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Cvan cie I:Redactie

In handen heeft U het vierde nummer van ”Uit Eijsdens Verleden” dat de redactie in het kalenderjaar 1978 _

met veel zorg voor U heeft samengesteld.
In dit nummer gedenken we allereerst Jef Reintjens die U en ons zo plotseling ontviel.

Verder ontkomen we er niet aan, aandacht te schenken aan het honderdvijftigiarig bestaan van de gemeente

Eijsden.
Speciaal wijzen we U op een artikel over heksenprocessen van J. Hartmann, dat op luchtige wijze is geïllu-

streerd door mej. A. Spauwen Op het eerste gezicht denkt U misschien te doen te hebben met een sprookje,

maar niets is minder waar: Het lugubere verhaal is van A tot Z waar gebeurd en historisch volkomen verant-

woord. Op dit artikel geven we nog een aanvulling ter mogelijke nadere aanduiding van de executieplaats

tussen Mariadorp en Mesch. In een stuk van 6 juli 1754 uit de Archieven van de Landen van Overmaas (Rijks-

archief in Limburg, inv. nr. 5109) lezen we dat een galgenboom van Eijsden ooit heeft gestaan omtrent de

plaats genaamd "Op het Henneken”, op een stuk land aldaar gelegen ressorterende onder de jurisdictie van

Eijsden naast de grenzen van de heerlijkheid Mesch.
Is U de naam "Op het Henneken” misschien nog bekend?
Tenslotte zult U in dit nummer het derde en voorlopig laatste artikel vinden in de serie "Kwartierstaat

H.J.L.M. Boersma". De aflevering handelt over de familie Gorissen.

Voor de "Stichting Eijsdens Verleden” is 1978 een jaar van droefenis en vreugde geweest: droefenis omdat

ze afscheid moest nemen van de bijna alles wetende en altijd klaarstaande harde werker Jef Reintjens; en

vreugde, omdat ze de belangstelling voor dit blad snel zag stijgen. Verleden jaar rond deze tijd durfde het be-

stuur het met de nodige terughoudendheid aan, om 300 exemplaren van het eerste nummer te laten drukken.

Inmiddels zijn van zowel het eerste, als het tweede, als het derde nummer bijna 1000 exemplaren verkocht.

Grote dank gaat hierbij vooral uit naar het Gemeentebestuur van Eijsden en naar de begunstigers van de stich-

ting, omdat deze het experiment in beginsel mogelijk hebben gemaakt.
Eigenlijk is het jammer dat in verhouding slechts weinig mensen begunstiger zijn van de stichting', want U bc-

grijpt dat Uw hulp voor het voortbestaan onontbeerlijk is. Daarom wordt het voor U voor het kalenderjaar

1979 zeer gemakkelijk gemaakt om begunstiger te worden.
In dit nummer vindt U een formulier waarop U slechts de gevraagde gegevens behoeft in te vullen. Daarna

kunt U het bij Uw bank afgeven.
Natuurlijk kunt U ook contant betalen bij de heer J. Piters, Wilhelminastraat 42 te Eijsden, of bij een van de

op de laatste pagina genoemde adressen.
Als begunstiger bent U er zeker van dat alle nummers die in 1979 zullen verschijnen vanzelf in Uw brievenbus

terecht komen.
Tenslotte wensen wij U veel leesgenoegen met dit nummer en alvast fijne feestdagen en een voorspoedig

1979.



gn O:Wiel/norica/n äeg- (peil/\tiene
Met verbijstering en verslagenheid vernam
Eijsden dat Jef Reintjens overleden was. Onver-
wachts had de dood een einde gemaakt aan
een zo welbesteed leven.
De God van leven en dood achtte dat Jef zijn
taak op aarde volbracht had en riep hem tot
zich. Wij buigen in ootmoed het hoofd. Jef
leidde een intens leven. De taak die hij op zich
nam, volbracht hij totaal, met inzet van zijn hele
persoon, ook in de moeilijkste omstandigheden.
De ernst van het leven wist hij te kruiden met
aanstekelijk optimisme en vriendelijkheid. Zelfs
aan de donkerste wolk ontdekte hij een gouden
randje. Gelouterd door onmenselijk leed in de
donkere oorlogsjaren, waarover hij 't liefst
stilzwijgen bewaarde, voelde hij zuiver aan, de
betrekkelijkheid van wereldse naam en eer.
Vijfdaagse werkweek of 8 - urige werkdag waren
voor hem onbekende begrippen. Wie op hem een
beroep deed - en dat zijn er in de loop der jaren
talloos geweest - kwam bij hem terecht op welk
uur van de dag of de nacht ook.
"Wacht maar, dat rangeer ik wel even", woorden
die hem in de mond bestorven waren. En die hulp
gaf hij met een vanzelfsprekende opgewekheid,
gulheid en onbaatzuchtigheid.
Zij, die zijn werk voortzetten zullen het enerzijds
moeilijk hebben Jef te doen vergeten, anderzijds
zal de taak gemakkelijk vallen door gewoon in zijn
voetsporen te treden. Foto: Fr. Widdershouen
Hoog stond in zijn vaandel geschreven: "Ich dien”.
Wat Jef betekende voor de Stichting Eijsdens Verleden valt zeer moeilijk te becijferen. Hij stond aan de wieg
van de Stichting en hielp ze met zorg door de eerste kinderziekten. Jef was onze vraagbaak en vond voor ie-
dere moeilijkheid een aannemelijke oplossing.
Moge de herinnering aan zo'n echtgenoot, vader en vriend een troost zijn voor hen die achterblijven.
Jef, wij danken je voor je toewijding, vriendschap en trouw!

Het bestuur van de Stichting Eijsdens Verleden.



qÖe hekoenproceooen in egoclen van het jaar1613
1) INLEIDING
Angst voor kwade machten en tovenarij zal wel van alle tijden zijn

geweest. Echte vervolgingen van heksen hebben echter slechts plaats

gevonden gedurende een betrekkelijk korte periode, ongeveer van

1450 tot 1700, met een hoogtepunt omstreeks 1600. Over heel

West - Europa werden toen mensen (meestal vrouwen) juridisch ver-

volgd en gedood, omdat ze onder verdenking stonden kontakten te

hebben met de duivel en hun medemensen te betoveren. Het geloof

aan heksen was algemeen. Zo verklaarde één van de vrouwen waar

dit verhaal over gaat, dat ze door iedereen voor heks was uitge-

maakt, en dat de pastoor van St. Geertruid, bij wie ze bijstand was

gaan vragen tegen de roddel, haar van zich had Weggejaagd. Het bij-

zondere aan dit tijdperk is, dat we niet zo maar te maken hebben

met uitbarstingen van volksbijgeloof, maar dat de vervolgingen

plaats vonden door de officiële rechtbanken en door de staat. In

1606 vaardigde aartshertog Albert, heer der Zuidelijke Nederlanden

(ongeveer het tegenwoordige België, met delen van Brabant en Lim-

burg, waaronder ook Eijsden) een ordonnantie uit, waarin hij aan

de verschillende rechtbanken in zijn gebied opdracht gaf om ten

strengste op te treden tegen alle vormen van magie, tovenarij en

dergelijke 1). De ordonnantie miste zijn uitwerking niet: omstreeks

1610 vinden we alleen in Limburg al vermeldingen van verschillende

heksenprocessen; in 1613 werden in Pietersheirn (bij Maastricht)

drie heksen verbrand2), in 1620 in Bunde twee , en eveneens in

1613 in Roermond maar liefst 644). Ook in Eijsden vond in die tijd een aantal processen wegens hekserij

plaats. In 1609 werden twee vrouwen ter dood gebracht, maar hierover zijn maar weinig stukken bewaard

gebleven; De meest komplete dossiers gaan over de processen tegen een tiental vrouwen en één man uit 1613,

die als uitgangspunt dienen voor het hierna volgende verhaal .

Vóór de behandeling van de eigenlijke gebeurtenissen moet nog iets gezegd worden over de juridische en ad-

ministratieve organisatie van het dorp Eijsden.

Eijsden was in die dagen een heerlijkheid, dit betekent dat de heer van Eijsden het recht had in die plaats

belastingen te heffen en alle ambtenaren aan te stellen. In 1613 was heer van Eijsden aartshertog Albert van

Oostenrijk, die zoals gezegd ook heer was van een groot deel van het tegenwoordige België. Albert resideerde

in Brussel en is zelf nooit in Eijsden geweest. Het feitelijke bestuur van het dorp werd gevormd door de amb-

tenaren, die door hem waren aangesteld. Dit bestuur bestond uit de schepenbank van Eijsden. Ze is te verge-

lijken met de huidige gemeenteraad, behalve dat ze veel meer bevoegdheden had. Ze regelde niet alleen het

bestuur van het dorp, zoals de omslag van de belastingen, ze deed ook dienst als rechtbank voor alles wat er

in het dorp aan overtredingen en misdrijven gebeurde; in deze funktie kon ze zelfs bij ernstige delikten de

doodstraf uitspreken. De heerlijkheid Eijsden bezat dan ook een galg, waaraan grote misdadigers konden

worden opgehangen. De galg was een soort statussymbool voor de heerlijkheid en stond daarom ook op een

duidelijk zichtbare plaats, ergens boven op één van de heuvels achter het tegenwoordige Mariadorp, in de

richting van Mesch.
De schepenbank bestond uit:
- de schout. Hij is vergelijkbaar met de huidige kommissaris van

politie. Bij rechtszaken trad hij tevens op als officier van justi-

tie, d.w.z. hij leidde het onderzoek en sprak de aanklacht uit.

- de schepenen. In Eijsden waren er dat in deze tijd vier. Zij waren

de eigenlijke rechters en bestuurders van Eijsden.

- de bode, (de veldwachter). Oudere mensen kennen misschien

nog het woord baoj voor veldwachter, dat de dialektvorm voor

bode is.
- de griffier, die alle handelingen van de schepenbank op schrift

stelde.



Al deze personen werden door de heer benoemd uit de inwoners van het dorp. Meestal wenste hij voor een
benoeming geld te ontvangen en daarom vinden we bijna steeds de rijkere boeren van het dorp als schout of
schepenen. Dit betekende, dat iemand die een overtreding had begaan, veroordeeld werd door zijn eigen
dorpsgenoten, tot de doodstraf toe. Dit had het voordeel, dat de rechters precies de personen en omstandig-
heden kenden waar ze over moesten oordelen, maar ook dat er allerlei persoonlijke overwegingen konden
meespelen in de rechtspraak. Onafhankelijke, objektieve rechtspraak was vrijwel onmogelijk, zoals ook wel
zal blijken uit het laatste deel van dit verhaal.

