk werd
aangebracht aan kasteel Eijsden door de
plaatselijke smid Plusquin. Mogelijk dat
ook het smeedwerk van dit kruis door deze
Eijsdense smid werd gemaakt. Over de
reden tot plaatsing van dit kruis zijn ver-
schillende legenden bekend. Een van deze
legenden treft u bij dit artikel aan en is ge-
schreven door Henri P.J. Warnier.

Graaf de Liedekerke, eigenaar van het
kruis, heeft het kruis onlangs enkele meters
verplaatst. Het staat nu meer van de weg af
heel mooi tussen twee beukenbomen. Op
de foto's kunt u zien hoe het was en zoals
het nu is.

Wat het kruis aan het Stationsplein be-
treft, zou men óók aan verplaatsing kunnen
denken. Het zou al beter zijn wanneer het
kruis iets terug tegen de gevelmuur zou
worden geplaatst. Ook zou men kunnen
overwegen het kruis te verplaatsen naar de
overkant van de straat waar het rustigery is
en de kans op vernieling dus kleiner is.

Een probleem bij het instandhouden en
ook het verplaasten van wegkrulsen is, dat
het vaak niet bekend is wie de eigenaar is
en dat er geen verplichting is tot onderhoud
van de kruisen. Veel gemeenten hebben
een plaatselijke monumentenlijst vastge-
steld waarop dit soort kleine monumentjes
vermeld kunnen worden. Wanneer deze
kruisen op een plaatselijke monumenten-
lijst zijn opgenomen krijgt het gemeente-
bestuur de mogelijkheid om ten aanzien
van het onderhoud en behoud van de weg-
kruisen een beetje sturend op te treden. Het
is jammer dat het college van burgemeester
en wethouders van Eijsden op dit moment
het nut van een plaatselijke monumenten-
verordening niet inziet, zoals het college bij
brief van 1 mei 1985 aan de Stichting Eijs-
dens Verleden liet weten. Gelukkig worden
de meeste wegkrulsen op een keurige
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manier onderhouden door particulieren die
een kruis bij of in de nabijheid van hun
woning hebben staan. De zorg op dit
moment gaat dan ook uit naar de kruisen
die niet onderhouden worden en daardoor
verloren dreigen te gaan.

De Stichting Eijsdens Verleden zal trach-
ten iemand te vinden die genegen is te zor-
gen voor het onderhoud en eventuele res-
tauratie van de in verval geraakte weg-
kruisen in de gemeente Eijsden. We hopen
en verwachten ondertussen dat de ge-
meente in het kader van haar culturele taak
bereid is dit werk op de een of andere
manier te steunen.

René Huijnen.

Foto: Giel Wolfs, 1985.



Een legende rond het "moord-
kruis” aan de "Wiette Päölkes”

Lang, zeer lang geleden, waren er eens
twee mooie meisjes als naaistertjes in
dienst van de grafelijke familie op het kas-
teel Eijsden. Hun werkzaamheden verricht-
ten zij in hoofdzaak in of nabij de linnen-
kamers van het kasteel. Maar op een zo-
merse dag, bij zonneschijn, kon men hen
ook vaak met hun herstelwerkzaamheden
zien zitten in de buurt van de "Wiette Päöl-
kes". Dit is de vijfsprong die gevormd wordt
door de Caestertstraat, de Kruisstraat en de
Kasteellaan.

Het toeval wilde dat beide schonen ver-
liefd werden op een en dezelfde jongeling.
Of deze jongeman ook in dienst was van de
graaf vertelt het verhaal niet, wel dat beide
meisjes, door jaloersheid gedreven, vaak
ruzie hadden over hun geliefde.

Op zo'n zonnige zomerdag waren onze
naaistertjes weer eens met hun herstelwerk
naar buiten getogen. Toen de klok van het
kasteel hen 's avonds huiswaarts riep,
kwamen zij echter niet opdagen. Er werd
destijds nog voor het avondmaal geluid om
de grafelijke familie en het interne perso-
neel aan tafel te noden.

Na het avondmaal, toen het allengs don-
ker werd, waren beide meisjes nog niet
thuis. Men maakte zich ongerust en zette
een zoekaktie op touw. Aan deWiette Päöl-
kes werden zij gevonden, doch levenloos.

Wat had plaats gevonden? De jaloerse
dames hadden weer eens over hun aanbe-
den adonis ruzie gekregen. Deze was zo fel
opgelopen dat zij in woede, metalles watzij
in hun bereik hadden, elkaar te lijf waren
gegaan. En zie, nu bleken de scharen die in
hun bezit waren dodelijke wapens te zijn
geweest. Zij hadden elkaar met de scharen
dusdanige verwondingen toegebracht, dat
toen men hen vond zij reeds door bloedver-
lies overleden waren.

Men heeft de stoffelijke resten begraven.
Waar? Dat wordt niet verteld. Hiermee zou
het verhaal ten einde zijn, ware het niet dat
enige dagen later het bericht bij de graaf
binnen kwam dat er 's avonds een witte ge-
daante aan de Wiette Päölkes ronddoolde.
Aanvankelijk schonk men er geen aan-
dacht aan, maar de praatjes werden hoe
langer hoe hardnekkiger. En al vlug durfde
geen mens meer bij avond of nacht in de
buurt van deze plek te komen. Men was
bang, want het spookte er. Verschillende
personen hadden in hun verbeelding de
"Witte Juffrouw", zo werd het spook
genoemd, gezien. Het verhaal van het
spook werd zo erg, dat de graaf zich
genoodzaakt zag, de paters van Goeëdsdel
(Val Dieu) er bij te halen. Dat beviel de be-
volking wel, want deze paters stonden be-
kend als duivelbezweerders. Men ging
immers met kleine kinderen die door de
duivel bezeten waren en daardoor niet
groeiden of steeds maar huilden, maar
Goeëdsdel om ze door de paters aldaar te
laten "overlezen". Hoe het ook zij, de paters
kwamen, zegenden en overlazen de plek,
maar de witte juffrouw trok er zich niets van
aan en bleef maar spoken. Of de paters nu
het idee hebben geopperd of iemand an-
ders, wij weten het niet, maar de graaf
kreeg de inval om er een kruis(bee|d) te
doen plaatsen en zie... het spook was plot-
seling verdwenen.

Spoedig werd toen de Wiette Päölkes de
plek waar geliefden elkaar ontmoetten en
moeders met hun kroost op zomerdagen
een wijle verpozing zochten.

Dit verhaal, en ook andere, deed in de
eerste helft van deze eeuw de ronde in het
dorp.

Henri P.J. Warnier.



1830-1839. De geschiedenis van het land van
Eijsden uit de tijd dat het Belgisch was
Limburg naar een territoriale eenheid na de
beëindiging van het Ancien Régime in 1794

De periode dat alle zich Limburgers noe-
mende bewoners van de streken aan de
beide oevers van de Maas behoord hebben
tot een territoriale eenheid, naast de cultu-
rele banden die er steeds waren, is maar
een betrekkelijk korte geweest. Als jaartal-
len daarbij moeten genoemd worden 1794
en 1839. ln die periode waren er drie ver-
schillende bewinden: het Franse, het Ne-
derlandse en het Belgische. Overdit laatste
bewind gaat het voornamelijk in dit artikel.
De volgende historische feiten markeren
de komst en het einde van de genoemde
bewindsperioden.

De Franse Tijd (1794-1814)

Op 22 september 1794 begon de belege-
ring van de vesting Maastricht door het
Franse leger onder aanvoering van gene-
raal J.B. Kléber (ten westen van de Maas)
en van generaal J.B. Bernadotte (ten oos-
ten van de Maas). Op 4 november 1794 ca-
pituleerde Maastricht en begon het Franse
bewind.

Als gevolg van het Haags Verdrag van 16
mei 1795 -tussen de Republiek der Zeven
Verenigde Provinciën en de Franse Repu-
bliek- werden onze streken met ingang van
1 oktober 1795 zelfs bij de Franse Repu-
bliek ingelijfd. De Fransen besloten tot de
vorming derdrie departementen van de Ne-
dermaas, de Roer en de Ourthe.

Aan de Franse Tijd in onze streken kwam
een einde op 5 mei 1814, toen Maastricht
door het Franse leger -op bevel van de
nieuwe Franse koning Lodewijk XVlll, op-
volger van de afgezette keizer Napoleon l-
aan de Nederlandse luitenant-generaal Du-
pont werd overgegeven.

Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
(1815-1830)

Door het Congres van Wenen (slotakte
van 9 juni 1815) werd het besluit genomen
dat Nederland en België definitief verenigd
zouden zijn in het nieuwe, Verenigd Ko-
ninkrijk der Nederlanden onder koning

Willem l van het huis van Oranje-Nassau.
Aan dit Verenigd Koninkrijk kwam voor de
begrenzingen, die in 1815 in Wenen waren
overeengekomen, een einde sedert de
gebeurtenissen in Brussel na de opvoering
van de opera " De stomme van Portici” van
de Franse componist E. Auber in de Munt-
schouwburg op 25 augustus 1830, achter-
af bezien het begin van het Koninkrijk
België. Het land van Eijsden behoorde
daartoe tot 1839.

Limburgs bronsgroen eikenhout omstreeks
1830

Over welke periode in de geschiedenis
men ook spreken wil als men het heeft over
het land van Eijsden, het gebied aan of na-
bij de Maas ten zuiden van Maastricht tot
aan de Franse taalgrens, een aantal
gegevens geldt daarbij steeds. We noemen
de voornaamste. De Maas komt in Eijsden
in ons land, stromend van zuid naar noord.
De Maas was verbonden met de geschiede-
nis van Eijsden. Sedert oude tijden was het
een handelsverkeersweg waarover wijn,
steenkolen, kalk, hout, metalen, leien en
Naamse steen als hoofdproducten per plat-
bodemschip naar het noorden werden ver-
voerd. Zout, graan, garens, vis en koloniale
waren werden naar het zuiden gevaren.
Daarnaast leverde de Maas een bestaan op
voor vissers. Een oude, wijze Eijsdenaar
getuigde eens van zijn streekgenoten dat
ze geaard zijn als het edele fruit dat er in
grote hoeveelheden geteeld wordt, met
name de klumpkes: rond, sappig, smake-
lijk, edel, ontluikend in het voorjaarin grote
pracht, feestelijk in de zomer en rijk aan
vrucht in het najaar. Dat was door alle eeu-
wen heen het geval. De fruitproductie rond
1830 werd geschat op 490.000 kg per jaar.
Tijdens de Bronk was het land op zijn op-
perbest, een goede traditie die tot op heden
voortduurt. ln de jaren 1830-1839 was dat
niet anders.

Voor het land van Eijsden gold het beeld
van het 19e eeuwse Limburg zoals het in
het Limburgs volkslied door de Roermon-
denaar Gerard Krekelberg in dichtvorm
werd beschreven en door Henri Tijssen ge-
toondicht: de brede stroom der Maas, weel-

Napo/eon. Fragment
uit een schilderij van
1810 van J.D. Ode-
vaere (1776-1830).
Stadhuis Brugge.
Uit.' Algemene Ge-
schiedenis der Ne-
derlanden, deel Il,
Bussum 1983.



Aankomst van de
prins van Oranje (de
latere koning Wil-
iem l) te Scheve-
ningen op 30 no-
vember 1813. Gravu-
re van Reinier Vin-
keies (1741-1816)
naar Jan Wii/em
Pieneman (1779-
1853). Rijksmuseum
Amsterdam.
Uit: Algemene Ge-
schiedenis der Ne-
derlanden, deel Il,
Bussum 1983.

drig sappig veldgewas, bloemengaard en
beemd en bos, het bronsgroen eikenhout,
de schallende hoorn van de herder, Lim-
burgs dierbaar oord.

Het was een agrarisch bepaalde gemeen-
schap nabij de Maas, met boeren die ge-
wassen teelden op vruchtbare bodem.
Hard werkend verdiende men zijn overi-
gens zeer sobere kost. De dorpsgemeen-
schapzin was groot. De katholieke kerk was
het centrale punt in het dorp en de pastoor
hiervan de middelaar tussen God en de
mensheid. ln 1820 kende Eijsden verder
een hervormde gemeente met 56 leden en
een joodse met 42 leden. Veeteelt was be-
langrijk voor de melk- en vleesproductie.
De geproduceerde mest zorgde voor
vruchtbaarheid van de weiden en het ak- .
kerbouwland. De kijk op de wereld reikte
meestal niet verder dan de kerktoren van
het volgende dorp. Een reis naar Luik ot
Maastricht vormde voor het merendeel van
de bevolking de grootste actieradius.