2) HET EERSTE PROCES
Er moeten in Eijsden al lange tijd onrust en angst voor hekserij hebben geheerst. In ieder geval hield de
schout op 18 februari 1613 een toespraak voor de schepenen, waarin hij zei, dat de inwoners van Eijsden al-
lerwege spraken over toverkunsten tegen henzelf, hun beesten en hun vruchten. Daarom verzocht hij een
officieel getuigenverhoor te mogen houden om deze zaak te onderzoeken. Dit verhoor vond dezelfde dag en
de dag erna plaats. Verhoord werden acht personen, die allen verklaarden, dat er in Eijsden één vrouw woon-
de die bij iedereen als heks bekend stond: Meye (Maria) Karckens. Meer in het bijzonder zou ze haar schoon-
zoon en diens twee broers korte tijd na elkaar hebben gedood door middel van tovenarij. Omdat de geruchten
nogal vaag waren, vonden de schepenen een tweede getuigenverhoor noodzakelijk, dat twee weken later
plaats vond. Hierin werden de verklaringen van het eerste getuigenverhoor bevestigd en aangevuld met een
verhaal over een ziek kind, dat genezen zou zijn, nadat het door Meye was aangeraakt. Dit alles was voor de
schepenen aanleiding om de schout opdracht te geven Meye te arresteren in afwachting van verder onder-
zoek. De beklaagde zou gedurende haar hele proces in arrest worden gehouden in het huis van de bode,
Jan Walpots.
Reeds de volgende dag, 5 maart vond het eerste verhoor van Meye plaats. Hierin verklaarde ze, dat ze wist,
dat ze door de mensen van Eijsden voor een heks werd gehouden. Voor het overige ontkende ze alle beschul-
digingen, hoewel ze toegaf wel eens ooit naar Sittard te zijn gegaan, om zich daar door een waarzegger de
toekomst te laten voorspellen. Ze had ook eens bij één van haar buren geinformeerd, of de _koe ziek was:
"Lief Thijs, is de koye kranc?”, en sindsdien geloofde iedereen, dat ze het beest betoverd had.
Dit bracht de schepenbank in een moeilijk parket: het was ook in die dagen niet mogelijk om iemand wegens
hekserij te veroordelen omdat ze als zodanig bij iedereen bekend stond; er moesten duidelijke bewijzen voor
zijn. Van de andere kant was het ook vrijwel onmogelijk om onomstotelijk te bewijzen dat iemand hekserij
had uitgehaald. In de praktijk werd aangenomen, dat iemand pas wegens hekserij kon worden veroordeeld,
als ze zelf een bekentenis aflegde. Nu is het duidelijk dat niemand uit vrije beweging tovenarij zal bekennen,
en daarom was het mogelijk om bij voldoende aanwijzingen iemand te veroordelen tot tortuur, d.w.z. ver-
hoor onder marteling.
In het geval van Meye Karckens wisten de schepenen niet of de aanwijzingen wel voldoende waren om een zo
vergaand middel als marteling toe te passen. In een heksenproces in 1609 had men hier een eenvoudige op-
lossing voor gevonden: men had de beklaagde gebonden aan handen en voeten in de Maas gegooid om te kij-
ken of ze bleef drijven. Ze bleef inderdaad boven,en omdat iedereen wist dat heksen lichter waren dan gewo-
ne mensen, dus op het water bleven drijven, was dat voldoende aanwijzing om haar te laten martelen. Op het-
zelfde principe was overigens ook de heksenwaag gebaseerd.
In 1613 was men echter blijkbaar al zo ver dat men dit geen afdoende middel meer vond. In dit geval vroeg
men advies aan een tweetal rechtsgeleerden, één in Maastricht en één in Visé. Beiden adviseerden in hun ant-
woordbrief om de beklaagde te veroordelen tot tortuur. Opvallend is dat het niet zozeer de geruchten zijn
van de mensen van Eijsden, die de advokaten tot dit advies brachten, als wel de plotselinge genezing van het
zieke kind dat door Meye was aangeraakt. Meye had inderdaad bekend dat ze het kind had aangeraakt, maar
natuurlijk zonder enige bedoeling van tovenarij. Blijkbaar zochten de rechtsgeleerden dus toch naar enigs-
zins bewijsbare verklaringen.
Conform deze adviezen besloten de schepenen de beklaagde te veroordelen tot "scherpe examinatie", tot ver-
hoor onder marteling. In de morgen van 11 maart vertrok de schout met twee assistenten per schip naar
Maastricht (er woonden in Eijsden nogal wat schippers die handel dreven op de Maas).



Hij keerde terug met meester Michiel, de scherprechter

of beul, die bijgestaan werd door twee minderbroeders.

In de loop van de middag vond het verhoor plaats. De

schout stelde de vragen en de schepenen luisterden

naar de antwoorden, die Meye tijdens de marteling gaf.

Ze legde een volledige bekentenis af, waarop we verder-

op zullen terugkomen. In ieder geval bekende ze een

heks te zijn, zonder dat ze overigens iemand had beto-

verd. Tijdens het verhoor beschuldigde ze een aantal

vrouwen uit Eijsden, Breust en Caestert eveneens van

hekserij. Dit had vergaande konsekwenties, want dit

soort bekentenissen werd zonder meer voor waar aan-

genomen, zodat ieder van deze vrouwen gevaar liep zelf

ook gearresteerd en gemarteld te worden. Van al deze

bekentenissen van Meye werd een proces-verbaal opge-

maakt, dat haar de volgende dag zonder marteling werd

voorgelezen. Ook toen bleef ze bij haar verklaringen.

Natuurlijk zou een ontkenning ervan onmiddellijk ge- `

leid hebben tot een tweede marteling, maar hoe dan
"

ook werd nu aangenomen dat Meye vrijwillig had be-

kend een heks te zijn. Daarop werd de beul per schip

naar Maastricht teruggebracht.

Twee dagen later, op 14 maart hield de schout zijn rekwisitoor. Hij herhaalde de bekentenis en vroeg de sche-

penen Meye te veroordelen tot de dood. Een verdedigingsrede werd niet gehouden. Wel was er in de loop

van het proces een verdediger van Meye geweest, maar die had weinig kunnen doen, en zeker na de “vrij-

willige” bekentenis was er geen mogelijkheid meer van verdediging. Desondanks hadden de. schepenen toch

nog enige moeite met de zaak, want het duurde vijf dagen vóór ze hun vonnis uitspraken. Op l 9 maart lßl 3

wordt Meye Karckens ter dood veroordeeld. De terechtstelling, georganiseerd door de schout, vindt nog

dezelfde dag plaats. 's Morgens wordt meester Michiel, de beul, weer per schip uit Maastricht gehaald; de

schout laat twee wagens brandhout, tien "busselen" stro, "faggen" (takkenbossen), kettingen, nagels en ha-

ken naar de executieplaats brengen, die we, zoals reeds in de inleiding gezegd, ergens achter het tegenwoor-

dige Mariadorp moeten zoeken. Daar werd Meye aan een paal vastgebonden en door de beul gewurgd, waarna

haar resten op een grote brandstapel werden verbrand. De gemoederen in Eijsden moeten hoog zijn opgelo-

pen, want nog diezelfde negentiende maart zagen de schepenen zich genoodzaakt een scherp dekreet af te

kondigen om de kinderen en bloedverwanten van Meye te beschermen tegen kwaadsprekerij van hun dorps-

genoten.

3) DE VOLGENDE PROCESSEN

De sfeer in Eijsden moet in die dagen om te snijden zijn

geweest. Zoals ik al zei werd bij ieder verhoor gevraagd

naar de namen van andere heksen, en ieder die door de

gemartelde was genoemd liep grote kans zelf ook gegre-

pen te worden: als de bekentenis van iemand onder

tortuur voldoende was om haar ter dood te veroorde-

len, dan moest men óók wel aannemen dat de beschul-

digingen die ze tegen anderen uitsprak op waarheid

berustten. De verhoren van Meye hadden in het geheim

plaatsgevonden en niemand wist dus, wie ze verder van

hekserij had beschuldigd.



Ook was het nu levensgevaarlijk voor een vrouw om, al was het maar'in een ruzie, voor heks te worden uit-gemaakt. Zo zien we dan ook hoe verschillende vrouwen naar de schepenbank toestappen en daar om een ver-klaring van goed gedrag vragen.
Eén van deze vrouwen was Meye Ruyters alias Meertens van Caestert. Twee weken na de terechtstelling vanMeye Karckens, op 11 april 1613, verscheen ze voor de schepenbank en klaagde daar een aantal personenaan die haai-voor heks hadden uitgescholden. Eén van deze personen heette overigens Claes Karckens, hoogst-waarschijnlijk familie van de terechtgestelde. Ze verzocht de schepenbank deze personen te willen veroor-delen wegens smaad. Wat er in de volgende dagen is gebeurd is niet bekend. In ieder geval lezen we, dat MeyeMeertens op 14 april zonder marteling haar klacht introk en vrijwillig bekende dat ze een heks was. Het valtaan te nemen dat ze dusdanig geíhtimideerd is door de schout en bang gemaakt met de dreiging van marte-ling, dat ze maar bekend heeft, om zo in ieder geval te sterven zonder pijn.

Ongelooflijkerwijzevemocht de schout daarna aan de schepenbank toch nog toestemming tot een nieuwverhoor onder tortuur. De redenering zal wel geweest zijn, dat als een heks vrijwillig iets bekende, ze daarmeewaarschijnlijk nog veel erger zaken hoopte te verbergen.Het verhoor onder tortuur vond inderdaad twee dagenlater plaats. Behalve de gewone bekentenissen werden hierin nog een aantal andere vrouwen beschuldigd.Ditmaal hadden de schepenen minder tijd nodig om tot een veroordeling te komen: nog dezelfde dag werd hetdoodvonnis uitgesproken en voltrokken, op dezelfde manier als bij Meye Karckens.
Daarna werden binnen twee weken nog drie andere vrouwen ter dood gebracht, waaronder een dochter eneen nicht van Meye Ruyters. Na de moeilijkheden rond de eerste processen verliepen de drie laatste zonderveel problemen; steeds was de aanhouding, verhoor onder tortuur, executie en verbranding een kwestie vanvijf dagen. De laatste terechtstelling vond plaats op 30 april. Weliswaar begon de schout nog met een aantalprocessen tegen een vijftal vrouwen, die in de verschillende bekentenissen van de veroordeelde heksen even-eens van hekserij waren beschuldigd, maar de schepenen moeten het nu welletjes hebben gevonden: de aan-klachten van de schout zijn steeds afgewezen.

4) DE BEKENTENISSEN
Van ieder van de vijf veroordeelde vrouwen zijn de be-
kentenissen bewaard gebleven. Ze vertonen een opvallen-
de overeenkomst en het valt aan te nemen, dat de vragen
die de schout stelde, bijzonder gericht zijn geweest. Hij
zal wel niet gevraagd hebben: "Wat heb je gedaan?”,
maar: "Heb je dat en dat gedaan?”, In ieder geval blijkt
duidelijk uit de antwoorden, wat heksen geacht werden
te doen.
Het belangrijkste kenmerk van een heks was, dat ze per-
soonlijk omgang had met een duivel in mensengedaante,
die in de bramen een "boel" heet. Alle vijf de heksen
zeggen dat op zekere dag een manspersoon bij hen ver-
scheen, die hun vroeg God af te zweren, en hem, de duivel,
in alles gehoorzaam te zijn. Dit gebeurde meestal op een
tijdstip dat het niet zo goed met de vrouwen ging: één
van de vrouwen was ziek op dat tijdstip, een andere leed
zware armoede, en een derde was pas tevoren door haar
man uitgescholden in een ruzie voor duizend duivels.
.Deze "boel" had herhaaldelijk gemeenschap met de
vrouw, nam haar mee naar de heksendans, en zette haar
aan tot verschillende kwade tovenarijen. De duivels
worden beschreven als gewone mannen, behalve dat hun
lichaam koud was als ijs.



In alle bekentenissen worden bovendien hun namen en hun kleding beschreven.
Op ongeregelde tijden werden de heksen van een streek door hun "boelen" afgehaald om mee te doen aan de
heksendans. Meestal vlogen ze naar de plaats van samenkomst, gezeten op een stok of op een schoof stro ach-
ter de duivel. Er werd gedanst op muziek van een vedel en na afloop werd gegeten en gedronken, waarna de
heksen op dezelfde manier- naar hun huizen werden teruggebracht. De dansplaatsen lagen buiten de dorpen,
ver weg in het veld, in het bijzonder in het veld ten zuiden van Caestert. Ook de Beezenpool wordt genoemd,
en een weide achter Breust ergens bij de Bak. Deze laatste plaats verdient nog enige aandacht: vóór de aanleg
van Plan Noord lag in dat gebied een wei met de bijnaam "heksenweitje"; het is best mogelijk dat deze bena-
ming nog teruggaat op de hier beschreven heksenprocessen van 1613.
Ook bekenden alle heksen van hun "boel" vergif gekregen te hebben, waarmee ze het ooft, de beesten, of in
het ergste geval zelfs mensen hadden ziek gemaakt of gedood. Vaak kregen ze ook geld van de duivel, dat na
korte tijd echter in "peers - kuetelen” of iets dergelijks bleek te zijn veranderd. Het zijn deze drie punten:
seksuele omgang met de duivel, heksendans, en tovenarij, die de kern vormden van het volksbijgeloof aan
heksen. In dit verband moeten we opmerken dat er beslist vrouwen zijn geweest, hoewel niet noodzakelijker-
wijze in Eijsden, die aan magie deden en misschien van zich zelf geloofden dat ze heksen waren. Het kan wel
voorgekomen zijn dat een vrouw God afzwoer en in de naam van de duivel probeerde tovenarij te bedrijven.