Limburg als geheel was kleinschalig. De

bevolking van Limburg bedroeg in 1830
307.177 inwoners. verdeeld over de arron-
dissementen Maastricht (126.769), Hasselt
(83.182) en Roermond (97.226). De groot-
ste stad was Maastricht, 22.118 inwoners,
de zesde stad in grootte van de Noordne-
derlandse steden. Het garnizoen was 2.426
manschappen groot. Maastricht was voor
het land van Eijsden het nabije administra-
tieve centrum. Voor zover nodig was dit de
verzorgende stad van het omliggende land.

Kwantitatieve gegevens over het land van
Eijsden omstreeks 1830

Het is mogelijk aan de hand van ambte-
lijke opgaven een overzicht te geven van de
samenstelling van de gemeenten in het
land van Eijsden voor bevolkingsgetallen,
oppervlakte, huizen, vee en nering. De
bronnen hiervoor zijn de gemeentelijke op-
gaven aan het provinciebestuur, de gege-
vens die de Brusselse geograaf en karto-
graaf Philippe Vander Maelen in 1835 pu-
bliceerde in zijn Dictionnaire géographi-
que du Limbourg en de lijsten van patent-
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plichtigen die in 1835 werden opgemaakt,
zich thans bevindend in het Rijksarchief in
Limburg te Maastricht. Ook de gemeente-
atlas van Nederland, deel Xl, Limburg, in
1866 geschreven door J. Kuyper te Leeu-
warden, vermeldt een aantal gegevens. De
volgende opsomming is het resultaat.

Eijsden, 1588 bunders groot, had 1868 in-
woners, 349 huizen, een kerk, een kapel,
drie scholen en het kasteel van graaf C. de
Geloes, de burgemeester. Er zijn twee
brouwerijen, twee distilleerderijen, twee
leerlooierijen, een tabaksverwerkerij, een
stroopmakerij, vijf graanmolens, een olie-
molen, een wolververij en een kaarsenma-
kerij. De molens lagen op de Voer. Als ne-
ringdoenden worden vemeld 28 herber-
giers, 2 herbergiers annex handelaar, 4 mo-
lenaars, 20 winkeliers, 2 likeurstokers, 2
slijters, 1 groothandelaar in goederen, 1 ko-
lenhandelaar, 1 expediteur, 3 graanhande-
laren en 1 apotheker. ln de gemeente be-
vonden zich 160 paarden, 50 veulens, 350
stuks hoornvee, 130 kalveren, 600 schapen
en 500 varkens. De totale belastingsop-
brengst in 1829 wasf 7.179,--. Er waren 29
kiesgerechtigde burgers in 1835. Iedere
dinsdag was marktdag.

Voor Mesch waren de gegevens: 238 in-
woners, 265 bunders oppervlakte, jaarlijk-
se belastingopbrengst f 701,--, 3 kiesge-
rechtigden, 3 herbergiers, 1 molenaar, 1
winkelier, 1 wagenmaker, 1 schoenmaker,
1 kleermaker, 1 brouwer en 1 notaris (G.
Straet). Men telde daar 45 paarden, 14 veu-
lens, 60 stuks hoornvee, 19 kalveren en 68
varkens. Dit alles bij 40 huizen, een kerk,
een brouwerij en een graanmolen. Burge-
meester in 1830 was A. Onclin.

Gronsveld had volgens dezelfde opgave
in 1835 11 kiesgerechtigden. Als nering-
doenden werden geteld 16 herbergiers, 5
broodbakkers, 6 winkeliers, 2 kolenhande-
laren, 1 molenaar, 1 landmeter, 1 kaarsen-
maker en 1 schipper. Burgemeester was
Chr. van den Boorn over een bevolking van
1.241 burgers op een oppervlakte van 1.443
bunders en een belastingsopbrengst van
f 3.364,--. Vander Maelen vermeldt geen
gegevens over Gronsveld en Rijckholt.
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Voor Rijckholt werden vermeld 192 in-
woners, een oppervlakte van 122 bunders,
geen kiesgerechtigden, 3 herbergiers, 1
brouwer, 1 winkelier, 1 broodbakkeren een
belastingsopbrengst vanf 315,--. C.M.J.M.
de Brienen van het kasteel Rijckholt was
burgemeester.

ln St. Geertruid kende men 10 kiesge-
rechtigden. De neringdoenden waren hier
9 herbergiers, 5 hoefsmeden, 4 winkeliers,
1 kleermaker, 7 schoenmakers, 3 wagen-
makers, 1 slager, 1 timmerman, 2 kuipers
en 1 venter. Het aantal inwoners bedroeg
853, de oppervlakte 914 bunders. Burge-
meester was O.J. Roosen, eigenaar-bewo-
ner van de Roosenhof te Bruisterbosch.

Noorbeek had 22 kiesgerechtigden. Er
bestonden daar 7 herbergiers en 5 winke-
liers. Men telde er 110 paarden, 23 veulens,
230 stuks hoornvee, 157 kalveren en 206
varkens. Er was een brouwerij. De bevol-
king van 891 burgers met een belasting-
opbrengst van f 2.067,-- woonde in 169
huizen; er was een kerk, een kapel en een
school. De oppervlakte was 740 bunders.
Burgemeester in 1830 was G.F. Aussems.

ln Mheer was baron F.K.A. de Loë bur-
gemeester van een gemeente van 881 in-
woners op een oppervlakte van 891 bun-
ders en een belastingopbrengst van
f 2.268,--. Erwaren 11 kiesgerechtigden. Er
woonden 8 herbergiers en 4 winkeliers als
neringdoenden. Er stonden 70 woningen,
een kerk, een kasteel en een school.

Enkele bevolkingsaantallen van gemeen-
ten in de omgeving: Heer 1.144 (belasting-
opbrengst f 3.413,--), Cadier en Keer 544
(belastingopbrengstf 683,--), Bemelen 225
(belastingopbrengst f 804,--), Amby 609
(belastingopbrengstf 2.684,--), Margraten
846 (belastingopbrengstf 2.182,--), St. Pie-
ter 633 (belastingopbrengstf 2.307,--).

Er waren in deze jaren enkele verande-
ringen in het grondgebied en de naamge-
ving van de gemeenten in het land van Eijs-
den doorgevoerd. Zo werden bij Koninklijk
besluit van 6 maart 1828, no. 128 de ge-
meenten Eijsden, Breust en Oost opgehe-



ven om plaats te maken voor de nieuwe
gemeenten Eijsden en St. Geertruid. Bij
Koninklijk besluit van 5 augustus 1828, no.
17 gebeurde hetzelfde met de gemeenten
Cadier en Heer & Keer. Dit werden de nieu-
we gemeenten Cadier & Keer en Heer. Op
18 april1827 werd een grenswijziging door-
gevoerd tussen de gemeenten Noorbeek
en ys-Gravenvoeren. Op 21 december 1827
gebeurde dit tussen Breust en Eijsden
enerzijds en Moelingen anderzijds.

Politieke situatie in het land van Eijsden
aan de vooravond van 1830

Spreken over Eijsden anno 1830 kan niet
geschieden zonder in het kort te verwijzen
naar de voorafgaande jaren van het Franse
bewind (sedert 1794) en de vestiging van
het Koninkrijk der Nederlanden onder
koning Willem l van Oranje-Nassau in
1814/1815, na het Congres van Wenen. Zo-
als in geheel Limburg na de komst van de
Franse legers betekende het Franse be-
wind het einde van het feodale tijdperk in
de Nederlanden, tegelijk met de beëindi-
ging van de feodale territoriale versnippe-
ring, die het land van Eijsden ook uitge-
breid gekend had. De practische proble-
men die er door ontstaan waren voor de
processies worden tijdens de Bronk in
Gronsveld respectievelijk Eijsden nog
steeds in herinnering gebracht. Het Franse
bewind bracht een nieuwe departementale
indeling met name de oprichting van het
departement van de Nedermaas (het begin van
het moderne Limburg als een eenheid) en dat
van de Ourthe. ln de nabijheid van de Voer
werden de onderlinge departementale
grenzen uitgezet. Deze grenzen werden in
1814 gehandhaafd, toen het ging om de
vorming van de provincies Limburg en
Luik. Na 1839 zouden deze provinciegren-
zen Rijksgrenzen worden. Omdat de kas-
teelheer van 's-Gravenvoeren bij de Franse
autoriteiten indeling bepleitte bij het de-
partement van de Ourthe, bleef dit gebied
in 1814 tot de provincie Luik behoren. Het
daardoor ontstane taalprobleem zou zich
eerst later manifesteren. Werd in 1815 het
land van Eijsden Limburg, vanaf 1839 zou
Eijsden Nederlands gebied blijven en bij
Withuis grensplaats met douanediensten

worden. De nabij gelegen plaatsen Ber-
neau, Visé en Moelingen zouden voortaan
buitenland, Belgisch gebied zijn.

Staatsieportret van koning Wii/em l (1772-1843),
in 1819 geschilderd door Joseph Pae/inck
(1781-1839), Rijksmuseum Amsterdam.
Uit: Algemene Geschiedenis der Nederlanden,
deel ll, Bussum 1983.
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Limburg onder koning Willem l (1815-1830)

Het bewind van koning Willem l slaagde
er na 1815 niet in zich populairte maken in
het toen, voor het eerst, territoriaal onge-
deeld Limburg. Een uitzondering vormde
het protestantse gedeelte van de bevol-
king, vooral in Maastricht, waar datgedeel-
te niet onbelangrijk was, aangezien onge-
veer de helft van de aanzienlijke kiesge-
rechtigde Maastrichtse families protestants
was. Het bewind van koning Willem l werd
ervaren als een gunstelingensysteem voor
protestantse Hollanders, die met voorbij-
gaan vaak van plaatselijke kanshebbers, de
betere banen verwierven. Hun optreden
werd als zeer autoritair ervaren. De rege-
ring was anti-liberaal. Persvrijheid was
maar zeer beperkt toegestaan. Het belas-
tingstelsel was niet geliefd. Protesten tegen
de gemaalrechten, de zo geheten admodia-
tieheffing, gebaseerd op berekening van
f 1,- per hoofd van de bevolking van een ge-
meente, waren aan de orde van de dag. Ar-
moede kwam bij een zeer grote groep van
de bevolking voor. De oogsten waren in de
jaren 1827 en 1830 slecht geweest en had-
den prijsstijgingen veroorzaakt die met
name bij het minstdraagkrachtige deel van
de bevolking zwaar vielen. Het bewind
deed moeilijk tegenoverde katholieke kerk.
De Nederlandse taalpolitiek viel in de bete-
re kringen slecht. Kortom deze negatieve
gegevens konden door de goede resulta-
ten uit het bewind van koning Willem l niet
goed gemaakt worden. Hoogovenindustrie
in Luik, wegenaanleg tussen Aken en
Maastricht (1825) en de aanleg van de
Zuid-Willemsvaart (1827) bezorgden de
koning geen populariteit. Ook de verbete-
ring van de weg Verviers - Battice - Eijsden -

Gronsveld - Heer - Maastricht (1829) niet.

Bij de gewone bevolking was van dit alles
weinig bekend. Die las weinig en werd door
de dagelijkse beslommeringen van het
werk volledig bezig gehouden. De overheid
was Hollands en dat had een slechte bij-
klank. Bovendien heerste er veel armoede.
Zo naderde augustus 1830 voor het land
van Eijsden onder een politiek gesternte
dat niet anders was dan voor geheel Lim-
burg in deze periode.
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Miniatuur (6 x 4,7 cm.). Constant/n César Fran-
çois Maur Guillaume de Ge/oes (25 sept. 1786-
30 jan. 1861), gehuwd met Marie de Renesse.
Collectie Limburgse Iconografie L.G.O.G.
Foto: G. Hukke/hoven.