De vraag tenslotte wie de vrouwen waren die voor heks werden aangezien, is moeilijk te beantwoorden. In
ieder geval waren minstens drie van de vijf veroordeelden getrouwd; hun leeftijden moeten nogal uit elkaar
gelopen hebben, want zoals gezegd zijn een moeder en haar dochter (die zelf overigens ook al kinderen had)
beide ter dood gebracht. We weten niet hoe arm of rijk de vrouwen waren; van één van hen is bekend, dat ze
getrouwd was met een boerenknecht. In ieder geval komen hun familienamen niet voor in het kadaster van
Eijsden en Breust van 1619, waarin iedereen, die op dat moment onroerend goed in eigendom had binnen de
grenzen van beide heerlijkheden, staat aangetekendô). Ze behoorden dus waarschijnlijk niet tot de rijke fami-
lies van Eijsden van die dagen zoals Ruth, Pachen, Sijmens etc., maar eerder tot de dagloners of handarbeiders.

Hoewel in de regel vrouwen werden beschuldigd van tovenarij, liepen ook mannen gevaar. Bij de dossiers over
de heksenprocessen vinden we ook nog een fragment van een civiel proces waarin een man een paar dorpsge-
noten wegens smaad aanklaagt omdat ze hem o.a. voor weerwolf hadden uitgemaakt. Dit scheldwoord werd
door de aangeklaagde partij al vroeg in het proces teruggetrokken, zodat we niet weten wat een mannelijke
tovenaar nu precies geacht werd te doen.

5) DE ONTHULLINGEN VAN JAN RUTH
De rol van de schout, Peter Peerboom, in de processen moet zeer belangrijk zijn geweest: hij klaagde aan wie
hem verdacht voorkwam en hij leidde de verhoren. Bij deze verhoren moet hij tot op zekere hoogte de ant-
woorden in de mond van de gemartelde vrouw hebben gelegd. Zo wisten bijvoorbeeld de vier laatste heksen
allen de naam van de "boel" van Meye Karckens, wat natuurlijk onmogelijk is als die naam hun niet is gesug-
gereerd door de schout, Hoe ver deze manipulatie precies ging valt niet meer vast te stellen, maar een tip van
de sluier wordt opgelicht door de verklaringen van één van de schepenen, een jaar na de processen gedaan7.).
Peter Peerboom, de schout, was bepaald impopulair bij de bevolking. Zo vinden we onder de procesakten
van 1612 een verhoor over de scheldpartijen van verschillende inwoners van Eijsden tegen de schout, waarin
deze onder andere een „onvrome schelm en meinedige contrafeyteur” was genoemd, en waarbij ook was ge-
zegd, dat de nieuwe galg van Eijsden Peerbooms galg behoorde te zijn. Het fijne weten we er niet van, maar
Peerboom schijnt zich schuldig gemaakt te hebben aan afpersingen en ook anderszins misbruik van zijn posi-
tie als schout gemaakt te hebben. In het najaar van 1613 werd hij afgezet. Over deze affaire zijn in het archief
van Eijsden geen gegevens te vinden, behalve de verklaring van Jan Ruth, één van de schepenen, een jaar later
gedaan. De verklaring gaat over de rol van Peerboom bij de verhoren van de vijf veroordeelde heksen.

'

Vooraf moeten we weten, dat Peerboom ruzie had met Ruth, en herhaaldelijk had gedreigd hem als schepen
te laten afzetten. Toen Meye Karckens, de eerste heks, gevangen zat, had Peerboom haar de nacht na de
marteling met geweld proberen te dwingen om een zuster van Ruth”s vrouw eveneens wegens hekserij aan te
klagen; hij had onder andere gedreigd met een tweede marteling, maar desondanks had Meye geweigerd dit
te doen.



Bij de tweede beklaagde, Meye Meertens, had Peerboom meer
succes: onder zijn pressie klaagde zij de vrouw van Jan Ruth,
Sophia Mieckens, aan wegens toverij, maar zij herriep dit nog
vóór haar executie. Peerboom moet gedacht hebben, dat deze
herroeping bewerkstelligd was door de pastoor van Eijsden,
haar biechtvader, want een paar dagen later had hij deze onder
andere bedreigd met afzetting.
Peerboom gaf de moed echter niet op. Hij verspreidde in het
dorp het gerucht, dat de vrouw van Jan Ruth reeds in de pro-
cessen van 1609 door de toen veroordeelde vrouwen van hekse-
rij was beschuldigd, en omdat de akten hierover geheim waren,
kon niemand dit kontroleren.
Bovendien liet hij de twee volgende vrouwen die van hekserij
werden beschuldigd, niet in het huis van de bode gevangen hou-
den, maar in zijn eigen huis, om ze zo beter te kunnen bei'nvloe-
den. Op zekere nacht was hij dronken uit de taveerne thuis ge-
komen en had beide vrouwen bedreigd met tortuur als ze Sophia
Mieckens niet van hekserij zouden beschuldigen, en hun beloofd
ze vrij te laten als ze dat wel zouden doen. Onder deze dreige-
menten en beloften bezweken beide vrouwen en klaagden in hun
bekentenissen inderdaad Ruth”s vrouw aan. Opvallend is dat in
de bekentenissen van één van deze vrouwen de naam Sophia
Mieckens later is bijgeschreven. Misschien heeft de schout dus
zelfs met de akten geknoeid. Om nu niet weer het gevaar te lo-
pen dat de vrouwen op aandrang van hun biechtvader deze be-
schuldigingen weer zouden herroepen, liet hij hun niet de biecht
afnemen door de pastoor van Eijsden, maar door die van St. Geer-
truid, die ook ruzie had met Jan Ruth, en zelfs met hem in een
rechtszaak was verwikkeld.
De pastoor had zelfs diverse malen gedreigd de zoon van Jan
Ruth, eveneens Jangeheten, dood te schieten. Dit alles had wel
niet geleid tot een formele aanklacht tegen Sophia, maar had
haar wel zo*n slechte naam onder` haar dorpsgenoten bezorgd, dat ze tijdelijk ergens anders had moeten gaan
wonen. Jan Ruth verzocht zijn medeschepenen dan ook deze zaak officieel recht te zetten en Peerboom te
veroordelen tot de gewone boetes in dit soort zaken.

Ongetwijfeld is er tijdens de verhoren en processen meer gemanipuleerd. De schepenbank hield haar eigen
vuile was liefst binnen; over de afzetting van Peerboom als schout is bijvoorbeeld niets te vinden. Pas toen
één van de schepenen, Jan Ruth, zelf in moeilijkheden kwam en tijdens de verhoren zijn eigen vrouw hoorde
beschuldigen, klapte hij uit de school. De vijf veroordeelde vrouwen hadden waarschijnlijk geen invloedrijke
verdediger; ze behoorden zoals gezegd waarschijnlijk tot de armere lagen van de bevolking. Het is niet zo,
dat alleen arme vrouwen voor heks werden aangezien; in latere processen uit 1630 worden ook rijkere men-
sen aangeklaagd. Het verschil is dat deze laatsten meer invloed in het dorp hadden en zo een uitgebreide ver-
dediging konden opzetten.
Ondanks al deze manipulaties moet iedereen, schout, schepenen en bevolking, ervan overtuigd zijn geweest
dat er onder hen heksen rondliepen, die levensgevaarlijk voor de gemeenschap waren. Uit de getuigenver-
horen komt duidelijk naar voren dat er in ieder dorp wel één of meerdere vrouwen waren waarvan iedereen
wist dat het heksen waren. De eerste veroordeelde Meye Karckens is een voorbeeld van zo'n heks. Deze
vrouwen werden vaak niet alleen achter hun rug om beroddeld, soms werden ze in hun gezicht voor heks
uitgescholden, vooral door mensen die meenden door hen betoverd te zijn. We lezen hoe een heks door een
boer met een dorsvlegel van zijn erf wordt afgejaagd omdat ze zijn zoon zou hebben gedood. Een andere
getuige verklaart dat hij betoverd was door een van de heksen en daardoor een tijdlang zwaarziek op bed had
gelegen.
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Zijn vrouw was toen naar de pastoor van St. Geertruid gegaan, die we al vaker in dit verhaal zijn tegengeko-

men, en die had hem genezen; hij had er wel bij gezegd, dat de zieke inderdaad betoverd was, en dat als hij

nog drie dagen had gewacht hij zeker gestorven zou zijn.
In ieder geval was de kollektieve angst voor hekserij in Eijsden na de vijf executies van 1613 weer wat vermin-

derd. Pas in 1630 zijn erl weer'enkele processen wegens hekserij gevoerd, en het zou in die tijd heel wat meer

moeite kosten om de vrouwen veroordeeld te krijgen. Na 1630 zijn er in Eijsden geen heksenprocessen meer

gehouden.

Jan Hartmann

Noten:
1) zie J. Habets, Bijdrage tot de geschiedenis der heksenprocessen in het land van Valkenburg. in: Publica-

tions de la Société historique et archéologique dans le Limbourg 5 (1868), p. 251 - 262.

2) Maasgouw 2 (1880), p. 294. ›

3) Habets, o.c.
4) Maasgouw 1 (1879), p. 45 - 46.
5) Deze dossiers bevinden zich in een portefeuille losse stukken van criminele processen voor de schepen-

bank Eijsden in het begin van de zeventiende eeuw. Rijksarchief in Limburg, Archieven der Landen van

Overmaas, nr. 5167.
6) Rijksarchief in Limburg, Archieven der Landen van Overmaas, nrs. 5388 - 5393 (kadaster Eijsden 1619).

Archives de llétat a` Liege, Collegiale St, Martin, nr. 529, ook in fotokopie aanwezig in hetRijksarchief

in Limburg (kadaster Breust 1619).
7) Rijksarchief in Limburg, Archieven der Landen van Overmaas, nr. 5127.
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Cpoc-:cl 0% blow?
" 't Klopt. "Bènnel" De däör gèèt laansem oeëpe.

"Medam, iech'kaom get eier bringe."
"Dag Zjang, blief neet ien de dà'ör sjtoeën, kom ien. Wievà'öl zien *t t'ers?

"e Viedel.” Medam pakt 't mêndelke en beteult de pries, (dèê hoeger ès es ien,ne gewoene winkel).

Oéngdertussen zien Laambaer en Zjèrra iengekoeëme.

Ma ziet hun en vreugt oan Zjang:
"Zek Zjang, vertel miech 't nows 'ns.”
"Wat vuur e nows?”
"Mê, vaan de Blowi"
',Och, medam, wèdder, de zaol ês bekaans vjèrdig; de hermenie liert noe de sjtökke en daan oeëpene v'r de

koeëmende maond op ene zoëngdig en . . _"
"Dan zölle de Roei waol zjeloes zien! " Laambaer en Zjèrra sjteun d'r laachend bie.

"Now en of! Dat hebbe ze neet! En ene sjoene zaol dat *t ès! Dao kriege dieRoei ien geng fieftig jaor 't gêld

vuur biejèèn! Ze zien zoe êrrem es get."
(Fluusjterend esof iemes loesjtert):
"Wèdder ze hebbe gèène roeie mie! Mê, medam, iech blief te lang, iech moot weer nao Fien truuk.”

Er gèèt eweg, mê ien de däör driejt 'r ziech nog ,ns um en zèèt: "Medam, g'r kènt *t geleuve of neet, mè

uuëver tien jaor hèèt 't geng Roei mie; daan wèlle de Belzje neet mie koeëme dieriezjeere; èène ès al eweg en

't doort neet mie lang of de aander geun aoch.”
i

E klatst de däör tow en löpt hèèvers.
Ma loort häör zäöns aon en zèèt:
"Now, jonges, d'r hebt 't gehuurd, de Roeibesjteun uuëver tien jaor neet mie."

"Och wat, dei Blow, dei hebbe hun toete oet de Maos gevèst; ze zien hartsjtèkke berosj

"Laambaer, haaw dene kop! De Roei hebbe dat gedoeën, doe wèts aoch nieks."

"Sjtel jonges, dao kumpt iemes."
geklop. "Bènne!"
"Dag medam, hie ès de boeëter.”
',Merci, Pjaer", en e uigske knieppend tieënge Zjèrre en Laambaer zèèt ze: "En Pjaer, wie sjèèt 't met de Roei?”

” *t Gèèt bèsj! Ien Juulie hebbe v'r groet fèèt, daan besjèèt de hermenie vief en sieèvetig jaor en daovuur

kriege v'r now pekskes. (Tieënge Laambaer zèèt 'r):

Sjoen pekskes jong, um te puune.”
,'Pjaer", zèèt Laambaer, "oe haw d*r 't fèèt?"

"Ien ,t kesjtielspaark, de Mesjtreechter Sjtaar kumpt en de hermenies vaan Bjèk, Hier en nog en paor aander."

"Pjaer, g'r gaot nog ien Kèèrek-raoj op kongkoer,hê noe?”

"Jao, en v”r hebben aoch kaans d,n iesjte pries te hoeële."

Zjèrra wèlt aoch get uuëver de Blow huure en zèèt:

"Gèèt de Roeinao de oeëpening vaan de zaol?” `

"Ze hebbe oes neet genuujd, en v'r zulle zo'e'ngder ingsjtrumingte uns goeën loore wat ze ienèèn gefisjter-

nöld hebbe; (en tieënge Maz) Medam g,r woent hie zoe aofgeliège, mê g'r begriept toch waol wie sjtom dei

Blow zien. Et gêld vuur dèè zaol hebbe ze bieèèn gesjacherd en noe kènne ze wèjjer op 'n häöltsje knêwele,

want mie hebbe ze neet mie uu'e'ver. Es ze 't nog vief jaor oethaawe, daan ès dat lang; ze liegge toch al bekaans

op aoëpegaoëpe.”
~

E gèèt op de däör aon en o'e'ngderwijl e ze oëpe dèèt zèèt e laachend:

"Uuëver vief jaor zul v'r oes nog 'ns sjprèèke; dag medam, dag Laambaer, dag Zjèrra."

Et ès gek, de Blow laote de Roei nog tien jaor liève en de Roei de Blow nog vief jaor; ze hebbe gaaroet gèè

gêld en toch hebbe ze't.

Et ès ien oos dörrep: zoe roed wie ene briek of ene awwe Blowe; dat zal blieve zoe lang es oos dörep besjèèt.

Toch geun de Blow nao de fèète vaan deRoei en umgedriejd. Es de Roei of Blowneet mie besjteun, daan doort

,t neet mie lang of de waereld vergèèt.
Zulle ze ien din hiemel violèt zien?

'n.

Ene Aad - Eèsjedener.

Noot van de redactie:
Wie kan ons de naam opgeven van deze oud - Eijsdenaar?
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een jarige van 150 jaar
Dit jaar bestaat onze gemeente Eijsden 150 jaar. In het jaar 1828 werden uit 3 gemeenten, Eijsden, Breust en
00st,2 nieuwe gemeenten gebrouwen, namelijk Eijsden en Sint Geertruid. In het Koninklijk Besluit van 6 maart
van dat jaar lezen we dat de dorpen Eijsden, Breust en Oost alsmede de gehuchten Maarland, Hoog- en Laag-
Caestert worden verenigd tot één gemeente: de nieuwe gemeente Eijsden. In hetzelfde besluit staat ook dat
de gehuchten Sint Geertruid, Eckelrade, Bruisterbosch, Herkenrade, Libeek en Moerslag tot één gemeente
verenigd worden: de nieuwe gemeente Sint Geertruid. U zult misschien zeggen Sint Geertruid doet voor Eijs-
den verder niet ter zake, maar het tegendeel is waar want deze 6 gehuchten op de berg hoorden vóór 1828
tot de gemeente Eijsden óf de gemeente Breust. Hoe een en ander in zijn werk ging en waarom het zo nodig
moest dat er een nieuwe gemeente Eijsden kwam, hopen we U in het volgende verhaal duidelijk te maken.

Om het K.B. van 1828 goed te begrijpen gaan we nog wat verder in de geschiedenis terug. Toen de Fransen
in 1794 het tegenwoordige Limburg definitief bezetten en ook hier de revolutie brachten, troffen ze in deze
streken alle mogelijke kleine staatjes en machthebbers aan. Het was zelfs zó erg dat de kaart van Limburg
vóór 1794 het meest weg heeft van een abstract schilderij omdat alle mogelijke grenzen vlak langs elkaar heen
kronkelen. Dit in tegenstelling tot de noordelijke provincies die al veel vroeger een zekere eenheid vertonen.
De dorpen die thans deel uitmaken van de gemeente Eijsden vormen daar geen uitzondering op, integendeel
de situatie is hier zó ingewikkeld dat er geen geschiedkundige kaart bestaat waarop de grenzen van de periode
vóór 1 794 juist weergegeven zijn. Voor Limburg als geheel geldt dat het voor de geschiedschrijving de meest
onhandelbare provincie is van alle elf. De zuid - west hoek van Zuid - Limburg is misschien wel 't moeilijkste
deel van Limburg!
Welke bestuurlijke eenheden bestonden hier toen de Fransen met hun legers binnentrokken? Dat waren de
heerlijkheid Eijsden behorend tot het land van Valkenburg, de (vrije) rijksheerlijkheid Breust, de heerlijkheid
Oost behorend tot het land van Dalhem en de (vrije) rijksheerlijkheid Mesch. Mesch laten we verder buiten
beschouwing omdat het geen deel uitmaakt van de gemeentelijke herindeling van 1828, hoewel er wel regel-
matig sprake is geweest van een samenvoeging van Mesch en Eijsden, onder andere in 1818 en 1829, en recen-
ter in 1887.1) In Mesch lagen de problemen ook niet, aangezien de grenzen van Mesch duidelijk waren en
nergens vermengd met die van andere gemeenten.2) Pas tijdens de tweede wereldoorlog werd Mesch bij de
gemeente Eijsden gevoegd, om precies te zijn op 29 december 1942, m.i.v. 1 januari 1943.
Wat behoorde nu onder Eijsden, wat onder Breust en wat onder Oost? Hoe moeilijk het was om dat precies
te bepalen blijkt uit een informatie over de grenzen van Breust en Eijsden van meer dan 3 eeuwen oud, uit
1637, en gevonden in het schepenbankarchief van Eijsden.3) Wat lezen we in die informatie? De gemeenten
Eijsden en Breust hebben eigenlijk maar één grens, waarbij alleen de vrijheid (ongeveer het dorp) Eijsden
duidelijk Eijsdens is. Voor het overige ligt het grondgebied van Eijsden en Breust volkomen door elkaar.
Een derde van de percelen in het grondgebied is Eijsdens en twee derde is van Breust. Bepaalde stukken zijn
helemaal onverdeeld, dus daarvan is überhaupt onbekend waartoe ze behoren. Het komt ook voor dat er
middenin de dorpsbebouwing van Breust nog
stukjes Eijsden liggen! Alsof we nog niet over-
tuigd zouden zijn van de ingewikkelde situatie
krijgen we een voorbeeld voorgeschoteld. Het “u” v ßw'flmr ø
huis van een zekere Gelis Ceunen, inwoner van '

Caestert, behoort onder het ressort van Breust, swim-„g ,šnm nmaar de eraan vastgebouwde kamer met de tuin Im Mm äis Eijsdens.Ten overvloede is de informatie ge-
illustreerd met een primitief kaartje dat we voor
U nagetekend hebben. Over Oost komen we
verderop te spreken.
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Het primitieve kaartje uit 1637 dat we voor U nagetekend
hebben. Hoewel het kaartje geen hoogtepunt in de karto-
grafie te noemen is, geeft het wel iets van de ingewikkelde
situatie weer.
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Wanneer de Fransen in 1794 verschijnen worden hun revolutionaire ideeën ook hier in daden omgezet. Tal-
rijke bestuurshervormingen worden doorgevoerd. Voor het eerst sinds honderden jaren komt in het Limburg-
se een eenheid tot stand in de vorm van het Departement van de Nedermaas en dat is inderdaad revolutionair.
Veel oude instellingen verdwijnen zoals de oude heerlijkheden en schepenbanken. Maar er is een uitzondering:
de gemeenten en hun grenzen blijven intact (met uitzondering van de periode 1795 tot 1800, toen alle ge-
meenten onder de 5000 inwoners hun zelfstandigheid verloren).
Wat deze handhaving van de gemeenten voor onze omgeving betekent, komt aan het licht als de Fransen de
boerderij van Navagne bij Eijsden, Breust en Oost willen voegen, omdat het als een enclave binnen het gebied
van Eijsden, Breust en Oost ligt. Het is februari 1807 en de minister van binnenlandse zaken te Parijs wenst te
weten of de 3 één gemeente vormen of 3 afzonderlijke gemeenten. De prefect, de hoogste bestuursambtenaar
binnen het Departement van de Nedermaas, stuurt hem in 1809 (2 1/2 jaar later!) een brief. Daarin zegt de
prefect dat Eijsden, Breust en Oost weliswaar afzonderlijke gemeenten vormen maar dat zij gezamenlijk
slechts één legger, slechts één rol voor de grondbelasting en slechts één rol voor de belasting op deuren en
vensters hebben (een dergelijke belasting bestond toen, misschien een idee voor 9n belastingambtenaar die
naar iets nieuws zoekt?), omdat de grondgebieden van de 3 gemeenten zo in elkaar overlopen dat het afzon-
derlijk houden van de rollen per gemeente, wat de gewoonte was, een moeilijke zaak zou zijn. De Minister

van binnenlandse zaken deelt daarop mee dat het dan maar eens tijd wordt dat de grenzen van de 3 afzonder-
lijke gemeenten bepaald worden. Men kan toch de boerderij Navagne niet aan 3 gemeenten toewijzen, maar
slechts aan de gemeente waarin het gelegen is, zo luidt zijn redenering. De prefect wordt uitgenodigd de gren-
zen exact aan te geven en als dat niet mogelijk is de 3 gemeenten tot één te verenigen. En of de prefect het
een beetje snel wil doen, zodat Zijne Majesteit spoedig een beslissing kan nemen.4)
De bestuurders in het Departement van de Nedermaas komen voor een zware opgave te staan. Het blijkt voor
hun niet eenvoudig de grenzen van de 3 gemeenten vast te stellen. Er wordt uitgebreid onderzoek verricht en
verschillende staten met opgave van wat nu tot het één en wat nu tot het ander behoort zijn het resultaat.
Maar ook die staten laten nog tal van vraagtekens open. Ze dateren van rond 1813 en dat is toch een redelijk
lange tijd sinds 1807 om een opgave te verstrekken van enkele bestaande gemeentegrenzen. Deze lange perio-
de maakt duidelijk dat men met grote moeilijkheden te kampen had. Op de staten zullen we in ons verhaal
nog terugkomen.
Omdat de grenzen zo ingewikkeld waren en er nog zoveel vraagtekens overbleven, stuurden de Fransen aan

op de samenvoeging van de gemeenten Eijsden, Breust en Oost tot één gemeente, waarbij de minister van

binnenlandse zaken uiteindelijk de berggehuchten een aparte gemeente wilde gaan laten vormen. De bergge~
huchten zijn Moerslag, Libeek, Sint Geertruid, Herkenrade, Bruisterbosch en een gedeelte van Eckelrade,
allemaal tot dan toe Eijsdens en/of Breusts grondgebied. We zitten dan inmiddels in het najaar van 1813.
De zaak is echter niet tot een afsluiting kunnen komen, want in januari 1814 moesten de Fransen halsover-
kop vluchten en verdwenen ze voorgoed uit het Limburgse.
De kwestie bleef voorlopig rusten na de opheffing van het Departement van de Nedermaas. De provincie
Limburg werd gevormd en pas na jaren, in 1826, vond men het nodig om nu eindelijk eens iets te gaan doen
aan die rare gemeentegrenzen in de uiterste zuid-west hoek van het tegenwoordige Limburg, waarvan nie-
mand nu eigenlijk precies wist wat bij wat behoorde. Men probeerde opnieuw, zo goed en zo kwaad als het
ging, erachter te komen wat de omvang van de gemeenten Eijsden, Breust en Oost was, net zoals dat in de
Franse tijd gepoogd was. De Franse stukken hieromtrent werden natuurlijk weer tevoorschijn gehaald en ook
werden er nieuwe onderzoeken gedaan. Dit alles gebeurde in het kader van de vervaardiging van het perceels-
gewijze kadaster waarmee men volop bezig was.
De hierboven bedoelde Franse staten en de resultaten van de onderzoeken door de provinciale bestuurders
van Limburg ingesteld sinds 1826, maken het mogelijk een beeld te reconstrueren van hoe de situatie was tot
aan de herindeling van 1828. Niet ieder detail is duidelijk, maar we komen er toch aardig uit.
Die situatie van vóór 1828 is als volgtzö) (zie ter verduidelijking de door ons getekende kaart).
De gemeente Eijsden bestaat uit het dorp Eijsden, kleine stukjes van het dorp Breust, het gehucht Laag-Caes-
tert en gedeeltes van de gehuchten Hoog - Caestert, Moerslag, Libeek, Sint Geertruid, Herkenrade, Bruister-
bosch en Eckelrade.
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t 2: De kadasterkaart uit 182 7.
Het gebied van de 3 oude gemeenten Eijsden, Breust en Oost is nu zó ingedeeld dat er drie nieuwe gemeenten ontstaan:Eijsden, Sint Geertruid en Oost. Later vervalt de gemeente Oost ech ter.
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-behoort voor 1828 tot gemeente Eijsden