Na 25 augustus 1830

De berichten over de gebeurtenissen in
Brussel van 25 augustus 1830 werden in
Eijsden spoedig bekend via postkoetsbe-
richten uit Maastricht. Een week na datum
trouwens was dit nieuws in geheel Zuid-
Limburg op de oostelijke Maasoever be-
kend. ln Limburg wachtte men de gebeur-
tenissen min of meer gelaten af. Brussel be-
vond zich "ver van het bed". ln het nabije
Maastricht en het wat verder afgelegen
Luik bevonden zich Nederlandse garnizoe-
nen, die zich slechts op enkele uren loop-
afstand van Eijsden en de overige gemeen-
ten van het land van Eijsden bevonden.
Generaal G. von Heldring versterkte de ver-
dediging van Maastricht door kanonnen op
de walmuren te plaatsen en de bezetting
van het fort St. Pieter en het fort koning
Willem l zwaarder te bemannen. Spoedig
bleek dat het Maastrichtse garnizoen
geenszins betrouwbaar was voor het Ne-
derlandse gezag. Desertie was daar aan de
orde van de dag. iedere marktdag leverde
nieuws op voor de omgeving van de stad.



Volgens de Limburgse gouverneur M. de
Beeckman de Libersart vielen de te vrezen
reacties in Limburg op de gebeurtenissen
in Brussel en kort daarna ook in Luik onder
leiding van graaf E. d'Oultremont in feite
erg mee. Men wachtte af. Veel goeds was
evenwel ook niet te verwachten. Voor de
ontwikkelingen in Eijsden bleek bezorgd-
heid te bestaan. Op 19 september 1830 wer-
den in Maastricht rond Eijsden schoten ge-
hoord. Burgemeester graaf C. de Geloes
van Eijsden, die om opheldering werd ver-
zocht, kon de autoriteiten in Maastricht
echter gerust stellen. ln Eijsden immers
was op die bewuste dag mgr. C.R.A. van
Bommel, bisschop van Luik, op bezoek ge-
weest om de vele jaren achterstallige H.
Vormseis toe te dienen. Men had ter ere van
de bisschop de traditionele kamers ge-
schoten. Maar matig tevreden over deze
verontschuldiging ontving de gemeente
Eijsden een berisping.

ln het land van Eijsden moest men zich
voorzichtig gedragen met het oog op de
Nederlandse garnizoenen in Maastricht en
Luik. ln Maastricht nam op 14 september
1830 luitenant-generaal B.C.J. Dibbets het
commando over. Deze vestingcomman-
dant toonde zich nadrukkelijk trouw aan
zijn koning. Hij zond patrouilles uit in de
omgeving als machtsvertoon. Via een ver-
klikkerssysteem hield hij zich op de hoogte
van wat in de omgeving geschiedde.
Gemeld werd dat op vele plaatsen afstandi-
Gemeld werd dat op vele plaatsen opstan-
dige pamfletten verspreid waren en dat met
name in herbergen anti-Hollandse taal ge-
bezigd was en "Leve de Potter" geroepen
werd ten gunste van het lid van de opposi-
tie, dat opgenomen was in het Voorlopig
Bewind in Brussel. Er was onrust in de
streek omdat arbeiders uit Verviers, na in
de wolfabrieken tot opstand te zijn geko-
men, plunderend de omgeving waren inge-
trokken.

Een andere nare bijkomstigheid was dat
het douanepersoneel te Henri Chapelle zijn
taak verzaakte, hetgeen ineens grote hoe-
veelheden Duits graan op de markten
bracht, zonder dat daarover invoergelden
waren betaald. Niet onbekend bleef dat er

uit Luik grote aantallen vrijwilligers en ook
vanuit Maastricht een aantal op weg ge-
gaan waren naar Brussel, waar de Neder-
landse legers evenmin als in het gehele zui-
den de situatie niet meer meester waren.

De vesting Maastricht werd in staat van
oorlog gebracht op 1 oktober 1830. Op 4
oktober 1830 werd de staat van beleg afge-
kondigd. De vaart van de marktschepen
naar Luik werd gestaakt en de burgerij van
Maastricht werd gedwongen voorraden in
te slaan voor tenminste zes weken. De in-
sluiting van de Citadel in Luik, de mislukte
ontzettingspoging vanuit Maastricht einde
september 1830 en de val van Luik op 6 ok-
tober 1830 bleven niet onbekend. Het Hol-
landse gezag stond op punt van vallen. Het
wachten was nu nog slechts op de uiteinde-
lijke ontwikkelingen in Maastricht. De
spoedige val van deze vesting werd alge-
meen verwacht. De opstand tegen het Ne-
derlandse gezag in Maastricht werd binnen
de vesting voorbereid door de destijdse
provinciale commandant luitenant-gene-
raal N.J. Daine met een aantal medeplich-
tigen. Buiten Maastricht was leiderCharles
de Brouckère, lid van de Tweede Kamer,
oud-commandant van de Stedelijke Schut-
terij van Maastricht en zoon van de Lim-
burgse gouverneur, die later in Belgische
dienst minister werd en sinds 1848 burge-
meester van Brussel was tot zijn dood in
1860. Deze wachtte aan de Tongersepoort
op 18 oktober 1830 tevergeefs met een
groot aantal geworven vrijwilligers op het
beginsignaal van de opstand binnen de
vesting.

De voor Maastricht beslissende 18 oktober
1830

Het uitblijven van het begin van de
opstand van Maastricht, dat na overleg in
diep geheim op 18 oktober 1830 om 18.00
uur was bepaald, had voor Maastrichten de
directe omgeving grote gevolgen. Wat was
gebeurd? Waarom moesten achteraf be-
zien Charles de Brouckère en de zijnen te-
vergeefs wachten terwijl de afspraken en
plannen toch zeer gedetailleerd waren uit-
gewerkt, zodanig zelfs dat het slagen van
de operatie nagenoeg zeker was? De
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commandanten van de opstand in Maas-
tricht hadden voldoende reden om door
uitstel onnodig bloedvergieten te voorko-
men. Op 18 oktober was in de loop van de
dag per post de inhoud bekend geworden
van de proclamatie, die de Nederlandse
kroonprins, de latere koning Willem ll, twee
dagen tevoren te Antwerpen had uitgege-
ven meteen strekking, die voor Noord-Ne-
derland geheel nieuw was: “Kiest vrijelijk
een Nationaal Congres; ik stel mij in de pro-
vinciën, waarover mijn bestuur zich uit-
strekt, aan het hoofd van de beweging wel-
ke U geleidt tot een nieuwe staat, waarvan
de nationaliteit de macht zal uitmaken; zie
daar de taal van hem, die voor de onafhan-
kelijkheid van Uw land zijn bloed vergoot".
Kon het duidelijker gezegd worden? Men
besloot- dat leek wijs en menselijk -tot uit-
stel. Twee dagen daarna was het voor
Maastricht te laat. De koning distancieerde
zich van de plannen van zijn "geliefde"
zoon.

Na het uitstel lekte het beraamde verraad uit.
Vestingcommandant Dibbets beval de troepen
binnen de kazernes te blijven. De mede-
plichtigen konden nu alleen nog maar het
hazepad kiezen. Dat deden zij. Luitenant-
generaal N.J. Daine liep over naar het Voor-
lopig Bewind in Brussel en werd als com-
mandant aangesteld van het nieuw te
vormen Maasleger. Hij koos als stad voor
zijn kwartier Tongeren. Het werden in
Maastricht de dagen van het veldheersge-
luk waarop luitenant-generaal Dibbets on-
der spannende omstandigheden de vesting
Maastricht in Nederlandse handen wist te
behouden. Terwijl hij zeker de helftvan zijn
garnizoen door desertie verloor, arriveer-
den uit het zuiden na de val van de vestin-
gen Bergen, Dinant, Namen en Luik in ge-
deelten zo veel betrouwbare Noordneder-
landse militairen dat hij de gelederen in
Maastricht weer voldoende kon aanvullen.

De wapenstilstand

De grote mogendheden Groot Brittanië,
Pruisen, Oostenrijk, Rusland en Frankrijk,
die zich op verzoek van koning Willem l met
de Nederlands-Belgische kwestie gingen
bemoeien, daartoe in staat omdat ze in die
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Olieverf op doek (100 x 79 cm.). Franciscus Ca-
rolus Antonius de Loë-lmstenraedti22 /uni 7789
-17 juni 7838), gehuwd met Eugenia Maria L.
gravin de Marchant et d'Ansembourg.
Collectie Limburgse lconografie L.G.O.G.
Foto: G. Hukkelhoven

dagen te Londen bijeen waren ter bespre-
king van de Griekse kwestie, besloten op 1
november 1830 tot de afkondiging van de
wapenstilstand op basis van de status-quo.
Voor de vesting Maastricht en het nabij ge-
legen St. Pieter betekende dit behoud voor
het noorden. Het overige deel van Limburg
viel van 1830 tot 1839 in zijn geheel onder
Belgisch bewind.

Het Voorlopig Bewind uit Brussel in Lim-
burg gevestigd in oktober 1830

ln dezelfde maand dat tegelijk met de val
van de vesting Maastricht de overgang van
de stad naar het Voorlopig Bewind in Brus-
sel verwacht werd, manifesteerde het nieu-



we bewind zich als zodanig te Hasselt, waar als
eerst benoemde gouverneur voor de provincie
Limburg, baron F.K.A. de Loë, oud-officier
in Staatse dienst en burgemeester van de
gemeente Mheer, alle Limburgse gemeen-
tebesturen op 23 oktober opriep het gezag
van het Voorlopig Bewind te erkennen. Met
uitzondering van Maastricht en St. Pieter,
waar dit onmogelijk was, voldeden alle
Limburgse gemeentebesturen aan dit ver-
zoek, dus ook in het land van Eijsden. Vanaf
25 oktober 1830 werd de gemeentecorres-
pondentie van Eijsden met Hasselt ge-
voerd. Er werd een burgerwacht opgericht.
Zonder formele problemen ging men over
naar het nieuwe Belgische bewind. Na de
val van Venlo op 11 november 1830 volgden
ook de laatst overgebleven gemeenten in
het noorden van Limburg.

De Maasstreek militair operatieterrein

Het werd een bijzonder merkwaardige si-
tuatie. Maastricht was in staat van beleg.
De stad mocht zonder vergunning door
niemand bezocht worden. Mensen uit de
omgeving mochten alleen nog maar de
stad bezoeken als zij goederen aanvoer-
den, vooral levensmiddelen. Uitvoer uit de
stad werd volledig stop gezet. Niemand,
behalve weggezonden staatsgevaarlijke
elementen, mocht de stad verlaten. De
Maasvaart werd gestremd door het plaat-
sen van balken onder de doorgangen van
de Maasbrug. ln het najaar van 1830 en de
winter van 1830/1831 werden Maastrichten
de omgeving van de stad frontgebied.

De wapenstilstand, door de grote mo-
gendheden afgekondigd op 1 november
1830, werd niet meteen allerwegen geres-
pecteerd. Aan de Belgische zijde hoopte
men toch nog Maastrichtte verwerven, het-
zij bij verrassing hetzij aan de onderhande-
lingstafel na betaling van een afkoopsom
voor de overdracht. Allerlei vrijgekomen
vrijwilligersgroepen werden naar de streek
rond Maastricht overgebracht, tot ergernis
van het militair commando in Maastricht.
Dat zond daartegenin regelmatig als
machtsvertoon gewapende patrouilles uit
onder commando van kapitein J. Duykers.
Die brachten er de schrik bij de bevolking

behoorlijk in. Zo mogelijk lichtten zij de ge-
meentekassen. Op 9 november 1830 ver-
schenen zij in Gronsveld en Eijsden, ruim
een week na de wapenstilstandsafkondi-
ging. Op 2 december 1830 nog eens. De
Belgische vrijkorpsen hoopten Maastricht
in te sluiten en zo mogelijk bij verrassing in
te nemen. Op 19 november 1830 verscheen
de Belgische generaal-majoor Leboutte
voor de stad om over overgave te onder-
handelen. Dit werd afgewezen. Rond Kerst-
mis werd de post naar Aken, de laatste
overgebleven vrije verbinding van Maas-
tricht met de niet-vijandelijke buitenwe-
reld, te Gulpen afgesneden. Ook de markt-
aanvoer van buitenaf werd verhinderd. Op
20, 25 en 30 december 1830 stonden Bel-
gische troepen voor Maastricht aan de zijde
van de Wyckerpoort. Mede omdat het hun
aan zware bewapening ontbrak sorteerde
dit geen effect. De aanvallers werden door
middel van uitvallen zonder moeite verdre-
ven.