D behoort voor 1828 tot gemeente Breust

behoort voor 1828 voor 1/3 tot gem. Eijsden
voor 2/3 tot gem. Breust
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behoort voor 1828 tot gemeente Oost
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nleuwe grens tussen berg- en dalgemeente
sinds 1828

Zo was de situatie vóór 1828, getekend naar de ons bekende gegevens die U in de tekst terugvindt. De gren-
zen en de verdeling van de dorpen en gehuch ten zijn uiteraard slechts schematisch weergegeven.

De gemeente Breust bestaat uit het grootste deel van het dorp Breust, het gehucht Maarland en gedeeltes van
de gehuchten Hoog-Caestert, Moerslag, Libeek, Sint Geertruid,Herkenrade, Bruisterbosch en Eckelrade.
Eén van de staten van rond 1813 maakt duidelijk hoe de 6 gehuchten "op de berg” over Eijsden en Breust
verdeeld waren:
In Moerslag staan 17 huizen en in Libeek staan eveneens 17 huizen, maar in beide gehuchten weten ze niet
wat Eijsdens is en wat van Breust is. In Sint Geertruid zijn 34 huizen waarvan 31 onder Breust horen en slechts
3 onder Eijsden. In Herkenrade staan 40 huizen waarvan ongeveer de éne helft Eijsdens grondgebied is en de
andere helft grondgebied van Breust. In Bruisterbosch staan 19 huizen waarvan het grootste deel onder Eijs-
den valt. Van Eckelrade horen 19 huizen onder Breust en 3 onder Eijsden. Ook hoorde en hoort nu nog steeds
een stukje Eckelrade tot Gronsveld, maar dat blijft hier verder buiten beschouwing. Bij de staat wordt opge-
merkt dat er nogal wat bewoners in de gehuchten zijn die niet weten waartoe ze nu eigenlijk behoren. Samen-
vattend komt het erop neer dat twee derde van de berggehuchten tot Breust behoort en één derde tot Eijsden,
zowel wat de bebouwde als de onbebouwde eigendommen betreft.
De landerijen rond de dorpen Breust en Eijsden liggen eveneens op dezelfde manier volkomen door elkaar. Ze
horen nu eens tot de gemeente Breust dan weer tot de gemeente Eijsden.
Als laatste de gemeente Oost. De gemeente Oost bestaat uit het dorp Oost, inclusief de landerijen rond het
dorp omzoomd door hagen. De gemeente Oost heeft, als enige, duidelijk afgebakende grenzen en ligt als een
eiland in het door elkander liggende gebied van Breust en Eijsden.
Nu weet U dus met welke gemeenten we hier vóór 1828 te maken hadden en hoe groot ze waren. Het aardige
is dat dit alles precies overeenkomt met het beschrevene uit 1637. Er is dus bijna 2 eeuwen niets veranderd.
En omdat in het algemeen de gemeentegrenzen door de geschiedenis heen een tamelijk constante factor vor-
men, menen we dat de gemeenten vermoedelijk nog honderden jaren ouder zijn dan 163 7. Daar zal echter nog
verder onderzoek naar gedaan moeten worden.
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Wat gebeurt er in 1826? Men is bezig het perceelsgewijze kadaster samen te stellen en men weet daarbij na-
tuurlijk niet goed raad met al die door elkaar liggende percelen. Daarbij komt dat op 22 juli 1826 de 6 berg-
gehuchten een verzoek bij de gouverneur indienen om een afzonderlijke gemeente te mogen gaan vormen.

De 6 berggehuchten voeren een hele rij motieven aan om een afzonderlijke gemeente te mogen gaan uitma-
ken, waarbij vooral in het oog springen: de natuurlijke grensscheiding van de hellingbossen tussen berg en
Maasdal en de erg grote afstand van de bergdnrpen tot de hoofdplaatsen Eijsden en Breust.7)Vooral het
laatste argument lijkt ons alleszins redelijk, als we bedenken dat de wegen in het najaar in ware modderpoe-
len veranderden. De wegen waren helemaal niet verhard en bestonden eigenlijk uit niet meer dan karresporen.
'We moeten bedenken dat in deze tijd zelfs van de hoofdverbinding Maastricht - Verviers alleen het stuk van
Maastricht tot Heer en het stuk van Battice tot Verviers bestraat wasls)
Op 27 november 1826 is er een buitengewone vergadering van onder andere de gemeenteraden van Eijsden,
Breust en Oost op het kantoor van de districtscommissaris te Maastricht (de districtscommissaris was een
soort 4e bestuurslaag, die in België nog steeds bestaat). Daar wordt gepraat over voorstellen gedaan door de
provincie om te komen tot één dalgemeente en één berggemeente in plaats van de 3 oude gemeenten.9)
Eijsden is over de voorstellen enthousiast, hetgeen niet verwonderlijk is aangezien tegenover het verlies van de
berggehuchten een aanzienlijke gebiedswinst staat in de vorm van de gebieden van Breust en Oost in het dal.
Breust is tegen omdat de voorstellen de opheffing van de gemeente inhouden, maar men weet nauwelijks
argumenten tegen de voorstellen in te brengen. Ook Oost is tegen, en we moeten zeggen niet zonder reden. In
een vlammend protest lichten de inwoners van Oost hun bezwaren toe in een brief aan Gedeputeerde Staten. 10)
Hier volgen hun argumenten. De voorstellen zouden een opheffing van de gemeente Oost inhouden, terwijl
Oost juist weinig of geen schulden heeft. Daarentegen zitten Eijsden en Breust tot over hun oren in de schul-
den. Daar wordt een huisgezin tot 40 Nederlandse guldens jaarlijks aangeslagen. Kortom Oost zal moeten gaan
dokken voor de schulden van Eijsden en Breust. En de weinige schulden die Oost heeft, kunnen gemakkelijk
zelfstandig bestreden worden door onder andere de invoering van een belasting op het planten van bomen( !).
De inwoners van Oost wijzen erin hun protest nog op dat tot hun groot misnoegen een of twee van de minst
verlichte leden van het gemeentebestuur, bedoeld zijn P. Pinckers en H. Janssen, wel in de vereniging met
Eijsden en Breust toestemmen mits de schulden maar niet vermengd worden. De inwoners vinden dat een on-
nozel voorstel, want zoiets gebeurt immers toch. Die van Oost schrikken kortom van de voorgestelde vereni-
ging vanwege het grote gevaar waarmee ze worden bedreigd. Een dertiental inwoners ondertekent het protest
en alle overige inwoners verklaren niet te kunnen schrijven.
De districtscommissaris en Gedeputeerde Staten kunnen zich alléén volledig verenigen met de bezwaren van
Oost en vinden het dan ook beter dat Oost zelfstandig blijft, temeer daar de grenzen van Oost duidelijk zijn.11)
In 1827 vervaardigt het kadaster een fraaie kaart, die gebaseerd is op deze nieuwe situatie.
Merkwaardig genoeg trekken de inwoners van Oost echter het bovenstaande protest op 4 oktober 1827 in,
en verklaren nu wél voor de vereniging met Eijsden en Breust te zijn en dat terwijl de provincie toch duide-
lijk ”om” was gegaan.12) Het verzoekschrift zelf waarin Oost haar totaal gewijzigd standpunt kenbaar maakt
is helaas onvindbaar in de archieven. We waren benieuwd naar de redenen waarom die van Oost zo ineens als
een blad van een boom omgedraaid waren. Het is vermoedelijk zo gegaan dat er toch een manier is gevonden
om het rijke Oost niet voor de schulden van Eijsden en Breust te laten opdraaien en dat men vervolgens Oost
heeft kunnen "bewerken".
In 1827 wordt ook eindelijk het perceelsgewijze kadaster voltooid en daarmee zijn alle beletselen uit de weg
geruimd die de herindeling nog in de weg stonden.13)
Gedeputeerde Staten van Limburg adviseren dan ook op 18 januari 1828 aan "Den Haag” de vorming van
één dalgemeente (inclusief Oost) en één berggemeente uit de bestaande drie gemeenten.14) Verderop zullen
we zien dat het K.B. van 6 maart 1828 precies met dit advies overeenstemt. Tot zover de voorgeschiedenis
van het Koninklijk Besluit.

19'



Het is wel interessant om te weten wie de laatste burgemeesters waren van de oude gemeenten en waar de ge-

meentehuizen stonden.
De laatste burgemeester van het oude Eijsden was graaf Constantinus de Geloes en van Breust was dat Jan Ni-

colaas Lambert. In Oost vinden we in die functie C. de Brienen die dat ambt tegelijkertijd in Rijckholt be-

kleedde.15)
De plaats waar de oude gemeentehuizen zich bevonden is moeilijk te achterhalen. De plaats van het gemeen-

tehuis was namelijk zo vanzelfsprekend dat daarover in de stukken eenvoudigweg niet werd gesproken. Dien-

tengevolge konden we er in de archieven ook niets over vinden. Toevallig kwamen we echter de heer E.L. Lam-

bert op het spoor, wonende aan het Oranjeplein te Maastricht, en hij is de achterkleinzoon van de laatste

burgemeester van Breust en daarbij erg goed op de hoogte van het doen en laten van zijn voorvaderen. Aan

zijn mededelingen, waarvoor we hem heel hartelijk danken, ontlenen we het volgende:

Bij zijn benoeming tot burgemeester van Breust kreeg Jan Nicolaas Lambert een deel van het "kluusjterke" zijn-

de het in 1971 afgebroken klooster bij de kerk van Breust, als woning en tevens als gemeentehuis aangeboden.