De niet gewettigde voortzetting van deze
vijandelijkheden irriteerde de grote mo-
gendheden bijzonder. De wapenstilstands-
afkondiging werd herhaald door Protocol
no. 9 d.d. 9januari, Protocol no. 10 d.d. 18
januari en Protocol no. 16 d.d. 8 februari
1831. Lord Ponsonby en de Franse graaf
Bresson overtuigden zich er van op 27 fe-
bruari 1831 dat rond Maastricht eindelijk
wapenstilstand heerste. Daar was o.a. de
Nederlandse vergeldingsaanval op het kas-
teel Caestert op de St. Pietersberg aan
vooraf gegaan. Toch werd het in maart
1831 nog nodig geacht door de grote mo-
gendheden de commissarissen Abercrom-
bie en C. White uit te zenden voor een na-
dere controle. Het werd een nare winter
1830/31 voor het land van Eijsden, niet
alleen omdat de Maas weer eens buiten de
oevers trad en het bovendien bitter koud
werd.

Militaire legeringen: de Kozakken aan de
Maas

Het oud jaar 1830 liep in het land van Eijs-
den anders af dan op 25 augustus te voor-
zien was geweest. ln de plaats van de ver-
wachte val van Maastricht en een nieuwe



Een afvaardiging van het Nationaal Congres
biedt Leopold van Saksen-Coburg de Belgische
kroon aan. Het Congres had daartoe op 4 juni
1831 een beslissing genomen. Litho van De
Donker. Koninklijke Bibliotheek, Brussel.
Uit.' Algemene Geschiedenis der Nederlanden,
deel ll, Bussum 1983.
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periode onder een ander bewind was de
kweiling gevolgd door militaire inkwartie-
ringen. De variatie hiervan zou groot wor-
den. Het meest berucht werd de brigade
"La victorieuse", onder commando van ge-
neraal A.F. Mellinet. Na de gevechten in
Brussel, Luik en Antwerpen werd deze
troepenmacht aan het Maasleger van gene-
raal Daine toegevoegd. De aanwezigheid
van deze vrijwilligers werd een gruwel voor
de streek, die bij de boeren het aanvanke-
lijk gevoel voor patriotisme, zo dit er al ver-
toond was, snel deed verdwijnen. Het was
eerder het schuim dan het kruim van de na-
tie dat bij de bevolking werd lngekwartlerd.

Het ontbrak de vrijwilligers aan nage-
noeg alles. De bewapening was onvoldoen-
de, de kleding slecht, vervoer moest wor-
den gevorderd bij de boeren. Voedsel ont-

brak en moest door de gemeenten worden
geleverd. De legering van de manschappen
op hooizolders en in schuren was ellendig,
zeker tijdens de felle koude. Discipline ont-
brak, insubordinatie was schering en inslag.
De bevolking werd brutaal benaderd,
schietpartijen vonden regelmatig plaats,
dronkenschap verdreef de verveling. ln de
herbergen werd gedronken en niet betaald.
Kortom het verblijf van de vrijwilligerskorp-
sen betekende een onafgebroken brok
overlast. Commandant ter plaatse werd de
uit Sittard afkomstige grondeigenaar, de
voor het Nederlands leger gepasseerde
oud-officier C.J.M. Tilly. Hij sloeg zijn
hoofdkwartier op in kasteel Eijsden van
graaf C. de Geloes.

ln het archief van de gemeente Eijsden
bevindt zich de brief d.d. 18 februari 1831
van het gemeentebestuur aan de nieuwe
districtscommissaris, de oud-provinciale
ambtenaar L.A. van de Weyer met de
volgende gegevens. Sedert 28 november
1830 bevonden zich in Eijsden 225 man-
schappen en 5 paarden bij een bevolking
van 954 inwoners. Op 17 december was
daar nog een niet genoemd aantal sol-
daten bijgekomen van de Compagnie Ti-
railleurs Maestrichtois et Liégeois, die rond
de jaarwisseling 1830/1831 offensieve be-
wegingen uitvoerden in de richting van de
vesting Maastricht aan de zijde van Wyck.
Oost moest op een bevolking van 311 in-
woners 35 soldaten van dit vrijkorps huis-
vesten. Maarland moest met zijn 214 inwo-
ners in februari 1831 het aantal manschap-
pen ter inkwartierihg vergroten van 67 naar
107. Breust huisvestte in maart 1831 144
manschappen van het Legion Belge de
Londres.

Gouverneur baron F.K.A. de Loë kon in
zijn correspondentie met Brussel voor dit
korps geen betere kwalificatie bedenken
dan "C'est un corps de brigands". Voor de
ergste overlast zorgden de wevers uit de
streek van Doornik. Deze in wezen arme
drommels, die reeds geruime tijd vóór1830
zonder werk geweest waren, zochten hun
heil in vrijwilligerskorpsen. Oud onbeha-
gen werd afgereageerd. De burgerbevol-
king heeft het geweten! Wat de leveringen



aan het leger betekenden vermeldt de cor-
respondentie van Meerssen (vergelijkbaar
met Eijsden) op 31 december 1830. Toen
moest deze gemeente zorgdragen voor de
levering van een koe van 300 ponden, 14
schapen, 50 pond boter en 25 mud aard-
appelen. Op andere dagen werden hoe-
veelheden hooi, bier, spek, jenever, kleding
en schoeisel gevorderd. Verder moesten de
boeren er maar voor zorgen beurtelings
gedurende vier dagen een viertal paarden
met karren te leveren.

Toen de situatie in februari 1831 niet
meer te harden viel kwam Charles Rogier,
lid van het Voorlopig Bewind, op verzoek
van gouverneur baron de Loë naar Limburg
om ter plaatse in Rekem met de ontstemde
burgemeesters van Amby, Bemelen, Berg
en Terblijt, Borgharen, ltteren, Meerssen,
Ulestraten, Beek, Schimmert, Hulsberg en
Eijsden te overleggen en daarna met de mi-
litaire commandanten. Het baatte weinig
alleen werd kolonel A.F. Mellinet, beschul-
digd van omkoperij en heulen metde vijand
in Maastricht, op 14 maart 1831 gevanke-
lijk afgevoerd en in Brussel in de gevange-
nis gezet. Op 10 juni 1831 gebood gou-
verneur baron de Loë de gemeentebestu-
ren niets meer te betalen als dit in naam van
Mellinet of Daine werd geëist.

Het land van Eijsden was niet de enige
getroffen streek. Behalve de reeds hier-
voren vermelde gemeenten ten noorden
van Maastricht werden dezelfde klachten
vernomen in de dorpen Karine, Caestert,
Caberg, Smeermaas, Lanaken, Veldwezelt,
Pietersheim, Herderen, Waltwilder en Hocht.
Overstromingen van de Maas vergrootten
de ellende, die behalve voor de plaatselijke
bevolking ook - dit moet erkend worden -

voor de vrijwilligerskorpsen groot was. Op
27juni1831 waren - tot ongenoegen van de
inwoners - nog steeds 135 militairen in Eijs-
den ingekwartierd.

Een moeilijk jaar 1831

Op 8 juni 1831 volgde B. Troquaij, land-
bouwer en molenaar op de Breustermolen
in Hoog-Caestert, graaf C. de Geloes, die
nagenoeg voortdurend sedert oktober 1 830

afwezig was geweest, op als burgemeester
van Eijsden.
B. Troquaij (toen 46jaar) werd door de ver-
gadering van notabelen (38 aanwezigen)
van Eijsden van 7 mei 1831 met de krappe
meerderheid van 19 tegen 18 stemmen tot
burgemeester verkozen boven de koopman
J.E. Piters. Sinds 27ju|i 1824 was Fr. H. van
Haeren toen gemeentesecretaris van Eijs-
den. Als gevolg van de inwerktreding van
de Belgische gemeentewet van 30 maart
1836 moesten in dat jaar voor alle Belgi-
sche gemeenten door Leopold, eerste ko-
ning der Belgen, nieuwe burgemeesters
worden benoemd.

Voor Eijsden werd dat de eerste schepe-
ne J.N. Lambert, die daartoe bij Koninklijk
besluit van 14 oktober1836 werd benoemd.
J. N. Lambert was de laatste burgemeester
van de per 18 oktober 1828 opgeheven ge-
meente Breust. Sindsdien was hij wethou-
der (toenmaals achtereenvolgens geheten
assessor en schepene) van de per 18 okto-
ber 1828 nieuw gevormde gemeente Eijs-
den.

Het probleem van de inkwartieringen
was niet het enige dat op de bevolking af-
kwam. De Belgische politieke onzekerheid
was even naar. De benoeming van een re-
gent, de moeizame keuze van een koning,
welke keuze in de persoon van Leopold van
Saksen-Coburg eerst in juli 1831 tot stand
kwam, het Verdrag der XVlll Artikelen van
Londen d.d. 26juni 1831 en de Tiendaagse
Veldtocht (2-12 augustus 1831), het waren
steeds verrassingen, respectievelijk teleur-
stellingen.

Pruisen wenste de rechter Maasoever
niet aan België te laten, omdat het in het
nieuwe België niets meer of minderzag dan
een Franse liberale marionettenstaat, die
uit vrees voor verlies van het pas door Prui-
sen verworven Rijnland, in Limburg niet
mocht doordringen tot aan de Pruisische
grenzen. De Belgische diplomaat C. le Hon,
die zich bij de Franse diplomaten (waaron-
der minister H. Sébastiani) inspande om
geheel Limburg voor het nieuwe België te
verwerven, moest constateren dat Pruisen
(minister von Bülow) geen Belgische rech-
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ter Maasoever in Limburg wenste toe te
staan. Engeland (Lord Palmerston) durfde
Pruisen daarin niet af te vallen. Het zou
even dwaas geweest zijn, zo stelde hij, om
bijvoorbeeld Aken of Lille op te eisen voor
België. Op deze wijze werd in feite door de
grote mogendheden voor de gehele rech-
ter Maasoever inclusief het land van Eijs-
den beslist dat het in Nederlands bezitzou
blijven. ln geheel Limburg werd dit als te-
leurstellend ervaren. Het was voor België
echter de politieke realiteit, op het moment
reeds dat de Tiendaagse Veldtocht op 2
augustus 1831 begon.

ln Eijsden kwam op 5 augustus een schip
aan met 27 kisten, bevattende 797 gewe-
ren. Helaas een groot deel ervan defect.
Burgemeester Troquaij vroeg deze wapens
uit veiligheidsoverwegingen naar Valken-
burg te laten overbrengen op het erf van
Mej. Collard. Dit was een verstandig be-
sluit. Toen de Belgische legereenheid op 9
augustus 1831 onder generaal-majoor l.
van Boecop vanuit Maastricht een succes-
volle uitval in de richting van Tongeren on-
dernam zond luitenant-generaal Dibbets
patrouilles uit om de omgeving te contro-
leren en opnieuw schrik in te boezemen. De
Tiendaagse Veldtocht betekende voor Lim-
burg een periode van dolle dagen, vol on-
zekerheid. Het ingrijpen van het Franse
leger onder maarschalk Gérard hestelde de
orde. Door dit ingrijpen op last van de grote
mogendheden bleef de jonge Belgische
Staat op de been, zij het met aanzienlijk ge-
zichtsverlies.

Politiek volgde op 15 oktober 1831 het
Verdrag der XXlV Artikelen van Londen,
welk Verdrag de rechter Maasoever even-
eens bij een Nederlands Limburg voegde.
Koning Willem l weigerde voorshands dit
besluit te aanvaarden; hij hoopte politiek
meer winst te behalen. Koppig volhardde
hij, zo heet het in de beschrijvingen. Hij
hield het vol tot 1838, toen zijn politiek geen
voordeliger regelingen had bereikt en de
financiële consequenties voor Nederland
hem tot andere inzichten dwongen. Vanaf
1831 waren - daar hielden de grote mo-
gendheden zich ook aan - de politieke kaar-
ten definitief geschud. Zoals in 1814/1815

werd ook nu niet naar de mening van de be-
volking gevraagd. 168.000 Limburgers, de
helft, zouden in 1839 Nederlander blijven;
de andere 168.000 werden ingedeeld bij
België. Voor de bewoners van de rechter
Maasoever werden sedert 1831 politieke
rust en onpartijdigheid een zaak van be-
lang, ongeacht of de afloop voor Nederland
dan wel voor België voordelig zou zijn.

Districtscommissaris L.A. van de Weyer
te Valkenburg meldde dat de bevolking op
de gehele rechter Maasoever met graagte
de ontwikkelingen in 1830 en de nieuwe or-
de had omarmd. De algemene sfeer voor de
Belgische zaak was gunstig. De nabijheid
van het garnizoen van Maastricht echter
noopte de bevolking in de directe omge-
ving van circa 15 km rond deze vesting
voorzichtig te zijn. Gouverneur J. Fr. Hen-
nequin in Hasselt, v.m. burgemeester-
schepene van Maastricht (1819-1821), ver-
meldde op 1 december 1833 aan het Minis-
terie van Binnelandse zaken te Brussel
"de vreedzame aard van de Limburgse be-
volking en haar vermogen om zich aan te
passen aan de opgelegde wetten". Wat
moest men uiteindelijk doen sinds de grote
mogendheden terzake van de gebiedsver-
deling van de provincie Limburg zowel in
het Verdrag van de XVlll als in dat van de
XXlV Artikelen bijzonder duidelijk waren? ln
Eijsden en omgeving zullen de nare erva-
ringen uit de winter 1830/1831 zeker een
bijdrage tot de politieke verdraagzaamheid
en onverschilligheid geleverd hebben. Het
gewone leven hernam zijn loop. Een perio-
de van afwachten brak aan na 1831. Het
enige voordeel, dat Eijsden voorlopig aan
de insluiting van Maastricht overhield, was
dat de graan- en veemarkten drukker be-
zocht werden. Eijsden verwierf in 1832 zelfs
het recht op drie jaarmarkten.



Moeilijke jaren voor de Maas-
streek in de nabijheid van de
ingesloten vesting Maastricht
tussen 1830 en 1839

Eijsden trefpunt van orangisten

Lange tijd is in kringen rond koning Wil-
lem l de hoop gekoesterd dat België nood-
gedwongen door economische problemen
alsnog zou opteren voor een koningschap
van het Huis van Oranje-Nassau. Dit stre-
ven is het orangisme in België genoemd na
1830. Met name werd gehoopt dat Gentse
en Luikse industriëlen en de adel deze be-
weging zouden entameren. Gehoopt werd
op onder andere de hulp van de overtuigde
orangist John Cockerill, de grote fabrikant
voor de bouw van stoommachines te Se-
raing. Naarmate de periode van het
gewapend ingrijpen naderde (de Tien-
daagse Veldtocht) werden de partijgangers
hoopvoller en actiever. Vanuit Maastricht
liepen geheime berichtlijnen naar het Luik-
se. De agenten troffen elkaar in Eijsden bij
enkele daar woonachtige Joodse families.
Daar werden de gegevens over de ontwik-
kelingen van het orangisme in het Luikse
uitgewisseld. Na het ingrijpen van de Fran-
sen in 1831 waren de reële kansen voor het
orangisme in het zuiden voorbij. Het stoel-
de niet op brede lagen van de bevolking. De
beweging was bovendien bij de Belgische
overheden niet onopgemerkt gebleven.

De Venlose maatschappij

De afsluiting van de Maasbrug in Maas-
tricht bracht de kolenhandel in Noord-Lim-
burg in problemen. Over de Maas passeer-
den regelmatig scheepsladingen vette
Luikse kolen, die door handelaren in Roer-
mond eri Venlo waren besteld voor kolen-
voorziening van die steden en hun omge-
ving, maar ook voor export naar de nabij
gelegen plaatsen in Pruisen zoals Kalden-
kirchen en Erkelenz.

Toen de vestingcommandant van Maas-
tricht de Maasvaart blokkeerde vreesden
de gemeentebesturen van Roermond en
Venlo voor de bevolking een noodsituatie
en verboden de export van de bij de han-
delaren aanwezige kolenvoorraden. Na de
winter van 1830/1831 waren de voorraden
nagenoeg opgebruikt. Versoepeling van de
doorlaat van schepen in Maastricht viel niet
te verwachten. Op 14 december 1831 werd
een schip, dat de blokkade probeerde te

doorbreken, beschoten, hetgeen een dek-
knecht het leven kostte. De Venlose hande-
laren gingen niet bij de pakken neerzitten.
H. Goossens, J. van Liebergen, L. Wolters,
H.D. Verwins en J. Gudde wendden zich op
28 januari 1831 tot gouverneur baron de
Loë in Hasselt om opheffing van het export-
verbod naar Pruisen te bewerkstelligen. Zij
zouden kunnen zorgen voor voldoende
voorraadvorming van kolen.

ln oktober 1830 vormden zij een gezamen-
lijke maatschappij in Eijsden. Daar werden
nabij het kasteel de Luikse kolen in karren
overgeladen en van daaruit over landwe-
gen via Rijckholt, Gronsveld, Amby en Lim-
mel om Maastricht heen vervoerd naar de
kade van Voelwammes te Borgharen of
naar Bunde. Het gemeentebestuur van
Eijsden schatte in 1832 dat aldus in twee
jaar tijd 4 miljoen kg steenkolen uit Luik
werden aangevoerd, waarvan circa 10
procent in Eijsden en omgeving werd
verkocht. Het overige gedeelte werd verder
vervoerd naar het noorden. De wegen in
Eijsden en Borgharen waren op ditvervoer
niet berekend. Graaf C. de Geloes protes-
teerde tegen de beschadiging van zijn
privé-wegen tussen Oost en Breust. Hij ver-
hinderde verder vervoer door een privé-
paal in de grond aan te brengen die de
doorgang blokkeerde.

Het werd een slepende affaire, waaraan
eerst een einde kwam toen op de Maas in
juni 1833 weer vrije doortocht moest wor-
den toegestaan als gevolg van de onder-
handelingen, die enkele maanden later
leidden tot de Conventie van Zonhoven, ten
noorden van Hasselt, het eerste verdrag dat
tussen Nederland en België gesloten werd.
Het handelde over de Maasvaart en de af-
lossing van het garnizoen in Maastricht.
Het waren echter niet de enige problemen.

Douaneproblemen rond Maastricht

Behalve de politieke speling van het lot
had de Limburgse Maasstreek in de
omgeving van Maastricht ook nog te ma-
ken met een niet voorzien technisch pro-
bleem: het gegeven dat de vesting Maas-
tricht Nederlands was gebleven temidden
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van een gebied dat voorlopig via Tongeren
en Hasselt werd geadministreerd door de
regering in Brussel. Maastricht, zo oordeel-
de het Ministerie van Financiën in Brussel,
was te beschouwen als een deel van België
dat nog bezet was door Nederlandse troe-
pen.

Tussen Maastricht en het omliggende
land ontstonden dientengevolge douane-
problemen. Er ontstonden voor België aan-
merkelijke prijsverschillen in allerlei goe-
deren, omdat deze vanuit Maastricht
zonder invoerrechten naar België konden
worden verkocht. Om in de ontstane pro-
blematiek te voorzien werd op 30 januari
1832 een Belgisch koninklijk besluit uitge-
vaardigd dat de status van Maastricht als
een "territoire réservé" regelde. Maastricht
werd door dat besluit in feite een stuk bui-
tenland voor België, onderworpen aan de
nationaal geldende invoerwetten van dou-
ane en accijnzen. Ter bewaking van
Maastricht werden douanekantoren inge-
richt in Rekem, Riemst, Lixhe en Bemelen.
Kort daarna kwamen daar Veldwezelt,
Berg, Keer en Gronsveld bij. Voor het stra-
tegisch rayon werd 3000 meter gerekend
vanaf het uiterste punt van de vesting. Men
kwam een niemandsland overeen van 5500
meter, een afstand die in 1832 zelfs tot 10
km werd vergroot. Er werd een grenspaal
geplaatst bij het huis Trois Petits Hommes
in Heer aan de weg naar Aken.

Dit zou een begin worden van een leven-
dige smokkelhandel, het grootste pro-
bleem voor de Belgische overheid rond
Maastricht na 1831. ln een streek van 10km
vrij gebied rond Maastricht viel geen af-
doende douanecontrole uit te voeren. ln
de dorpen Amby, Heer, Heugem, Grons-
veld, Rijckholt, Caberg en Smeermaas wer-
den vele schuren en stallen opslagplaatsen
van smokkelwaar. Een en ander werd nog
verergerd door het feit dat Maastricht een
goedkoopte-eiland werd. Zout, suiker en
gedistilleerd als lading op de rug buiten
Maastricht gesmokkeld zonder douane-
rechten te betalen, werden voor de
gewone man interessante zaken, die
aanvankelijk gemakkelijk in de omgeving
van Maastricht binnen het rayon van 10 km
konden verhandeld worden. De Belgische
regering vergrootte in enkelejaren het aan-
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tal douanebeambten van 20 naar 115. Deze
kregen het probleem van de smokkel niet
onder de knie. Tegen de voorschriften in
drongen zij tot binnen de straal van 10 km
rond Maastricht door om in te grijpen. Zij
zetten regelmatig hinderlagen op. Het hielp
allemaal weinig. De smokkelhandel werd
steeds beter georganiseerd. Er vond hier en
daar zelfs bendevorming plaats, waaruit
eenvoudige werklieden en landarbeiders
aanzienlijke inkomsten verwierven. De
bende zond in afspraak slachtoffers voor-
uit voor de douane als afleidingsmanoeu-
vre. Op het moment dat de douaniers pro-
ces-verbaal opmaakten passeerde de hoofd-
buit (suiker, zout of gedistilleerd) langs een
andere weg.

ln 1837 kwam het nabij Valkenburg tot
een gewapend treffen tussen een smokkel-
bende en de douane. Als gevolg van de be-
schieting die plaats vond vielen twee doden
en een groot aantal gewonden. De plaatse-
lijke overheid sprak van een gesel voor de
streek. Het vertroebelde de sfeer onder de
bevolking, ook in het land van Eijsden. De
kleine man verteerde het verdiende geld
vaak in de herberg, hetgeen de dronken-
schap ter plaatse vergrootte. Het garzioen
van Maastricht zond patrouilles uit om de
Belgische douaniers buiten het vrije rayon
te houden. Als de patrouille opgemerkt
werd trokken de Belgische douaniers zich
terug. Eenmaal werden ze zelfs gearres-
teerd en naar Maastricht opgebracht. Dit
leidde tot Nederlandse diplomatieke pro-
testen en ongenoegen voor België bij de
grote mogendheden. De kwelling voor de
streek bleef.

Hoewel lang niet alle overtreders konden
worden gegrepen, werden door de arron-
dissementsrechtbank van Tongeren zeer
veel veroordelingen uitgesproken wegens
overtreding van de in- en uitvoerwetten. ln
1836 waren het er 337, in 1837 198 en in
1839 128.

De Pruisische graansmokkel

Een wellicht voor de douane nog groter
probleem werd de smokkelarij bij de graan-
handel. Op 24 september 1833 stond de Ne-
derlandse regering toe dat Pruisisch graan,
mits aan de grens voorzien van loden
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zegels, op de markt van Maastricht verhan-
deld werd. Er ontstond een bekwaam ge-
knoei in douanezegels. Op de graanmark-
ten van Aubel, Meerssen, Sittard en Eijsden
bood men uit de regio afkomstig graan voor
de verkoop aan. Door middel van een loden
zegel werd dit graan bestempeld tot Prui-
sisch graan en daarna verkocht. Als zoda-
nig kwam het zonder invoerrechten in
Maastricht terecht, een handelwijze waar-
aan de Maastrichtse graanhandelaren
gretig meewerkten.

Burgemeester B. Troquaij van Eijsden
liet berekenen dat vermoedelijk iedere
week 400 mud graan op deze wijze naar
Maastricht verdween en aan de Belgische
belastingheffing werd onttrokken. Maas-
trichtse jeneverstokers en bierbrouwers
konden, zoals ze voorheen ook deden, van
dit graan voordelige produkten vervaardi-
gen en deze tegen een prijs, die lager was
dan de Belgische, opnieuw weer op de Bel-
gische markt brengen. Ook hierop moest
de Belgische douane jacht maken. ln de
omgeving van Gronsveld en Rijckholt vond
ook veel veesmokkel plaats, weer een an-
der probleem.

Het waren en bleven moeilijke jaren voor
de contacten tussen Maastricht en de
Maasstreek ten zuiden van de stad. Geluk-
kig waren de landbouwopbrengsten tussen
1833 en 1838 gunstig.