Lambert wenste echter geen gebruik te maken van deze aanbieding omdat hij van mening was dat dit gebouw,

door het kapittel van St. Martin te Luik aan Breust geschonken, geheel ten dienste van de kerk moest blijven.

lHet gebruik van kerkelijk goed door de overheid was een zaak die nogal gevoelig lag, aangezien de Fransen

tijdens hun verblijf hier allerlei kerkelijke goederen in beslag genomen hadden die ten tijde van het burge-

meesterschap van Lambert nog niet zo heel lang aan hun rechtmatige eigenaars teruggekeerd waren. Het was

dus beslist niet onverstandig van Lambert om geen gebruik van het aanbod te maken. De burgemeester ging

in Hoog - Caestert wonen op de "Kerenshof". Het gemeentehuis van Breust lag in die tijd dus in Hoog - Caes-

tert.
Lang duurde het verblijf in Hoog - Caestert niet. Korte tijd nadien vestigde de burgemeester zich namelijk

op een meer centraal gelegen plaats in zijn gemeente, te weten in een huis aan de Breusterstraat. Het huis

stond op de plaats waar later het huis Breusterstraat 14 werd gebouwd, thans bewoond door de heer Pierre

Wolfs, tailleur (zie foto). Het moet een vrij groot huis geweest zijn met een rieten dak, hardstenen omlijs-

tingen van ramen en deuren en ..... _

in gebruik bij de burgemeester van Eijsden! De gemeente Eijsden had het rechter deel van het huis in gebruik

en burgemeester Lambert kreeg ten behoeve van de gemeente Breust het linker deel in gebruik. De grens tus-

sen de gemeente Breust en de gemeente Eijsden liep inhet midden van de “nèèëre” (nèèëre is Eijsdens dialect

voor smalle gang). De gemeentebestuurders zouden het goed met elkaar hebben kunnen vinden. Men erkende

en waardeerde elkaar als gelijkwaardige collega's. Het huis moet begin deze eeuw (vóór 1910) zijn afgebroken.

Tot zover de heer E.L. Lašnbert 'tMaast
'

Helemaal links op de foto het huis met rieten dak, dat gemeentehuis ls geweest voor de twee ou

Eijsden en Breust en vanaf 1828 voor de nieuwe gemeente Eijsden.
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Omtrent het oude gemeentehuis van Oost tasten we volledig in het duister. Weet soms iemand van de lezerser iets over te vertellen? Voor suggesties houden we ons van harte aanbevolen!Alle oude ingewikkelde grenzen vinden hun einde in het Koninklijk Besluit van 6 maart 1828. Alles wat inhet Maasdal lag en voorheen .toebehoorde aan de gemeenten Eijsden, Breust en Oost werd één nieuwe ge-meente met als naam en hoofdplaats Eijsden.
Alles wat op de berg lag en voorheen toebehoorde aan de gemeenten Eijsden en Breust, te weten de 6 bergge-huchten: Sint Geertruid, Herkenrade, Bruisterbosch, Moerslag, Libeek en het stuk Eckelrade dat niet totGronsveld behoorde, werd eveneens één nieuwe gemeente met als naam en hoofdplaats Sint Geertruid.16)
Onze conclusie is dat uiteindelijk 2 argumenten tot deze herindeling de doorslag gegeven hebben, namelijkin de eerste plaats de totstandkoming van het perceelsgewijze kadaster, waarvan de Fransen reeds in 1812 zei-

de beide hoofdplaatsen Eijsden en Breust te zien geeft.
De nieuwe gemeente Eijsden kreeg graaf Constantinus de Geloes als burgemeester die, zoals we gezien hebben,ook reeds burgemeester was van de oude gemeente Eijsden. Op 17 oktober nam hij de administratie over vande nieuwe gemeentels) Na een aantal jaren werd de laatste burgemeester van Breust Jan Nicolaas Lambertóók nog burgemeester van Eijsden. Wellicht om de bittere pil van de opheffing van de gemeente Breust voorde mensen van Breust te verzachten?
De nieuwe gemeente Eijsden telde een bevolking van 1868 zielen verdeeld over 346 woningen. Eijsden washet grootst met 840 inwoners (151 huizen , ost volgde met 301 inwoners (59 huizen), Hoog- en Laag -Caestert herbergden 273 inwoners (46 huizen), daarna kwam pas Breust met 239 inwoners (44 huizen) entenslotte kwam Maarland dat ongeveer even groot was met 215 inwoners (46 huizen). De eerste burgervadervan Sint Geertruid, O.J. Roosen, had een bevolking van 853 mensen onder zijn hoede.19Het gemeentehuis van het nieuwe Eijsden werd het bekende huis met het rieten dak aan de Breusterstraat(waar nu het huis nummer 14 staat), dat nu wel in zijn geheel door de nieuwe gemeente in gebruik zal zijngenomen.20) Een dertigtal jaren later bouwde de gemeente aan de overkant van de straat een nieuw gemeen-tehuis met school, welk gebouw later als zuivelfabriek, daarna als parochiehuis en tot voor kort als gemeen-schapshuis in gebruik was. (zie foto) Blijkens een steen in de voorgevel werd dit laatste gebouw als gemeen-tehuis in gebruik genomen op 2 april 1857 onder burgemeester P. Pinckaers.

Het nieuwe gemeentehuis sinds 2 april 185 7. Op de foto is het gebouw echter niet meer in gebruik als gemeen-tehuis maar ingericht t. b. v. de Zuivelfabriek St. Martinus.
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Installatie van Graaf René De Geloes als Burgemeester van Eijsden 3 juli 1893. De plechtigheid vond plaats
voor het toenmalige gemeentehuis, het latere gemeenschapshuis (Breusterstraat 25)

22



Op de achtergrond het huidige gemeentehuis in aanbouw. (foto 1905)

Het huidige gemeentehuis werd aanbesteed op 15 december 1904 Voor de som Van f 19.793,--. Men heeft aan
dit gebouw, dat tevens als postkantoor annex directeurswoning moest gaan dienen, ongeveer een jaar gewerkt
voordat het in gebruik genomen werd.21) (zie foto)
We zijn aan het einde gekomen van ons verhaal. 150 `jaar gemeente Eijsden en 150 jaar gemeente Sint Geer-
truid. Veel jaren zullen er wel niet meer bijkomen . . . . Een nieuwe veel rigoureuzere herindeling staat op
het programma. Het ziet er op dit moment naar uit dat er toch nog wel een nieuwe gemeente Eijsden gevormd
gaat worden. De afstanden voor veel mensen in het Zuid - Limburgse naar de nieuwe hoofdplaatsen zullen
echter belangrijk groter worden. Als je op de Mescherheide woont of in Libeek en je hebt een auto, dan is
dat nog niet zo'n ramp. Maar er zijn er ook die dat niet hebben en we worden allemaal eens bejaard! U mag
zelf oordelen of de afstand bestuurder - burger door een nieuwe herindeling groter of kleiner wordt. Minister
Wiegel heeft al gezegd dat historische grenzen niet ter zake zullen doen, als de mensen die ermee moeten le-
ven dan maar wel ter zake doen . . . . . .

John Wiersma
René Huijnen
Hans van Hall
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Noten:
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Gemeentearchief (G.A.) Eijsden Portefeuille1 en Provinciaal Archief Rijksarchief in Limburg (R.A.L.)
inventarisnummer (inv.nr. ) 5134.
Frans Archief R.A.L. inv. nr. 4207: brief van de directeur der directe belastingen aan de prefect van
1 7 oktober 1812.
Archieven landen van Overmaas R.A.L. inv. nr. 5103.
Frans Archief R.A.L. inv. nr. 4216.' briefwisseling prefect en minister van binnenlandse zaken 12 februari
1807, 24 augustus 1809 en 12 september 1809.
Er bestaat een kaart uit 1805 (R.A.L. inv. nr. 124.a.1.) van de gemeenten Eijsden, Breast en Oost, groten-
deels zonder onderlinge grenzen.
In de Franse tijd kon men mede niet tot een beslissing komen omdat dit perceelsgewijze kadaster nog
niet voltooid was. Zie Frans Archief R.A.L. inv. nr. 4207: brief van de directeur der directe belastingen
aan de prefect van 1 7 oktober 1812. Uit dezelfde brief blijkt ook dat de instructies van het kadaster niet
toelieten dat er ook maar e'én enclave bleef bestaan.
Zie voor Hoog - Caestert Provinciaal Archief (R.A.L.) verbaal G.S. 23 maart 1827, in een brief die zich
daarin bevindt van 27 januari 1827lezen we dat het grootste gedeelte van Hoog - Caestert bij de gemeente
Eijsden behoort. Zie verder ook Frans Archief inv. nr. 4207 (o.a. brief 28 augustus 1813) en inv. nr.4216
(oa. brief 4 september 1813). Dat laatste inv. nr. bevat ook de staat waaruit de verdeling van de 6 berg-
gehuchten blijkt. In enkele andere staten uit 1813 in dit inv. nr., afkomstig van de maire van Breust en
de Vrederechter van het kanton Gulpen, vindt men soms zeer aanzienlijke afwijkingen. De gegevens in ons
verhaal komen echter uit de staat die het meest uitvoerig is en de meest betrouwbare indruk maakt.
G.A. Eijsden Portefeuille 1: afschrift van een verzoekschrift van 22 juli 1826 door de 6 berggehuchten
aan de gouverneur.
Zie Provinciaal verslag van Lim burg.
G.A. Eijsden.' notulenregister gemeente Oost.
Provinciaal Archief (R.A.L.) verbaal G.S. 8 december 1826.
Provinciaal Archief (R.A.L.) verbaal G.S. 23 maart 1827.
G.A. Eijsden Portefeuille 1.
Provinciaal Archief (R.A.L.) verbaal G.S. 23 maart 1827, in een brief van 7 september 1827 afkomstig
van het kadaster lezen we dat het perceelsgewijze kadaster er nu eindelijk is, terwijl er tot nu toe vanwege
de ingewikkelde grenzen slechts een "hoopsgewijze kaart van de drie gemeenten ” bestond.
Provinciaal Archief (R.A.L.) verbaal G.S. 18januari 1828.
G.A. Eijsden Portefeuille 1, stuk van 19 april 1827. Zie voor graaf de Geloes ook "Uit Eijsdens verleden",
2ejrg. nr. 2, p. 11 - 13.
Een kaart van de nieuwe situatie vindt men bij het betreffende K.B. op het Algemeen Rijksarchief in
Den Haag, Staatssecretarie 2932.
Zie noot 5.
Vergelijk "Uit Eijsdens Verleden”, 1ejrg. nr. 1, p. 22.
Aldus de lijsten in het Provinciaal Archief (R.A.L.) verbaal G.S. 4 november 1828. De opgave in het (ge-
drukte) provinciaal verslag van Limburg wijkt iets af.' Gemeente Eijsden 1893 inwoners, Gemeente Sint
Geertruid 890 inwoners.
Mededeling van de heer EL. Lambert.
GA. Eijsden 2 - 2 - 21.



`ïzwartic-:reifmlt van genäfCW/Z. íBoeroma (deel 3)
Inleiding:
In dit deel van de kwartierstaat wordt een beschrijving gegeven van de familie Gorissen met betrekking tot
de probant. Het betreft de kwartieren 3, 6, 12, 24 enz.. Het onderzoek naar de stamvader van deze familie
Gorissen werd bemoeilijkt door het veelvuldig voorkomen van de voornaam Antonius. Door schifting kon
vaak de juiste persoon geïdentificeerd worden. De oorsprong van deze familie Gorissen is gelegen in het bel-
gische Mechelen aan de Maas (hierna afgekort door M.a.d.M.). Al in de oudste gichtregisters van deze plaats,
eind 15de eeuw, komt de naam Gorissen voor. Via Lanaken, Wijk en Gronsveld is één tak van deze familie
uiteindelijk in Eijsden terecht gekomen. Zie hiervoor het kaartje afb.1 . De richting van verhuizen is met pijl-
tjes aangegeven.

De beschrijving laten wij een aanvang nemen met
Antonius Gorissen die overleed te Kesselt (B), gemeente Veldwezelt,
op 9-2-1849, inwonend bij zijn schoonzoon Hermanus Lenaerts. Blijkens
overlijdensacte is hij 96 jaar geworden en geboortig van Mechelen sur la
Meuse. Terugrekenend zou hij rond 1753 geboren moeten zijn. In de peri-
ode rond 1753 wordt echter geen Antonius Gorissen gedoopt. Op de ge-
noemde leeftijd van 96 jaar hoeven wij ons echter niet blind te staren. De
leeftijd in overlijdensacten werd vaak schromelijk overdreven. Na 1753
werden er vier Antonius Gorissen gedoopt en wel: BELGE NED'

1) Antonius ged. M.a.d.M. 11-12-1759 z.v. Egidius e.v. Sibilla Vrancken.
2) Antonius ged. M.a.d.M. 14-12-1761 z.v. Christianus e.v. Anna Elisabeth mem", \

Repriels. 'N Mm 0
3) Antonius ged. M.a.d.M. 3-11-1765 z.v. Christianus e.v. Maria Lenders.