Het definitieve scheidingsverdrag der XXIV
Artikelen van Londen van 19 april 1839

Toen in maart 1838 bekend werd dat ko-
ning Willem l tegen veler verwachting in
toch het Verdrag der XXIV Artikelen van
Londen van 150ktober1831 wilde aanvaar-
den sloeg bij velen in Limburg een schrik
om het hart. Hier had men - vaak tegen
beter weten in - niet op gerekend. Op de
gehele 'rechter Maasoever kwamen initia-
tiefnemers in beweging, die via handteke-
ningacties bij koning Leopold l behoud
voor België bepleitten. ln Eijsden tekenden
100 personen op 7 mei 1838 een dergelijke
petitie. Ook in Mesch, Mheer, Noorbeek en
St. Geertruid werden dergelijke petities on-
dertekend. Men vond de gedachte aan te-

rug keer naar het Nederlands staatsverband
maar een nare zaak. Het was de handel en
nijverheid de laatste jaren niet slecht ge-
gaan, ondanks de afgezonderde positie van
Maastricht. De weekmarkten in Eijsden op
dinsdag gaven een levendige handel in
groente en boterte zien. Men snoepte daar-
bij zelfs handel van Maastricht af. Ook de
drie jaarlijkse veemarkten in Eijsden waren
een succes sedert hun invoering op 12 juni
1832. Tussen 1835 en 1838 waren de oogst-
jaren redelijk goed geweest. Alle brouwe-
rijen en branderijen, behalve die van de fa-
milie Bosch, hadden zich kunnen handha-
ven op het oude peil. Bovendien was er
goed gewerkt aan het herstel van de
wegen.

Wat de plaatselijke bevolking dacht en
wenste, daarnaar werd niet gevraagd. Op
18 juni 1839 nam de Belgische gouverneur
baron W.J. Lamberts-Cortenbach per pro-
clamatie vanuit Hasselt afscheid van de
gemeentebesturen die krachtens het Ver-
drag der XXIV Artikelen onder het bewind
van koning Willem l moesten terugkeren.
Hij noemde het een droevig voorval. Dan-
kend voor de ondervonden samenwerking
verzocht hij de overheidsfunctionarissen
hun werkzaamheden voort te zetten totdat
het nieuwe bewind opvolgers had be-
noemd. Gouverneur de Lamberts zag "de
onderlinge betrekkingen met droefheid af-
breken". ln juni 1839 kwam een detache-
ment van het Nederlandse leger in Eijsden
aan om proclamaties aan te plakken, welke
waren uitgegeven door staatsraad J.E.P.E.
Gericke van Herwijnen, die in 1839 door
koning Willem l werd belast met de weder-
inbezitneming van het voorlopig bestuur in
Limburg van de gebieden, welke tengevol-
ge van het Verdrag van Londen aan Neder-
land waren toegewezen (1841 werd hij
benoemd tot gouverneur van Nederlands
Limburg). Limburg zou als hertogdom Lim-
burg lid worden van de Duitse Bond. Aldus
was in Londen overeengekomen. Aan ne-
gen jaren Belgisch bewind kwam aldus in
het land van Eijsden een einde. Eijsden
werd een Nederlandse grensplaats aan de
Belgische grens.

Dr. G.J.B. Verbeet.
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Voetbal Vereniging Fruitveiling Eijsden

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan
van de Voetbal Vereniging "Eijsden", schre-
ven Huub Rutten en Stan Spauwen een
cabaret, dat geheel gewijd was aan deze
jubilerende vereniging. Het leverde twee
avonden plezier op voor zowel de leden van
de voetbalvereniging als voor de Eijsdense
bevolking.

Hoewel cabaret het beste tot zijn recht
komt wanneer u er naar gaat kijken en luis-
teren, vond de redactie van Uit Eijsdens
Verleden het zeer de moeite waard om de
nu volgende conférence te plaatsen in haar
periodiek. Voor degenen onder u die niet in
de gelegenheid waren de uitvoering bij te
wonen, is dit de kans om een gedeelte van
de schade in te halen.

De redactie.

V.V.F.E. waor de naom van oes kluupke
midde jaore fiefteg. V.V.F.E. sjtong vuur
Voetbal Vereniging Fruitveiling Eijsden.
Vier, de jonges van de Wilhelminasjtraot
zaote allemaol oppe Jongessjaol en die
waor um keteer vuur veer gelukkig oet.
Es v'r rujzing hawwe mit de jonges van de
Kattesjtraot, kaom v'r truuk doer de wejje
van Zjeuf, doer 't sjtaegske langs 't Jude-
kèrekhof, oe iech tusse de sjtiepe m'n iesj-
te segrit raokde. Golden Fiction of Old Mac
moot 't gewaes zien. len d'n tied van d'n
Tour de France woerte op 't Veldsje de
kieësse geplukt en daan honge waol e
maan of tien ien de bujm. Dao haw 't pluk-
kers bie die iech devaan verdaach, dat ze
esjpres mit gerieëte kieësse op oes brujde,
en gerieëte kieësse makde roej vlekke op
d'n himke mit korte mowwe, dat oet 'n aad
himd van pa doer Betteke oet de Kèrek-
sjtraot waor gemak. En vuur die vlekke
kraogste ze daan aon 't hoes weer gerieëte.
Meh daan waor 't hoeg tied vuur V.V.F.E.
van veer tot haf zis op de veiling. Traine.
ldderen daoëg opnow.

V.V.F.E. waor 'n serieus voetbalkluup, die
op de vrijje goonsjdegenoon wedsjtrijde
sjpäölde tieëge de Vroenef. Tieëge Bertie
van Theunissen en Mathieu en Pierre van
Jeukens. Of tieëge ERDAL oet Breusj, dat
sjtong vuur Elf Rappe Duivels Achter 't
Leer. Dat waor de kluup van Henk en Fred
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van lrsen, Michel Thomas en Chrétien
Creuwels. En dat waore keditte! Meh pas
op, die van Caesjtert koesse aoch get de-
vaan. Jean en Martin Crousen hebbe oes
dikker uëver oes nuëtsjes gegaeëve ien de
groete laon van de graof aon de Wiette
Päölkes.

De V.V.F.E., want dao haw vlr 't uëver,
haw väöl lede. lech heb oetgeraekend, dat
midde jaore fiefteg alleng al ien de Wilhel-
minasjtraot mie es hoengderd kiengder
woende van pak e weg tusse de aach en de
dartien jaor. Gaank mer nao, de kiengder
van Zjaak Philippens, clijI dow woende ien 't
hoes van d'n dominee, dij van Noenk Zjif,
van Pierre van Lousberg, Henri van Zjeuf,
Miel van Philippens, Henri Warnier, de bek-
ker Claessens, de fakteur Voncken, Willie
en Zjeng van Zjaak, Pierre Jeukens,
Johnny Paris, de sjaolmèèsjter Rutten en
gaank zoe mer doer.

Ja, umdat d'n hier Bonnemayer nog pas
zjuus ien Eèsjde woende, ien de now Pro-
fessor Duboissjtraot, waor de jeug van V.V.
Eijsden nog neet wat ze noe is. Dus hawste
dow ERDAL, de Vroenef. Breusj, Caesjtert
en V.V.F.E., um t'r mer 'ns get te neume.

Al zow de naom van oes kluup aanders
vermoede, v'r woerte neet gesponsord doer
de veiling. Dat woerd waor trowwes aamper
oetgevoengde. len Gelaen ien veerenvief-
teg. Fortuna kaom dao mit de Munck, Van
der Hart, Notermans en aander bekinde
veditte.

V'r mochte voetballe op 't plijnsje ater 't
aad gebow aon de Wilhelminasjtraot, iech
zal zegke, gedejltelek oe noe de notaoëres
z'nne moosjtem haet en gedejltelek oe Jean
van de Klippert z”n vraagwaoëges haet
sjtoeën, ater de kleng loods ien 't Bekske,
oe Funs noe Bokma en wien oet 't vaoët ver-
kupt. Dao oengeveer.

Es veiling waor moch v'r neet op 't plijn-
sje, dan sjtong dat knap vool mit karre en
paeërd en iech rappeleer miech aoch nog 'n
ienkel kerke dat doer 'nnen hoengd woert
getrokke, 'n dokkar, meh aoch d'n iesjten
tractor.

Nèè, de kasj woert gesjpekt doer de ini-
tiatieve van 't besjtuur zellef. En aoch de
lede netuurlek. Tusse häökskes, dat be-
sjtuur wiesselde aeëve gaw van saoëme-
sjtelling es Yt waer.



Het voormalige veilinggebouw aan de Wilhelminastraat.
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Zoe woerte twie kier aterèèn fancy-fairs
georganiseerd ien de kalder van de aw vei-
ling. Dat waor 'n fing rujmte, die doer de
sjilder Willy Hameleers, dae dow op 't kesj-
tiel woende, waor besjilderd mit allemaol
tafferele van brujn paoters, dij aon lang
taofele mit groete put beer vuur ziech zaote
te lore nao sjoen mèètskes, di]I die paoters
weer aon 't bedene waore. Pas op, v'r kalle
uëver de jaore fiefteg. Snackbars en Mac
Donalds waore dow nog neet. Dij fancy-
fairs braachte - en iech zjwaer 't uuch dat
iech 't nog gaans presijs wèèt -f 34,-- en
f 26,-- op. Eijsdens Verleden zou dao foto's
van mote hebbe. f 60,-- dat waor ien daen
tied vuur twie fancy-faire 'nnen hoop geld.
Noe, mie es darteg jaor laoëter, haet 't geng
fancy-faire mie, alleng nog kienaovende en
donatäörskaoërte.

De Ma van oes geacht medelid Jo Rutten
haw van oes cente op de mért ien Mesj-
treech sjtof gegowe en daovaan toch zieë-
ker twiengteg breukskes geniejd. Roejje.
Umdat de V.V. Eijsden es ejnege kluup
blow breukskes haw en roelI tricos, wow
vier dat umdrieje en woerte 't roej breuks-
kes en blow tricos.

Oengdaanks 't feit dat v'r nao de twie
fancy-fairs ooch nog ien dae kaldere paoër
kiertoneel en kaberit gesjpäöld hebbe, heb
v'r die blow tricos noets kinne aonsjatfe.
Meh, m'r kint aoch neet aal hebbe. lech
wèèt neet mie zjuus of dat 't 'n kwesjtie van
cente waor of umdat ma Rutten ziech doed
zaog aon 't ienèèn sjtiekke van twiengteg
tricos, meh ze zien d'r noets koeëme.

Aon voetbalsjoon koeëme waor gaar gè
probleem. Ekerèèn haw ien daen tied waol
e paoër awwer breurkes dij hoeg sjoon
hawwe die zoe wiet aofgedraoëge waore,
dat d'n aw luj diech dao neet mie mit good
fetsoen mit nao sjaol koesse laote goeën.
Mit zoe'n sjoon woert nao Zjoke Partouns
of nao Guillaume Pinckaers gegaange, dae
dow *n sjoonmaeëkerij haw, oe noe de Bis-
tro de Quatre Saisons is. Die heve diech
oengder die sjoon vuur e kwartsje ien 't
dwaeësj laere reme. En oet de gooj hoeg
sjoon van pa woerte daan de rijsjtartele
gepiekt. Dat waor op ziech neet zoe e pro-
bleem, want ien daen tied woert nog klassi-
kaal of ien sjaolverbaand eker waeëk ge-
beecht. En mit 'n pinneténsie van drij onze-
vaders en drijl weesgegroetjes, di]I 't sjtèè-
vasj tarief waore van Pesjtoer Debets, koes
'n doersjnaej lid van de V.V.F.E. neet suuk-
kele. De haws d'n voetbalsjoon en d'n rij-
sjtartele en de kaoms toch ien d'n hiemel.
Prebeer dat hujdegendaogs mer 'ns... Al
waor 't ien 't rijke van kleng zun diestediech
van boete haws gelierd toch 'n raar zin: „lk
heb de rijsjtartele uit de zondagse hoge
schoenen van mijn vader geklauwd". Ater-
aof daach iech: „Hawste noe mer debie ver-
teld dat 't vuur d'n voetbalsjoon waor, die
rijsjtartele". Meh noe bleef dae pesjtoer
diech van ater dat getraoëlied sjujfke en
van oengder dij bonet mit dat plujske op
aonlore esof e wow zegke: „Menneke, de
moos neet beechte datste gepiekt hebs,
meh datste miech noe bies aon 't belege".

Mit rijsjtartele koeste vreuger nog mier.
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Kwartierstaat van

Es de zon sjijnde, koeste mit e vergroet-
glaoës 'nne rijsjtartel aon 't sjnèreke kriege.
Dae woert ater ien de klas uëver d'n drek-
bak heen gehange. En zoe veraanderde
vuur de gaanse klas de raekenlis al gaw ien
sjtraof sjrieve, want g`ene haw 't netuurlek
gedoeën.

Vier es besjtuur van de V.V.F.E. hebbe op
e gegaeëve memiengt iengezieën, dat ène
mie ien groeter sjtrukture dienkende mins
es Bonnemayer op d'n duur zow goeën
winne.

Eèsjde, de voetbalkluup kraog 'n A- en 'n
B-jeugd. Een vuur èèn vertrokke aoch de
lede van V.V.F.E., um bie R.K.V.V.E. nao 't
groet geld te goeën zeuke.

't Haw nog e groet vuurdèèl este bie de
groete voetbalkluup gongs. De koes op 'n
ech véld voetballe, oevaan 't graoës ekere
zaoterdegmuerege doer Bonnemayer zel-
lef woert aofgedoeën. Dao koes geng
buurtkluup tieëgenop.

En daan zeen iech miech nog hange
oengder de kraon van de Zienkwiet, ien de
gats tusse de gebowwe, oe ien 1954 oetge-
wieëke Hongare waore oengdergebraach.
't Lekkersjte waoëtter van de waereld waor
dat, zieëker este verikdes van din doeësj.

En dan zeen iech noe m'nne zoeën nao 't
voetballe goeën mit 'n gesjponsordesjpor't-
kelbas, echte voetbalsjoon en geng laere
reemkes ien 't dwaeësj d'r oengder, meh
sjrowfdupkes, trujkes van de kluup, zjwèèt-
bensjes en ien de wiengter traene ien de
zaol.

En wae haet ziech tusse de jeug oet 1955
en 1985 sjtaonde gehawe... Jewaol, dae-
zellefde Bonnemayer; tussen de V.V.F.E. en
de R.K.V.V.E., tusse de waasbekskes ien
d'n tied van Zjif Rousch, Tijne en Theo van
Didden, en de douches mitsjampo van noe.

Wae wit, krieg v'r binnekort 'n computer
gesjteurde opsjtelling en wurt de sjtaf van
de voetbalkluup oetgebrejd mit 'nne psy-
choloog, 'nne socioloog, ynne muzikoloog,
'nne pedofiel of noenk Wiel. 't Makt
allemaol nieks oet. Es Bonnemayer en
noenk Zjif mer ien de kassa blieve ziette.
Dat is de kraach van Eèsjde!

Stan Spauwen
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Toelichting

ln deel l (U.E.V. nr. 1, oktober 1977) werd
een overzicht gegeven van de eerste 62
kwartieren. Onder kwartier 63 (een van de
oud-ouders van de probant) vinden we
Anna Jeukens, geboren te Eijsden op 12
november 1803, echtgenote van Pieter
Piters.
ln dit deel geven we een overzicht van haar
voorouders. Daarbij doet zich het interes-
sante geval van kwartierverlies voor. Dat wil
zeggen dat een kwartier meer dan één keer
voorkomt. Zo bijvoorbeeld Maria Hubens
(Houben). Zij is zowel overgrootmoeder als
bet-overgrootmoeder van Anna Jeukens
(resp. kwartier 507 en 1019).
Om een en ander meer toegankelijk te ma-
ken voor andere beoefenaren van de
genealogie worden ook, voor zover be-
kend, de kinderen van de kwartierhouders
vermeld.
Het spreekt vanzelf dat wij aanvullingen
graag tegemoet zien.

N.B. ln dit deel van de kwartierstaat wor-
den reeds verwijzingen gedaan naar
kwartieren die eerst in een volgende
aflevering worden beschreven.

Generatie X

X-1014
Joannes Hubens.
Gehuwd te Breust op 17-11-1675. Overle-
den te Eijsden op 2-11-1728 in de leeftijd
van 80 jaar, aan de gevolgen van dissen-
terie (Joannes Houbenn).
Kinderen:
a. Joannes Hubens, geboren te Breust op

3-8-1676, overleden te Eijsden op 4-8-
1676, aan de gevolgen van dissenterie.

b. Maria Hubens, geboren te Breust op 14-
11-1677. Volgt onder lX-507. Zie X-1019.

X-1015
Ailida Fraikin.
(Aliadis, Eiliadia) Overleed te Eijsden op
24-1-1722 in de leeftijd van 80 jaar (Aleijdis
Fraickingh).

X-1016
Joannes Wolfs.



H.J.L.M. Boersma (deel 4)

Overleed te Breustop 16-5-1731, ouderdan
60 jaar. Veldbode van de Baronie Breust.
Zie handtekening.

Kinderen:
a. Wijnandus Wolfs, gedoopt te Breust op

23-9-1691. Volgt onder lX-508.
b. Joanna Wollefs, gedoopt te Breust op

30-10-1695, gehuwd te Breust op 17-2-
1727 met Wilhelmus Huijnenn (haar naam
is dan Wolffs). Zij overleed te Breust
op 25-3-1772 (haar naam is dan Wolfs,
weduwe van Wilhelmus Huijn). Wilhel-
mus Huijn overleed te Breust op 18-5-
1771, ongeveer 68 jaar oud.

c. Joannes Wolfs, gedoopt te Breust op 1 5-
11-1699.

X-1017
Joanna Willems.
Overleed te Breust op 9-4-1731 aan een be-
roerte, ongeveer 70 jaar oud.
Zie handtekening.

800mm, nßšmä-

X-1018 = lX-506
Jacobus Jansen.
Overleed te Breust op 12-11-1746, onge-
veer 70 jaar oud.
Kinderen:
a. Anna Janssens, gedoopt te Breust op

26-6-1699. Op jeugdige leeftijd over-
leden.

b. Aiigundis Janssens, gedoopt te Breust
op 13-1-1702. Volgt onder lX-509.

c. Elisabeth Janssens, gedoopt te Breust
op 21-7-1704, overleden te Breustop13-
9-1705, tengevolge van dissenterie.

d. Joannes Jansen, gedoopt te Breust op
22-10-1706. Gehuwd te Breust op 16-9-
1736 (Janssen) met Beatrix Wintiens.
Op dezelfde dag ook voor de dominee
gehuwd te Eijsden. Ondertrouwd op 1-
9-1736.
Hij overleed op 18-2-1765 te Eijsden. Zij
overleed op 24-3-1749 (Beatrix Wijnans,

echtgenote van Joannes Jansen) te Eijs-
den.

e. Anna Jansen, gedoopt te Breust op 22-
8-1709. Volgt onder Vlll-253.

f. Mattheus Jansen, gedoopt te Breust op
10-6-1712. Ongehuwd. Overleden te
Breust op 3-3-1789.

g. Petrus Jansen, gedoopt te Breust op 3-
4-1715, overleden te Breust op 14-11-
1723, tengevolge van pokken.

h. Maria Jansen, gedoopt te Breust op 1-4-
1718, overleden te Breust op 24-2-1720.

i. Jacobus Jansen, gedoopt te Breust op
17-10-1720. Gehuwd met Catharina
Heijmans. Overleden te Breust op 28-4-
1757 (Janssen). Zij overleed op 22-5-
1780, ongeveer 70 jaar oud, te Breust.

X-1019 = lX-507
Maria Hubens (Houben).
Gedoopt te Breust op 14-11-1677, overle-
den te Breust op 12-10-1745.

X-1020 = X-952
Arnoldus Bovi.
Gehuwd te Breust op 1-12-1703. Hij over-
leed te Breust op 18-8-1765, ongeveer 90
jaar oud. Zijn naam komt ook voor als
Bovie, Boviest.
Kinderen:
a. Petrus Boviest, gedoopt te Breustop18-

9-1704. Aldaar gehuwd op 27-1-1754
met Maria Riga. Voorde dominee te Eijs-
den ondertrouwd op 12-1-1754 en ge-
huwd op 27-1 -1754 (Pieter Bovij met Ma-
ria Rigard).
Hij overleed te Breust op 15-9-1792. Zij
overleed op 15-10-1787, ongeveer 75
jaar oud, eveneens te Breust.

b. Bartholomeus Bovi, gedoopt te Breust
op 25-11-1707. Volgt onder lX-510.

c. Liberius Bovi, gedoopt te Breust op 31-
12-1711. Volgt onder lX-476.

X-1021 = X-953
Anna Tossees (Tossis).
Overleed te Breust op 22-6-1761, onge-
veer 93 jaar oud.

X-1022 = X-982
Henricus van Gelabbeek (van Gelabben).
Te Breust gehuwd op 21-5-1700. Onder-
trouwd voor de dominee op 2-5-1700 te
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1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015

X Hubens Fraikin
Joannes Ailida
° 1648 ° 1642

+ Eijsden + Eijsden
2-11-1728 24-1-1722

>< Breust
17-11-1675

V
,

504 505 506 507

IX Jansen Hubens
Jacobus Maria

zie X-1018 zie X-1019
° 1676 ~ Breust

14-11-1677
+ Breust -i- Breust

12-11-1746 12-10-1745

X

252 253

Vl" Jeuckens Jansen
Petrus Anna
° 1703 " Breust

22-8-1709
+ + Eijsden

20-5-1780
>< Breust
20-2-1735

126

V" Jeuckens
Mattheus
" Breust

30-10-1747
+ Eijsden
7-4-1827

>< BreusB-Q-

65

VI JeukensAAI
° Eijsden 12-11-1805- 1
>< Eijsden 15-4-1835
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1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023

Wolfs Willems Jansen Hubens Bovi Tossees van Gelabben Waelpots
Joannes Joanna Jacobus Maria Arnoldus Anna Henricus Joanna

° ° 1661 ° 1676 " Breust ° 1675 ° 1668 ° 1666 ° 1670
14-11-1677

+ Breust + Breust + Breust + Breust + Breust + Breust + Eijsden + Eijsden
16-5-1731 9-4-1731 12-11-1746 12-10-1745 16-8-1765 22-6-1761 20-12-1741 29-1-1753

X >< >< Breust X Breust
1-12-1703 21-5-1700

\f \F \f V

508 509 510 511

Wolfs Janssens Bovi van Glabeeck

Wijnandus Aligundis Barthelomeus Anna
” Breust ” Breust ~ Breust " Breust
23-9-1691 13-1-1702 25-11-1707 12-10-1707
+ Breusf + Breust + Breust + Breust

2-1-1750 24-12-1781 2-1-1763 15-8-1788
X Breust >< Breust

29-10-1725 2-7-1736

V V
254 255

Wolffs Bovi
Jacobus Anna

7 Breust “ Breust
21-10-1729 -1-1737
+ Breust + Breust
25-9-1791 25-5-1821

>< Breust
13-5-1755

V
127

Wolfs
Aleijdis

~ Breust
9-4-1761
+ Eijsden
1-2-1842

56-9-1793

_'
iC- Legenda:

155-'108 ° = geboren te
1:-- Eijsden 29-4-1860 + = oveleden te

53 >< = gehuwd te
“ = gedoopt te
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Eijsden; gehuwd op 23-5-1700 (Henrick
Glabbeeck metJen Waalpots). Hij overleed
te Eijsden op 20-12-1741, ongeveer 75 jaar
oud.
Kinderen:
a. Hendricus Van Ghelabeck, gedoopt te

Breust op 10-5-1701. Aldaar gehuwd
met Elisabeth Cardous op 13-7-1739.
Hij overleed op 9-12-1750 te Eijsden
(van Gellabbeeck). Zij overleed te Eijs-
den op 12-9-1781, ongeveer 65 jaar oud.

b. Joannes van Ghelaebeek, gedoopt te
Breust op 22-10-1701. Ongehuwd. Over-
leden vóór 1751.

c. Margareta van Gelabben, gedoopt te
Breust op 14-12-1704. Volgt onder
lX-491.

d. Anna van Glabeeck, gedoopt te Breust
op 12-1-1707. Volgt onder lX-511.

e. Matthijs van Glabeeck, gedoopt te Breust
op 6-5-1712. Gehuwd te Breust op 9-12-
1739 met lda Fonsar. Hij overleed op 11-
1-1760 te Eijsden (van Gellabeeck). Zij
overleed op 5-7-1792, ongeveer 75 jaar
oud (Fonsaer) te Eijsden.

f. Elisabetha van Glabeeck, gedoopt te
Breust op 5-12-1715. Te Breust gehuwd
met Henricus Fonzaar op 28-7-1748
(van Glabbeek). Voor de dominee on-
dertrouwd op 13-7-1748 te Eijsden en
aldaar gehuwd op 28-7-1748 (Hendrik
Fonsaer met Elisabeth van Glabbeek).
Zij overleed te Eijsden op 20-3-1783 (van
Gelabbeek), weduwe van Henricus Fon-
saer.