I

4) Antonius ged. M.a.d.M. 4-12-1765 z.v. Egidius e.v. Mechtildis Frans-
cot alias Vranckcort. Lan-mi

Ad 1): gehuwd te M.a.d.M. op 22-8-1790 met Catharina Claessens, ovl.
te M.a.d.M. op 2-9-1791. \M4 0 wuk
Ad 2): ovl. te M.a.d.M. op 2-3-1837, smid van beroep, wonende aan de

um"

*p Gronsveldkerk te M.a.d.M.
Blijven over de nrs. 3 en 4. Hierop kon nog geen verdere schifting gedaan '=

Éumm
worden. j

\WatZiedaar het resultaat van enig onderzoek. In een verder stadium zal wellicht
klaarheid in deze komen. Ongetwijfeld zullen beide eventuele vaders van afb- 1
Antonius in een dieper verleden gemeenschappelijke voorouders hebben.

ANTON IUS GORISSEN(VII-96)
Aldus geboren te M.a.d.M.. Hoewel hij huwt met de van uit Lanaken afkomstige Maria (Ida) Claessens en ook
in Lanaken ging wonen is hij niet in Lanaken of M.a.d.M. gehuwd. Blijkens aantekeningen van de pastoor van
Lanaken bij de doop van hun kinderen zijn ze in Maastricht gehuwd; parentes aperunt se matrimonium con-
traxipe coram reverendo parti Janssen capucino conventus Mosa Trajectensis. Preciese datum konden wij nog
niet achterhalen. Bij de Burgerlijke Stand werd dit huwelijk niet ingeschreven.
Uit dit huwelijk kwamen voort:
1) Christianus (Chretien), geboren te Lanaken op 13-5-1799, daglooner, gehuwd te Lanaken op 18-9-1824

met Catharina van Bun(ne), dienstmeid, geboren te Smeermaas op 20-1-1795, lochter van Mathijs van
Bun en van Maria Elisabeth Leenders.

2) Wilhelmus (Guillaume) geboren te Lanaken 4 thermidor jaar IX der F.R.K. (23-7-1801), koopman,
winkelier, daglooner, gehuwd te Lanaken op 15-4-1828 met Barbara Leenders, geboren te Smeermaas
op 1-10-1 799 dochter van Gerardus en van Maria Albertij.

3) Marie Cathrine, geboren te Smeermaas 3 jour complementair jaar XII der F.R.K. (20-9-1804).
4) Jean, geboren te Smeermaas op 2-5-1807, marsdrager, gehuwd met Anna Maria Bielen, die overleed te

Lanaken op 31-7-1833, waarna hij te Lanaken hertrouwde met Beatrix Simenon op 9-1-1834, die een
dochter is van Joannes en van Margaretha Schellings, geboren te Maastricht 25-2-1805.
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5) Mathieu, geboren 26-5-1810 te Smeermaas. Volgt onder VI-48.
6) Marie Ide, geboren te Smeermaas 29-11-1813 en
7) Maria Elisabeth, geboren te Smeermaas op 21-6-1818.
Al deze kinderen werden rooms - katholiek gedoopt. Opmerkelijk is dat in deze tijd de familienaam vaak
met dubbele o wordt geschreven: Goorissen.
Antonius kon niet schrijven en was dagloner van beroep. Hij overleed zoals gezegd te Kesselt, gemeente Veld-
wezelt op 9-2-1849, inwonend bij zijn schoonzoon Hermanus Lenaerts. Zijn vrouw Maria (Ida), dochter van
Arnold Claessen(s) en Maria Catharina Moers was reeds overleden te Veldwezelt op 22-11-1842. Ook zij kon
niet schrijven.

MATHIEU (MATHIJS) GORISSEN (VI-48)
Hij werd geboren te Smeermaas, gemeente Lanaken op 26-5-1810. Hij was landbouwer van beroep. Op 4 mei
1832 is hij te Lanaken gehuwd met de 17 jaar oudere Catharina Campsteijn (Campstein) dochter van Hendrik
Campsteijn en van Petronella van Gelabbeek (Vangelabbeek en vele andere varianten). Petronella was acht
jaar eerder ongehuwd bevallen van een zoon die de namen Petrus Hubertus Campsteijn heeft gekregen. Met
dit huwelijk wordt het kind gewettigd als zijnde van haar en haar bruidegom.1) "En terstond heeft ons de
gehuwde verklaard dat van zijne bruid geboren is een kind van het mannelijk geslacht, ingeschreven op het

-register van den burgerlijke stand der Gemeente Lanaken, op den drie en twintigste der maand december
achttienhonderd drie en twintig, genaamd Peter Hubert, welke zoon zij verklaren hun kind te zijn, en aan het-
zelve te geven de naam van Gorissen.”
ln de geboorteakte van deze Petrus Hubertus vinden wij:
2) "ls verschenen Anna Catharina Witmaeckers, oud veertig jaren, vroedvrouwe, woonende te Lanaken,
dewelke ons heeft verklaard dat dezen morgen (23-12-1823) ten negen uren, is geboren een kind van het
mannelijk geslacht, hetwelk zij ons vertoond, en aan welk zij geeft de naam en voornamen van Campsteijn,
Petrus Hubertus, dit kind geboren zijnde van Catharina Campsteijn, dienstmeid, in het huis van haren vader
N 66 gelegen in het broeck binnen de gemeente Lanaeken.”
Op 4 mei 1832 is er bij geschreven dat het kind gewettigd is door genoemd huwelijk. Bij de doopakte is dit
niet gebeurd en is Petrus blijven staan als filius illegitimus.

Behalve Petrus Hubertus (volgt onder V-24) bracht dit huwelijk nog voort:
Antonius Hubertus, geboren te Lanaken op 16-8-1832 en aldaar overleden op 23-10-1839 in zijn ouders huis
gelegen aan de molen.

Reeds op 36 - jarige leeftijd overleed Mathieu in zijn woon-
huis te Lanaken op 15-10-1846. Zijn vrouw Catharina, gebo-
ren te Lanaken op 4-1-1794 was reeds overleden op 5-12-1845
eveneens te Lanaken.

PETRUS HUBERTUS GORISSEN (V-24)
Geboren te Lanaken op 23 december 1823, za) zoon van
Mathieu Gorissen en van Catharina Campsteijn.
Bij zijn huwelijk te Lanaken op 10-4-1855 gaf hij als beroep
voerman op. Ten tijde van zijn huwelijk waren zijn vader en
moeder reeds overleden, evenals zijn grootouders van zowel
vaders- als moederszijde. De ambtenaar van de Burgerlijke
Stand maakte daar een speciale aantekening van,die een vrij-
brief voor hem moest zijn,omdat er nu in feite niemand was
die zijn toestemming kon geven voor het voltrekken van dit
huwelijk. De verantwoordelijkheid van het te sluiten huwelijk
rustte nu geheel op Petrus zelf. 3) "En hebben de contrakte-
rende partijen en getuigen onder eed verklaard dat de vaderlijke
en moederlijke grootouders van den bruidegom ook overleden Woonhuis van Petrus Joannes Gorissen en
zijn.” Maria Catharina Debats, geboortehuis van

hun kinderen.

afb. 2

26



Petrus huwde met Catharina Mathijsen, geboren te Maastricht in de Sint Antonistraat op 13-5-1830, dochter
van Mathijs Mathijsen, herbergier en van Elisabeth Pieters. Volgens aantel;ningin de huwelijksakte zijn ze ge-
huwd zonder huwelijksovereenkomst en heeft Petrus aan de wet op de Nationale Militie voldaan. Beide kon-
den schrijven. Kinderen voortgekomen uit dit huwelijk:
1) Jan Hubert, geboren te Maastricht in de Batterijstraat nummer 1321 op 10-6-1857, dagloner. Gehuwd te

Maastricht op 5-1-1881 met Maria de Konnigh, dochter van Johannes Henricus, schrijnewerker, en van
Helena van Sint Fiet.

2) Maria Christina, geboren te Maastricht in de Batterijstraat nr. 1321 op 19-6-1859. Gehuwd te Maastricht
op 28-11-1883 met Michel Guillaume Jean Kertzman, aardewerker, zoon van Jean en van Wilhelmina
Theresia Simar.

3) Maria Gertrudis, geboren te Maastricht in de Batterijstraat nr. 1321 op 7-8-1861. Gehuwd met Arnoldus
Schiepers, ovenwerker.

4) Maria Elisabeth, geboren te Maastricht in de Batterijstraat nr. 1321 op 13-9-1863. Gehuwd te Maastricht
op 27-5-1891 met Paulus Schiepers, aardewerker, zoon van Henricus en van Petronella Kelleneer.

5) Petrus Joannes, geboren te Maastricht in de Batterijstraat nr. 1321 op 7-10-1865. Volgt onder IV-12.
6) Joannes Martinus, geboren te Maastricht in de Batterijstraat nr. 1321 op 12-1-1868. Overleden te Maas-

tricht, 27 december 1934, gehuwd met Maria Hubertina Piters, fouragehandelaar. (zie afb. 3) Za] na 1905
optreden als voogd van de kinderen van zijn broer Petrus Joannes.

7) Maria Margaretha, geboren te Maastrichtin de Batterijstraat nr. 1321 op 7-3-1870,overleden op 17-2-1875
Langs den Wal te Wijk nr. 259.

8) Maria Josephina, geboren te Wijk, op 27-3-1873 Langs den Wal nr. 259.

\'anaf 1868 is Petrus niet meer voerman maar landbouwer van be-
roep. In de jaren 1870 verhuist hij van de Batterijstraat naar Wijk.
Hier is het waar hij zijn boerenbedrijf opzet. Deze boerderij heeft
gelegen op de plaats waar nu Hotel Maastricht staat. Petrus was be-
kend onder de naam "d'n os Gorissen”, omdat hij in tegenstelling
tot de andere boeren zijn wagens liet trekken door ossen en niet
door paarden.
Catharina is tot 1863 werkzaam geweest als melkverkoopster, Afb. 3 Joannes Martinus Gorz'ssfn mei
melkvrouw. Zij overleed op 9-2-1892 te Wijk "op het Wijker echtgenote Maria Hubertína Piters,
Grachtje” nr. 19. "Langs den Wal te Wijk” is hetzelfde als "op het Grachtje”, *'Wijkergrachtje” en "Gracht-
:traat”. Ook Petrus is hier overleden en wel op 28-2-1893. Zijn nalatenschap bestond uit:4)

Actief:
de helft in roerende lichamelijke goederen, geschat voor de helft aan f 603,29 1 /2

Passief:
de begrafeniskosten van den overledene f 80,--
de helft in de volgende schulden:
1. aan J. Reggen te Maastricht, wegens landpacht van 1 October 1891

tot 1 October 1892 voor 1/2 f 23,75
2. aan Mevrouw Schoenmaekers, Bergerstraat voor idem 1/2 f 96,25
3. aan het r. k. Weeshuis te Maastricht, voor idem 1/2 f 32,75
4. aan de kerkfabriek te Heer, voor idem 1/2 f 12,02
5. aan Jozef Muller te Maastricht, voor huishuur over 1892 en 1893

tot den sterfdag 1/2 f 66,00
6. aan J. Huijnen, schrijnwerker, te Wijk, voor geleverde werkzaam-

heden in 1892 1/2 f 3.57 1/2
7. aan notaris Quadvlieg te Maastricht, voor koopprijs roerend goed,

van allen, 1 November 1892 1/2 f 3,23 1/2
8. aan den Heer Beckers te Jabeek, voor landpacht over 1892 1/2 f 85,00
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9. aan den Heer Backer te Wijk, voor idem 1/2 f 24,50
10. aan notaris Boots te Ambij, voor koopprijs veld-

vruchten, vervallen lOctober 1892 1/2 f 16,--
11. aan den zadelmaker Cerfontaine te Wijk voor gedane

reparatiën in 1892 1/2 f 3,25
12. aan den hoefsmid Delnoz te Wijk voor gedane werk-

zaamheden in 1892 1/2 f 3,75
13. aan den hoefsmid Vaessen te Wijk, voor idem 1/2 f 9,50
Totaal passief f459,58