X-1023 = X-983
Joanna Waelpots (Walpott).
Overleden te Eijsden op 29-1-1753, onge-
veer 83 jaar oud. Op 15 maart daaropvol-
gend gaan de kinderen over tot de verde-
ling van de door hun ouders nagelaten
goederen (Notaris Th. van der Wood, resi-
derende te Eijsden; akte d.d. 15-3-1753,
inv. nr. 207, R.A.L.). Deze bestonden uit: 5
percelen Breuster akkerland van respec-
tievelijk 4, 3, 4, 31/2 en 6 grote roeden. Daar-
naast uit het ouderlijk huis gelegen aan de
Spauwenstraat (grenzende oost: de heer
Elias; west en middag: Nicolaes Suijlen).
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Generatie IX

lx-sos, zie x-101a.

lX-507, zie X-1019.

lX-508
Wijnandus Wolfs.
Gedoopt te Breust op 23-9-1691 . Aldaar op
29-10-1725 gehuwd (Wolffs). Hij overleed
te Breust op 2-1-1750. Zie handtekening.

Ontving van zijn ouders (een schenking
inter visos) 8 klein roeden moestuin als-
mede "hunne beste koije". Mocht bij hun
overlijden onverhoopt geen koe meer be-
schikbaar zijn, dan moesten zijn broer(s)
en zus(sen) hem ieder 7 rijksdaalders be-
talen (Eijsden, 7-2-1739, notaris Sijmons,
R.A.L. inv. nr. 198).
Kinderen:
a. Joannes Martinus Wolffs, gedoopt te

Breust op 1-2-1728. Aldaar gehuwd op
24-2-1754 met Catharina van Gulpen
(Wolfs). Ondertrouwd voor de dominee
te Eijsden op 9-2-1754, gehuwd op 24-2-
1754. Zij overleed op 15-2-1771, onge-
veer 40 jaar oud, te Breust. Hij overleed
op 22-9-1779 te Breust. Was koster en
schepen in Breust en secretaris in Can-
ne.

b. Jacobus Wolffs, gedoopt te Breust op
21-10-1729. Volgt onder VIII-254.

c. Joanna Wolffs, gedoopt te Breustop18-
1-1732.

d. Matthias Wolfs, gedoopt te Breust op 1-
1-1735. Aldaar gehuwd op 22-5-1763
met Anna Houben. Ondertrouwd voor
de dominee in Eijsden op 7-5-1763 en
gehuwd op 22-5-1763.

e. Maria Wolfs, gedoopt te Breust op 11-5-
1737.

f. Petrus Wolfs, gedoopt te Breust op 29-
11-1739, overleden te Breust op 22-11-
1741.

lX-509
Aligundis Janssens.
Ook wel Aleijdis, Eli, Aleta en Aldegundis



Jansen. Gedoopt te Breust op 13-1-1702.
Zij overleed te Breust op 24-12-1781.

lX-510
Barthelomeus Bovi (Bovij).
Gedoopt te Breust op 25-11-1707. Aldaar
gehuwd op 2-7-1736. Voor de dominee van
Eijsden gehuwd op 1-7-1736 (ondertrouwd
16-6-1736) (Bovie, Bartholomeus met An-
na van Gladbeck). Was schepen in Breust,
Berneau, Moelingen enz. Overieed te
Breust op 2-1-1763. Zie handtekening.

Kinderen:
a. Anna Bovi, gedoopt te Breust in januari

1737. Volgt onder VIII-255.
b. Henricus Bovi, gedoopt te Breust op 7-
, 10-1738.
c. Anna Maria Bovi, gedoopt te Breust op

3-9-1741 . Gehuwd te Breust op 2-3-1767
met Joannes Roosen. Zij overleed te
Maarland op 26-12-1824 (Bovij). Hij
overleed te Maarland op 7-1-1806.

d. Joanna Bovi, gedoopt te Breust op 10-
9-1 744. Ongehuwd. Overleden te Breust
op 27-11-1806. Bij overlijden Bovij. Dag-
loonster van beroep.

e. Jacobus Bovi, gedoopt te Breust op 1-5-
1747. Ongehuwd. Overleden te Breust
op 9-2-1778.

f. Arnoldus Bovi, gedoopt te Breust op 25-
6-1750. Aldaar gehuwd met Maria Bar-
bara Riga op 18-6-1771. Hij overleed te
Breust op 2-5-1818 (Bovij), landbouwer.
Zij overleed te Breust op 27-10-1829,
ongeveer 78 jaar oud, rentenierster, ge-
boren te Haccourt (Hallembaije), doch-
ter van Hendrik en Lucia Dumoulin.

lX-511
Anna van Glabeeck.
Gedoopt te Breust op 12-10-1707 en aldaar
overleden op 15-8-1788.

Generatie Vlll

VIII-252
Petrus Jeuckens.
Geboren omstreeks 1703. Gehuwd op 20-

2-1735. Voor de dominee te Eijsden ge-
huwd op dezelfde dag, ondertrouwd op 5-
2-1735 (PieterJeukens met AnnaJanssen).
Kinderen:
a. N.N., door de vroedvrouw gedoopt, ge-

boren en overleden op 12-4-1735.
b. Elisabeth Jeuckens, gedoopt te Breust

op 24-10-1736. Ongehuwd. Overleden
op 21-4-1817 te Eijsden.

c. Jacobus Jeuckens, gedoopt te Breust
op 8-11-1740. Ongehuwd. Overleden te
Eijsden op 4-4-1777.

d. Joannes Jeuckens, gedoopt te Breust
op 25-5-1744. Aldaar op 10-5-1772 ge-
huwd met Agnes Hallers. Voor de domi-
nee gehuwd op 30-5-1772 (ondertrouwd
op 25-4-1772, Johannes Jeukens met
Annies Hallens). Zij overleed op 23-4-
1815 te Breust, ongeveer 80 jaar oud
(Maria Agnes Halders). Hij overleed op
6-12-1790 te Eijsden.

e. Mattheus Jeuckens, gedoopt te Breust
op 30-10-1747. Volgt onder VII-126.

f. Anna Jeukens, gedoopt te Breust op
19-10-1753. Ongehuwd. Overleden op
24-1-1781 te Eijsden (Jeuckens).

VIII-253
Anna Jansen.
Gedoopt te Breust op 22-8-1709, overleden
op 20-5-1780 te Eijsden.

VIII-254
Jacobus Wolffs.
Gedoopt te Breust op 21-10-1729. Aldaar
gehuwd op 13-5-1755. Overleden te Breust
op 25-9-1791.
Kinderen:

.a. Winandus Wolfs, gedoopt te Breust op
20-4-1756, overleden te Breust op 21-6-
1756.

b. Bartholomeus Wolfs, gedoopt te Breust
op 21-9-1757.

c. Aleijdis Wolfs, gedoopt te Breust op 9-
4-1761. Volgt onder VII-127.

'

d. Maria Anna Wolfs, gedoopt te Breust op
4-1-1764, overleden te Breust op 24-4-
1764.

e. Anna Wolfs, gedoopt te Breust op 31-5-
1765.

f. Winandus Wolfs, gedoopt te Breust op
15-3-1768. Koopman te Breust (1821).

g. Jacobus Wolfs, gedoopt te Breust op
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17-1-1772. Koopman te Breust (1821).
h. Arnoldus Wolfs, gedoopt te Breust op

6-9-1775, overleden te Breust op 7-10-
1781.

i. Maria Wolfs, gedoopt te Breust op 1-10-
1778.

VIII-255
Anna Bovi.
Gedoopt te Breust in januari 1737. ln
Breust overleden op 25-5-1821 (Bovij).

Generatie Vll

VII-126
Mattheus Jeuckens,I
Gedoopt te Breust op 30-10-1747. Aldaar
gehuwd op 8-9-1793. Voor de dominee te
Eijsden gehuwd op dezelfde dag (onder-
trouwd op 24-8-1793, Matthijs Jeukes met
Allegonda Wolfs). Landbouwer, boulan-
ger. Overleden te Eijsden op 7-4-1827
(Mathijs Jeukens) in zijn woonhuis no. 75,
gelegen in de Dorpstraat. Zijn nalatenschap
bestaat uit zijn woonhuis aan de Dorp-
straat, thans Diepstraat 2, een stuk land
aan de Boomkensstraat en de onverdeelde
helft van twee fruitweiden en een stuk land
(Memorie van Successie, 5-8-1827, Eijsden,
ressort Meerssen). Het vruchtgebruik komt
toe aan zijn vrouw. Alles was gelegen te
Eijsden.

'

Kinderen:
a. Anna Jeukens, geboren te Eijsden, ge-

doopt te Breust op 13-10-1794, overle-
den op 2 Brumaire Xll (25-10-1803) te
Eijsden.

b. Aldegundis Jeuckens, gedoopt te Breust
op 5-11-1796. Ongehuwd. Landbouw-
ster. Overleden te Eijsden op 28-1-1877.

c. Petrus Jeuckens, gedoopt te Breust op
3-12-1798. Schoenmaker. Gehuwd met
Maria Geurten. Overleden te Eijsden op
de Breusterstraat op 12-9-1848. Schoen-
makersgezel (1827). Landbouwer (1842).
(Pieter Jeukens.)

d. Jacobus Jeukens, geboren te Eijsden
op 4 Fructidor lX der F.R.K. (22-8-1801 ).
Landbouwer. Ongehuwd. Overleden te
Eijsden op 10-3-1877.

e. Anna Jeukens, geboren te Eijsden op 20
Brumaire Xll der F.R.K. (12-11-1803).
Volgt onder Vl-63.
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f. Mathias Jeuckens, gedoopt te Breust op
12-12-1806. Gehuwd met Maria lda
Theunissen. Akkerbouwer. Overleden
te Eijsden in de Kerkstraat op 29-4-1875
(Mathijs Jeukens).

VII-127
Aleijdls (Aldegondis) Wolfs.
Gedoopt te Breust op 9-4-1761, overleden
te Eijsden (Dorpstraat) op 1-2-1842. Land-
bouwster. Haar nalatenschap bestond uit
de volgende goederen:
A. enige percelen bouwland (sectie C

nummers 300 en 722, sectie D nummers
59 en 434);

B. een boomgaard (sectie D nummer 592);
C. de onverdeelde helft van twee boom-

gaarden (sectie B nummer 616 en sectie
D nummer 565) en één weiland (sectie B
nummer 617);

D. het vruchtgebruik van het huis aan de
Dorpstraat (sectie D nummers 818 en
819) en van twee percelen bouwland
(sectie C nummer 787 en sectie D num-
mer 154). (Memorie van Successie, 24-
3-1842, Eijsden, ressort Valkenburg.)
Alles gelegen te Eijsden. De kinderen
erven ieder één/vijfde gedeelte.

Generatie Vl

Vl-63
Anna Jeukens.
Geboren te Eijsden op 20 Brumaire Xll der
F.R.K. (12-11-1803). Gehuwd te Eijsden op
15-4-1833 (wettelijk huwelijk) met Pieter
Piters. Zij was landbouwster. Overleden te
Eijsden op 29-4-1860. De nalatenschap be-
stond uit: een huis (sectie D nummer 1265,
huidige pand Diepstraat 2), een tuin (sectie
D nummer 1266), een boomgaard (sectie D
nummer 1258), een perceel bouwland
(sectie D nummer 59), alsmede de onver-
deelde helft van: een huis (sectie D num-
mer 814), een boomgaard (sectie D num-
mer 1130) en een tuin (sectie D nummer
1364). Alles gelegen te Eijsden. (Memorie
van Successie, 30-10-1860, Eijsden, res-
sort Meerssen.)

H.J.L.M. Boersma



Kent u ze nog?

De voetbalvereniging S.V.M.E. vierde 1. Pieke Geelen; 2. Nicolas Cobben;
onlangs haar50-jarig bestaansfeest. Bijdie 3. Zjeng Geelen, leider; 4. Chris Cruts;
gelegenheid werd een keurig verzorgd 5. Lambert Martens; 6. Mies Dackus;
boekwerk uitgegeven met de geschiedenis 7. Mathieu Geelen; 8. Jo Feron;
en vele foto's van de vereniging. Een van 9. Mathieu Martens; 10. Harrie Frijns;
deze foto's werd gemaakt in 1934. De 11. Leo van Maren; 12. Giel Heije;
meeste jeugdigen op deze foto zouden in 13. Giel Wijnands; 14. Michel Homblen.
1935, het jaar van de officiële oprichting,
deel uitmaken van het eerste elftal van
S.V.M.E.
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