Blijft zuiver f 143,71 1/2
PETRUS JOANNES GORISSEN (IV-12)
Hij werd geboren te Maasticht op 7 oktober 1865 in de Batterijstraat
nr. 1321. Zoon van Petrus Hubertus en van Catharina Mathijsen. Even-
als zijn vader landbouwer van beroep. Hij oefende zijn bedrijf uit te
Gronsveld, thans Stationsstraat 19 (afb. 2). Hoewel ingeschreven voor
de lichting van het jaar 1885 (door loting is hem nummer 11 ten deel`
gevallen) is hij door de militieraad uit hoofde van volbrachte broeder-
dienst, van de dienst vrijgesteld; afgegeven te Maastricht 29-12-1892.
Petrus huwde. te Gronsveld met Maria Catharina Debats, dochter van
Joannes Hubertus, landbouwer, en van Aleijdis Heusschen, op 14 janu-
ari 1892 onder de volgende huwelijksvoorwaarden:
artikel een: Gorissen.
Er zal tusschen de aanstaande echtgenooten slechts bestaan de gemeenschap van winst en verlies alsmede ge-
meenschap van al de roerende goederen welke zij thans bezitten en hun naderstaand huwelijk uit welken
hoofd ook zullen aankomen, blijven de onroerende goederen den personelen eigendom van diegenen hunner
aan wie dezelven thans toebehooren en nader zullen aankomen ten ware in geval van schenking of uiterste
wilsbeschikking de schenker of erflater het tegendeel mocht hebben bedongen, zoodat de onderwerpelijke
gemeenschap zich benevens de roerende goederen aan baten ook zal uitstrekken total de onroerende goede-
ren staande huwelijk verkregen uit de vruchten en opbrengsten hunner beider goederen, arbeid en vlijt en
uit den opleg van onverteerde inkomsten en aan baten uit al de schulden hun tezamen betreffende staande
huwelijk gemaakt.
artikel twee:
De schulden voor het huwelijk en die staande huwelijk een hunner alleen betreffende gemaakt blijven ten
laste van diegenen hunner die dezelven aangegaan heeft.
aldus verleden voor notaris Frans Gerard Hubert Brouwers te Gronsveld op 11 Januari 1892.

Kinderen voortgekomen uit dit huwelijk:
1) Christina Agatha, geboren te Gronsveld op

10-10-1892 en aldaar overleden op 13-7-1916.
2) Joannes Hubertus, geboren te Gronsveld op

28-10-1893. Gehuwd te Gronsveld met Maria
Catharina Dassen (zie afb. 4)

3) Maria Gertruidis, geboren te Gronsveld op
16-2-1895. Op 9-11-1922 geproffest in de
Orde van St. Dominicus. Te Venlo overleden
in het Monasterium Mariadal op 13-10-1978.
Kloosternaam: zuster Maria Rosa (zie. afb. 4)

4) Martinus Hubertus, geboren te Gronsveld op
11-4-1896. Gehuwd met Maria Hubertina
Fievez, Overleden op 13-1-1965 te Cadier en
Keer (zie afb. 4)

Afb. 4 Joannes Hubertus, Maria Gertruídis (zittend),
Martinus Hubertus, Alexander Hubertus, Petrus Hu ber-
tus (zittend) en Joseph Hu bertus Gorissen.
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5) Petrus Hubertus, geboren te Gronsveld op 4-6-1897. Geproffest op 29-6-1919 te Rijckholt in de Orde der
Dominicanen. Kloosternaam Marie - Bernard. Overleden te Poitiers (F) in 1973 (zie afb. 4).

6) Cornelia Hubertina geboren te Gronsveld op 29-3-1899 en aldaar overleden op 21-7-1916.
7) Joseph Hubertus, geboren te Gronsveld op 23-10-1900 en aldaar overleden op 19-1-1902.
8) Alexander Hubertus, geboren te Gronsveld op 12-7-1902. Volgt onder (III-6) (zie afb. 4).

Vervolgens een tweeling:
9) Josephina, geboren te Gronsveld op 28-9-1903 en aldaar overleden op 5-12-1903 en
10) Hubertina, geboren te Gronsveld op 28-9-1903 en aldaar overleden op 16-5-1904.

Als laatste werd geboren:
11) Joseph Hubertus, geboren te Gronsveld op 30-3-1905. Gehuwd te Valkenburg op 23-12-1928 met Helena

Josephina Pisters (zie afb. 4)

Petrus overleed in het ziekenhuis te Maastricht (zie afb. 3) in de nacht van 30 november op 1 december
1905(6). Door zijn overlijden bleef Maria Catharina met 9 minderjarige kinderen achter. Door kantonrechter
Jhr. Mr. C.L. Rendorp werd op 20-2-1906 Joannes Martinus Gorissen tot toeziend voogd benoemd. Joannes
is een broer van Petrus.
Maria Catharina overleed ook in het ziekenhuis te Maastricht en wel op 6-5-1914.

ALEXANDER HUBERTUS GORISSEN (III-6)
Geboren te Gronsveld op 22-7-1902 in het pand Stationsstraat 19
(afb. 2). Zoon van Petrus Joannes en van Maria Catharina Debats.
Gehuwd te Eijsden op 27-10-1923 (afb. 5) met Elisabeth Maria
Hubertina Klippert. Roepnaam "Sander".
Voorzag in onderhoud voornamelijk als bakker. Het brood werd
in eigen winkel verkocht en aan de deur tot in Maastricht toe.
Woonde vanaf huwelijk in pand Diepstraat 1, tot ongeveer 1927.
Daarna in pand Diepstraat 2 tot heden.

Kinderen voortgekomen uit dit huwelijk:
l) Johannes Petrus Hubertus geboren te Eijsden 18-1-1925. Ge-

huwd Theodora Louisa van der Leeuw, overleden te Rotter-
dam op 12-12-1973.

2) Petrus Hubertus Alexander geboren te Eijsden op 26-4-1926
en aldaar overleden op 1-6-1926.

3) Martinus Petrus Hubertus geboren te Eijsden op 3-5-1927.
Gehuwd Alice Marie Spronck.
Overleden te Sittard op 28-5-1978.

4) Joseph Petrus Hubertus, geboren in Eijsden op 3-2-1929 en
aldaar overleden op 21-2-1929.

5) Maria Hubertina Elisa, geboren te Eijsden op 5-5-1930. Volgt
onder (II-3).

6) Hubertus Petrus Toussaint geboren te Eijsden op 1-11-1931.
Gehuwd Catharina Gerarda Elisabeth Theunissen.

7) Joseph Alexander Hubertus, geboren te Eijsden op 9-9-1934.
Gehuwd Maria Elisabeth sipers. Elisabeth Klippert-

Afb. 5 Huwelijksfoto Alexander Gorissen en
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8) Jeanne Helena Hubertina, geboren te Eijsden op 27-5-1933. Gehuwd Matheus Hubertus Levaux.

9) Alexander Johannes Barbar Elisabeth, geboren te Eijsden op 27-2-1945. Gehuwd Wilhelmina Jacoba

Maria Paantjens.

MARIA HUBERTINA ELISA GORISSEN (II-3) (afb. 6)
Geboren 5-5-1930 te Eijsden, pand Diepstraat 2. Dochter van Alexander
Hubertus en van Elisabeth Maria Hubertina Klippert. Gehuwd te Eijsden

op 7-9-1948 met Louis Victor Boersma. Kerkelijk huwelijk gesloten te

Maastricht in de O.L. Vrouwe Basiliek.

Degene die aanvullingen in de vorm van tekst, foto 's of ander illustratie-
materiaal ter beschikking wil stellen kan deze bij schrijver of redactie

afgeven.
Voorlopig zal deze serie vanwege studieredenen niet vervolgd worden.

Henk Boersma.

Afb. 6 Maria Hubertina Elisa
Gorissen (ca. 1930)

Opmerking:
F.R.K. -_- De Frans - Republikeinse Kalender.

Deze werd bij dicreet van de Nationale Conventie van 5 oktober 1793 ingevoerd. Het jaar I werd
geacht in te gaan op 22 september 1792.
De tijdrekening raakte in onbruik na 1 januari 1806, omdat ze niet meer officieel was voorgeschre-
ven.

Noten:
I Uit, B.S. Lanaken d.d. 4 mei 1832, R.A. Hasselt.
2. Uit, B.S. Lanaken d.d. 23 december 1823 RA. Hasselt.
2a. In jrg. 1 nr. 1 pag. 15 kwartier 24 staat abusievelijk 26-12-1824.
3. Uit, B.S. Lanaken d.d. 10 april 1855 R.A. Hasselt.
4. Uit, Memorie van Successie van Petrus Hubertus Gorissen d.d. 11 september 1893, Maastricht, R.A.

Maastricht.
5. Uit, Not. archiefR.A. Maastricht, Notaris F.G.H. Brouwers residerende te Gronsveld d.d. 1 1 januari 1 892.

6. In jrg. 1 nr. 1 pag. 15, kwartier 12 staat abusievelijk 5-12-1905.

7. Opmerkelijk is, dat dit kind niet op de officiële persoonskaart van zijn vader voorkomt!

Aanvulling deel 2:
jrg. 2 nr. 1 pag. 11 nr. 4 staat hij, moet zijn zij;
jrg. 2 nr. 1 pag. 15 nr. 47 staat Schimmert, moet zijn Heerlen;
jrg. 2 nr. 1 pag. 15, tussen nrs. 19 en 20 toevoegen 19a) )Mathieu Henri Victor Boersma, geboren te Maas-
tricht op 21 december 1898 en aldaar overleden op 9 november 1900.

(Deze aanvullingen werden verstrekt door dhr. M.Th.L.W. Boersma uit Houthem).
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Een deel van dejeugd uit Mariadorp, gefotografeerd in 1932 bij de eretribune
Lan het voormalige sportterrein aldaar.

'lo

\

/ 35
26

\

1. Mimi Cruts; 2. Josefien Franck; 3. Frans Bormans; 4. Louis Homblen; 5. Jan Féron; 6. Harie Cruts; 7. An-
nie Féron; 8. Piters;9. Lène Vliegen; 10.Jacques Nuyts; 11. Chris Cruts; 12. Nicola Cruts; 13. Sjo Heye;
14. Lambert Martens; 15. Laurent Feys; 16. Liza Féron; 17. Gerard Bormans; 18. Adriaan v. Wanrooy;
19. Liza Vliegen; 20. Miet Piters; 21. Louis Bormans; 22. Giel Heye; 23. Jean Cruts; 24. Mathieu Martens;
25. Dries Inde Braek; 26. Laurent Gadet; 27. Martin Warnier; 28. Hai Inde Braek; 29. Jef Cruts; 30. Frans v.
Wanrooy; 31. Hub Theelen; 32. Mia Mol; 33. Corrie Piters; 34. Piters; 35. Bèr Vliegen.
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yent (U, ze nog?

4e Klas van de Mariaschool bij de Zusters Ursulinen m 19231130

I +
f , .

1. Clara van Maren; 2. Julia Weijermans; 3. Juli'enne Rompelberg; 4. Nettie Colaris; 5. Marie Pinckaers;

6. Barbara Pieters; 7. Anna Rousch; 8. Louise Fonsaer; 9. Anna Janssen; 10. Louise Lukassen;11. Anna Klip-

pert; 12. Maria Beijers; 13. Juliette Lambert; 14. Marie Mottroux; 15. Elise Wolfs; 16. Marie Wolfs; 17. Maria

Duijckers; 18. Maria Smeets; 19. Mien Magermans; 20. Anna Pinckaers; 21. Rie Lucassen; 22. Elise Wolfs;

23. Sophie Speckens; 24. Tineke Closset; 25. Maria Jeukens; 26. Jef Spauwen; 27. Nandus Straet; 28. Merie~

ke Klippert; 29. Margo Partouns; 30. Marie Frisson; 31. Marie-Louise Henquet; 32. Jef v. Thiel; 33. Hubert

Spauwen.
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